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 5 ةيآلا «ءاشي نم بذعيو ءاشي نمل رفغي» ىلاعت هلوق

 . عطاق ناهرب اذهو ؛ هلل الإ سيل ضرأالاو تاومسلا ىف رماالاف

 راشالادارملان "ال «نمدلقيملو (ضراألا ىفامو تاومسلا ىفام) لاق امن (ةيناثلا ةلأسملا))

 ..لكلا.هيف لغد كا هاكللر ةئاعشلا لإ

 هنأ ىلع ةيآلا هذهب نوجتح انباحأ نأ لعاف «ءاشي نم بذعيو ءاشي نمل رفغيإ هلوق امأ

 عيمج هتيلإ محي رانلا لخدي نأ هلو ؛ةدرااو رافكلا عيمج هتيهإ مكحن ةنجلا لخدي نأ هل هناحبس

 ةرهاظىنءملا اذه ىلع ةيآلا ةلالدو ءايشالا هذه لعف ىف هيلع ضارتعاال هنأو «نيقيدصلاونيبر لا

 هلل ةقواخم ةدارالا كلتوةدارالا لع فقوتيدبعلا لعفنأ كلذو ءاضيأ كلذدكؤ ب ىلقعلا ناهربلاو

 هللانمديعلا ةعاطفءىصعةدارالا نمرخآلا عونلا قاخ اذإو عاطأ ةدارالا كلت هللا قلخاذاف« ىلاعت

 باوثلا بجوت ةعاطلا الف « ةتبلأ ًائيش هللا لع بجويال هللا لعفو « هللا .رم اضيأ هتيصعمو

 ءاشول هنأ هانيعدااممصف ؛هتردقو هرهقو هتيذإ مك هللا قف لكلا لب. ءباقعلا كح ري ةيختاا

 ىذلاوهناهربلا اذهو ؛كلذ هنم نسح ةنعارفلا عيمج محري ءاشولو :هنمزسح نيبرقملا عيمج بذعي

 . (ءاشي نم بذعيو ءاشي نمر فغي)ىلاعت هلوة رهاظ هيلع لد

 :ءانثالاو ةكمالللا تدني الو رانكلا رفخيال هنأ ترثدنأ سلا: لف

 لعفي الوأ لعفي هنأىضتقيال ردقلا اذهو .هيلع ضارتعاالو لعفا دارأول هنأةيآلالولدم : انلق

 دوصقملاو (ميحر روفغ هللاو) هلوقب مالكلا مخ مث « روهظلا ةياغ ىف مالكلا اذ

 لعلب بوجولا ليبس ىلعال بلاغ ةرفغملاو ةمحرلا بناج نأ الإ هنم كلذ لك نسح ناو هنأ نآيب

 :نانحالاو لضفلا 1

 ىلاعت هلوق هلوأو « عساتلا ءزجلا ىلاعت هللا دا فن هيايو « نفاثلا ءزجلا مث

 هلاك ! يلع ىلاعت هللا ناعأ < ابرلا اولك أتال اون نيذلا اهيأاي)



 ه1 ضو فا تاومسلا قام هللو» ىلاعت هلوق 5

 0001 ل ه2 7 6ه_

 3 هلك نف ندعلو ع مااكارح ضرألا قامو تاومسلا فام و

 م1 ”] 5 ما 2

 »١١« ميحر روفغ هللأو

 كلذو « مههف ةبوتلا قلخ انباحصأ دنع رسفم (مهلع بوتيوأ) ىلاعت هلوق 4 ةسماخلا ةلأسملا)

 | تحلملا ف كلذ لم اولعفيال نأ ىلع مهف مزعلا قلخو ؛ ىضمام ىلع مهيف مدنلا قاخ نع ةرابع

 ىضملا ىف ةدارإ لوصح نع ةرابع مدنلا نآل كلذو : لقعلا ناهرب دك ًاتمىنعملا اذهو:انباحصألاق

 وك ل لعلا ف تاهاركلاو تادارالا لؤوضخو ٠١ ليقتشملا قالاعفاأللا نم لعف كرب ةَقلَعَتم

 لعفىف دبعلا رقتفال دبعلل العف تادارالا تناكولف ؛ ةدارالاب قويسم دبعلال عف نآل . ديعلا لعفب

 . تادارالا لوصح نأ انماعف «؛لاح وهو لسلستلا مزليو «ىرخأ ةدارإ ىلإ ةدارالا كلت

 نع ةرابع ةبؤتلا تناك املو :ءادتبا هنيوكتو .ىلاعت هللا قيلختبالا سيل, بلقلا ىف تاقاركلاو

 قلخمالادبعلل لصحن ال ةبوتلا نأ اندلع , تاهاركلاو تادارالا سذج نم كلذ لكو ؛ مزعلاو مدنلا

 امأو (مهيلع بوتيوأ) هلوق وهو نآرقلا رهاظ هيلع لد امل ًاقباطم ناهربلا اذه راصف ؛ ىلاعت هلا

 . ةبوتلا لوبقب وأ ٠ فاطلألا لعفب اما (مهلع بوتيوأ) هلوق اورسف مهناف ةلزتعملا

 : لئاسم هيفف (نوملاظ مهناف إل ىلاعت هلوق امأ

 وهو مالكلا حص رافكلا ىلع ءاعدلا نم هعنم ةيآلا نم ضرغلا ناكنا 4ىلوألا ةلأسملا)

 هعنماهنم ضرغلا ناكناو (ميظعلظل كرشلا نا) ىلاعت لاق لظ كرشلا نال نيملاظ مهامس ىلاعت هنأ

 . هسفن لظ دقف هللا ىصع نم نآل اضيأ مالكلا حص هرمأ اوفلاخ نيذلا نيلسملا ىلع ءاعدلا نم

 ايندلا باذع وه ةيآلا هذه ىف روكذملا باذعلا نم دارملا نوكي نأ لمتحي 4 ةيناثثا ةلأسملا)

 . هللا ىلإ ضوفم كلذ ٍلعف نيريدقتلا ىلعو « ةرخآلا باذع نوكي نأو رسأالاو لتقلا وهو

 ليلعت اهرك ذ نم دوصقملا نأ الا  ةلقتسم ةلمج (نوملاظ مهناف) ىلاعت هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 . نوملاظ مهن ال مه.ذعي امنإ مهبذع نإ هناف مهذعإ وأ ىنعملاو « بيذعتلا نسح

 روفغ هللاو ءاشي نم بذعيو ءاشي نمل رفغي ضر 5 قامو تاومسلا ىفام هللو ١) ىلاعت هلوق

 . ناتلًاسم هيف ( بحر

 | الل نع كلا شل ةلوق نم الأ «ةاكذام.دك اا ذه! نم ةاوضقملا نا (ىوأالا ةلأسملا)

 ىلاعت هلل الإ سيل ضر الاو تاومسلا كلمو : كلملا هل نمل نوكي امنإ رمأالا نأ ىنعملاو (ءىش



 مع ةيأآلا « ءىش كلى كل سيلو» ىلاعت هلوق

 ند اتمنا مهيلع نعللا ىلا هبلق لام امل لسو هيلع هللا ىلص هلعل :باوجلاف (ثلاثلا هجولاوإل

 8 ةمصعلا ََق حدقلا لع ىلا اذه لديال ريدقتلا اذه لعو «( هنم عنملا ىلع ىلاعت هّللأ صنف ) هيف هر

 كل سيل هانعم نأ : لوآألا : نالوق هيف ( ءىثش سالا نم كل سيل) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا))

 :اهدحأ:تارابع نترسفملا نع لقنف اذه لغو« ءىث ةثداحلا هذه.نأش نمو ةعفارلا هذك هك

 هنالءىش مبك ءآ ذلكم ن +0 كلا دل : اهناثو , كيلا ىحوأام الإ ءىث ىدابع لاصم نم كل س د

 ءىع 2مم دعب نأ ف الو مهمل هللا بود ف كإ ع املاثو « مهم 2 لع بات ا حلاصملاب معأ لاك

 ءىش َّى اخ نم كل نر ل ىمغلا داضي ىذلا رماآلا وه 3 نأ «ىناثلا لوقلاوإب

 ىلعو (دعب 1 هلل) هلوقو (م كلا هلالأ) هلوقك وهو ىرمأ قفو ىلع ناكاذا الا

 اكوام هنذاب ناك أ مالا 2 لوقولدعف 0 ملسو هيلع هلبأ لص هكعنم ةيآلا نم دوصقملاف نيلوقلا

 مهنم ؟ ناك ىنعم ىأل نعللا نم عنملا نأ ىف اوفلتخا مث ؛ ةيدوبعلا تاجرد لكك أ ىلإ داشرالا وه

 لع هنكعل بتي مل نا وأ « بوت هنأ رافكلا ضعب لاح نم لع امبر ىلاعت هنأ هبف ةمكحلا لاق نم

 هله نأ ىلاعق هللا' مري قئاللا نافاء كل ذك ناك قم لكو: جاكت اا ربات كوكي نإ ةعن ١

 ءاعذن لص :اذاف ؛"كلولا كلذ: لصح نأ لإ وأ.« كوت نأ لإ تافآلا هنع فرصي نآو انا 3

 كلذ ناك هنوعد لبقت مل نإو , دوصقملا اذه تاف هتوعد تلبق ناف ؛ كالهالاب مهلع كارلا

 نأب مما نتللا سالك ذا هن مل: اذك لخلف « سو هيلع هللا لص لوسرلاب 3--

 ضوذخمبال نأو ةيدوبعلا رحي راهظإ هنم دوصقملا : لاق نم مهنمو ؛ ىلاعت هللا مع ىلإ لكلا ضوفي

 لوضالا ,ةفزرعمل قد وألا و ئدنع ىلع لاو ها اذهو (هيوكلس و كلم فالاكت ةئاوآ 1

 ةيدوبعلاو ةيبوبرلا ةقيقح ىلع ةلادلا

 هلوق نأ : امهدحأ : نيلوق ةيآلا هذه ىف امهريغو جاجزلاو ءارفلا ركذ 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 مهيلع بوتيوأ مهتبكوأ اورفك نيذلا نم افرط عطقيل :ريدقتلاو هلبقامىلع فطع (مهيلع بوتي و

 فوطعملا نيب عقاولا ىننجالا مالكلاك (ءىث رمآلا نم كل سيل) هلوق نوكيو « مهيذمي وأ

 ةنآلا هذه لوقلا اذه ىلعف « ًارمعو كلذ معاف : اديز تبرض لوقت ام : هيلع فوطعملاو

 ا اهلق ايه ةلصتم

 ىنيطعت وأ كنمزلأل : كإوةك « نأالإ وأ , ىتح ىنعم انهه «وأ» ىنعم نأ «ىناثلا ل وقلاوإ١

 هللا بوتي نأالإ ءىش مهرمأ نم كل سيل ةيآلا ىنعمو « ىنيطعت ىت>وأ ىنيطعت نأالإ ىنملاو « قح
 مهنم شتت مهذعي وأ ملا حرفتف مهلع

 « م رخف ل م. و



 ةيآلا 6« ءىش مالا نم كإ نسل» ىلاعت هلو 1

 امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىورم لوقلا اذهو كإذ نم

 اوفلاخو اومزومنا يذلا نيمللل رفغتسي نأ دارأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هنأ (ثلاثلا هجولاإ)

 ةيآلا هده نإ انلوق ىلع ةعرفم اهلك هوجولاو تاللامتحالا هذهف «٠ ةبآلا تلزنف مهلع وعدبو 0

 0 ه0

 نم ًاعمج ثعب ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ىهو ىرخأ ةعقاو ىف تلزن اهنأ (ىناثلا لوقلاإ)

 ؛ مذخأو هركسع عم ليفطلا نن ىماع مهملإ بهذف ؛ نآرقلانهوبلعيل ةنوعم رب لهأىلإ هباخأ رامخ

 "اموت نيعبرأ رافكلا ىلع عذر ادد اعزج سو هيلع هللا ىلص لوسرلا كلذ نم عزخ مهلتقو

 ةصق ىف ةيآلا هذه نأىلع اوقفتا ءاملعلا رثك أ نآل ؛ ديعبوهو لتاقم لوق اذه « ةيآلا هذه تلزنف

 . قال ريغ هرخآو مالكلا لوأ نع ةيبنجأ ةصق ءاقلإو « هيلع لدي مالكلا قايسو  دحأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك رمل تدار نأ لعلي ةبآلا هذه رهاظ 4ة يناثلا ةلأسملا)

 نإ لعفلا كلذ نأ وهو . لاكشالا هجوتي اذه دنعو هنم عنملاك ةبآلا هذه تناكو « العف هيف لعفي

 حصي فيكف « هنذاب و ىلاعت هللا 0 ناك ام هنإ انلق نإ و ؟ هنم هّللأ هعنم فيكف ؛ لاكن كارد كك

 « مالسلاو ةالصلا مييلع ءايبنالا ةمصع ىلع ةبآلا تلد اضيأو (ىوحلانع قطنيامو) هلوق عم اذه

 نوكي فيكف احيبق ناك نإو ؟ هللا هعنم لف « انسح ناك نإ ةيآلا هذه ىف هنع عونمملا رمألاف

 درك اهوضكم ةلكاف

 هب الغتشم ناكهنم عونملا نأ ىلع لديال لعفلا نم عنملا تثأر وجوانب كااوذلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأو (كلمع نطبحيل تكرشأ نثل) ٍلسو هيلع هللا ىلص ىننال لاق ىلاعت هناف

 عطقال) و لاق مث « هللا قتب ناكام هنأ ىلع لديال اذهف (هللا قتا ىنلا اهيأاي) لاقو , طق كرشأام

 ككل ا لك اكل ةنأ عنملا اذه ىف ةدئافلاو ٠ مهعاطأ هنأ ىلع لديال اذهو (نيرفاكلا

 بضغلا نأ رهاظلاو « نيءا.ملا لتقو « ةزمح همع ةلثم وهو . ميظعلا بضغلاو : ديدشلا ملا

 ىلإ هراكملا كلت ةدهاشم ىدؤتال نأ لج الف ؛ لعفلاو لوقلا نم ىغيني الام ىلع ناسنالا لمح

 ىاثلاو: هترابطل ًاديك أتو هتمصعل ةيوقت عنملا ىلع ىلاعت هللا صن ؛ لعفلاو لوقلا نم هب قيلي الام
 هدشرأ مرج الف ؛ ىلوآلاو لضفاللا كرت باب نمكلذ ناكهنكل لعف نا مالسااو ةالصلا هيلع هلعل

 تالاؤا ةب متقوعام لثم اوبقاعف متقاع نإو) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ ىلوالاو لضفالا رايتخا ىلا هللا

 ملاظلا كلذ بقاعت تنك نالاق :ىلاعت هناك (هللاب الإ كربص امو ربصاو نيرباصلل ريخ ومل متربص

 ريصاو) لاقف هكرتبامز اج ًاسمأ هرمأ مث . ىلوأ كلذ ناكهتكرت ناو : ايناث لاق مث , لئملاب فتتك اف

 (هللاب الإ كربص امو



 نش ةيآلا «ءىثث رمالا نم كل سيلد ىلاعن هلوف

 لسا هر هر اننا مر 51286 6س < 2 خا ا ل هل

 (١١1؟8» َنوُملَ مهن همجي 0 وأ ءىتن سمألا نم كَل سي

 فذح . ىتمدخم موقتل . ىتعتل . نمدختل كتمرك أ: هدم 0 اك وهو « فطاعلا فذح

 نسحامإو ةعطقو ةفئاط ى أ (اذ رط) هلوقو «انهه اذكف ضعبلا نم برقي ضعبلا نال فطاعلا

 نم دخلا دعب الإ هر اذه ىف

 ضرألا ىنأن انأ اوري مل وأ ) هلوقو ( مكنولي نيذلا اولتاق) ىلاعت هلوق قفاوي اذهو ٠ فرطلا

 (اهفارطأ نم اهصقنن
 اذه « تبكناف هتبك : لاقي ؛ ههجو ىلع ءىثلا عرص ةغللا ىف تبكلا 4 مهتبكي وأ) لاق مث

 كلذلكف «لالذالاو ظيغلاو ةميزحلاو نعللاو كالهالاو ءازخالا هبدارملاو ركذي دق مح . هريسفت

 نيبو ةبيخلا نيب قرفلاو نامرحلا ىه ةبيخلا (نيبئاخ) هلوقو ؛ تبكلا ريسفت ىف نورسفملا هركذ

 سأيلاضيقنف : هلبقو عقوتلادعب نوكيدق هناذ سأيلا امأو . عقوتلا دعبالإ نوكستال ةبيخلا نأ س ألا
 3 هللا وز رفلقلا ةسكلا نضال

 « نوملاظ مهم اذ مهيذعي و أ مهلع بوتي وأ ءىث ىمالا نم كل سيل )ل ىلاعت هلوق

 : لئاسم ةيالا ىف

 تازن اهنأ :روهشملا وهو لوآلا :نالوق ةيآلا هذه لوزن ببس ىف (لىلوألا ةلأسملا)

 ىلع وعدي نأ دارأ هنأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث ىلع اوفلتخا لوقلا اذهب نولئاقلا مث ء دحأ ةصق ىف

 ضاق ىنأ نب ةبتعنأ ىوز: اهدحأ :تالاتتخا آوركذ اتم ,نولئاعلاو ةيآلا هذه تلده وامكلا

 وهو مدلأ ههجو نع لسغي ةفيذح ىبأ لوم ماسو ههجو نع مدلا عملا لع هتيءابر رسك و هجش

 تلزنف ميلع وعدي نأ دارأم“ «ممر ىلإ مثوعديودو مدلاب مهبنهجواوبضخ موقحلفي فيك »لوقي

 نعل سو هيلع هللا صين نأر مع نب هتلادبع هيبأ نع هللادبع نب لاس ىورام : اهناثو . ةيآلا هذه

 تلزنف«ةيمأ نب ناوفصنعلا مهللا : ماشهنب ثرحلا نعلا مهللا « نايفس ابأ نعلا مهللا>لاقف اماوقأ

 ةرمح ىف تازن اهنأ : اهثلاثو : مهمالسإ نسحو ءالؤه ىلع هللا باتف (مهيلع بوتيوأ) ةيآلا هذه

 مهنم نلثمال » لاق ةلثملانم هب اولعفام ىأرو هآرامل ملسو هيلع هللاِلص هنآل كلذو بلطملادبع نبا

 تازنف « دحأ موي تاصح ءايشالا هذه لكو : هللا همحر لافقلا لاق . ةيآلا هذه تلزنف : «نيثالث

 تازئابنأ ةيآلا هذه: لوزن بيس ىف: قاثلا. تالامتحالا لك لع اهلج عنتمي الفلكلا دنع ةيآلا هذه

 نيا هيفا وك مآ نذلا و هرمأ اوفلاخ نيذلا نيبلسملا نعلب نأ كزأ ملسو هيلع هللا ىلص هأاكعب



 ةيآلا «اورفك نيذلا نم افرط عطقيل »ىلاعتهلوق 10

 الإ 5 ددملا هللا لعج امو : لاق هن اكردصملاىلع ةدئاع (هللا هلعج امو) هلوق ىف ةيانكلا

 كذي ملام اولكأت الو) لاق اك« هنع ىنكف دادمالا ىلع« «مددعي د لدفن ورصنت م 1 مكل ىرشب

 5 زلالاقو « هنعىنكف لك آلا ىلع «اواكأت د لدف قفل هلك أ ناو :هانعم( 00 0 هللا مسا

 ىنعم ىف مالكلا ىضهو رامشبالا نم مسا ىرشبلاو (ىرشبالإ) ددملا ركذ ىأ (هللا هلعجامو)

 (اونمأ نيذلا رشبو) هلوق ىف ةرقبلا ةروس ىف ريشبتلا

 لاؤس هيفو 4 مكيولق نيمطالو اللاق 5

 ؛ ركنتسم مسالا ىلع لعفلا فطعو مسا (ىرشب الا) هلوقو لعف (نئمط:لو) هلوق نأ وهو

 كرت لف هب مكبولق نملطما و هرشدلا لآ لاقي وأ انانثمطاو مل ىرشب الا لاقي نأ تجارلا لوك

 مسالا ىلع لعفلا فطع ىلا هنع لدعو كلذ

 ةب 50 ارد (ضدحا|ر 0 ناظم ءادمالا زك د ىف: لوألا : نيهجو نم هنع باوخاو

 ةنين أمطلالوصحقااثلاو (ىرشبالا) هلوقبدارملا وهو ممولقف رورسلا لاخدأ امهدحأف ؛ رخآلا نم

 نيتاهنيبقرفف « لصالا دوصقملاوه اذهو « ةبراحما نع اونبحت الفمهعم هترصنو هللا ةناعا نأ ىلع

 نكلو : بواطمىرشب هنوكف ةيبولطملا ىف نيرمالانيذهنيب توافثلا لوصح ىلع اهيبنت نيت رابعلا

 (نكمطتلو ) لاقف ةنينأمطلا لعف ىلع ليلعتلا فرحلخدأ اذبلف « ةنينأمطلالوصح ىوقألا بولطملا

 بوكرلا وه ىلصالا دوصقملا ناك املو ( ةنيزو اهوبكرتل ريم او لاغبلاو ليخلاو) هلوق هريظنو
 ريدقتلاو ةدئازواولا : باوجلا ىف مهضعب لاق : ىناثلا . انبهاذكف اهياع ليلعتلا فر>لخدأ

 مكيولق هب نئمطتل 5 ىرش الا هللا هلعجامو

 ةكئالملالعال هللا لع مهلكوت نوكي نأ هنم ضرغلاو (هللا دنع نم الا رصنلا ام ور لاق مث

 لع ةلكلاب لاقالاو تابسالا نع. ضارعالا دنعالا لكبال ديعلا ناحعا نأ لع هينت اذهو

 لاكىلا ةراشا ميكحلاو . هتردق لاي ىلا ةراشإ زيزعلاف (ميكحلا زيزعلا) هلوقو بابسالا ببسم

 عقوتي مل كلذك ناكنم لكو ٠ تاوعدلا ةباجا نع زجعي الو دابعلا تاجاح هيلع ىنخي الف هيلع

 .همرك ور هليصف نم اللا ةئاعالا ال قتمكر نما رضنلا

 الارصنلاامو) هلوقب قاعتم (افرط عطقيل) ىفماللاو (1ورفك نيذلا نم افرط عطقيل ال لاق مث

 افرط اوعطقين أوه ةكئالملا دادمإةطساوب مكرصن نمدوصقملا نأىعملاو (ميكحلازيزعلا هللادنع نم

 نئمطتلو) هلوق ىلإ عجار هنإ ليقو ؛ مهنم ةعطق اولتقي و مهنمةفئاط اوكلم ىأ ؛ اورفك نيذلا نم

 زاج ضعبلان م ايرق ضعبلا ناك اذإ هناأل فطعلا فر> ريغ 0 هنبكلو (افرطعطقةيلو هب مبولق



 ا ةيالا 0 مكل ىرشب الا هللا هلعج امو»ىلاعتهلوق

 0 را نيمطتلَو قل الإ هَل هلَسَج 5

 م سس مر7ال هدع

 ا وباقي ب وأاورفك َن يذل نمار |[ عطقنل دل ميكحلا زيزعلا هللا دنع

 هر-

 «11/> نييئاخ

 طورشملا دجوي مل

 ايم ءاحراذإ كر لاب لاق : تلع ]د] دفنا تاك“ 25 ردا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ءاج لاي ؛ ةعرسلا ىف ةراعتسا ةظفللا هذه اولعج مث هنم ءاملا عافترا لوأ هنإ لبق (رونتلا رافو

 ودعلا ءىج ةدح ىنعملاو ؛ ىخارتاا وأ روفلل رهآلا نييلوصالا لوق هنمو ؛ هروف نم عجرو نالف

 . هتعرسو هترارحو

 اودلع نيدلعم ىأ واولا رسكب (نيموسم) مداعو ورمعوبأو ريثك نبا أرق ( ةشلاثلا ةلأسملاإ)
 ؛ اهيلع اهوا ج تامالعب ملويخ اوموس مهنأ رابخألا رثك أو , ةصوصخم تامالعب مهسفنأ

 ميوسنلا نم دارملا ىف ناكف « مهسفنأ اوموس مهنأ ىنعمب وأ هللا مهموس ىأ ءواولا حتفبنوقابلاو

 حرش ىضمو ؛ هريغ نم ءىثلا امم فرعي ىلا ةمالعلا ةموسلا : لوألا : نالوق (نيموسم) هلوق ىف

 نأ ريخلا ىفو ءام فرعيل ءاقللا موي سرافلا اهملعي ةمالعلا هذهو (ةموسملا ليخلاو) هلوق ىف كلذ

 تناك : سابع نبا لاق «تموسس دق ةكنئالملا ناف اوموسد» ردب موي لاق سو هيلع هللا للص ىنلا

 فؤصلا اوقلعنأب ؛قلب ليخ ىلع اوناكو مهويخو « رفصلا مثاعلاب مهسفنأ اوموس دق ةكئالملا

 الع ناازا»ا فاك هور ملعي ناك بلطملا دبع نب ةزمح نأ ىورو « اهبانذأو اهصاون ىف ضيبآلا

 ءارمحةباصعب ملعي ناكةناجدابأ نأو ؛ ءارفص ةباصعب بصعتي ناكريبزلا ناو ءاضيب ةفوصب ملعي ناك
 ىف ةلسرملا ةمتاسلا لبالا نم اذوخأم نيلسرملا ىنعمب هنا نيموسملا ريسفت ىف (ىناثلا لوقلاإل

 : تمركو تمرك ] لو: 8 تموس ريثكتلا ىف لاقيو ؛اتلسرأ اذإ لبالا تمس لوقت « ىعرلا

 « ,هرسأو مهلتقا رافكلا ىلع اهليخ تلسرأ ةكئالملا نأ ىندملاف واولا رسكب (نيم و أرق نف

 ها كلل أك موكله يك رعلا مبلسرأ لافتا نأ رئت واولا متتف را نو

 2 تاينلا

 زيزعلاهللا دنع نم الا رصتاا اهو هب مكيولق نئءطناور كل ىرشثب الا هللا هلعج اول ىلاعت هلوق

 «نيبئاخ اويلقنيف مهن 7 وأ اورفك نيذلا ند افرط عطقيل ريكسحلا



 ةيآلاءاوقتتو اوربصت نأ لليد ىلاعت هلوق 1
 هس همّ هررتو هر 2س ع 8 هام 6 ل 6هاث 22-2 2 202

 1 ع مكبر مكددمي ام ؟وتايو اوقتتو اوربصأ 3

 سه صل د

 «١؟ه» نيموسم 1 دلما نم ا

 لاقو : نينءؤالا عملاتقلاب : مبضعب لاق ةكئالااةرصن ةيفيك ىف اوفلتخا (ةمبارلا ةلأسملا)

 رهاظلاو « رافكلا بولقىف بعرلا ءاقلابو مهل ةرصنلا نأب مهراعشاو مهسوفت ةيوقتب لب : مهضعب

 يا ةجاحلا عشؤل نأ زوجيو# مهلا ةجاحلا تعقو نا لاتت' ىف شيجلا نوكرشي مهن :أ ددملا ىف

 اولتاق مم | رمل نم ريثك معزو'٠ باقلا ةيوقت ىف ايفاك ,هروضح درج نوكي نأو لاتقلا سفن

 مايالا رئاس ىف اولتاقي لو ردب موي

 ءرماآلاب مايقلاو ةلخلا دس وه ةيافكلا ىنعم ( كيفكي نل أ) ىلاعت هلوق (ةسماخلا ةلأسملا)

 نا لسستلا لاق لاح ديب الاخ يذلا ءاطعإ دادمالا ىعمو :.هتلخ دساذا اذك رمأ هاقك امن

 هتمو « هدي هدم : هيف ليق ةدايزلا ةهج ىلع ناك امو .هدع هدمأ هيف ليق هناعالاو ةوق ةبج ىلع

 ( هدمب رحبلاو) هلوق

 نوقابلاو « ريثكتاا ىلع ةخوتفم ىازلا ددشم (نيلزنم) ماع | أرق (ةسداس' ةلأسملاإ)

 ناتغل امه و ةففخم ىازلا ستفب

 ىوقتل ةكئالملا لوزنب دعولا ممل مدق امنإ : فاشكلا بحاص لاق 4 ةعباسلا ةلأسملا)

 دادمالا مكيفكيال نا راكنا (مكيفكي نلأ) ىنعمو هللا رصنب اوةئثيو تابث ىلع ارمزعيو ممولق

 مهفعضو مهتاقلاوناك مهناب راعشالل ىلا ديك أتلىه ىتلا ناب ءىجامتإو ةكتالملا نم فال 1 ةثالثب

 ريختلا نه نيسيالاك مودع ةرثك و

 فال آ ةسمخب ركبر ركددمي اذه مهروف ند ِط وتأيو اوقتتو اوربصت نا ىلب إل ىلاعت لاق مث

 ( نيموسمةكمئالملا نم

 : لئاسم ةيآلا هذه ىفو

 لاق مث * ,ةيافكلابجوأف ؛ دادمالا مكيفكي لب لب ىنعي«نل» دعب ال باحيإ :ىب :(لوالا ةلأسملا )

 مير كددعب اذه ,هروف نم موتأب ا (اذه مهروف نم موتأ هو اوةتتو اوربصت نإ)

 اطورشم ةكمالملا 1 رم فال نقب ءىجب لعخ فلا وهو ددعلا كلذ نم ا

 مرجال طئارشلا هذه دجوت ملابلف « روفلا يلع رافكبلا ءيجمو يوقتتلاو ربصلا ؛ ءايشأ ةثالث



 فحل ةيآلا «مكيذكي نلأ نينمؤيلل لوقت ذاؤ َلاَدتهلوق

 اهعفر مث ةعباسا ضرالا ىلإ هحانج غلبو طول موقل عبرألا نيادملا تحت هحانج لخدأ مالسلا

 ؟ رافكلا عم سانا ةلتاقم ىلإ ةجاح ىأف رديب موي وه رضخ اذا . اهلفا !يلاح لو كايملا ىلإ

 ؟ةكنئالملا رئاس لاسرا ىف ةدئاف ىأف ءهروضح ريدقتب مث

 مولعم ةياحص' ند هلباقم مهنم دحاو لكو نيروهش» اوناكرافكلارباكأ نأ (ةيناثلا ةجحلا))

 . ميلا ىلإ !ةلعقداتسإ عنتما كاذك ناكاقإاو

 سانلا مهاربال وأ سانلا ماري ثيحب اوريصي نأامإ اوناكل اولتاقول ةكنالملا (ةثلاثلا ةجحلا)

 ناك ناد يناثلا ةرؤض كغ 8 أ انا هوك مه وأر مهنا لاقي نأ اماف : سانلا مهاد ناف

 دحأ لقي ملو ءرثك أ وأ فالآ ةثالث لوسرلا ركسع نم دهاشملا راص ريدقتلا اذه ىلعف لوألا

 لو هعرف دتشي هنأ كشال نجلا دهاش نم ناف ؛ قاخلا بولق ىف ديدشلا بعرلا عوقو مزل سانلا

 . ةتبلا كلذ لقني

 اوبراح اذإ : ريدقتلا اذه ىلعف ةكئالملا اوأرام سانلا نأ وهو (ىناثلا مسقلا امأوإ)ل

 نودهاشي اوناكسانلا ذئنيف سارفألا نع رافكحلا اوطةسأو نوطباا اوقزمو سؤرلا اوزحو
 مظعأ نم نوكي اذه لثمو : نيلعافلا نم ادحأ اودهاش اوناك ام مهنأ عم ؛لاعفألا هذه لوصح

 نم ءىث دجوي ملاملو « ادرمتم ارفاك ةلاحلا هذه لثمل دحاجلا ريصي نأ بحب ذئنيحو ؛ تازجعملا

 . ًاضيأ مسقلا اذه داسف فرع كلذ

 ةفثك اماسجأ اوناكمهمنا : لاقي نأ امإ ءاولزن نيذلا ةكمئالملا ءالؤه نأ 4 ةعبارلا ةجحلا ١)

 نأموالعمو ' كَ ةيؤرك مهتيؤر نوكت نأو لكداا ماو نأ بجو لوآألا ناكناف . ةفيظل وأ

 عنتميو ؛ةوقو ةبالص مهف نكي مل ءاوها لثم ةقيقد ةفيطل اماسجأ اوناكناو.«كلذك نكات

 نء.ىث هب قيلي الف امم.رقينم امأف .ةوبنلاو نآرقلا ركذي نمب قيلت امنا ةيشلا هذه نأ ملعاو

 اهدورووام قطان نآرقلا صن نأ م ءاعلا هده راكنامصالا ركب ىنأب قالي ناكاف 0 تاملكلا هذه

 اواعج دحأ نم شيرق تعجر امل لاق ريع نب هللا دبع ىور . رتاوتلا نم بيرق رابخالا ىف

 مهارن انك نيذلا ضيبلا لاجرلا الو قابلا ليخلا رن ل نولوةيو  اورفظ امب مهتيدنأ ىف نوئدحتي

 لسعفي ىلاعت هناف ؛ تحاطو تلاز ىلاعت هللا ةردق لاب اهاتلباق اذإ ةروكذملا ةهيشلاو ء ردب موب

 تاجاخلا نع اهزنم هنوكل ديربام مكحيو تادكفملا عيمج يلع ارداق هنوكل ءاشيام



 آلا «مكيفكي نلأ نينمؤملل لوقت ذإ دىلاعت هلو 0
 ا ا كك سال ركل لإ يجو ل دك و: ىلع كيرف هنآ : باولاف

 . ديريام بسح ددعلا ف صقني دقو ديزي

 (مهروف نم موتأيو) هلوقب كسلا ىهو 4 ةثلاثلا ةجحلا امأوإ)

 اوضرعت دق هباحأو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا كأءإ ركع نزل نيك رمال نإ تف تن ىلا

 اوعمامل ةباحصلا نا مث« ملسو هيلع هللا صىنلا اودصقو اوعمتجاو مهبولق ىف بضخ راث ريعلل

 ةكئالملانم فال 1 ةسمخم كبر 7 ددمي مهروف نم ُك وتأي نا مهنأ : ىلاعت هلل مه ريخأف اوفاخ كلذ

 هدارع ملعأ هللاو  نيلوقلا نيذه ريرقتىف ليقام لصاح اذهف

 ددعلا رض نم سانلا نم نأ ايف لاوق الا طبضو ؛ ةكئالملا ددع ىف اوفلتخا (ةيناثثا ةلأسملا))

 ةسؤلا دادماب دعولاو « هيف طرشال ةثالثلا دادماب دعولا نآلل : اولاقف , دئازلا ددملا ىلإ صقاناا

 هناأل ء فيعض وهو رياغتلا :ممدب الف ؛ ,هروف نم رافكلا ءاوجلو ىومتلاو ريصلاب طورشم

 طرشلاا كلذب ةطورشم اهؤزج ىه ىتلا ةثالثلا نوكست نأ طرشب ةطورشم ةسؤخلا نوك نم مزليال

 ةصق ىلع ةيآلا انلمح ناف : لوالا ريدقت ىلع امأ . دئازلا ددعلا ف صتاناا ددعلا لخدأ نم مهنمو

 ةا ركذو قالا ةنالث نكذو ,, فلالا ركذ ىلاعت هنال فال ةعشت ةكئالملا ددع ناكريلب

 اهيف لب . فلآلا ركذ اهيف سيلف «دحأ» ةصق ىلع اهاذلمح نإو ؛ فال 1 ةعسن عومجماو . فالآ

 :ىاشلا ييدقتلا ىلع امأو . فال ةينامث : عومجملاو ؛ فالآةسمخو , فالآ ةئالث ركذ

 .فلالاب اودعو منال « فال 1 ةسمخ ةكئالملا ددع : اولاقف دئازلا ف صقانلا لاخدإ وهو

 ةسمخاودعومرجالف « نارخآ نافلأ اهلإ مض م « فال آ ةثالثباودعو مرجالف :نافلأ هيلإ ممم

 الك يو رانا رياجن نا ل فلأب ردب لهأدمأ لاق هنأ مهضعل نع انيكح دقو فال

 ىني مينكي نبأ: ل ملسو هيلع هللا للص ىنلا لاقف « نيبلسملا ىلع كلذ قدثف نيكرشملا دمي

 نيكرشملا نا مث « فال آ ةسمخو فالآ ةثالثب اضيأ مدمي ىلاعت هللاف دم نيك رشملا ءىحب نأ ريدقتب

 هدارع ملعأ هللاو ةلمتحم اهلكه وجو هذهف نيملسلا اجام فلألا ىلع دئازلا انهه اذككف .ددملا مهءاجام

 اولتاقمهنأو « ردب موي ةكئالملا لزنأ ىلاعت هللا نأ ريسااو ريسفتلا لهأ عمجأ 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 اددع اوناكهاوس امفو ردب موي ىوس ةكئالملا لتاقت مل :امهنعهللا ىضر سابع نبا لاق : رافكلا

 تكلذ كن هن مصالا ركب وبأ امأو نيرثك الا لوق اذهو «نوبرضي الو نولتاةيال اددمو

 : هوجوب هياع جتحاو راكنالا

 هيلع ليربج نأ روهشملا نمو ؛ ضرالا كالها ىف ىنكي دحاولا كلملا نا (ىلو آلا ةجحلا)



 6م ةيآلا «ركيفكي نلأ نينمؤيلل لوقت ذإ» ىلاعتهلوث ١

 نلأنينمؤملل لوقتذإ . ةلذأ متنأو ردبب هللا ا رصن دقلو) لاق ىلاعت هللا نأ (ىلوألا ةجحلا)

 نينمؤملللوسرلا لاق|نيحردبب ,هرصنىلاعت هللا نأ ىضتقي مالكلا اذه رهاظف اذكواذك (كيفكي

 ردب موب مالكلا اذه لاق مالسااو ةالص' هيلع هنأ ىضتقي اذهو « مالكلا اذه

 باقلا ةيوقت ىلا جايتحالا ناكو رثك أ ردب موي تناكددعلاو ددعلا ةلق نأ « ةيناثلا ةجحلا)

 ىلوأ مويلاكلذ ىلا مالكلا اذه فرص ناكف ء رثك أموياا كلذ

 بج وف: ط رشب طو رشم ريغاقلطم ناك ةكنئالملا نم فال 1 ة/الثلازناب دعولا نأ( ةثلاثلا ةجحلا إل

 اولتاقاممهنكل اولزن مهنا لوقينأ دحال سيلو ؛ دحأ مويال ردب موي لصح ام:إوهو . لصحينأ

 ديال لب دادمالا لصحال لازنالا درجمبو « ةكمئالملا نم فال 1 ةثالثب دادمالاب ناكدعولا نآل

 نع اوباجأ لوقلا اذبي نولئاقلا مث ءدحأ موب لصحت ملو ردبمويتلصحةناعالاو :ةناعالا نم

 اولاقف نيلوآلا لئالد

 فلأب ردب موي دمأ امنا سو هيلع هللا لص لوسرلا : كلوق ىهو (ىلوألا ةجحلا امأإل

 ةكئالملا نم
 فلأي ملسو هيلع هللا لص لوسرلا باح دمأ ىلاعت هنأ : لوألا : نيبجو نم اهنع باوجلاف

 هيلع هن اكف : فال آةمخ اوراصف نيرخآ نيفلأ دازمث :فال آ ةثالث اوراصف نيفلأ مهيف داز مث

 نلأ :لاق مث ؛ لب اولاقف ةكتئالملا نم فلأب مكبد كدب نأ مكينكي نلأ : محل لاق مالسااو ةالصلا

 ةسمخب مكبر رك ددمي اوقتتو اوريصتنا :مهللاق مث . ىلب اولاقف فال 1 ةثالث مكبد مكدمب نأ مكيفكي

 ةنجلا لهأ عار اونوكت نأ مكرسيأد هباحصاأل لاق سو هيلع هللا ىلص هنأ ىور ام وهو. فال

 اتركم نأ ك2 أ ىاف لاق معن اولاق ةجلا لهأ ثلث اونوكت نأ مرسيأ لاق ممن اولاق

 ةنجلا لهأ فصن

 ةزوسأف قوك ذم وهام [عةقلأب اؤاةماءانع] كد كزهأ ذأ (باوجلا ىف ىناشلا هجولاإ)

 ةلقل كلذ مهلع قشو اوفاخن ريثك ددعب شيرق دادمإ ديري نيكرشملا ضعب نأ مهغلب مث « لافنألا
 هنا مث «دكتالملا نم فال ةسمخ دمأ نأ دل مهءاج نإ رافكلا نأب هللا مهدعوف . مهددع

 نيملسملا دادمإ رع ىنغتساف « شيرق ةميزه مهغلب نيح اوفرصنا لب ؛ ددملا كلذ ًاشيرق تأي مل

 . فاألا ىلع ةدايؤلاب

 :5:اللا نم افلأ هتلالزنأف افلأ ردب موي اوناكرافكللا نإ : كلوق ىهو 4 يناثلا ةجحلا امأوإ)

 . فال 1 ةثالث هللا لزنأف فال آ ةثالث دحأ مويو
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 ةيآلا «ركيفكي نلأ نينم مبلل[ لوقت ذإو.ىلاعتدلوق 24

 نأ ىلع ال يلد كلذ ريصيف « نييلسملا ددع ةدايز عم ةكئئالملا ددسعب الباقم رافكلا ددع ريصيل

 فال ةسمخ فال ةثالثلا لعج مث « ردب موي مهومزه اك مويلا اذه ىف مهنومزه نيلسملا

 لصحب امنإىنعملا اذهنأمولعمو « مهبواق نزع فوخلا لوزيو مويلا اذهىف نيملسملابولقةوقدادزتل
 .دحأ مويلصحام إ دعولا اذه نإ انلق اذإ

 فال 1 ةسمخب مكبر كددمي اذه مهروف نم كوت أيو) ةيآلا هذه ىف لاق ىلاعت هنأ «ةثلاثلا ةجحلا ١)

 مهتأب ناك ىذلا مويلا وه دحأ موو“ منوف نم كؤادعأ كوتأيو :دارملاو (نيموسم ةكئالملا نم

 . ءادعألا ىلإ اوبهذ ره لب ؛ ره وتأ ام ءادعألاف ردب موي امأف ءادعألا

 دحأ موي ىف (ةكئالملا نم فال ةثالثب مكبر كدب نأ كينكي نلأ) ىلاعت هلوقىرجول ليق ناف

 . بذكلا مزل دادمالا اذه لصحام هنإ مث

 لكم الط 2 ناك كتاللل نم فال | 2 لاجنزر نأ , ل واللا نزيجو نمنع ةتاوخااو

 لوسرلا رمأ اوفلاخ لب « مهاغملا ىف اوقتي ملو اوربصي مل مهنا مث « متاغملا ىف اوقتيو اوربصي نأ

 ةكئالملا نم فالآ ةثالث لازنا امأو ء طورشملا تاف مرجال طرشلا تاف املف « لسو هيلع هللا لص

 كلذ ىف تاشازو نوكسلاب مه رضا و لاتملا دعاقم مهأوب نيذلا نام ويلل .كلذي لاوشزلاب دعو اماف

 كلت ىف اوتبثي نأ طرشي دعولا اذهب مهدعو امإ ملسو هيلع هلل ىلبص هنأ ىلع لدي اذهف : دعاقملا

 . طورشملا لصح مل مرجال طرشلا اذه اولمهأ ايلف : دعاقملا

 - لاق هنأ دهاج نعب ىدقاولا ىور.؛ تلدتام كتالملا نأ ملسنال : باوجلا ىف «ىناثلا هجولا)

 ىطعأ سو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ىورو « اولتاقي مل مهنكلو دحأ موي ةكئالملا ترضح

 هياع هللا لص هللا لوسرلاَةف . بعصم ةروص ىف كلم هذخاف بعصم لتقف ريمع نب بعدم ءاولاا

 دمأ كلم هنأ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا فرعف « بعصمب تسل كلملا لاقف « بعصماي مدقت سو

 ضيبأل جر ىلع هدريف ذئمو» مهسلا ىرأ تنك :لاقدنأ هنع هللا ىضر صاقو ىنأنب 0

 هجولا اذه ريرقت ىفهلوقنام اذهف , كلم هنأ تننظف ؛هفرعأ تنك اموهجولا نسح

 هللا ىلعو) لاق مث ء دحأ ةصق ركذ ىلاعت هنأ ليوأتلا اذه ىلع ةبآلا مظن : لوقنف اذه تفرع اذإ

 هللا كرصن دقلف هددعو مهددع ةرثك ىلعال هللا ىلع ملكوت نوكي نأ بحي ىأ (نونمؤملا لكوتيلف

 مالكلاداعأ اذهدعب مث ؛عضاوملا رئاس ىف ةرصنلا هذه لثم ىلع رداق وه كلذكف « ةلذأ متأو يل

 (ةكئالملا نم فال آ ةثالثب مكبر مكدعب نأ مكيفكي نلأ نينمؤيلا لوقت ذإ) لاف دحأ ةصق ىلإ

 هوجوب هتمص عا وجتحا و . نيرسسفملا رثك ألوقوهوءردب مويناكدعولا اذه نأ(ىناثلالوقلا ١



 لين ةيآلا ,ركيفكي نلأ نينمؤملل لوقت ذإ» ىلاعن هلوق
 هرم سورس ره ه

 5 الملا نم فآلآ ةنالث ب مكبر دمي نأ مكيفين 1 َنينمْؤل و ذإ
 1 - 2ع 7

 «1؟4» نيل زنم

 مهنوباممببسلا اذهل اوناكف ؛ مبسوفنف اررقم مهماظعتسا و مهبولق ىف ةيقاب مهتبيه تناكف ؛رافكلا

 مم تدر فاككاو

 هب معنأام كاوقتب (نوركشت مكلعل) هلوسر عم تت ابثلا ىف ىأ ( هللا 50 ىلاعت لاق مث

 ماعنالا عضوم ر ركشلا عضوف ؛ !موركشت ىرخأ ةمعن مكيلع معني هللا لعل و أ هترصن نم مكيلغ

 هل. ببس هنآل

 4 نيلزنم ةكئالملا نم فال ] ةثالثب مكبر دمي نأ مكيفكي نلأنينمؤملل لوقت ذا ىلاعت لاق مْ
 : لئاسم هيفو

 عرفتيو : دحأمويوأ ءردب موي لصح دعولا اذهنأ ىف نورسفملافاتخا (للوألا ةلأسملا)
 هلوق ذا »ىفلماعلا ناكر دب موي لصح دعولا اذه انلق ناف «ذا» ىف لماعلا نايب نيلوقلا نيذه ىلع

 دحأ موي لصح هنا انلق ناو . نينمؤملل لوقت ةلذأ متتأو ردبب هللا كرصن ذا :ريدقتلاو (هللا كرصن)

 ( تودغ ذاو) هلوق نم ايناث الدب كلذ ناك

 : لوقنف اذه تفرع اذإ

 دمجو لتاقمو ىدقاولاو ىلكلاو سابع نبا نع ىورم وهو ؛دحأ مويهنأ (لوآلا لوقلا إل

 : هوجو نه هلعةجحلاو ؛«قاحسإ نبا

 لاق ةكئالملا نم فلأب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمأ اما ردب موي نأ (ىلوآلا ةجحلا))
 قيلي فيكف (ةكئالملا نم فلأب عدم ىنأككل باجتساف يكبر نوثيغتست ذا) لافنالا ةروس ىف ىلاعت

 ؟ردب موبب فال 1ةسمخو فال 1ةثالث هيف رك ذام

 ثلثلا ىلع اوناكنوملسملاو ؛هنم برقيام وأ افلأ ردب موي اوناكرافكلا نأ (ةيناثلا ةجحلاإل

 رافكلا ددعراصف ةكئالملانمافلأ ردب موي ىلاعت هللا لزنأف « رمثع ةعضبو ةئايثث اوناك مهنال مهن

 دحأم وي كلذكف رافكلا بع ةعرهلا تعقومرجالف :نيماسملاددع ةدايز عم ةك.الملا ددعب الباقم

 ددغ نم ثلثلا ىلع نيلقمللا :ذدحع ناكف : كفالا] ةثالت رافكلا ددعو« افلأ تييلسللا كك ناك

 ةكئالملا نم فال آ ةثالث لزني نأ مويلا اذه ىف هللا مهدعوف ؛ردإ موي ىف ام مويلا اذه ىف رافكلا



 ةيآلا «ةلذأ متنأو ردي هللا كرصن دقلو »ىلاعتهلوق ها

 ىلإ لسوتيال نأ بحي لقاغلا نأ ىلع لئمالدلا ىوقأ نم كلذ راصف“ نيكرشملا لع نيملسملا طلس

 ديك أت ةصقلا هذه ركذ نم دوصقملاو ؛ هب ةناعتسالاو هللا للع لكوتلاب الإ هبولطمو هضرغ ليصحت

 : ىناثلا (نونمؤملا لكوتيلف هللا لعو) هلوق ديك أتو (ًائيش كيش مديك ل أوقتتواوربصت نإو) هلوق
 + لشتلاب اعيع امي ) نفتاطلا ]نع ىح لات هنأ

 اك كو هأ انيفماو د) | رصان هللا ناك نم نعي (نونمؤملا لكوتيلف هللاىلعو امهيلو هللاو) لاق م

 « فعضلا ةياغىف اوناكنيماسملا ناف ءردب ةصقب كلذدك أ مث ؟فعضلاو نبجلاو لشفلا اذه هب قيلي

 هجو ريرقت اذهف ؛ اذنهه اذكف , مهموصخ اورهقو مهيولطمب اوزاف مهل ارصان هللا ناكامل نكلو

 لئاسم ةيآلا ىفو « ظنلا

 رئبلا تيمسف «ردب» هل لاقي لجرل رب مسا . ردب : د : لا وقأ«ردب»ف (ىلوأالا ةلأسملا)

 مسا هيلا لقني نأ ريغ نم مساب دلبلا ىمسي اي رّثبال مسا هنأ : ىناثلا . ىعشلا لوق اذه اهبحاص مسا

 هن مل او: كم ننام وسمو اذهو « هبحاص

 عمجي نأ ةفص ناكاذا ليعفلاف لصألا : ىدحاولا لاق « ليلذ عمج «ةلذأ» 4( ةيناثلا ةلأسملا)

 هوبنتجا (ءالعف» ظفل نأ الا « ءاكرشو كيرشو « ءارثكو ريثكو . ءافرظو فيرظك  ءالعف ىلع

 ءدحاو سنج نم نافرح عمتجال «ءاللخو ليلخو ؛ ءاللقو ليلق : اولاقول منال . فيعضتلا ىف

 عمج اولعل ؛ةزفقأو زيفقو « ةبرجأو بيرجك ةلعفآلا : ليعفلا عومج نم نآل « ةلعفأ ىلا لدعف

 عم مهنأ ىلع لديل ةلقلا عمج ركذ امناو « ةلق عمج . ةلذألا : فاشكلا بحاص لاق « ةلذأ ليلذ

 . نيليلق اوناك لذ

 ىلاعتدنأ : لوألا : هوجول ةلذأ اوناك امتاو ؛لاحلاعضوم ىف (ةلذأ متأو) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 « ةيآلا هذه لولدم ىفانيال ىنعع لذلا اذه ريسفت نم دب الف (نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هتللو) لاق
 وددلا ةمواقم ىلع ةردقا|مدعولاملاو ؛حالسلا ةلقو لاحخلا فعضو ددعلا لقب هريسفت وه كلذو

 ا اك نلسملا نأ ئرزع ةيلخلا ب ةؤقلا وهو علا هضقن و «ةمزواقملا نع ةتفضلا لإ عمو

 بكري مهنم عمجا ناكامبرو . ةلاجر اوناكمرثكأو ؛دحاوس رف الآ مهبف ناكامو ءرشعةعضبو

 ةلماكلاةدعلاوةريثكلا ةحلسالا عم سرفةئام مهعمولتاقمعلأ نم نيبيرق رافكنااو . ادحاو المج

 وهو ؛ 7 يوحد ةلق لجل مهداقتعاو نقار معز ىف ةلذأ اوناك مهنا دارملا لعل : ىاثلا

 دق اوناك ةباحصلا نأ : ثلاثلا (لذآلا اهنم زعالا نجرخيل) اولاق مهنأ رافكسلا نع هللا حام لم

 كئلوأ ىلع ءاليتسا مهل قفتاام تقولا كلذ ىلاو ٠ ةورثلاو ةوقلا يف كم ىف ٍرافكسلا اودهاش



 ه١ ةيآلا «ةلذأ متأوردب هللا مكرصن دقلو» ىلاعت هلوق

 هام بح رج -ِ يل

 »+١« لور 2 لعل هلل اوقن هذ متو 0 هللأ كرصن دل و

 كارب دقو“ شققلا كيد هب دارت دقو ؛ركسفا ل لاري دقو "مرا +. دارنا 11

 نم ”رهظ ءىش ىأ نآل , هددع روفوو هددع ةرثك و.«ودعلا ةوق لع لادأا لوقلا نم رهظ اذ

 فعضبج ويامهنم رهظشيح نم لشفي نأب مث هنأب هنم كلذ رهظ نم فصوينأ حمص سنجلا اذه

 اضيأو . امهم تعقو ةيصعمنأ ىلع لدي ال (الشفت نأ مكنم ناتفئاط تمه ذإ) هلوق ناكف ؛ باقلا

 ىلاعت هلوق ليلدب , رئابكلا باب نم ال رئاغصلا باب نم اهنكل ةيصعم كلذ نا : لاقي نأ ردقتبف

 ايل هللا ةيالو تيقب امل رئابكلا باب نم ناكول ملا كلذ ناف (امهيلو هللاو)

 : لئاسم هيفو (امهيلو هللاو ال ىلاعت لاق 2

 (اولنتقا نينمؤملا نم ناتفئاط ناو) هلوقك (مهيلوهللاو) هللا دبع أرق «ىلو ألا ةلأسملاإ)

 ءاهيديرشلا 4 مهلا كلذ نأ نايا داما نأ ؛ لوألا وجت" نا 3 «(ة يناثلا ةلأسملا)

 لدقفلا اذهامبم قيلي فيكف امهرمأ ىلومو امهرصان ىلاعت هللا : ليق هناك: ىتاثلا . ىلاعت هللا ةبالو

 دوجولا ىف لخدي ملا م] لشفلا كلذ نأ ىلع هيبنت هيف : ثلاثلا . ؟ ىلاعت هللا لع لكوتلا كرتو

 هناحبس هقيؤوت الولهنأ نرايب هنمضرغلاو : ةمصعلاو قيفوتلاب امهدمأف ء امبللو ىلاعت هللا نآأل

 هذه دعإ ىلاعت هلوق ليوأتلا اذه ةحص ىلع لديو : ىداعملا تاءلظ نع دحأ صلخت امل هديدستو

 (نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو) ةيآلا

 مهن مل انأ انرسيام هللاو: لاق هنأ ةيآلا هذه لوزن دنع مهضعل نع ىور ام ىنعم ام : ليق ناف

 ؟ امهملو هنأب ىلاعت هللا انردخأ دقو هب.ناتفئاطلا تمه انمب

 ةيآ مهيف هلازناو . ىلاعت هللا ءانثب فرشلا نم محل لصح امب راشبتسالا طرف كلذ ىنعم :انلق

 ىلاعت هللا ةيالو نع مهتجرخأام ةمحلا كلت نأو « ةيالولا ةحصب ةقطان

 هيف دمتعا اذإ ؛ نالفىلإ هممأل كو نم . لعفت : لكوتلا (نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو) لاق م“

 نم هل ضرديام ناسنالا عفدي نأ ىغبني هنأ ىلإ ةراشإ ةيآلا ىفو « هسفنب هلوتي و هيلع هتيافك

 لكوتلا كلذب هسفن نع عرجلا فرصي نأو هللا ىلع لكوتلاب ةفأ نور

 (نوركشت ركلعل هللا اوقتاف ةلذأمتأو ردبب هللا كرصن دقلو ل ىلاعت هلوق

 نال كلذو ءردب ةصقرك ذب اهعبتأ 0 هه ردا لا هنأ : كول: ناهجو مظنلا ةيفيك ىف

 لات هنا . ةوقلاو ةدشلا ةياغ ىف اوناك رافكلاو . زجعلاو رةفلا ةياغ ىف اوناكردب موي نيملسملا



 ةيالا «ناتفئاط تمه ذإ »ىلاعت هلوق -.

 « ناكملا ىنعمب ماقملاو دعقملا لاعتساىف اوعستا دقو . عضاومو نطاوم ىأ (لاتقلل دعاقم) هلوقو

 كيكح عضومو كساجم نم ىأ (كماقم نم موقت نألبق) لاقو (قدص دعقمىف) ىلاعت هلوق هنمو

 اوتبثي نأ ممرمأ مالسلا هيلع هنأ وهو : لوآلا : نيهجول دعاقملاب انهه ةنكمألا نع ربعامتإو

 اهيثت «دءاقملاب ةنكمالا كلت ىمسف هنع لقتنيال ناكملا ىف دعاق'و اهنع اولقتنيال نأو مثدعاشم ىف

 ىف نودعقي دق نياتاقملا نأ : ىناثلاو . ةببلا اهنع اواقتني الو اهيف اوتبثي نأب نورومأم مهنأ لع

 ال كلو كينسفا يي راك ىلإ دج اخلا تدع: وماوقفا ودعا عيقالي“نأ :ك] ةنملا ةنكمأألا

 . هجولا اذهل دعاقملاب

 هيلع هنأ ىوري (لاتقلل دعاقم نينمؤملا ”ىوبت كلهأ نمتودغ ذإو) هلوق (ةسماخلاةلأ ملا 9
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 . ىدقاولاودها+لوق اذهو : د>حأ ىلإ هيلجر ىلع ىثُف اهنع هللا ىضر ةشئاع لزم نم ادغ مالسلا

 تابيطلا) ىلاعت لاقو ملسو هيلع هللا لص نلا الهأ تناكابنع هّللاىضر ةشئاع نأ لع صنلا اذه لدف

 نأ ىرت الأ . حيبق لكن ع ةأربم ةرهطم تناكاهنأ ىلع صنلا اذه لدف (تاييطال نوبيطااو نيبيطلل

 . طول ةأرما كلذكو (كلهأ نم سيل هنإ) لاق ًارفاك ناك امل حون دلو

 هيلع هنأ انركذ اناف « مكاين و ةرئامضب ميلع مكلاوقأل عيمس ىأ « يلع عيمج هللاو) ىلاعت لاق مث

 ؛ مهلا جرخا : لاق نم مهنمو « ةنيدملاب مق : هل لاق نم مهنف ء برحلا كلذ ىف هباحأ رواش مالسلا

 نولوقي امل عيمسانأ : ىلاعت لاقف ء فلاخم نمو ؛ قفاوم نفف « لوي امفرخآ ضرغ دحأ لكل ناكو

 .نورمضي امب ميلع

 : لئاسم هيفو «الشفت نأ كم ناتفئاط تمه ذإ )9 ىلاعت لاقم“

 : جاجزلا لاق : لوألا : هوجو هيف (مكنم ناتفئاط تمه ذإ) هلوقىف لماعلا (ىلوألا ةلأسملا )

 : ثلاثلا (ميلععيمس) هلوق هيف لماعلا : ىتاثلا « تق ولا كلذف ةئوبتلا تناك ىنعم او « ةئودتا هيف لماعلا

 (تودغ ذإ) نم الدب نوكي نأ زوحب

 سوالانم ةثراحونبو « جرزخلانم ةملس ونب : راصنألا نم نايح ناتفئاطلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 هياع هللا لص لوسرلا عم اوتبثف « هللا مهمصعف « هعابتاب ناتفئاطلا تمه ىبأ نب هللا دبع مزهنا امل

 رتسلا كلذ كتبننأ انل زوحيالف « امهياعرتس وامهركذ مهمأ ىلاعت هللا نا : لاق نم ءاملعلا نمو . ملسو

 ١) روخلاو نيجلا ءلشفلا (ةثلاثلاةلأسملا .

 كرتلاو لءشفلا يلع اتمزع نيتفئاطلا نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظف ٠ مزعلا وه ءىشلاب ملا : ليق ناف

 ؟امهيلو هللاو لاقينأ امهم قيلب فيكف ةيصعم كلذو
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 ءقيسأ ىلا ةزكسعو هرهظ لعجو؛ ئداؤلا تتاجأفاةلووت ناككو «ةزكأل ل لاو ارا ا ل أر

 هيلعلاقو ءانئارو نم انوتأي ال ىتح لبنلاب انع اوعفدا : لاقو « ةامرلا ىلع ريبج نب هللا دبع رمأو
 نيربدملا اوبلطت الف . رابدألا كولو ؟ون.اع اذاف « ماقملا اذه ىف اوتبثا : هباحصال مالسلاو ةالصلا

 ىبأنب هللا دبع ىأر فلاخ امل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نا مث ؛ ماقملا اذه نم اوجرخت الو

 دقو كبهودعب رفظيامإ ادم نا : هياحصأل لاقم“ ء ناصعوناداولاعاطأ : لاقو ؛ كلذ هيلع قش

 رمآألا ريصيف : كرعبتيف اومزهنافمهءادعأ متيأر اذاف «اومزهنا مونياع اذإ مهءادعأ نأ هباحصأ دعو

 ركسع ةلمج ناكو « نيقفانملاب هللا دبع مزهنا ناقيرفلا قتلا الف « مالسلا هيلع دمت هلاقام فالخ ىلع

 اومزه ىتح كلذ عم هللا ماوق مث , ةئاعبس تيقبف :ةنامثث عمىبأ نب هللا دبع مزهناف , افلأ نيملسملا

 هذهن وكت نأ اوعمط ؛ كاذب مرشب ىلاعت هللا ناكو ؛ موقلا مازهنا نونمؤملا ىأر ايلف . نيكرشملا

 هيلع هللا لص لوسرلا رمأ اوفلاخو ؛ عضوملا كلذ اوكرتو نيربدملا اوبلطف ء ردب ةعقا وك ةعقاولا

 ةفلاخم ىلع ومدي الثل ؛ لعفلا اذه نع مممطفي نأ ىلاعت هللا دارأف ؛ نوبحي ام مهارأ نأ دعب سو

 ىتهو « هلوسرلو هلل مهتعاط ةكربب ردب موي لصح ايإ مهر فظ نأ اوملعيلو ؛ مالسلا هيلع لوسرلا

 نوكرشملا مهيلعرثكف ؛ نيك رشملابولق نمبعرلاهللا عزنف ؛ مهل اوموقي مل مهودع عم هللا مهكرت

 د>أ لعن وولت الو نودعصتذإ) ىلاعت لاق م٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع زكشلا#قرقر

 دي تاشو هتيعابر ترسكو ملسو هيلع هللا للص لوئرلا هجو جشو (مكارخأ ىف وعدي لوسرلاو

 نأ ركسعلاف ةحيصلا تعقوو ؛ دعسو ةحلطو سابعلاو ىلعو ركب وبأالإ د اق لو ؛ هن ودةحلط

 تأ لوسر اذه :لاقو زاصتالا ئدان راطنالا نم'نآ قش انآ: ىكيي لجر.ناكو « لك قادم

 هلع هللا ىلص لاقف ؛ حارجلا مهف رثكو نوعبس مهنم لتق ناكو ؛ راصنالاو نورجاهملا هيلا عجرف

 ىحرجلاو ىلتقلا نع مبفشك ىتح هعم نمب نيك رشملا ىلعدشو «هناوخإ نع بذ الجر هللا محرد

 ملعأ هللاو

 ديععجر مث . لقأو ًافلأ اوناكنوماملاو فال ةثالث اوناكرافكلا نأ ةصقلا نم دوصقملاو

 ىت هللا مهناعأف « ةئاعبس عم ٍلسو هيلع هللا لص لوسرلا قبف هباحصأ نم ةئاثث عم ىبأ نب هللا

 اومزهناو مهملع رمآألا بلقنا مانغلا بلطب اولغتشاو لوسرلا رمأ اوفلاخامل مث : رافكلا اومزه

 لبقملا نأو (ًائيش هديك ك؟رضيال اوةنتو اوربصت نإو) ىلاعت هلوق دك وي كلذلكو « عقوام عقوو
 . هللا هلذخ نم رددملاو ,هللاهناعأ نم

 لزنملا ةءابلاو ةءابملاو ؛ هيف هتلزنأ يأ .الزنم هل تأوبو ءالزنم هنأوب : لاقي (ةعبارلا ةلأسملا ل
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 : ثلاثلاو . لاتقلل دعاقم نينمؤملا 'ىوبي ملسو هيلع هللا لص لوسسرلا ادغذإ ةيآلا نم كلذ لثم مهل

 . تودغ ذإو طيح نولهعي امبهللاوهريدقت : طيح( هيف لماعلا

 لوقوهو «دحأ» مويهنأ : نورثك الاف؟وهمويىأ مويلا اذه نا ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملا)

 لوق وهو ءردب موي هنأ : لبقو « ملم ىأو مصالاو عيبرلاو قاحسا نباو ىدسلاو سابع نا

 دحأ موي وه مويلا اذه لاق نم ةجح . لتاقمو دهاجم لوقوهو ؛بازحاللا مو. هنإ ليقو « نسحلا

 000 دال دج أ ةعفو ىف ل: هالا هذه نأ اويعز ىزاغملاب ءادعلارثك نأ لوألا: هوجو

 فوطعملاق>نمو ؛مدقتام لع فوطعمهنأ رهاظااو (ردبب هللا كرصن دقلو) ةيآلا هذه دعب لاق ىلاعت

 هيلع هللا! صلوسرلا ىمأ اوفلاخ امنا موقلاف ءباز>الاموي امأو : هلع فوطعملا ريغ نوكي نأ

 هذه ركذ نمدوصقملانآل ؛ مالكلا اذه. قيلأ دحأ ةصق تناكف ؛ بازحالا مويال ,دحأموي ملسو

 دحأ موي وه مويلا اذه نأ تيثف: (ائيشمديك كرضيال اوقتو اوربصت ناو) هلوق ريرقت ةصقاا

 موي ىف نال « باز>أألا موي ىف هنم رثك أ دحأ موي ىف ناكودعلا ءاليتساو راسكتالا نأ : ثلاثلا

 موي ىلع ةيآلا لمح ناكف باز>الا موي كلذ قفتي ملو ةباحصلا رباكأ ند اريثك اعمج اولتق دحأ

 هللا لص هللا لوسر راشتساف « ءاعبرألا موي دحاب اولزن نيكرشملا نأ ىور 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 رثك أو شادعلاعف هراشتساف ءابلبق طق هعدب ملو لولس نب ىلأ نب هللا دبع اعدو هراككأ سو هيلع

 انم باصأ الا طق ودع ىلا اهنم انجرخام هللاو مهمل جرختالو ةنيدملاب أ هللالوسراي :راصنأللا

 عضوم رشب اوماقأ اوماقأ ناف . مبعدف ؟انيف تنأو فيكنف ؛ هنم انبصأ الا انيلع ودع لخد الو

 اوعجر اوعجر ناو « ةراجحلاب نايبصلاو ءاسنلا مثادرو ؛مههوج وف لاجرلا مهلتاق اولخذد ناو

 ةالصلا هيلع لاف « مهانفخ دق انأ اونظي الثل بلكالا ءالؤه ىلا انب جرخا : نورخآ لاقو . نيبئاخ

 هتلوأف الث قيس بابذ ىف تي روأريخ اهتلوأف ىلو> حبذت ارقب ىاانم ىف تيأر دق ىناو مالسلاو

 تالا وهقت هك رأ متيأد ناف ةنيدملا !متلوأف ةنيصح عرد ىف ىدي تلخدأ ىنأاك تيأرو ةميزه

 انبحرخا : دحأ موي ةداهشلاب هللا مبمرك أو «ردب»مهتتافنيذلا نهنيماسملا نمموق لاقف « مهوعدتو

 هللا ل وسر ىلعريشنا:ءةصامسٌب اولاقو موقلا مدن سبل املف .هتهالل سبلف لخد ىتحهب اولا زيرلف ءانئادعأىلإ

 سبلي «نأ ىنل ىغبنيال» لاق « تيأراه هللا لورا عنصا هل اولاقف ؛ هيتأي ىحولاو

 تبسلا مويدحأ نم بعشلاب حبصأو « ةعما ةالص دعب ةعنلا موي جرف «لئاقي ىتح اهعضيف هتمأل

 نا ؛ حدقلا مهم موقي امن اك« لاتقلل هباحأ فصي لعجو هيلجر ىلع ىشف :لاوش نم فصالل



 ضد ةيآآلا «نينمؤملا ”ىوبت كلهأ نم تودغ ذإوو ىلاعث هلوف

 عيمت هلل 1 اقم َنيِنمْؤملا 0 و كا رم َتوَدَغْذإَو
 2-5 هه آآ

 _----- ل داتا ناقل 1

 - را هرم

 "فرش عر وف اولا

 . هلهأ متنأ ام ,كب لعفيف ىوقتلاو

 نم هب طيخي ىذلا وه ءىثلاب طيحما نآل . زاجم هللا لع طيحلا ظفل قالطإ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 لك ىلع ارداق ءايشالا لكب املاع ناك امل ىلاعت هنكل ٠ ماسجالا تافص نم كلذو هبناوج لك

 طبحم هللاو) لاقو (طيحم مهءارو نم هللاو) هلوق هنمو « امم طيح هنأ ةغللا زاجم ىف زاج ؛ تانكمملا

 (اددع .ىث لكىصحأو مهءدل امب طاحأو) لاقو (املع هب نوطيحيال و) لاقؤ (نيرفاكلاب

 تو ا كا

 عيمجنأ نايب لب : املاع ىلاعت هنوك نايب انهه دوصقملا سيلو : ىنعأ هنأشب ممىذلاو ممآلا نومدقي

 . ملعأ هللاو لمعلارك ذمدق مرج الف اهيلع 5 لاعت هل ةمراتم مهامعأ

 تمهذإ يلع عيمس هللاو لاتقلل دعاقم نينمؤملا ”ىوبت كلهأ ىرده تودغ ذإوإ) ىلاعت "5

 2 لو هللاو الشفت نأ كتم ناتفئاط

 مهيفىلاعت هللا ةنس ىلع مهدي امبهعبتأ (ًائيش هديك كرضيال اوقتتو اوريصتناو) لاقامل ىلاعت هنألعا

 ذإو)لاقفاوربصومل اذإمهف كلذ فالخوءاوةتاوأ و ربص مهاذا ودعلا راضم عفد وةنوعملاوةرصنلاب ابق

 , اومزهنالوسرلارمأاوفلاخابلف« لاتقلل نيدعتسم نيريثك اوناكدحأموي مهن أ ىنعي (كلهأ نءتودغ

 «٠ ممموصخ لعاولوتساو اوبلغلوسرلارمأ اوعاطأاملف . لاتقلل نيدعتسم ريغ نيليلق اوناكردب مويو

 هللادبع فاح بيس لضح اميإ دحأ موي راسكتالانأو هو رخآ هجو هيقو ءانلوق دك وي كلذو

 : لئاسم هيفو ةناطب نيقفانملا ءالؤه ذاختا زوحيال هنأ ىلع لدي كلذو « قفانملا لولس نب ىنأ نبا

 ذإ ركذاو هريدقت : لوألا . هجوأ ةثالث هيف (كلهأ نم تودغ ذإو) هلوق «(ىلوألا ةلأسملا))

 اتقتلا نيتثف ىف ةيآ كل ناكدق) هلوق ىلعواولاب فوطعم مالك اذه : م-موبأ لاق# قاثلاو . كرودغ

 نم ةليلقلا ةفئاطلا كلت هللا رصن ىف كل ناك دقق :لوقي (ةرفاكى ناو نسف لال

 .ناكو « نينمؤملا رصان هللا نأ هباوفرعتل ءرابتعا عضوم نيرفاكسا نم ةريثكلا ةفئاطلا ىلع نينم وملا

 «)- رخف مو
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 نيبةقرفتلا لوصحو ودعلا نم مازمنالاو ةميزهلاو رقفااو ضرملا ىهو « اهدادضأ ةئيسلاب دارهاو

 عاونأ نم عون لوصحب نومتخيو نونزحي مهنأ ىلاعت نيبف ؛ ةراغلاو ببنلاو لتقلاو ؛ براقألا

 مبل ةئيسلا عاونأ نم عون لوصح نو>رفيو نيم للةنسحلا

 ءاس)ىلاعت هلوقهنمو ؛حبق ىأ ؛ةئيسىثناألاو « ءىس وهف ءوسي ءىثلا ءاس لاقي 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىلا اص ىلا رانا و (نارلمسر ام

 لك (اوقتتو) مغو ةدش نم اهيف مكلانرأم ىلعو هللا ةعاط ىلع ىنعي (اوربصت نإوإ> لاق مث

 :لئاسمهيفو م مدكك عرضيال) هللا ىلع رومأ قدا ركون و هع مكامنام

 نوكسوداضلاريسك و ءايلا حتفب (؟رضيال) ورمع ا عفانو ريدك نبا أرق «(ىلوألا ةلأسملا))

 ءارلاو داضلا مضي (كرضيال) نوقابلاو «هرض اذا اروضهروضيو«هريضي هراض نم وهو «ءارلا

 ىلا كوالا ءارلا ةملض تلقنو ءارلاق ءارلا تسغداف ءامزج كررضي هلصأو ءامدضلا نول هاو هدد

 ميدقتلا ٍلعوه : مهضعل لاقو. داضلا ةمضىهو تاكرحلا برقأل اعابتا«ةريخاألا ءارلا تمضوداضلا

 : فاشكلا بحاص لاق .. اوقتتو .اوربصت فإ ًائيش مديك كرضي الو :هريدقت كن

 ءارلا متفب (كرضيال) مصاع نع لضفملا ىورو

 رسف سابع نباو ؛ هوركم ىف هريغ عقويل ناسنالا لاتحي نأ ود ديكلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةوادعلاب انهه ديكلا

 رضلا نم ًائيش ىأ ردصملا ىلع بصن «ًائيش» (ةثلاثلا ةلأسملا)

 هللاىبناملكق تاو ىلاعت هللا رءاوأ ءادأ ىلع ربص نم لكنأ : ةيآآلا ىنعم (ةعبارلا ةلأسملا))

 نيلاتحلا ليح الو نيرفاكلا ديك هرضي الف هللا ظفح ىف ناكهنع

 نجلا تقلخ امو) لاق !؟ ةيدوبعلل قاخلا قاخ امنا هناحبس هنأ وه كلذ ىف مالكا قيقحتو

 ةيبوبرلا دبعب ىفيالذأ نم مرك أ هناحبسهللاف كلذف ةيدوبعلا دهعب ىفو نف (نودبعيل الا سنالاو
 نم هقزريو اجرخم هل لعجب هللا قي نمو) هلوقب ةراشالا هيلاو.تافاخلاو تافالا نع هظفح ىف

 هيكل[ تدرأ اذإ ::ءايكتملا عب كاقو :«ةرانام لك هيلا لضوي هنأ ىلا ةرانشإ.(بدتحالا تبيح

 لئاظففلا ياكل قاديجان كاسم

 لئاسم هيفو ( طيح نولمعي ام هللا نإ ل ىلاعت لاق مث
 ىف نولمعي امب ملاع هنأ ىنعمب ةبياغملا ليس ىلع ءايلاب نولمعي امب ءىرق(ىلوالا ةلأسملا)

 ربصلا نم نولمعتامب طيح ملاع هنأ ىنعملاف :ةبطاخلا ليبس ىلع ءاتلاب أرقنمو ٠ هيلع مهةاعيف كت اداعم



 0 ةيآلا «مهؤست ةنسح مكسسمت نإد ىلاعُ هلوف
 2 هدم سا همركو 2 ا

 0 نإ 3 00 3 ةئددس 2-0 5 رك ةندسح حسم نأ

 2-2 ع 0

 2 تو ا فاش 2

 ٠« .. طيح َنوامَعَي اجهل نإ اًنيَش مدك عرضبإل أوقتناو

 اهنوكلا رو مةقودوَح - م وصلاو ىاودلاو بلقلاب ةمئاقلا رطاوخلا رودصلا تاذب دارملاو

 مكب واق ىف لصحيام لكب ملاع ىلاعت هنأ ىنعملاو ء رودصلا تاذ تناكف ؛ هيلا ةبستنم بلقلا ىف ةلاح

 قفا علا كغاربلاو كلا

 لوقملا ةلمج ىف ةلخاد ةيآلا هذه نوكست نأ لمتحي فاشكلا بحاص لاق (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 لقو اولخ اذا اظيغ لمانالا مهضع نم هنورسيامب مهربخأ : ريدقتلاف : لوألا امأ «نوكتال نأو

 از يع نأ | تك كلذ وظل ف م اردو :كنيبهن ورستامىخأ وه امب يلع هللا نا : محل

 الو دمحاي كلذ رمل لق : هانعف لوقملا ىف الخاد نوكيال نأ وهو : ىناثاا امأو . هيلع خي مرارسأ

 مثرودص ىهورمضأام وهو كلذ نم ىخأ وهام ملعأى اف ؛ نورسيام ىلع كايا ىعالطإ نم بجعتت

 رمأ (مكظيغب اوتوم لق) هلوق نوكي نأو «لوق مث «نوكبال نأ زوحيو ؛ مهتسلأب هوروظي ملو
 نوكلهي مهنأ هايا هللا دعوب راشبتسالاو ءاجرلا ةوقو سفنلا بيطب ملسو هيلع هللا للص لوسرلا

 ملعأ ىلاعت هللاو كلذب كسفن ثدح : لبق هن”اكء هب مهلالذاو مالسالا زازعاب اظيغ

 اوقتتو اوربصت نإو اهب اوحرفي ةئيس مكبصت ناو ممؤست ةنسح مكسسمب نارإ ىلاعت هلوق

 ( طيحم نولمعي ام هللا نإ ًائيش مديك كرضيال

 ةميمذلا تافصلا نم مهام عم مهنأ ىلاعتنيبف نيقفانلا فصو مامت نمةيآلا هذه نا لعاو

 : لئاسم.ةيآلا ىفو نينمؤملاب ءالبلاو ةنحما نم عون لوزن نوبقرتم ةحيبقلا لاعفألاو

 هيبشتلا ليبس ىلع «اسام» ءىثلا ىلإ لصي ام لكى مسي مث ديلاب هلصأ :سملا (ىلوألا ةلأس لا)

 قسرضلا مكسم اذإو) لاقو (بوغل نم انسهامو) ىلاعت لاق ايلا

 ناوممؤست ةنسح كبصتنا) ىلاعت لاق « ةباصالا ىنعمب انههسملا : فاشكلاب حاص لاق ( رحبلا

 اذإ) لاقو (كسفن نف ةئيس نم كباصأ امو هللا نف ةنسح نم كباصأام ) هلوقو (ةبيصم كبصت

 (اعونم ريخلا هسماذأو اعوزج رشلا هسم

 ندبلا ةحص اهنف ء املا و-أ فالتخا ىلعايندلا ةعفنم انهه ةنسحلا نم دارملا (ةيناثلا ةلأسملا)

 بابحالا نيب ةفلالاو ةبحلا لوصحو ءادعالا ىلع ءاليتسالاو ةمينغلاب زوفلاو بصخلا لوصحو



 ةيآلا «رودصلا تاذب ميلع هللا نإ» ىلاعتهلوق 5"

 نأ ىلإ عرشلا ثيح نمو , عبطلا ثيح نم ًايعاد كلذ راص ضغبلا كلذ ىف نولطبم مهنأ مهفرعو
 . نيقفانملا ءالؤهل نيضغيم ن ونم ولا ريصي

 : لئاسم هيفو (هلك باتكلاب نونمؤت و) ىلاعت هلوق (كلذل ىناثا ببسلاو إل

 نسحو « هب نونمؤي ال مثوهلك باتكلابنونمؤتو:ريدقتلاو ؛رامضإ ةيالاف«ىوألا ةلأسملا))
 امال رك عادم اهدا كد ناكف“ عم ناءلخي نردضلا نأ انين امل فدخل

 « سنجلابهذم هببهذ هنأ : اهد-أ : هوجولدحاولا ظفلب «باتكسلا» ركذ (ةيناثلا ةلأسملا))

 لقي مل اذهلف «ليوأتلا ىلعالإ عمج ال ردصملا نأ : اهيناثو ٠ سانلا ىديأ ىف مهردلا رثك : ملوقك

 اكمل وادا ناك نإ نانكتلا يال كلتا

 مكلاب اف . كئوضغبي كلذ عم رهو اهلك مهيتكب نونمؤت مكنأ : مالكلا ريدقت (ةثلاثلا ةلأسملا)

 كم بلصأ مهلطاب ىف مهنأب ديدش خيب وت هيفو , مباتك نم ءىشب نونمؤيال مهو مهنوبحت كلذ عم

 (نوجريالام هللا نم نوجرتو نوملأت نومي مهناف) ىلاعت هلوق هريظنو . كقح ىف
 مكياعاوضع اولخ اذإو انمأ اولاق 35 وقل اذإو) ىلاعت هلوق «ةطلاخلا هذه حبقل ثلاثلا ببسلا)

 ىتحنينم وملا لع ظيغلاةدشوةوادعااةدشاو رهظأ ضءبب مهضعب الخ اذإهنأ : ىنعملاو( ظيغلا نم لمانألا

 هبولطم تاوف ىلع هنزح .ظعو هظيغ دتشثا اذإ اندحأ كلذ لعفي (ك « لمانآلا ضع ىلإ ةدشلا كلت غلبت

 ضعي هنا :نابضغلا يف لاقي ىتح « بضغلا نع ةبانك كلذ راص نايضغلا نم لعفلا اذه رثك املو

 اوأر امل ديدشلا ظيخاا اذه مهل لصح امنإو : نورسفملا لاق . ضع كنه نكي ل نإو اظيغ هدي

 . مهنيي تاذ حالصو مهتءلك عامتجاو نينمؤملا فالنئا نم

 دارملاو . هباوكلبي ىتح مهظيغ دادزي نأب مهلع ءاعدوهو (مكظيغب اوتوملقإ) ىلاعت لاق مث

 نم كلذ ىف ملامو هلهأ ةزعو مالسالا ةوق نم ظيغلا كلذ ملل بجويام دايدزا ظيغلا دايدزا نم

 : رخل او لاذلا

 اذه ناكف « رفك ظيغلا كلذو . ظيغلا ىلع ةماقالاب مهرمأ (مكظيغب اوتوملق) هلوق ليق ناف

 . زئاج ريغ كلذو رفككلا ىلع ةماقالاب ارمأ

 .لاؤساا طقسف مالسالا ةوق وهو ظيغلا اذه بجويامدايدزاب ءاعد هنأ انيب دق : انلق

 نونمتيام غولب لبق توملاب مهلع ءاعد هناف اضيأو
 : لئاسم هيفو «رودصلا تاذب ميلع هللا نإ إل لاق مث

 الملا ةيسنل كتديضووأ ةملك ع وذو نأ < تين ملا ةيذلتل تعضو ةبلك و كاذد (ىوألا ةلأسملا)
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 »١1١95« دناعلا تاذب م

 انمآ اولاق ىوقل اذإو هلك باتكلاب نونمؤتو مكتوبحي الو مهنوبحت ءالوأ متأاهإ ىلاعت هلوق

 «رودصلا تاذب يلع هللا نإ ككظيغب اونوم لق ظيغلا نم لمانألا مكيلع اوضع اولخ اذإو

 : لئاسم هيفو « نيقفانملا ةطلاخم نع نينمؤملا ريذحت نم رخآ عون اذه نأ لعاو

 هروح لو أ دو أدهم متأدو هيبنتلل ءاهد هللا هللس ىسخرسلاديسلا لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 عم ءالوأ د قوكم نأ روك و: هزامالا مسا نم لاحلا ىلع بصنلا عضوم ىف «مهتوبحت» و

 «مهنوبحتدوربخ «ءالوأ» ءارفلالاقو « متنأد ربخ ةلصلاعمل وصوم او ؛ هل ةلص «مهنوبحتدو نيذلا

 .نيحادع -

 نمؤملا نأ ىلع لدي اهنم دحاو لك. ةثالئارومأ ةيآلا هذه ىف ركذ ىلاعت هنأ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 :هوجو هيفو (متوبحالو مهنوبحت) هلوق : لوآلاف ء ه-فنل ةناطب نمؤملا ريغ ذختي نأ دوو

 نوديري مهنال (؟توبحالو) ءايشآلاريخوهو مالسالا مل نوديرت (مهنوبحت) لضفملالاق : اهدحأ

 ةعاضرلانم مهنيبو مكنيبام ببسب «مهنوبحت» ىناثلا . كالا بجوي هنأ كششالو .رفكللا ىلع عءاقب

 مكل اًورهظأ مهنأ تيننب «ممن و ضو ةغلاثلا  نيللسن كنار بنسب: كنوع الود ةرهاشملا
 «مهنوبحت» مصل اركب وبألاق : عبارلا . مهنطاب ىفرقتسمرفكلا نأ ببسب «مكوبحالو» نامالا

 تافآلا ىف ؟ءاَقلإ نودي ري مهنأ ىنعم (مكوبحيالو) نحناو تافآلا ىف مهءاقلإ نوديرتال مكنأ ىنعم

 بحمو لوسرلا ةبح ل نورهظي مهنأ ببسب (مهنوبحت) سماخلا . رئاودلا مكب نوصيرتيو نحناو

 بحمو لوسرلا نوضغبي مثو لوسرلا نوبحت نأ نودلعي مهنآل (منوبحب الو) بوب بوبحلا

 مكنيد رومأ ىف كرارسأ مهبإإ نوشفتو ٠ « مهنوطلاخت ىأ (مهنوبحت) سداسا . ضوغبم ضوغبملا

 . مكب كلذ لثم نولعفيال ىأ (متوبحالو)

 مهنوبحي نينمؤملا نوكل ةبجوملا بابسالا ىلإ ةراشإ اهانركذ ىتلا هوجولا هذه نأ ملعاو

 نينمؤملل نيضغبم مهنو وك ىلاعت مهفرعاملو ةيالا تحب لخادلكلاف ؛ نينموملا نوضغببي مهنوكلو



 ةيآلا «ربك أ مرودص خت امو »ىلاعتهلوق 5١

 ؟ ان ةفطعلا فرح كاضدا كحول اضد فساده

 نم ىنعملا ىف (متئعاماودو) هلوق نيبو (الابخ مكن ولأيال) هلوق نيب قرفلا (ةسماخلا ةلأسملا)

 ”نرضاا عاونأ دذأ َْق مال أودو هنع اور ثاف ؛ ميد داسفأ ف نورصقبال : لوألا :هوجو

 مكتانعإ بح مهبواق نع لزي مل هنع اوزجتع اذاف ءايندلا ىف كر ىدأ دانا ىف نورصقي ال: ناثلا

 لئازريغ كاذب ؛جراخ نمعنامل كلذ اولعفي مل ناف « رومأ دايفا قر ناو رصقي الا: تلاثلااو

 : مهولق ةرع

 . لئاسم هيفو (مههاوفأ نم ءاضغبلا تدب دق) ىلاعت هلوق (متلاثو إل

 . ءارضلا عم رضلاك ءاضغبلا عم ضغبلاف . ضغبلا دشأ ءاضغبلا (ىلو الا ةلأسملا)

 هاوفأوهوف : لاقي ..هاوفأ هعمجنأ لبد هوف هلصأ مفلاو مقلا عمج هاوف“الا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 عساو ناك اذا هوفأو ؛لوقلا داجأ اذا هوفم لجر لاقيو « قاوطأو قرطو . طاوشسأو طوسك

 امهنال واولا ماقم مبملا يقأ مث افيفخت ءاحلاتفذحمث ء طوس نزوب هوف مفلا لصأ نأ تبثف ٠ مفللا

 ناس نان

 هريسفت ىف نيقفانملا ىلع هانلح نا (مبهاوفأ نم ءاضغبلا تدب دق) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةصلاخلا قي رطل هتق رافم و هقافن لع لدي ام همالك ىف ىر# نأ نه قفانملا َّق ديال هنا : لوالا - نابجو

 ءاضغبلا تديدق :ةداتقلاق : ىناثلا (لوقلا نحل ىف مهفرعتلو) ىلاعت هلوق هريظنو . ةحيصنااو دولا ىف

 ريسفتف دولا لع هانلمح نا امأ « كلذ ىلع اضعب مهضعب عالطال رافكلاو نيقفانملا نم مهئايلوال

 لبجلاىلاتوبسني وك انك و مكين بيذكت نوربظي مهنا وبف (مههاوفأ نم ءاضغبلا تدب دق) هلوق

 اذبفءهضغبي نأو دبال لب ؛ هبحب نأ عنتما قملاو لبجلا ىلع رارصالا ريد ع حا نمو( قد

 : (مههاوفأ نم ءاضغرلا تدب دق) هلوه دارا وه

 هاضغيلا تامالع نم قفانملا ناسل ىلع رهظي ىذل أ ىنعي (ربكأ ممرودص قختامو ىلاعت لاق 3

 «دقحلا نم هبلق ىف ام لقأ هناسل ىلع دقحلا ٍتامالع نم رهظي ىذلاو .ةرفنلا نم هلقىفام لقأ

 منك نإ تايآلا 5 انيب دق) لاف « مملع همعن نم نينمؤملل رارسالا هذه راهظإ نأ ىلاعت نس ٍ

 ودعلا هقحتسيام نيب لصفلا (نولقعت تنك نإ) 0 ؛ةياردلاو مهفلاو لقعلا ل هأ نم ىأ (نواقعت

 : معأ هللاو « تانيبلا هذه ربدتو ةبآلا هذه لمأت ىف لقعلا لاعتسا يلع مهثعب دوصقملاو ؛ ىلولاو



 1١« ةيآلا «متنعام اودوالابخ مكنولأي الد ىلاعتهلوق
 هللا َ اهنيال ) ىلاعت لاقو قالطالا ىلع رافكلا ةبحاصم نم عنملا ىضتقت ةيآلاهذه :ليق ناف

 (مولتاق نيذلا نع هللا ىابني 1:]) (موربت نأ مرايد ند ءوجرخم ملو نيدلاىف مولتاقي منيذلا نع

 ؟ امهنيب عملا فيكف

 ماعلا ىلع مدقي صاخلا نأ كشال : اذاق

 ىهنلا اذه ةلع ركذ نيرفاكلا نم ةناطإ اوذختي نأ نم نينمؤملا عنم امل ىلاعت هنأ معاو

 : لئاسم هيفو (الابخ مكولأيال) للاعت هلو : اهدا

 لمعتسا مث , هيفرصقاذا .ولأ,رمآألا فءالأ» لاقي : فاشكلابحاص لاق (ىلوألا ةلأملاإ)

 كعنمأ ال ىنعملاو , نيمضتلا ىلع ادهج كولآ الو ؛ احصن كول ال : مهلوق ىف نيلوعفم ىلإ ىدعم

 . ادهج كامقأ لا اكل

 : اودشنأو ناصقنلاو داسفلا لابخلا (ةيناثلا ةلألا)

 دضعلا ةلويخادبأ ادبالا ديب متسل

 , لقعلا صقا: ناك نم ؛لبتخمو لبخو لوبخم لجر : ليق هنمو ؛ اهتصوقنم دضعلا ةدساف ىأ
 ارح ادام ىأ (ناحالا مودازام مكيف اوجرخ ول) ىلاعت لاقو

 لاقي ٠ داسفو مكترضم ىف مدهج نوعديال ىأ (الابخ مكنولأيال) هلوق 4(ةثلاثلا ةلأسملا))

 . هلثم ارش هتولأامو .ةتحصت قف تارضقام ىأأ « احضن هل را]5

 تدش نإو . انركذ م نيلوعفم ىلإ ىدعتي هنأل متولأب الب لابخلا بصتنا (ةعبارلا ةلأسملاإ)

 اودو) ىلاعت هلوق : اهناثو . الابخ منوابخال (الابخ منولأيال) هلوق ىنعم نآل ردصملا ىلع هتبصن

 : لئاسم هيفو ( متنعام

 ىلاعت لاق. ةقشملاو ررضلا ةدش «تنعلا» و ؛ هتببحأ ىأ اذك تددو لاقي (ىلو ألا ةلأسملا)

 (متنعأل للاءاش ولو)

 امبو حلا ريغب ضرألا ىف نوحرفت متنك امب كلذ)لوقك ةيردص» :ام (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 هنانب ىأ (اهاحط امو ضراألاو اهانب امو ءامسلاو) هلوقكو مكحر*و مكحرفب ىأ (نو>رع منك

 . اهاثِإ هحطو اهانإ

 . ررضلا دشأ ىايندو ركتيدف كورضينأ اوبحأ : ةيآلا ريدقت (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةلمجا فانئتسا هنال (متنعام اودو) هلوقل لحال : هللا همحر ىدحاولا لاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 ناكولف (الابخ مكنولأ,ال) هلوقب تفصو دق ةياطبلا ِنإل اذه حصيالو ؛ ةناطبل ةفص هنإ : لبقو



 ةيآلا «منود نم ةلاطب أوذختتال اونا ىلا اريااه» لات ةلوق "1

 مكيلع اوضعاولخ اذإو انمأ اولاق وقل اذإو) هلوة وهو « كلذ ىلع لدي ةبآلا هذه دعب ام

 هلوق هريظنو نيقفانملا ةفص وه لب دوهلاب قيلي ال اذه نأ مول عمو (ظيغلا نم لمان الا

 امإ مكعم انا اولاق مهنيطايش ىلا اولخ اذاو انمآ اولاق اونمآ نيذلا اوقل اذإو) ةرقبلا ةروهييف ىلاعت

 (مكودنم ةناطب) ىلاعت هلوقهيلع ليلدلاو رافكلا فانصأ عيمج هب دارملا : ثلاثلا (نزهمسم نحن

 ىلاعتلاقو .رافكلا عيمج نع ايهن كلذ نوكيف نينمؤملاريغ نم ةناطب اوذختي نأ نينمؤملا عنف
 ١ | ركل لبق هنأ ؟ئلودر اق كلذ دك اوي ايما («انل وأ كودعو ىودع اوذختتال اونمآ نيذلا امأاي)

 اطخ نأ الو اظفح ىوقأ فرعنال ىارصن ةريحلا لهأ نم لجر انبه : هنغ هللا ىضر باطلا

 دقف . نينم وم اريغنم ةناطب تذختانذا :لاقو كلذ نم رمع عنتماف ءابتاك هذختت نأ رشا

 نف هب !وكسم ام امأو «.ةناظب ىنارصتلا ذاختا نع ىبنلا لغ اليلد ةيآلاهنههنع هللا ىضر ردع لعج

 لوأ نأ هقفلا لوصأ ىف تبث هناف« ةبآلا لوأ مومع عنمبال اذهف نيقفانملاب صتخم ةيآلا دعبام نأ

 اهلوأ مومع نم اعنام ةيالا رخآ صوصخ نكي مل اصاخ ناكاذا اهرخآو اماع ناكاذا ة,آلا

 اذا ,ةناطب وان وطب هب نطبي نالفب نالف نطب : ىعمصألا نع : متاح وبأ لاق (ةيناثلا ةلأملا)

 نيذلا هتصاخ لجرلا ةناطبو  عمجاودحاولا هب ىمسي ردصم ةناطبلاف ,هرمازق ةلخاد تاضاع ناك

 ا ال ]وتم رابظ :ففالج بيززتلا رتنالقز ا هنمزو , نولظلا نقال نطبلا نم هضاب هرم نراعي

 هنم برقلا ةدش ىف هنطب ليام ةلزنمب هنآل ةناطب ىمسي بيرقتلا دىزم ناسنالا هصخب ىذلا

 هلوق امأ « مومعلا ديفيف قنلا قايس ىف ةركن (ةناطب اوذختتال) ىلاعت هلوق (ةئلاثثا ةلأ ملا )

 : لئاسم هيفف (؟تود نم)
 (مكود نم) ظفلو « ؟كتلم لهأ ريغ نمو نيبلسملا نود نم ىأ: مود نم (ىلوألا ةلأسملا)

 متسحأ ديري وهو ءانيلع متمعنأو انيلا متحأ دق :لجرلا لوقي اك. هجولا اذه ىلع هلمح نسحي
 كلذ اولعف مهؤابآ ىأ (قح ريغب نيييناا نولتقي و) ىلاعت لاقو . اننا وا ىلا

 (اوذختتال)هلوب اةلعتمنوكي نأ : امهدحأ : نالاهتحا (متود نم) هلوق ىف (ةيناثلا ةلأسملاإ)
 ناف ؛كتود نم ةنئاكةناطب ريدقتلاو ؛ةناطبال افصو لع<نأ :ىناثلاو . ةناطب مكود نم اوذختتال ىأ

 ؟ مود نم ةناطب اوذختتال :هلوقنيب و ةباطب مكنودنم اوذختتال :هلوق نيب قرفلا املبق

 ةناطبلاذاختا دوصقملا سيل انههو : ىنعأ هنأشب مه ىذلاو مالا نومدقي مهنا :هي وبيس لاق : ان

 دوصقملا ةدافاىف ىوقأةناطب مكنود نم اوذختتال :هلوق ناكف . ةناطب مهنم ذختي نأ دوصقملا اممإ

 كتم لهأ نود نم ةئاطب اوذختتال ىأ ؛نيييتلل ليقو ةدئاز «نم» ليق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)



 م.8 0 ةيآلا كود نم ةناطب اوذختال اونمآ نب ءذلا اهيأاي د ىلاعت هلو
 م2

 0 0 0 نود نم نأ ادخال ا نيل اا

 ين 66 ميج 2202 هةر اس سمع 06 راد هسه ص ه2 ةهداس

 ايي لق رك | مثرودص خت امو مههاوفأ نم ااطعلا تل عام

 - هزاع هز يب 6

 «١1١/م» واقع منك نإ ت تاآلأ

 عا نوكي نأ : ىتاثلاو . هيلا نازحالا كلت.لوصو لجالل هناوثىف 7 ىلاعت هللا نال « ىنعم

 ثلا عضو ملظلا نال: هنقو ريغ ىفوأ عرزلا عض ضوهريغ ىف اوعرز م أوه (مهسفنأ اوملظ) هلوق

 0 ا عرز نم ناف « هيبشتلا هجو دك أَي ريسفتلا اذه ىلعو « هعضوم ريغ ىف

 قافتالاباوتأ امل ,رافكلا انههاذكف  اعئاضريمي نأبىلوأ ناكةدرابلا حيرلا هتباصأ اذامث  عيضي

 لبقي ملثيح مهملظامىلاعتهتللانأ ىنع او« نوملظي مهسفنأ نكنلو هللا مهماظام و ىلاعت لاق مث

 ىلاعت هلل ةلوبقم امنوك نم ةعناملا هوجولاب ةنورقم اهب اوتأ ثيح مهسفنأ اوملظ مهنكلو ؛مهتاقفن

 نأ زوحب الو ءامنوملظي مهسفنأ نكلو ىنعمب ديدشتلاب (نكلو) ”ىرق : فاشكلا بحاص لاق

 رعشلا ىف الإ زوحيال هنأال .نأشلاريمض طاقسا ىلع نوبلظي مهسفنأهنكلو داري

 هن ولقعت متتك نإ تايالا مكل اذيب دق ربك أ مرودص خت امو مههاوفأ نم ءاضغبلا

 : لاسم انههو ةيآلا هذه ىف

 . لاوقأ ىلع ؟ مث نم مهتطلاخم نع نينمؤملا هللا ىهن نيذلا نأ ىف اوفلتخا (ىلوألا ةلأ- 2

 ناك اكلنا قناتنا وو رهرودأ ىف: وراواشياااوناك نينلسملا نأ كلذ ءولا مه بن لوألا

 نا َْق طاب نوتات مهف نيدلا ىف مهوفلاخ نإو مهنأ مهنم انظ 4 فاحلاو عاضرلا نم مهيب

 ىلإ اهلو ا ةنيوكا كلا ةنعهل ]ل ]وهلا اذه باحصأ ة ةحجدو .هنعةبالا هداهم ىلاعت 0 2, شاملا

 نال كلذو .نوقفانملا مه مهنأ : ىناثلا . كل ذك اضيأ ةيآلا هذه نوكسق « دوهلا عم ةبطاخعاهرخآ

 5 ارسالا مهم ءلإ نوشفيف نوقداص مهنأ فنوزظيو نيقفاذملا لاوقأ رهاظب نورتغي اون نيئمؤملا

 نأ لوقلا 0-5 باحأ ة ةجحو « كلذ نع مهعنم ىلاعت هللاف . ةفخلا لاوحألال ع مهنوعلطيو

 «م رخف ماد



 ةيآلا «مهسفنأ اوبلظ موق ثرح تباصأ» ىلاعتهلوف 11

 « مييلع رمآلا بلقنا مث قاشملا اولمحتو رك اسءلا عمج ىف ةريثكلا لاومأللا اوقفنأ مهناف ءايندلا

 . ةرسحلاو ةبيخلا الإ قافنالا كلذ نم رافكتلا عم قبب ملف هاوقو مالسالا هللا رهظأو

 : هوجو ةيآلا ىفف لوقلا اذه ىلعو « رافكلا ضءب نع رابخالا هنم دارملا (ىناثا لوتاوإ)

 نيمل لا نم فوخلاو ةيقتلا ليبس ىلع نكل هللا ليبسفف مهلاوهأ نوةفني اوناكنيقفانملا نأ :لوألا

 مرهاظت دنعردب موي هباحصأ و نايفس أ ىفةيآلاهذهتازن : ىناثلا . مهف ةيآلاف« مهل ةارادملا ليبس ىلعو

 : عبارلاو , فيرحتلا لجأ هرابحأ ىلع دوهملاةلفس قافنا ىف تلزن : ثلاثلا . مالساا هياعلوسرلا ىلع

 كلذك سيل هنأ عم ىلاعت هللا ىلا برقت هنأ نونظيو نوقفنيا٠ دارالا

 'ادعللا لهأإو نرسمملا َرْثك ألاق : لوألا“: هوجو ىلع «رصلا»ىف اوفلتخا (ةعبارلا ةلأسملا)

 ماوهسلاوه : ارصلانأ :'قاثلاو « ديزن/تاو ىدسلاو ةذاّتقو سابع نبا لوق وهو ديدشلا دربلا رصلا

 امو : ىرابنألانبالاق « ىرابنالانيركب ىنأو مصألا ركب ىنأ رايتخاوهو ءىلغت ىتلا رانلاو ةراحلا

 اكو 2 وتم رترفلاو ةكانأأ اررح هنمو «تاعلالادنع اهتاوصتل <ردو اينايراتلاتفضو

 ن1 012 نأ نع هذاتساب ىراق الانبا ىرو (ةرص' ىف هتأرما تلقأف) ىلاعتاهلوق هنموأ ةحيبضلا

 ناك ءاوسهنالل ءلصاح هيبشتلا نم دوصقملاف نيل وهلا لعو ءران ايف لاق (رص اههف) هلوق ىف امهنع هللا

 هب هييشتلا حصيف عرزلاو ثرحلل الاعبم ريصي هناف اقر ارح وأ اكلهم ادرب

 نأ م هنأل كلذو . طابحالاب لولا ةحص لع ةيآلا هذهب اوجتحا ةلزتعملا (ةسماخلا ةلأملا)

 رفكلاالول هنإ : الق اذإ حصي امنإ اذهو « قافنالا كاميرفكلاكاذكف ثرحلا كلمت حيرلا هذه

 نأبهنع انباعصأ باجأو , طابحالاب لوقلا حمصي ذئايحوةرخآلا عفانمل ابجوم قافنالا كلذ ناكل

 لصح اذاف ءنامبالال وصحن طورشم هللا نم دعولاو : دعولا مالا باوثلا مزلتسيال لمعلا

 طابخالاب لوقلا نالطب لئالدو «هتويثدعب هلازأر فكلا نآل ؛ هطرشت اوفل طورشا ات اف ءرفكلا

 . ةرقبأا ةروس ىف تمدقت دق

 رصتقي ملل : لاقي نأ وهو : لاس هيفو (مهسفنأ اوبلظ موق ثرح تباصأ)) ىلاعت لاق م“

 3 اودلظ) هلوق ىف ةدئافلا امو (موق ثرح تباصأ) هلوق ىلع

 كاله اوقحتساف هللا اوصع مهنأ : لوألا : نابجو 0 اوملظ) هلوق ريسفت ىف :انلق

 ىتح ةيلكلاب بهذي ءىشب 0 هيبشت ضرغلا نأ ىه هركذ ىف ةدئافلاو « 6 ةبوقع ممرح

 ايندلا ىفال ةعفنم هنم لصحالو ةياكلاب بهذي ىذلاوه نيملاظلا نيرفاكلا ثرحو « ءىث هنم قبال

 بهذيالف ةروص بهذين اكن اوهنآل ؛ ةيلكلاب بهذي الف نمؤملا مسملا كير اماه« ةرحخلا ىفالو



 15 ةيذلا ءاتدلا دايللأ هده ف نرقنج اع لح ١ 1 كلذ

 لثم : ريدقتلاو :. اريخأتو' مدقتتو زاغضإ ىلا ةجاح ريغ نم هيبشتلا ميقتسي ذئنيحو ءربلاو ريخلا

 : ةلطبم امنوك ىف ء رص ابيف حير لثكك بلا لامعأ نم كلذ لبق هب اوتأ امل الطبم هنوك ىف نوقفنيام

 هللا لص لوسرلا ءاذيإ ىف مهقافنإ ناف ؛ عضوملا اذهىلع ىباتك دنعىلاب رظخ هجؤلا اذهو « ثرحلل

 ربا لامعأ راثآ لاطبإ ىف اريثأت اهدشأن مو ءرفكلا عاونأ مظعأ نم ملسو هيلع

 انهه قافنالاب دارملا نأ : لوألا : نيلوقىلع قافنالا اذهريسفتىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملا )

 هلوقف ءارشو ًاعيب كلذىمس ام اقافنإ هللا هامس . ةرخآلاىف اهم عافتنالا نوجري ىتلا مهلامعأ عيمج وه

 ىلع لدي امو (هب متعياب ىذلا معيب اورشبتساف) هلوق ىلإ (مبسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نا)

 ريخلا لامعأ عيمج هب دارملاو (نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل) ىلاعت هلوق ليوأتلا ادع حت

 . تاعافتنالا عاونأ عيمج دارملاو (لطابلاب منيب مكلاومأ اولكأتال) ىلاعت هلوقو

 وهو ةيآلا هذه لبقام هيلع ليلدلاو ٠ لاومألا قافنإ دارملا نأ هبشاآلاوهو «ىلاثلا لوقلاوإل

 (مهدالوأالو مهاومأ مهنع ىنخت نل) هلوق
 : لواألا :نالوق هيف مهضعب وأ رافكلاعيمج هنم دارملا (نوةفنياملثم) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 « ةرخآلا عفانمل وأ ايندلا عفانل نوكي نأ امإ مهقافنإ نال كلذو ءرافكلا عيمج نع رابخالا دارملا

 ناكناو « رفاكلا نع الضف ملسلا قح ىف ةرخآلا ىف ةنببلا رثأ هنم قبب مل ايندلا عفانمل ناكناف

 تاقفن عيمج نأ تبثف « هب عافتنالا نم عنام رفكلا نآل ةرخآلا ىف هب عفتني مل ةرخآلا عفانمل

 رطانقلاو تاطابرلا ءانب وحن تاريخلا ىف محلا ومأ اوةفنأ مبلعلو . ةرخآلا ىف اهيف ةدئافال رافكلا

 اريثك اريخقافنالا كلذ نموجرب قفنملا كلذ ناكو ؛ لمارآلاو ماتيالاو ءافعضلاىلإ ناس>الاو

 اريثك اعفن هنم عقوتو اعرز عرز نك ناكذ ؛تاريخلاراثآل الطبم هرفك ىأر ةرخآلا مدق اذآف

 تاريخلا هوجو ىفلاومألا اوقفنأ اذإ اذه .فسالاو نزحلاالإ هعمقييالف هنقرحأف حير هتباصأف

 ءادنإ.ىف لاومآلا قافتا لشثم ىصاعملا نم ناك هنكل تازيختا نم هلأ هونظ امف اهوقفنأ اذإ أ

 ريظنو , دشأو دسأهيف هانلق ىذلاف ؛ مثرايد بيرختو نيملسملا لتق ىفو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا
 اورفك نيذلا نإ) لاقو ( ًاروثنم ءابه هانلعخ لمع نم اولمعام ىلإ انمدقو) ىلاعت هلوق ةبآلا هذه

 اورفك نيذلاو) هلوقو (ةرسح مهيلع نوكت م اهنوةفنيسف هللا ليبس نع اودصيل ملاومأ كوعفتي

 كلذ لكو ءباوثلابقعتست ال راةكسلا نم تانسحلا نأ للع لذي كلذ لكف (ةعيقب بارسك مه امعأ

 . حصالاو ىوقالا وه لوقلا اذهو (نيقتملا نم هللا لبقتي امنإ) ىلاعت هلوق ىف عومج

 ىف مهتبيخ اهريسفت اضيأ دعبب الو ةرخآلا ىف رافكلا ءالؤه ةبيخ ةيآلا انرسف امنإ انأ معاو



 ةيآلا «اندلا ةارلا هذه ىف نوةفنياه لثم» ىلاعت هلوق 0

 2 هر ع هم »م ا هارت

 ثرح ْتباَصأ رص ايف جرت ادلا ة هال هذه ىف َنوَعفناَم لَم
000 

 ه-أ ريت هام هرب ارت مه ةراططال ١ دء_سمؤادم هز مز و و2

 010١ نوملظب ١ مهسفنا نكلو 3 مط امو هتكلهاَف مهسفنا اوبلظ موت

 ةيآلا (ًائيش سفن نع سفن ىرجبتال اموي اوقتاو) هلوقو (ميلس بلقي هللا ىنأ نمإلإ ترونبالو

 ىتلاب كدالرأ الو مكلاومأامو) هلوقو (هب ىدتفاولو ابهذ ضرألا ءلم مدحأ نم لبقي نلف) هلوقو

 بامسأ كئلوأو) لاق « مثدالوأب الو ملاومأب مهل عافتناال هنا ىلاعت نيب املو (ىنلز اندنع مكبرقت
 (نودلاخ اهف ُم رانلا

 كتلوأو) هلوقاولاةف ءادبأرانلا ىف نوقبيال ةالصلا لهأ قاسف نأ ىلع ةيآلا هذبم انباحصأ جبتحاو

 مهريغال هب نوعفتتملا ثو « مهريغال ديز باعصأ كئلوأ : لاقي هناف رصحلا ديفت ةملك (رانلا بادكأ

 والا لإ ركل راثلا ف دولا نأ ترث ء نصحلا نعم ةملكلا هذه تدافاراملو

 اوملظ موق ثرح تباصأ رص اهيف حير لثكك ايندلا ةايحلا هذه ىف نوةفنيام لثمإل ىلاعت هلوق

 (نولظي مهسفنأ نكلو هللا مهملظامو هتكلهأف مهسفنأ

 هوجو ىف مهلا ومأ اوقفنأ امبر مهنامث ًائيش مهنعىنغتالرافكلا لاومأ نأ نيب امل ىلاعت هنأ معا

 نيبو « ةهبشلا كلت ةيآلا هذهب ىلاعت هللا لازأف , كلذب نوعفتني مهمأ ناسنالا لاب رطخيف ؛ تا 5

 : لئاسم ةيآلا ىفو « هللا هجو امم اودصق دق 0 , تاقافنالا كلتب نوعفتنيال مهن

 مالكلا لصاحو ء هب هبشي امف هلاعتسا ةرثكل ملعلاكر يصي ىذلا هبشلا لثملا (ىلوآلا ةلأسملا)
 . عرزلا كلبت ةذرابلا يرلا نا م مهتقفن باوث لطبن ممرفك نا

 جيرلاب قافنالا هبش فيكف ؛ كله ىذلا ثرحلا وه مهقافنإ لثم ريدقتلا اذه ىلعف : لبق ناف

 . ةكلهملا ةدرابلا

 لصحت مل ناو « نيتلمجا نم دوصقملا وهام نيب ةهماشملا هيف تلصحامهنم ,نامسق لثملا : انلق

 0 اةفاةياثملاا تامحام 'هنمو © ككارلاهبقتلاب ئمشملا اوه اذهو + نيتلما 'ءاَزْجأ نير ةبناشملا

 لوألا مسةلا نم لثملا اذه انلعج اذاف . امهنم ةدححاو لك ءازجأ نيبو «نيتلما نم دوصقللا

 ىف رفكلا لثم: ريدقتلان وكي نأ : لوألا : هوجو هيفف ىتاثلا مسقلا نم هانلعج ناو ؛ لاؤسلا لاز

 وهو ٠ حبر كلبم لثك نوةفني املثم : ىناثلا : ثرحلل ةكلهملا عرلا لثك « نوقفنيام كالهإ

 هللا لوسرءاذيإ ىف اوقفنأ ام ىلإ( نوقفنيام لشم) هلوق ىف ةراشالا لعل : ثلاثا «؛ثرحلا

 لاالعأ نم هداوتأاف عيمج اكلهم ؛ قافنالا اذه ناكو « هيلع رك اسعلا عمج ىف ملدسو هيلع هللا ىلص



 عم فسم سل ب لا

 0-25 -_- هدول 0 ا

 نيش هلا نم مدآلوأ الو مهاومأ مه ء ىنعت نأ اورقك نبذل

 كردود نودع ايف مران 00

 كئلوأو آئيش هللا نم مثدالوأ الو مهلا ومأ مهنع ىنغت نا اورذك نيذلا ناإل ىلاعت هلوق

 4 نودلاخ اهف مث رانلا قادلخأ

 لاو>أ ىرخأو « باقعلا ةيفيك ىف نرفاكلا لاو>أ ةرم تايآلا هذه ىف ركذ ىلاعت هنأ معا

 نم نمآ "نم فصو انملف ءديعولاو دعولا و «[غرتلاو رجلا نيت اتماح :باوثلا فا

 نل اورفك نيذلا نأ) لاقف . رافكلا ديعوب ىلاعت هعبتأ ةنسحلا تافصلا نم مدقت امب رافكلا
 لئاسم ةيآلا ىفو (مهدالوأ ١ مهاومأ مهنع ىنغَ

 م رافكلا ضعب هنم دارملا : لوألا : نالوق (اورفك نيذلا نإ) هلوق ىف (ىلوآلا ةلأسملا)

 نال كلذو « ريضنلاو ةظيرق ديرب : سابع نا لاق : اهدحتأ :اهوجو اوركذ لوقلا اذه نولئاقلا

 ةروس ىف .ىلاعت هلوقاةللع للدلاو ٠ لاك 1ل] نكمل وسلا دام دلال

 ريثك ناك لهج ابأ ناف ء شيرق ىرشم ىف تلزن اهنأ : اهناثو (اليلق انمث ىتايآب اورتشتالو) ةرقبلا

 (ايئرو اثاثأ نسحأ مه نرق نم مهلبق انكلهأ كو) هلوق هيف لزن ببسلا اذهلو . هلامبراختفالا
 لع ايتك الام قس لان ناك ىنأ ىف تازن اهنأ : اهلاثو (ةينابزلا عدنس هيدان عدسلف) هلوقو

 . ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا ةوادع ىف دخ أ وردن ءوب نك رثثلا

 ةرثكبنوززعتي اوناك مهلك مهن أل كلذو « رافكلا عيمج ق> ىف ةماع ةيآلانا (ىناثلالوقلاو)ل

 نأ مههبش ةلمج نم ناكو ؛ رقفلاب هعابتأو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نوريعي اوناكو ؛ لاومألا

 بجوب ليلدالو « ماع ظفللا ناآلو « ةدشلاو رقفلا اذه ىف هبر هكرت امل قا ىلع دم ناكول : اولاق

 لثم) ةيالا هذه دعب لاق ىلاعتهتإ : اولوةي نأ نيلوأللو : همومعىلع هؤارج | بجوف ؛ صيصختلا

 نا مث (اورفك نيذلا نإ) هلوق وهو . عضوملا اذه ىلإ دئاع (نوةفني) هلوق ىف ريمضلاف (نوقفنيام

 . اضوصغ اًضنأ انه نركب نأ بجوف : نافكلا شعب ضرشع ناد 0

 وه تاداجلا عفنأ نآل :ركحذلاب دالوألاو لاومالا ىلامت صخ امنإ (ةيناثلا ةلأسملا)

 : ةرخآلا ىف ةّتبلأ ادب عفتتي ال رفاكلا نأ ىلاعت نيب مث ؛ دلولا وه تاناويحلا عفنأو :لاومألا

 لام عفنيال .موي) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ ىلوآلا قيرطب ءايشالا رئاسب هعافتنا مدع ىلع لدي كلذو



 ةيآلا «نيقتملاب ميلع هللاو» ىلاعتهلوق 001

 نم نيذلا نينمؤملا رشاعم ريخ نم اولعفت امو : لاق مث , تركذ باتكلا لهأ ىنمؤم لاعفأ نأ

 عيمج قح ىف ظفللا بسحب ءاماع ةبآلا هذه ىح نوكينأ ةدئافلاو «هورفكست نلف « ءالؤه مكتامج

 موقب صيصخت ريغ نم قئالخلا عيمل ةبطاخم تءاج ةيآلا هذهرئاظن نأ كلذ دكؤ ب اممو : نيفلكملا

 ن٠ اواعفتامو) (مكيلا فوي ريخ نم اولعفت امو) (هللا هماعي ريخ نم اولعفتامو) هلوقك موق نود

 . نيتءارقلاب ةيآلا هذه أرقي ناكهنأ هنع لوقنملافءورمع وبا امأو (هللا دنع هودحجت ريخ

 رذك ءازجلا عنم ىمس امنإو هءازجو هباوث اوعنمت نا ىأ (هورفكت نلف) «ةيناثلا ةلأسملاا)'

 رفكلا نأ : ىناثلاو . ارفك هعنم عم اركش ءازجلا لاصيإ ىمس ايلف (اروكشم مهيعس ناك كئاوأف)

 . رتسلاو دحجلا ةلزنم هنأل ارفك ءازجلا عنم ىمسف رتسلا وه ةغللا ىف

 دحاو ىلا الا نايدعتيال رفك و ركشنأع م : نيلوعفمىلاهادعف (هورفكست نلف) لاق مل . لبق ناف

 اه هكر ةمجتإلب كش لاقت

 اكمل هومر ناف م لاق 1 2 نامركلاو عنملا وه انه رفكلاىبعمن أ انيبانألل . اذاق

 ا

 حرص : لاقتف « ةيالاهذهب طابحالا ىلا نيبهاذلا نم ةنزاوملاب نولئاقلا جبتحا 4 ةثلاثلا ةلأسملا )

 هرادقمب طبحلانمطبحنيملو . طبحت اولف هيلا دبعلا لعف رثأ لوصو نم دبال هنأ ىلع لدي ةيآلا هذه

 نمو هارب أريخ ةرذ لاقثم لمعي نف) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ريظنو ؛ ةيآلا هذه ىضذتقم لطيل ءىش

 . (هري ارشةرذ لاقثم لمعي

 ىرهام ماقأءازجلا ونامرملامدعنع ربخأ امل ىلاعت هنأ ىنعملاو «نيقتملاب ميلع هللاو) لاق مث

 كلذو « نايسنلاو وهسلل نوكي نأ امإ « ءازجلاو باوثلا لاصيإ مدع نأ وهو : هيلع ليلدلا ىرجب

 كلذو ؛ ةجاحلاو لخبلاو زجعلل نوكي نزأ اماو ؛ تامولعملا لثكب ميلع هنال هقح ىف لاح

 هلوقو « ةجاحلاو لخبلاو زجعلا مدع ىلع لدي ىلاعت «هللا» مساف « تاثدحلا عيبج هلإ هناأل . لاح

 قحلا عنم نآل ؛ ءازجلا نم عنملا عنتما تافصلا هذه تفتتا اذإو ٠ لهجلا مدع ىلع لدي (يلع)

 لكلاب ملاع هنأ عم (نيقتملاب ميلع) لاق امنإو٠ 5 هللا و © تامتلا هانهأ زج ا نارك نإ ك0

 يوقتلا لهأ الإ هدنع زوفي ال هنأ ىلع ةلالدو « باوثلا ليزحي نيقتسلل ةراشب



 ١ ةيآلا «هورفكي نلف ربيخ نم اولعفيامو» ىلاعت هلوق

 ركنم لكو فورعم لك لوا:آب ورهف ؛ ليلد ريغب هصيصخت زج مذ

 نوردابتي مهنأ : امهدحأ : ناهجو هيفو (تاريخلا ىف نوعراسيو) هلوق ( ةعباساا ةفصلاإ)ل

 ناقاثتم ريغ اهنولمعإ : هدد . توملاب توفلا فوخ املا

 نمقأتلاوناطركلا نم ةلجعلا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق. ةمومذم ةلجعلا نأ سيلأ : لبق ناف

 ؟ ةلجعلا نيبو ةعرسلا نيب قرفلا اف «نمحرلا
 ىغبني الام مدقي نأب ةصوصخم ةلجعلاو « هميدقت ىتبنيام مدقي نأب ةصوصخم ةعرسلا :انلق

 روفلا رثآ ءرماللا ف بغر نم نال : نيدلاب قلعتي امف ةبغرلا طرفب ةصوصخم ةعراسملاف « هعدقت

 قالطالا ىلع ةمومذم تسيل ةلجعلا اضيأو (,كبر ةرفغم ىلا اوعراسو) ىلاعت لاق ؛ ىخارتلا ىلع

 (ىضرتل بر كيلا تاجيو) ىلاعت هلوق ليلدب

 هب اوفصو امب نوفوصوملا كئلوأو ىنعملاو (نيح اصلا نم كئلوأو)هلوق 4 ةنماثلا ةفصلاإ)

 لديوحدملاةياغكلاذب فصولا نأ اءاو . مهضروملاعت هتلادنع مهلا وأ تحلص نيل نيحاصلا ةلمج نم

 ةالصلا مهلع ءايبنألا رباكأف صولا اذهب حدم ىلاعتهنلا نأوهف ؛ نآرقلا امأ ؛ لوقعملاو نآرقلا هيلع

 (نيهاصلانم مهنا انتمحر ىفمهانلخدأو)مثريغو لفكلاىذوسيردإو ليعمسإ ركذدعب : لاقفمالسلاو

 ناف) لاقو (نيحلاصلا كدابع ىف كتمحرب ىنلخدأو) لاق هنأ مالسلا هيلع ناهلس نع ةياكح ركذو

 الام لكو « داششفلا دض:حالصلا'نآ وهف : لؤقحملا اخأو:(نيتمرملا ل اصو ليزبجو ةالؤم سأل
 ْنِم لبصح ام لك ناك !ذافا. لاعاللا ىف وأ نياعلا فا كللذا ناك داون دانت قيقن قوكل نأ صح

 تاجردلا لكك أ ىلع الاد حالصلا ناكف ؛ حالصلا لصحدقف :نوكي نأ ىغبفي ام باب

 اء هللاو هورفكي نلف ريخ نم اولعفي اهوللاق ةينامعلا تافصلا هذه ركذ امل ىلاعت هنا مك

 : لئا_م هيفو «نيقتملاب

 (هورفكي نلف ريخنم اولعفيامو) مصاع نع صفحو ىناسكلاو ةزمحأرق (ىلوألا ةلأسملا)

 نودجسيو نولتي : باتكلا لهأ ىنمؤم ركذ نم هلبق امب لصتم مالكلا نآل , ةبياغملا ىلع ءايلاب
 دوهيلا لاهج نأ دوصقملاو ؛ نولمعي ام مل عيضي نأو . نوعراسيو نوهنيو نو رمأيو نونمؤيو

 تاجردلاب اوزاف لب ىلاعت لاق . ناميالا اذه ببسب مترمسخ مكنا ؛ مالس نب هللا دبعل : اولاق امل

 بس <ناكنإو اذه مث ؛ لابجلا كئاوأ مالكرثأ مهيلق نع لوزيل مهميظعتدوصقملا ناكف « ىمظعلا

 ةلعلاىلإ ارظن هيف نولخدي قاخل ا رئاس ناف ءباتكلا لهأ ىنممنم هركذ مدقتام لك ىلإ عجري ظفللا

 ىنعم ىلع : نينمؤملا عي باطخ ءادتبا وهف ةبطاخلا لبس ىلع ءاتلاب اورق مهناف نوقابلا امأو
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 ةيألا «ركنملا نع نوهنيو» ىلاعت هلوق 5

 (امايقو ًادجس مهبرل نوتيبي نيذلاو) هلوقك وهو  ىلاعت هلل عوضخلا نم ةالصلاف نوكيام عاونأب

 حري : نسحلا لاق (هبر ةمحر وجريو ةرخآلا رذحب امئاقو ًادجاس ليللا ءانآ تناقوه نمأ) هلوقو

 : ثلاثلا . طاشنلا - ثادحإو بعتلا ةلازإو ةعارلا ةدارإ ىنعملعاذهو « هسأرب هبمدقو هيهدقبهسأر

 ىمستةالصلاو« ليللابدجبتلاب مهفصو . نولصي مبنأ (نودجسي مهو) هلوقب دارملا نوكي نألمتحي
 ىأ (نيمك ارلا عم اوعكراو) ىلاعت لاق . ةحيبستو ايفا ا ]د

 نوكي نألمتح : عبارلا . ةالصلا دارملاو (نوحبصت نيحو نوسمتنيح هللا ناحبسف) لاقو اولص

 ادوجس عوشخلا ىمست برعلا نآل « هلل نوعشخو نوعضخي ىأ( نودع مهو) هلوقب دارملا

 هللا همحر لافقلا اهركذ هوجولا هذه لكو (ضرأآلا ىفامو تاوم.كاىفامدجسي هتلو) هلوةك

 نوموقي اضيأ اوناك دوهيلا نأ معاو (رخآلا مويلاو هللاب نونهوثي) هلوق «ةعبارلا ةفصلا ١

 هلوقب كلذ فدرأ نزآرقلا ةءارقو دجبتلاب نينمؤملا حدم املف ؛ ةاروتاا ةءارقو دجبتلل ىلاإللا ىف

 هلسرو هئايبنأ عيمجي ناميالا مزلتسي هتلاب نامبالا نأ انيب دقو (رخآلا مويلاو هتلاب نونمؤي)

 ناوزرتحيالو هللا ءايبنأ نوركتي دوهلا ءالؤهو « ىصاعملانم رذحلا مزلتسيرخالا مويلاب نامبالاو
 داعملاو !دبملاب ناميالا محل لصحمي ملف ؛ هللا ىصاعم نع

 ةالضلالامعاألا لضفأ و ءهب لمعلا لج الريخلاو : هتاذأ قحلا فرعي نأ ناسنالا لاك نأ معاو

 هللا تايآ نولتي) هلوةف ؛ داعملا ةفرعمو !دءملا ةفرعم فراعملا لضفأو . هللا ركذ راكذاألا لضفأو

 مويلاو هللاب نونمؤي) هلوقو مهنع ةرداصلا ةحلاصلا لامعألا ىلإ ةراشإ (نودجسي مهو لييللا ءانأ

 ةيلمعلا ةوقلاىف ملاح لاي ىلا ةراشا اذه ناكف مهبواقيف ةلصاحلا فراعملا لضف ىلا ةراششا (رخآلا

 ةناسنالا تاجردرخخآ اهنإ: اللاب ىتلاةبت رأى هو : ناسذالا لاو> لك أ كلذو « ةيرظنااةوقلا ىفو

 هكلللا تاجردةلوأو

 «فررا بلاي كوخ ور هلازق «ةسماخلا ةفصلا ل

 امات نوكي نأ لايك ىف ىوصقلا ةياغلا نأ ملعاو (ركنملانع نوهنيو) هلوق (ةسداسلا ةفصلا))

  هركذ مدقت دقو « ةيرظنلا هتوقو ةيلمعلا هتوق لاك ىف الا سيل امات ناسنالا نوكف«ماعلا قوفو

 وهو ىغبذي ام ىلا مهداشراب اما « نيقيرطب كلذو , نيصقانلا ليمكت ىف ىعسي نأ مامتلا قوف هنوكو

 : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق ؛ ركنا نع ىهنلا وهو ىغبنيال امع مهعنمب وأ «فورعملاب رمآلا

 نوبني ىأ (ركتملانعنوبنيو) مسوهياع هللا ىلص دم ةوبفبو هللا ديحوتب ىأ (فورعملاب نورمأ»)
 قلطم ركتملاوفورعملا ظفلنأ معاو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دم ةوبن راكنإ نعو ؛ هللاب كرشلا نع



 لح ةيآلا «نودجسي مثود ىلاعت هلو

 (طسقلاب امتاق) ىلاعت هلوق هنمو

 لدي (طسقلاب امتاق) هلوقو ةيدوبعلا قحب امئاق ِلسملا نوك ىلع تلد ةيالاهذهنإ : لوقأو

 اوفوأ) لاقاك ىلاعت هللا ل ضفب ةدهاعملا تمتف ناسحالاو لدعلا ىف ةيبوبرلا قحمئاق ىلوملا نأ ىلع

 لاق باطخلا نب رمع نأ ىور امب هيلع جتحاو « ىرصبلا نسحلا لوق اذهو (كدهعب فوأ اىدبعب

 ملسو هيلع هللا لصٍبضغف « هانيتكولف انبجءيامب اننوثدحي باتكلا لهأ نم اسانأ نا : هللا لوسراي

 ئدلاك آمأ (قؤد5رتمزززتختم نسل ةلاعر اكروعنا كت ع < كالخللا ناري متأنوك نما. ةناقبو

 اوامعت نأ اوفلكت مل مكا» كلذ دنع لاق ىرخأ ةياور ىفو «ةيقن ءاضيب اهب مكنيتأ دقل هديب ىسفن

 اونمؤتنأ متفلكو. ىلاعتهّللا ىلا امبملع اوضوفتو امه-اونمؤت نأ مترمأ امتاوليجنالاوةاروتلا ىف ام

 ىسومو مهاربإ ىنكردأ ولهديب دمحم سفن ىذلاو ايشعو ةودغ ىحولا اذه ىف ىلع لزنأ امب
 قلعتلا مدعو بجاو نيدلا اده ىلع تابثلا نأ ىلع لدي ربخلا اذهف «ىنوعبتاو ىب اونمآل ىسيعو

 (ةمئاق ةمأ باتكسلا لهأ نء) لاقف كلذب ةبآلا هذه ىف هللا مبحدم مرج الفءبجاو هريغب

 , ماقتسا نعم. ماقف دوعلا تقأ .كلوق نم ةلداع ةميقتسم ىأ (ةمئاق ةمأ) (ثلاثلا لوقلا»

 (ةمأ ريخ متنك ) هلوقل ريرقتلاك اذهو

 لئا_م هيفو (لللا ءانآ هللا تانآ ن ولتي ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةفصلا>

 نو::ؤمذولات ةمئاق ةمأ ىأ(ةمأ)هاوةل نا ةصعفرلا لحم ىف(نونمؤي ونولتي) (ىوألاةلأسملا)

 ظفلل' ظمالاعابتا ىهةوالتلان أكف عابتالا نم ةملكلا لصأو ةءارقلا ةوالتلا (ةيناثلا ةلأسملا))

 ةلادىه ىتلا هتاقولخفانصأ اهب داريدقو .نآرقلا تايآ اهب دارب دق هللا تايآ 4 ةثلاثلا ةلأسملا))

 .'كوالا انهمادارملاواةتافضو ةناذأ لع

 ءاعمأو ىعم:لثمانإ اهدحاوو تاعاسلاو تاقوالا ةغللا فاهلصأ (ليللاءانآ ) 4 ةعبارلا ةلأسملا))

 ةنم دوجام ىأتلا ناك :اهللا هحرلاغقلا لاق قاتلا نكات لوالااروسكم ,ءاعإ ك0

 رخأ ذلا لجرلل لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص ىلا نأ ربخلا ىفو ءتاقوالاو تاعاسلا راظتنا هنآل

 تاقوالا تعفادىأ «تينآو تيذآ» ةعملا ىلا ءىجيلا

 نم الاح نوكي نألمتحي: لوألا ؛هوجو هيفو (نودجسي مهو) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةفصلا ل

 ىور هللاهمحر لافقلا نأ الا عوشخلاو عوضخلا ىف ةغلابم ةدجسلا ىف نآرَلا نوري مهناكةوالتلا

 «ادجاسوأ اعك ار أرقأنأ تيمنىنإ الأدمالسلا هيلع هلوق وه و. زئاجريغكلذ نأ : اثيدحهريسفتىف

 ةمحرلاو لضفلان وغتبي ةراتنودجسي وةراننوموقي مهن أىنعملاوالقتسمامالك ن وكي نأ لمتحي : ىناثلا
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 ةيآلا «باتكلا لهأ نه ء أوس اوسلو لاك 0 هاون 33

 اليىلاعت هنأ :ليقو ٠ ةيآلا هذه مهلضف نايب 1 هللا لزنأف ا را دوم ا راك

 باتكلال هأ لكنأ نايبل ةيالاهذه ركذ ةمومذا ا تافصلاب ةمدقتملا ةيآلا ىف باتكلا لهأ فصو

 : ىروثلا لاق . ةيضرالا لاصخلاو ةديملا تافصلاب افوصوم نوكي نم مبيف لب ؛ كلذك اوسل

 نمنيعبرأ ىف تلزن اهنأ ءاطع نعو ؛ءاشعلاو برذملا نيباد نولصي اوناكموق ىف 5 اكن عدل

 دمحمب اوقدصو ىسيع نيد ىلع اوناك مورلا نف ةثالثو ةشبحلا نم نيثالثو نينثاو نارجن لهأ
 مالسلاو ةالصلا هياع

 ١ لهأ نن«للاتككلاى وألم لك تاعكدلا ل هأذازرملا|ةوكي نأ «ىاثلا لوقلاو 1 1 '

 سل سلا لكلا اذوأ و ىلاعت لاق  مهتامج نم نوءاسملا ن وكب لوقلا اذه لعو |

 ع ءاشعلا ةالص رخأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اةيدسم قا ئوز امان ىلع لدب امو (اندابع

 ركذي دحأ نايداألا لهأ نم سيل هنا امأ» لاقف « ةالصلا نورظتني سانلا اذاف « دجسملا ىلإ جرخ

 يا ل ا مكريغ ةعاسلا هذه ىلاعت هلل

 1 اوه: ناكل نزهأ قم عر تاس د نلملا ف: باتكلا لهأ فاو ىلا رقت فن ورق احلا

 ةناتكنااهأأ قم مثريغ اهيف ماني ىتلا ةعاسلاىف ةمتعلا ةالص | وماقأف سو هيلع هللا لص دمحمب اونمآ

 هللا مهامسف ملسو هيلع هللا لص دمحمب نمآ نم لكدارملا : لاقي نأ اضيأ دعبي ملو  اونمؤي مل نيذلا

 ةميمذل|لاصخلا كات مهتفصو طاحب ا كلا لهأب مهسفتنأ اومسنينلاكتئاوأ : : لمق هناك تاكل لزهأب

 ضرغلا نوكيف ؟ نايوتسي فيكف ؛ اذكه مهتفصو ملاح باتكلا لهأب هللا مهامس نيذلا نويلسملاو

 ةلوقك اوتو: (ةمأريخ متنك ) هلوق نم مدقت امل ًاديك أت مالسالا لهأ ةليضف ريرقت ةبآلا هذه نم

 (نووتسيال ًاقساف ناك نك انمؤه ناك نفأ)

 ةنامث تافصب ةيآلا هذه ىف ةروكذالا ةمآلا حدم ىلاعت هنأ ملعا م

 ليللاءانآ هللا تايآ نولتي ةالصلا ىف ةمئاق !منأ : لوألا : لاوقأ اهيفو ةمئاقامنأ «ىلو آلا ةفصلاإ)

 (امايقو ًادجس ممرل نوتيبي نيذلاو) هلوةك وهو ليللا تاعاس ىف نآرةاا ةوالتب مدح نعرف

 (نيتناقش اوموقو) هلوقو (ليللا مق) هلوقو (لوللا ثلث نه ىندأ موقت كنأ معي كر نإ ) هلوقو

 ةدجساا نأ رهاظلاو (نودجسب مهو) هلوق ةالصلا ىف مايقلا اذه نم دارملا نأ ىلع لدي ىذلاو

 ؟ةالتفلا | ىءالا نوكنال

 ةبرطضمريغ هل ةمزالم قمل نيدلاب كسّعلا ىلعةتباثامنأ : ةمئاق اهنوكريسفتىف «ىناثلا لوقلاوإل

 ءاهيف ايصقتسم ةبلاطملا ىلع اتباث ءاضتقالل امزالم ىأ(امأاق هيلع تمدامإلإ) هلوقك هب كسلا ىف



 اه ةيآلا ةيلاتكلا لمأ ون اوسيلو ىلادت هلوق

 . لئاسم ةيآلا ىف

 (ءاوسااروسنلالاهلزود نأ :انهدخأ : .قيلازو (ءاوشا وسبل كلؤذ ف نأ معا «ىلوألا ةلأسملا)

 عقو اك (ءاوس اوسيل) هلوق نايبل فنأتسم مالك (ةمئاق ةدمأ باتكلا لهأ نم) هلوقو « مات مالك

 مهركذ قبس نيذلا باتكلا لهأ نأ ىنعملاو (ةمأريخ متنك ) هلوقل انايب (فورعملاب نر رك

 لاقف أدتبا مث (نوقسافلا مهرثك أو نونمؤملا مهنم) هلوق نم مدقت امل ريرقتوهو ؛ءاوس اوسيل

 باتكلا لهأ نم) لاق امل هنأ : امهدحأ : نالامتحا لوقلا اذهىلعو (ةمئاق ةمأ باتكلا ل هأ ند)

 ةمومذملا ةمأالا ركذ رمضأ هنأالإ ؛ ةهومذم ةمأ مهنمو : لاقي نأ مالكلا مامت ناك (ةمئاق ةمأ

 نيدضلا نا .هقيقحتو.ءرخآلا دضلا ركذ نع ىنغَي .نيدضلا دجأ ركذ.نأ نم ؛ برغلا كهتم لع

 لاق . رخآلا دضلا لامها .رسحي مرجالف ءامم ملعلا ةدافاب لقتسي اههدحأ كذف ء اغماناقلعي

 بيؤذ وبأ
 امالط دشرأىردأ الف عيطم رمال ىتا باقلا اهلا قاعد

 كاقرو «.ىتزابنالا: ناو ءازرغلا لوق !اتهتل ءيىعلابوك ة يب نعي دهرلا وكنا تكلف (يضفازقا]]

 هذه لبق امف ىرج دق ةمومذملا ةمآلا ركذ نال ةمومذملا ةمالا رامضا ىلا ةجاحال : جاجزلا

 ركذ ناك اعم نيدضلاب ملعلا ناك امل هنأ انركذدق انال ء ىرخأ ةرم اهرامضإ ىلا ةجانغ الف تانآلا

 ىنغيفءىكز نيدلقاع ديز : نايوتسيالهللادبعو ديز : لاقي 6 اذهو « رخآلا ركذ نغ اينغف امههدخأ
 ىنعَأ (ءاوس اوسيل) هلوق مدقت امل انهه اذكف «كإذك سيل هللا دنبعو : لاقي نأ نع اذه

 رامضالا نع كلذ

 قلعتم وهلب ؛هدنع فقولا زوجي الو مات ريغ مالك (ءاوس اوسيل) هلوق نأ (ىناثلا لوقلاو ل

 امنإ و سيلب عفرةمأف . ةمومذم ةمأو ةمئاق ةمأ باتكسلا لهأ نم ءاوس اوسيل : ريدقتلاو « هدعب امب

 ةمومذملاةماألارامضا نم ديال دقتلا اذه لعو:ثيغاربلا قولك أ : لوقي نم بهذه ىلع ءاوشيلا# لوق

 :هلوق نأ لع نيرثك الا قافتال لوقلا اذه اوركنأ نيبوحنلا رثك أ نأ الإ « ةديبع ىأ رابتختا ونفنو

 ملعأ هتلاو . ةكيكر ةغل اح لاثمأو ثيغارإلا ىنولكأ

 ىثيال ردصم هنأل , ءاوس موقو  نايواستم ىأ « ءاوس نالفو نالف لاقي (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةرقبلا ةروس لوأ ىف «ءاوس» ىف مالكلا ىضمو عمجب الو

 نيذلا هنم دارهانأ : روبمجلا هيلعو لوالا : نالوق باتكلالهأب دارملا ىف (ةثلاثلا ةلأسمملا)

 ضعب مه لاق هباحصأو مالس نب هللا دبع 5 انكهنأى وو ء مالتساا اهيلغيقنيعو وع وأ



 ةيآلا «باتكلا 1 لي لاس اويل لاكيادا وق ١

 و 1 10 هه 0 _ّ دل ب 3 - رو
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 - طالت هلو كلا ركل: ب321 «١١م>» لودجسلا

 ها #1 ه- ب ه2

 ا 3

 -ذ -ص

 كل اس ت7 نق 6م

 «١١ه» نيم ب ميلع هللاو هورمكي آف

 . لاعف الا كلت ىف مهفالسأال نيبوصم اوناك مهنأ عم مهفالسأو 0 اللف

 ريركتلا لاقي نأ زوحي الو هيف ةمكحلا امو (اوصع امب كلذ) هلوق ررك مل (ىناثلا لاؤسلا)

 ملف رفكلانم الاح لقأ نايصعلاو , دك ملا نم ىوقأ ءىثب نوكي نأ بحي ديك أتلا نالءديك أتلل

 ؟نايصغلاب نايككلا هيكأت انك

 .ءانبنالا لتقو ا هاب بلال ةلذلا طلع كوالا: نييجخرد لنتا رنلاو

 تناكف بونذلاو ىصاعملا ىف اولغوت امل ممنآل كلذو « ةيصعملا ىه ءايبنالا لتقو رفكلا ةلعو

 لطبنأ ىلإ كلذك لزي ملو ؛ الاخ الاح فعضي ناميالا رونو ءالاخلالاح ديازتت ىصاعملا تاءلظ
 (نوبسكي اوناكاممهمولق لعن ار لب الك)هلوةب ةراشالا هيلاو ؛ رفكلا ةبلظ تاصحو نامالا رون

 كرتب لتبا نم: تالماعملا بابرأ لاق ىنعملا اذهلو ةلعلا ةلغ ىلا ةراشا (اوصع امب كلذ) هلوقف

 ةضيرفلاكرتب لتبانمو . ةضيرفل رس لتبا نمو « نئسلا كرت ىف عقو باذآلا

 كلذ) هلوقب ديري نأ وصور نانا رفكساا ىف عقو كلذب لبا نمو ؛ ةعيرشلا راقحتسا ىف عقو

 لرسرلا نامزىف مهم رض> نم(اوصع امب كلذ) هلوقب ديريو « مهتم مدقت نم ( نورفكي اوناك مهنأب

 نم نانيب مث «مدقت نم ةبوقع ةلع نيب ىلاعت هن اكف ؛ راركتلا مزلي ال اذه ىلعو « سو هيلع هللا لص

 نأ قاخلل ربظي ىتح مهتبوةع لثمل ايجوتسم هتوادعو هتيصعم لجل ناك مدقت نم عبت امل م

 تكلل كن نجله ىجلا ةنحا ورانا نم نيش رفلاب هللا ةلّزتأام

 نودجسي مهو ليللا ءانآ هللا تايآ نولتي ةمئاق ةمأ باتكلا لهأ نم ءاوس اوسيل )ل ىلاعت هلوق

 تاريبخلا ىف نوعراسيو ركن لا نع نوهنيو فوردملاب نورمأيو رخآلا مويلاو هللاب نونمْؤي
 «نيقتملب لع هللاو هال كك قانيربخ نمل اقام نيلاكلا قم كئاوأو



 ١ 4/ ةيآلاءةنكسملا مهباع تيرضو» ىلاعت هلوق

 ةرياغملا هذه فيك : ةرياغملاىضتي كلذو ساذ'ا نم البح هللا بح ىلع فطع هنإ : ليق ناف

 هناك ديعب اذهو : ةمذلاو دهعلاوه سانلا لبحو. مالسالاوه هللا ليح : مهضعإ لاق : انلق

 ةئذلاو دبعلا' : نيليحلا الكب دارملا : نورخآ لاقو «نشانلا نم ليَخ وأ : لاقل كلذ دارملا تاكول

 هللا: نذاب ذوخأملاناماألا وه نيتموملا قم ذاوحأللا ناماللا ثول :نيلتملا لاس رك دال ]و ١ نامألا

 ىذلا :!امهدَحأ : نايبق ىدلل لصالل ناكآلا نأ هف'طدبع لا واءاكهده اضيأ ىرعادط

 بسحب صقتيو ةرات هيف ديزيف مامالاىأر ىلاضوف ىذلا : ىناثلاو : ةيزجلاذخأ و هو هيلع هللا صن

 لغأ تارثويتسولا للك غلملا لها ناقاو باوزع سكاكا

 لكضغ ق 5 وعل ىذا زك مهنأ : ايم نبا رك د دقو 4« هللا نم بضغب ازابو) لاق مث

 قمل والهام هتازإو دك" لؤع قالف انوع اكو اناكل اردو رن[ وعام كلذ لص

 هب اولحو بضغلا مهب لح : كلوق ءاوسو « هيف اولحو هللا نم بضغ ىف اودكم مهنأ

 لاق نسلالوقوهو ةيزجلا ىلع ةنكسملا اولمح نورثك اآلاو ( ةنكسملامهلع تبرضو]إل لاقم“

 قابلاو:مهنع ةلئاز ريغ مييلع ةيفاب اهنأ ىلع لدي كلذو ءانثتسالانع ةنكسم لا جرخأىلاعت هنا كلذو

 اينغ ناكناو رقفلا هسفن نمربظي ىدوملا نأ ةنكسملاب دارها :نورخآ لاقو ؛ ةيزجلاالا سيل مهيلع

 نوريصيف نيلسلل اقازرأ دوهلا لعج هنأب هناحبس هللا نم رابخإ اذه : مهضعب لاقو . ًارسوم

 هللا تايآب نورفكي اوناك مهنأب كلذ) لاق ديعولا نه عاون الا هذهركذاىل ىلاعت هنامث « نيك اسم

 :ااملوأ# تاهيريرككللا قف عاونأ ةثالث دوهملاب قصلأ ىلاعت هنأ : ىنعملاو (قحريغب ءايبن الا نولتقيو

 , مهل ةمزال ةنكسملا لعج :اهثلاثو مهل امزال هللا بضغ لعج : اهيناثو « مهل ةمزال ةلذلا لعج

 تايآب نورفكي اوناك مهنأ : ىه مهب ةهوركملا ءايش"الا هذه قاصلال ةلغلا نأ ةيآلا هذهىف نيب مث

 : تالاؤس انهو « قح ريغب ءايبنالا نولتقيو هللا

 نيذلاو : مالسالا ةلودروهظدعب دوهلاب تقصتلا امنإ ةنكسملاو ةلذلا هذه «لو الالاؤ لا

 عضوملا:اذه ىلعف ءراصعأو راودأب ملسوهرع هللا لص دم لبق اوناك نيذلا هه قدر يغب ءاننن الا !اواتق

 عضوملاو : ةنكسملاو ةلذلا وه ىذلا لولعملا هيف لصحي ل ءايبن الا لتق وهو ةلعلا هيف تلصح ىذلا

 . ازال لاكشالا ناكف.ةلعلا هيف لصحت مل لولعملا اذه هيف لصح ىذلا

 مالسلا مييلع ءايبنالا لتق مهنع ردد م ناكنإو ناوحأتلا ءالٌؤه 5001 باوجلاو

 اذ اك ناوزرخ اعلا تيك واسأل اا كفل مه مهفالسا ناف « كلذب نيضار اوناك منكل

 حيبقلا لعفلا كلذ فاك ثيح نم مهلا لعفلا كلذ بسنف ٠ مهفالسأ لعفب نيضار



 ةيآلا «اوفقثام نأةلذلا ميلع كرخ ىلاءتهل وق اناا

 ؛ ىربطلا ريرج نب دم لوق وهو عطقنم ءانثتسالا اذه نإ : لاق نأب لاؤسلا اذه نع باجأ
 اذهب نوجرخ الف اونوكي مل وأ هللا نم دهع ىلع اوناك ءاوس ةلذلا مهبلع تب_ض دق دوهلا : لاقف

 ليحو هللا نمل بح نومصتعي دق نكل هريدقت (هللا نملبحالا) هلوةذ ةزعلا ىلإ ةلذلا نم ءانثتسالا

 سا

 ىلع مالكلا انلمح اذإاضيأو رهاظلا ف الخ «نكسل» ىلعءالا» ظفل لمح ن األ فيعضا ذه نأ ملعاو

 رامضإ نم دب الف ءردقلا اذه متي مل سانلا نم لبحو هللا نم لبحب نومصتمي دق نكل:دارملا نأ

 1 01 [فورخاف هاضاللا| فالح ارامضالاو ادع زنك اب لال ءاسقالا نإ نؤميصتق» جمذلا'ةيوغلا

 هجوانههلب « زئاج ريغ هيلا ريصملا ناك كلذ ىلإ انبه ةرورضال ناك اذافءةرورضلا دنع الإ ءايشالا

 ل و ىراونلا جهز اطدلا ل نقلا: نغأ ءايشالا هذهانزك لغاتلدلا, لمح نأ اوه روحا

 ادا كلذ ب ماكتب انها عرش نأ حل هنأ يمر داوتتسالا .ةقماف اتيركيو:« ةنايل او كاعتفلا قاطو
 ةراقملاو ةنابملاءاقبو ؛ةيزجلابىمسم وه ىذلامملاومأ نم ليلقلا ذخأ وهو ماكحألا هذه ضعب ءاقب

 :لاقي اوفدوصو اودجو ىأ (اوفقث اميأ) هلوقو . عضوملا اذه ىف لوقلا وه اذبف . مهيف راغصلاو

 (مهومتفقث ثيح) هلوق دنع هيف مالكلا ىضم دقو هتكردأ ىأ برحلا ىف اناله تفقث

 نأ الا ريدقتلا : ءارفلا لاق : لوألا : هوجو هيف (هللا نم لبح الا) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا ١

 : كلذ لع دال و نها نتا لبع اًومدتعي

 ها 1 كا مقل ءاع وزر لكلا ]ىف و "٠ ةفاخ تدلع اها تقلا

 ملا لاهذلا 5 نتا للا نالثوتاظ ءاقرإ فلو ضاؤملا"تفذخ و وذيالا الاف هباغ اوض رتعااو

 :ىلاثلا : زئاج ريغوهف عرفلا ءاقبإو لصاللا فذح امأءهيلع لصاألا ةلالدل عرفلا فذح زوجيف عرف

 وس امموزل ةلذلا برض ىنعم نال ؛ ىنعملا قيرط ىلع عقاو ءانثتسالا اذه نا

 نم لبح الا اهنع اوصلختي نلو « ةلذلا مهنع كفنتال ليق هنأاكف مهنع كفنت الو مق رافتال

 اى ءااذك ندهن جرخا : مهوقك «عم» ىنعمي ءابلا نكن نأ تكلاثلان.؟ لئاءلا م 55

 هللا نم لبح عمالإ :ريدقتلاو

 لبحلاب ىمس امنإ دبعلا نأ مدقت ايف انر كذ دقو هدهع هللا لبح نم دارملا (ةعبارلا ةلأسملا)

 اذ «ةيرطم 0 كرطولا رماد انام لق للك[ كلذ ناقل هس اع هنيلا لولا ناك ال: ناطاألا تاو

 هب كسمت نم يذلا لبحلاباهيبش كلذ راصف : هبولطم ىلإ لوصولا يلا دبعلا كلذب لصوت دبعلا لصخ
 0 ررضلا فوخظ نم صلي



 اهو ةيالاءاوفقثام نيأةلذلا مهيلع تب رضد ىلاعت هلوق

 3 6 0 20 : هال هيي ا هه ده. جاهد 5-2 8

 سانا نحس ني ةلذلا مهلَع تبرض
 - ع6 عه د ضخ 16 ا --أ 1

 0 اوناك مهن َكإَد تكلا 0 نم بضع ومابو

 هس رشم ما ه م امص اس اس 2

 ل اوّصع ام َكلَذ قح ري ءاينألا َنواَتعيو هلا تأ "1

 - 5 -31 ه- - ه- ص

 نم مظعأ مهيلع نالذخلا طيلستب رابخالا نال ةبترملا ىف ىخارتلا ىنعمةدافال «مثدظفلركذامتإو

 رابدالا مهتيلوتب رابخالا

 بضخب اواب و سانلا نم لبحو هللا نم لبحب الإ اوت امهنيأ ةلذلا مهلع تبرض] ىلاعت هلوق
 كلذ, قح ريغي. ءادنالا نولتقيو هللاتايآ' نورفك اوناك مهنأ كلذ ةنكنملا ميلعتب رضو هللا نم

 (نودتعي اوناكو اوصع امب

 دق كلذ عم مهنأ ركذ نيروصن» ريغ نيلوذخ اوعجر اولتاق نإ مهنأ نيب املي ىلاعت هنأ ٍلعاو

 : لئاسم ةيالاءىفو ةلذلا مهيلع تبرض

 ةقصام ةلذلا تاءج ىنعملاو ةرقبلا ةروس ىف ةظفللا هذه ريسفت انركذ دق ( لوألا ةلأسملاإ)

 ةيمست هنموي « بزال ةبرضب ىلع اذهام : موق هنمو « هب قصليف ءىثلا لع برضي ءىثلاك مم

 . ةبيرض جارخلا

 نأ ىوقألا وهو : لوإألا . لاوقأ لذلا اذهب دارملا ىفو ..لذلا: ىه ةلذلا (ةذناثلا ةلأسملا)
 ىلاعت هلوةك وبف ٠ مهضارأ كلمتو مهرارذ ىستو مهلاومأ مختو اولتقيو اوبراحت نأ دازملا

 ( هيمي ثيح مهولتقا)

 نهو هللا نم ماهذو ةمصعو هللا نم دهعب الا دارملاو هللا نم لحب الار ىلاعت لاق مث

 ىه ةلذلا هذه نأ : ىناثلا . ىسالو ةمينغالو لاق الف , ماكحالا لوزت كلذ دنع نال!« نينمؤملا

 ةلذلا ينعي نم دارملا نأ, : كلاثلاو . راغصلاو ةلذلا بجو مييلع ةئجلا بربض نال كلذو«ةيزالا
 . نونيهم نوليلذ دالبلا عيمج ىف نوفختسم مه لب . اربتعم اسيئرالو ارهاق اكلم مهيف ىرتال كنأ

 لبحالا)هلوق نآل طف ةناهملا هذهوأ ٠ طقفةيزجلا ىهةلذلا نه دارملا لاقي نأ نكمال هنأ لعاو

 ىث لوزيال ةءاندلاو راغصلاو ةيزجلاو . لبحلا اذه لوصح دنع ةلذلا كلت لاوز ىضتقِي (هللا نم

 , لوقلا اذه رصن نم ضءبو ؛ طقف ةيزجلا ىلع ةلذلا لمح عنتماف : لبحلا اذه لوصح دنع اهنم



 ةيأألا «رابدألا كولو مواتاقي نا ود ىلاعتهلوق 14

 فيرحتباماو . ةثالث ثلاث هللاو : هللا نب|سيسنملاو « هللا نبارن 7 مهوقك رفكلا ةملكرانظاباإ و

 « نيملسملا نف ةفعضلا فيوختب اماو . عامسألا ىفدبشلا ءاقلاب امأو ٠ ليجنالاو ةاروتلا صوضن

 ةروكذملا هوجولا لكن آل ءديعب وهو عطقنم ءانثتسا (ىذأ الا) هلوق نأ : لاق نه شاثلا نمو

 كدا اوه ذل نوضلا| الا عورضإال ر ؛دقتلاف ءر رض خخ مها ونيماسملا بولق َّى خلا عوقو بجو

 ىذالاو ٠ ررضلا عقوم عقو ىذالاو ؛ اريسي 50 كورضي نل ىنعملاو . حيحص ءانثتسا وهف

 ئذأ فخ ا خيرذأ ردصم

 نيدلسملااولتاقول ناب رابخا وهو «نورضنيال مث رابدألا مولوي مواتاقي ناوإ ىلاعت لاق مث

 ةكوش مهل لصحبال نيم ؤبنم لطم ىأ (نورضنيال ) ني »ل وذخم نيمزممم اوراصل

 (نورضنيالمث رابدالا ناويل مورصن نأ اومهنورصنيال اواتوق نئلو)ىلاعتهلوقهلثمو :ةتبلاةوقالو

 نولؤيو عما مزهسرصتنم عيمج نحن) هلوقو (منمجىلا نورشحتو نوبلغتساورفك نيذلل لق) هلوقو
 رفظلاو ةرصنلاو متفلاب دعو كلذ لكو (ربدلا

 0 رع نقولا "تأ: ةزينك توقيع ىغانرابخالا الععلعتما ةلذلا مذق نأ ملعاو

 مازمنالادعبةكوشو ةوق مهل لصحمال هنأ اهنمو ؛ اومزمنال نينمؤملا اولتاق ول مهنأ اهنمو « مهزرعض
 ةبراح ىلعاومدقأ امو ءاوهزمنا الا اولتاقي ل دوهملا ناف ءاهنعهللا ربخأ امك تعقو رابخألا هذه لكو

 ارجعم نوكف وغلا نع رابخا عفالذ لكو ءاولذخ الا'ةسائو قاطو

 : تالاوش انفو

 ةص ىف حدقي اذبف كاذك اوسيل ىراصتلا نكل . كلذك دوهبلا نأ به «لوآلا لاؤسلا)

 تايآلا هذه

 لاكشالا اذه لازف كلذ لع لدت :لوزنلا بابسأو ءدومملاب ةصوصخم تايآآلا هذه: انلق

 (نورصنيال مث) هلوق مزج اله (ىناثلا لاؤسلاإ)

 ةدئاغااوءنورمدنيال مهنأ كربخأ ليق هناك ءادتبا رابخالا حملا ءازجلا ؟ك- نع هب لدع : انلق

 ادعورمصنلا ىف ناك عفر نيو « رابدالا ةيلوتك مملتاقمب اديقم رصناا ىفن ناكل مزج ول هنأ هيف

 دعب ةرمدناانودجيال مهنأ ةيلوتلا دعب اهب كرشبأو امنع ؟ ربخأ ىتاامهتصقو مهنأش مث : لاق هناك اقلطم

 امئادآدبأ ةنابملاو ةلذلا ىف نوةبب لب طق كلذ

 (نورعهني ككل مث) هلوق هيلع فطع ىذلاا|م « ثلاثأا لاؤسلا))

 اةنورضتإ المهنأو ربخأ مثاومزهنب وتاقي نامهنأك ربخأ ليقهن 5 ءازج+اوطرنشلا ةلجونق :باوجلا



 اع ةيآلا «ىذأ الإ كورضي نإ >ىلاعت هلوق

 لهأ نمآولو : لوآلا : نامجو هيفو 4 مل اريخ ناكل باتكلا لهأ نمآ ولو) ىلاعت لاق مث

 ةيريخلاهذهتلصحل مالا وةالصلا هيلع دمج عابتاألل ةيريخلا ةفص تلصح هلج آل ىذلا نيدلا اذه. باتكلا

 باتكلا لهأ نا : ىناثلا . ندلا اذه ىف باتكلا لهأ بيغرت مالكلا اذه نم دوضقملاف« مل اًضيأ

 هذه رمل تاصحل اونمآ واو « ماوعلا عابتتساو ةسايرال ًابح مالسالا نيد ىلع مهنيد اورثآ امنإ

 هب اومنق امم رمل اريخ كلذ ناكف « ةرخآلا ىف مظعلا باوثلا عم ايندلا ىف ةسايرلا

 هلوق : امهادحا . فطاعريغ نم ءادتبالا ليبس ىلع نيتلمحب مالكلا اذه عبتأ لاعت هنأ معاو

 وأو « مواتاقي ناو ىذأ الا ؟ورض نأ) هلوق امهتيناثو 0 مارك أو نونمؤملا مهنم)

 دنع دارطتسالا قيرط ىلع نادراو نامالك امه : فاشكلا بحاص لاق (نورصنب ال مث رابدألا

 اء دقو كيك هنأشب نان ناذ قالذاثك غو: لئاقلا لاؤقن 5 1كلاتكللا 320956 ل1

 فطاعريغ «نمآ دءاج

 الاؤس هيفف (نوقسافلا مهرثك أو نونمؤملا مهنم ال هلوق امأ

 ؟ قباسلا دوبعملل وأ قارغتسالل (نونمؤملا) هلوق ىف ماللاو فلالا (لوآلا لاؤساال

 ىثاجنلاو ؛ دوهلا نه هطهرو مالس نب هللا دبع دارملاو « قباسلا دوهعملل لب : باوجلاو

 ىراصنلا نم هطهرو

 قاف هنأب رفاكلا فصو ىف لصحت ةغلابم ىأف « ةغلاببللركذيامتإ فصولا (ىناثلا لاؤسلا))

 دنع ًادودرم نوكيف هنيد ىف ًاقساف نوكي دقو هنيد ىف الدع نوكي دق رفاكلا : باوجلاو

 هن اكف :مهنيبامفأقساف هنوكل هنولبقيالراةكعلاو ء هرفكل هنوابقيال نيملسملا نال , مبلك فئاوطلا

 نم اوسيلف « مهنايدأ ىف نوقساف مهف اونمآ ام نيذلاو ٠ نمأ نم مهنم : ناقيرف باتكلا لهأ لبق

 ؟ لاقل ةعلا نم دحأ دنع ةتبلا مهم ءادتقالا بج

 مهنامإ ىف بل يش < كلل هنأ لعاف (ىذأالإ كورضي نل إل ىلاعت هلوقامأ

 رخآ هجو نم هيف مهبغر (ةمأ ر يخ ماك ) هلو مهلاعفأو رافكلا لاوقأ ىلإ تافتلالا'كازتاو

 مهتأ وأو« هب ةربعال ىذلا لوقلا| نم ليياقلاب الإ نيماسملاب رارضالا ىلع مهل ةردقال مهنأ وهو

 ملاوقأ ىلإ تافتلالا بحب مل كاذك ناك اذإو . نيلوذخم نيمزبنم اوراص نيبلسملا اولتاق

 اذبف (باتكلا اوتوأ نيذلا نم اقيرف اوعيطت نا) هلو نم مدقت امل ريرقت كلذ لكو « مهاعفأو

 اتكللا لهأ رافك نم نيدلسملا ىلع سيل هنأ : هانعف (ىذأ الإ ورضي نا) هلوق نأ مظنلا هجو

 ا امهياع ىسيعو دمع ىف نعطلاب امإءناسلل ب كوذؤي نأ مه مرا م تتر ورع

 <« رخف ؟هو



 ه ل1 ككل تور راف وعل اكن وار ماتو لاحت هلوق ١

 0 اسما مظعأ نم هصيلختو مفانملا مظعأ لالا لاطتإ عض وفل تاّضملا مظعأل دارع

 مظعأ داهجلا وك

 اف لا هنأ سابع نبا قع ىاور ام قعم انهو ؛ ممأألا رئاش لع ةمالا هذه لضفل انج وم كلا#ن اص

 هنأ الإ هلإ ال نأ ارد أ مخور أت (سانال 1 3 ريح مدك ( هلرق : ةنآلا هذه ريس فت

 0 1 كك وفك دكتلا وا كلقواوجملا مظعأ هتلاالإ لإ الدوا هيلع مهنولتاقتوهللا لزنأ امب اورقيو

 ببسب مهنأيدأن وبحب سانلارثك أ نال كلذ وءفصنمهركتي ال نيدلا ىلع لاتقلا ةدئاف : لاغقلا لاق م©

 في وختلاب نكلاق لو دلا ىلع رك اذاف 2 مهيلعدروت ىباالث الدلا قوام الو :ةداعلاوفلالا

 مادلاباوثلا قاقحتسا ىلا متادلا باذعلا قاّمحتسا نمو ؛ قا ىلا لطابلا نم لقتني نأ ىلا قملا

 عم ركذلا ىف هللاب ناميالا ىلع ركسملا نع ىبنلاو فورعملاب رمآلامدق مل (ىلاثا لاؤسلا)

 ؟تاعاطلا لك ىلع امدقم نوكي نأو دبال هللاب ناميالا نأ

 لضف ىلاعت هنا مث« ةقحلا ,مألا عيمج نب هيف كرتشم لمامتا نافمذلا' نإ تيا

 ىذلا نامءالا وه ةيربخلا هذه لوصحف رثؤاانوكي نأ عنتميف « ةقحلا ممألا رئاسىبع ةمالا هذه

 1 ائىلرقأاةماآلا ةذها نوك وها ةدايزلا “هده لوضتتا قا راؤملا لب ء لكلا نيبكرتشالا ردقلا وه

 وه ةيريخلا هذه لوصح ْق رثؤألا نذاف 0 مهلا را نم ءارككنلاا نع ىملاو فردا هالات

 , كحلا اذه ىف رثؤملا اذه ريئأتل طرش وهف هللاب نامبالا امأو ؛ركسنملا نعىلاو فورحملاب رمآلا

 هذمل بجوملا نأ تثق ؛ةيريخلا ةفص َْق أرثؤم تاعاطلا نه ءىش رصل م ناكمالا دج وب ملأ هنالل

 مرجال , عئارششلا رئاس ىف هنم ى ارش تاهل لمأ ناك 07,4 تاذاسلا

 ركدملا نع ىهنلاو فورعملاب رمآلا ركذ ىلاعت هللا مدق ببسلا اذهلف «ريئأتلا طرشنه رثالاب قصلأ

 ناعالا 0 ىلع

 هنم دبال هنأ عم ةوبنلاب ناميالا ركذي ملو هللاب ناميالا ركذب ىتك ١ مل (ثلاثا لاؤسلا)

 لصح اذإ الا لصحسال هللاب ناميالا نآل ؛ ةوبنلاب نامبالا ملتي هللاب ناميالا : باوجلاو

 اقداصدا وعد قف و لعزجعملا رهظأ ىذلا ناكااذأ الا لصحالاةداصهن وكب نامالاو ءاقداصهنوكب نامالا

 هيلع هّللأ للص َنَح ىوعد قفو ىلع زجعملا رورظ انهاش ايلفءلوقلاب قيدصتلا ماقم مئاق زجعملا نال

 ركذ ىلع راصتقالا ناكف ملسو هيلعدللا ىلص دم ةوبذب نامبالا هللاب نايالا ةرورض نم ناك مٍلسو

 . ةقيقدلا هذه ىلع اهيبنت هتلاب ناميالا



 0 آلا ركل نع ربت فو نر ل

 ىلصوبنلا باحصأ عم هيف باطلا رهاظ (ةمأ ريخ متنك ) هلوق : جاجزلا لاق 4 ةشلاثلا ةلأسملا))

 يلع بتك ) (مايصلا مكيلع بتك ) هلوق هريظنو ٠ ةمألا لكف ماع هنكلو « ملسو هيلعمتلا

 . انهاذك ؛لكلا قح ىف ماع هنكلو ظفللا بسحب نيرضاحلا عم باطخ كلذ لك ناف (صاصقلا

 ةمأف  دحاولا ءىثلا ىلع ةعمتجما ةفئاطلا ةماألا لصأ : هللا همحر لافقلا لاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 نم لكل لاقي دقو: هنوذب رارقالاو ؛ هب نامالاب نوفوصوملا ةعامجا ُُث مسو هيلع هللا ىلص اذيبن

 اذإ هنأ ىرت الأ «لوآلا ىلع عقو اهدحو تقلطأ اذإ ةمالا ظفل نأ الإ « هتمأ مهنا هتوعد مهتعمج

 «ةلالضولع عمتجتال ىتمأ) مالسااو ةالصلا هيلع لاقو . لوألا هند مهف اذك ىلع ةمألا تعمجأ لبق

 عضاوملا هذه ىف ةمالا ظفلف «ىتمأ ىتمأ» ةمايقلا موي لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىورو

 قلطيالو ةوعدلا ةمأ مهنا : مهل لاقي امنإ هناف هتوعد لهأ امأف . هتوبنبن ورقملاهنم مفي اههابشأو

 . طرشلا اذهب ةمآلا ظفل الا مهيلع

 سانلل ةجرخلا مالا ريخ متنك ىنعملا نأ : لوالا : نالوق هيفف (سانلل تجرخأ إل هلوق امأ

 اهني لصفو تفرعو تزيمت ىتح سانلل ترهظأ ىأ (سانلا تجرخأ) هلوقف , راصعألا عيمج ىف
 ؛ ةمل ريح سانا متذك : ريدقتلاو (متنك ) هلوق مامت نم (سانلل) هلوق نأ ::ىاثلاو:اهارزغ ناب و

 شالا منك :ريدقتلاو :ةلص(تجرخأ) لاقنم مهنمو

 (هللب نونمؤتو ركتملا نع نوهنت. و فورعملاب نورمأت 9 لاق مث

 معطي ميرك ديز لوقت مك ةيريخلا كلت ةلع نايب هنم دوصقملاو . فنأتسم مالك اذه نأ ملعاو

 محلا ركذ نأ هقفلا لوصأ ىف تبث هنأ مالكلا قيقحتو ٠ مهحاصي امب موقيو مثوسكيو سانلا
 توش ىلاعت كح انههف . فصولاكلذب اللعم محلا كلذ نوك ىلع لدي هلبسانملا فصولاب ان ورقم

 ىهنلاو فورعملاب مالا ىنعأ ؛تاعاطلا هذهو محلا اذه هبيقع ركذ مث , ةمآلا هذهل ةيريخلا فصو

 تالاّوس انههو « تادالا هدب ةلاعمةيزيكلا كلت نورك تجون:ناي الا

 هللاب ناميالاو ركنا لا نع ىهنلاو فورعملاب رمآلا ىضتقي هجو ىأ نه (لوالا لاؤسلاإ)

 ؟ مالا رئاس ىف ةلصاح تناكةثالثلا تافصلا هذه نأ عم ملا ريخ ةمآلا هذه نيك

 نورمأي ممأ لجال لصح امنإ مبابق اوناكن يذلا ممألا ىلع مهليضفت : لافقلا لاق : باوجلاو

 فلعل نوك دق :ئفاووعملاب اللا ناآآلا#:لاعقلا وهو :هارجتولا تلك ارا كعللا نعود طا

 تافؤرعملا فرعأ و“ (لكقلا نعت ىف :سفنلا ءاقلإ ةنالا لاتقل فروا مل ودار! كئلا ف كا

 نيدلا ىف داهجلا ناكف « هللاب رفكلا : تاركتملا ركنأو « ةوبنلاو ديحوتلاب نامبالاو قحلا نيدلا



 ةيآلا «سائال 5 هاا متنك »ىلاعتهلوق ١٠

 لازيال م اهرخآو ةصقلا لوأ نيب ضرعام نوكيو « هببسب هجولا ضايبو ةمحرلا نم هيف متنأام

 في رشتلا اذهناكو « متتأ» لاقل ىلاعت هللا ءاشول : مهضعب لاق : اهسداسو . هلثم نم نآرقلا ف ضرعي

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا بادكأ ند نينيعم موب صوصخم (متنك ) هلوق نكلو انلكل الصاح

 مهنأ ىلع اهيبنتةمأ ريخ متنمأ ذم منك : اهعباسو . اوعنصاملثم عنص نمو « نولو'الا نوقباسلا مهو

 . اوناك ذم ةفصلا هذبم نيفوصوم اوناك

 هلوقكوه (ةمأ ريخ متنك ) هلوق مهضعإلاقو « ةدّئا زانبه ءناك» لاقي نأ ( ثلاثلالامتحالا ١

 رامضإو (نوفعضتسمليلق تأ ذااوركذاو) رخآ عضوم ىف لاقو (ةرثكف اليلق متنك ذا رزيقاو)

 رهاظلوقلا اذه : ىرابنألا نبالاق : ةلاحالرمآلا عوقوو ديك أتالركذتاهنأالا « ءاوساهرابظإ و ناك

 دبعو ؛مثاق ناك هللا دبع:برعلا لوقت :ةمدقةمىنات ال و:ةرخؤموةطسوتءىغلت «ناك»نالءلالتخالا

 اعاودسنأ مهليبس نال . اهئاغلإ ىلع مئاق هللا دبعناك:نولوةيالو « ةاغلم ناكنأ ىلع ناك مئاق هللا

 تاع الهلا ىف نوكلا ءاغلإ زوال اًضيأو « ةيانعلا لحم ىف نوكيال ىتاملاو ,.هيلاةيانعلا تفر صنت

 ىغلم نكي مل هبصنق ربخلا ىف نوكلا لمعاذاو ؛هربخ

 ريخ مترص هانعم (ةمأ ريخ متك) هلوقف ء راص ىنعمب «ناك» نوكت نأ (عبارلا لامتحالا))

 نيرمآ مكوك ببسب ةمأريخ مكرص ىأ ركنا | نع نوهتتو فورعملاب نورهأت سانلل تجرخأ ةمأ

 . هللاب نينمؤمو ركنملا نع نيهانو فورعملاب

 "ا تسد ريخلا هذه تيس تك ١ ركنأ اي ىنعي (مهل اريخ ناكل باتكلا لهأ نمآ ول و) لاق مث

 . معأ هللاو ةيريخلا ةفص اضيأ مهل تلصحل اونمآ ول بان كلا لهأف ؛لاصخلا

 : نيمجونم هريرقتو « ةجح ةمأألا عاجا نا ىلع ةيآآلا هذه انباحصأ جستحا 4ةيناثلا ةلأسملا )ل

 بج وف(ةمأ ريخ منك )ةيالاهذهىف لاق مث (قحلاب نودبم ةمأ ىسوم موق نمو) ىلاعت هلوق : لوألا

 ناك اذاوء:ىسومموق نم قحلاب نودمم نيذلا كتلوأ نم لضفأة يلا هذه نوكت نأ ةبآلا هذه ب

 مت نأ ةمآلا هذه ىف زاج ولذا« قملاب الإ محتال ةمآلا هذه نوكك نأ بجو مهنم لضفأ ءالؤه

 نوكينأ عنتع لطبملانال , قولاب ىدهت ىتلا مالا نم لضفأ ةمالا هذه نوك عنتمال قحب سيل امب

 ةجح مبعامجإ ناككلذك ناكاذاو ؛ ىنملاب الإ محتال ةمآلا هذه نأ كم نخل لاا

 «قارغتسالان اديفي( ا ورعملا)ظفل ف«ماللاوفلالانأ »وهو« ىناثلا هجولا

 اة ميعامجإ ناك كل ذك اوناكىتمو ءركتملك نع نيهانو فورعم لكب نيرمآ موك ىضتقي اذهو

 . لوصأألا ىف اهان ركذ هيف ةريثكلا ثحابملاو , ةجح ناكف ةلاحنال اقدصو



 5 ةيالا «سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك و ىلاعت هلوق

 مهرذح و اهضعب نعمهاهنو ءايثالا ضعبب نينمؤملا رمأ امل ىلاعت هنأ : لوآلا : نابجو مظنلا ىف

 «نيرفاكلا تاقعو نيعيطملات او ثهبيقعرك ذو. نايصعلا وتلا مق للاتكللا لهل ]4 ار دركلنأ كد

 درقلا نع مهعنمو؛ ةعاطلاو دايقنالا ىلع نيفاكملاو نينمؤملا لمح تايآلا هذه لك نم ضرغلا ناك

 لاقف ةعاطلاو دايقنالا ىلع نينمؤملا لمح ىضتقي رخآ قيرطب كلذ فدرأ ىلاعت هنا مث ؛ ةيصعملاو

 اواطينالنأ اذ قئاللاف ٠ مباضفأو ممالا ريخ ظوفحلا حولا ىف منك عكأ ىنعملاو (ةمأ ريخ متتك)

 ندافتم اونئكت. نات قد شاهد[ شلال هذه ركسفنأ نع اوليزتال نأو « ةليضفلا هذه مكسفنأ ىلع

 وهو ءايقشالا لاح لاك رك ذ امل ىلاعت هللا نأ : ىتاثلا . فلاكتاا نم مكيلع هج وتراه لك ىف نيعيطم

 (مههوجو تضيب | نيذلا امأو ) هلوق وهو ءادعسلا لاح لاكو (مههوجوتدوسانيذلا امأن) هلرق

 كلذاوةحتسا امنا مهأ ىنمي (نيملاعلل ابلظ ديرب هللا امو) هلوقب ءايقشالا ديعول ببسلا وهام ىلع هبن

 تجرخأ ةمأريخ متنك ) هلوقبءادعسلا دعوا ببسلاو هام ىلع ةيآلا هذه ىف هبن مث « ةحيبقلا مها عفأ
 ايندلا ىف اوناكمهنآل ةرخآلا ىفاهب اوزاف امنإ تاءاركلاو تالاهلاو تاداعسلا كلت ىأ (سانلل

 : لئاسم ةيآلا ىفو (سانلل تجرخأ ةمأ ريخ)

 . وحنلا ىف حورشم وهام ىلع ةدئازو ةصقانو ةمات نوكت دق «ناك» ةظفل (ىلوألا ةلأسملا)

 عوقولا ىنعمب ةمات انبه « ناك» نأ : لوألا : هوجو ىلع (متنك ) هلوق ىف نورسفملا فاتخاو

 هلوقنوك و٠ ةمأريخمتفلخو مثدجوو ةمأريخ متثدح : ىنعملاو ؛ ربخ ىلإ جاتحيال وهو ثودحلاو

 : لاؤئس هيفو ةصقان انمه «ناك» نأ : ىتاثلا . نيرسفملا نم عمج لوق اذهو لاحلا ىنعمب (ةمأ ريخ)

 . اهلع نآلا اوقبام مهنأو ةفصلا هذبب نيفوصوم اوناك م هنأ موي اذه نأ وهو

 ؛ ماهمالا ليبس لع ضام نامز ىف ءىثلا دوجو نع ةرابع «ناك» هلوق نأ :.هنع باوجلاو
 هللا ناكو) هلوقو ( ًارافغ ناكهنإ كبر اورفغتسا ) هلوق ليلدب ”ىراط عاطقنا ىلع كلذ لدبالو

 ريخ هللا لعف متنك: اهدحأ : لاوقأ ريدقتلا اذه ىلع نيرسفملل : لوقتف اذهتبئاذإ (امحر ًاروفغ

 ىلع ءادشأ) هلوقكوهو « ةمأ ريخ مكأب نيروكذ٠ مكلبق اوناكن يذلا ممآلا ىف متتك : اهناثو. ةمأ

 مو فورعملاب مردأ رافكلاىلع مهتدشف (ةاروتلا ىف مبلثم كلذ) هلوقىلإ (مبنيب ءامحر رافكلا

 متنمآ ذنم متنك :اهعبارو . ةمأ ريخ 5ك نيفوصوم ظوفحلا حوللا ىف متنك : اهثلاثو . ركسنملا نع

 نيذلا امأو) هلوةل عبات (ةمأ ريخ متتك ) هلوق : ملموبأ لاق : اهسماخو « سانلل تجد معا

 متيقحتساف د مكايندىف متنك : ةنجلا ىف دولحلا دنع مهل لاقي هنأ : ريدقتلاو (مههوجو تضيبا



 ةيآلا «سانلل تجرخأ ةمأ ربخ متنك» ىلاعت هل وق 11

 هسمهزو 2 ا هسة در ا 0 هَ دق اول رك

 2 ا نع َنومتو فورا نورمان 0 كجم كك

 سارع 6602 و ها رو عو م 2 * انا م(

 0 ودول مهم محلا ريخ ناك بأ عل لأ أولو هللا كو نو

 الو 5 رس را 2 3 6 3 2720 - 0 >6

 مث َرايدالا كر ول 5 نإ قد ا كا ال »١1٠١١« نوقسافلا

 2 0 هس مرا

 «'112 ::ةورصنال

 عوج نأ تبثو ؛ ةيعادلاو ةردقلا عومب وه دبعلا لعف لوصح ىف رثؤملا ناك اذإو « لسلسنلل

 لعف ةطساوباني وكت و الخ ىلاعت هللا ىلإ دنتسم دبعلالعف نأ تبث ىلاعت هللا قاخن ةيعادلاو ةردقلا

 . ةرظانملا هذه ىف لوقلا مامت اذهف « ببسلا

 مدقاإهنأ ةفسالفلا تهعز(ضرآألا فاموتاومسلا ىفام هللو) ىلاعت هلوق (ةعبارلا ةلأسملا ١)

 ” الا لارا كاسأ ةناواهسلا لاوح ال1 نال« نزال ىام لك ذأ اعتناومسللا قام كد

 لاو>الا ىلإ ةدنتسم ةيضرأآألا لاو>اآلا عيمج نأ ىلع لدي اذهو « ببسملا ىلع ببسلا مد

 ار 11 نركب هنا وركت و هللا قلع لإ ةدتسم هن رامسلا لاح الا نأ كالو ”ةيوايشلا

 . هجولا اذه نم

 (رومألا عجرت هللا ىلإو ضرألا ىفامو تاومسلا ىف ام هللو) ىلاعت لاق 4 ةسماخلا ةلأسملاإ)

 هيلاو تاقواخلا ا نا داوصمللا و مظعتلا 01 ةماوخارعلاو لنا اك داعأف

 ىلإو) هلوقو لوآلاوه هناحبس هنأ ىلإ ةراشإ (ضرآلا ىفامو تاومسلا ىفام هللو) هلوقف « داعم

 مهوأب هرييدتو هفرصتو هنكح ةطاحإ لع لدي كلذو « رخآلا وههنأ ىلإ ةراشإ (رومألا عجرت هللا

 * لع ةءطملا طاع اكل نار اكل اهم تاكتللا رافت نأ مهرخآو

 ىف ىلاعت هنوك ىلع لدت ال (رومألا عجرت هللا ىلإو) هلوق ىف «ىلإ »ةءلك (ةسداسلا ةلأسملا)
 هيف ىرحيالو هكح الإ دحأ ك- هيف ذفنيال عضوم ىلإ قالا عوحر نأ دارملا لب ؛ ةهجو ناكم

 م ءاضقاؤلا كح اا ماصت

 ال ار وكلما عين د متو هفيوررخملاب نوزمأت نادل تجرخأ ةمأ نيخ منك ) ىلاعت هلوق

 ىذأالإ مورضي نل نوقسافلا م رثك أو نونمؤملا مهنم ملل اريخ ناكل .اتكلا لهأ نيا رار عتاب

 « نورصنيال مث.رابدآلا واو مولتاقي نإو



 ١/ا/ ةيآلا «نيملاعللاءلظ ديري هللا اهود ىلاعت هلوق

 ”اعرو» ةيأل امته اق ةلوتجملا مالك رخام اذهف .ةرئافلا مط كلاس 2 مرهق ولف

 نوكي نأ امإ (نيملاعلل ًالظ ديرب هللاامو) هلوق نم دارملا : اولاةفرخآ هجو نم مالكلا اذه اودروأ

 ىلع يقتسيال اذهف لوألا ناكناذ . اضعب مهضعب لظي نأ مهنه ديريال هنأ وأ مهللظي نأ ديريال وه

 الداع ناك لب . املاظ نكي مل باذعلا دشأب بذذلا نع ءىربلا بذعول ىلاعت هنأ مكبهذم نآل ؛ مكلوت

 , املاظ هنوك لاحتساف ؛ هسفن كلم ىف فرصتي امنإ ىلاعتوهو ءريغلا كلم ف فرصت ىلظلا نآل

 ديريال هنأ ىلع ةيآلا متاح نإ اناني قاخلا لظي نأ ديريال هنأ ىلع ةيآلا لمح نكمي ل كلذك ناكاذإو

 : كلوق ىلع هنيوكتو هللا ةدارا كلذ لكن آل. مكلوقىلع متيال اضيأ اذهف ء اضعب دابعلا ضعب مظب نأ

 حيض هجو ىلع ةيآلا لمح نكميال ؟كبهذم ىلع نأ تبثف

 ؟ هدابعع نم ًاد>أ ملظي نأ دي ريال ىلاعت هنأ دارملا نوكي نأ زوحبال مل: باوجلاو

 جدعلا عنتماف ميهذم ىلع لا هنمع مطل : 2

 هلوقبو (م مونالو ةنس هذخأتال) هلوقب 3 هنأ : لوألا : نيهجو نم هيلع مالكلا : انلق

 نا ىلاعت هنأ : ىناثلا . انهه اذكف هيلعلكآلاو مونلا ةعص كلذ نم مزايالو 7 عطيال و معطي وهو)

 قلطي دقو. 0 ةروه فاةك كف ع ىاالط نكي مل نِإو وهف باذعلل 0

 ماماذه: نآرقلاىف ةريثك هرئاظنو (ابلثم ةئي- ةئيس ءازجو) هلوقك ٠ رخآلا لعنييماشتملاد>أ سا

 . ةرظانملا هذهىف مالكلا

 الاخ هنوك ىلع (ضرألا ىفامو تاومسلا ىفام هتاو) هلوقب انباأ جبتحا (ةشلاثلا ةلأسملا)

 اهتوك بجوف ,« ضرأألا ىفامو تاومسلا ىفام ةلمجنم دابعلا لاعفأ نأك شال اولاقف, داسعلالامعالل

 تلدف هلةقواخم تناكول هل امنا : انلوق حصي امتإو (ضراألا ىفامو تاومسلا ىفام هللو) هلوقب هل

 . دابعلا لاعفأل قلاخ هنأ ىلع ةيآلا هذه

 نآلفل ءانيلا اذه :لاقيهنأ ىرتالأ«لعف ةفاضاال كلم ةفاضإ (هلل) هلوق نأب هنع ىتابجلا باجأ

 « هسفن ةيطاآل هحدمو هسفنل هللا يظعت ةيآلا نم دوصقملا اضيأو « هلوعفم هنأال هكولمم هنأ نوديريف

 ىفامو تاومسلا ىفام) هلوةف اضيأو . حئابقلاو شحاوفلا هسفن ىلإ بسني نأب حدمتي نأزوحبالو

 نمال ماسالا ثافص نمكلذوضرآلاو تاومسلا ىف افورظم ناك ام لوانتي امنإ (ضرآألا

 ١ ضارعأ مولا لافقألا تانس

 نسحلا حجريال نسحلاو حيبقلا لع رداقاانأ ليلدب«لعفلاةفاضاةفاضالاهذهنأب هنعانب احصأ باجأ

 آعفد ىلاعت هللا قيلختب ةلصاح ةيعادلا كلت وه نسحلا لعف ىلإ هوعديام هبل ىف لصحاذإالإ حيبقلا ىلع



 ةيأآلا «نيملاعلل املظ ديري هللا امود ىلأعتهلوق 50

 انتايآب اوبذك و اباسح نوجريال اوناك مهنا) رافكلا ديعو ركذ نأ دعب «مع» ةروس ىف ىلاعت

 . ةركنالا لاءفآلا هذه ببسب لصح امإ ديدشاا ديعولا اذه ىأ (اباذك

 نمال حنابقلا نم ًائيش دي ريال هناحبس هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه : ىتابجلا لاق (ةيناثلا ةلأسملا

 هرودص ضرفي نأ امإ ملظلا نأ وهو : هنايبو . كلذ نم ًائيِشلعفي الو « هدابع لاعفأ نمالو هلامفأ

 همادقإ ببسي كلذو هسفن دبعلا لِ تراك جدع نو ةرودص ندع و :ةقلا سوا ««لانتسا خم

 (نيملاعلل ًالظ ديرب هللا امو) ىلاعت هلوقو : ةثالثا هذه ىه ملظاا ماسقاف « هريغ ملظي وأ ىصاعملا ىلع

 ارداص وأ دنع اَرداص كل ذيناكءاونس ٠ ًايلظ نوكي ام ًاتيش اديريإل نأ بجو « ىنن'ا قابس ىف ةركن

 كلذ تبث اذإو « ةثالثلا ماسقألا هذه نم ًائيث ديربال هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ تبثف « هريغ نع

 مزليو الصأ مظلل العاق نوكيال نأ هنه مزليو , ماسقألا هذه نم ءىثل العاف نوكيال نأ بجو

 امنإو ءاضعب مهضعب ٍلظو مهسفنأل مهبلظ مهلامعأ ةلمجنهنآلل ؛ دابعلا لامعأل العاف نوكي ال نأ

 ءاهنم ءىثل ديرم ريغ هنأ ىلع تلد اهنال ةسبلأ مظلل لعاف ريغ ىلاعت هنوك ىلع لدت ةيآلا نا :انلق

 هنأ ةيآلا هذبم تبثف : اولاق . كلذ لطب دقو انادي رمناكل ملظلا ما-ةأ نم ءىثل العاف ناكولو

 هنأ : اولاق مث ء دابعلا لاعفأ نم حتابقلل دي رم ريغو « دابعلا لامعالل لعافريغو ؛ ملظلل لعاف ريغ ىلاعت

 ًاديرم هنوكهنم حصو « ءىشلا كلذلعف هنم حصول حصيامإ حدقلاو : كلذ ديريال هنأب حدمتىلاعت

 ةدحاولا ةيآلادذه : اولاقو  اوحجبت اذهدنعو . لظلا ىلع ًارداقىلاعت هنوك ىلع ةبآلا هذه تلدف ؛ هل

 « لظلا ديريال هنأ ىلاعت ركذ املو : اولاق مث « لدعلا لئاسم ىف ةلزتعملا لوصأ عيمج ريرقتب ةيفاو

 ركذامتإو (رومألا عجرت هللا ىلإو ضرأألا ىف امو تاوم.لا ىفام هللو) هدعب لاق مظلا لعفيالو

 هيلعلدتسا حتابقلاو لظلا دي ريال هنأ ركذ امل ىلاعت هنأ : لوآلا : نيهجول مدقتاه بيقع ةيآلا هذه

 كلام هناللءلاحمتلا ىلع كلذلكو : ةجاحلاوأ . زجعلا وأ « لهجللام] سيبقلا لعف, ام حيبقلا لعاف نأ

 عنتما اذإو « ةجاحلاو زجعااو لهجلا ىنانتةيكلاملاهذهو « ضرأألا ىف امو تاودهسلا ىفام لكل

 ديرربال هنأ ركذ امل ىلاعت هنأ : ىناثلاو . حيبقلل العاف هنوك عنتما ىلاعت هقح ىف تافصلا هذه توبث

 هعوقونكيمل اذاف : ملاعلا ىف لظلا دوجو دهاشن انإ : لوي ناكرت اهلا ناك فردا رلآا5 ءدجوت ملظاا

 : لاحم كلذو ًابولغم ًازجاع ًافيعض هنوك مزايف « هتدارإ فالخ ىلع ناكهتداراب

 ىلع رداق ىلاعت هنأ ىأ «ضرالا ىف امو تاومسلا ىفام هتلوإل هلوقب هنع ىلاعت هللا باجأف

 ارجاع هنوك نع جرخ كلذولع ًارداق ناكاو « رهقلاو ءاجلالاليبس ىلع ملظلا نم ةيلظلا عنمي نأ

 باوثلل نيقحتسم كلذ ببسب اوريصيا اعوطو ًارارتخا ةيصعملا كرت مهنم دارأ ىلاعت هنأ ال ًافيعض



 م6 ةيآلا «نيملاعلل ابلظ ديرب هللا امود ىلااعتهلوف

 نم ةعاطلا كلت رودص نذاف « ىلاعت هللا قاخن الا نوكيال ناحجرلا كلذو ؛ ةعاطلا هنم لصح نأ

 نوكيال ةنجلال و+دنأ تبثف ؛ اًئيش هللا ىلع ايجوم كلذريصي فيكفد.علا:ق> ىفهللا نم ةمعن دبعلا

 انقاقحتسابال همركبو هتمحربو هللا لضفب الا

 (هللا ةحر ىنف)هلوقدعب (نودلاخ ابف مه) هلوق عقوم كك «ىناثلا لاؤسلا)

 نوتومي الو 7 نونعظيال ن ودلاخ اهبف مثليقف ؟ اهيفنونوكي فيك : لبق هناك: باوجلا

 صني ملىلاعت هنا مث , ةنجلا فن ودلخم نينم ملا نأ رانلاف نودلخم رافكلا (ثلاثلا لاؤسلاإ)

 ؟ةدئا هاا اف اهيف ةنجلا لهأدواخ ىلعصن هنأ عم ةيآلا هذه ىف رانلا لهأ دولخ ىلع

 ةحرلالهأبر نلقاك اهنأذل كلذو ؟كلغأ هحرلا تا نأ راع كلذ لك : باوجلاو

 ركذ هنأ عم (باذعلا اوقوذف) لاق لب . هسفن ىلا هفاضأام باذعلا ركذ امو ؛ ةمحرلا لهأب متخو

 ضنهنأعم دواخلا ىلع صنام باذعلا ركذ املو (هللا ةمحر نف) لاق ثيح هسفن ىلا ةفاضم ةمحرلا

 (نورفكك منك امبباذعلااوةذف)لاقف مملعفبهللع باذعلا ركذ املوءباوثلا بناج ىف دولخلا ىلع

 املظ ديري هللا امو) ةيآلا رخآ ىف لاق مث (هللا ةمحر ىنف) لاقف هتمحرب هللع باوثل ل

 .بلغمةمحرلا بناجنأب رعشي امكلذ لكو . باقعلابديعولا نعراذتءالا ىرحجم راج اذهو (نيملاعا

 . كنان و كنار ذه مارك نمو كلكشإلا نر قي سول ىلا مرأاي

 نأدارملا : لوألا : نابجوهيف(كلت)هلوقف قلاب كيلع اهولتن هللا تايآ كلت ىلاعت لاق مث

 ةروك ذملا تاي الا هذهنال «هذهد ماقم «كلت د ةماقا زاجامت او : هللا لئال د ىه اهان ركذ ىلا تاي 3 هذه

 هدعو ىلاعت هللا نا : ىناثلاو (كلت) اهيف ليقف تدعب اهنأاك زاصف « ركذ|ادعب تضقنا دق

 كلت :لاق : تايآلا هذه لزتأاسلف , نيدلا ىف هنم دب الام لك لع المتشم اباتك هيلع لري نأ

 ةروس ىف مدقت دق ةلأسملا هذه:ىف مالكلا مامتو : قحلاب كيلع اهولت ىتلا ىه ةدوعوملا تانآلا

 قحلاب ةسبتلم ىأ : لوآلا : نابجو هيف (قحلاب) هلوقو (باتنكلا كلذ) هلوق ريسفت ىف ةرقبلا
 قحوانلا ىممنالل. ملا ىنملا أقلب": قلانلاهناتجترتسي اانئيللا الانس ءازجا لالا

 لئاسم هيفو « نيملاعلل املظ ديري هللا امو ل ىلاعت لاق مث

 هناحبس وهو ةديدشلا ةبوقعلا ركذ مدقت هنآ انبه لظاا ركذ نسح اس؛إ 3 وألا ةلأسملا)

 مهلاعفأ ببسب الإ هيف اوعقوام مهنا لاقو كلذ نع رذتعي ىلاعت هناكف ٠ نيمرك آلا مرك أ ىلاعتو

 قيقحتاا نم دبالف ديدهتلا اذه لصح اذإو ؛ نيينذملا ديدمتبالإ ميقتستال ملاعلا لاصم ناف ؛ ةزركعبلا|

 هلوق هريظن و ؛ بلاغ ةمحرلا بناج نأ ىلع ؛ لئالدلا لدأ نم راذتعالا اذه راصف ؛ بذكلل اعفد

 «م رخف ؟؛د



 ةيآلا هللا ةمحر وف مههوجو تضيبأ نيذلا امأو» ىلاعت هلوق ١

 ىلع مهمذف(نودبشت متن وهللا تايابنورفكت ملباتكلا لهأ اي)ةيآلاهذهلبق |مفىلاعتهلوقلي ىلا

 تانيبلا مهءاجامدعب نماوفاتخاواوقرفت نيذلاك اون وكستال و) نينهؤرلللاقو:تابآلا حوض ودعب رفكلا

 ةيآلا هذه ريصت ىتح هان ركذام ىلع الوم كلذ ناكذ ( كناعإ دعب مر فك أ انهه لاق مث

 اوصصخ نبذلا امأو ؛ رافكلا لك ق>ىف ةماع ةيآلا نوكتت نيهجولا نيذه للعو « اهلبقامل ةررقم

 لهأ دارملا : جاجزلاو مصاآلاو ةمركع لاق ::لوآلا : هوجو مهلف رافكلا ضعبب ةيآلا هذه

 | سو هيلع هللا لص ثعبأبلف « هب نينمؤم اوناك لو هيلع هللا لص ىنلا ثعبم لبق مهنافءباتكلا

 : ندا لاق. :ةعلاثلا,.اذادترالا ببسي نايالا دعت اورف.ك نيذلا:ذارملا:ةداتق'لاق : ىناثلا : هب

 : سماخلا . ةمألا هذه نم ءاوهألاو عدباالهأ م لبق : عبارلا . قافنلاب نامبالادعب اورفكن يذلا

 نم مهسلا قر< ؟نيدلا نم نوقرمي مهنا» مهيف لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هناف؛ جراوخلا م لق

 صيصخت هنالل و «ةيالا هذهل يقام ناقيليال امه: الدعباا ةياغىف ناريخاللا ناهجولا ناذهو «ةيهرلا

 .ةتبلأ رفكلا بجويال مامالا ىلعجورخلا نآلو ؛ ليلد ريغل

 ؟(مترف.ك أ) هلوق ىف ماهفتسالا ةزمهىف ةدئافلا ام « عبارلالاؤسلا ١

 لف) هلوق وهو ةيآلا هذه لبق ركذ امل دك وم وهو « راكنالا ىندمب ماهفتسا اذه : باوجلا

 نودصت مل باتكلا لهأاي لق نولمعتام ىلع ديهش هللاو هللا تايآب نورفركت مل بات.كلا لهأاي

 (هللا لييس نع
 (نورفكت متتك امب باذعلااوقوذف ل ىلاعت لاق مث

 ركذاسلف « هنامبإ دعب رفك نمي اصتخم ديعولا ناكل كلذ ركذي ملول هنأ: ىلوألا : دئاوف هبفو

 مجرفك أ) هلوق ىضاقلا لاق : ةيناثلا . ايلصأ ارفاكن اك نو هناميإ دعب رفك نمل ديعولا تبث اذه

 (نورفكت متتك امب باذعلا اوةوذف) هلوق اذكو « هللا نهال هنم رفكلا نأ ىلع لدي 1 د

 « رفيكلاب اللحم عقو باذعلا عاونأ نرم عون لك نأ ىلع لدت ةيآلا : ةئجرحلا تلاق : ةثلاثل

 .رفاكلاريغل باذ لال و دحنياذهو

 تالاؤس هيفو(نودلاخ اهيف مه هللا ةمحر ىفف مههوجو تضيبا نيذلا امأو )) ىلاءت لاق مث

 ؟هللا ةمحرب دارملا ام<لوآلا لاؤسلا ١

 دبعلا نأ ىلإ ةراشا اذه:انباحأ نم نوققحلا لاقو . ةنجلا دارملا : سابع نيا لاق : باوجلا
 هتيعاد تمادام دبعلاو كلذ لوقنال فيكو ؛ هللا ةمحرب الا ةنجلا لخديال 0-5 تيتكتلفإاو

 عنتما ةعاطلا ةيعاد ناحجر لصح ملام نذاف ؟ لعفلا هنم عنتمي هب وسلا لبع كرتلا ىلإو لعفلا ىلا



 ١ع ةيآلا (مبهوجو ثدوسا نيذلا اماف) ىلاعت هلوق

 ةيرذلا جار ختسا تقو لسأدحأ لك ناهنم دارملانوكينأز وجال مل: لوقن نأ : لوألا : نيهجونم

 ةيآلا رخآ ىف لاق ىلاعت هنأوهو : ىناثلاو . هيف الخاد لكلا ناك كاذك ناك اذإو ؟ مدآ بلص نم

 رثك هنأ تي ل رفكلا وه باذعلا بجوم لع (نورفكت منك امب باذعلا اوقوذف)

 هيف رافكلا لك لخد رفكلا قلطمب لياعتلا عقو اذإو «نامبالا دعب هنأ ثيح نم رفكلا ال

 : معأ هللاو ايلصأ ارفاك ناك و أن امبالا دعب رفك ءاوس

 : تالاؤس ةيآلا ىف (منامإ دعب مترفك أ مههوجو تدوسا نيذلا امأفإإ لاق مث

 (هوجو دوستو هوجو ضيبت موي) لاقف الوأ نيمسقلا ركذ ىلاعت هنأ (لواآلا لاؤسلال

 تيترتلا, ىح ناكوك] وسلا كح مدق نيمةلانيذه كح ىفعرش ال مث , ظفللا ىفداوسلا لع ضايبلا مدقف

 . ضايبلا - مدقب نأ

 دوصقملا نأ : اهيناثو « بيترتالالقاطملا عمجللواولا نأ : اهدحأ : هوجو نم هنع باوجلاو

 هناحبسةزعلا بر نع ايك اح مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « باذعلا لاصيإال ةمحرلالاصيإ قلخلا نم

 لهأ مثو باوثلا لهأ ر كذب أدتبا ىلاعت وهف كلذك ناك اذإو «مهلع حرألاللع اوحبريل مهتقلخ»

 نأ ىلع اهيبنت اضيأ مركذي متخ مث  نسحأ ركذلا ىف سخالا ىلع فرشالاميدقتن آل , ضايبلا

 ءاحصفلا نأ : !هملاثو . «ىضغ ىتمحر تقبس»لاقاك ء« بضغلا ةدارإ نم رثك أ ةمحرلا ةدارا

 كشالو ءردصلا حرشيو عبطلا رسي ًائيش هعطقمو مالكلا علطم نوكي نأ بحي اولاق ءارعشلاو

 مهركذب ماتتخالاو باوثلا لهأ ركذب ءادتبالاعقومرجالف « كلذك نوكيىذلاوه هللا ةمحرركذ نأ

 ؟ «امأ» باوجنيأ (ىناثلا لاؤسلا)

 ةلالدإف ذحلانسحامتاو . منام! دعب متر فك أ : مهلاقيف :ريدقتلاو:فوذحم وه : باوجلاو

 (مكيلعمالس باب لك نه مهيلع نولخدي ةكئالملاو) ىلاعت لاق ريثك ليزنتلا ىف هلثمو « هيلع مالكلا

 نومرجاذا ىرت ولو) لاقو (انم لبقت انبر ليعامساو تيبلا نم دعاوقلا ميهاربا عفري ذاو) لاقو

 (انبر مهبر دنع مسؤر اوسكان

 ؟ مهناعا دعب اورفك نيذلا ءالؤم دارا نم «ثلاثلا لاؤساا)

 مهجر ختساام لاحاونمأ لكلا : بىكافشأ لاق : اهدحأ :,لاوقأ ةيفانيرمتلل كلر

 هاورو ؛.ناميالا دعب .رفك دقف ايندلا : ىف رفك نم لكف. مالسلا» هليلغ مدآ بلص ح.نرم

 رهظام دعب مترفك أ:دارالا نأ : اهناثو . ملسو هيلع هللاِلص ىنلا نع هدانساب طيسبلا ىف ىدحاولا

 اذه ةعص لع ليلدلاو ؛ ةوبنلاو ديحوتلا ىلع ىلاعت هللا امصنىتلالئالدلا وهو ؛ ناميالا بج ويام كل



 ةيالا «هوجو دوستو هوجو ضيبت موي » ىلاعت هلوق 5/١

 ةرشبتسم ةكحاض ةرفسم ذئموي هوجو) لاق ىلاعت هنال كلذو . هانلقام ىلع لد ليلدلا : لوقي

 ملولف «راشبتسالاو كحضلا ةلباقم ىف ةرتقلاو ةربغلا لعل (ةرتق اهقهرت ةربغ اهبلع ذئموي هوجوو

 مغلاةرتقلاوة ربغلاهذهنمدارملا نأ انملعف «هلالب اةمهلعج حص ىلزاجلا نمان ركذامةرتقلا و ةربغلاب دا رملا نكي

 ضايبلا اوأر اذا فقوملا لهأن أ كلذ ةمكحلا:لوقلا اذهب نولئاقلا لاقمثلباقتلاا ذهحصي ىتحنزحلاو

 : نيبجو نم كلذب حرفلا هل لصحيف هميظعت ىف اودازف باوثلا لهأ نم هنأ | ورع نانا ه جاو ف

 ىوق تيلاي) مهنع اربخ ىلاعت لاق ؛ ةداعسلا لهأ نم هنأ هموق معي نأب حرفي ديعسلا نأ : امهدحأ

 ميظعتلا ديزمبهوصخ كلذ اوفرع اذإ مهنأ : ىناثاا (نيمركملا نم ىنلعجو ىبر ىل رفغ امب نودلعي

 نوكي قيرطلا اذهبو « ةرخآلا ىف هرورس ديزل ببس فلكملا هجو ىف ضايبلا روهظ نأ تبثف
 امأو ٠ ةرخآلا ىف ةمكحلا هجو اذبف ؛ةرخآلا ىف مبمغ ديزمل ابيس رافكلا هجو ىف داوسلا روهظ

 اينغرم كلذ راص ةرخآلا ىف ةلاخلا هذه لوصح فرع اذإ اءندلا ف نوكي نيح فلكملاف « ايندلا ىف

 ليبق نم ال . ههجو ضيبي نم ليبق نم ةرخآلا ىف نوكي ىكل ؛ تامر لا كرثو تاعاطلا ىف هل
 .نيلوقلا نيذهريرقت اذبف ؛ هبجو دوسي نم

 انههسيلهناو ؛ رفاكاماو نمؤم اما فلكملا نأ ىلع ةيآآلا هذ انباحصأ جبتحا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ضييب نم مهنم ؛نيمسقملا ةمايقلا لهأ مسق ىلاعت هنا اولاقف « ةلزتعملا هيلا بهذي (ينيتلزنملا نيب ةلذنم

 مسقانبه ناك ولف ؛ ثلاثلا ركذي لو ؛ نورفاكلا مثو هبجو دوسي نم مبنمو ؛ نونمؤملا مهو هبجو
 0001 ةكحلاض ةزغيسم دموي هوجو) ىلاعت هلوقي. دك اتم اضيأ اذهو:اولاق.ىلاعت هللا ةركذل تلاث

 ( ةرجفلا ةرفكلا مه كئلوأ ةرتق اهقهرت ةريغ اهبلع دئمروب هوجوو

 امنإ ىلاعت هنأ كلذ نيبي' , همدع ىلع لديال ثلاثلا مسقلا رك ذ مدع ناب « هنع ىضاقلا باجأ

 اضيأو : مومعلا ديفيال كلذو ريكدتلا ليبس ىلع امهركذف (هوجو دوسلو هوجو ضيبت مو. )لاق

 رانا لهأ نم ىلصالا رفاكلا نأ ةهيشالو : ناميالا دعب اورفك نيذلاو نونمؤملا ةيآلا ىف روكذملا

 . قاسفلا ىف لوقلا اذكف نيمسقلا نيذهتحت لخاد ريغهنأ عم

 ىف بيغرتلا ىف الإ تناك ام ةمدقتملات ايآآلا : لوقت انأ وه ةيآلاب لالدتسالا هجو نأ ملعاو

 اهرهاظف ةيآلا هذمب كلذ عبتأ ىلاعت هنأ مث امبب رفكلا نعرجزلا ىفو « ةوينلاوديحوتلاب نامالا

 ابيصن نوكي هجولا دادوساو ؛ ةوبنلاو ديحوتلاب نمآ نمل ابيصن هجولا ضاضيبا نوكي نأ ىضتي
 داوسلا بحاصو؛ةنجلا لهأ نم ضايبلا, بحاص نأ لع ةيآلا هذه ذعبام لد مث , كلذ ركنأ نمل

 هنعانباوخ«لصالا رفاكلاب اذه لكشي هلوقامأو ءنيتلزنملا نيب ةلزنملا قن مزلي ذئنيخل « رانلا لهأ نم



 ١/١ ةياآلا «هوجو دوستو هوجو ضييت موي» ىلاعتهلوق

 ؛ةرخآلا لاوحأ ركذب كلذ عبتأ ضعبلا نع مهامنو ضعبلاب نيماسملا رمأ مث « ضعب نع مانو
 : تاج ةيآلا و 2 نها الل انك

 مو : ريدقتلاو « فرظاا ىلع بصن هنأ : لوآلا : ناهجو (موي) بصن ىف«ىلو ألا ةلأسملا)

 اذه ىف باذعلا كلذ نأ : امهادحإ : ناتدْئاف هيفف ريدقتلا اذه ىلعو « مويلا اذه ىف ميظع باذع

 5 : فاما م هوجو دوسلو هوجو هيف ضيبت . .أ مويلا اذه كح نم نأ ىرخألاو ؛ مويلا

 «رك ذا رامضاب بوصنم

 هللا ىلعاوبذكن يذلا ىرت ةمايقلا مويو) ىلاعت هلوق اهنم. رئاظن اهل ةيآلا هذه 4( ةيناثلا ةلأسملا)

 ةكحاض ذئموي هوجو) هلوق امنمو (ةلذالو رتق مههوجو قهربالو) هلوقاهنمو (ةدوسم مههوجو
 ةرظان اممر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو) هلوق اهنمو (ةرتق اهقهرت ةربغ املع ذئموي هوجوو ةرشبتسم

 انهو (ميعنلا ةرضن مههوجو ىف فرعت) هلوق اهنمو (ةرقاف ام لعفي نأنظت ةرساب ذئموي هوجوو

 (ممامسب نومرجلا فرعي) هلوق

 : نالوق نيرسسفملل ةرضنلاو ةرتقلاو ةربغلاو داوسلاو ضايبلا اذه ىف : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ىلاعت لاق:لمعتسم زاجب اذهوءرغلا نع داوسلاو ؛رورسلاو حرفلا نع زاجم ضاببلا نأ : امهدحأ

 ةيلجىأ ؛ ءاضيب دي ىدنع نالفل : لاقيو (ميظك وهو ًادوس» ههجو لظ ىثنآلاب مهدحأرشب اذإو)

 « نينمؤملا هوجو دوسمأي : مهضعب هل لاق ةي واعمل رماآلا هنع هللا ضر ىلعنب نسحلالساملو ؛ ةراس

 :بيبشلا ف مهضعبلو

 نورقلا دوس هوجولا ضيب دنع 2ىهجو تدوس نورقلا ضايباي

 نويعلا نايع نعو قايع نع ىدهج كنيفخال ىرمعلف
 فنروعللا كيهجول داوسو ىهجول ضايب هيف داوس

 دنعو « للهتلاو راشيتسالا هاتعدو ههجو ضسا : هيؤلطع زافو هتنعب لان نمل تروعلا لوقتاو

 ههجو ديرا : هوركمهيلا لصو نمل لاقيو ؛ كهجو ضيب ىذلا هلل دملا : نولوةي رورسلاب ةئنبتلا

 هادي تمدق ام ىلع ةمايقلا موي دري نمؤملا نا ةيالا ىنعم : اذه ىلعف ؛ هتروص تلدبتو هنول ربغاو

 ىأر اذإ كلذ دض ىلعو . هلضفو هللا معنب رشيتسا ىنعع هبجو ضيبا تانسحلا نم كلذ ناكناف

 ىاتصألا لسهىبأ لوق اذهو « مغلاو نزحلا ةدش ىنعمب ؛ ههجو دوسا ةاصحم ةحيبقلا هلامعأ رفاكلا

 كلذو « نيرفاكلاو نينمؤملا هوجو ىف نالصحي داوسلاو ضايبلا اذه نا «ىناثلا لوةلاورل
 نأ ملم ىنالو : تلق. هيلا ريصملا بجوف .ةقيقحلا كرت بحوي ليلدالو :امهف ةقيقح. ظفللا نال



 ةيآلا «هوجو دوسناو هوجو ضيبت موي» ىلاعت هلوق 1/١

 لهأ نأركذ مث ملسو هياعدللا لص دمت ةوبن ةعصو مالسالا ند ةح ىلع لديام ليجنالاو ةاروتلا

 صوصنلا كلت ىف تابهبشلاو كوكدشلا ءاقلا ىف اولات>او سو هيلع هللا ىلص ام الا

 نينمؤملا رذح نأب كلذ متخمث , هللا ىلإ ةوعدلاو هللاب ناميالاب نينمؤملا رمأىلاعتدنا مث . ةزرهاظلا

 ةدسافلا تاليوأتلا جارختساو صوصنلا هذهىف تاببشلا ءاقلا وهو « باتككلا لهأ لعف لثم نم

 نيذلاك) تانيبلا هذه عامس دنع نونمؤملا اهيأ (اونوكتالو) : لاقف ء صوصنلا هذه ةلالدل ةعفارلا

 صوحتنلا كلت ليجنالاو ةاروتلا ىف (مثءاجام دعب نم) باتكحلا لهأ نم (اوفلتخاو اوقرفت

 رهأ امل ىلاعت هنأوهو : ىتاثلاو . ةمدقتملا تاي.الاةلمجةمتت نمةي آلان وكنت هجولا اذهىلعف « ةرهاظلا

 ىلع ارداق فورعملاب رمآلا ناك اذإ الإ متيال امم كلذو « ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب ردألاب

 ةبحلاو ةفلآلا تاصح اذإ الإ ةردقلا هذه لصحت الو . نيلاغتملاو ةيلظاإ لع فيلكتلا اذه ذيفنت

 ممزجعلابيس ك]ذريصيال يكل « فالتخالاو ةقرفلا نم ىلاعت مهرذح مرجال « نيدلاوقملا لهأنيب
 طقف ةقباسلا ةيآلا ةمنت نم ةيآلا هذه نوكتهجولا اذه ىلعو فيلكتلا اذم مايقلا نع

 ببسب اوفلتخاو اوقرفت : لوآلا : هوجو هيف (اوفلتخاو اوقرفت) هلوق 4ة يناثلا ةلأسملاإ)

 :ىناثلا . مدآل هدسح ببسب ىلاعت هللا صن كرت سيلبإ نأ ا« دسحلاو سفنلاةعاطو ىوملا عابتا

 ةوادعلاىلإ كلذب اوراصف ؛ ضعب نود اضع ءايبناألا نم قدصي مهنم قيرف لك راص ىت> اوقرفت

 ةيوشحلاو ةيردقلاو ةهيشملا لثم ؛ ةمآلا هذه ةعدتبم لثم اوراص :.ثلاثلا . ةقرفلاو

 لب : ليقو ديك أتلل امهركذودحاو امهانعم (اوفلتخاواوقرفت) مهضعب لاق 4(ةثلاثلا ةلأسملا)

 ببسب اوقرفت : .ليقو «نيدلا ىف اوفلتخاو ةوادعلاب اوقرفت : ليقفاوفلتخا مث . فلتخامهانعم

 هلوق ةرصن مهنم دحاو لكل واح نأب اوفلتخا مث ء صوصنلا كلت نم ةدسافلا تاليو أتلا جارختس

 مث «دلب ىف ًاسيئر رابحألا كئلوأ نم دحاو لكراص نأب مهئادبأب اوقرفت : ثلاثلاو . هبهذمو

 اذإ كنا : لوقأو . لطابلا لع هبحاص نأو قحلا ىلع هنأ ىعدي مهنم دحاو لك راص نأب اوفلتخا

 ةحارلاو وفعلا هتلالأسنف:ةفضلا:هذم نيقوصوه اوراص نامزلا اذه:ءاملع زك أ نأ تملع تفضنأ
 ةمالع فذحززاوجل (مهتءاج) لقي ملو (تانيبلا هءاجام دعب نم) لاق اس:إ 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 امدقتم ثن وما لعف ناك اذإ لعفلا نم ثيناتاا

 ببسب ةرخآلا ف مظع باذع مهل اوقرفت نيذلا ىنعي ( ميظع باذع مل كتئلوأو إل ىلاعت لاق م“

 قرفتلا نع نينمؤيلل ًارجز كلذ ناكف « مهقرف#

 ءايشاإلا ضعبي دويلارمأ املا ىلاعت هنأ لعا (هوجو دوست هوجو ضيبت موي ىلاعت لاق مث



 ١1/4 ةيآلا ءاوقرفت نيذلاكاونوكت الود ىلاعتهلوق

 , نيحلمللا نم نكنملا نكح ماتلاو ىوارعللاب مآل" نأ زرق 0323.501 هوه نال لاما هك 12

 نارا عب حا ودان لل كفورحللا ؛ مالا نون نيحلفملا نم سيل 4

 الإ هيف عرشي مل ركنملا نع ىمنو فورعملاب سمأ نم نأ رهاظلا ناف بلاغلا ليبس ىلع درو اذ

 هلؤقب اذهاودكأ مهنإ - ريغلا مههىلع هسفن مهم مدقي لقاعلا نآل ؛ هسفن كارد حالصإ دع

 هللا دنع اتنقم ربك نولعفت الام نولو# مل) هلوقبو (مكسفنأ نوسنتو ربلاب سانلا نورمأتأ) ىلاعت

 مل امنأ ىف فورعملاب اهرمأي نأ ةأرماب ىنزي نمل زاجل كلذ زاجول هنالو (نولءفتالام اولوقتنأ

 هنآل فورعملابمأي نأ هل قسافلا : اولاق ءاملعلاو ؛ حبقلا ةياغ ىف كلذ نأمولعمو ؟اههجو تفشك

 هلال نينجا ؤلادحأ "كرت نأبفا 1 ركشملا "كلذ: قعا نينا هلاك نجي نركتللا كرذ كر

 فرطم عمج هنأ ندحلا نعو . اولعفت مل ناو ريخلاباورم : فلسلا نعو ءرخآلا بجاولا كرت

 ةعاكتلاهذبمرفظ ولناطتغلا تؤ ؟لوقب امال سف .انيأ و لاقف"دفأ الاخ لوقا اللاوعي تلاع

 ركنملا نع ىبني الو فورعمب دحأ صأي الف كن
 ةفياخناك ركنملا نع ىهنو فوردملاب سمأ نمد ملسو هيلعهلا ىلع ىنلانع (ةيناثلا ةلأسملا)

 فورعملاب مالا دابجلا لضفأ : هنعهللاىضر ىلع نعو ههباتك ةفيلخو هلوسرةفيلخو هضرأ ىف هللا

 هالعألعجو سكن اركتم ركتي لو افورعم هِبلقب فرعي مل نم : اضيأ لاق نككالا لعوب

 فوردملاب اورمتئا سانلا اهمأاي : لاق هنأ هنع هللا ىضر ق.دصلا ركب ىنأ نع نسحلا ىرو « هلفسأ

 هناوخإ دنع ادوم هناريجفف اببحم لجرلا ناكاذإ : ىروثأأ نعو « ربخب اوشيعت ركدملا نع اوهتناو

 نهاد ملعاف

 نافاهبنيب اوحلصأف اولتتقانينمؤملا نم ناتفئاط ناو) ىلاعتو هناحبس هللا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىضتقي اذهولاتقلا لعحالصالامدق ( هللا رهأ ىلا ءنتىت>ىغبت ىتلا اولتاةفىرخالا لعامهادحإ تغب

 : ظلغاللاف ظاغالا ىلإ اقرتم « قفرآلاف قذرآلاب ركنملا نع ئبّتلاو فوردملاب رمألا ىف أدبي نأ

 0 متي ل اذإ مث هانرك ذام لعل دي (نهوبرضاو عجاضملا ىف نهورجهاو) ىلاعت هلوق ذكي

 نقاتل[ لاؤحأو « تاعلاف نع نافذ نانلللاف رعاة اذاسلاب نإ قال لح اجو كداقتلاو طا

 كالا اذه نت

 4 تانيبلا مهءاجام دعب نم اوفلتخاو اوقرفت نيذلاك اونوكت الوزإ ىلاعت لاق مث

 : لئاسم ةيآلا ىفو

 ىف نيب هنأ ةمدقلا تايآلا ىف ركذ ىلاعت هنأ : لوألا : ناهجو مظنلا ف «ىلوآلا ةلأسملا)



 ةيآلا «كوحلفملا مث كئلوأ ود ىلاعت هلو 1

 : نيلوق ىلع اضيأ اوفلتخا لوقلا اذهب نولئاقلاو ٠ ضيعبتلا انهه «نم »نا «ىناثلا لوقااو

 فورعحملاب رملا ىلع الو ةوعدلا ىلع ردقيال نم موقلا ىف نأ ىه «نم» ةدلك ةدئاف نأ : امهددأ

 هاذا نوع كفيكلا ادع نأ - ناتلاو"" ةيرحاعلاو ىطرملاوءاسنلا كم نكتملا نواز

 "11 لإ ةرعدلا ١ ءاشأ هتدلثب رماللا لع ةلمتشم ةيآلا هذهت نأ : لوآلا : ناهجو هيلع لّدّتو

 ريخلاب ملعلاب ةطورشم ريسملا ىلإ ةوعدلا نأ مولعمو : ركنملا نع ىهنلاو ؛ فورعملاب رمآلاو

 اك 10 فو دما نع و ركتملاب رمأو لطابلا ىلإ ادار لهاجلا ناف.ءركتملابو فورعملابو

 نيللا عضوم ىف ظاغي دقو « ركشم ريغ نع هاف هبحاص بهذم ىف هلهجو ؛ هبهذم ىف حلا فرع

 هجوتم فيلكتلا اذهنأ تبثف ؛ ايدامتالإ هراكنا هديزيال نمىلعركتيو « ةظلغلا عضوم ىف نيليو

 مهنم ةقرف لك نم رفن الولف) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ريظنو . ةمألا ضعب مهنأ كشالو ؛ ءاملعلا ىلع

 ىتم هنأ ىنعم « ةيافكلا ل يبس لع بجاو كلذ نأ ىلع انعمجأ انأ : ىتاثلاو . (نيدلا ىف اوهقفتيلةفئاط

 ةقيقحلاف ناكف . كضعب كلذب مقيل : ىنعملا ناككلذك ناكاذإو ؛ نيقايلا نع طقس ضعبلا هب ماق

 . ملعأ هللاو لكلا ىلعال ضعبلا ىلع اباحيإ اذه

 هللا لص هللا لوسر بادكأ ةيآلا هذه نم دارملا نا : كاحضلا لوقوهو « عبار لوق هيفوإل

 اذه ىلع ليوأتلاو . سانلا نوملعيو مالسلا هيلع لوسرلا نم نودلعتي اوناك منال « لسو هيلع
 . نيدلا ملتو سو هيلع هللا لص لوسرلا ننس ظفح ىلع نيعمتجم ةمأ |اونارك٠: هجاولا

 رمآألا مث ريخلا ىلا ةوعدل اهلوأ : ءايشأةثالثب فيلكتلا ىلع تلمتشثا ةيآلا هذه 4 ةيناثلاةلأملا))

 ريخلا ىلاةوعدلا امأ : لوقنفةرياغتم ةنالثلاهذهن وكب < فطعلا لجل و «ركملا نعىبنلامثفورعملاب

 ةوعدلا نا انلق امنإو « تانكمملا ةماشمنعهسيدقتو هتافصو هللا تاذ تا.ثإ ىلإ ةوعدلا اهلضفأف

 ليبس هذه لق) ىلاعت هلوقو (ةيكحلاب كبر ليبس ىلا عدا) ىلاعت هلوقل ان داق لع شرا لإ

 ((وغنتا» قو نأ ةزيصب لع هللا'ىلا وعد

 نياق" لعق ف تنغرتلا : اهدا” ناغونهتحتانسنج ريخلا ىلإ ةعذلا : لوقتق اذه تفرع اذإ

 ورك كذفا ركملا نك ئهنلا وهز: ىتتني الام. كزت قف كيغرتلا اثلاو-« كورقملا, رمالا "وهو

 ةروكذف ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمآلا طئارش امأو «نايبلا ىف ةغلابم هيعونب هعبتأ مث الوأ

 .مالكلا بتك ىف
 لئاسمهيفو ؛ هريسفت قبس دقو (نوحلفملا مم كئاوأو )ل ىلاعت لاق مث

 ىبنيو فورعملاب رمأي نأ هل سيل قسافلانأ ىف ةيآلا هذه. كسمت نم مهنم (ىلوألا ةلأملا)



 ١ ةيآلا «ريخلا ىلإ نوعدب ةمأ كنم نك كلود لاك هلوق

 ًالظديري هللا امو قحلاب َكِيلَع اهو هللا تأيآ كلت «...» َنوُدلاَح اسف م
07 

 ساس م

 حج رت هلل لاو ضرألا قامو تاومسلا ىفام هللو 0-5 نيكاعلل

 و 26

 «١١ة> رومالا

 اوقوذف منامي دعب مترفك أ مههوجو تدوسانيذلا امأف هوجو دوستو هوجو ضيبن موي ميظع

 تايآ كلت نودلاخ ابف مث هللا ةمحر ىنف مههوجو تضيبا نيذلا امأو نورفكت متاك امب باذعلا

 هتئارول] و نكرراالار فلام و تارومعلا فام هللو نيمااعلل اماظ ديرب هللا امو قحلاب كيلع اهولتت هللا

 رومالا عجرت

 ىلع مهاع هنأ : امهدحأ . نيئيش ىلع باتكلا لهأ باع ةمدقتملا تايآلا ىف ىلاعت هنأ ملعاو

 رفككلاىف ريغلا ءاقلا ىف مهيعس ىلع مهماع كلذ دعب مث (نورفكت ل باتكلا لهأاي) لاف رفكتا

 الوأ مهرمأ نينمؤملا ةبطاخم ىلا هنم لّقتنا املف (هللا ليبس نع نودصت مل بادكلا لهأاي) لاف

 (اعيمجهللا لبحت اومصتعاو نوماسممتثأوالا نتومت الو هتاقت ق>هللا اوقتا) لاقفنامالاو ىوقتلا

 اذهو (ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ 5م نكتل و) لاف ةعاطلاو نامبالا ىفريغلا ءاقلإ ىف ىعسلاب مهرمأ مث

 ناتلأسم ةيآلا ىو. لقعللقفاوا ان سحلا بيترتلا وه

 . نيليادل ضيعبتلل تسيل انهه «نم» نأ : امهدحأ : نالوق(مكم) هلوقف (ىلوآلا ةلأسملا)

 ريخ متنك ) هلوق ىف ةمآلا لك لعركنملا نع ىهنلاو فورعملاب مالا بجوأ ىلاعت هللا نأ ليلا

 بيو الإ فلكمال هنأ وه : ىناثلاو (ركتملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ

 عفد دحأ لكىلع بجيو ؛هبلقب وأ هناساب وأ هديب امإ ء ركسملا نع ئهنلاو فورعملاب رمآألا هيلع

 فورعءملاب نيرمأ ريخلا ىلا ةاعد ةمأ اونوك ةيالا هذهىنعم : لوقنفاذه تبث اذإ « سفنلا نع ررضلا

 سجرلا اوينتجاف) ىلاعت هلوةك ضيعبتللال : نييبتلل انهىهف «نم» ةملكامأو « ركنملا نع نيهان

 هدال وأ عيمج كلذب ديري « ركسعهناملغنم ريماللو « دنج هدالوأ نم نالفل :اضيأ لاقي و(ناثوأألانم

 طقس موقهب ماقىتمهنا الا « لكلا ىلع ابجاو ناكناو كلذ نا اولاق مث ء انهاذك , مهضعبالهناملغو

 اباذع مكبذعي اورفنت الا) هلوقو (الاقث و افافخ اورفنا) ىلاعت هلوق هريظنو « نيقابلا نع فياكتلا

 نيقابلا نع فيلكتلا لازو ةيافككلا تعقو ةفئاط هب تماق اذإ مث , ماع رمأألاف (اهيلأ

 6م رخف عمو



 ةيآآلا «ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ نم نكتلو» ىلاعت هلوق ١1/5

 ل اس ذآ مورو كلا هامو م ا مهروس كر

 ص دكوبهسو توتا نورمأاب و ريا لإ نلوعدب ةمأ نم 0

0 
 ا رج

 | 00 نيدلاك اونو كيلو »١١5« َنوَحلَمْلا م َكَلوأَو رع هلل

 رار ١ ةيناقو مهد عاهد سراب رااح ا ما

 هوجو ضيبن موب «١٠١١ه» ميظع باذع مهل كن واو تانيا مباح مه لعل نم

 2 هر ا ل ل ا ل ل رلا 3 - مى 0000

 أوقذف م كا لعل دكا 0 2 نينا هوجو داوسلاو

 هدم سا اس 0 ىلا ط6 ترو (كل ١ هنأ 12 2 2 6

 هللاةمحر وق مههوجو تضييأ نيذلا و »١١7« َنورفكت م 3 امي باذعلا

 ؟ اهنملاةفيكف رك ذم ةرفحلا افشو.؛ ةرفحلا انه ع اوناك

 مهذقنأ دقف . ةرفحلا نم مهذقنأ امو ةرفحلا ىلإ دئاعريمضلا : لوألا : هوجو نم هنع اوباجأو

 ال ال 1 اكل ةضقلا نازل والا ىلإ ةطخ اوأاهتأ : ىاثلاوو ٠ اهنم اهافش نآلل ةرفحلا افش نم

 هنع رب نأ زاجف ؛ اهفرط اهتفشو « ةرفحلا افش نأ : ثلاثا . جاجزاا لوق اذهو « ةرفحلا افش

 تالا

 عوقولااهدعب عقوتي ىتلا مهتايح تلثف«راناا ىفاوعق ولرفكسلا ىلع اوتامول مهنأ (ةثلاثلا ةلأ ملا

 توملا نيبو ةايلا نيب سيل هنافءةايحلا ةدم ريقحت ىلع هيبنت هيف اذهو .اهفرح 3 دوعقلاب رانلا قف

 (هللا نيبي كلذك ) لاق مث :ءىثلا كلذ نيبو ءىشاا فرط نيبام الإ ةرفحلا ىف عوةوال مزلتسملا

 لاق. اهم اودتبت ىل « تايآلا رئاسوكل هللانيب روك دملا نالبلا لثقا ىألو بضن عضوم ىف فاكلا

 لب : لاقف طيسبلا ىف هنع ىدحاولا باجأ ؛ ءادتهالا مهنم ديري ىلاعت ةنأ/ لع لدت ةيآلا :ىتابجلا

 . ةيادغا اور لعبا ىتاركتل نكمل

 نمو ؛ ءاجرلا كلذ مهنم هللا ديرب سان مزلي ريدقتلا اذه ىلع ال ؛ فيعض باوجلا اذه : لوقأو

 « ىجرتلل «لعل» ةبلك : لاقي نأ حيحصلا باوجلاف ؛ ءاجرلا كلذ ديربال دق انيهذم لع نأ مولعملا

 لعأ هللاو كلذ ىجرتي نم لعف هببثي الغف اناعف انأ ىنعملاو

 كئلوأ و ركتملانع نوهنيو فورعملاب نورمأي وريخلا ىلإ نوعدي ةمأ متمنكتلورإ ىلاعت هلوق
 باذع ممل كئلوأو تانيبلا مهءاجام دعب نم اوفلتخاو اوقرفت نيذلاكاونوككالو نوحلفملا مث



 533 لل لب كنق ًافرانلا نم رفح افش ىلع متثكو» ىلاعث هلوق

 ةبعي و. كفنعيب ال اكان نوكي و نقرب نمأ نمأ اذا فراكلاول): لق ادخل 2 1 1 د

 ردقلا ىف هللا رسب رصيتسم وبف

 دصقمهدصقم خالاف بلطلا وهو ىخوتلا نمةغللا ىف خلا لصأ :جاجزلا لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 ائيش هنعوخنالو « هبلق ىفامهبحاصنيقيدصلا نمدحاو لكقدصينأ نم ذوخأم قيدصلاو ؛ هيخأ
 هللالاق ءطلغ اذهولاق. ةقادصلاف ناوخالاو. بسنلافةوخالا :ةرصيلا لهألاق : متاح وبأ لاقو

 بسنلا فاذهو (كتاوخا توبب وأ) لاقو بسنلا نعي ملو ( ةوخإ ونمؤملا امنإ) ىلاعت

 مهني ةيراجلا ةنسحلا تالماعملا نأ ىلع لدي (اناوخإ هتمعنب محيصأف) هلوق « ةيناثلا ةلأسملا)

 ةيعادلا كلت تناكو مهولق ىف ةيعادلا كالت قاخ ىلاعت هنآل؛هللا نم تلصح امإ مالسالا دعب

 ىغكلا لاق ؛ لاعفالا قلخ ىف ةلزتعملالوق لظبب كلذإو «لجعفلا لوصحل ةمّزاتسم هللا ند ةيجن

 ش . فاطلالاو ةفرتملاو ريذحتلاو .نايبلاو ةياذحلاب كاد
 نينامزلا دحأ ضاصتخاف « تالتاقملاو تايراحلا لوصخ نامز ى الصاع ناك اذه لك:انلق

 . متركذام ىلع دئاز رمال نوكي نأ دبال ةبحمإو ةفلألا لوصح

 ((/ابنم كذقنأَ رانلا نم ةرفح افش ىلع متتكو زإل ىلاعت لاق مث

 هذهرخآ ىف هركذام ىهو:ةيورخألا ةمعنلا اهدعب ركذ ةيويندلا ةمعنلاحر شامل ىلاعت هنأ لعاو

 : لئاشم ةيآلا ىقو.ةيآلا

 امفىتلا ةرفحلاب ةييشم منهج نال منبج ىلع كرفكب نيف رشم متتك نأ ىنعملا (ىلوآلا ةلأسملاإ)

 ىلاعت نيبف : امترفح ىلإ مهنمريصملاو رانلا ىلع مهنه فارشالاك مث رفكب رانلل مهقاقحتسا لع «رانلا

 . ايف عوقولا نم اوبرق دقو ةرفحلا هذه نم مهذقنأ هنأ

 اونمآ ىت> هفاطاأ رئاسو مالسلا هيلع لوسرلاب مهب فطل ىلاعت هنأ كلذ ىعمو : ةلزتعملا تلاق

 وه هدجومو ناميالا لعاف ناكولف:رفاكلاو نمؤملا نيب هيف كرتشم فاطلالا عيمج:انباحأ لاقو

 لدف «رانلانم ممذقنأىذلا وه هنأب مكح ىلاعت هللاو « رانلانم هسفن ذَقنَأ ىذلا وه دبعلا ناكل دبعلا

 : ىلاعتو هناحبس هللا وه دايعلا لاعفأ َقلاَخ نأ لع اذه

 : لاقي هنمو ؛ ءافشالا عمجاو « رثياا افش لثم ء روصقم هفرح : ءىثلا افش 4( ةيناثلا ةلأسملا ل

 لاق (اهنم كتقنأف) هلوقو . هفرحو هدح ىأءهافش غلب هنأك هيلع فرشأ اذإ ءىثلا ىلع نشأ

 : هتضض و هتصاخ ىأ .. هت ذقتتسا روك ة ع أروهتذقتا لاق 1

 مهو هيف اوناكىذلا عضوملا نم مهذقني امتإ ىلاعت هنأ وهو:لاؤس 4/ابنم كذقن أ ف))هلوق ىفو



 ةيآلا «مكيلع هللا ةمعن اور ذاود!للاحت هلوق ١

 نعىمن هنأ : ىناثلاو (لالضلاالا قملا دعب اذاف) ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلاو « نيدلا ىف فالتخالا

 : ثلاثلا . ابنع هللا مثابنق ةعزانملاو ةبرا#لا ىلع نيبظاوم ةيلهاجلا ىف اوناك مهناف , ةمصاخملاو ةاداعملا

 . ةبحناو ةفلألا ليزيو ةقرفلا بجوي امع بن هنأ

 ىجانلا ةقرف نيعبسو فين ىلع ىتمأ قرتفتسو» لاقهنأ سو هيلع هللا صىنلا نع ىور هنأ معاو

 «مظعألا داوسلا» ىورو « ةعامجلا لاق ؟هللالو سراي مث نمو:ليقف رانلا ىف قابلاو دحاو مهنم
 اراك لاب اللا و انالخخالا نفائبلا نأ: هثيفالوقعملا هجيولا و عقاحأو هيلع انأام »كودو
 11 0 0 نام كادك ككاذا انحاز الا نوك ال قحلا نأ لعلك

 : لاقي نأ اما ةيعرشلا ماكحألا : اولاقف « ةيآلا هذهب سايقلا ةافن تلدتسا 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 ءافتك الا عنتما لوآلا ناكناف:ةينظ لئالد املع بصن وأ ةنيقي لئالد اهيلع بصن هناحبس هنا

 ناكى اثاا ناك ناو « ىنيقيلا عضوملا ىف هب ىتكيال ىنظلا ليلدلا نال , نظلا ديفي ىذلا سايقلاب اهف

 النأ ىغبنيناكف.عازنلاعوقو و فالتخالاعوقو نمضتت ةينظلا لئالدلا كلت ىلا عوجرلاب رمألا
 (اوعزانت الو) هلوقو (اوقرفت الو) ىلاعت هلوقل هنع ىهنمهنكل: هنع اههنم عزانتلاو فرعا كرك

 (اوقرفت الو) هلوق مومعل ةصصخع نوكت' سايقلاب لمعلا ىلع ةلادلا لئالدلا : لوقي نأ لئاقلو

 ش ملعأ هتلاو (اوعزانت الو) هلوق مومعلو

 0 لاما ةيوند,اماقلخلا| لغم معننأ معاو(مكيلع هللا ةمعن اوركذاو ) ىلاعتلاق مْ

 مكيولق نيب فلأف ءادعأ متنك ذا) ىلاعت هلوق ىهفةءوي.ندلاةمعنلا 5 :ةيآلا هذهىف امهركذ ىلاعت هناو

 : لئاسم هيفو(اناوخإ هتمعنب متحبصأف

 دحاولك مهوجو رخلاو سواألا نيب ةنتفلا لأ امل ىدوهبلا كلذ نا لبق «ىلوألا ةلأسملا )

 ناكو ةنتفلا تنكس ىتح مهب قفري لزي ملو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا جرفن ؛هبحاصةبراحمب امهم

 ةنس نيرشعو ةئام بورحلا تلواطتو «ةوادعلا امهنيب تعقوف ؛مأوب آل نيوأ جرزلاو سوألا

 براحي ناك مالسالا لبق مهنافءمهلاوحأ ىلإو مهلا ةراشا ةيآلاف : مالسالاب كلذ هللا أفطأ نأ ىلا
 نيمحارتم اناوخإ اوراص مالسالاب ىلاعت هللا مبمرك أ املف ؛ اضعب مبضعب ضغبرو اضعب مهضعب

 نيب تفلأام اعيج ضرالا ىفام تقفنأ ول) هلوق ةبآلا هذه ريظنو.هللا ىف ةوخا اوراصو نيدانتم

 (ميب فلأ هللا نكلو مهولق

 ناتو هنا ةمدخ لا ههج او ناك نموا« قالا ,رثك آل ايداقمناكانتدلا ىلا ةهجو ناك نم زلكنأ ملعاو

 ءاضقلا ةضبق ىف اريسأ لكلا ىربذ قلخلا ىلا قحلا نم رظني هنأ هيف ببسلاو ؛ دحأل ايداعم نكي مل



 1 ةيالا ءاوقرفت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعاو» ىلاعت هلوق

 دودقملا نكل ؛ توملا ىلع عقاو ىبلا ظفاف (نودلسم متأو الإ نتومتالو ) ىلاعت هلوق امأ

 توملا ماتأ اذإ ىتح مالسالا ىلع تابثلا منك ناك امل هنأل كلذو « مالسالا ىلع ةماقالاب رمألا

 ىف مالكلا ىضمو « مهناكمإ ىفلخد دقام ةلزنمب مالسالا ىلع توملا راص ؛ مالسالا ىلع مثو 3

 نوي متأو الإ نترمت الف نيدلا كل قطصا هللا نإ) هلوق دنع اذه

 «اعيمج هللا لبحت اومصتءاوإل ىلاعت لاق مث

 لصالاوه امب ماصتءالاب كسقللاب مهرمأ تاروظحلا نع ءاقت الاب مهرمأ امل ىلاعت هنأ معاو

 . هللا لبح ماصتعالا وهو.تاعاطلاو تاريخلا عيمج

 نيفرطلادودشم لبح كسمت اذاف ؛ هلجر قلزت نأ فاخي ققد قيرطىلع ىنثمب نملك نأ 7

 لجر قازنا دقو « قيقد قررط قملا قيرط نأ كش الو ؛ فوالا نم نمأ قيرطلا كلذ ىن
 نم دارملا ناكف:فوذلا كلذ نم نمأب هناف هتانيبو هللا لئالذب مصتعا نف ؛ هنع قلخلا نم 0 ١

 0 كذف ,ةريثك عاونأ وهو ٠ نيدلا قيرط ىف قالا ىلإ هب لصوتلا نكمي ءىثث لك انبه للا

 نبه لبحلاب دارملا:امهنع هللا ىضر سانع نبا لاقف « ءاشالا كلت نم ادحازو ننرسفملا نم دحاو

 ىأ (سانلانم لبحو هللانم لبحالإ) لاقو (؟دهمب فوأ ىدهعب اوفوأو) هلوقيف روكذملا دهعلا

 لبخلاكناكو ؛ 3 عضوم ىأ 7 باهذلا نم فوخلا هنعليزب هنآل « اليح دهعلاىعم امنإ وءدهعب

 ىلا نع هنع'هللا' ىَضَر لع نع 3اور 6نآرقلا اذن ::ليقو لفاونللار هلنض لاو هكا نك ىذا

 ع هيف هللا باتك » لاق ؟ امنم جرخلا اهف : ليق «ةنتف نوكتس اهنا امأ» لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا لص

 هللأ لص ىنلا نع دوعسم نبأ ىورو «نيملا هللا لبحوهو منييام مكحو دعب 0س مكلبق نك

 ملسو هيلع هللا! صىنلا نع ىردخلا ديعسوبأ نع ىورو «هللال بح نآرقلا اذه» لاق هنأ سو هيلع

 2 رمضالالا ءاعنلا ةمداودع| كبلات هللا اك ؟نيلعتلا مف كرات ]9 لاق اةلأ

 ىلاعت هناآل . ةعامجا : لبقو « ةبوتلا صالخاوه : ليقو . هللا ةعاطوه : ليقو « هللا نيد هنأ : ليقو

 ناكامل هنأ 7 قيقحتلاو.ةيراقتم اهلكلاوقألا هذهو (اوقرفت الو) هلوق كلذ بيع ركذ

 هتقذاومو هتعاطو هنيدو هدهعو هللا باتك ناكوءاهيف طوةساا نه ًازرحت بح مصتعي رّثبلاف لزانلا

 هب ماضتعالاب اورمأو هلل البخأ كلذ لعج. منهجرعق ىف طوقسلا نم هبحاصل اروح نانماؤملا عاج

 : : ناتلأسم هيفو (اوقرفتالو]) ىلاعت لاق م

 نآل كلذو نيدلاا ف ةكفالهعالا نعوم متأ »لاول : موج و لي واتا لوألا ةلأسملا»

 نعىبنلا نوكي نأ بجو كلذك ناكاملف؛ ؛الالضوالمج نوكي هادعامو « ًادحاو الإ نوكيال قحلا



 ةيآلا «هتاقت قح هللا اوقتا اونمآ نيذلا امأاي» ىلاعت هلوق ا

 الو) هلوقوهو اهرخآ خسني ملو اهلوأ ةيآلا هذه تخسنو (متعطتساام هللا اوقتاف) هذه دعب ىلاعت
 نم هيلع اوجتحاو « لطاب خسنلا اذهب لوقلا نأ نيققحلا روهمج معزو (نوءلسم رك ا

 لاق ؟دابعلا ىلع هللا قح ام ىردت له» هل لاق مالسلا هيلع هنأءذاعم نع ىورام :لوآلا :اةوجو

 نأ :ىناثلا . خذي نأ زوحيال ام اذهوءائيش هب اوكرشي الو هودبعينأ وه :لاق 5 لاش هللا

 زوحيال اذه لثمو:هيصاعم عيمجبنتحي نأب كلذو؛قتينأ قحب اك ىأ (هتاقتقح هللا اوقتا)هلوقىنعم

 هللا اوقتاف) ىلاعت هلوق ىعمو اذه ىنعم راص كلذك ناك اذا وءىصاعملا ضعبل ةحابا هنال خسني نأ

 داراا نوكينأ زوحجبالو هتاقت قح هاقتا دقف عاطتسا ام هللا قتا نم نآل ؛ ادحاو ( معطتسا|م

 ابعسو الا اسفن فلكيال هنأ ربخأ هناحبس هللا نأل ىوقتلا نم عاطتسي الام (هتاقت ق-) هلوقب

 (هداهجق> هللا ىف اودهاجو) هلوق ةيآلا هذه ريظن و ءةقاطلا نود عسولاو

 (ةردق قح هللا اوردق امو) لاق ىلاعت هنأ سيلأ : ليق ناف

 رافكلا ةفص ىف اهلكو عضاوم ةثالم ىف نآرقلا ىف تءاج اهنأ ةيآلا هذه ريسفت ىف نيبنس انلق

 ىذلاو حيض اذهف ىصعي الف عاطي نأ وه دازملا تا: اولاقنيذلا امأ .: .نينلشملا ةفص ىفال

 تاقوالاهذه فعوفرم فيلكتلا نآل « هيفحداق ريغف نايسنلاو وهسلا لبس ىلع ناسنالا نع ردصي

 وبسلادنع اماف  لابلاب هللا معن روطخ دنع هيلع بجاو كلذن ل ءرفكم الف ركشي نأ:هلوق كلذكو

 0 كلذ لكو ةدابعاا وءاغدلا, دنع ج < اماراذهناف_ ىدي الف ركذي نأ:هلوق كلذكو . بحياالف

 خوسنم هنأ هونظ امل هجو الف ؛قاطيال

 نأ : لوألا : نيهجو نم مهلوق اوررقي نأ نيلوأللل:لوقأ : هنع ىلاعت هللا ىضر فنصملا لاق

 ملعلا لصحي مل اذإ و : قاخلل !هولعم هتزعو هتردقو هربقلاك نوكي الف قاخلل مولعم ريغ ةيحلآلا هنك

 ظلخملاءاقتالاب اورمأ مهنأ : ىناثلا . هب قثاللا ءاقتالا لصح ملف كلذب قئاللا فوخلا لصح ل كلذب

 نكمأام قتي نأ هيلع بجاولا نآلل ؛ لطاب اذه نا ليقو . ففخلا قبو ظلغملا خسنفءاعم ففخملاو

 نوكحي نأ ىضتقي امع رجحلا عفر بجوي هنآل ٠ ىنلا ىفال تابحاولا ىف لدخدي امنإ خسفلاو

 رباح ريعردلإ منع رود ةايفالا

 (نيقبلا ق-) ىلاعت هلوق هيلع ل دي قت نأ بحي اي ىأ (هتاقت قح) ىلاعت هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 نعو .«بلطملا دبع نبا انأ. بذك ال ىنلا انأ» مالسلا هيلع هلوق هنمو ؛ اقح لجرلا وه : لاقيو

 كلوق نم لعفلا مسا قتلاو ؛ بلطملا دبع نبا انأ .بذك ال ىلع انأ : لاق هنأ هنع هللا ىضر ىلع

 , تيدتها كلوق نم لعفلا مما ىدهلا نأ اك. تبقتا



 ااا ةيآلا «هتاقت قحهّللا اوقتا اونمآ نيذلا اهمأ ايد ىلاعت هلوق
 مخمل
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 ٠« دم وك 2 " رع 0( اونمآ نيل ( ع

- 

030 

 :؟ ذإ ! مكي هللا ةمعن مع دق ا هلا لب | ومصتغاو
 ادا ١ سوار 72 02 2-0 هي اجمع (4ف 6-02 - هرتو هزم ةهرت مررت لهل | 25-2

 ند 0 مش ىلع متلك و اناوخإ هيمحعت 0 كبوأف نيب فلاف ءادعأ

 52 رتل وهام مه رث هع ادد مرت ه- مساس 62

 ١« ١و نودتبت مكلعل 4 هتأبآ م 0 بيبا كلَذك ابم مك دفنت راثلا

 ا ىكصتعاو نارام متأو از نادال رهام هج نا 151 اونمآ نيذلا اممأاي ) ىلاعت هلوق

 0-5 متحبصأف مبواق نيب فلأف ءادعأ متنك ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذاو اوقرفت الو اذيَح هللا نك

 (نودتمت لعل هتايآ كل هللا نيس كلذك اهنم عذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متلك و اناوخإ

 أ ىلوآلا ةيآلا ىف مهتاسيبلت نمو رافكلا لالضا نم نينمؤملا رذح امل ىلاعت هنأ معا

 هلوق وهو هللأ ىوقهت القأ مثمأف ظ تاريخلا دقاعمو تاعاطلا عماجمب تايالا هذه ف نينمؤملا

 رك هبا انلات ل ها نضل ااا رز ةل ودا وهو جا اتا هر 07 :اثو (هللا اوقتا)

 ناجنالا" ركن ان كش تلا راذكك 3 كشلاو (مكيلع هللا ةمعن اوركذاو) هلوق وهو هللا معن

 عف د نآل ٠ ةبغرلا ىلع ةمدقم ةيهرلاو . ةيغرلاب امأو ةءهرلاب امأ ؛ تاق

 هللا باقع نم فيوختلا ىلا ةراشإ (هتاقت قح هللا اوقتا) هلوقف ؛ عفنلا بلج ىلع مدقم ررضلا

 هلوق ىهو « ةبغرلاب هفدرأ مث ءهللا لبح ماصتءالاو هللا نيدب كسقلاب رمألل اببس هلعج مث « ىلاعت

 مكيلع هللا مع ة رثك اع كلذ كتر كما كان ل (ميلع هللا ةمعن اوركذاو)

 هللا مال دايقنا بوجو ىف ةلصاح ىهو الا لعفلل ةبجوملا تابجلا نم ةهج قبت ملف كلذ بجوت

 ىلع ةبت رم ةنآلا هذه ْق ةزاوكادملا ةنالثلا نما نأ هانركذ انت ررظف هللا 6 مكتعاط بوجوو

 : ريسفتلا ىلا عجرنلو . هوجولا نسحأ

 لئاسم هيفف 4«هتاقت قح هللا اوقتا) ىلاعت هلوق امأ

 ىضر سابع نبا نع ؛ ىوري امل كلذو ةخوسنم ةيآلا هذه مهضعب لاق (ىلوآلا ةلأسملا)

 ىصعي الف عاطي نأ هتاف ندا نال نيل ىلع كلذ قش ةي.آلا هذه تلزن امل : لاق هنأ امهنع هللا

 هللالزنأف . كلذب ممل ةقاطال دابعلاو « ىسني الف ركذي نأو ٠ رفكي الف ركشي نأو ٠ نيع ةفرط



 07 ميقتسم طارص ىلا ىده دّقف :ىلاعت هلوف ا

 «فيك »» ةملكو (هلوسر مكيفو هللا تايآ يلع ىلت متأو نورفك: فيك و) ىلاعت لاق م“

 ظيلغتلاو عنملا هنم دارملاو « لاحم هللا ىلع كلذو ببسلا ملعيال نمب قيلي امنا بجعتلاو « بجعت

 ررةيوةببش لك ليزيىذلا مف لوسرلا نوك عم لاح دعب الاح مهلع هللا تايآ ةوالت نال كلذو

 ٌدعِيأ لوسرلا ةرضح اوناك نيذإ) نع رفكلا:رودص ناكف.رفكلا ىف مبعوقو نمعناملاك.ةجح لك

 (نيرفاك منام دج كودري باتكلا اوتوأ نيذلا نم اقيرف اوعيطت نا) ؛هلوةف.هجولا اذه نم

 دشرأ مث « مالسالا نع نيبلسملا اودري نأ نيقفانملاو دوهيلا ءاله ىصقالا دصقملا نأ ىلع هيبنث

 نماهنوعمسي ةببش لكدنع اوعجري نأ بجاولا لب ؛ مهو قرا اوتفتليال نأ بحب هنأ ىلا نيملسملا

 ايف ةببشاا هجو ليزيو اهنع فشكي ىحءملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلا دوهبلا ءالؤه

 ديعولا رك ذ امل هنا :دوصقملاو 4 ميقتسسم طارص ىلإ ىده دقف هللاب مدتعي نمورإ لاق مث

 عفدف هيلا ءاجتلالا ىلع ره مك نإ ين كو نشأ يدي كينمت نم و: ىسملا و دعوا اذه هتادرأ

 ىف عنملا ةمصعلاو ؛ ةمصعلا نم هلصأو ءىثلاب كاسمتسالا ةغللا ىف ماصتعالاو ؛ رافكلا رورش

 ىف عوقولا نمهسفن عنم ىف ءىشلاب كسمج اذإ ءىثلاب نالف مصتعاو : عناملا صاعلاو : برعلا مالك

 نع ناعنمينيرمأ ةيآلا ىفركذ : ةداتقلاق ( مصعتساف هسفن نع هتدوار دقلو) ىلاعت هلوق هنمو « ةفآ

 ىلص لوسرلا امأ . مف لوسرلا نوك : ىناثلاو « هللا باتك ةوالت : امهدحأ : رفكلا ىف عوقولا

 رهدلا هجو ىلع قابف باتكلا امأو « هللا ةمحر ىلا ىذم دقف ملسو هيلع هلا

 قولخم دبعلا لءف نأ ىلع انباصأ هب جستحا دقف ( ميقتسم طارص ىلا ىده دقفإل هلوق م

 نمةيادهو مل العفماصتعالا كلذ لعج الف ؛ هللا نم ةياده مبماصتعا لعج هنآل اولاق « ىلاعت هلل

 ىف ةدايزلا ةيادحلا هذه دارها نأ : لوألا :اهوجو هيف اوركذ دف ةلزتعملا امأ : هانلق ام تبن هللا

 اذهو (مالسلا لبس هناوضر عبتا نم هللا هب ىده-) ىلاعت لاق اك تاعاطلا ءادأ ىلعةبترملا فاطلالا

 طارصلا ىلا ىدهامإ هناف:لعفام معنف هّللاب مصتعي نم ريدقتلا نا : قاتلا و ” هللا هكر لافقلا ةراتخا

 بحاص لاق : عبارلاو . ةنجلا قي رطىملا ىدهدقف للاب مصتعي نم نأ : ثلاثلاو « كلذ لعفيل ميقتدملا

 ناكءتحلفأ دةفانالف تدج اذإ لوقت ك.ةلاحم ال ىدحلا هلل صح دّقف ىأ (ىده دقف) فاشكلا

 محركلا دصاقنأ م ىدهلل عقوتم هللاب مصتعملا نال كلذو « الصاح هنع ربخ وهف لصح دق ىدملا

 . هدنع حالفلل عقوتم



 ا ةيآلا «باتكلا اوتوأ نيذلا نم اقيرف اوعيطت نإ اونمآ نيذلا اهيأأي» ىلاعت هلوف
 هبل 99 ِ حب  ي ي يإإ|إ|إ|إ|إ|إ يي ِيبييبيبيبيإبإبإبإبإإبسببيبيبيبيبيبيببإبإإ | | |

 هر معَ ضبا يحب 69 ا يح الاي نسححا  افف ا. مصريا || ال للا ١ لا | مدل ذل | 0 لا ا اال ل

 كمدرب بآتكلا 201 نيل نم 5 ٍِش ءاوعيطت نإ ا نيل 2

 ه- هز ةضصضص هور هر تالا 2 لا 6 20-8

 هللا كانا يلع 0 0 نومك 0 »١١٠١٠١« نيرفاك منامي لعل

 تهد تيبس ضب ري 206 مع 02

 ١. 4٠ ميقَتسم طارص لإ ىده دقق هَللب مصتخي نمو هلوسر م و
 ما 2 4 - - 2060-6 -

 حصنلا ىلع لدأو ؛لالضالاولالضلا ىف مهتقيرط نع مهفرص ىف فطاتلا ىلا برقأ فيطالا باطخلا

 . قافشالاو نيدلا ىف مهل

 مناميإدعب كودري باتكلا اوتوأ نيذلا نم اقيرف اوعيطت نا اونمآ نيذلا ا,مأاي )ل ىلاعت هلوق

 ىلإ ىده دقق هللاب مدتعي نمو هلوسر مكيفو هللا تايأ مكيلع ىلتت متنأو نورفكت فيك و نيرفاك
 ب ميقتسم طارص

 لالضالاَو ؛ءاوغالا: لع لّوالا ةيآلا,ق تاتكتلا لهأ نه قر رفلا ندح ان لات معاو

 ساشنأىور .مهلوق ىلاتافتلالا نع مههنهو مهلالضاو مهئاوغا نع ةيآلا هذه ىف نينمؤملا رذح

 رفن ىلع رم هنأ قفتاف « دسحلا ديدش نيدلسملا ىلع نعطلا ديدش رفكلا ميظع ناكىدووملا سيقنبا

 ىف مهنيب ناك ام لاز دق ناكو ؛ نوثدحتي مه سلجم ىف مثآرف جرزخلاو سوالا نمءراصنالا نم

 نم ناكام مركذو مهيلا سلخ ؛ ىدوهملا ىلع كلذ قشف « مالسالا ةكربب ةوادعلا نم ةيلهاجلا

 اوبضاغتو موقلا عزانتفءراعشالا نم بورحلا كلت ىف ليقام ضعب مييلع انزل لورا

 راصنالا وني رج املا نه هعمنميف مهلا جرخف؛مالسلاهيلع ىنلا ىلا ربخلا لصوف حالسلاحالسلا:اولاقو

 مكواق نيب فاأو مالسالاب هللا كمرك أ دقو كربظأ نيب انأو ةنلهاكا لاوحأ ل] نر

 مهضعب قناعو حالسلا اوقلافءىدوهلا كلذ ديك نمو ناطيشاا لمع نم ناككلذ نأ موقلا فرعف

 نم ارخآ نسحأو الوأ حبقأ موي ناكاف ؛ ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر عم اوفرصنا مث اضعب

 لمتحت (باتكلا اوتوأن يذلا نم اقيرف اوعيطت نإ) هلوةف ةبالا هذه ىلاعت هللا لزنأو « مويلا كلذ

 نيبف ؛لالضالا عاونأ نم هنولواحيام عيمج دارملا نوكي نأ لمتحيو ؛ ةعقاولا هذه دارملا نوكي نأ

 , ارافك اودوعي نأ ىلا لاح دعب الاح كلذ ىدأ محلوق مهنم اولبقو اونال نا نيئمؤملا نأ ىلاعت

 ةنتفلا ناجيهو ءاضغبلاو ةوادعلا عوقوبف ايندلا ىف امأ « نيدلاو ايندلا ىف كالا بجوي رفكلا و

 رهاظف نيدلا ىف امأو ؛ ءامدلا كفس ىلا ةيدؤملا ةيراحما ناروتو

 «م8- رخف ؟؟١»



 ةيآلا ءنولمعت امع لفاغب هللا امود ىلاعت هلوق اة

 هللا ليبس نع نودصت مل باتكسلا لهأاي لق) لاقف نيماىلا ةفعضل مهلالضا ىف مهلع راكتالا كلذ

 قلماتلا مضب(نودصت) نسحلا أرقوءادادصا هتددصأو ءادص هدصأهت ددصلاقي : ءارفلالاق (نمآ نم

 نيملسملانمةفعضلا بولق ىف كوكشلاو هبششلا ءاقلاب هللا ليبس نع مهدص ناكو : نورسفملالاق:هدصأ

 رسكب جوعلا (اجوع اهنوغبت) لاق 5 مهءاتك ىف ملسو هيلع هللا لص هتفص كرك نيركم اراكو

 5 لاكن ىر طنا هايتلا"امأف ا لوقلاو ؟ةرذلا وهو ىر الام" لك قتءانؤتشالا قع لدنملا نيغلا

 دحاو لوعفم ىلع هل رصتقي ىغبلا : ىرابنالا نبا لاق «ةرجشلاو ةانقلاو طئا+لاكنيعلا حتفب جوع

 مث اجوع امل نوبت انهه دي رأو باوثلاو رجالاو لاملا تيغب : كلوقك ماللا هعم نكي ل اذإ

 :دشلأو ؛ابظ كلت دص هلثمو ؛ امهرد كل تبهو ىأ . امهرد كتبهو:اولاق م ماللا تطةسأ

 ارامح مأ ديصأ املظأ ىدان مث مهمالغ ىلوتف

 (جوعلا)وءركذيو ثنؤي لوبسلا نآل (ليبساا) ىلا ةدٌاع (امنوغبت) ىف ءاهملاو كل ديصأ دارأ

 ةفعضلا يلع اهنودروت ىتلا هبشلاب فيرحتلاو غيزلا هليبسل نوسمتات ىأ ء فيرحتلاو غيزلا هب ىنعي

 ةيقاب مالسلا هيلع ىموم ةعيرش نأ ةاروتلا ىف درو هنا : مهلوقو ءادبلا ىلع لدي خسنلا : موق وحن

 نيلاض اهنوغبت ىنعملاو لاحلا عضوم ىف (اجوع) نوكي نأ وهو رخآ هجو ةيآلا ىفو ؛ دبألا ىلإ
 نيلاض هللا ليبس نوخ,تكنا:ىلاعت هللا لاقف هليبسو هللا نيد ىلع مهنأ نوعدي اوناك مهن اك مهنأ كلذو

 . امتوغبت ىف ماللا رامضإ ىلإ جاتحال لوقلا اذه ىلعو

 ا متأىنعي : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق : لوألا : هوجو هيفو «ءادبش متن وز لاق مث

 تارجعملاروبرظ لع:ءادهش متأو :ىتاثلا . مالسالا وه هريغ لبقيال ىذلا هللا نيد نأ ةاروتلا ىف نأ

 متأو : عبارلا . هللا ل بس نع دصلا زوجبال هنأ ءادبش متنأ و : ثلاثلا . ٍلسو هيلع هللا ىلص هتوبن ىلع

 .رابحالا مهو رومألا ماظع ىف متدابش ىلع نولوعيو مكلاوقأ نوَهثي لودع مند لهأ نيب ءادهش

 . لالضالاو لالضلاو بذكلاو لطابلا ىلع رارصالا هب قيلي فيكف كلذك ناك نم نأ ىنعملاو

 ركنأ دقو هدبعل لجرلا لوقك وهو ديدهلا دارملاو (نولمعت اع لفاغب هللا اموإ لاق م“

 (ديهشهتلاو)هلوقب ىلو آلا ةيآلا مخ امنا و . كرمأ نع الفاغ تسسلو هيلع تنأام لع ىفخنال:هقي رط

 ىلصدم ةوبنب رفكلا نوربظي اوناك مهل كلذو(نولمعت اع لفاغب هللا امو) هلوقب ةيآلا هذهو

 ؛ليخلاهوجوبكلذىفنولاتحب اوناك لب :نيملسملا بولاق ىف هبششنا ءاقلا نوربظي اوناكامو ملسو هيلع هللا

 ررك امنإو (نولمعت امع لفاغب هللا امو) هورمضأ اهفو (ديبش هللاو) هوروظأ اهف لاق مرج الف

 اذه ريركتو . هوجولا فطلأ ىلع خيبوتلا دوصقملا نال (باتكلا لهأاي لق) هلوق نيتيألا ىف



 ا ةيالا «نولمعتام ىلع ديهش هللاو» ىلاعتهلوق

 لالدتسالا ةفيظو تمت اذه دنعف « اهرخآ ىلا (سانلل عضو تيب لوأ نإ) هلوقب اهنع باجأو
 نورفكت مل : لاقو نيللا مالكلاب مهطاخ كلذ دعبف ؛ لالضلا بابرأ تاببش نع باوجلا لمكو

 مالكلا بيترت ىف ىوصقلا ةياغلا وه اذهو « تاببشلا لاوزو تانيبلا روهظ دعب هللا تايآب

 ءههظن, .يحو

 نأ, نيملاعاوناكموقلاو جحلا بوجوو ةبعكلا لئاضف نيبال ىلاعت هنأوهو «(ىناثلا هجولا))

 ةحيص ةقحامنوكمّتلع نأدعب هللا تايآب نورفكت مل: ممل لاق ؛ ةحيحصلا ةلملاو قلا نيدلاوه اذه

 موقلاو ؛ الضم نوكي الاض هنوكعم نوكي نأ اماو . طقفالاض نوكي نأ اما لطبملا نأ معاو

 فطللا و قفرلا ليبس ىلع ىلو ألا ةفصلا ىف مهيلعراكنالاب ىلاعت أدبف ًاعيمج نيرمالاب نيفوصوم اوناك

 :: لئاتسم ديالا قو

 دارملا نميف اوفلتخاو (هللا تايآب نورفكتت مل باتكلا لهأاي لق) هلوق «ىلوألا ةلأسملا)

 هلوقب هيلع لدتساو.هتوبن ةحص اوءلع نيذلا باتكلا لهأ ءاملغ مث : نسحلا لاقف : باتكلا لهأأب

 : مهيلع ةمئاق ةجحلاف اوملعي مل ناو مهنأل « باتكلا لهأ لكدارملا لب : مبضعب لاقو (ءادبش متأو)

 ركنأ مث لع نم ةلزامب ديلقتلا ىلا لودعلاو لالدتسالا كرتب مهن اكف

 ؟رافكلا رئاس نود ركذلاب باتكلا لهأ صخ لو : لبق ناف

 ةوبن ةم ىلع ليجنالاو ةاروتلا نم مهملع ليلدلا دروأ ىلاعت هنأ انيب انأ : لوألا . نيهجول انلق

 لهأاي ) لاقف مهطاخ كلذ مث امل مث « كلذ ىف مههيش نع باجأ مث ؛مالسااو ةالصلا هيلع دم

 دييحوتلاب مهفارتعا مدقتل ىوقأ هللا تايآب مهتفرعم نأ : ىناثلا . ميحصلا بيترتلا اذهف (باتكلا

 هتوبنب ةراشبلاو لوسرلا قدصب ةدابشلا نم مهبتك ىف امب مهتفرعملو « ةوبنلا لصأو

 رفكلا نأ ىلع ةلالد (هللا تايآب نورفكتت مل) ىلاعت هلوق ىف:ةلزتعملا تلاق (ةيناثلا ةلأسملا))
 مهضرمو مهتتصو محلوط يلع مبخيبوت حصيال كلذك و خيبوتلا اذه حصي ىتح مهلبق نم

 ىعادلاو ملعلاب ةضراعملا : هنع باوجلاو

 ةالصلا هيلع دم ةوبن ىلع ىلاعت هللا اهبصن ىتلا تايآلا(هللاتايآ نم)دارملا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 مالسلا و ةالصلاهيلعدمحةوبن ىلع اهتلالدب مرفك اه. ممرفكب دارملاو ؛مالسلاو

 متلد ىلا هللا تايأب نورفكت مل: ىنعملاو لاحلل واولا «نولمعتام ىلع ديبش هللاوللاق مث

 هذهو « اهيلع ميزاجمو مكلامعأىلعديبش هللا نأ لاحلاو . مالسلاو ةالصلا هيلع دمت قدص ىلع

 دعب ركذ مهلالض ىف مهيلع ركنأ امل ىلاعت هنا مث « هتايآب رفكلا ىلع اؤرتجتال نأ بجوت لاحلا



 ةيآلا «هللا تايآب نورفكت مل باتكلا لهأاي لقد ىلاعت هلوق ١

2 0 6 

 1 لوايج اهلع ديهش هلو للاتأي اينو 0 ]با تكلا لعأ

 2011 طر ا ها هلا 2

 أو جوع اهنوغت 01 نم هللا ليبس نع ن 0 م باتكلا ل 0

 را لا

 ىضتقيب ظفللا رهاظ نأ :اهعبارو (سانلا ىلع هللو) هلوق ىف بوجولل ىهو (ىلع) ةملك :امهتيناثو

 (رفك نمو)لاقدنأ : اهسماخو . مامهالاةدش ىلعلدب فيلكتلا يمعتو :هعيطتسي ناسنإ لك ىلع هباجبإ

 6 كلذ ءاعتيحلا 73 ءاهشواطتو. حلا كرات ق> ىف ديدش ظياغت اذهوجحب منمو.ناكم

 لك نعىنغتسملا نآل هنع لقي ملو (نيملاعلا نع) هلوق : اهعباسو . نالذخلاو طخسلاو تقلا ىلع

 طخسلا ىلع لدأ كلذ ناكف هتعاط نعو دحاولا ناسنالا كلذ نع اينغتسم نوكي نأ ىلوأ نيملاعلا

 ةيهلالا ةزع درجل ناك احيالا اذه نأ نيبف (سانلا ىلع هتلو) لاق ةيآلا لوأ ىف نأ : اهنماثو

 نع ىنغ هللا ناف) هلوقب ةيآلا رخآ ىف اذه دك 1 مخ 3 الو عفن رج ال « ةيبويرلا ءايربكو

 لق اوجحو مالسااو ةالصلا هيلع هلوق . جحلاب رمالا ديك أت ىلع رابخالانهلدب امو (نيملاعلا

 2 ويعال نأ لبق اوجح» وزو 6 57 ىف مفريو نيترم تيبلا مده دق هناف اوجحتال نأ

 . هريغ وأ نمالا مدعل ةكم ىلإ ربلا ىف رفسلا ؟كيلع رذعتي هنأ هانعم : ليق «هبناج ربلا عنمب نأ لبق

 «تكلهالإ ةباد:اهنم لكأتال ةرجنش ةيدانلا ف تبنت نأ ل بق تيبلا اذه أوجح» دوعسم نأ نعو

 لق نوامعتا» ىلع ديبش هّللاو هللا تايآب .نرورفكت مل باتكلا لهأأي لق ل ىلاعت هلوق

 دامت هشنأ | دبش متأو اجوع اهنوغبت نمآ نم هللا ليبس نع نودصت مل باتكلا لفأاي

 ( نروامعت ام

 ةوبن لع لئالدلا ةروأ امل ىلاعت هنأ : قفوألا وهو : لوألا : نيهجو مظنلا ةيفيك ىف نأ ملعا

 بيقع ركذ مث « همدقمب ةراشبلا نم ليجنالاو ةاروتلا فدرو ام مالسلاو ةالصلا هيلع دم

 . موقلا تاهيش كلذ

 خيسنلا راكناب قلعتيام « لوألا ةييشلاف ١

 (هسفن ىلع ليئارسإ مرحامالإ ليئارسإ ىنبل الح ناك ماعطلا لك) هلوقب اهنع باجأو

 . اهجح بوجوو ةالصلا ىف اهلابقتسا بوجوو ةبعكلاب قلعتيام 4 ةيناثلا ةهشااو)



 ١ ةيآلا «نيملاءاا نع ىنَغ هللا ناف رفك نمو» ىلاعتهلوق

 ةرسيم هلو ىل راج تامول : ريبج نب ديعس نعو «أينارصنوأ ًايدوع ءاش لاح ىأ ىلع تميلفرئاج

 ال ف
 ؟ جحلا كرت ببسي رفكلاب هيلع محلا زوج فيك : ليق ناف

 رقكلا براق دق ىأ « ظيلغتلا هنم دارملا نوكي نأ روحي :..هنع لاعت هللا همر لافقلا تاجأ

 ؛ غل" تداكىأ (رجانحلا بولقلا تغلبو) ىلاعت هلوق هريظنو ٠ جلاب رفك نم هلمعيام لمعو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو «رفك دقف ًادمعتم ةالص كرتنم» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هريظنو

 نم ىلع ديعولا اذه اولمحنيذلامهف : نورثك آلا امأو «رفك دقفاهريدفوأ اضئاحةأرما ىنأ نمد

 ملسو هيلع هللا لص لوسرلا عمج جحلا ةنآ تازن امل : كاحضلا لاق : جحلا بوجو داقتءا كرت

 مهبطخف . نيكرشملاو «سوجلاو « نيئباصلاو ؛ دوهيلاو « ىراصنلاو « نيملسملا«ةتسلا نايدآلا لهأ

 : اولاقو « سلا للملا هب ترفكو نويلسملا هب نماف ءاوجخل جحلا مكيلع بتكىلاعت هللا ناد لاقو

 (نيملاعلا نع ىنغ هللا ناف رفك نمو) هلوق ىلاعت هللا لزنأف . هجحنالو « هيلإ ىلصنالو « هب نمؤتال

 . ىوقالاوه لوقلا اذهو

 الا الوقعم هلصأ نوكيام اهنم ؛ نامسق تادابعلا ىف عرشلا فيلكت نأ معا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةالصلا ةيفيك امأ : هللا ميظعت وهو لوقعم انلصأ ناف ٠ ةالصلا لثم ةلوةعم نوكتال هليصافت نأ

 ؛ لوقعم هلصأ موصلاو : ةلوعم ريغ |متيفيكو « ريقفلا ةجاح عفد اهلصأ ةاكرلا اذك و«ةلوقع ريغف

 ةصوصخم تايفيك لبع نيعم عضوم ىلا رفس وبف ؛ جحلا امأ ؛ ةلوقعم ريغ هتيفيك و « سفناارهقوهو
 ةمواعم ريغ اضيأ ابلصأ ىفو « ةلوقعم ريغ تادانعلا هذه تايفيك ى.ةكحلاذ

 ةيدوبعلا لامك ىلع لدأ ةدابعلا نم عونلا اذمب نايتالا نا نوةقحمالاق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 امتا هنأ لمت< لوآألا عونلاب ىنآلا نال كلذو «لوآلا عونلاب نايتالا نم دايقنالاو عوضخلاو

 دايقنالا درجم الا هب ىنأي ال هناف ىناثلاعونلاب ىنآلا امأ , هيفعفانملا هوجو نم هلقعب فرع امل هب ىنأ
 نم ةريثك عاونأ ىلع ةبآلا هذه ىف جحلاب رمآلا لمتشا ىنعملا اذه لجالف  ةيدوبعلاو ةعاطلاو

 هديبع مزلأ املا هنوكل هناحبس هنأ ىنعملاو (تيبلا جح سانلا ىلع هللو ) هلوق : اهدحأ . ديكوتلا

 (سانلا) ركذ هنأ . اهناثو . اوفرعي ملوأ اهف ةمكبملا هجو اوفرع ءاوس دايقنالا بجيف ةعاطلا هذه

 دارملل ةينثت لادبالا نالف الوأ امأ ءديك أتلا نم نابرض هيفو (اليبس هيلا عاطتسا نم) هنم لدبأ مث

 ةدشىلبع لدي كلذو ايناث لصفو الوأ لمجأهنالف.ايناث امأو « ةيانعلا ةدش ىلع لدي كلذو : ريركتو

 (هللو) هلوق ىف كلملا مال امهادحا : نيترابعب بوجولا اذه نع ربع هناحبس هنأ : اهثلاثو . مامتهالا



 ةيآلا «نيملاعلا نع ىنغ هللا ناف رفك نموو»ىلاعتهلوق "١

 41 نملافعلا نع وغلا نآف رفك نمو

 ىف انيلع جملا بتك أ هللا لوسراي : ليق ةيآلا هذه تلزن امل هنأ ىور (ةسداسلا ةلًاسملا)

 معن تلق ول» ةعبارلا ىف لاق مث 0 هيلع هللا لص لوسرلا تكسف« اثالث كلذ !وركذ؟ ماع لك

 مكترمأ اذإو مكتعداوام قوعداوف الأ ٠ مترفكل اهب اوموقت لولو اهب متقاه تبجو ولو تبجول

 51 ب نان كلع انعاق. هلع اةويتاف رمأ نع مكين اذإو « متعطتسا ام هنم اولصفاف رهأ

 : « مهئايبن أ لعمهفالتخا

 درو ملا نأ : لوألا : نيبجو نم راركتلا ديفيالرم لا نأ ىلع ربخلا اذه ءاملعلا جبتحا مث

 تناكولو ؟المأ راركتلا بجوي 0 هنأ اومهفتسا ةياحصلا نأ : ىتاثااو ء«راركتلا دفي ملو جحلاب
 . ةغللاب نيملاع مهنوك عم 0 لإ لإ | وج اجكإ انجل ناركتتلا, يفت ةعصلا هذه

 لهف) ىلاعت لاق هيلا لوصولا ناكمإ نع ةرابعءىثلا ىلإ ليبساا ةعاطتسا (ةعباسلا ةلأسملا)

 ىف ربتعيف (ليبس نم نيذسحملا ىلع ام) لاقو 0 نم درم ىلإ لهف) لاقو (ليبس نم جورخ ىلإ

 ماعطلا نادقفوءودعلا وأ عبسلا نم فاتاا فوخ لاوزو ؛ ندبلا ةم ناكمالا اذه لوصح
 عيمج دريو نويدلا عيمج ىضَي نأو ؛ ةلحارلاو دازلا هب ىرتشي ىذلالاملا ىلع ةردقلاو:بارشااو

 مهيفكي ام لاملا نم كرت اذإ الإ جحلا هيلع بحب مل دحأ ىلع قافنالا هيلع بجو نإو ٠ عئادولا

 . ملعأ هللاو ءاهقفلا بتك ىف ةروكذم بابلا اذه ليصافتو ؛ باهذلاو ءىجنا ىف

 (نيملاعلا نع ىنع هللا ناذ رفك نمو ىلاعت لاق مك

 : لئاسم هيفو

 قح-ىف ماعديعوو هسفنب لقتسم مالكاهنأ : امهدحأ : نالوق ةيآلا هذه ىف (ىلوآلا ةلأسملا)

 . هلبق امب هل قاعتالو هللاب رفك نم لك
 مهنمو « جلا كرات ىلع هلمح نم مهنم لوقلا اذهب نولئاقلاو « هلبق ام قلعتمهنأ (ىناثلا لوقلا)

 رهاظ ىلع هيف اولوعدقف : حلا كرات ىلع هول نيذلا امأ ؛ جملا بوجو دقتعي مل نم ىلع هلمح نم
 كرتالإ سيل رفكلا اذه نأ هنم مهف (رفك نمو) هلوقب هعبتأمث جحلاب ردآلا مدقتامل هناف . ةيآلا
 لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا نع ىور . رابخالاب هجولا اذه اودك أ مهنا مث ءهب رمآلا مدقتام
 هتلا لص ىننلالاق : لاق ةمامأىبأ نعو «ًاينارصن ءاش نإو ًايدوهي ءاش نا تميلف جحب ملو تام نم»

 ناطلس سباح ضيم وأ ةرهاظ ةجاح هعنمت مو مالسسالا ةجح جحب و 5 نيد سو هيلع 5



 5 آلا «تيبلا جح سانلا ىلع هتود لاعت هلق
 دجب مل اذا ىثملا ناكماو  ندبلا ة# ىه ةعاطتسالا : لاق هنأ اضيأ ةمركع نعو . تيبلا جح

 . هكر ام

 عيطتسم هنأ هيلع قدصي هناف بكر يام دحي مل اذإ ىثملا ىلع ارداقندبلاحيحص ناك نملك نأ ملعاو

 ليلد نم هيف دب الف ظفللا رهاظل كرت . ةلحارلاو دازلاب ةعاطتسالا هذه صيصختف.لعفلا كلذل

 درتي الف داحآ رابخأ اهتأل ايلا: اذه قتل وول ا رابخالا لغأك اذ قليلا نكعالو !:لكذتا

 ام نعطو :رابخالا كلت ةاور ىف ىربطلا ريرج نب دمم نعط دقو امسالءبات كلا رهاظ اهلجال

 ىف ربتعي هناف « ةعاطتسالا لوصح ىف نكي ال ةلحارلاو دازلا لوصح نأ وهو ؛ رخآ هجنو نم

 نوكيال نأ ىضتقي رابخالا هذهرهاظو ؛ قيرطلا ف فوخلا مدعو ندبلا ةخ ةعاطتسالا لوصح
 ىف لوعي نأ بحب لب . هجولا اذه نم اهف انوعطم رابخألا هذه تراصف « اربتعم كلذ نم ءىث

 دنزرت الو نسيلا 1 هللا ديري) هلوقو (جرح نمنيدلاف ٌعِيلَع لعجامو) ىلاعتهلوق رهاظ ىلع كلذ

 (رسلا
 اولاق عئارششلا عورفب نوبطاخم رافكلا نأ ىلع ةيآلا هذبب مهضعب جتحا «(ةعبارلا ةلأسملا))

 حلصيال ناميالا مدعو رفاكلاو نمؤملا معي (تيبلا جح سانلا ىلع هللو) ىلاعت هلوق رهاظ نال

 نأ عم « ٍلسو هيلع هللا لص دمحمب نامالاب فلكم ىرهدلا نآل؛مومعلا اذهل اصصخمو اضراعم
 فلكم ثدحلاو .؛ لصاح ريغ « مالسلا هيلع دمحمب نامبالا ةعم طرشوه ىنذلا هللاب نامالا

 هنوك نم اعنام طرشلا مدع نكي ملف ؛ لصاح ريغ ةالصلاةفس طرشوهىذلاءوض ولانأعم ةالصلاب

 . ملعأ هللاو انبه اذكف طورشملاب افلكم

 اولاقف ؛ لعفلا لبق ةعاطتسالا نأ ىلع ةيآلا هذهب ةلزتعملا روهمج جتحا (ةسماخلا ةلأسملا)

 هلوانتي ال جحلا اعيطتسم نكي مل نمو ؛ جحلل اعيطتسم جح ل نم ناكل لعفلا عم ةعاطتسالا تناكول

 هذه ببسب جحلاب ارومأم ريصيال نأ جح لد نم لكنأ مزايف  ةيآلا هذه ىف روكذملا فيلكتلا

 . قافتالاب لطاب كلذو . ةيآلا

 لبق لعفلاب ارومأمريصي نأ امإ رداقلا نال كلذو « رمل مزال اضيأ اذه نأب باحألا باجأ
 ىعادلا لوصح لبق ناآلءلاحف ىعادلا لوصح لبق امأ.هلوصح دعب وأ ؛ لعفلا ىلإ نعادلا لوصح

 بجاو ريصي لعفلاف ىعادلالوصحدءبامأو , قاطيالامفيلكتهيفيلكتلان وكيف: لعفلا لوصح علتمي

 هججوتيالنأ, بجو نيلاحلا ةنفتنم ةعاطتسالا كناك- إو ةدئاف هر كتفيلكعلانف :ناوكي لف لوطا

 . دحأ ىلع ةيآلا هذه ىف روكذملا فيلكتلا



 ةيآلا < تيبلا جحسانلا ىلع هللو» ىلاعت هلوق "م

 اليس هَل عاطتسا م تيبلا جح سانا ع لَو

 : كاحضلا لاق : عبارلا (نينمآ هللا ءاش نا مارخلا دجسملا نلخدتل) لاق ىلاعت هنأل انآ ناك ٍلسو

 كلذ لبق اهبستك ١ ىتلا بونذلا نم انمآ ناك ةجح جح نم

 توبثب مكح (انمآ ناك)دل وقنأوهو . دحاو ءىث ةبوجالا ذه عيمج ىف مالكلا قرطنأ ملعاو

 ىلع هانلمح اذافءةدحاو ةروص ىفو دحاو هجو نم نمالا تابثا هب لمعلا ىف ىفكي كلذو « ندالا

 كلذ دك أتي مث هولاقام ىلع ةلالد صنال قبب الف صنلا اذه ىضتقمب انامع دّقف ء هوجولاهذهضعب

 هلمح و صاصقلاا بوجو ىلع ةلادلا صوصنا| صيصخت ىلا ىضفيال هجولا اذه ىلع صناا لمح نأب

 لعأ هللاو ىلوأ انلوق ناكف :كلذىلا ىضفي هولاقام ىلع

 («اليبس هيلا عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هتللوإل ىلاعت هلوق

 لئاسم ةيآلا ىفو جحلا باحيا ركذب هفدرأ . هبقانمو تيبلا لئاضف ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 نوقابلاو ءاحلا رسكب(تيبلا جح) مصاع نع صفحو قاسكلاو ةزمح أرق «ىلوآلا ةلأسملا)

 اقلطم نازئاج امه ليقو . ىنعملا ىف دحاو امهو دجب ةغل رسكلاو زاجحلا ةغل حتتفلا لبق . احتفب

 لاقو .ردصم ةحوتفملاو لمعلل مسا ةروسكملا لقوا 7 رزاو نازراو «لطرو ١ لطر لكم( هفللا اق

 . ملعلاو ركذلاك ردت ار أ ةاروتكملا ن رك نأ زو :ةوبس

 «نم» عضوم : جاجزلالاق : لوألا : هوجو(اليبس هيلاعاطتسا نم) هلوقف 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 ءارفلا لاق : ىتاثلا . تيبلا بح سانلانم عاطتسا نمىلع هتلو:ىنعملاو «سانلا» نم لدبلا ىلع ضفخ

 ىلا عاطتسا نم ريدقتلاو « هيلع هلبقام ةلالدل ءازجلا طقسأو اطرش تناكنمب فانئةسالا تيون نا

 عفر عضوم ىف (نم) نوكي ناروج "ىراناتلا نبا لاق: كلاقلا ؟فيبلا جح هيلع هلفف اليبس جبحلا

 عاطتسا نم مث ليقف ؟ تيبلا جحهلل مهيلع نيذلا سانلا .رم:ليق هن اك « سانلل ةمجرتلا ىنعم ىلع

 ٠ الييس هيلا

 ىور.ةعاطتسالا لوصحل ناطرش ةلحارلاو دازلا نأ لع نورثك الا قفتا (ةثلاثلا هلأسملا)

 دازلا دوجوب جحلا ىلإ ليبساا ةعاطتسا رسف هنأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع ةباحصلا ند ةعامج

 ادا هل لسفر لام هل اقبل انكي ناش ناك اذا:لاقهنأ كاحضلا نع زيودك نعلاققلا ىورزو.ةلخارلاو

 ول : لاقف ؟ تيبلا ىلا اوشمب نأ سانلا هللا فلكأ : لئاق هل لاقذ , هجح ىضقي ىتح هسفن رجاوي

 هيلع بحي كلذكتف : لاق : ًاوبح ولو هيلا قلطني لبءال : لاق ؟ةكرتي ناكأ ةكمب ثاريم مهضعبل ناك



 5 ةيآلا «انمآ ناك هلخد نمود ىلاعُت هلوق
 تيبلا انلعج ذإو) ىلاعت هلوق اهنم : رئاظن ةيآلا هذهلو 4 آنمآ ناك هلخد نموإل ىلاعت لاق مث

 (ًآنمآ ادلب اذه لعجا بر) ميهاربإ لاقو (ًانمآ امرحانلعج انأ اوري ملوأ) هلوقو (ًانمأو سانلل ةباثم

 ةركدملا]تايحلا كناكاخل + ئذاإلا ركبوب أ لاق (فوخ نم مب :مآو عوج نم مهمعطأ) ىلاعت كاقزو

 بجو (انمآ ناك هلخد نمو) لاق مث 2 مرهلا ف ةدوجوم (سانلل عصو تيب لوأ نإ) هلوق بيقع

 مرحلاىف هنم صاصقلا ىفوتسي هناف «مرحلاىف لتقول هنأ ىلع اوعمجأو : مرحلا عيمج هداره نوكي نأ

 صاصقلا بجو اذإ امف فالخلا امنإ ؛ سفنلا ىوس ايف نام الا ديفيال مرحلا نأ ىلع اوعمجأو

 ىوتسي : ىعفاشلا لاق ؟ مرهلا ىف صاصقلا هنم ىفوتسي لبف ؛ مرحلا ىلإ أجتلاف : مرحلا جراخ هيلع

 ؛ جرخي ىتح مالكلاو ءارشااو عيبلاو بارشلاو ماعطلا هنم عنمب لب « ىفوتسيال : ةفينحوبأ لاقو

 ةباثم تيبلا انلعج ذإو) هلوق ريسفت ىف مدقت دق ةلأسملا هذه ىف مالكلاو ء صاصقلا هنم ىفوتسي مث

 هنوك نع رابخالا ةيآلا رهاظ :لاقف ؛ةيآلا هذبب هنع هللا ىضر ةفينحوبأ جتحاو (ًانمأو سانلا

 كرترهألا ىلع هلمح بجوف . ربخلا ف فلخلا عقيف ًانمآ ريصيال دق ذإ هيلع هلحنكميال نكلو 1 ٠

 بجو اذإ امفو ؛ لتقلا فررضلا نم فخأ اهيف ررضلا نآل ؛ سفنلا نودىتا تايانجلاىف هب لمعلا

 فالخلا لم ىف قبيف ٠ مرا ة ةمر> كته ىذلا وه هنأل؛ مرخلا ىام أ 'ةيانلل نطاضقلا هماع

 . ةيالار هاظ ىضتقم ىلع
 ضعب نم نمالا تابثإ هب لمعلا ف قكيو 00 تايثإ (انمآ ناك) هلوق نأ باوجلاو

 رانلا نمانمأ ناك ى لاعت هللا ىلااب رقت كسنلل هلخدنمنأ :لوآألا :هوجو نمهنايب و « هبلوقن نحنو ؛ هوجولا
 نم» اضيأ لاق و « انمآ ةمايقاا موي ثعب نيمرحلا دحأىف تامنم »مالسلاهيلعىنلالاق , ةمايقلاموي

 ملوثفري ملو جح نمد لاقو «ماع ىتتام ةزيسم منبج هنع تدعابت زاهن نم كانك اطل

 بولق ىف هللا عدوأأ» دارملا نوكي نأ لمتحي :ىاثلاو «همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ قسفي
 هجولا اذه ىلع اعقاو رمألا ناكاملو ؛ هنع هوركملا عفدو هيلا أجتلا نم لك ىلع ةقفشلا نم قلخلا

 ىلع انأ :' لوآلا : نيبجول هولاق ام ىلوأ اذهو ؛ اقلطم هجولا اذه ىلع هعوقوب ريخأ رثك الا.ىف

 ام اىلاعت هنأ : ىناثلاو . رمآلا ماقم امئاق هولعجمهو « رمألا ماقم امتاق ربخلا لعجنال ريدقتلا اذه

 ىلع ةجح كلذريص» ىتح ؛ موقلل امولعمناكءىثب لصحب امنا كلذو « تيبلا ةليضف نايبل اذهركذ
 دوييلا ىلع ةجح كلذ ريصياال هناف « مالسلا هيلع دمح عرش ىف هللا هنيب ىذلا محلا اماف « تيبلا هليضف

 ةبعكلا ةليضف تابثا ىف ىراصنلاو

 هيلع هللا لص ىنلا عم ءاضقلا ةرمع ماعهلخد نم ىنعملا نأ :ةيآلا ليوأت ىف (ثلاثلا هجولاإل

 عيد رف دو



 ةيآلا «ميهاربإ ماقمد ىلاعت هلوق ا

 . مهاربإ ماقم نع ميهاربإ ماقم) هلوق رهو نر وكاد تانالا!ويسفت نأ (ىناثلا لوقلا ١

 نأ : لوألا « هوجو نم هنع اوباجأ ؛ دحاو ءىثب اهريسفت حصياالو ةعامج تايآآلا:ليق ناف

 ليلد وهف : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةزجعم ناك ام نآل ؛ ةريثك تايآ ةلزنمب ميهاريإ ماقم
 تاندحلا ةباشم نع اسدقم « اهزنم اينغ هنوك وءهتاي>و هتدارإو هتردقو هملعو « عناصلا دوج و ىلع

 اال دل د1 1 ناك ةنرفكتلا رجلا ءانع هيفا صح اذا هنأ الإ ادع او أنش ناكنإ و ؛ ميهاربإ ماقف

 ىف مدقلارثأ نأالءتايآلا ىلع لمتشا ميهاربا ماقم نأ : ىناثلا . (اتناق ةمأ ناك يهاربا نإ) هلوقك

 هنأال « ةيآ ضعب نود ةرخصلا ضعب ةنالإو ؛ ةيآ نيبعكسلا ىلإ مف هصوغو « ةيآ ءامصلا ةرخصلا
 ةصاخ ةيآ مالسلا مهملع ءايبناألا تايآ رئاس نود هؤاقباو ؛ طقف هيمدق تحت ام ةرخصلا نم نال

 نينسفولأ ن.دحلملاو نيكرشملاوىراصنلاودوهيلانم هادعأ ةرثك عم هظف-و مالساا هيلع ميهاربال

 (ان0آ ناك هلخد نمو) هلوق ناجاجزلا لاق : ثلاثلا . ةريثك تايآ.مالسلا هيلع ميهاربا ماقمنأ تبثف

 ىفلمعت بدق عما ظفلو ؛هلخد نمنمأ و ميهاريإ ماقم تانيب تايآهيف :لوق هناك تايآآلا ريسفت ةيقب نم
 امهقوف ان نانثالا» مالسلا هيلع لاقو (مكبولق تغص دف هللا ىلإ ابوتت نا) ىلاعت لاق . نينثالا

 مث ,هجح سانلا ىلع هلل نأو ء انمآ ناك هلخد نمنأو: يهاربإ ماقم:لاقفةثالثلا مك ندمهنمو «ةعاج

 ركذينأ زوي:عبارلا.اوطسقتنأب بر رمأىأ( طسقلاب ف رمألق)هلوقىف «٠ اراصتخا«نأ» فذح

 كأو ؛ميهاريإ ماقمتانيب تايآهيف لمقدن اك:تايآآلا رئاكت ىلعةلال دامه ريغر ذ ىوطيو ناتيالا ناتاه

 (ةني ةيآ )ةبيتقةياورىفىتدملارفعجوب أ ودهاجمو سابعنا أرق : سماخلا . امهاوسريثكو ؛ هلخد نم

 تاماقم دارملاو (مهعمسىلعو)لاق اك « عمجب ملفءردصم (ماقم) دربملا لاق : سداسلا . ديحوتلا ىلع

 ةريثك اهنأك شالو « كسانملا لامعأو , جحلا رومأ نم مالسلا هيلع ميهاربإ هماقأام ىهو ؛ميهاربا

 (هللا رئاعش رظعي نمو)لاق اك« جحلا رئاعش تاي لابدارالافءاذهىلعو

 فعضو « ةبعكلا ناينب عفترا امل هنأ : اهدحأ : لاوقأ هيفو 4« ميهاربإ ماقمإل ىلاعت لاق مث

 ماشلا نم ًارئاز ءاج هنأ : ىناثلاو . هامدق هيف تصاخفرجحلا اذه ىلع ماق . ةراجحلا عفر نع ميهاربإ

 مأ هل تلاق : ةكم ىلإ لصو املف . عجري ىتح ةيكمب لزنيال نأ هتأر هال فلح دق ناكو « ةكم ىلإ

 ؛ نميألا بناجلا ىلع هتعضوف رجحلا اذهب هتءاجخل « لزني ملف « كسأر لسغن ىتح لزنا : ليعامسإ

 بناجلا تلسغ ىت- « رسيالا بناجلاىلإ هتلوح مث « هسأر ىناجدحأ تلسغىت> هيلع همدق عضوف

 لاق . جحلاب ناذآلادنع هياع ميهاربا ماق ىذلارجملاوه هنأ : ثلاثلاو . هيلع هيمدق رثأ قبف ءرخآلا

 . ابك عضاوملا هذه ىف رجحلا كلذ ىلع ماق ميهاربإ نوكي نأ زو<و : هللا همحر لافقلا



 ةوف ةيآلا«ريهاربأ ماقم» ىلاعت هلوق

 مهبولقو « ةيولع مهحاورأ صاخشأ نيلصملا ءالوه نيب امف لصحي هنأ كش الو ,ةالصلاب محلاغتشا

 ةبعك ىلإ تبجوت اذإ : ةيفاصلا حاورألا كلت نا مث . ةينابر مرئامضو , ةينارونمهرارسأو« ةيسدق

 كتئلوأحاورأراونأ لصتي ةبعكلا ف ناكنف « ةيسحلا ةبعكلا هذه ىلإ تبجوت مهداسجأو , ةفرعملا

 هرس ىف ةيناحورلا ء ايل قاونأللا دادزتق ءهخور قون نيجوتلا

 كرايم هنوك ىبعم ىلع كيني وهو « فيرش ماقمو ميظع رحب اذهو

 نيفك اعلاو«نيفئاطلانمةبعكسلا كفنتال هنال .كلذك اضيأ وبف  ماودلاب ةكربلا انرسف نا امأو

 حبص وهف « ضرفي نأ نكمي تقو لكف ؛ كلذك ناكاذإو:ةرك ضرألا اضيأو . دوجسلا عكرلاو

 نكمل كلذك رمآلا ناك ىتهوءسماخل ءاشعو ٠ ؛ عبأرل برغمو . ثلاثل رصعو ؛ ناثل رهظو « موقل

 ماودلاناكف٠ 0 رفءادأللء ملاعلا فارطأنم فرط نم اهلا موق هجوت نع طق ةكفنم ةبعكلا

 0 دأ ماود نينسلا نم افولأ ةلاحلا هذه ىلع ةبعكلا ءاقب:اضيأو . ةبجلا هذه نم الصاح

 .نيبجولا نم اكرابم

 .ناتل أسم هيفو «نيملاعلا ىده» هنوك تيبلا اذه تافص نم 4ةثلاثلا ةفصلاإ)

 ىده:ليقو . مهتالص ةبج ىلإ هب نودتبم « نيملاعلل ةلبق هنأ ىنعملا : لبق «(ىلوالا ةلأسملا)

 نمهيف امب ؛ ةوبنلا ىف ٍلسو هيلع هللا للص دمع قدصو « راتخملا عناصلا هوجو ىلع ةلالد ىأ « نيملاعلل

 دوجو لعالو أل ديهتسي قرفةورعلا لع كديام لك قاف: اهانكح تلا كتاججلا نراهن كاد ىلا تالا

 نال ةنجلا ىلإ:نيهلاعلل ىده : ليقو . ءانغتسالاو ةمكحلاو ةردقلاو للعلا نم هنافص عيمجو ؛ عناصلا

 .ةنلل بجوتسا اهبلا ةبجارلا تارواصلا أ

 ق(ىدهو)ن وك نأ زوو :فلاقاناملاعلل قيم لقرب ىتللاو جاجزلا لاق 4«ةيناثلا هلأسملا)

 . ىده وهو ؛ ىنعم ىلع عفر عضوم

 ىلاتايآلانم هانركذام دازألا نأ : لوألا .,نالوق هيفف ( تانيب تايآ هيف إل ىلاعت هلوق امأ

 ءافشتساو : هيلع ولعلا نم ريطلا عانتماو ؛ ىرلا ةرثك ىلع راما قاحمناو , فئاخلا نمأ:ىهو هيف

 ىلعف هبيرخت اودصق اىلليفلا باعحأ كالهإو ؛ ةمرح هيف كونا نهب ةبوقعلا ليجعتو ؛ هب ضيرملا
 . روك ذم ريغ اهنابو تايآآلا ريسفت اذه

 عمو(تاذيب تايآ هيف)لاقىلاعت هن اكف (تانيب تايآآ هيف) هلوقب هلقلعتال ( مهاربإ ماقم) هلوقو

 لالخلانم كلذ لكنآل , هيف هللا دنعو « هراتخا ىذلا عضوملاو ؛ هرقمو « ميهاربإ ماقموف ؛كلذ

 ه مظعي او(فرشي» اب ىلا



 ةيالا «نيملاعلل ىدهو اكرابمد ىلاعت هلوق ١١

 نأ نم هقتعأ ىلاعت هللا نأ : عبارلا . اقيتع ىمستلا هكلهأ ةبي رخت دصق ننولك نأ تي الإ ةزئقلا ف
 لع لاعت ها هقتعأ هزاز نم كك نأب ىلع |قيتع,هنأ-:! لاخلا ..: نيقواخملا'نمادح ال اكلم نوكي
 ىلا مارحلا دج.ملا نم اليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس) هناحبس لاقءمارلا دجسملا : اهلاثو . رانلا
 هكا ل ا ا نا ل اما رح هنو نم داارملا و (ىضقاالا :دجسملا

 (نيفئاطلل ىتبب ربطو)هلوقنيب و (سانلل عضو تنب لوأ نا) هلوق نيب عما فيك : لئاق لاق ناف
 سانلا ىلا ةرمو هسفن ىلا ةرم هفاضاف

 لجاللال هتعضو نكلو ىل تيبلا:ليق هناك: باوجلاو
 ملعأ هتلاو كئاعدل ةلبق نوكل كل هتعضو

 («نيملاعلل ىدهو اكرابم ل ىلاعت لاق 2

 دقو ؛سانلل عضو تبب لوأ هنأ: اهلوأف « لئاضفلا عاونأب تيبلا اذه صو ىلاعت هنأ لعاو
 لوأوه :هنع هللاىضر ىلع لاق : لوألا . رخأ اهوجو انهه ديزنو لضفلا ىف الوأ هنوك ىنعم انركذ

 ضرأألا ىف هيف هللا دبع دجسم لوأ وه : نسحلا لاقو . انمآ ناكهلخد نم نأبو ؛ةكربلاب صخ تيب
 نانا هدر "اراك لد كب ةفاضو لاقت هنأأو انيناثو + ةلبق عجن تيب لأ كقوظمرلاقو

 ارامل كي ورا وقتما نذل ةرالعنلا رالاخلا لع (اكرامز بما (قلؤألا ةلأتملا)

 لاقي «ماودلاوءاقبلا : ىناثلاو « ديازتلاو وهلا : امهدحأ . ناينعم امل ةكربلا 4 ةيناثلا ةلأسملا )
 عضو اذا ريعبلا كربو .اهيف ءاملا توبثل ضوحلا هبش ةكربلاو «لازي الو لزي مل هتوبثل.هللا كرابت

 6 كونه اكل رام تينلا "انيق ىلا و دتازتلاب ةكرنلا ان رشف ناق..:نقتساو تيثو نضرآلا لع هزردص

 دجسسملا لضف» ملسو هيلع هللا لصلاق ءابباوث دادزا تيبلا اذه ىف اهب ىأ اذا تاعاطلا نأ : اهدحأ

 ىدجهىف ةالصو لسوهيلءهللا يصلاق مث «دجاسملا رئاس ىلع ىدجسملضفك « ىدجمم ىلع مارحلا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف : جحلا امأو.ةالصلا ىف اذهف «هاوساهف ةالص فلأ نمم لضفأ اذه

 جحلا» رخآثيدح ىفو «همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ قسفي ْلو ثفري ملو جح نم»
 . ةمحرلاو ةرفغملا بلحي امم ةكرب رثكأال هنأ مولعمو « ةنجلا الا ءازج هل سيل روربملا
 ىلاعت هلوق ىف ركذام هتك رب نوكحيب نأ زوحجيو : ىلاعت هللا همحر لافقلا لاق : اهناثو
 | لا كار 1 ىذلا# ىطتأللا عاسلا ىلا):هلؤقك نوكسبفا (. قش. لك تازرمت هيلا قحي
 0117 1 كفاوتلس ناو وصلو ةظفنلاك ةعكللا نأ هنهذ قف ضحي نأ, تحي لقاعلا:نأب#اهتلاثاو

 لاح :ةرئادلا هذبم ةطيحلا فوفصلا ددع لمأتيلو . زكرملاب ةطيحلا رئاودلاك تاولصاا ىف اهلا

 نكلو.ةجاحلا نع هزئم ىناف ىدعفنم



 ١ ةا/ ةيالا «ةكس ىذلل» ىلاعت هلوق

 ئدلا ني ةأرملا وع اضم مهضعب كيب هنالل . ةكب تيعم اهناف , ابعد : لاقف « اهعفدأ تبهذف « هيل

 . ناكملا اذه ىف كلذب سأبال ىلصت ىهو ةأرملا ىدي نيب لجرلاو « لصي وهو لجرلا

 هقنع تقدناالإ ءءوسب رابجاهديربال « ةربابجلاقانعأ كبت اهنا ء« ةكب ترمس «ىلثلا هجولا ١)

 - ةناؤح ندد: فتماة ككاو اذ مك ةنق [تكك :ةطرركل]ا ل ردت : ترف الأف

 نم .اهطااهلن زن ئأ تونذلا كمر ميلان تك نأ ١ كول هال قف ةكم امأو

 لكنم سانلا امبالتجال كلذب تيم : ىناثلا . هيفا صتما اذإ , همأ عرض ليصفلا كتما : كلوق

 اذإ « مظعلا تككمم لاقيو ؛ عرضلا ىفام ىصقتسا اذإ « ليصفلا كتما لاقي . ضراألا نم بناج

 نإ : ليق : عبارلا . اهءام تكتما ابضرأ ناك« اهئام ةلقل « ةكم تيم : ثلاثلا . هيفام تيصقتسا

 نموا كح هاف نق كابا ا ضلتألاو اك كح نع عبنت هايملاو نويعلاو ء ضرألا طسو ةكم

 مسا وف ؛ةكم امأو « ةصاخ دجسملل مسا ةكب نإ : مبضعب لاف ؛ ةكبو ةكد نيب قرف نم سانلا

 دجسملاف لصحي اهإ اذهو « ةعفادملاو ماحدزالا نم ةكبقاقتشانأهيلعليلدلاو:اولاق , دلبلا لكل

 مسا ةكبو . فاطملاو دجسلل مما ةكم : نورثك الا لاقو ؛ عضاوملا راس ىفال ؛ فاوطلا دنع

 ةكب ىف فورظمو ةكب ىف لصاح تيبلا نأ ىلع لدي (ةكبب ىذلل) ىلاعت هلوق نأ هيلع يلدلاو. دلبلا

 ماقتسا : داتا امتنا يمك انلمج اذإ امأء تيبلل افرظ ةكب نورك نطيل, تبلل[ دك ناكل

 . مالكلا اذه

 محر مأو ةكبو ةكم: هريسفت ىف هللا همحر لافقلا لاق « ةريثك ءامسأ ةكمل 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 نمو ىرقلا مأ رذنتل) ىلاعت لاق.ىرقلا مأو اهب فختسا نم مطحت ةمطاحلاو ةشاشبلاو ءاسيوكو

 كاذي وازن دلل لة هور ل: ضرراللا تح اهندو ةدلب لك لصأ اهنال ء مسالا اذ تيعسو (احلوج

 .ضرالا ىحاون عيمج نم عضوملا

 (مارملا تيبلا ةبعكتلا هللا لعج) ىلاعت لاق ةبعكلا : اهدحأ : ءامسأ ةبغكلل (ةثلاثلا ةلأسملا)

 هعافتراو هفارشأل ارعك< بعكلا ىمسو«عافترالاو فارشالا ىلع لدي مسالا اذه نأ هيف ببسلاو

 تويب فرشأ تيبلا اذه ناكاسلف . اميدث عافترال ؛ ابعاك نييدثلا ةدهاناا ةأرملا تو خسرلا ىلع

 م) ىلاعت لاق : قيتعلا تيبلا : اهيناثو . مسالا اذهب ىعس ةليضف اهرثك أو ءانامز اهمدقأو « ضرآألا

 وه قيتعلا : لوأالا : هوجو هقاقتشا ىفو (قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو) لاقو (قيتعلا تيبلا ىلإ اهلحم

 :ىتاثلاو . ءامسلاو ضرأألا ىلق هقاخ هللا نأ مهضعبدنعلب ضرالا توبب مدقأهنأ انيبدقو « ميدقلا

 غلب املفءهركوف ىوق اذإ رئاطلا قتع نم : ثلاثلا . ءامسلا ىلإ هعفر ثيح قرغلا ند هقتعأ هللا نأ



 ةيالا «ةكب ىذلل »ىلاعتهلوق ١

 دحأ هفرعيال ثرح كانه عوضوم مسلط ببسب كلذ لكنا لاقي نأ 0 :لئاقلاقناف

 زر عنا تالطلا هيكرت ىومألا اف

 ءىشل لصح ىلهناف .تامسلطلا رئاسل افلاخم امسلط اذه ناكل 3 107 اذه ناكول :انلق

 الفءتازجعملا نم نوكي اذه لثمو « ةميظعلا ةدملا اذه ىف ليوطلا ءاقبلا اذه لثم ةبعكلا ىوس

 ءايبنالا ىوس امم نكمتي

 : اهدحأ . هرجو نم ةمكحلاو ؛ عرز ىذ ريغ داوب ابعضو ىلاعت هللا نا (ةعباسا| ةليضفلا)

 (هتاثوأ“ هللا خلغالإ: اواكوترال ىتح' < هاوس نمع هتني ةندسو همرح لهأ ءاجر كلذن عطق ىلاحت هبا

 ؛ كانه اهودحب مل اذاف ءايندلا تابيط نودي. رب مهناف « ةرساك الاوزان حا ابنتك الا هنأ

 لعف هنأ : اهثلاثو . ايندلا لهأ دوجو ثول نع عضوملا كلذ هيزنت دوصقملاف « عضوملا كلذ اوك رت

 هللا رهظأ : اهعا رو : ظققق ةرايرزلاو ةدابعلا ضل كلذ نوكي لب« ةراجتلل دحأ اهدصقي الثل ؛ كلذ

 هناكف ءايندلا نم ًابيصن عضاوملا لقأ ىف تويبلا فرشأ عضو ثيح « رقفلا فرش كلذب ىلاعت

 , نيمآألا ماقملا لهأ ةرخآلا ىف مهلعجأ كاذكتف « نيمألا دلبلا لهأ ايندلا ىف ءارقفلا تلعج : لاق

 ةبعكلا لعجأ مل امل : لاق هناك : اهسماخو . نمالا راد ةرخآلا ىفو ؛ نمالا تيب ايندلا ىف مل

 ةحم نع لاخ ٍبلق لك ىفالإ ةفرعملا ةبعك لعجأال اذكف ءايندلا معن عيمج نع لاخ عضوم ىفالإ

 « سانلل عضو تيب لوأ ؛تيبلا اذه نأ رهظ اذه دنعو « ةبعكلا لئاضفب قاعتيام اذهف ءايندلا

 نم فرشأ سدقملا تيب نا: دوهيلا لوق لطب اذه رهظ اذإو «بقانااو لئاضفلا عاونأ ىف

 . ملعأ هللاو . ةبعكلا

 « ةكيب ىذلل ) ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو

 ةكمو ةكب : لاق نم مهنف اوفلتخامث . ةكموه «ةكب» نم دارملا نأ كمشال (ىلوألا ةلأسملا))

 رخآلاماقمامبنم دحاو لكم اق كيف ؛ ل ناب راقتم نافرح لاو ؛ ءابلا ناف ءدحاو ىمسمل ناهسا

 متارو«بتار :لاقيو« افاداوا و اذ اذه : لاقيو ؛ بزال ةبرضو « مزال ةبرض هذه : لاقيف

 0 ها ره ئذلا كلا نمادنأ : لاواللا]: نابع وةك قاقعشا قوةهذسو همز دعم :'لاظيإو

 لاق اذبلف ء اومحدزا اذإ « موقلا كايتو . همحزو هعفد اذإ . اكب دكبي كب : لاقي ء اضعب ضعبلا عفد

 لوق وهو ؛فاوطلا ىف نوم>دزب ىأ ءاهيف نوك ابني مهل : ةكب « ةكم تيم : ريبج نب ديعس

 نيد ةأرما ترف 2 ىلصي رقابلا ىلع نب دم ثيأر : مهضعب لاق , ةداتقو دهاجيو رقايلا يلع نب دمي



 اوه ةيآلا «سانلل عضو تيب لوأ نا» ىلاعت هلوق

 ناكم ميهاربال انأوب ذإو) لاقف تيبلا اذه ةراعب مالسلا هيلع ليلخلا رمأ ىلاعت هللا نأ ملعاو

 فيلكتاا اذهل غلبملاو (دوجسلا عكرلاو نيمئاقلاو نيفئاطال ىتب رهطو ائيش ىب كرشتال نأ تيبلا

 ليلجلا كلملاوه رمآلاف . ةبعكلا نم فرشأ ءانب ملاعلاف سيل : ليق اذهلف . مالسلا هيلع ليربجوه

 مالسلا هيلع ليعامسإ : ذيملتلاو ؛ ليلخلاوه : ىنابلاو ؛ ليربجوه : سدنهملاو

 هللا لءخ هيلعدمدق يهاربإ عضو ىذلارجحلاوهو (ميهارباماقم) 4« تيبلا اذهل ةيناثلا ةليضفلا)) ١

 ميهاربا مدق هيف صاغ ىتح نيطلاك هئازج أرئاسنود« رجحلاكلذنم مالسلاهيلع ميهاربا مدق تحتام

 همدق ميهاربا عفر امل مث «ءايبنأللا ىلع الا هرهظيالو « هللا الاهيلع ردقيال امم اذهو ؛ مالسلا هيلع

 ماودلاورارمتسالاليبس ىلع رجلا كلذ أىلاعت هنا مث ءىرخأ ةره ةيرجحلا ةبالصلاهيف قلخ هنع

 رجحلا كلذ ىف هناحبس هللا اهرهظأ ةرهابلا تازجعملاو ةبيجعلا تايآلا نم عاونأهذهف
 ىمري نم غلبي دقو ةنس فال أ ذنم هناف . رامجا ىصح نم هيف عمتجيا» ةلق (ةثلاثلا ةليضفلا ل

 ةنسىف عمتجاولام الا كانه ىريال مث ء ةاصح نيعبس مهنم دحاو لك«ناسنا فلأةثامتس ةنس لك ىف

 ةديدشحاي ر بهمالو ؛ ءاد ليسمتارمجا هيلا ىرتىذلاعضوملا سيلو ؛ ريثك ريغ ناكل .ةدحاو

 ءامسلا ىلا هتارمج ةراجح تعفر ةلوبقم هتجح تناكن م نأ راثآلا ىف ءاج دقو

 فرحنت لب: ءاوحلا ىف اهناريط دتعةبعكلا قوف رورملا كرتت رويطلا نا (ةمبارلا ةليضفلاإل

 ابق وفام'ل] .تلصوام اذا اع

 الوءءابظااو بالكلاك. اضع ابضعب ىذؤيال ء شخولا عمتجي هدنع نأ 4 ةسماخلا ةليضفلا))

 ةراغلاو بهنلانمنمأ ةكم نكس نملكاضيأو . ةبيع ةيصاخ كلتو شوحولاو بالكلاهيفداطصب
 ةفص ىف ىلاعت لاقو (انهآ ادلب اذه لعجا بر) لاق ثيح : مالسلا هيلع ميهاربا ءاعد ةكرب وهو

 تيبلا اذه بر اودبعيلف) لاقو ( ملوح نم سانلا فطختيو انمآ امر> انلعج انأ اوري ملوأ) هنمأ

 ةكم برخو ةبعكلا مدهاملاظ نأ ةتبلا لقني لو (فوخ نم مهنمآو عوج نم مهمعطأ ىذلا

 ةيلكلاب رصنتخي همده دقف سدقملا تيب امأو ؛ ةيلكلاب

 ىلا ليفلاو شويجلا داق امل. مرشالا ةهربأ وهو « ليفلا بحاص نأ (ةسداسلا ةليضفلاال

 ةبعكلا هل اوكرتو ةكم اوقرافو شويجلا كئاوأ ةمواقم نع شورق زحيو ةبعكلا بيرختل ةكم

 لمحت اراغص تناكو « ةعادجبا دعب ؛ ريطاا نم ةعامجلا مه ليبابالاو « ليبابأ اريط مهلع هللا لسرأف

 هذهو «رغصلاةياغ ىف تناكاهتأ عم راجحالا كلتب ركسعاا كاهو كلملا كلهف امم مهمرت اراجحأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع دم ةوبنل صاهراو ةبعكلا فرش ىلع ةلاد ةرهاب ةب



 ةيآلا «سانلل عضو تاب لوأ نأ» ىلاعت هلوق اذ

 مالسل'هيلع ميهاربأ ءانب ةكم نأ | ىصتس اله فاطر هتكم ميهاربأ مرح ايةنيدملا تمرح ىنإ مهللا»

 همرح م ء امرح ناكاهو ٠ ميهاربإ لبق ادوجوم ناك تيبلا لاقي نأ دكساال :!كوقل نأ, لدلعلاو

 (ليعامسإو تيبلا نم دعاوَلا ميهاربا عفري ذاو) ىلاعت هلوقب ارك < ىاثلا - مالسلا هلع ميهاربإ

 هدعاوق عفرب مهاريإ هلل رمأ مث « مدهنا مث كلذ لبق ادوجوم ناك تيبلا لعل : لوقي نأ لئاقلو

 نافوطلانامز عفر هنأ 01 لاك ىذلا لآ ١ ىضاقلا لا: كلاثلا راحل ارثكاأ "قبدارازولا وق اذهَو

 ىلا اهعفر نكميال ةبجلاو . ةنيعملا ةبجلا كللت وه فيرشلا عضوملا نال كلذو : ديعب ءامسلا ىلا

 0 يلوا نابع تلا) لد وا كدت ول للاعت اهتلاب ةاسلاو ةيكلا تأ ىرت لا ءامقاا

 لك ىلع, بحيو « مادهنالا دعب ايقاب ةبجلا كلت فرش نوكيو ؛ ةتبلا فرش هل نكي مل ءرخآ عضوم

 ءامسلا ىلا ناردجلا كلت لقن ىف ةدئاف الف ء كلذك ناكاذاو « اهنيعب ةهجلا كلت ىلا لصي نأ سم

 امو «ءايسلا ىلا اهلقنب هللا رمأ ثيح ىلا ةزعلا ىف ماسجالا كلت تراص امل:لوةي نأ لئاقلو

 مظعأ 0 فلا | الع راه: هيطااقلب ىف ةلضاخ "كتاكاانأ "بيسو د ردلا هذهاامل كاضخ

 لوقلا اذه ىفام ةلمجاذهف ءاهزازعاوةبجلا كلت ميظعت ةياغ ىلع لئالدلا

 قلخالىدهو اكرابم هنوكىف؛الوأ تيبلا اذه نوك « ةيلوألا هذه نم دارملا نأ «ىناثلالوقلا)

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « سانا عضو دجسم لوأن ع لئس مالسلاو ةالصلا هيلعىنلا نأ ىور

 نأ هنع هللا ىضر ىلع نعو «ةنس نوعبرأ» لاق ؟ امهنيب 5 ليقف «سدقملا تيب مث مارحلا دجسملا»

 هيف.اكرابم سانلل عضو تبل وأ هنكسلو ٠ تويب هلبقناكدق ء ال : لاق ؟ تيبلوأ وهأ : هل لاقالجر

 هانيف مده مث , مهرج نم برعلا نم موق هانب مث , ميهاربإ هانب نم لوأ . ةكربلاو ةمحرلاو ىده ا

 . شورق هانبف مده مث «حون نب ماس نب تلمع الأ نم كولم ممو « ةقلاملا

 لصالا دوصقملا نآل « هنم دبال رمأ فرشلاو لضفلا ىف ةيلوألا ىلع ةبآلا ةلالد نأ معاو

 م امإإ اذهو « سدقملا تيب لبع هحيجرت دوصقملا نال ؛ ةليضفلا نايب ةيلوآلا هذه ركذ نم

 هل واللا تورث نأ»اللإ,, دوضقللا ذه“ 'ءاننلا اهل و الل 'نئاالل و ءُفّرتلاَو ةليضففلا ىف ةمل ولا

 اضن نعل اذه:تاوثت لعاانللد دقو :ةءانللا ق'ةيلواللا تاو 'قاتيال "ةليضفلا هيب

 انهه ركذنلق « ةبقنملاو ةليضفلا ةدايز ةيلوآلا هذه نم دارها نأ تبث اذإ (ةثلاثلا ةلأملا)

 « مالسلا هيلع ليلخلا وه ء تيبلا اذه ىتاب نأ ىلع مآلا تقفتا : لوآلاف : تيبلا ةليضف هوجو

 ناملس نم ةبقنم رثك أو ةجرد ظعأليلخلا نأ كشالو « مالسلا هيلع ناملس سدقملا تيب ابو

 سدقملا تيب نم فرشأ ةبعكلا نوكت نأ بحب ؛ هجولا اذه نف  مالسلا هيلع



 ١ نع ةبآلا «سانلل عضو تيب لوأ نإد ىلاعت هلو

 ىلعاتيب ضراأألا ىف ىل اونبا لاقف هتكئالم ثعب ىلاعت هللا نإ» لاق سو هيلع هللا لصوىنلا نع 5

 كلاب ايلا لهأ' قروظ 5 ةرااروقاوظي كاز نضرالاب ف قمتللاعت ها لاو تلا كيا ناخ

 . مدآ قلخ لبةناك اذهو ؛رومعملا

 م لوأ هنأ : ىدسلاو دهاجموءريع نب هللا دبع نع ريسفتلا بتك رئاس ىف درو اضيأو

 ةديز ناكو ماع لأب ضرأألا لبق ىلاعت هللا هقاخ دقو.ءامسلاو ضرالا قلخ دنع ءاملا هجو ىلع

 نبا نع ثباث نب بيبح ىور : هريسفت ىف لافقلا لاق . هت ضرآلا تيحد مث ءاملا ىلع ءاضيب

 سمشلا تعضو.:موي اهتعضو ةكبوذهللا انأ د ماقملا تحتوأ ماقملا ىف باتك ىف دجو : لاق هنأ سابع

 مدآ نأ : اهناثو «ءافنح كالمأ ةعبسب اهتففحو ؛نيرجحلا نيذه تعضو موي اهتمرحوءرمقلاو

 قاطو ةسكلا ءاب ىلاعت هللاةرماف « ةشحولا اش نضرالاىل]إ طضأ ال ةمالس و 31 نإ ت17

 ءامسلا ىلإ تيبلا عفر ؛ نافوطلا ىلاعت هللا لسرأ الف « مالسلا هيلع حون نامز ىلإ كلذ قيوءاجب

 نملخد نهىوس كلم فلأ نوعبس موي لكهلخدي . ةكئالملا ةدنع دبعتي « ةبعكلا لايح اةعباسلا

 تارضلب 2 لاس هدا انا ان ير كلا 200 00 ١
 ,«ليربج سدنهملا ناكف : هتراعب هرمأو : تيبلا ناكم ىلع هلدو « مالسلا هيلع ميهاربإ ىلإ هيلع هللا

 . مالسلا مهيلع ليعامسا نيعملاو ؛ ميهاربإ ءانبلاو

 اذهومالسلا هيلع مدآ نامز ىف ةدوجوم تناك ةبعكلا نأ ىف ناكرتشي نيلوقلا نيذه نأ ملعاو

 ءاييبنآلا عيمج نيد ىف امزال ناكةالصلا فيلكت نأ : لوآلا : هوجو هيلع لديو « بوصألا وه

 هارد زم نيسان ٠, مهيلع هللا معنأ نيذلا كتئلوأ) ميرم ةروس ىف ىلاعت هلوق ليلدب ؛ مالسلا مهيلع

 تايآ مهملع ىلتت اذإ انيبتجاو انيده نمو ليئارسإو مههاربإ ةيرذ نمو حون عم انلمح نمو مدآ

 نودجسي اوناك٠ مالسلا مهيلع ءايبنألا عيمج نأ ىلع ةيآلا تلدف (ايكو ادجم اورخ نمحرلا

 رخآ اعضوم مال ساا مهلع حونو سيردأو ثيش ةلبق تناكولف « ةلبق نء اهل دبال ةدجسلاو ؛ هلل

 كئلوأ ةلبق نا: لاقي نا بجوف (ةكبب ىذلل سانلل عضو تيب لوأ نأ) هلوق لطبا « ةلبقلا ىو
 نا : ىناثلا «ةمركم ةفرشم ادبأ تناك ةبحلا هذه نأ لع اذه لدفر ةبعكلا ىهنيمدقتملا لشألا

 فرشلاو لضفلا ىف عاقبلارئاس ىلعةقباس تناكامنأ ىضتتقي اذه رهاظو « ىرقلامأ ةكم ىمح ىلاعت هللا

 نا الأ ةكم حتفموي هتبطخ ىف لاق ملسو هيلع هللا بص ىنلا نأ ىور : ثلاثلا . ةدوجوم تناك ذنم

 دعب الا نعال : ةكم 2 «ردقلاو رو تاومسلا قاخ م 2 مر دق هللأ

 لبق ةدوجوم تناك انأ ىلع ةلاد نيعباتااو ةباحصلا نع اهانيكح ىتأا راثآلا نأ : عبرلا . ةكم دوجو

 مالسلا هيلع ميهأريإ نامز

 لاق سو هيلع هللا لص ىنلا نأ ىورام : لوألا . هوجوب جتحي نأ كلذ 11 معاو

 عد ه0



 ةيآلا «سانلل عضو تيب 1 ناد ىلاعت هلوق ١ ه'؟

 ةرااىف ىرتشاول مث  درفلاوه ل ظل ك1 فد نكي ل« لوألا ةرملا ىف نيدبع ىرتشاولف

 . قباسلا درفلا وه لوألا نأ تبثف ًاقباس هنوك لوألا طرش نآل « قتعي مل ًادحاو ًادبع ةيناثلا
 تيب لوأ هنأ ىلع لديال (سانلل عضو تبب لوأ نإ) ىلاعت هلوق نا : لوقتف اذه تفرع اذإ

 عضو تيب لوأ هنأ لع لدي ةبآلا رهاظ لب « ضرالا ىف رهظ تدب لوأ هنأ الو « ىلاعت هللا هقلخ

 نوكيف تويبلارئاس امأف ٠ سانلا عيمج نيب هيف اكرتشم هنوكى ضتقي ٠ سانلل اعوضوم هنوكو : سانلا
 تلا نكرر: سانللاءاغو طارش تر وتللا نما ىتن ناوكو الفا نماذلا نما! نزعا يا اضتخخ انما دتخا و16

 لدف . قلخلل ةليقوتادابعلاو تاعاطلل اعوضومتيبلا ناك اذإالإ لصحال ؛«سانلا لك نيب هيفاكر تشم

 تاريخلاو تاعاطال اعضوم هللا هعضو تببلا اذه نأ ليع (سانلل عضو تيب لوأ نإ) ىلاعت هلوق

 باو دادزي اناكمو ؛ جحلل اعضومو ؛ تاولصلل ةلبق تيبلا اذه نوك هيف لخديف ؛ تادابعلاو

 . هيف تاعاطلاو تادايعلا

 54 نك نأ طم انهو نإ هلا كاوكي نأ :ئضتمتء مكه ولا ده مقال أ( هن زكآ ب ليق هتاف

 كإذك سيل هنأ مولعمو , هجح بوجو اهنم ىتلا تافصلا هذهىف هكراشي سدقملا

 « ءاددتبا دجوي ىذلا ءىثلل مسا ةغللا ىف «لوآلا» ظفل نأ لو اذلا نيو 17 تالشلاو

 ؛ هتبصأ لام لوأ اذهو , ةكم ىودق لوأ اذه : لاقي « لصحي ل وأ رخآ ءىث هبيقع لصح ءاوس

 اه اذكف , نحا ادييع هدعت كالت ملنِإو قتع؛ [رتعتشلاف نع ويف هتكل دبع لور لاف ارا

 مهتادابعوسانلا تاعاطلعضو تيب لوأىأ (سانلل عضو تيب لوأ نا) هلوةنم دارملا نأ : ىناثلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوةليلدب « تادابعلاو تاعاطلل اعوضوم آتي هنوكىف هكراشي سدقملا تيبو

 اذهف «اذه ىدجسمو ؛ ىصقألا دجسملاو : مارحلا دجسملا : دجاسم ثالثىلإالإ لاحرلا دشتال»

 هل اكرامشم سدقملا تيب نوكي نأ امأو ؛ سانلل عضو تيب لوأ ةبعكلا نوك قدص ىف ىفكيردقلا

 5 5 هللاو مزال ريغ اذهف . جحلا بوجو ىف ىّتح رومألا عيمج ىف

 نوكي نأ ل متحي (اكرام ةكب ىذلل سانلل عضو تدب لوأ نا) هلوق نأ معا (ةياثلا ةلأسملا)

 لص ؛ ىدهو اكرابم هنوك ىف الوأ هنوك دارملا نوكي نأو :ءانبلاو عضولا ىف الوأ هنوك دارالا

 اذه ىلإ نويهاذلاو , عضولاو ءانبلا ىف لوأ هنأ : لوألا . نالوق ةيآلا هذه ريسفت ىف نيرسفملل

 0١ لها نع هدانا طيسبلا ىف ىلا هللا همحرر دج اولا ىوراَمي : اهدحأ ٠١ كاوذأ مهل بهذا

 ا 2 1 تاور و, نيسرالا سانش قا, نأ, لبق تييلا ]| ذه.ىلاغت هللا و لح : لاق

 لفسلا ةعباسل|ضرألا ل هدعاوق نإو « ةن.-قلأب ضرالا نم أيش قاخي نأ لبق تيبلا اذه عضوم

 3 نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر بلاط ىلأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب دم نع اضيأ ىورو



 اها ةيآلا «سانلل عضو تبب لوأ نأ ىلاعتهلوق

 هلا اسد

 تأيآهيف مح هال دم ري |عضو تعلو لآ
 مى
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 2 لام اد 7-6 26 ا مت

 انم | ناك هَلَحَد نمو ميهاربإ ماقم ا

 نأ ءاعدا نم دوبللا هلعف اك وأ : ناثوآلا ةدابع نم برعلا.هلعف اك وأءرمقلا و سمشلا ةدابع نم

 اد نأ نايب هنم ضرغلاو . هللا نبا حيسملا نأ ءاعدا نم ىراصنلا هلعف اكو ؛ هللا نبا اريزع

 . لوصأألاو عورفلا ىف ؛ مالسلا هيلع يهاربإ نيد ىلع هيلع هللا تاولص

 لوصألا ىف امأو . اضيأ هلحب ركح دق ميهاربإ ناك هلحي مكح ىذلا نأ تبث اسلف ؛عورفلافف امأ

 هللا ىوس دوبعم لك نع ةءاربلاو  ديحوتلا ىلإ الإ وعدي ال هيلع همالسو هللا تاولص ادم نآلف

 .نيدلا اذه ىلع الإ همالسو هيلع هللا تاولص ميهاربإ ناكامو « ىلاعت

 ماقم تانيب تايآ هيفءنيملاعلل ىدهو اكرابم ةكب ىذلل سانلل عضو تيب أ نإ إل ىلاعت هلوق

 باوجلاهنمدارملانأ : لوآلا . هوجو اهلبق امب ةبآلا هذه لاصتا ىف (انمآ ناكهلخد نمو ميهاريإ

 مالسلا يلع هنآل كلذوب« مالألاو ةالصلا هلع دمت ةأاوق راكت] قادوبللا هش قم ىرخأ | ةجنق نع

 قحأ و ةبعكلا نم لضفأ سدقملا تيب نا اولاقو « هتوبن ىف دوهيلا نعط ةبعكلا ىلإ ةلبقلا لوح امل
 كلذك ناكاذإو ..ايبنالا ةلمج ةلبقو ؛ رشحملا ضرأ وهو ؛ةبعكلا لبق عضو هنال كلذو « لابةتسالاب
 (سانلل عضو تيب لوأ نإ) هلوقب هنع ىلاعت هللا باجأف . الطاب ةبعكلا ىلإ هنم ةلبقلا ليوحت ناك

 نم.دوضقملانأ::ىاثلاو .ىكوأةل قابلا ناكف» فرشأ و نمدعملا تبن نم لصفأ ةينكلا نأ لات

 نأب هزاوج ىلع لدتسا سو هيلع هللا لص ىنلا ناف ؟ ال مأ زو< له خسنلا نأ نايب ةمدقتملا ةبآلا

 هللاىلص هلال وسر اوعزان موقلاو « اهضعب مرحملاعت هللا نامث :ل.ثارسإ ىنبل ةحابم تناك ةمعطألا

 هذه ىف ىلاعت ركذ مرجال . ةلبقلاوه . اهخسن هللا لوسر رهظأ ىلا رومأألا ظعأو؛ هيف سو هيلع

 أ : كلاثلا .!اهريغا نم لف ةنكلا توك وك وهو « ةبعكلا ىلإ ةلبقلا تلو> هلجالام نابب ةيآلا

 5 نم ناكو (نيكرشملا نم ناكامو ًافينح ميهاربإ ةلم اوعبتاف) ةمدقتملا ةيآلا ىف لاق امل ىلاعت

 نأ : عبارلا . جحلا باحيإ هيلع عرفيل , تيبلا ةليضف ةيآلا هذه ىف ركذ « جحلا مهاربإ ةلم راعش

 تانآآلا ىف ةرظانملا هذه تقبس دقو , ميهاربإ ةلم ىلع هنأ منه ةقرف لك معز ىراصنلاو دوهلا

 ىراصنلاو دوهلاو ميهاربإ ةلم ناك ةبعكلا جح نأ ثيح نم « مهبذك نيب ىلاعت هللا ناف « ةمدقتملا

 : لئاسم ةيآلافو . كلذ ىف مهبذك ىلع اذهلديفء نوجحال
 رحوهف هيرتشأ دبعلوأ : لاقاذافءقباسلا درفلا وه : لوآلا : نوققحمالاق (ىلوألا ةلأسملا)



 ةيالا «نيكرشملا نم ناكامود ىلاعتهلوق ١

 هيلع مدآ ندل نم ادوجوم ناك ءايشآلا هذه جرحت نأ اوعدا مهناّل امإ ١ ٍلسو هياع هللا ىلص هللا

 ىلص لوسرلا نآل اماو « كلذ ىف مٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر مهبذكف نامزلا اذه ىلإ  مالسلا

 نأ ببسب تمرح اهإ اهنأو « مدقلا نامزلا ىف ةحابم تاموعطملا هذه نوك ىعدا ملسو هيلع هللا

 ةاروتلا راضحإ مالسلا هيلع لوسرلا بلطف « كلذ ىف هوعزانف « هسفن ىلع ابمرح ليئارسإ

 حولا الك ىلعو ؛ لوسرلا لوقل ةقفاوم ةيآ باتكلا لهأ ءاملع نم نوملسملا اهنم جرختسيل

 مهلاط مالسلا هيلع لوسرلا نال كلذو ؛ ةبآلا هذبب اوجتحي نأ سايقلا ىركتملو . رهاظ ريسفتلاف

 ىف محلا اذه مدعنم مزايال: اولوقي نأ مل ناكل ةجح سايقلا ناكولو « هللا باتكب هوعدا اف

 امنإو ؛ ىعرش مكح ىف عقوام عاذنلا نأب هنع باحي نأ نكميو « سايقلاب هتبثت انآل « همدع ةاروتلا

 ؟المأ مالسلا مهيلع ءايبنالارئاسو حونو ميهاربا نامزف ادوجوم ناك له ؛ كلا اذه نأ ىف عقو

 هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا مهبلاط ىنعملا اذباف ٠ صنلاب الإ هتابثإ نكمي ال اذه لثمو

 داكار اضف

 بذكلا ةيرفلاو , بذكلا قالتخا ءارتفالا (بذكلا هللا ىلع ىرتفا نف إل ىلاعت لاق م“

 ىف هب عطقي بذاكلا نآل « ءارتفا بذكلل ليقف . هعطق وهو؛مدالا ىرف نم داطأ و فعلا

 . دوجولا ىف قيقحت ريغ نم لوقلا

 ؛ بوقعي ةهج نم ناك اس؛إ ميرحتلا نا لا ل ل ا نك (« كلذ دعب نمل لاق مث

 مهسفنال مهنم لظ مرفك نآل .هللاباذعل نوقحتسملا (نوملاظلا م كئلوأف) هلبق امرحم نكي لو

 . نيدلا نع هولضأ نملو

 عونلا كلذ نأ ىف (هللا قدص لق) : اهد-أ . اهوجو لمتحيو (هللا قدص لقإل ىلاعت لاق مث

 « خسنلاب لوقلاحصف« ممل الالح ناك هك ل ل ل

 ميهاربال ةللحم تناك اهنابلأو لبالا موحل نإ هلوق ىف (هللا قدص) : اهيناثو . دوهيلا ةهبش تلطإو

 للص ادم نأ تبئفءهسفن ىلع ابمر> ليئارسا نآل ليئارسا ىبب لع تمرح امبإو ؛ مالسلا هيلع

 نأ ىف (هللا قدص) :اهئلاثو : ميهاربا ةلمىفأ دقف. اهنابلأو لبالا موه لحب ىتفأ امل سو هيلع هللا

 : مهلا هفأ حتابق ىلع ءازج دوهيلا لع تمر>اسمنا اهنأو ليئارسا ىنبل ةللح تناك ةمعطالا رئاس

 ةلم نم هياع هللا تاولص د هيلا وعدبام اوعبتا ىأ (افينح ميهاربا ةلم اوعبتاف) ىلاعتلاق مث

 ىنعملاف ءاوس ةفصلاو لالا نآل , فينحلا يهاربإ ةلم:لاقوأ « افينح يهاربإةلم:لاق ءاوسو: يهاربأ
 مهضعب هلعف م« هاوس دبع الوءرخآ اذإ هللا عم عدي مل ىأ ( نيك رشملا نم ناكامو ل لاق مث



 6١ه ةيآلا «نيقداص متثك نا اهولتافةاروتلاب اوتأف لقد ىلاعت هلوق

 نيِعَن مظعأ ايف مالسااو ةالصلامهيلع ءايبن الل و الإ ةعاطال هنأ : عبارلا . داهتجالاب ناك هنأ لعل دف

 ءايبناألل نوكي نأ بجوف ؛ ةقاش ةميظع ةعاط داهتجالا قي رطب ىلاعتهتلا ماكحأ طابنتسا نأ كشالو

 . ىصأ مهناهذأورونأ مهوقعو « رثك أ مهفراعمو امسال « بيصن اهيف مالسلاو ةالصلا مهلع

 مهةفلاخم ةمآللا ىلع مرحي داهتجالا ببسب كح اوركح اذإ مث , رثك أ مهعم هديدستو هللا قيفوتو

 نأ ىوقالا رهظالاو . هتفلاخم مرحب هناف « داهتجالا ىلع دقعنا اذإ عامجالا نأ اك. محلا كلذ ىف

 صنلاب كلذ ناكول ذإءداهتجالا بيس هسفن ىلع كلذ مرح اميإ ؛ هيلع هللا تاولص ليئارسإ

 ناك كلذ نأ ىلع اذه لد « ليئارسإ ىلإ ميرحتلا فاضأ اسلف « ليئارسإ ىلع هللا مرحام الإ لاقل
 هيلإ ىدأ هداهتجا نأ ىنعمب . همرحب ةفينحوبأو « ليلا محل لاح ىعفاشلا : لاقي اك وهو دابتجالاب

 رذنلاب ءافولا انيلع بحي ايكف « انعرش ىف رذنلاك. هعرش ىف يرحتلا نأل متحي : ثلاثلا . انهه اذكف

 ميرحتلاب ءافولا هعرش ىف بحي ناك

 ملىنلا اب -أاي ىلاءت) لاقءتياث ريغ .قبذ اتعرش ىف امأ هعرشب 1 ناكهنانءناك ول اذه نأ معاو

 نم عنتماف عاوناألا كلت لك أ ىلإ ةلئاد تناك هسفن ل |ءل:مصالا لاق : عبارلا (كل هللا لحأام مرت

 ميرحتلاب عانتمالاك لذ نعربعف داهزلا نم ريثك هلعفي يك« ىلاعت هللا ةاضرمل ابلطو سفنلل ارهق ابلكأ

 الإ مكحنال كناف مكحا:هدبعل لوقي نأ ىلاعت هللا نم زوحب هنأ « نيملكتملا نم موق لاق : سماخلا .

 اهانركذءةريثك تاعزانمةلأسملا هذه ىفنيملكتلل و:بابلا اذه نمتناكةعقاولا هذه لعافءباوصلاب

 . هقفلا لوصأ ىف
 هللا همرح دقف هسفن ىلع لي م”ارسإ همرح ىذلا نأ ىلع لدي ةنآلا هذه رهاظ م ةشلاثلا ةلأسملا))

 عاونأ لك لحب كل (ليئارسإ ىنبل الح ناك ماعطلا لك ) لاق ىلاعت هنآل « كلذو . ليئارسإ ىنب ىلع

 نأ ءانثتسالا بجوف ؛هسفن ىلع ليئارسإ همرحام هنع ىتثنسا مث « ليئارسإ ىنبل تاموعطملا

 ملعأ هتلاو ليئارسإ ىبب ىلع امارح كلذ نوكي

 ليئارسإ ىبلالحناكةاروتلا لوزن لبق نأ ىنعملاف «ةاروتلا لزنت نأ لبق نهر) ىلاعت هلوق امأ

 مرحلب ؛ كلذك قي ملف ةاروتلا دعب اهأ « هسفن ىلع ليئارسإ ههرحام ىوس تاموعطملا عاونأ لك

 اعون مهيلع هللا مرح ميظع بذباوتأ اذا اوناكليئارم»إ ىنب نأ ىور.ةريثك اعاونأ مهيلع ىلاعت هللا

 انمرحاوداه نيذلا نم ملظبف) ىلاعت هلوقهليلد ؛ةرضموأ كالحل ائيش مهيلع طلس وأ: ماعطلا عاونأ نم

 (. ملت لحأ تابيط مهلع

 لوسراوعزانموقلا نأ لعلدياذهو (نيقداص متتكنإ اهولتافةاروتلابا وتأف لق ل ىلاعت لاق مث



 ةيآلا «هسفن ىلع ليئارسا مرحام الإ» ىلاعتهلوق ١

 (مهل ل>نهال) ىلاعت لاق ؛عمجاو دحاولاو ثنؤملاو ركذملا هب فصولا ىف ىوتسا كلذلو ازع

 ا[ كلا 221 كاع نبلغ ةدجاو لاخر لالطل اززخلا انهؤف.ةغلابلا دش اردصملاب تضاولازو

 لاحلاقف؟ لحام:نايفس ل سف« ةنييع نب نايفس هآور ؛« لبو ل>ىه :مزمز ىف

 «هسفن ىلع ليئارسإ مر>ام الإ ىلاعت هلوق امأ

 :يلةاذما سلطت ف

 : لوآلا : هوجو ىلع هسفن ىلع ليئارسإ همرح ىذلا ءىثلا ىف اوفلتخا (ىلوالا ةلأسملا)
 هللا هافاع نيلرذنف ًاديدش اضرم ضرم بوعي نإ» لاق سو هيلع هللا ل صونلا نأ" ضبع نبا وتل

 هيلا بارشلا بحأو «لبالا نام هيلإ ماعطلا بحأ ناكو ؛ هيلع بارشلاو ماعطلا بحأ نمرحيل

 هافش نإرذنف « اسنلا قرع هب ناكهنإ ليق :ىناثلاو . لتاقمو ءاطعو ةيلاعلا ىنأ لوق اذهو «ابنابلأ

 هن لع هقارخ ا ئذلا نأ" تايااورلا نضلب ىءاج ::ةعبلاثلا قو زعلانه: ًائيش الك ايال:نأ هللا

 بوقعي نأ . ةاروتلا ةمجرت نع هللا همحر لافقلا لقنو . رهظلا ىلعام الإ ؛ محشلاو دبكلا دئاوز

 لوسرلا فرصناف ؛ ريعاس ضرأ ىلإ هيخأ وصيع ىلإ ًادرب ثعب ؛ ناعنك ىلإ نارح نم جرخ امل

 ءاعدو ىلصف ًادج نزحو بوقتعإ رعذف؛ لج ةلاعبرأ هعمو كاقلتي اذ وه وصيع نإ:لاقو « هلإ

 لجرلا كلذ اندف « لجر ةروص ىف هيقل ىذلا كلملا ركذ نأ ىلإ . ةصقلا ركذو هيخآل اياده مدقو

 )الل دكه لجأ ىف. تفجو ةيلمعلا كلت تردخف.؛اسذلآ قرع عضوم ىلع هعبصأ عضوو

 قورعلا ليئارسإ ون
 وهو «لاؤس هيفو:« هسفن ىلع كلذ مرح ليئارسإ نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ 4ةيناثلا ةلأسملا)

 مالسلا هيلع بوقعي ميرحت راص فيكف ىلاعت هللا باطخي تبثي امنإ ليلحتلاو محرحتلا نأ

 ادن لركن اي

 همرحمتلانافهسفن لع ايش مرحاذإناسنالا نأدسي الهنأ: لوألا: هوجو نمهنعز ورسفملاباجأو

 هلال قي نأ زئاج ك|ذكف«قتعلاب هتي راج مرحي و؛قالطلاب هسفن لعهتأر ما مرح ناسنالا نأ ىرتالأ هيلع

 دهتجا امبرمالسلاو ةالصلاهيلعهنأ : ىناثلا . كيلعهم رح اضيأ انأق كسفن للع ايش تم رح نإ : ىلاعت

 هلوق : لوألا : هوجولايبن آلا نم رئاج داهتجالا نإ : انلقامتإو « هتمر<لاقفمرحتلا ىلإ هداهتجا ىدأف

 ىاثلاو.راصب ألا ىلوأءاس ور مالسلا و ةالصلا مهءلعءايبن آلا نأ كشالو (راصب آل ىلوأاي او ربتعاف)ىلاعت

 ىلاعتلاق : ثلاثلاو . حدملا اذهب ىلوأ ءايبنالاو ٠ نيطبنتسملا حدم (مهنمهنوطبنتسي نيذلا هملعل) لاق

 , تنذأل : لقيل «صنلابنذالا كلذناكو لف( مهل تنذأ) كنعهتلاافع) مالسلاو ةالصلا هيلعهيلعدمح



 ١ / ةيالا «ليئارسإ ىنبل الح ناك ماعطلالك » ىلاعت هلوق

 :لئاسم هيفف
 عاونأ لك وأ : تاموعطملا لك ىأ (ماعطلا لك) فاشكلا بحاص لاق (ىلوآلا ةلأسملا)

 ؟ال مأ مودعلا ديفي له ؛مالااو فلالاب ىلحلا درفملا ظفللا نأ ىف سانلا فلتخا:لوقأو؛ماعطلا

 لخدأ ىلاعت هنأ : اهدحأ . هوجوب هيلع اوجتحاو ؛هديفي هنأ ىلإ ءابدالاو ءارقفلا نم موق بهذ

 الاو «تاموعطملا ظفل ماقم مئاَق ماعطلا ظفل نأالولو ؛ةيآلا هذه ىف ماعطلا ظفل ىلع «لك» ظفل

 مالكلا نم جرخي ءانثتسالاو هسفن ىلع ليئارسا مرحام هنع ىنثتسا هنأ : اهناثو . كلذ زاج امل

 اودك أو. ءانثتسالا اذه حصي مل الاو ماعطلا ظفا تحن ماسقالا لك لوخد الولف ؛ لخدل هالولام

 ظفالا اذه فصو للاعت هنأ . اهئلاثو (اونمآ نيذلا الا رسخ ىفل ناسنالا نا) ىلاعت هلوقب اذه

 اذه ىلعف ( دابعلل اقزر ديضن علط امل تاقساب لخنلاو) لاقف « عما ظفل هب فصوي امب درفملا

 نا : لاق نم امأ ؛ فاشكلا بحاص هركذ ىذلا رامضالا ىلا جاتحيال بهذملا اذه ىلا بهذ نم

 ىلا جاتحا هقفلا لوصأ ىف هانرظن ىذلا وهو مومعلا ديفيال ماللاو فلالاب لحما درفملا مسالا

 كافكلا يحاض هركذىذلا ناخلا

 هللا ةمحر ةفينح ىنأ باعصأ ضعب معزو ؛ لكؤيو معطيام لكل مسا ماعطلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 مرحام ماعطلا ظفا نم ىثتسا هنآل ؛ لوقلا اذه فعض ىلع ةلاد ةيآلا هذهو؛ةصاخربال مسا هنا هيلع

 ةطنحلاىوسأئيش ناك ه سفن ىلع ليئارسإهمرحىذلاكلذنأ اعاوةفتانورسفملاو ؛ هسفن لعل يئارسإ

 ىلاعت لاقو (ىنم هناف همعطي مل نمو) ءاملا ةفص ىف ىلاعت هلوق كلذ دك وي امموءاهنم ذختيام ىوسو

 هللاىضرةشئاع تلاقو « حئابذلا دارأو (مهل لح مكماعطو كل لح تاتكتلااةوتوأ نذل ماعطو)

 ءاملاو رّقلا دارملاو «نادوسالا الا ماعط انلام : اهنع

 ليئارسإ ىنبل الح ناكتاموعطملا عيمج نأ ىلع لدي ةيآلا هذه رهاظ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 لاق مث ريزنخلا ىف لوقلا ءاذكو ماعط اهنأ عم ممل ةحابم ةتيملا تناكهنأ انغلبي مل: لافقلا لاق مث

 ملسو هيلع هللا لص لوسرلا تقو ىف دوهيلا ىعدي ناكىتلا ةمعطألا ىلع كلذ نوكي نأ لمتحيف

 قارغتسالل ماعطلا ظفل ىف ماللاو فلالا نوكتال ريدقتلا اذه ىلعو ؛ ميهاربإ ىلع ةمرحب تناكاهنأ

 لعامرحم ىلا ىحوأ اهف دجأال لق) ىلاعت هلوق هلئموءلاكشالا لوزب ريدقتلا لعو:قباسلا دبعلل لب

 ىلع مالكلا اذه جرخ اما هناف (ريزنخ مل وأ احوفسم امد وأ ةتيم نوكي نأ الا همعطي معاط

 ةيآلا هذه ىف اذكف « هريغ نود اذكو اذك اهنم مرحما نأ اوفرءفءاهنع اولأ- ءايشأ

 لجرلا زعو ءالذ ةبادلا تلذ كللوةك « الح ءىثلا لح لاقي ردصم: لحلا (ةثلاثلا ةلأسملا))



 هلا اماما نبل ملح ناك ماعطلا لكذىلاعت هلوق ١3

 : اهدحأل, رز 21121 لول اير ةرتك وومأ كلذ دنع لضفل « 1 '

 سانلل رهظ هنأ : اهيناثو . هنعصيحمال مزال وهو « خيسنلا راكنإ ىف مهيلع هجوت دق ا 5

 اا || 9 2اك رارقالا نع نودتم رز ؛ ةراث اهقأ شيلام .ةارؤتلا ىلإ نوت. مهعأووممذك

 هذه فرعي نأ عنتماف ٠ بتكي الو أرقيال ايمأ الجر ناك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ : اهثلاثو

 مظنلا نايبو ةيالاريسفتىف ىلع نس> هجو اذهف . ءامسااربخ الإ ةاروت' مولع نم ةضماغلا ةلئسملا

 فيكف كاذك م آلا ناكولف يهاريإ ةلمىلع كنأ ىعدت كنإ : هل اولاق دوهيلا نأ (ىناثاا هجولا

 ةنعاطةهيش مالكلا اذه اواعُخ « « مهأربإ ند ىف امار> ناك كلذ نأ عب ,امابلأو لبالا موحل لكأت

 ميهاربال الح ناككلذ:لاق نأب ة ةلمشلا هذه نع مل-مو هيلع هللا ٍ 5 |١'باجأت ءةاوغداتح ىف

 بابسالا نم ببسب ؛ هسفن ىلع همرح.بومتءإ نأ الا مالساا مهلع بوقعيو قاحسإو ليعامسإو
 ةاروتلا راضحاب مالسلا هيلع لوسرلا مهرمأف ؛ كلذ دوهلا ركنأف هدالوأ ىف ةمرحلا كلت تيقبو

 مالسااهيلع يهاربإ ىلع ةمرح تناكاهنابلأو لبالا مول نأ ىلع لدت ةيآ اهم اوجرختسي نأب مهبااطو

 ميهاربإ ىلعءايشالاهذهةمرح ءاعدا ىف نيبذاكاوناك مهنأ اذه دنع ربظف اوحضتفاو كلذ نع اوزجعف

 مالساا هيلع

 رقبلا نمو رفظ ىذك انمرح اوداه نيذلا ىلعو) هلوق لزنأ امل ىلاعت هنأ «ثلاثلا هجولا)

 مهانيزج كلذ رظعب طلتخاام وأ اياوحلا وأ امهروبظ تلمحام الا امبموحُ شت مهيلع انمرح منغلاو

 تلدف ( محل تلحأ تابيطم هيلع انمرح اوداه نيذلا نم لظف ) اضيأ لاقو (نوقداصلانإو مهغب

 مولعفحيبقو مهملظو مهبغب ىلع مهل ءازج ءايشاللا هذه دوهيلا ىلع مرح اسمن « ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذه

 كلذ قدثف « هسفن ىلع ليئارسإ همر> ىذلا دحاولا ماعطلا ريغ امارح ماعطلا نم ءىث نكي مل هناو

 ؛ ةحابم تناكنأ دعب تمرح ءايشاللا كلت نأ ىلع لدي كلذ نأ : امهدحأ . نيهجو نم دوهملا لع

 مئابقب نيفوصوماوناك مهنا ىلع لدي كلذ نأ :ىناثلاو . هنوركتي مو « خسنلا عوقو ىضتقي كلذو

 لب «ةددجت» ءايشالا هذه ةمرح نوك اوركنأ : نيهجولا نيذه نم كلذ مهيلع قح املفءلاعفالا

 موق ةعص ىلع لدت ةاروتلا نم ةيآب لسر هيلع هللا ىلع ىنلا مهبلاطف « اياد ع 6 ا اورعر

 عجرلو ٠ ميقتام نسح هلكو ةيآالا هذه ريسفت ىف مالكلا هجو اذهفءاو>ضتفاف هنع اوزجعف

 ظافلاللا ريسفت ىلا

 4( ليئارسا ىببل الح ناك ماعطلا لك ل هلوق امأ



 ١ ةيآلا «ليئارسإ ىنبل الح ناك ماعطلا لك» ىلاعتهلوق
 عئ

 م هس ثا رس 0 الإ َلِئاَرْسإ ل الح ناك ماعطلا ل 0

 نش هم نيقداص 0 نإ اه ا ةاروتلاب | قارنت رول 5 لق

 مي الا اح مرا 6 ١

 5 قدص لق «ة4؛د ل لاا م َكَكوَ كلذ 0 0 ٌبذُكلا هللا ىلع ىرتفا

 «(ةهد نيكرشملا نم ناك ايد افينح ميهاربإ ةلم |

 . هردق ىلع ركيزاحم «ملع «تاانظقوعو تاق راو خالل نا
 لدنت نأ لق قم هسفن ىلع ليئارسا مرحامالا ليئارسا ىنيل الح ناك ماعطلا لك إل ىلاعت هلوق

 دصإ نم بذكلا هللا ىلع ىرتقا نف «نيقداص متتك نرا اهولتاف ةاروتلاب اوتأف لق ةاروتلا

 (نيكر شملا نم ناكامو افينح ميهاربا ةلم اوعبتاف هللاقدص لق نوملاظلا ره كئلوأف كلذ

 هللا ىلص دمع ةوبن ىلع ةلادلا لئالدلا ريرقت ىف تناك« ةيآلا هذه ىلا ةمدقتملا تايآلا نأ للعا

 . بابلا اذه ىف باتكلا لهأ ىلع ةرراولا تامازلالا هيجوت ىفوءلسو هيلع

 هيلع هللا ىلص هنأىلع لدي ةيآلارهاظ ناف « موقلا تاهش نعباوجلانايب ف ىهفةيآلاهذهامأو

 هوعزان موقلاو « الح ناكنأ دعب امارح ضعبلا راص مث مث ءالح ناك ماعطلا لك نأ ىعدي ناك لسو

 ًادبأ امارح ناك « مارح نآلا وه ىذلا نأ اومعزو « كلذ ىف

 راكنا ىف .نولوعي اتاكد وهبلا نأ لوألا: اهوجِنو لجتح ةيآلا : لاوةفراذه, تفرع اذاو

 الح ناك ماعطلا لك) نأب كلذ مييلع هللا لطبأف و

 راص مث الالح ناك. هسفن ىلع همرح ىذلا كاذف (هسفن ىلع ليئارسا مرحام الا ليئارس

 امل دوييلا نأ مث «زئاج ريغ خسنلا : مكلوق لطبف . خسنلا 0

 ليئارسإ نأ ببسب . هتلامرح ىذلاماعطلا كلذ ةمرح نوكي نأ اوركنأ لاؤسلا اذهمهلع هجوت

 ؛ نامزلا اذه ىلإ مالسلا هيلع مدآ نامز ندل نم امارح ناك كلذ نأ اومعز لب ء هسفن ىلع همرح

 عاونأض عب نأب ةقطان ةاروتلا ناف . ةاروتلا اورضح نأ مهنم مالسلا هيلع لوسرلابلط ءاذهدنعف

 راضحإ نم اوعنتماو ةحيضفلا نم اوفاخف ؛ هسفن ىلع همرح ليئارسإ نأ بيس مرح امنإ ماعطلا

 «م رخخا١ود



 0 © ١

 را ةاريملا عاج

 «ةب» يع هب كن 0 نأ ءىث نم أوقفنت امو

 .”ظطاولا ةاقكاو لكفلا باب ىف ىتعم كلذ لك لاقي نأ را «رمفأ | ىدختو

 نبالاق ؟ اهريغوأ ةاكرلا وه له «قافالا اذه نأ ق« نورسملا فاتخا (ةعبارلا ةلأسملا)

 هلام نم ململا هقفنأ ءىث لك:نسحلا لاقو : مكلاومأ ةاكز اوجرخت ىتح ىنعي « ةاكرلا هب دارأ: سابع

 د( واع | وهف ىدحارللا د ل نيذلا نم هناف هللا هجو هب باط

 ا هيلعهللا فقو « قافنالا اذه نأب هياع جتحاو ؛ لوألا لوقلا راتخا ىضاقااو ؛ ةرقلا

 كاذامو «ةلزنملا هذم دبعلا رصي مل قافنالا اذه دجوي مل ول ثيحح : ةنجلاب زوفااو ءرارنألا نم

 هكر آلا نال لارأ ناكل ةداكلا نجع ةنكلا انشهغ ولا لأقأ اناء ةجااولا قافتآأللا :

 فرشأ جرخي نأ ىزملا ىلع بجبال هناف ء بحالا ءاتيبا اف سيل ةبجاولا ةاكزلاو « بحاألا ءا

 بدنلا ليبس ىلع لاملا ءاتياب ةصوصخم ةيآلا هذه نأ ؛ حيحصلا لب ءابهرك أو هلا

 « ةاكرلا ةيآب ةخوتسنم ةآلا هذه نأ : ىلكلاو دهاجم نع ىدحاولا لقن 6 هلا ةلأسملا)

 ىلاعت و هناحبسهللاهجول بوبحما لذب ىف بيغرتلا ىفاني فيك ةاكرلا باجبإ نال ءدعبلا ةياغ ىف اذهو

 ى>) ةكاكيغ !"واو نصل نوح ام) هلوق ىف «نمد» ةبلك مهضعب لاق «ةسداسلا ةلأسملا)

 : اوقفنأ اذإ نيذلاو (لاق اك ؛ زوحيال لكلا قافنإ نأ ىلإ ةراشإ هيفو (نوبحتام نحيا او ةفنت

 . نيببتلل اهنأ : نورخآ لاقو(اماوقكلذ نيب ناكو اورتقي ملو اوفرسي

 «ميلع هب هللا ناف ءىث نم اوقفنت اموإل هلوق امأو

 : لاوس هيفف

 لاح لكىع هيلعي ىلاعت هللانأ عم. طرشلا باوج ةبج ىلع ميلع هب هللا ناف ؛ليق :لاقينأ وهو

 هي هللا ناف ءىث نم اوقفنت امو ؛ هريدقت ءءارجا ىنعم هيف نأ : لوالا . نيبجو نم ٍباوجلاو

 نع ةيانك قافنالا كلذب املاع هنوك لع « هنم ءىث هيلع ىذال هب ميلع هنالءرثك مأ لق؛؟؟يزاجي

 ملسي ىلاعت هنأ : ىناثااو . حرمهتلا نم غلبأ نوكي عضوملا اذه لثم ىف ضيرعتااو ؛ باوثا ءاطعإ

 قف مكنأ ملعيو ءايرلا مأ صالخالا وهأ , هيلا ىعادلا نأ ملعيو  هنولعفي هلجال ىذلا هجولا

 .لذرالا سخالا مأ ءدوجالا بحالا
 وأ ةظطنأ لم متقفنأ امو)هلوقو (هللا هملعي ريخ نم اولعفت امو) هلوق ةيآلا هذه ريظن نأ لعاو

"1 

 نم ىأ هن وفقني امنيستل (ءىشنم) هلوذىف «نم» فاشكلا| بحاصلاق (هبلعي هللأ ناف ارالت نم مترذن



 ١ ةيآلا «نوبحت ام اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل» ىلاعئهلوف

 هتكمال.ناسنالا نأ تلع تلمأت اذافء هاون و.هرماوأو هفلاكتل داشنالا هلط ع دا رار
 ريسفتلا ىلا عجرتلو. نيدلا ىف ةدومحملا لاصخلا عيمل اعمجتسم ناكاذإ الا ءايندلا ىف ايندلا قافنا

 لئاسم ةيالا ىف : لوقتف
 لاق «ةيآلا هذه تلزن امل هنأ ىور.هلل هواعج أيش اوبحأ اذإ فلسلا ناك «ىلوألا ةلأسملا)

 مالسلاه يلع لاقف ؟ هب قدصتأفأ ىلإ ىلاومأ بحأو هو « ةنيدملاب طئاح ىل ؛ هللا لوسراي:ةحلط وبأ

 ؛ هللا لوسراي لعفأ : ةحلط وبأ لاقف «نيبرقأألا ىف اهلعجت نأ ىرأ ىنإو : بار لام كاذ ب خد

 ىورو ء امهنع هللا ىضر بعك نب ىنأو « تباث نب ناس> نيب اهاعج هنأ فور“ هيراقأ ىفاممسقف

 لييبس يف هاج و. هب ناك هل سرق ةيآلا هذه لوو فنع ءاج هنحمتلا حر ورا 1 ذا

 نإدمالسلا هيلع لاقف , هسفن ىف ديز دجوف : ةءاسأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيلع لمح « هللا

 نل)لاقف ؟ اهنم بضت لو اهتةتعأ مل:هل ليقف « اهقتعأف .هتبجيأ ةيراج رمع نبا ىرتشاو «ابلبق دق هللا

 (نوبحت امن اوقفنت ىتح ربلا اولانت

 ىفاواخدي ىت> ًاراريأ نوريصي هبام : امهدحأ . نالوق ربلا ريسفتىف نيرسفملا(ةيناثلا ةلأسملا))

 باوثلا : ىناثلاو . ةلوبقملا لامعالا نم مهنم لصحامربلاب دارملا نوكيف ( يعن ىنل راربألا نإ) هلوق

 . هجولا اذه ىلع قافنالاب الا  ةلزنملا هذه اولانت نل : لاق هن اكف.ةنجلاو

 نمآنمربلا نكلو) هلوقب جتحاو ىوقنلا وه (ربلا) لاق نم مينق ؛ لوألا لوقلاب تونا اي

 وهو ريا وه ربلا نإ : رذ وبأ لاقو (نوقتملا مه كتئاوأو اوةدص نيذلا 0 هلوق ىلإ (هّللاب

 . مدقت ام بيرق

 مهنمو ءربلا باوث اولانت نل ىأ (ربلا اولانت نل) لاق نم مهنف  ةنجلا وهربلا: اولاق نيذلا امأو

 نالف ىنرب : سانلا لوق نم وهو : مهيلع هلضفتو مهايإ همارك او هءايلوأ هللا رب دارملا لاق نم

 هلوق ىلإ (نيدلا ىف كولتاقي مل نيذلا نع هللا ك اهني ال) ىلاعت لاقو . ىنع عطقنيال نالف ربوءاذكب

 (هورزبت نأ)

 لاق لاملأ سفن هنإ : لاق نم مهنم (نوبحت امم) هلوق ىف نورسفملا فلتخا (ةثلاثلا ةلأسملا إل

 اومميتالو) ىلاعت لاق « ةديج ةعيفر ةبهلا نوكت نأ : لاقنم مهنمو (ديدشل ريا بحل هنإو) ىلاعت

 هبح ىلع ماعطلا نومعطي و) ىلاعت لاق . هيلا اجاتحم نوكي ام : لاق نم مهنهو (نوقفنت هنم ثيبخلا

 ناكولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو) لاقو ؛ هيلا ممتجاح ىلع ةنآلا هذه ىف بحلا ريسافت دحأ (انيكسم
 شيعلا لمأت ٠ حيمش ميم تنأو هب تقدصتام ةقدصلا لضفأ» مالسلا هيلع لاقو (ةصاصخ مهم



 ةبآلا «نودحت امم اوقفنت ىتحربلا اولانت نلو ىلاعت هلوق 1

 ١١2 را 1 ركمأ+ 3 00 2 3 7 6 20

 نوح 6 اوقفنت ىد ربلا واش ل

 1 1 ل ا ا مهلامو) هلوق ديعولا نم (شلاثلا عوتلا)
 مهل صالخال هنأ اًضيأ نيب «ةيدفلا ببسي ميلآلا باذعلا اذه نع ملل صالخال

 ديدعت متخىلاعت هناأل كلذو ؛ ةعافشلا تايثإ ىلع ةبآلا هذهبا وجتحنأ انباكاللو , ةعافشلاو ةناعالاو

 صيصخت لطب . رفاكلا ريغ ق> ىف ىنملا اذه لصح ولف  ةعافشلاو ةرصنلا مدعب رافكلا ديعو

 ملعأ هللاو رذكلاب ديعولا اذه

 (نوبحت ام اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل )ل ىلاعت هلوق

 ل رمش ىدلا قاف لأ ةنفرك نيم ملا ملع  ةتبلارفاكلا عفنيال قافنالا نأ نيبال ىلاعت هنأ معا

 اك قفتأ نم نأ« ةيالا هذه ىف نيب و (نوبحت امم اوقفنت ىتَح ربلا اولانت نل) لاقف ةرخآلا ىف هب

 راربالا نا) اضيأ لاقو (معن ىنل راربالا نا) ىرخأ ةيآ ىف لاق مث «راربألا ةلمج نم ناذ بحأ

 نورظني كئارآلا ىلع ميعن ىنل راربألا نا ) الا اا

 (نو.سفا:تلا سفانتيلف كاذ فو كسمهماتخ موتخم قيحر نمنوقسي ميعنلا ةرضن مبهوجو ىف فرعت

 تايآلا رئاس ىف لصف امل ىلاعت هللاف (برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل) لاقو

 رد" ةهطل اهفاو'هاربلا لان بحأام قفنأ نم نأ ركذ نأب اديه ئفتك ١ ١نارباللا فاو ةيفك

 نمأ نم ربلا نكلو برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل) لاق ىلاعت هنأ ىهو

 ءربلاب هامسو ء ريخلا لامعأ رثك أ ةبآلا هذه ىف ركذف.ةيآلا رخآ ىلا (ةكئالملاو رخآلا مويلاو هللاب

 تاريخلاكلت لكب متيتأ ناو مكنأىنعملاو (نوبحت امم اوةفنتىتح ربلا اولانت نأ) ةيآلا هذه ىف لاق مث

 ١ 12 لدي اذه.« نوح اعاوقفنت يحاءارلا'ةلطقفب نوزوفتال 5كناف ةيآلا كلت ىف ةروكذملا

 ةيلك :لوقينأ لئاقل نأ : وهو:ثح انههو  تاعاطلا لضفأ كلذ ناك« هبحام قفنأ اذا ناسنالا

 ةرسدنلا بلدسإ هنع

 دقف بحأ امم قفنأ نم نأ ىضتقي ( نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل)هلو قف ةياغلاءابتنال «ىتح»

 نم نا ىضتةي اذهف« راربألل باوثلا مظع ىلع ةلادلا تايآلا تحن لخد ءربلا لان نمو ء ربلا لان

 اذه باوجو ؛ لطاب وهو تاعاطلا رئاسب تأي مل ناو ميظعلا باوثلا ىلا لصو « بحأام قفنأ

 نال را ولاء كحل “كلذ قافنابا لشوت اذإ كلا ؛اةيْوِبعع ىفني نأ هنكم الا ناسناللا نا": "لاكشألا

 نقيت ذإ الا ءايندلا ىف ايندلا قفني نأ هتكعال ناسنالا ؛ اذه ىلعف «لوالا نم !فرثأ كر

 ؛ رداقلا ملاعلا عناصلا دوجوب رقأ اذإ الا ةرخآلا ةداعسب فرتعي نأ هنكمي الو « ةرخآلا ةداعس



 ١و ةيالا «رافك مهو اوتامو اورفك نيذلا ناد ىلاعت هلوق

 ل ءافلا مدع دنعو , ءازجلاو طرشلا ىلع ىنبم مالكلا نأ ىلع لدي « ءافلا لوخدنأ : باوجلا

 لصح هردلانأ ديفيال أذهف 2 6 هل نا لا 5 لوقت 34 ءازجو أطرش ا مالكا نم مفي

 ءىجا باسإل هل لصح مهردلا نأ كيفي اذهف ' مم هأف .قدااجع ىذلا : كا اذاو 4 ءىجيلا بلدساإ هل

 رفكلا ىلع ٍتوملاب للعم ةيدفلا لوبق مدع. نا ىلع لدي ؛ ةيآلا هذه ىف ءافلا ركذف

 (هب ىدتفا ولو) هلوق ىف واولا ةدئافام «ىناثلا لاؤسلاإ>

 هللا ىلإ برقتول : ريدقتلاو , فطعلل اهنإ جاجزلا لاق : لوألا . اهوجو هيف اوركذ : باوجلا

 هزه 00 مل ايهذ نضرالا ءلك باذعلا نم ىدتفأ ولو 3 هرفك عم كلذ هعفت ل ايهذ ضراللا ءلم

 . هوجولا عيمجنم لوبقلاىنب حيرصت هنآل : ظيلغتلافدكوأ اذهو : لاقءىرابنالا نبارايتخا اذهو

 ءلم مدحأ نم لبقي نلف) هلوق نآل كلذو . لامجالا دعب ليصفتلا نايبل تلخد «واولا» : ىناثلا

 هجو وهو : قلاثلا . ةيدفلا ةهجب لويقلا قف ىلع صنف « وكلا هوجولا لمتح (ابهذ ضراللا

 ةتباا املبقي مل ةيدهو ةفحتب دبعلا كلذ هفحتأ اذاف . هديبع ضعب لعب ضغنمنأوهو « ىلابب رطخ

 امنإ ةغلابملاو ء بضغلا ةياغ كلذ ناك. اضيأ ةيدفلا هنم لبقي مل اذإ امأف « ةيدفلا هنم لبقي دق هنأالإ
 اعقاو ناكولو ءابهذ ضرألا ءلم مبنم لبقيال هنأب ىلاعت مك , ةياغلا ىه ىتاا ةبترملا كلتب لصحت

 رئاسب هنم الوبقم نوكي ال نأبف « قيرطلا اذهب الوبقم نكي ملام هنأ ىلع اهيبنت  .ادفلا ليبس ىلع
 :كوأ.قرطلا

 مولعمو « اريمطقالو اريقن ةمايقلا موي كلمال رفاكلا نأ مولسعملا نم نأ «ثلاثلا لاؤسلا))

 نم لبقي نل) هلوق ةدئاف اف ؛ ةرخآلا رادلا ىف ةتبلا بهذلا عفني الف بهذلا كلمي نأءريدقتب نأ

 (ابهذ ضرالا ءلم مدحأأ

 ايندلا ىف اوقفنأ دق اوناكمهنأ ولف رفكلا ىلع اوتام اذإ مهنأ : امهدحأ . ناهجو هيف : باوجلا

 :!قانازو هلو نوكت الر هككلا عم ةعاطلا نآل:م,نم كلذولاعت هللا لبةي نل : ابهذ ض نال

 رفاكلا نأولريدقتااو «ءايشألا زعأ نع ةيانك بهذلاف « ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع عقو مالكلا نأ

 لإ كلذ لسسوت نأ نجعل ٠ ةرثكلا ةياغ ُّ هلذب ىلع ردق مث 1 ءايشاألا رعأ ىلع ردق ةما.قلا موب

 . باقعلا ند سفنلا صياخت نم نوسيآ مهنأ دوصقملاف ةلججاب و.هللا باذع نم هسفن صياخت

 اى ىلاعت هنأ ملعاو (مبلأ باذع ملو) هلوق ةيآلا هذه ىف روكذملا ديعولا نم (ىناثلا عونلا إل

 باذع مه و) لاقف باذعلا كلذ ةفصب هفدرأ ٠ باذعلا نم سفنلا صيلخت هنكميال رفاكلا نأ نيب



 ا ا د ع عاطل ١

 هو مه رث مس

 ضرالا ءلم مهدَحأ نم 01 اق رافك مو اكرام اوك َنيذل نإ
 7 د

 107 صان نم نم م او ملأ كيان 9 كلو هب ىدتفا ولو اهذ
 هذه آذآ

 لامكلا ليبس ىلع نولاضلا مث مهنأ ىلع لوم اذه : باوجلاو

 فض ولا زل الغلا عاونأ حبق رفكلاو ءهيف ولغلاو رفكسلا ىلع ىدامن اب ال وأ مبفصو# ىتاثلالاسلا ل

 ماا ل دل لا ىاوقأا و دياع د ققلا تفضرت: لص ناك !ةيةغلابللاو 3 ةعلاسلل دا ريرامع

 هن "لاس افعخأ

 ريدقتلا اذه ىلعو ٠ لاكلا ليبس ىلع نولاضلا مه مهنأ دارلا قعر ارا نفقا لاو لاو

 ةطانودخ

 لاو ا لالالا مهدحأ قم لي نلف وانك مهو اوتامو اورفك نيذلا نإ ىلاعت هلوق

 4( نب ر صان نم مهلامو ملأ باذع مط كتلزأ 4_ ىدتفا

 وهو « ةلوبقم ةحيحص ةبوت رفكلا نع بوتي ىذلا : اهدحأ . ماسقأ ةثالث ىلع رفاكلا نأرلعا

 لبقت نل هنا: لاقو « ةمدقتملا ةيآلا ىف هللا هركذ ىذلا وهو « ةدساف ةبوت رفكلا كلذ نع بوتي

 ىلاعت هنا مث ةيآلاد ذهىف روكذملا وهو ةتبلا ةبوت ريغ نم رفكلا ىلع تومب ىذلا : اهثلاثو . هتبوت

 عاونأ ةثالثب ءالؤه نع ربخأ

 ىدحاولالاق ب ىدتفاولو اهذ ةدضإلا ءلم مهدحأ ن ملبقي نلف هلوق 4 لاثألل عونلا)

 هنا الا ءاماتمالكسلا نوكي نأ « ريسفتلاىنعمو « ريسفتلا لع «ابهذ» بصتت اوهؤا ام ردق ءىثلا ءلم

 ترسف ءامهرد :تلق اذاف 2 ميم دودعملاو 2ع مولعم ددعلاف «نيو_ تع ىديع : كازمك امن وكت

 امجو تلق اذاف , اذام ىف نيب ملو هتسحنع تربخأ دقف «سانلا نسحأ وه:تلق اذا كلذك وءددعلا

 الخابلف 2 هعف رام الو هضفخأم هل نينل هنال هتدصن انما 2 ريسفتلا ىلع هتلصلو هتلم دمفءالمعف ل

 0 كلل جابك: لاك: هيف لئاعأل هناك ل عجيف : تاكرملا فحأ بضتلانآآلا ءبصننيذه نم

 لاجر اسفن نورشع ىدنع لاقي م« ءلم ىلع ادر عفرلاب (بهذ) شالا ارق

 داع تال انو

 هافلاب (لبةينلف) ةيالاهذه يفو ءاف ريغب (لبقتنأ) ةمدقتملا ةيالا فليقل (لواآلالاؤسلا)



 ١ مق ةيآلا «نولاضلا مث كئلوأ ود ىلاعت هلوق

 اودترا نيذلا ىف تلزن ةيآلا نأ : ثلاثلاو . نآرقلاو مالسلاو ةالصلا هيلع ادم ممراكنإ ببسب

 بير مل-و هيلع هللا لص ددحمب صيرتن ةكمب مبقن : اولاق مهنأ رفكلا مهدايدزاو ؛ 5 لربه

 ىمسف : قافالا ليس ىلع مالسالاىلإ عوجرلا ىلع اومزع مث  اودترا ةقرف دارملا : عبارلا . نونملا

 ًارفك قافنلا كلذ ىلاعت هللا

 ؛ ةيآلا هذه ىف مكحو ؛ نيدترملا ةبوت لوبقب ىلوآلا ةيآلا ىف 5 ىلاعت هنأ «ة يناثلا ةلأسملا)

 اهتاف ءاهطورشب ةبوتلا تدجو ىتم هنأ ليلدلاب تبث اضيأو , ضقانتلا موي وهو ؛املوبق مدعب

 : هوجو ىلع (مهتبوت لبقت نل) ىلاعت هلوقريسفت ىف نورسفملا فلتخا اذهلف ؛ ةلاحال ةلوبقم نوكت

 لوقي ىلاعت هللاو توملاروض>دنءالا نوبوتيال مهنأ « ببسلا : ءاطعو ةداتقو نسحلالاق : لوألا

 نأ : ىناثلا (نآلا تبت ىتالاق توملا رهدحأ رضح اذا ىت> تائيسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا تسيلو)

 لافقلاو ىضاقلا لاق : ثلاثلا . صالخا مه.ولق ىف لصحي لو ءناسللاب اوبات اذاام لع اذه لمح

 بوتي: نأ الا.« ةئعللا لهأ هنأ نيبرواء نانسمالا,نعبا نفك نموت ذ,مّدق ان: ىلاغت هناةىرابنالا نبأ

 ذل وقم ريغ نيصت لوألا تبازتلا نآفاإ ةياوتلا اكلات ظهر رع هرقارفككألا نأ 30 هك ف

 اوبات نيذلاالا : ريدقتلا نآل «هوجولارثس نم ةيآلاب قيلأ هجولا اذهو لاق . نكت ل اهن اكر يصتو

 لاق : عبارلا . مهتبوت لبقت نل ًارفك اودادزا مث كلذك اوناكناف ؛ حر روفغ هللا ناف | وحلصأو

 لبقتال ىذلا نآلءرفكلا ىلع توملا نع ةيانك لعج (مهمتبوت لبقت نل) هلوق : فاشكلا بحاص

 اولعفام اولعف نيذلا نيدترملاو دومملا نا لبق هن اكءزفكلا لع توب ىذلا وه « رافكلا نم هتبوت

 كلت نع اوبات اذاام دارملال عل : سماخلا . مهتبوت لبقتال نم ةلمجيف نولخاد  رفكلا ىلع نوتئام

 : لوقأو « لصأألا نع ةبوتلا لصحت ملام ؛ ةلوبقه ريصتال ةدايزاا كلت نع ةبوتلا ناف ؛ طقف ةدايزلا

 اودادزا مث مهبناميا دعب اورفك نيذلا نا) هلوق انل> اذاام ىلع ىشمنت امنا تاباوجلا هذه ةلمج

 ةحيدص ةبوت هدادترا نع بات دترم نم كف الاو « قارغتسالا ىلعال قباسلا دوهعملا ىلع (ًارفك

 فيلكتلا نامز ىف صالخالاب ةنورقم

 دوهعملا لع ظفالا انلمخ ءاوس ء درطم باوجوهف ىضاقلاو لاف نع هانيكحىذلا باوجلا امأف
 قارغتسالا ىلع وأ قباسلا

 1 ل ولاضلا مه كئاوأو) لوآلا : نالاؤس هيفف (نولاضلا مه كئاوأو) هلوق امأ

 ناك ي)ناتككالا هكر نفك هاوس لاخر وهف .رفاك لك تاغ: كلدك رداآلا يلوا كالاط مهريغ

 لصأللا ىف ًارفاك



 ةيالا «مهناعا دعب اورفك نيذلا نا» ىلاعتهلوق ١

 67 راع هر تال 20 د 6 ه2 لا ا 267 ص و 1

 مهبول شمت ىلا رفا ءاودادزا مث مهنامإ دعل اورفك نيذلا نأ

 7 2 2 ا 0

 «ة.٠» نولاضلا مكقئلواو

 لات طلو لل اذ ولك ىأ نعللا ىتآيد رواج نك عف ب اقعلا بجي نعللا نال , نعللا رثأ دولخ

 هلوق :سابع نبا لاق : ثلاثلا . (هيف نيدلاخ ًارزو ةمايقلا موي لمح هناف هنع ضرعأ نم) ىلاعت

 (اهيف نيدلاخ) هلوق نأ ملعاو . روكذم ريغ نع ةيانكللا « اذه ىلعف : منبج ىف ىأ (اهيف نيدلاخ)

 مثالو باذعلا مهنع ففخال) لاق مث (هللا ةنعل مهياخ) ىلاعت هلوق وهو « هلبق امب لاحلا ىلع بصن

 فخأ مهم اذع لعجيال هنأ ىنعم اف (ةرسيم ىلإ ةرظنف) ىلاعت لاق : ريخأتلا . راظنالا ىنعم (نورظني

 راكلاب ,قحلملا .قاذعلا نا : نيملكتللا,لوق :قيقحت اذهو :تقو ىلإ تقو نه 'تاقعلا رخؤيا الو

 نم اوبات نيذلا الإ) لاق مث .هللابهنم ذوعن « ةعطقنم ريغ ةعاد عفانملا 0 ةصلاخ ةرضم

 حاصلا لمعلا اهيل! فاضني ىتح« نكت الاهدحو ةبوتلا نأ نيب مث .هنم اوبات نيذلاالإ ىنعملاو(كلذ دعب

 اونلعينأب كلذ وءتادابعلاب قاخلا عممهرهاظو:تابقارملاب قا عممبنطاب اوحلصأ ىأ(اوحلصأ و ) لاقف

 هيفو( ميحر روفغ هللا ناف) لاق م”.اهنععجر رتغم ةدسافلا مهتقي رطب رتغاول هنأ ىت- لطابلا ىلعانك انأب

 ةلازاب روفغ : ىتاثلا . وفعلاب ةرخآلا ىف بحر : رتسلاب ايندلا ىف ممحنابقل روفغ : لوالا . ناهجو

 (فلس دقام مهر فغياوهتني نإ او رفك نيذلا لق) ىلاعت هلوق هريظنو « باوثلا ءاطعاب مير , باقعلا

 مل رفغب هللاناف اوبات نإ : مالكلا ريدقتو“ ءازجلا هنآل ( ميحر روفغ هللا ناف) هلوقىف ءافلا تلخدو

 كئلوأو مهتبوت لبقت را ًارفك اودادزا مث مهناميإ دعب اورفك نيذلا نإ )ل ىلاعت هلوق

 (نولاضلا مث

 .ناتلاس ةبآلا ىفو

 نأب ةدايزالالعاف نوكي دترملا نأ طباضلاو ؛رفكلا دادزي هب امف اوفلتخا (ىلوألا ةلأسملاإ)

 ًارفكر فكلا كلذملإ 0 نأب  ةدايزال العاف نوكي دقو « ةداي زاك رارصالا نوكسيف .رمديو مق

 ل ١ نا ةءاواكةباتكلا لهأ نأ. لراألا»:اهوجوةيقراوركذ قاثلا ريدقتلا اذهءلعو . رخآ

 هيف مهنعط ببسب ًارفك اودادزا مث « ثعبملا دنع هب اورفك مث « هثعبه لبق مالسااو ةالصلا هياع

 دوييلا نأ : ىناثلا . رهظت ةزجعم لكل ممراكنإو ؛ نينمؤللل مهتنتفو ؛ هقاثيم مبضقنو « تقو لكفف

 ؛ ارفك اودادزامث . ليجنالاو ىسيع مهراكنإ ببسب اورفك مث « مالساا هيلع ىسومب نينمؤم !وناك



 ١ ةيآلا «هللا ةنعل مهلع نأ مهؤازج كئلوأ» ىلاعت هلوق

 نالاؤس هيفف
 ىدييال هللاو) اهرخآ ىف لاقو (اموق هللا ىده فيك) ةيآلا لوأ ىف لاق (لوآلا لاؤسلاإ)

 راركت اذهو (نيملاظاا موقلا

 د رملا ف مكحلا كلذ مخملاعت هنا مث « نيدترملاب صتخم (هللا ىدهي فيك ) هلوق نأ : باوجلاو

 (نيملاظلا موق ىدهمال هللاو) لاقف ىلصالارفاكلا ىفو
 ؟ املاظرفاكلا ىمم مل( ىناثاا لاؤسلاإ)

 ءالبلا دراوم هسفن دروأ رفاكلا نأ هيف ببسلاو ( ميظع مظل كرشلا نا) ىلاعت لاق : باوجلا

 :هسصنل انملاظ ناكف ءاّوذكتلا كلذ كليشي:لاقكلا]

 (اهيف نيدلاخ نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل مهملع نأ مهؤازج كشلوأ ) ىلاعت لاق مث

 رمألا نأ نيب مث , هتياده نم ىلاعت هللامهعنمب مهناميا دعب اورفك نيذلا نأب مكح ىلاعت هنأىنعملاو

 ايبس ىلع )ع ةرخآلا َْق مدعي و ميظعلا نمعللا مهنعلي ايندلا ْق ميدل مل 2 هيلع رو هصقم ريغ

 كاذكلا و:ةيوقعلال اتا هنللا مد اعتلال نا يول سلا ةفراقك تلا سلا معاو

 مهرفكو مهيلظ ببسب مق حتسم كلذ لكو « سانلا نم كلذكو : لوقلاب ىه : ةكئالملا نم ةنعللاو

 . كلذل ءازج نوكي نأ حاصف

 لاق ٍ لولا .هوجو هيف ” نلف هنعلال هقفاوي نمو 00 ختي“ مع م «لوآلا لاؤملا)

 الك) ىلاعت لاق )ع أضعإ مهضعب نعلي ةرخالا َّق 3 اناا: هنعلب ال ناك نإ و هتعلب نأ هل : 0 وب

 لعد كرت مسمي نعل روكسي ساروا ةمايقلا موي مر لاقو (اهتخأ ت كلما كل

 ناكل 4 نوال مش داتا َن 17 ثلاثلاو 0 لاتكفل قد امك املا لصح دهذ : - ريدقتلا اذه

 عيمج نأ : ىدنع حصألا وهو : عبارلا (نيعمجأ) لاق ثالثلا نعل ركذ امل مث « سانلا نم اوسيل

 اكلا:نعل اذاقاءنفاكب الو :للظنم نقبل هنأ هسفن ى:انعتتت اةنكتلو ما رفاكملا | (لطلللا ناوانأب قاد

 ناهجوهيف : انلق ؟ةنعللادولخ اف , ةنعللا ىف نيدلاخ ىأ (اهيف نيدلاخ) هلوق 4( ىناثلا لاؤسلا)
 راثلا ف مهعمنمون ونم ملا وةكالملا مهنعلي لازيال ةمايقلا موي مهنأ ىنعم ىلع « ةنمالا فديلختتاا نأ : لوألا

 ع نعللا دواخ 34 ةلرلا نأ 5 ىلاثلا 0 ءالٌؤه نم نعد منعلي نأ نم ؛ ملاوحأ ند ىو ولخ الف

 «م هع رخفح ١/١



 | ةيآلا «نيملاظلا موقلا ىدهءال هتلاو »ىلاعتهلوق ومع

 (منبج قيرط الا اقيرطمهدهيل الو مهل رفغيل هللا نكي مل اولظواورفك نيذلا نا) ىلاعت لاق ةنجلا
 111 روكي نأ نكعال هنأ : تلاثلا . (رامتاألا مهتحت نم ىرحجت مهناماب مهبر مهيدهب) لاقو

 هناآل « ىلاعت هللا نم اضيأ رفكلا نوكي نأ مزاي ردقتلا اذهىلع نال؛ هيف ةفرعملا قلخ ةيادلا نم

 ىلاعت هللا نمرفكسلا ناكولو « الاض ًارفاك ناكامقلخي مل اذإ و ايدتبم انم مناك ةفرعملا قلخ اذإ ىلاعت

 مموكب ةقطان ةيالا نكل مهلا رفكلا فاضي نأ حصي لو ؛ رفك ار ل م

 ]ورفك امو هللا ىدهي فيك ) لاق ىلاعت هناف « رفكللل نيلعاف مهن 5 رمكلا تي نيمرهذم

 امأو.ةيآلا هذه ىف محلاوقأ ةلمج اذبف ء رفكلا كلذ ىلع مهمذو ؛ مهلا 2 فاضف (مهناميإ دعب

 لكنا ,فيلكتلا رادىهللا ةنس ترج دقو : اولاقءةفرعملا قلخ ةيادبلا نم دارملا: اولاقف ةنساا لهأ

 قلخ فيك :لاق ىلاعت هناكف « دبعلا دصق بيقع هقلخي ىلاعت هللا ناف . هليصحت ىلا دبعلا دصقي لعف

 معأ هللاو.هودارأ وأ رفكسلا ليصحت اودصق مهو ؛ةفرعملا مهف هلل

 نالوق هيف (اودهشو) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 لففلا فظع ن“ال .. قح لوسرلا نأ اودبش نأ دعب و:اونمآ .نأ دعب ريدقتلاوءفطغ هنأ: لوالا

 دل ىلا ةنكلا مسالا ىلع لعفلا فطع ىضنقا ناو رهاظلا ىف وهف « زوال مسالا ىلع

 اورفك اموق هتلاىده. فيك : ريدقتلاو«دق» رامضاب لاحلل «واولا» نأ : ىتاثلا . لعفلا ىلع لعفلا

 قح لوسرلا نأ اودهشام لاح مهنامإ دعب

 ناب ةداهشلا دعبو « مهنايإ دعب اورفك اموق هللا ىده.فيك :ةبآلا ريدقت (ةعبارلا ةلأسملا)

 فوطعملاو « نامبالا ىلع قح لوسرلا نأب ةداهشلا فطعف .تانيبلا مهتءاج دقو ق- لوسرلا

 نا انهذم نا : هباوجو. نامالل ري مءاغم قح لوسرلا ناب ةدابسشاا نأ مزليف ؛ هيلع فوطعبلل رياغم

 ةبآلا هذه تراصف ناراغتم امهو « ناسللاب رارقالا وه ةدابشلاو . بلقلاب قيدصتلا وه ن امبالا

 باقلاب مئاق ىنعم هنأو ناسللاب رارقالل رياغم نامبالا نأ ىلع ةلاد هجولا اذه نم

 ثالثلاصخ دعب لصح هنأ ثيح نم موقلا رفك 00 : ىلاعت هنأ لعا «ةسماخلا ةلأسملا)

 اذ[ ؛ تانيبلا لك دعب .:اهلاثاو' ٠ اقع لاوسرلا نوك ةدابش دعب : اهناثو : نامالا دعب” اقادحأ

 دعب رفكلا نوكمض « ةدابشلا رابظا دعبو ةريصبلا دعب احالص رفكلا كلذ ناكء كلذك رمأللا ناك

 حبقأ ماعلا ةلز نأ لع لدي اذهو دوحجلاو ةدناعملاك نوكي ردكشلا] اذه لثم نالمبقأ ءادشأإلا هذه

 . لهاجلا ةلز نه

 « نيملاظلا موقلا ىدبمال هللاو) ىلاعث هلوق امأ ١)



 ١مو ١ ةيآلا «مهناميإ دعب اورفك اموق هللا ىدهي فيك» ىلاعت هلو

 هللا ناف اوحلصأو كلذ دعب نم اوبات نيذلا الإءنورظني مهالو باذعلا مهنع ففخبال اهيف نيدلاخ

 «مب>ر روفغ

 لبقي نلف انيد مالسالا ريغغتبي نمو) هلوقب ناميالاو مالسالا 5 مظع امل ىلاعت هنأ ملعا

 نام مالسألا كرت نم ادنيعو نيب نأب ميظعتلا كلذ دك أ /[نكداذلا قيوردخلا نا 1

 . لئاسم ةيآلا ىفو (مهناميإ دعب اورفك اموق هللا ىدهي فيك )
 تلزن : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق : لوألا : لاوقأ لوزنلا ببس ف (ى وألا ةلأسملا)

 نونملابير هب نوصيرتياوذخأمث  ةكمب اوقحلو اودترامث ؛ اونمآ اوناك« طهر ةرشعوف ةيآلا هذه

 (اوبات نيذلا الإ) هلوقب مهنم بئاتلا ىتثتساف ؛ بات نم مهمف ناكو « ةيآلا هذه مهيف ىلاعت هللا ل زئأف

 اورفك . مهنيدب ناد نمو ريضنلاو ةظيرق دوهب ىف تازن:لاق هنأ سابع نبا نع اضيأ لقن : ىناثلا

 ثعب ايلف « ةوبنلاب هل نودبشي اوناكو , هثعبم لبق نينمؤم اوناكنأ دعب  ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلاب
 وهو ديوس نب ثرحلاق تلذت : كلاثلاوا:ادسحو 'ًايغب اورفك «تازجعملاو تانيبلاب متءاجو

 لسرأف ٠ ةبوت نم ىل له ىل اولأسا نأ هموق ىلإ لسرأف « هتدر ىلع مدن ني> « راصنألا نم لجر
 هللا لص لو.سرلالبقو ؛ ملسو هيلع هللا ليصل وسرلادب ىلع باتو ةنيدملاىلإ لبقاف ؛ ةيالاب هوخأ هيلا

 ىلاعت هلوق نا : لاق نم مهنم : نالوق ةيآلا هذه ىف سانلل : هللا همحر لافقلا لاق . هتبوت سو هيلع

 (مهنامأ دعب اورفك اموق هللا ىدهي فيك ) هلوق نم هدعب امو (انيد مالسالا ريغ محب نمو)

 نم ةصقلا ءادتبا لعج نم مهنمو ؛ ةدحاو ةصق ىف كلذ عيمج لزن (نولاضلا مه كئلوأو) هلوق ىلا

 امنأ : امهدحأ :نالوق اضيأ اهيفف نيريدقتلا لع مث (رافك ,هو اوتامو اورفك نيذلا نأ).هلوق

 هانحرشام ىلع اودترا مث اونمآ مالسالا نع نيدترم موق ىف اهنأ : ىناثلاو . باتكلا لهأ ىف

 (مهناميا دعب اورفك اموق هللا ىدبي فيك ) هلوق ريسفتف ءالقعلا فلتخا 4(ةيناثلا ةلأسملا)

 عضوو « فيرعتلا ىنعمب نيدلا ىلا قاخلا عيج ىده ىلاعت هنأب دهشت انلوصأ نا:اولاقف ةلزتعملا امأ

 ىلاعت هنامثع اروذعم لاضلاو رفاكلاراصل ءايشأألا هذبم لكلا معي مل ولذا ؛ فاطاالا لعفو لئالدلا

 « لئالدلا بصن ىوس رخآ ءىثب ةيادحلا هذه ريسفت نمدب الف ءنافكلا ءالؤه ده ل هنأب ح

 مل ًاناوت يضلل انام عرقا عفاطاإلا عنم ةيآلا هذه نم دارملا : لوألا : اهوجو هيف اوركذ مث

 اودتهانيذلا هتلاديزيو) ىلاعت لاقو (انلبس مهيدهنل انيف اودهاج نيذلا و) ىلاعتلاق اك مهنامب ىلع

 (مالسلال بس هناوضر عبت | نم هللا هب ىدبم ) لاقو (ىدهمداز اودتها نيذلاو) ىلاعتلاقو (ىده

 ىلا مهيدممال ىلاعت هللا نأ دارملا نأ : ىتاثلا . ىده هللا هديزيدق ىدتهملا نأ ىلع تايآلا هذه تلدف



 ةيلا ءانيد مالسالا ريغ غتبي نمود ىلاعت هلوق ل

 «(مهد» نب. "ني رسأخلا نمةرخآلا ف 3 59 ٠ لبق نك انيد د مالسالا ريغْعت 0
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 قح لوخرا ا اموق هللا ىدهي فيك
 سس هم راس اج اا مرج م

 ه هادم َنََ هرترت اع لس ا عع

 مولع نا موازج + كو «مك» َنيماظلا مولا ىدوال 2 تت 1 مهءاجو

 م س26 م26 مك مخ ا

 باذعلا مع ففغضال ا 0 0 «/لىا/» 0 سس املا 1 دللاَو هللا حل ظ
 رس - 8-5 ا -

 و 46 2 6-0 رو اورور كا 2

 روفغ هللا ناف | 21 فل ادعي نم وبات نذل الإ «م/ب» َتورظني مال و

 ,ئ هَ

 «م4ة2 مي ر

 ه-_-

 (نيرساخلا نم ةرخآلا ىف وهو هنم لبقي نلف انيد مالسالا ريغ غتبي نمو ىلاعت هلوق
 ةنآلا هذه ىف نيب نأب هعبتأ (نوملسه هل نحنو) ةمدقتملا ةيآلا رخآ ىف لاق امل ىلاعت 0

 ار نال . هللا دنع لوبقم ريغ هناف مالسالا ىوس نيد لكذأو مالسالا الإ سيل نيدلا نأ

 لبقتيامإ) ىلاعت لاق كلذلو « هيلع هبيثي و ؛ هلعاف نع ىضريو . لمعلا كلذ هللا ىذري نأ وه لمعلل

 ؛ هللا دنع الوبقم نوكيال هنأ كف مالساألا ىوس نيد هل نم لكنأ ىلاعت نيب مث (نيقتملا نم هللا

 ”اادللا لوصحلو ”ناوثلا نامرك نؤكقرخآلا ىف نارشخلاو ؛ نيرساخلا نم نوك كلذكف

 نم هلمحتام ىلعو حلاصلا لمعلا نم ايندلا ىف هتافام ىلع رسحتلاو ةفساتلا ف هقجل اف هيف لخدو
 نامبالان أى علدي ةيآلا هذهرهاظ نأ ملعاو . لطابلا نيدلا كلذ هريرقت ىف ايندلا ىف ةقشملاو بعتلا

 نهو)ىلاعتهلوقلالوبقم نامبالا نوكيال نأ بجول مالسالا ريغ نامبالا ناكول ذإ ؛ مالسالا وه
 او:هؤتمل لق انمآ بارعأللا تلاق) ىلاعت هلوق رهاظ نأ الإ (هنم لبقي ناف انيد مالسالا ريغ غتبي

 ةيآلا لمحت نأ امهننب قيفوتلا هجوو نامالل ارياغم مالسالا نوك ىضتقي (انماسأ اولوق نكلو
 , ىوغللا عض ولا ىلع ةيناثلا ةيالاو ع هلا[ فرحلا :اغىوألا

 مثءاجو ق> لوسرلا نأ اودبشو مهناميإ دعب اورفك ا!هوق هللا ىدهي فيك ) ىلاصعت هلوق
 نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا تنعل مباع نأ مؤازج كل وأ «نيملاظلاموقلا ىدهمال هللاو تانيبلا



 ةمس#س 2 ةيآلا «نولسمهل نحنو مهنم دحأ نيب قرفتالد ىلاعت هلوث
 ىنال هنأ ىلع هجولا اذه نم ةلاد ةبآلا هذه تناكف « لسرلا نم هدعب ىتأي نمل قاثيملاهيلع ذخأب ملو

 فرح اهلثم نم مدقت ايفو « ءالعتسالا فرحب ةيآلا هذه ىف «لزنأ» ىدع مل : ليق ناف.ةتبلا هدعب

 ةرات ءافخع لشزلا ىلإ ىقتنتو + قف: نمل ونا نسولا نال! اع يكملا هوك ا انت كا

 لزني ىحولا نآل ءلوسرلا ق- ىف (انيلع) ليق امنإ اضيأ لبقو « رخآلاب ىرخأو نيينعملا دحأب
 ىرتالأ « فسعت اذهو ءابتنالا هجو ىلع لوسرلا نم مهتأي ىحولا نآل ةمألا قح ىف (انيلاو) هيلع

 (اونمآن يذلا ىلع لزنأ ىذلاب اونمآ) هلوق إو (باتكلا كيلا لزنأو) (كيلا لزنأ امب) هلوق لإ

 تخسنو اومدقت نيذلا ءايبنالا ءالؤرب ناميالا نأ ىف ءاسلعلا فلتخا (ةئئاثلا ةلأسملاإ)

 هن ونن ريضتا ليف ؛ احوتتنم ناضاامل ةغّرشب كوز « فال هد : نركا ميعت ارش

 نآلا مهنأب نهؤنالو . السرو ءايبنأ 0 نمؤن : لاق ةخوسنم ريصت اهنإ لاق نش ؟ ةخوسنم

 ىف لسرو ايبنأ مهنأ نمؤت : لاق ةوبنلا عرضا ذ ىضتقيال ةعيرشلا خيسل نإ لاق نمو ؛ لسرو ءاينأ

 . عضوملا اذهل هبنتف « لاحلا

 دققيرفتلا : مصألا لاق : لوألا . هوجو هيف (مهنم دحأ نيب قرفنال) هلوق (ةعبارلا ةلأسملا 9

 ةعاطلا ف دحاو ليبسىلع اوناكام مهنأب لوقا لجال نوكي دقو « ضعبلا ىلع ضعبلا ليضفتب نوكي
 ىو ؛ هللا ىلإ ةوءدلا ىف دحاو نيد ىلع مرسأب اوناك مهنأ رقن ىنعي , هجولا اذه نم دارملاو : هلل

 نود ضعبب نمؤن نأب (مهنم دحأ نيب قرفنال) دارملا : مهضعب لاق : ىناثلا . هللا فيلاكتل دايقتنالا

 قرفنال ىأ ؛ مهنم دحأ نيب قرفنال': ملسمورأ لاق": 'كلاثلا  ىواشلاو ذولا قوش 22

 قيرفتلاب مهفصو اموق مذو (اوةرفتالو اعيمج هللا لبح اومصتعاو) هلوقك وهو ؛ هيلع اوعمجأام

 (نومعزت منك | مكنعلضو نيب عطقت دقل)لاَقف

 ناك امنإ ءايبنالا ءالؤه ةونب انرارقا نإ: لوألا . هوجوهيفف (نوملسم هل نحنو) هلوق امأ

 فالخ ىلع هلاح نأ ىلع هيبنت هيفو « هرمأو همكحل نيءلستسم ىلاغت هلل نيداقنم اننوك لجل

 : ىناثلاو . (ضرالاو تاومسلا ىف نم ملسأ هلو نوغبي هللا نيد ريغفأ) هلوقب هللا مهطاخ نيذلا

 ةفص كلتو « ةفلاخلا كرتو ءاضرلاب هللا مآل نوملستسم ىأ (نوملسم هل ننو) سم وبأ لاق

 نوبراحي نيذلا ءازج امتإ) لاق يهل ةبراحلاب نوفصوي نورفاكلاو «لسلا لهأ مهو ؛ هللاب نينمؤملا

 ضارغلا( ال "انملسأ هل ندقتلا رضخلا دف (نوئنتم هل: نكو) هلوق نأ :.تلاثلا'" (هلوامرو هللا

 الو نولعفيال مهناف . كلذ نم دضلاب مهلاح نأ ىلع هيبنت اذهو « لام بلطو ءايرو ةعمس نم رخآ

 : ملعأ هللا و لاوماللا :تلظو ءانزلاو ةغسلللاا لإ نروح



 ةيآلا «ميهاربإ ىلع لزنأامو انيلع لزنأ امو هللاب انمآ لقد ىلاعتهلوق 2019

 اًكدصم هنوك مسو هيلع هللا ىلص دم ةفص نم نا ةيآلا هذه ىف نيب « مبعم امل اقدصم ىنأي ىذلا

 لئاسم انههو « ةبآلا رخآ ىلا (هللاب انمآ لق) لاقف « مبعم امل

 ىلاعت هنا : لوألا : هوجو هيفو (انمآ ) ىف عمجو (لق) ىف ريمضلا دحو (ىلوالا ةلأسملا 2

 ىلع عمجا ظفلب مهبطاخي مولا بطاخي نيح هنأ هبلعو ؛ نادحولا ظفلب هبطاخ امإ : هبطاخ نيح

 داراتكرلا تاطخ الوأ هطاخ ةنأأ# ىاثلاو .ءاظعلاو كولملا ملكتي اه لثم ؛ ميخفتلاو ميظعتلا جو

 ىلعاهيبفت (انمآ ) لاقم“ ؛ وه الا قاخلا ىلا هللا نم فيلكتلا اذهل غلبم ال هنا ىلع مالكلا اذه لديل

 هلوقب فيلكتلا اذه ىف هنيع ىلاعت هنا : ثلاثلا . هيلع هنوةفاوب هبادكأ ناف لوقلا اذه لوي نيح هنا

 هصاوخ نم سيل فيلكتلا اذه نأ ىلع اهيبنت (انمآ) لاق مث ؛ مبعم امل اقدصم هنوك هب ربظيل (لق)

 قرفن ال هلسرو هبتك و هتكئالمو هللاب نمآ لكن ونمؤملاو) لاق 5« نينمؤأ ا لكل مزال وه لب

 (هلسر نم دحأ نيب
 نامي الا لصأهلاب نامبالا نآل «ءايينالاب ناميالا ىلع هتلاب ناميالا مدق 4(ةيناثثا ةلأسملا)

 اكلنا اهوف رح ءاسن اللا رتاس بتك نال ؛ هيلعلزنأ امينامالا ركذ ةناثلا ةبترحلا قو «ةودنلاب

 دم ىلع لزنأ ام ناكف سو هيلع هللا ىلص دم ىلع هللا هلزنأ امب الإ اذا وحأ ةفرعم ىلا ليبس الف

 ممو «ءايبنالا ضعي ركذ « ةثلاثثا ةيترملا ىفو . هيلع همدق اذبلف : ءايبنأللا رئاس ىلع لزنأ الا لصآلاك

 مهدوجوب باتكلا لهأ فرتعي نيذلا ءايبناألا

 ىلاعت هللا بجوأ امتإو ؛ فارعألا ةروس ىف رشع ىنثالا مهمأ هللا ركذنيذلا « ماللاهيلعبوقعي

 عيمج اقدصم مالسلا هيلع هنوك تابثإ : اهادحا . دئاوفل مالسلا مهلع ءايبنالا لكةوذنب رارقالا

 باتكلا ل هأ بهاذمنأ ىلع هينتلا : اممناثو . قاثيملا ذخأ ىف اريتعم ناكطرشلا اذه نآل « ءايبنآلا

 اذهو ٠ هيلع ةزجعملا روبظ ناكمل هنوةدصي ىنذلا ىنلا نوقدصي امإ منال كلذو « ةضقانتم

 طابسأ مه (طابساألاو) مهتوبن ىف نوفلتخيو ٠

 قيدصتلاب ضعبلا صيصخت نوكي اذه ىلعو . ايبن ناك هيلع ةزجعملا ترهظ نم لك نأ ىضتقي
 ا[ ف لاق هنا : اهثلاث"و : لكلا ةودني فا رتغالاو لكلا قيدضت قيلا لب ءاضقانته بيذكتلاب نضعبلاو

 مهرارصإ نأ ىلع هيبنت اذهو (ضرالاو تاوم.سلاىف نم مل-أ هلو نوغبي هللا نيد ريخفأ) ةيآلا هذه

 عيمجةوبنب نامبالا رمظأ انههف هللا عم ةعزانمو هللا نيد نع ضارعا ءايبنالا ضعب بيذكت ىلع

 فيلكتااو مك-حلا ىف هللا ةعزانم نم هب باتكلا داهأ فض ورام هتمأ_ نير هع لوول ؛ ءاشنأألا

 نم مدعبى أي, نملكب اونمؤينأ « نييينلا عيمج يلع قائيملا ذخأ هنأ ركذ ىلوآلاةيآلا فنا اا

 « لسرلا نم هلبق ينأ نم لكب نمؤي نأب « لسو هيلع هللا لص دم يلع قاثيملا ذخأ انبهو ؛ لسرلا



 ١١  ةبآلا «يهارإ ىلعلزنأ امو انيلع لزنأ امو هللاب انمآ لقد ىلاعت هلوق

 انج م11 نيستا 20 ا ١ تم م2 12 ير رمل ا ا م

 قاحسإو لاا ارا هةر كا انمآ لق

2 
 رب سا راد 6 طفل ني 4 سا ا ا را ا 1- ل 2650162 كت ااسأا للود

 قرفنال مد نم نويبدلاو ىسيعو ىسوم ىو م

 2 لسا نا ل 9 هرثو ان 8 هود

 <« نواس هل نعو 0 ددأ نيب

 نوداقني مهفنورفاكلا امأو ؛ كلذ هابشأو توملاو رقفلاو ضرملا نم مهعابط فلاخب امف اهرك هل

 هل نوماستسم كلذ ريغ ىفو « نيدلاب قلعتي امف نوداقنيال مهنأل  اهرك لاح لك ىلع ىلاعت هلل

 دنع نورفاكلاو ؛اعوط نوءسملا ٍلسأ : ثلاثلا . هردقوهئاضقعفد مهنك<الهنآل . اهرك هناحبس

 نوداةنمقلخلالكنأ :عبارلا (انسأب اوأر امل مهناميإ مهعفني كي لف) ىلاعت هلوقل ء اهرك مهتوم

 نوداقنمو (هللانلوقيل ضراآلاوتاومسلا قلخ نم مهلأس نالو) ىلاعت هلوق ليلدب ؛ اعوط هتيبلال

 وهو قاثيملا ذخأ تقو لصح امنإ لكلا دايقنا نأ : سماخلا . اهرك مالآلل هداحبإو هفيلاكتل

 مبرب تسلأ مهسفنأ ىلع مهدبشأو مهتايرذ مثروبظ نم مدآ ىب نم كبر ذخأ ذإو) ىلاعت هلوق

 ؛عوطلاب مهضعبف ضرآلال هأامأو ؛ ةصاخ تاومسلا لهل عوطلا :نسحلا لاق : سداسلإ (لب اولاق

 اهل لاقف) هلوق وهو اذه ضرآلاو تاومسلا قيلخت ىف ركذ هناحبس هنا:لوقأو : هركلاب مهضعبو

 . ةبيحي رارسأ هيفو (نيعئاط انيتآ اتلاق . اهركوأ اعوطابتتا ضرأللو

 ىلا دارملاو . هيلا هعجرم نوكيسف ؛ لجاعلاىف هفلاخنم نأ دارملاف (نوعجرت هيلاوإل هلوقامأ
 قحلا نيدلا فلاخ نمل ميظع ديعو اذه هاوس عفنلاو رضلا كلميال ثيح

 داقنا اذا . اعوط هعوطي هعاط لاقي  دايقنالاعوطلا:هللا همحر ىدحاولالاق 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 عاط لاقي : تيكسلا نبا لاق ؛ هعواط دقف هقفاو اذاو ؛ هعاطأ دقف :درمأل ىضم اذاو « عضخو هل

 كلوةكء اهراكو اعئاط هريدقتو ؛ لاحلاعقوم عقو ردصم هنأ ىلع اهركو اعوط بصتتاف ؛ عاطأو هل

 ٌتْرضِب نيل ءالكلا نال .الكتم'ىأ ءامالكاتأ::لاقي نأ زوجيالَو ؛اضككاز قأ.. اسكر نا

 ملعأ هللاو نايتالل

 بوقعيو قاحساو ليعامسإو ميهاربإ ىلع لزنأ امو انيلع لزنأ امو هللاب انمآ لق إل ىلاعت هلوق
 (نوماسم هل نحنو مهنم دحأ نيب قرفنال ممر نم نويينلاو ىسيعو ىسوم ناوا امو طاش

 لوسرلاٍقيدصتف ءايينالا يلعقاثيملا ٍذخأ اميإ هنأ ةمدقتملا ةبآلا ىف ركذ امل ييلاعت هنأ ملعا



 هلا قع تاومسلا ىف نمّلسأ هلو» ىلاعت هلوق 02

 ةلمج ىلع ةلمج فطعلف ءافلا امأو « لطابلا دويعملا ىلا هجوتم . ةزمه لا ىنعم وه ىذلا راكنالا نأ

 نوغبي هللا نيد ريغف , نوقسافلا مث كئلواف « ريدقتلا : امهدحأ . نابجو هنفو

 ذخ أدعيفأ لبق هناك. ةدئاز ةدئاف ءافلا ىف نأ الا , زاج نوغبي هللا نيد ميو ليقول هنأ ٍلعاو

 0 هللا تادك انا ل دك زملا ناكل اذه

 كل دل زلط لوبا للا ومصتخا تاتكلا .لهأ نم نيقيرف نأ :ىور 4 ةلاثا هلأسملا)

 لاف :هبىلوأ هنأ عدا نيقيرفلا نم دحاو لكو٠ مالسااهيلع ميهاربإ نيد نم هيف اوفلتخا ايف سو

 كئاضقب ىضزنام :اولاقف « مالسلا هيلع ميهاربإ نيد نم ءىرب نيقيرفلا الك« مالسلاو ةالصلا هيلع

 اذه لغ نآلل ء بسلا اذه ىلع ةيآلا هذه لمح ىدنعدعسو . ةيآلا هذه تارزنف : كك الو

 ابلبق امب اهقلعت ىذتقي راكنالا ليبس ىلع مابفتسالاو  اهلبق امع ةعطقنم ةيآلا هذه نوكت « ريدقتلا

 نيلاعاوناكدقف « كلذب نيفراعاوناكمثو مهمتك ىف اروكذم ناك اس1 قاثيملا اذه نأ ؛ةيآلا ىف هجولاذ

 اوراصف.دسحلاو ةوادعلادرجم الا ببس مهرفكل قبب ملف: ةوبنلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم قدصب

 ريغانيد نيبلاط اوناكك ذك اوناك ىتد مهنأ ىلاعت هللا مهملعاف , رفكللا ىلا دسحلا هاعد ىذلا سيلباك

 قيليالام همكح نع ضارعالاو ىلاعت هللا لع درلا نأ نيب مث , هناحبس هّللاىوس ادوبعمو: هللا نيد

 ناتلأسم هبفو (نوعجرت هيلاو اهركو اعوط ضراألاو تاومسلا ىف نم ملسأ هلو) لاقف « ءالقعلاب

 عوضخلاو دايقنالاو مالستسالاوه « مالسالا (ىلوالا ةلأسملا)

 حصالاوهو: لورالل . هرج و هتصر لإ و تار سلا قر نم لك عوضخ ىنف ء اذه تفرع اذإ

 الو , هداحياب الا دجويال هنافهتاذإ نكمت لكو « هتاذل نكمي « هناحبس هللا ىوس ام لك نأ ىدنع

 اذهو « همدعو هدوجو ىفرطو هللا لالجل عضاخ داقنم وهف هللا ىوسام لك نذاف همادعابالا مدعي

 ىرخأ ةفيطل هجولا اذه ىف نا مث ء عوضخلا و دارقنالا ةياهنوه

 « هريغل ال ضرأالاو تاومسلا ىف نم لك لسأ هلو ىأ رصحلا ديفي ( ملسأ هلوإل هلوقنأىهو

 الا ىنفي الو هنيوكتب الا دجويال هناف هاوسام لكنأو دحاو دوجولا بجاو نأديفت ةيآلا هذبف
 ملل دلع ,ارثلعات وأ !اضرع وارارهوج ىأ اجي وأ اجور وأ است وأ رافع ناك ءاوتس ةتانقاب

 هلوقو (ضراالاو تاومساا ىف نم دجسي هللو) ىلاعت هلوق ىنملا اذه ىلع ةلالدلا ىف ةيآلا هذه

 (هدمحب حبسي الا ءىث نم ناو)
 اماو ءهداره ىف هيلع عانتمالا ىلإ دحأل ليبسال هنا ةيآلا هذه ريسفت ىف (ىلناثلا هجولا)

 نوداقنيو«نيدلاب قاعتيامف اعوط ِهّلل نوداقني « نوملاصلا نو.لملاف ؛ اهركوأ اعوط هيلع اولزني نأ



 0 ةيآلا «نوخيي هّنلأ نيد ريغفأ» ىلاعت هلوق

 ءهو رصد 2س 2 -06 2 ٠

 0 1 ضرالاو تاومسلا 0 ف نم ملسأ هاو نرجح هلل نيد ريع

 - راور هسا

 00 فروج و هيلإو

 نكل « ةيفاخ هيلع خيال ىلاعت نال ؛داهشالا كلذىلإ اجاتحم سيلف : هريغ دبشأ ناو ىلاعت هنأ ىو
 كاف 2 ادك 0 هلإ مض ىلاعت هنا مث « خأو رسلا ملعي ىلاعتو هناحبس هنآل ؛ةحاصملا نم برضل

 هيرصمو لوسرلا اذهل نام ل1252 2 (نوقسافلا مه كئلوأف كلذ دعب ىلون نف)

 (كلذ دعب ىلوت نث) هلوقو « مولعمقسافلادبعوو ؛ نيقسافلا نم ناكل ئالدلا هذه نم مدقتام دعب

 ملعأ هتلاو« ءازجلاو طرشلا ىف البقتسم بلقني ىضاملا لعفلاو ؛ طرش اذه

 اهذكو اعوط ضرالاو تاردشلا قا نك مسأ هلو توغبي هللا نيد ريخفأ> ىلاعت هلوق

 (نوءجزي هيلإو

 هعرش عرش مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب نامبالا نأ ىلوألا ةيآلا ىف نيب امل ىلاعت هنأ معا

 ًانيد ابلاط نوكي هناف كلذ هرك نم لكنأ مزل «ممالا وءايبنآلا نم ىضم نم عيمج ىلع هجوأو هلل

 : لئاسم ةيآلا ىفو (نوغبي هللا نيدريغفأ) هدعب لاق اذهلف ؛ هللا نيدريغ

 نيهجول . اهتحننم ةطقنملا ءايلاب (نوعجري)و (نوغبي) مصاع نع صفحأ رق « لوألا ةلأسملا)
 قاثملاذخأ ةياكحركذ امنإ ىلاعت هنأ : ىناثلاو (نوقسافلا مه كئاوأو) هلوقىلإ اذهل ادر : امهدحأ

 مهرفكى ع اورصأ انلف ؛ ٍلسو هيلع هللا |صدمحمب نامالا مهمزاي ىراصنلاو دوهيلا نأ نيب ىتح

 مهريغو دوبل ًاباطخ ءاتلاب (نوغبت) ورمعوبأ أرقو (نوغبي هللا نيدريغفأ) راكنتسالا ةهج ىلع لاق

 تاومسلا ف نم 5 هلو) هلوقفف نيروكذملا نيفلكملاعيمج ىلإ عجريل ءايلاب (نوعجري)و رافكلانم

 (متذخأو متررفأأ)هلوقك باطخ هلبقام نآل « باطخلا ىلع ءاتلاب امهف نوقابلا أرقو (ضرآلاو

 نم هل ملسأ هنأب كللع عم نوغبت هللا نيد ريغفأ : دحأ لكاو رفاكلاو ٍلسملل لاقي نأدعبي الف: اضيأو

 تانآ يلع ىلتت متأو نورفكت فيك و) هلوقكوهو « هيلإ كعج رم نأو « ضرالاو تاونسلاف

 (هلوسر مكيفو هللا

  هنولعفي مهنأ ريرقت وأ كلذ اولعفي نأ راكنتسا دارملاو ماهفتسالل ةزمحلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 نع نوكي امإ ماهفتسالا نآل ؟ هللا نيدريغ نوغبيأ هريدقت «نوغبي» ةظفل وه ةزمهلا عضومو

 ثيحنمرهأ هنآل « هلعفىلع «هللانيدريغ» وه ىذلا لوعفملامدق يلاعت هنأالا  ثداوحلاو لاعفأإلا

 6م رخف -١ا/د



 ةيآلا«ىرصإ كلذ ىلع متذخأو متر رقأألاق» ىلاعت هلوق ا«

 (ىرصإ مكلذ ىلع متذخأو متررقأأ لاق إ ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو

 قيثاوملا ذخأ ىلاعت هنأب (نييبنلا قاثيم هللا ذخأ ذإو) ىلاعت هلوق انرسف نإ (ىوألا ةلأسللا )

 هل ةرصنلاو هب نامالاب مرقأأ نييبنلل ىلاعت هللا لاق : هانعم (متررقأأ) ىلاعت هلوق ناكءايبنأألا ىلع

 "1 ع ناك ملا لع قي اوملا اودخأ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايينألا نأ فاتملا دحأ انس نإ

 الآ فيس للإ!قاكملا دجأ فا لاعت ه8: كلذو ٠ م رقأأ هتمألل ىن لكلاق ىأ )م رقأأ لاق)

 ءايبنالا نم عقو نإو هسفن ىلإ هفاضأرارقالا اذه بلط كإذكف ملا ىلع هوذخأ نويبنلا تناك

 أورصتقي ملف ؛هديك أتو ىنعملا اذه تابثإ ىف اوغلاب ءاييناألا نأ دوصقملاو ؛ مالسلاو ةالصلا مهيلع

 . دابشالاب كلذ اودك أو «لوبقلاب رارقالاب مهوبلاطلب « مالا ىلع قاثيملا ذخأ ىلع

 « هناكم مزاو تبث اذإ رقي ءىثلا رق نم , فلآلاب لوقنم ةغالا ىف رارقالا (ةيناثلا ةلأسملا 2

 هتبثي ىأ هسفن ىلع هرقي ءىثلاب رقملاو ؛ هريغهرقأو
 مالكلا ىف ريثكلوبقلاىنعمب ذخألاو « ىدهع مابقىأ (ىرصإ كلذ ىلعمتذخأ و ) ىلاعتهل أوقامأ

 رصاالاو ءاهلبقي ىأ (تاقدصلا ذخأيو) لاقو : ةيدف اهنملبقيال ىأ (لدعابنم ذخ يال و) ىلاعتلاق

 دهعلاىمسف (ًأرصإ انيلع محن الو ) ىلاعت لاق « لمعنم همزاياملجأل ناسنالا قحلي ىذلا ل قثلاوه

 هنمو , دقعيو دشي ىأرصؤي امم هنآل « ًارصإ دهعلاىمس:فاشكلا بحاص لاق . ىنعملا اذهل ًارصإ

 . رصإ ىف ةغل نوكي نأ زوو (ىرصإ) ”ىرقو ؛ هب دقعي ىذلا راصالا

 (اودبشاف) هلوق ريسفت ىفو (نيدهاشاانم مكعم انأو اودبشاف لاق انررقأ | ولاق إ ىلاعت لاقمث

 نم اضعب مكضعب دابشإو ؟رارقإ ىلع انأو ءرارقالاب ضعب ىلع مكضعب دهشيلف : لوألا : هوجو
 ضعب للعمبضعب ةداهشو ؛ هللا ةداهش اوملع اذإ عوجرلا نمريذحتو مهلع ديكوت اذهو « نيدهاشلا

 هسفن دحأ لك لعجيل ىأ (اودبشاف) هلوق نأ : ثلاثلا . ةكئالبلل باطخ (اودبشاف) هلوق نأ : ىتاثلا

 اذهو (انسفنأ ىلع اندبش ىلب اولاق برب تسلأ مهسفنأ ىلع مدهشأو) هلوق هريظنو هسفن ىلع ادهاش

 رذع دحال قيال ىكل ؛ ماعلاو صاخلل قاثيملا اذه اونيب ىأ (اودهشاف) عبارلا . ةغلابملا باب نم

 اونقيتساف ىأ (اودبشاف) سماخلا . ىوعدلا قدص نيبي ىذلا وه دهاشلا نأ هلصأو « هب لهجلا ىف

 ذحأ نا انلق اذإ : سداسلا ..هل نءاعملا .ىتلل دهاشملاكهبف اونوكو « قاثيملا اذه نم مكيلع هتررقام

 مهيلع نيدهاش اونوكي نأب مالسلامهيلع ءايبن الل باطخ (اودبشاف) هلوقف مهلا نم ناكقاثيملا

 ىرخأ ةدئاف هيفو « مازلالا ةيوقتو ديك أتللوهف («نيدهاشلا نم 5 انأور ىلاعت هلوق امأو



 ١م ةيآلا « عم امل ىدصم لوسر مءاج مثد ىلاعتهلوق

 اهيلع باتكلا لمتشي مل ىتلا

 نم ىدنع ام : كلو ةك ءاملانييببت تلخد(باتك نم)هلوق ىف «نم» ةملك(ةسداسلا ةلأسملا))

 تالاؤسهبفق (مكعم امل قدصم لوسر عءاج مث) ىلاعت هلوق امأ . ناقناد قرولا نم

 ؟ ممألاىلا ءىحي امنإو نييبنلاىلا ءىحيال لوسرلاو (ةءاج مث) هلوقهجوام «لوالا لاؤسلا

 لاؤسلا لاز دف . مهمبأ قاثيم ذخأ ىلع (نييبنلا قاثيم هللا ذخأ ذإو) هلوق انلمح نا : باوجلاو

 مكامز قا (كءاج مث) هلوق ناك مبسفنأ نيبنلا قاثيم ذخأ ىلعهانلمح ناو

 هعرش ةفلاذع عم مهعم امل اقدصم ٍملسو هيلع هللا لص دم نوكي فيك (ىاثلا لاؤسلا إل

 امل صافت امأف ؛ عئارشاا لوصأو ؛ تاوبنلاو ؛ ديحوتلا ىف ةقفاوملا لوصح هب دارملا انلق مهعرشل

 نوقفتم ماللا مهلع ءايبنالا عيمج نال , فالخم سيل ةقيقحلا ىف كلذف ؛ اف فالخلا عقو نإو
 هيلع هللا لص دم نامز ىف قا نأو : هعرشالإ سيل مالسلا هيلع ئموم نامز ىف قنا نأ ىلع

 هلوق نمدارملاف ءاضيأو . قافو ةقيقلاىفهنأ الإ ؛ فالخلا مثويناك نإواذبف ؛هعرشالإ سيللسو

 ؛ مبعم املا اقدصم هنوكي دارملاو ؛ لو هيلع هللا للص دمت وه (كعم املقدصم لوسر عاج مث)

 امل ةقباطم لاوحلأا لع اربط نلف, «ليجيالاو ةازوتلا أ ةر وك ذم هلاوخشأ :ةيفيكو اهفطو نأ وع

 هنوكب دارها وه اذهف ٠ مبعم ناك امل اةيدصت هئيجم سفن ناك « بتكلا كلت ىف اروكذم ناك

 . مهعم امل اقدصم

 لكباونمؤي نأب ءايينالا عيمج ىلع قاثيملا ذخأ ىلاعت هللا نأ مالكلا لصاح 4 ثلاثلالاؤسلا)

 . قاثيملا كلذ ىنعم اهف ؛ مبعم امل اقدصم ءىجب لوسر

 دايقنالا نأ ىلع ةلادلا لئالدلا نم مهوةع ىف ررقام قاثيملا اذه نوكي نأ لمح ةتارخلال

 الغ ةلادلا تارزججعملا آررظ دتنغ:ال وسر توك 'انهإ اوهف.«لاوطزلااءاج اذافرأ م: بحلو هلا حا

 ريرةتف :٠ هبوجو كلذ دنع اوفرع ؛ هب نامالاب قلخلا رمأ هللا نأ كلذ دعب مهربخأ اذاف , هقدص

 هنأرءىاثملا نأ نمادارلبا كوك نر لهتح وأ قاتملا دخ] نم كارما ره موقع ىف ليلدلا اذه

 بتكلا ىف ءاج امل ةقباطم هلاوحأ تراص اذاف « نيمدقتملا ءايبنالا بتك ىف هتافص حرش ىلاعت

 نيذه ىلع لدي (كعمامل قدصم لوسر ةءاج مث) ىلاعتهلوقف « هلدايقنالا بج و « ةمدقتملا ةيطالا

 (مكعم امل قدصم) هلوقف ىناثلا هجولا ىلع امأو (لوسر) هلوقف : لوآلا هجولا ىلع امأ . نيبجولا

 مث . الوأ هب نامبالا بجوأ ىلاعت هناأل كلذو ؛ رهاظ ىنعملاف ( هنرصنتلو هب ننمؤتل) هلوق امأ

 , هب نتمؤتل هللاو ٠ ليق هن اك « مسقلا مال (هب ننمؤتل) ىف ماللاو ءايناث هترصنب لاغتشالا



 ةيآلا «مكعم امل قدصم لودر مءاج مد ىلاعت هلوق ١1

 ناهملا ىهو ؛ تاهم ثالث عامتجا اولقثتساف «امنمل امل» لصأ نأ نرانلاو اد رم كك كاملا

 مكتيتآ ام لجأ نمل هانعمو «ال» تراصف : اهادحإ اوفذخ ؛ ميملا ىف اهماغداب ءاهيم ةبلقنملا نونااو

 . ىنعملا ىف ةزمح ةءارق نم بيرق اذهو ؛اقنإ ننمؤتل

 ةجح «ديحوتلا ىلع ءاتلاب نوقابلاو « ربخفتلا ىلع نونلاب «ىانيتآ» عفان أرق (ةيناثل ةلأسملا )

 لدأ اذه نآلو (نيبتسملا باتكلا امهانيتآو) (ايبص محلا هانيتآو) (اروبز دوادانيتآو) هلوق عفان

 روبا ةجحو . ىنعملا اذه هب قيلي عضوملا اذهو : عماسلا بلق ىف ةبيه رثك أ ناكف ةمظعلا ىلع

 هذهاضيأو (باتكلا هدبعىلع لزنأ ىذلا هللدخلا) و(تانيي تايآ هدبع ىلع لزني ىذلاوه) هلوق

 لاقو (هللا ذخأ ذإو) ةبآلا هذه لبق لاق ىلاعت هنأل ءاهدعب امبو ةيآلا هذه لبق امب هبشأ ةءارقلا

 عما ىلا دحاولا نم ةرابعلا رييغت ةحاصفلا باوبأ دحأ ناب هنع عفان باجأو (ىرصا) اهدعب

 نملقي ملو(قود نم اوذختت الأ ليئارسإ ىنبل ىده هانلعجو) ىلاعت لاق « دحاولا ىلا عما نمو

 ملعأ هللاو (هانلعجو) لاق اماننود

 هيفو « ةبطاخ وهو (.كتيتآ ) لاق مث « ةيياغملا ليبس ىلع نييبنلا ركذ ىللاعت هنأ (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ؟ ةكلو راتك قم مددت امل « مهل ابطاخم لاققف « نييبنلا قاثيم هللا ذخأ ذإو : ريدقتلاو رامضا

 نءهسفن حارأو .رخآ ًارامضا ةيآلا هذه ىف مزدلا نم ءاملعلا نمو ؛ نآرقلا ىف عساو بابرامضالاو

 نغلبتل نييينلا قاثيم هللا ذخأ ذإو « ةيآلا ريدقت لاقف « نييوحنلا نع اهانيكح ىتلا تافلكتلا كلت

 مسقلا مال نآل . هيلعمالكلاةلالدل «نغلبتل» فذحدهنأالا لاق  ةيكحو باتتك نم مكتيتأ ام سانلا

 ىلاعت لاق مث ؛ًاراصتخأ هفذح مرجال , لعفلا اذه ىلع ماللا هذه تلد الف « لعفلا ىلع عقي امنإ

 ىلعو(هنرصنتلو هب نننمؤتل) سو هيلعهللا ىلص دم وهو (.كعم ال قدصم لوسر عءاج مث) هدعب
 رامضالا مازتلا نم دبال ناكاذإو , تافسعتلا كلت فيلكت ىلا جاتحي الو مظنلا ميقتسي ريدقتلا اذه

 تافلكتلا كلت نم ىلوأ « ايلج انيب اظن مالكلا مظتني هب ىذلا رامضالا اذهف

 نأ اما «باطخلا اذهنأ وهو ؛لاكشإ (باتك نم مكتيتآ امل) هلوق ىف (ةعبارلا ةلأسملا)

 مهضعبىفوأ امت]وباتكلا اوتوأامايبنألا عيمجايبناألا عم ناكناف « مالاعموأ ءايبناألا عم نوكي

 مالسلام هيلع ءايبناألا عيمج نأ : لوألا. نيهجو نمهنع باوجلاو. رهظألاكشالاف ؛ مالا عمذاكنإ و

 فرشأنأ : ىناثلاو . هياع لزني مل ناو « هب لمعلا ىلإ ايعاد هب ايدتبم هنوكىنعمب ٠ باتكلا اوتوأ
 عاونالا فرشأ فصوب لكلا فصوف :؛ باتكلا اوتوأ نيذلا مممالسلامهلعءايبنأألا

 ةلصفملا فيلاكتلاب دراولا ىحولا ىه ةمكحلاو ؛ ءورقملا لزنملاوه باتيكلا «ةسماخلا ةلأسملا)



 ١ ةيآلا «كعم امل قدصم لوسر كءاج مثد ىلاعت هلوق

 ل ةءاج مث ؛ هك باتك 1ر٠ مكتيتأ ىذلل ؛ ريدقتلاو (هب ننمؤتل) هلوق هربيخو « هل

 نم «ام» ةظفل ىلإ عجارلاو ءادتبالاب عفر «ام» ريدقتلا اذه ليعو « هب ننمؤتل عم امل قدصم

 هللا تعب ىذلا اذهأ) هلوق نم فذح 5. عجارلا فذ ؛ هوركتيتآ امل :ريدقتلاو ٠ فوذحم اهتلص

 : نالاؤس هيلعو (الوسر

 ركذ « ةلصلا ىلع ةفوطعملا ةلمجانم عجري نأ مزال «ةلوصوم «ام» تناكاذإ (لواآلالاؤسلا)

 . زحي مل «ديز قاطنا مث «هوبأ ماق ىذلا : تلقول كنأ ىرت الأ ءزحي ل الإو لوصوملا ىلإ

 ةماقإ زوجي : انلق . لوصوملا ىلإ عجار هيف سيل «مكعم امل قدصم لوسر مءاج مث) هلوقو
 عيضيال هللا ناف ربصيو قي نم هنإ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ؛ شفخألا دنع رمضملا ماقم رهظملا

 عيضنال انإ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلانإ) لاقو ؛ هرجأعيضيال هتلا ناف : لقي و (نينسحلارجأ

 ماقم مئاق « روكذملا رهظألا نآل كلذو ٠ مهرجأ عيضنال انا : لقي ملو (المع نسحأ نم رجأ

 :انهه اذكتم يدضلا

 : كلوق ةلزنمب  ءادتب الا مال ىه ماللا هذه : انلق ءامل» هلوقف ماللا ةدئافام «ىنانلا لاؤساا)

 هللا ذخأ ذإو) هلوق نآل ؛ هيلع مسقملا ىرجي ىرجب|ه ىلع اهلاخدإ نيساو ءاو وب نم لضفأ ديزا

 اذهف ؛ مسقلل ةيقلتملا مالا ىمست ماللا هذهو « مهفلحتسا ىنعملاو « مسقلا ةلزنم (نيينلا قاثيم

 . مالكا اذه ريرقت

 يدلي ةفاسللا هر انههبو امد نأ جاجزلاو ىنزاملاو هيوبيس رايتخا وهو «ىاثاا هجولاإل

 ماللاف ء هب ننمؤتل كعم امل قدصم لوسر مءاج مث ةيكحو باتك نم ميتا ام ريدقتلاو :طّرشلا

 ؛ىرخأ ركذتو « ةرات فذحت مال ىه «امل» ىف ماللا اهأ « مسقلل ةيقلتملا ىه «هب نئمؤتل» هلوق ىف

 نيب لالا توافتيال «نأ» ةظفلف ؛ تلعف ؛ تلعف نأ ول هللاو:كلوق هريظنو « ىنعملا توافتيالو

 (مءاجو) تيتا بصن عضوم ىف «ام» تناك ريدقتلا اذه ىلعو . انبه اذكف ءاهفذحو اهركذ

 ىربالهنأل لواآلالوقلاب هيوبيس ضريلاممإو . ءازجلاوه (هب ننمؤتا)و (مكتيتأ ) ع فطعلاب مزج

 هناك ليلعتلا مال اذه نأ وهف ؛ ماللا سكب «امل» ةءارق ىف هجولا امأو ؛ رمضملا ماقم روظملا ةماقإ

 بجوي ةليضفلا هذبب هصاصتخا ناف , ةمكحلاو باتكلا ىنؤي نم نآل . اذهل مهقاثيم ذخأ : لبق

 هيف ثحبلا مامتو « ةلوصوم نوكت ةءارقلا هذه ىلع «امو» لسرلاو ءايبنآلا رئاس قيدصت هيلع

 . نيهجو هيف فاشكلا بحاص ركذف ؛ ديدشتلاب امل ةءارق امأو : لوألا هجولا ىف هاتمدقام

 مكيلع بجو ؛ هل قدصم لوسر عءاج مث . ةمكحلاو باتكلا ضعب مكتينآ نيح : ىنملا نأ :!لوآلا



 ةيآلا «ةكحو باتك نم كتيتآ امله ىلاعت هلوق ١١

 اولوتول مهنا قاثيملامهياعذخأ نيذلا ىلع كح ىلا اعت هنأ ادهدك د اعو لاقوتيلا مأ لبنييينلا]هاوسيل

 هيلع دمحمب ناميالا مهيلع بجول ةايحلا ىف اوناكول ءايبنآلا نأ ةيآلا نم دارملا نوكي نأ زوحبال م

 كامرا 2 نلاعت هللا ملع دقو (كلمع نطبحيل تك أ نأل) ىلاعت هلوق هريظنو:مالسلاو ةالصلا

 ضعب انيلع]وقتولو ) لاقو . انبه اذكف ضرفلاو ريدقتلا لييسىلع مالكلااذه جرخ نكسلو طق

 هلإىنإ مبنم لقي نمو) ةكئالملا ةفص ىف لاقو (نيتولا هنم انعطقل مث نيولاب هنم انذخال ليواقألا

 لوقلاب هنوقبسي ال مهناب مهنع ربخأ ىلاعت هنأ عم (نيملاظلا ىزجت كلذك مج هيزجت كلذف هنود نم

 هنأ لوقنو .انبه اذكف ريدقتااو ضرفلا ليبس ىلع جرخ كلذ لكف ؛مهقوفنم مهبر نوفاخي مهنابو
 كلذ ىلاعتركذ دقو ؛ كرشلا مسا نم حبقأ سيل يتبل هلا ناف ؛ ىلوتلا ريدقت ىلع « نيقساف مهامس

 . انهه اذكف (كلمع نطبحيل تكرشأ نّتل) هلوق ىف . ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع

 نوكي نأ نم دوصقملا اذه ليصحت ىف غلبأ كلذ ناك مهياع اذوخأم قاثيملاناكاذإو : سو هيلع

 ىلعأ « مالسلا مهلع ءايبنألا تاجرد نأب كلذ نع:بيجأ دقو ؛ مالسلا مهيلع ءايبنالا لعاذوخأم

 نأ ءاسناألا عرمج ىلع أ للك هّللأ 5 لع ةيآلا هذه تلد ذاق« ملا تاجرد نم كو

 نيقسافلا ةرمز نم اوراصل كلذ اوك رتول مهنأو « ءارحألا ىف اوناكول ؛ مالسلا هيلح دمحمب اونمؤي

 فرص ناكف : ىلوأ كلذ ناكول مهمأ ىلع ابجاو سو هيلع هللا لص دمحمب ناميالا نوكي نآلف

 ةاحولا ل طي سرا راطلا لاصحاب نتا ادم

 هللا ذخأ ذإو) نوري هللا دبع بادكأ نا هل ليق هنأ سابع نبا نع ىورام «ةثلاثلا ةجحلاإ)

 هللا ىضر سابع نبا لاقف (نيينلا قاثيم هللا ذخأ ذإو) أرقن نحو (باتكلا اوتوأن يذلا قاثيم

 ١ َ مههوق ىلع نيسنلا قاثيم هللأ نوكأ انما : |

 ىتلا ىتمعن اوركذا ليئارسإ ىنباي) ىلاعت هلوقب دك أتم لامتحالا اذه نأ (ةعبارلا ةجحلاإل

 باتكلا اوتوأ نيذلاقاثيمهللا ذخأ ذإو) ىلاعت هلوقبو (كدبعب قري قديش قرأ مكيلع تمعنأ

 منار لعأ هللاو عوضوملا اذه ىف ليقام ةلمج اذهف (هنومتكت الو سانلل هتنيتل

 ريبج نب ديعس أرقو.ماللا رسكب ةزمح أرقو ماللا حتفب «امل» روبمجلا أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 ةلص هدعب ىدلاو 3 لوصوم مسأ «ام» نأ 8 كولا َ ناهجو ابلف حتفلاب ةءارقلا نأ ةذدكم «(امل»



 + م ةيآلا «نيببنلا قاثيم هللا ذخأ ذإو» ىلاعت هلو

 باوأ جتحاو ؛ مهلع هللا ناوضر ىدسلاو ةداتقو سابع نبأو ىلع نع ىورم وهو ؛ ملسو هيلع

 ذخآ نأبرعشي (نيبنلاقاثيم هللاذخأ ذإو) ىلاعت هلوق نأ : لوآلا : هوجو نم هت ىلع لوقلا اذه

 فرص نسسحي ملف , ةمآلا ركذ ةيآلا ىف سيلف ؛ نويبنلا مه مهنم ذولا وا لاك ناطور د ا نانملا

 قاثيملا نوكي متلق ىذلا هجولا ىلع نأ : لوآألا : هوجو نم هنع باح نأ نكمي و ؛ ةمآلاىلا قاثيملا

 وهو « لعافلا ىلإ لعفلا ةفاضإ مهلإ هتفاضإ نوكي انلق ىذلا هجولا ىلعو « هيلع قثوملا ىلإ افاضم

 لقأ الف « نكي مل ناف ؛ لوعفملا ىلا هتفاضإ نم ىوقأ لعافلاىلإ لعفلا ةفاضإ نأ كشالو ءهل قثوملا

 هقثو ىذلا قاثيملا هللا ذخأ ذاو : ريدقتلا نوكيف . هدهعو هللا قاثيم لاقي اك وهو : ةاواسملا نم

 فاضملا فذح ىلع ليئارسإ ونب مهو : نييبنلا دالوأ قاثيه دارب نأ : ىناثلا . مهعأ ىلع ءايبنالل هللا

 اذكف : مهموقو مهدالوأ دااملاواءااذكن اندعن ادعم لحفو ءاذكلكاو نبا ركب لحف : كاق ك2

 مهب كمت مهيلع ظفللا اذه قلطأو باتكلا لهأ «نييبناا» ظفل نم دارملا نوكي نأ : ثلاثلا . انهه

 باتكلالهأ انآل ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع 3 نم ةوبنلاب لوأ نحت نولوقي اوناكممنال مهععز ىلع

 ىلاعت لاق ؛هتمأ هنم دارملاو « ىنلا ظفل نآرقاا ىف درو ًاريثك هنأ : عبارلا . نويينلا ناك انمو

 . (ءاسنلا متقلط اذإ ىنلا اهمأاي)

 اهب مكتنج دقل» لاق مالسااو ةالصلا هيلع هنأ ىورام : لوقلا اذه باح 4 ةيناثلا ةجحلا)

 «ىعابتاالإ هعسو امل ايح نارمع نب ىسوم ناكول هتلاو امأ ةيقن ءاضيب
 نمو مالسلاهيلعمدآ ثعبامىلاعت هللا نإ : لاق هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع لقناد 4« ةثلاثلا ةجحلا ل

 مالسلاو ةالصلا هيلع دم ثعب نّل :دبعلا مهللع ذخأ الا مالسلاو ةالصلا مهملع ءايبناألا نم هدعب

 ملعأ هللاو هب لوقلا اذه ةرصن نك اذهف , هنرصنيأو هب نئنمؤيل ؛« ىح وهو

 قاثيملانوذخأب اوناكمالسلاو ةالصلا مهملع ءايبناألانا ةيآلا نم دارملا نا (ىناثلا لاتحالا)

 اذهو ؛ هورصني نأو هب اونمؤي نأ مهيلع بحي هناف ٍلسو هيلع هللا ىلص دمت ثعب اذإ هنأب مبممأ نم

 هركذام : لوالا . هوجوب هت ىلع اوجتحا دقو هل لمتح ظفللا نا انيب دقو ؛ ءاملعلا نم ريثك لوق

 بحي مبنم قاثيملا هللا ذخأ نيذلا نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ : لاقف ىابفصالا لسم وبأ

 افلكم نوكي ال تيملاو ٠ تاومالا ةرمز نم مسسو هيلع هللا لص دم ثعبم دسنع نونوكي

 نكمي الو هثعبم دنع مالسلا هيلع دمحمب ناميالا مهيلع بحي مهيلع قاثيملا ذخأ نيذلا ناك الف

 مييلع قاثيملا ذخأ نبذلا نا انيلع ٠ مالسلا هيلع ددم ثعبم دنع ءايبنالا ىلع ناميالا باحيإ



 ةيآلا كيلا قاف هن دحأ دوو لاطتاهلوق اذه

 هرث_اساس اس مرثو ا جال هر هاله 1 ل تعم ص - سانا“ محل ننأ سارا م

 01 ل مادا تكلا ألك ةرصتلو هب نمؤت مكعم ايد

 ١ك ماس

 عك ف «/1» ني دهاشلا نم م و اوديشأف للك ام اولأَق ىرضإ

 2 0 ا

 «(85 َنوُقساَقلا مكي ]واف 0 دج

 ال اراببش ا. لاف اثر زقأ اولاق ئرضا كلذ ىلع متذخأو متررقأأ لاق هنرصنتلو هب ننهؤتل كعامل

 (نوقسافلا مهكتلوأف كلذ دعب ىلوت نفنيدهاشلا نم كعم

 لدي ام «باتكلا لدأ دنع ةفورعملا ءايشآلا رن رقت ديدعت « تايآلا هذه نم دوصقملا نأ ملعا

 ىفىلاعت هللا هركذام اهتلمج نمو « مثدانعل ارابظاو مهرذعل اعطق ؛ ملسو هيلع هلا ىلص دم ةوبن ىلع

 مثءاج اهلك مهناب , ةمكحلاو باتكلا مهاتآ نيذلا ءايبناألا نم قاثيملا دحأ لام هنأ ه0. ةككل ا هده

 عجرنم ناب ىلاعت محو ؛ كلذ اولبق مهنأ ريخأو .هورصنو هب اونمآ مهعم امل قدصم لوسر

 بجوأ ىلاعت هنأ مالكلا لصاحخل « ةيآلا نم دوصقملا وه اذبف , نيقسافلا نم ناككلذ #رع

 ق.كتالةد>اولا ةمدقملاهذه نأ الا ؛ مبعم امل اقدصم ءاج لوسر لكب ناميالا ءايبنآلا عيمج ىلع

 © لال وسر ادم نأ ىو , ىرخأ ةمدقم اعلإ مضي ملام « ملسو هيلع هللا ىلص دمج ةوبن تايثإ ىف

 الوسر هنوكل تابثإ هنأل ؛هسفنب ءىثلل تابثإ اذه : لوقي نأ لئاقل ءاذه دنعو ؛ مهعمامل اقدصم

 . الوسر هنوكب

 ةلاقلا اذه طقس دن و" هيلع نوكملا روهط لويتر ةنوك نم ,دارملا نأ: تاول)و

 : ظافلألا ريسفت ىلإ عجرنلو . لعأ هللاو

 هللاذخأ ذإ باتكلا لهأاي اورك ذاو هانعم : ىربطلاريرج نبالاقف 4 هللا ذخأ ذإو ل هلوق امأ

 . (نييبنلا قاثيم هللاذخأ ذإ) نآرقلا ىف دمحاي ركذاو : جاجزلا لاقو : نييبنا قاثيم

 نألمتحبف , لوعفملا ىلإو لعافلاىلإ هتفاضإ زوجي ردصملا نأ ملعاف «نيبناا قاثيمرإ هلوق امأ

 ريسفت ىف اوفاتخاببسلا اذهلف ؛ ,هريغنم رمل ًاذوخأم نوكي نأل.تحبو « مهنم ًاذوخأمقائيملا نوكي

 . نيهجولا نيذه ىلع ةيآآلا هذه

 اذهو ءاضعب مبضعب قدصإ نأ ىف , مهنم قاثيملا ذخأ ىلاعت هنأ وهو «لوآلا لامتحالا امأ)



 ١ «ندبنلا قات أ انك احأ نوب كاف هل 20 ١١

 هر ه- تا 26

 م ءاج مث ةكحو باتك نم مدي 1 اكل نيا قايم هلل َدَحَأ ذو

 مث ؛ همرك أ نأ ديزاناكام: لوقت اي(ابابرأ نييينلاو ةكئالملا اوذختت نأ مكرمأيو هللا نود نم ىل
 ناكولسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ىنعملاو ؛ ةديزم ريغ «ال» لعجت نأ : ىناثلاو . ىب فختسيو ىتنيمي
 26 اولاق اسلف ؛ حيسملاو ريزع ةدابع نع ىراصنلاو دوبيلاو ؛ ةكئالملا ةدابع نع اشيرق ىبني

 نع مهاهنيو هسفن ةدابعب سانلا رمأي مث ءايبن هللا هلعحجي نأ رشبل ناكام : مل ليق ؟ ابر كذختت نأ

 ةيآلا ءاضقنا دعب هنال ؛ رهاظف فانئتسالا ليبس ىلع عفرلاب ةءارقلا امأو . ءاينالاو ةكئالملا ةدابع

 2 رمأي نلود أر قهنأدوعسمنبانع ىورام ؛ لوألا نع عاطقنالا ىلع لدي امو « مالكلا مامتو

 : ليقو , دم كرمأي ال : يرج نبا لاقو « هللا كرمأي الو : جاجزلا لاق (ةيناشثا ةلأسملا)

 شيرقهتلعف امابابرأ ةكئالملا اوذختت نأب ءايبنالا عرمأب 9
 باتكلا لهأ نم اوفصو نيذلا نآل : ركذلاب نييبنلاو ةكئالملا صخ امنإ (ةثلاثلا ةلأسملا))

 رك ذلابامبصخ ىنعملا اذهلف « ربزعو حيسملا ةدابعو  ةكئالملا ةدابع الا مهنع كح مل هللا ريغ ةدابعب

 0 دعب رفكلاب ؟رابأإل لات لاق مث

 : لئاسم هيفو

 كلذ لعفي ال ىأ , راكتالا ىنعمب مابفتسا (حرمأبأ) ىف ةزمحلا (ىلو ألا ةلأسملا)

 نيبطاخلا نأ ىلع ليلد (نوءلسم متنأ ذإ دعب) هلوق : فاشكللا بحاص لاق 4ةيناثلا ةلأسملا ل

 هل اودجسي نأ ىف سو هيلع هللا للص لوسرلا اونذأتسا نيذلا مهو , نيبلسم اوناك

 ءهب لهجلا وه هللاب رفكلا : لوقي نم لوق داسف ىلع ةلاد ةيآلا : ابجلا لاق (ةثلاثلا ةلأسملا

 عرمأيأ) ىلاعت هلوق وهو ؛ءالؤه رفكب مح ىلاعت هللا نآل كلذو « هب ةفرعملا وه هللاب ناميالاو

 نم ىل ادابع اونوك سانلل لوقي مُث) هلوق ليلدب « ىلاعت هللاب نيفراع اوناك ءالؤه نا مث (رذكلاب
 كلذ لد هللاب ةفرعملا عم انهه رفكسلا لصح الف هللاب مهتفرعم ىلع لدي اذه رهاظو (هللا نود

 هب لبجلا وه سيل ىلاعت هب رفكسااو ؛ ةفرعملا وه سيل هب نامبالا نأ ىلع

 ىنعن لب ادوجوم هنوكب لبجلا درجم هب ىنعنال : هب لبجا وه هللاب رفكلا انلوق نأ : باوجلاو
 اذه لج اننلف“ةاةي دولا, ىف هل كيرتقال هنأ ةيفاضالا ةتافضاو ةملسلا هتافضو و: ةتاذب لش

 هتافص ضعب لبج دّقف

 قدصم. لوسر ءاج مث ةيكحو باتك نه كتينآ امل نييبنلاقاثيم هللا ذخأ ذإو إ) ىلاعت هلوق

 »<١  مس رخف «



 ةيآلا ءانابوأ نيا كيحاملا اراك نأرءأيا 000 لاك اود ىلاعت هلوق 2١ ان

 نْف ٠ ةمقلع ناك : ليحارش نب ةرم لوق هيلع لديو (ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلا عدا)

 نآرقلا سانلا نوملعي نيذلا نيينابرلا

 ءانلا مضب (نوسردت) أرق هنأ ةويح ىلأ نع « بستحما ىف ىج 1 لقت 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 01 1 ء اوه سود نمال وتس | نه نك لي ل7 لالا از ةراوسنكم لاقل اةتكك اذن

 0 1 11 د هقيلعوب 4 سرحو يرد لكا برعلا نرتك أو .«اةريغأرقأو ارتباك ذكخو ؛هريخغ

 سردتلا ىلع

 نيينابر اونوك : ريدقتلاو لعفلا عم ردصملا ىنعمب ىتلاىه ؛ نيثء ارقلا فءام» ( ةثلاثلاةلأسملا ١)

 لعفلا عم ءام» نوك نم اذه لثمو « باتتكلا مكتسارد ببسبو « نيملعمو ؛ نيملاع مكنوك بسب
 معا نأ مالكلا لصاحو (اذه مهموي ءاقل اوسن اك مهاسنن مويلاف) ىلاعت هلوق ء ردصملا ىنعمب

 ىضتقي اذهف «ببسلل رياغم ةلاح ال ببسلاو « اينابر هنوك اهبحاص ىلع بجوت ةساردلاو ميلعتلاو

 الإ كاذامو «ةشاردلا لع ايظاومو ؛ املعمو « املاع هنوكل ارياغم ارمأ ءاينابر هنوك نوكي نأ

 عيمج ىلا هل ىعادلا نوكي ناف ةلمجاب و . هلل هتساردو هميلعتو ؛ هلل هسلعت نوكي ثيحب نوكي نأ

 نأ تبث اذإو « هللا باع نع برهلا لامفآلا لك نع هل فراصلاو ؛ هللا ةاضرم باط لاعفألا

 فرحلا لصاحو « هتدابعب قلذلا رمأي نأ هنم عنتم هنا تبث : ىنعملا اذهب قاخلا عينج رهأي لوسرلا

 نع بواقلاو حاورآلا فرص هدجو هدهج ىبتنه نوكي ىذلا وه لوسرلا نا وهو «دحاو ءىبث

 ةعاطىلا قالا ةعاط نع ؛ قلخلا لوةع فرصي نأ نكمي فيك ناسنالا اذه لثف . قملا ىلا قاخلا

 . هتدابعب هريغ رمأي نأ مهيلع هللا تاولص ءايينالا نم دحأ ىف عنتمب هنأ رهظي اذه دنعو ؛ هسفن

 011 ناسنالا نوك تجوت ةساردلاو ميلعتلاو ملعلا نأ ىلع ةبآلا تلد 4( (ةعبارلا ةل أملا»

 سرغ نم لثم هلثم ناكو ؛ هلمع باخو هيعس عاض دوصقملا اذلال يلعتلاو ملعتلاب لغتشا نف

 نمهللاب ذوعن» مالسأاو ةالصلا هيلع لاق اذهلو « اهرمشب ةعفنم الو « اهرظنعي ةقن وم ءانسح ةرجش

 «عشخ ال باقو عفني ال مع

 (ابابرأ نيينلاو ةكئالملا اوذختت نأ كرمأ ال ورب ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو

 عفرلاب نوقابلاو ؛ءارلا بصنب (؟ر» هأي الو) رماع نبا 7 مصاع أرق «لوألا ةلأسملا)
 «الذ لسجت نا : امهدحأ : ناهجو هيفو «لوقي مثد» ىلع افطع نوكي نأ ههجوف : بصنلا امأ

 ال اك رك ضانلال وةننأ'ءةوبنلا و مكحلا رن ةراكلا كنا هنتي نإ هيل تاكام عمل ازور اةدئ



 ١ ةيآلا «نوسردت متك امبو باتكلا نوملعت متتك امبد لاعت هلوف

 بوسنملا ىتابرلا : هيوبيس لاق : لوألا : الاوقأ «قابرلا» ريسفتف اوركذ 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ةفرعمللع اليقم ناك اذإء ىلإ لجر : لاقي اك, هتعاطّلع ًارظاومو « ه:املاع هنوكىنعم « برلاىلإ

 ىنايحلو ىنارعش اولاق ؟ « ةفصلا هذه ا ةلالدلل هيف نوالاو فلالا ةدايزو . هتعاطو هلالا

 ىارعش | ولاق «رعشلا لإ است اذاف ءاةقرلا ظلغو ةيحللا لوظو قدشلا ةرتكو. فص ورأذإ « ناقد

 : مدحاو « علا بانآنأ «ةزسابولا» تاكل لافي :.ىاثلاو ىحل ةيحللا ىلإو « ىقر  ةبقرلا ىلإو

 فلالاف مهرمأب موقيو ؛ مهحلصيو مهملعي 5 : سانلا بريو ؛ ملعلا برب ىذلا وهو «ىنابر

 : ليق م« ةبسنلا ءاي هيلإ تمض مث « نايرعو ناعبشو ناشطعو « ناير : أولاق ا ةغلاسلل « نونلاو

 صيصختلاى نعم ىلع « برلاىلا بو.نم . ىنابرلا : هيودس لوقىلعف : ىدحاولالاق . ىنابقرو ىنايحل

 ىتابرلا :ديز نبا لاق : تلاثلا . ةيبرتلانم ذوخأم «ىتابرلا» دربملا] وق لعو « هتعاطو و برلا ةفرعمب

 مهاهني الول) ىلاعت هلوقفف اضيأ اذهركذو ؛ءاملعلاو ةمآلا ةالو مث نوينابرلاف « نمانلا برب ىذلاوه

 : ريدقتلا اذهىلع ةيآلاىنعمو:ناعاطي ناذللا ناقيرفلا امهو ءابلعلاو ةالولا ىأ (رابحألاو نوينابرلا

 رمأ مكلامتساب ءاسلعو اكولم اونوكت نأ ىلإ ؟وعدأ نكلو ءىل ادابع اونوكت نأ ىلإ ؟وعدأال

 هنألل اينابر ىمس ىلاولا ء نوكي نأ لمتحو : هللا همحر لافقلا لاق هتعاط ىلع مكتبظا ومو ىلاعت هللا

 امتِإ ةيبرعب تسيل ةملكلا هذه نأ بسحأ ةديبع وبأ لاق : عبارلا . هيلا بسنف « ىلاعت برلاك ع اطي

 معامب لمعو « لعىذلا ناسنالا ىلعلدت ىبف ةيناربعوأ ةيبرع تناكءاوسو ةينايرسوأ ةيناربع ىه

 ريخلا قرط ميلعتب لغتشاو ؛

 «(نوسردت متتك امبو باتكلا نودلعت تنك امبإل ىلاعتلاقم“
 لئاسم هبفو

 ملعلا نم (ثرملعت) امهادحا . ناتءارق (باتكلا نوملعت متتك أ) هلوق ىف «(لوألا ةلأسملا)

 نيقابلا 0 ىهو ؛ ميلعتلا نم (نودلعت) ةيناثلاو ؛ ؛ عفانو ورمع ىأو ؛ ريثك نب هتلادبغ ةءارق هو

 وبأ ج و « مهريغ هنودلعيو ؛ مهسفنأ ىف هنوملعي اوناكمنآل ء باوص امهالكو . ةعبسلا رم

 37 0 لقي و (نوسردت) لاق هنأ . لوالا . نيبجوب حجرأ هتءارق نأ ىلع ورمج

 نا اومعزف ديدشتلاب ارق نيذلا امأو «دخاو انه لوعقملاو . نيل وعفم ىضتقي ديّدشتلا نأ: ىناثلا

 ؛فذحو ؛باتكلا ا ءفاتكتلا تزل نويلعت مت دكا ::ةويدقت اودع ناثلا لولا

 :لوالا نعم ا ديدشتلانأ لع اوجتحا مث, 010 فذحب دق هب لوعفملا نآل

 نوم الم ناماجولا نأ قاتلا" ءأ13] ميلعتلا ناكف « سكعني الو « ملعلا ىلع لمتشي رلعتلا نأ

 لاقف كلذب لسو هيلع هللا ىلصادمجرمأ ىلاعت هنأ ىرتالأ . ىلاحت هلل ميلعتلا هيلا اومضي ىتح ملعلاب



 ةيآآلا «نيينابر اونوكن كلود ىلأعت هلوق 1
 سلا ملعاو : زئاج ريغ كلذو اقداص هنوك ىلع ةزجعملا ةلالد لطبت ذتيَخ «هسفن ةدابعب مهرمأ

 ؛ قاخلا لك ىلع مرحم كلذ نآل ؛ مالكلا اذه هيلع مرحب هنأ كلذ (رشبل ناكاد) هلوق نم دارملا

 ول اضيأو ؛ةوبنااو مكملاو باتكلا هاآ هللانأ لجال : كلذهلنكي ملاعاهنأ لع لدي ةيآلا قزهاظو

 مالسلا هيلع حيسملا ىلع كلذ مهئاعدا ىف ىراصنلل ابيذكت كلذ ناكامل ؛ ميرحتلا هنم دارملا ناك

 ىعداامفهل ابيذكت نكي مل: كلذ لعفي نأ هل لحبأل انالف نا هل ليقف العف لجر ىلع ىعدا نم نآل

 مهل لاق مالسلا هيلع ىسيع نأ مهئاعدا ىف ىراصتلا بيذكت لوقلا اذهب ىلاعت دارأ امنإو هيلع

 (دلو نم ذختي نأ هلل ناك ام) ىلاعت هلوق هريظنو هانمدقام نذا دارملاف :هللا نودنم الإ ىنوذختا

 نأ ىنل ناكام ) ىلاعت هلوق اذكو ءرظحلاو ميرحتلا هجو ىلعال « هسفن نع كلذل ىفناا ليبس ىلع

 ملعأ هللاو «ىبنلاال ىفنلا دارملاو (لذي

 اهركذو ءايشأ ةثالث ىلا ةراشإ (ةوبنلاو كحلاو باتكلا هلا هيت كي نأ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا )9

 ىنلا لقعف لصحب هنإ مث لوألا قاوايفلا'فاثكلا:نآآل كاذ.. ةحلا'ةباغأ ف "تيتزت لع

 ملعلاوه محلا اذه نأىلع اوقفتاريسفتلاو ةغللا لهأ ناف « كحاب ةراشالا هيلإو ؛ باتكلا كلذ مهف

 ىلإ كلذ غلبي ذئنيخ « باتكلامهف لصح اذإ مث , مهفلاو ملعلا نمي (ًابص محلا هانيتآ و) ىلاعت لاق

 : كيلا انعام كفاك ةوتنلا وهو !«قلخلا

 هللا نود نم ىل ًادابع اونوك سانلل لوقي مث ىلاعت لاق مث

 : ناتلاسم هيفو

 ءاهعفرب ورمع ىبأ نع ىورو ماللا بصنب لوقي مث « ةرهاظلا ةءارقلا (ىلوألا ةلأسملا)

 ىنعمب هيلع فوطعم وهو «نأ» هيف لماعلاو ؛ لوقلا اذهو ةوبناا عمتجتال : ريدقت ىلعف بصنلا امأ

 . فانئتسالا ىلعف عفرلا امأوءلوقي نأ مث

 اونوك ) ىلاعت هلوقف لاق هنأ امهنع هللاىضر سابع نبا نع ىدحاولا كح 4ةيناثلا ةلأسملاإ)

 . ًادابع ديبعلل نولوقي : ةنيزم ةغل هنا (ىل ًادابع

 « نيينابر اونوك نكلو) لاق مث

 ”ناتلاعمهفو

 رعضأف «نيينابر اونوك مطلوقي نكلو : ريدقتلاو . رامضإ ةبآلا هذه ىف (ىوألا ةلأسملا)

 ىلاعت هلوق هريظنو هيلعلدرام مالكلاىف ناكاذإ رامضالازاوج ف برعلا بهذه بسح ىلع لوقلا

 . كلذ مهل لاقيفىأ (مكناميإ دعب مترفك أ مههوجو تدوسا نيذلا امأو)



 5-دذ ةيآلا «باتكلا هلا هيتؤي نأ ارشبل ناكامد ىللاعت هلوف

 دوهلا تلاقامل:سابعنبا لاق : لوألا : هوجو ةيآلا هذه لوزن ببسفف (ىلوألا ةلأسملا)

 ضرقلا عفارابأ نإ ليق : ىناثلا . ةيآلا هذه تلزن « هللانباحيسملا ىراصنلا تلاقو « هللانبا ريزع

 كلم نارا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرل الاق ىراصنلا نم نارجن دفو سيئرو ءدوييلا نم

 . هللا ةدابع ريغب رمأن نأوأ هللا ريغ دبعن نأ هللا ذاعم» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف . ابر كذختنو

 م كيلع لسن هلال وسراي لجر لاق : ثلاثلا . ةيآلا هذه تلزنف «قومأ كلدبالو كي كاد

 دحاأل دجسي نأ دحألل ىغبنيال» مالسلاو ةالصاا هيلع لاقف ؟ كل دجسنالفأ « ضعب ىلع انضعب مل

 ًادحأ نأ اوعدا امل دوهيلا نأ : عبارلا «هلهأل قملا اوفرعاو 5كيبن اومرك أ نكلو « هللا نود نم

 نإ تح متاق م رمآألا ناكنإ : مل لاق ىلاعت هللاف ؛ هولانام ةلزنااو لضفلا تاجرد نم لانيال

 هفيلاكتدايقنالاو هلل ةعاطلاب سانلا اورمأت نأب حب نكلو مهمادختساو سانلا دابعتساب اواغتشنال

 هيلع تازجعملاروهظ نآأل ؛ سو هيلع هللا لص دم ةوبذب رارقالا ىلعسانلا اودع نأ مكمزلي ذتيحو

 (هللانودنم ىل ًادابع اونوك سانلل لوب مث) هلوق ناذ ةيآلا ظفل هلمتحي هجولا اذهو ؛ كلذ بجو

 (هّللا نود نم ًابابرأ مهنادهرو مهرابحأ اوذختا) هلوق لثم

 ةوبنلاو كهلاو باتكلا هللا هيتؤي نأ رشبل ناكام) هلوقب دارا ىف اوفلتخا يناثلا ةلأسملا)

 نأ اودارأولمهنأ .هانعم : مصالالاق : لوالا : هوجو ىلع (هللانودنمىلآدايءاونوكسانلل لوي مث

 هنم انذخال ليواقألا ضع انيلع لوقت ولو) ىلاعت هلوق هيلع ليادلاو « هنع هللا مهعنمل كلذ اولوقي

 : ىتاثلا(تاىلا فءعضو تارحلا فعض كانقذألل ًاذإ اليلق اًئيمش مهلا نكرت تدك دقل) لاق (نيهلاب

 ةيحلالا ءاعدا تافصلا كلت عم نسحال تافصب نوفوصوم مالسلاو ةالصلا مهلع ءايبنألا نأ

 حاورالاو ةرهاطلاسوفنلا ف الإن وكيالاذهو ؛ ىحولاو باتكساا مهاتآىلاعتدلل نأ ايتم.ةينم دال

 (نيملاعلا لع لعىلع مهانرتخا دقلو) لاقو (هتالاسر لعحجب ثيح ملعأ هللا) ىلاعت هللا لاق اي« ةبيطلا

 اع ردصت أ عنتمي ةرهاطلا سفنلاو (سانلا نمو السر ةكئالملا نم قطصي هتلا) ىلاعت هللا لاقو

 «ىوعدلا هذه نم عنمبال كلذو « للعلا لاكدعب الا نوكيال ةوبنلا ءاتيا نأ اهنمو ؛ ىوعدلا هذه

 ةيقيقحلا فراعملاو مولعلاب ةلماكة يرظنلا ةوقلان كت ملامو « ةيلمعو « ةيرظن « ناتوق ناسناللف ةلمابو

 ةوبنلاو ىحولا لوقا ةدعتسمسفنلا نوكتال : ةميمذإ|قالخاألا نعةررطم ةيلمعلا ةوقلا نكت لو

 هللانأ : ثلاثلا . داقتعالاولوقلا اذه لثم نم عنمي ؛ ةيلمعلاو ةيرظناا ةوقلا ىف تالاكلا لوصحو

 : عبارلا . مالكلا اذه لثم لوقيال هنأ هنم لع اذإ الا «ةلاسرلاو ةوبنلاب هدبع ىفرشنال ىلاعت

 ولفةزجعملاب ىوعدلا هذه ىف هقدص ىلع جتحاو . ىلاعت هللا نع ماك>الا غلبي هنأ ىعدا لوسرلا نأ



 ةيآلا «يانكتلا هللا 000 نأ ااكيل ناكام» ىلاعت هلوق 5 اح

 0 2 - تمام

 سال لوي مث ”ماوسلاو حلاو باَتكلا 7 ك0 10 ب نأ ب ا

 و
 ا م لل

 دوا منك اسم نيينابر 00 .ركلو هللا نود نم ىل ادابع اونوك

 3018 ع ةرثار 1 الا -4 ري 02 6 د ا نإ

 نيدنلاو 3 دما اوذختت نآ ىمماي الو هبود نوسردت مننك ابو باتكلا
 هي - ه-

 ةامإ 26 6

 «م١٠» ل 0 نوما م مدا 1 رفكلا اب كرما ابابرأ

 نأو دبال باوجلا نأ ؛هباوخ ىبعكلا امهرك ذ نيذللا نيهجولا نم«لوآلا هج 57 اأو

 أوناك لب «ىلاعت هللا قلخ هولعفو هوركذام نأءاعداىفاوناك ام موقلاو . لاؤسا| ىلع اقبطنم نوكي

 لاك ل راسو هللا 5 هنأ نوعدب

 قيرطلا اذه-و « هريغ لال ىنعملا اذهىلإ ادئاع ( هللا دنع نم وهاَمو) هلوق نوكي نأ بجوف

 . ملعأ هللاو : ىناثلا هج ولا ىف هرك ذ ام داسف رهظي

 بذكلا كلذ .نودمعتي مهن دل نولي مثو بذكلا هللا ىلع نولوقيو ل ىلاعت لاق م

 . ملعلا عم

 كلل الاف . اظافلا بارعإ و. ةارز وتلا ةظافلا رييخت فيرجتلا, نم .دارملا ناكنإب هنأ ملعاو

 ةلالد شيوشت هنم دارملا ناكنإو , بذكلا ىلع مهنم ؤطاوتلا زو< ةريسي ةفئاط اونوكي نأ. بحب

 هوجو ىف تاهشااو كوكحشاا ءاقلإ ببسب ملسو هيلع هللا ىلص دم ةوبن ىلع تايآلا كلت

 : 5 هللاو « هيلع ريثكلا قاخللا قابطإ دعبي ل تالالدتسالا

 ىل ًادابع اونوكسانلل لوقي مث ةوبنلاو حلاو باتكلا هللا هيتؤي نأر شبل ناكام) ىلاعت هلوق

 نأ كمأيالو نوسردت متتك امبو باتكلا نودلعت متنك امب نيينابر اونوك نكلو هللا نود نم

 (نوءلسم م داذإ دع 00 ' كرم نأ الانا نينار كحال ودعت

 نأ لع لدي امب هعبتأ ؛ ليدبتلاو فيررحتلا باتكلا لهأ ءابلع ةداع نأ نيبامل ىلاعت هنأ معا

 « هتدابعب هموق رمأي ناكهنأو : ةيهلالا يعدي ناك مالسلا هيلع ىسيع نأ اومعزام هوفرحام ةلمج نم

 , ةيآلا (رشثبل ناكام) لاق اذهاف

 : لئاسم انههو



 اق ةيآلا «هللا دنع نم وه امو هللا دنع نه وه نولوقيو» ىلاعت هلوق

 (باتكلا:نموهامو.قاتكللا نم هوبطحتل) هلوق نيب قرفال"ةناا: لاق[ نانا نك ملعاو

 لجالل نيفلت## نيظفلب مالكلا اذه رركو (هللا دنع نموهامو هللا دنع نموه نولوةيو) هلوق نيبو

 نم نكي ل باّتكلا ىف نكي ملام لك سيل هنال كلذو  ةلصاح ةرياغملا : اولاقف نوققحا امأ . ديكأتلا
 سايقلاب ةرات و« عامجالاب ةراتو « ةنسلاب ةراتو ؛ باتكللاب ةرات تبث دق ىعرشلا مكحلا ناذ « هللادنع
 ' هللا كيع نع [عكلات

 . ماعلا ىننلا هيلع فطعم ء صاخ ىنن اذه (باتكلا نموهامو باتكلا نم هوبسحتل) هلوقف

 نم دارملا نوكح,. نأ زوجي اضيأو(هللا دنع نموهامو هللا دنع نم وه نولوقو) لاقف

 ءايناإلا راس لني ىدد رد هناك للا 5 نع موق نه دارملا نوكي و :ةاروتلا تاكا

 كإذ ةبسن ىف موقلا نآل كلذو ٠ قوقيحو « ءايمرأو « ءايعشأ لثم « مالسلاو ةالصلا مهلع

 « ةاروتلاب نيلهاجلا هللاو « رامغالا نم اموق اودجو نافذ « نيريحتم اوناك « هللا ىلإ فيرحتلا

 قف دوجوم هنأ ]وعز «ءاكادأرم لامع اموق اودج و "نإ و «ةاورتلا نم هنأ لإ فرحنا كل- | 0

 ىئابجلا جتحاو مالسلا هيلعىسوم دعب اوءاج نيذلا . مالسلاو ةالصاا مهملع ءايبنالا رئاس تت

 بذكلاو فيرجتلاب ناسالا ىل ناكل :"الاقف « ىلاغت هلل قول ريغ ديعلا لعف نأ لع فب شل

 نم سيل هنا) ىلاعت هلوق ىف بذكلا مزلو ؛ هللا دنع نمهنا: موق ىف دوهلا قدصل ؛ ىلاعت نا
 مث ؛هدنع نم وه ام . هسفن نع ني هّللاو « هدنع نم وه ام هللا ىلإ اوفاضأ مهنأل كلذو (هللا دنع

 دارملا: لوقينأ دحال سيلو : لاق . هللا نم قدصلاب ىلوأ دوهملا نولعجت موقل ايزخ قكو : لآ

 ذكيف هجولا اذه ىلع هانامح ول انآل : لاق . هباتكو هللا مالك هنأ (هللا دنع نم وه) موق نم

 هللا دنع نموه نولوةيو) هلوق نيبو (باتتكلا نم وهامو باتكلا نم هوبسحتل) هلوقنيب قبيال

 اذه نع ىعكلا باجأو . فطعلا نسحي م :«قرفلا قبي مل اذإو « قرف (هللا دنع نم وهامو

 اوك نلف نك لأ قلاخنا يع رم اولا كوك نأ: لوا نيرحا نهر سا

 خم وهامو) هلوق نأ :قاتلاو "وأ ىرقالا هجولا لع مالكلا لح رن سال ا

 بجوف ؛ هوجولا نم هجوب هللا دنع نم هنوك ني اذهو . هللا دنع نم هنوكلع قاطم ىفن (هللا دنع

 : مكحلاب الو قلخلاب ال هدنع نم نوكي ال نأ

 هللا مالك هنأ ىلع (هللا دنع نه وه نولوةيو) ىلاعت هلوق انلمحول ىتابجلا لوق امأ : باوجلاو

 اذهوباتكلاىف دوجومريغ هنأ ءانعم(باتكلا نم وهامو) هلوق نأ انرك ذام هباوجخل « رازكتلا مزل

 (هللا دنع نم وه امو) لاق ابلف رخآق يرطب وأ ؛ لوسرلا لوقب اتباث ىلاعت هلل كح هنوك نم عمال
 , راركتلا لاز هجولا اذهيلعو يلاعت هلل اكح هن وك يفن تب



 ةالا (هّللا دنع نم وه نولوةيو» ىلاعت هلوق ١١

 (مهتتسلأ نوولي)هلوق هللاهمحر لافقلا لاق (لوالا) هوجو ةيآلا لي وأت قف لصالا اذه تفرع اذإ

 ريثك اذهو « ىنعملا هب ريغتي افيرحت بارعالا تاكرح ىف !منوفرحيف ةظفللا ىلا اودمعي نأومانعم

 هيلع دمح ةوبن ىلع ةلادلا تايآلا ىف كلذ لثم اولعف املف .ةيناربعاا ىف هلثم دعبي الف برعلا ناسل ىف

 ىف ليوأت اذهو (مهتلسلأ نوواي) ىلاعت هلوق نم دارملا وه كلذ ناك« ةاروتاا نم مالسااو ةالصلا

 موي. هللا مبملكيال نيذلا رفتلا نا: لاقهنأ امنع هللا ىضر سابع نبا نع لقت (ىناثلا) نسحلا ةياغ

 تاكلاب ةوطلخ و ملسو هيلعهتلا ىلص دم تعن هيف اوشوش اباتك اوبتك « مهملا رظني الو ةمايقلا

 (هللا دنع نم اذه) اولاق مث , ٍلسو هيلع هللا ىلص دمح تعن هيف ناكىذلا

 ربعف. مومذم كلذو « فاكتلاو عطنتلاو قدشتلاب هينثت « ناسألا ىلذا :لوقنف اذه تفرع اذإ

 ةءارقلاب ابنع ربعي ملو ءابيعو مهل امذ ناسللا لب « لطابلا باتكلا كلذل ممتءارق نع ىلاعت هللا

 ىفو ؛ عقصم بيطخ حدملا ىف نولوقيف , دحاولا .ىثثلا ىف مذلاو حدملا ظافلأ نيب ىرفت ترلاو

 راثرث راثكم مذلا

 وهو « لطابلا باتكلا كلذ ةءارق دارملا (باتكلاب مهتنسلأ نوولي اقيرفل مهنم ناو ) هلوف

 (هللا دنع نم اذه نولوقي مث مهيديأب باتكلا نوبتكي نيذلل ليوف) هلوق ىف ىلاعت هللا هركذ ىذلا

 نالاؤسانبه قب . هللا دنع نم لزنملا قا باتكلا نم وهامو ىأ (باتكلا نم وهامو) لاق مث

 ؟ (هوبسحتل) هلوق ىف ريمضلا عجري اذام ىلإ (لوآلا لاؤسلا)

 ٠ فرحا وهو (مهتنسلأ نوولي) هلوق هيلع لدام ىلإ : باوجلا

 . سانلا نيب ةميظعلا اهترهش عم ةاروتلا ىف فيرحتلا لاخدإ نكمي فيك (ىناثلا لاؤلا)

 مهنا مث «فيرحتلا ىلع ؤطاوتلا مهيلع زوجي « ليلق رفن نع لمعلا اذه ردص هلعل : باوجلا

 بوصاألاو . انكم فيرحتلا اذه نوكي ريدقتاا اذهىلعو ؛ ماوعلا ضعب ىلع فرخ ا كلذ اوضرع

 ناك ملسو هيلع هللا ىلص دمت ةوبن ىلع ةلادلا تايآلا نأ وهو « رخآ هجو ةيآلا ريسفت ىف ىدنع

 ةفوعتملا ةلئسألا اهيلع بتودووي !وناك موَقلاَو ٠ بلقلا لمأتو رظنلا قيقدت ىلإ انيف جاتحي

 :نولوةي اوناك دوهملاو : نيعماسلا ىلع ةهيتشم لئالدلا كلت ريصت تناكف « ةيلظملا تاضارتعالاو

 ةنسلاألا ليو فيرحتلاب دارملا وه اذه ناكف « متركذ امال , هانرك ذام تايآلا هذه نم هللا دارم

 ةلئساإلا هيلع دروي لطملا : ىلاعت هللا باتك َنَّم ةيآب لدتسا اذإ انتامز ىفقحن ا نأ ام.لثم اذهو

 ..ةروصلا هذه ىف اذكف ؛ ترك ذام هللا دار منيل :لوقيو ؛ تاهبشلاو

 هللا دنع نموه نولوقيو) ىلاعت لاق مث



 دشنت ةنآلا «باتكلاب دنع نوولي اميرفل مم نإ و» ىلاعت هلوق

 0 بآتكلا نو 0 باتكلاب م مهتسأ نو 5 رم َنِإَو

 5422 ا را _- 6 2 210

 ىلع نولوقبو هللا دنع رم اقرا زول ةراوتوال 1

 سا ع مج هر ا تأ ات م

 « مد نوملعي مثو بذكلا هللا

 ىلا ةقدحلا بيلقت رظنلا نم دارملا نوكي نأ زوجي الو ؛ مهريغ ىري اك ماري ىلامععت هناأل ؛ ةيؤرلا

 امسج نوكي نأ نءانلإ ىلاعتو « ماسجالا تافص نم اذه نآل  هتيؤرل اساقلا ىنرملا .بناج

 هذهىف مز الاو « ةيؤرال سيل (ىلا) فرحب نورقملا رظنلا نأ ىلع ؛ ةبآلا هذب. فلاخلا جتحا دقو

 .لطابكلذو ٠ هل ايئار لاعت للا نوكب ال نأ ةبآلا

 مهبونذ سند نم مثربطيال نأ : لوألا : هوجو هيفق مم كزءالو)هلوق وهو «عبارلا امأو)

 ةيكزتلاو« ءايكزالا هئايلوأ لع ىنثي م مهيلع ىنثيال ىأ مهيك زيال : ىناثلاو ؛ املع مهبةاعي لب ةرفغملاب
 هد حدم دهاشلل ىكرملا م

 نم مهلعنولخديةكئالملاو) لاق اك ةكئالملاةنسلأ لعن وكتدق ؛ هدابعهللا ةيكرت نأ لعاو

 منك ىذلا مكموب اذه ةكئالملا مهاقلتتو) لاقو (زادلا ىقع معنف متربص امب مكيلع مالس باب لك

 هلوقكف ايندلاىفامأ . ةطساوريغب نوكت دقو (ةرخألا ىفو ايندلا ةايحلا ىف ةؤايل وأ نحن نودع

 (ميحر بر نم الوق مالس) هلوةكف ةرخآلا ىف امأو (نودباعلا نوبئاتلا)

 باوثلا نم مهنامرح نيب امل ىلاعت هنأ « لعاف (مبلأ باذع مهلو) هلوق وهو« سماخلا امأو)
 . مولا ديدشلا باقعلا ىف مهنوك نيب

 نم وه امو باتكلا نم هؤبسحتل باتكلاب مهتلسلأ نوولي اقيرفل مهنم نإو ل ىلاعت هلوق

 . «نوبلعي مو بذكلا هللا ىلع نولوقيو هللا دنع نموهاثو هللا ننعم اوه ناول وف را تانك

 ىف ةلزان ةيآلا هذه نآل كش الب دوهلاف ةلزان ةمدقتملا ةبآلا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ ملعا
 000 | ىف ةلزان ةمدقتملا ةيآلا كلتنوك ىضتقي اذبف ابلبقام ىلع ةفوطعم ىهو دوهلا قح

 .هدي تيول : لاقي : جاجوعالاىلإ ةماقتسالا نع هدرو ءىثلا فطعنع ةرابع (ىللا) ن أرعا و

 هتاطنل قولو 77 ءاوتسالانع هقالخأ ريغ اذإ١ لعنالف ىوتلاو « فرحنا اذإ « ءىثشلاىوتلاو

 ىلاعت لاقو «ٍلظ دجاولا ىل» ثيدحلايفو . هنع هلا هأ اذإ هنأر نع ًانالف ىولو : هريغاذإ ءاذك نع

 . (نيدلا ىف انعطو مهتسلأ ايل انعارو)

 6م رخف 5١د



 ةيآلا «مهيلا رظنيالوهللامبملكي الود ىلاعتهلوق 1

 ناميألاو هللا دهعب ءارشلاوهو ٠ طرشلاكلذ لع عرفىلاعت هنأ ملعاو ملأ باذع مهلومهكزيالو

 سماخلاو ؛ باوثلا نع نيمورحم مهتروريص نايب ىف اهنم ةعبرأ ؛ءازجلا نم عاونأ ةسمخ « اليلق انمث

 . باوثلا نم عنملا امأ « باذعلا دشأ ىف مبعوقو نابب ىف

 كتلوأ) هلوق وهو لوالاف « ميظعتلاب ةنورقملا ةصلاخلا ةعفنملا نع ةرابع باوثلا نأ ملعاف

 : هلوق ىهو ٠ ةيقابلا ةثالثلا امأو « ةرخآلا عفاند نع مهئامرح ىلإ ةراشإ (ةرخآلاف ملل قالخال

 زازعالاو ميظعتلا نع مهنامرحىلإةراشإ وهف« مهي زيالو مهيلار ظني الو هللا ممملكي الو)

 اذهل تبن املو « باقعلا ىلإ ةراشإ وهف (ميلأ باذع ملو) هلوق وهو (سماخلا امأو)

 ةسنخلا هذه نم دحاو لك حرش ىف ملكتنلف « بيترتلا

 اف ةزخالا وت ىف مهل بيصنال ىنعملاف (ةرخآلا ىف مهل قالخال) هلوق وهو (لوالاامأ ١

 عامجالابديعولا طقس « اهنع بات ناهناف « ةبوتلا مدعب ةماآلا عامجاب طورشم مومعلا اذه نأ لعاو

 نودامرفغي وهيك رشي نأ رفغيال هللا نِإ) لاق ىلاعت هناف « وفعلا مدعب اًضيأ طورشم « انبهذم ىلعو

 (6انعإ! ناي كلذ

 مهنلأسنا كبروف) لاق ىلاعت هنأ وهو لاؤس هيفف(هللا مهملكيالو) هلوق وهو «ىق انا امأو)

 نيب عملا فيكف (نيلسرملا نلأسنلو مهلا لسرأ نيذلا نلأسنلف) لاقو (نوامعي !وناكامسنيعمجأ

 ناني ؛ تاملكلا هذه لكن م دوصقملا : باوجلا ىف لافقلا لاق ؟ ةيآلا كلت نيبو ؛ نيتيآلا نيتاه

 طخساذاو « هيلعهتلا طخسب كلذ امتاف : ايندلا ىف همالك هريغ عنم نم نال « مهيلع هللا طخس ةدش

 ا اذار“ نالف هيو ئرأاال لوقو .هنع هبجح نمأل انهو" كملك أل هل "لاق «رخآ" لع نانا

 اذهو هنم هللاب ذوعن ء بضغلا ةدش نع تايانك تاملكلا هذه نأ تبثف « ليمجاب هركذي مل« هركذ

 ريب همالك هءايلوأ هلالج لج هلا عام“ نوكي نا دعبيال : لاق نم مهنمو .حيحصلاباوجلا وه

 مهعم ةبساحلا نوكتو « قاسفلاو ةرفكلا ءالؤه ملكي الو « هءايلوأ هب صتخ ايلاع افي رشت ريفس

 ؛ مهعفتاو مثرسإ مالكب مملكي ال ىلاعت هنأ ؛ ةيآلا هذه ىنعم : لاق نم منهو ٠ ةكئالملا مالكب

 كوالا كراردكا رفيدستلاو

 لاقي «ناسحالاب مهلا رظني ال هنا دارملاف (مهبلا رظني الو) ىلاعت هلوق وهو (ثلاثلا امأو)

 زاجل اذهل ببسلاو « هيلا ناسحالا كرتو هب دادتعالا ىن هب دارملاو ؛نالف ىلا رظني ال نالف

 هللا رظن راتص «تبسلا !ذيلق:«ىرخأ دعب ةزم هلا: هرظن داعأو هلا تفتلا ناسنالاب دتعا نم نأ

 رظنلا اذه نم دارملا نوكي نأ زوحي الو « رظن مث نكي مل ناو « ٍناس>الاو دادتعالا ٍنع ةرابع



 ل ةيآلا «ةرخآلا ىف مهل قالخال كتئلوأ» ىلاعت هلوق

 تلد ةريثكلا تاياورلاو ماع ظفللا نال ؛كلذو « ةبذاكلا نام.آلا نع عنملا ىف هسفنب ااةيلب

 نوك داقتعا بجو ؛ كإذك ناكاذإو « ةبذاكلا نامبألا ىلع اومدقأ ماوقأ ىف تلزن امنإ هنأ ىلع

 : لئايشيتيالا فاو ةزيلابا لصوص اعود وا لكفلا اذه لعق نم لك ىح ى اما رعد

 حرش نيذلا دوهلاب اهصخ نم مهنف « لوزنلا ببس ىف تاياورلا تفاتخا (ىلوألا ةلأسا|إ)

 0 امصخ نم مهنمو ؛ ةمدقتملا تايآلا ىف ملاوحأ هللا

 هللا وعام ومعك «دؤجلا احا قفل انإ عزكم لات لولا -تناوجلو بها 9 نأ

 هللا دع (ىل اهنا ليفا و هع 3 اوبتكو ملسو هيلع هللا ىلص دم رمأ نم ةاروتلا ىف مها

 . (مده»ب فوأ ىدهب اوفوأو)ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هلوقب ءالؤد جتحاو « اشرلا مهتوفي الثا

 , كلذ[ ئاباتك ةيبديأب ]وتك «_لييس نيسمإللا ىف : نبلغ, نمل هنأ مهئاعدا ىف تلزن اهنأ : ىناثلا

 نسل لزق رموز تايم تارا ل1

 هل مصخو « سيق نب ثعشألا ىف تلزن ان هلال هاو (ىاثلا لاهتحالا اهأو)

 « لجرلا لاقف «كتن متأد لجرلل لاقف : ِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اها

 لك ةيآلا هذه ىلاعت هلل لزنأف « نيعلاب ثعشاللا مهف «نيعلا كيلعف» تعشاألل لاف « ةنيب ىل سيل

 رس وقام ماب يفوح اير يل ال ضرالا درو نيهلا نع ثعشالا

 علا ئوماو نادتعاق تلزت : كلاثل] هتعلس قيفنت ىف ةرجاف انيمي فلحلجر ىف تلزن . دهاجي

 ىرظأ : لاقف « سيقلا ”ىردا ىلع نيهلا هجوتف ء ضزأ ىف ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ىلإ امصتخا

 . لكلا ىلع لمخا برقالاو «ضرأللاب هل رقأو دغلا نه ءاج م ؛دغلا ىلإ

 بصنام هيف لخديو « هب هللا رهأام عيمج هيف لخدي هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ إل هلوقف

 لجرلا مزاي ام هيف لخديو ؛ لوسرلا ةهج نم ةذوخأملا قيثاوملا هيف لخديو ةلدآلا هيلع
 . هب ءافولا مزلي ىذلا هللا دهعن٠ كلذ لك نآل ؛ هسفن

 دبعلا نإ دهعلاب اوفوأو) لاقو ةيآلا (نةدصنل هلضف نم اناتآ نبل هللا دهاع مهنمو الى لاعت لاق

 دقو (هيلع هللا اودهاعام اوقدص لاجر نينمؤملا نورا لاقو (الوئسم ناك

 مدح |[ لكك ده طيور ايت نع ايامي دللا تاكل كلة ير ا حم هرعلا وول للا 1

 اهي دكوي ىلا فلحلا ىهو:©مواعماطانقي نامجالا امأوء زنخآلل نم ء ذوخأملاو) عملا

 .تابتاثاوأ ناكنازأ ىكومأ عون. ييصاقللا

 ةمابقلا موي ميلا رظنيالو هللا مهملكيالو ةرخآلا ىف مهل قالخال كئلوأ إ) ىلاعت لاق مث



 ةيآلا «اليلق اذ: هاكر ديدي نوزتشت.نيذلا نإز ىلاعت هلوأ 6

 6 رجح ع اس 22 7-2 مسهوءمسمس لم 2س ن2 هسا

 َى مَ قالَ َككوأ ال الم 0 مهناميأو للأدب ا نذلا نإ

 ص هرخسص د 6-2 ره د د تامر 2 2

 ٌباَذع مَكَو ميك ذي 15 ةمايقلا مون مهل رظن لَهَا مهملكي ًالوةرخآلا

 ا 2 ل

 كح هيله مظعالا دهعلابءىث لكلوأ اوفوأدوهعلاب اوفوأ اذإ مهناف . كاذك سمألا : باوجلا

 هوقتال « ةنايخلا كرتىف هللا اوقتاولو ؛ ملسو هيلع هللا لص دمحمب ناميالا نم مهباتك ىف مهيلع هللا

 ؛ ةايوتلا فيرخ كت قود هللا اع تذكلا كرت ىف

 ؟ (نم) ىلإ ءازجلا نمعجارلا ريمضلا نيأ (ىاثلا لاؤسلا

 ريمضلا كك ماقم ماق نيقتملا مو. 5 كرد

 نيرمأىف ةروصحم تاعاطلا نآل كلذو ؛ دهعلاب ءافولا رمأ ميظعت ىلع ةلاد 51 نا معاو

 ةعفنا ٍبدس كلذ نآأل : ًاعم امهلع لمتشم دهعلاب ءافولاف هللا قلخ لعةقفشلاو « هللا سأل ميظعتلا

 هذه نأ تبثف « هلا رمأل امظعت هب ءافولا ناك : هب هللا رمأ املو ؛ هللا قلخ ىلع ةقفش وهف ؛ قلخلا

 ق-ىف اضيأنكمي  ريغلا قح ىف نكمي اك« دهعلاب ءافولاو : تاعاطلا عاونأ عيمج ىلع ةلمتشم ةرابعلا

 سل روق كلذ دنع نال ؛تامرحبلل كل راتل ميت ىنالاوه ندمت دهعل ىفناولانأل 2 عرتمنلا

 . باقعلا نع دعشو با وثلاب

 : ءالاف مل قالخال كئلوأ اليلق ان مهناميأو هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ ىلاعت هلوق

 «مبلأ باذع ملو مهيكزيالو ةمايقلا موي مهيلا رظنيالو هللا مبملكيالو

 ى قنا كلاب خريإلا وفشوب العلك اذت هنأ: لاؤتآلا 1! اهاوجو اهلي, ان ةناللا | هده, قلعت قءنأ معا

 مرجال « ةيذاكلا نامألاب الإ ىثمتتال سانلا لاومأ ىف ةنايخلا نأ مولعملا نم.مث « سانا كاومأ

 0 : قىاثلا ةيذاكلا نامالا ىلع مدعي نم كيعو ىلع ةامععللا ةيآلا هذه ؛ 3 كلت تبيقع ر د

 لك ىلع هللا دبع نأ كشالاو (ناوملعي مثو هسا هللا ىلع نولوقي مهنأ مهنع ىف تن انا كاك

 * تلاثللا كلذ تدفع ديعولا اذه 0 مرجال (هند ص نوخذالو هللأ لع دك نأ فلكم

 هللا دهع ىف مهتتايخ ةيآلا هذه ىف رك ذ مث , سانلا لاومأ ىف مهتنايخ ةقباسلا ةيآلا ىف رك ذ ىلاعت هنأ

 مالكءادتبا ةيآلا هذه : لاق نم سانلا نمو « ابذك اهب نوفاحي نيح . هثامسأ ميظعت ىف مهتايخو



 لين ةيآلا «نيقتملا بحي هللا ناف قتاو هدهعب ىفوأ نم :لب» ىلاعت هلوق

 لاومألاب مهوب ءلاطا تلج ايلف « ةيلهاجلا ف الاجر اوعياب دوهلا نأىور . سو دقت سل

 دوهتلا تعاند هناك منا نم :كودأر ءمكنيد متكرت منال «قح انيلع كل سيل : اول :

 برعلا نأ اودقتعا نإو مهف . دترملا كح ىف ناك« لطاب: رخآ نيد ىلإ لطاب 0

 . ةدرلاب اوماسأ نيذلإ برعلا ىلع اومكح « رفك هنأ مالسالا ىف اودقتعا امل مهنأ الإ ءرافك

 ىلعام) ىلاعت لاق « مازلالاو ةبلاطملا ىلع ةرد-قلا ىنن هنم دارملا ليبسلا ىنن 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 هيلظدعي رصتت انملو) لاقو (اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجب نلو) لاقو (ليبس نم نينسحلا

 . (سانلا نودلظي نيذلا لع ليبسلا امنإ ليبس نم مييلعام كئلوأف

 هنأل : ليق . ًايمأ لو هيلع هللايص ىنلا ىمسو : مالاىلإ بوسنم «ىمألا» (ةثلاثثا ةلأساا)

 : ليقو « بتكيال نأىف هلصأ ل عقب دقف بتكيالنف «ءىثلالصأ مالا نال كلذو « بتكيال ناك

 . ىرقلا,مأ قهنوتع كما ىلإ عت

 : اولاق ممنأ.::لؤالا,: هوجو هيفؤأ (نؤالعي مو بذكلا هللا ىلع نولوةيوإ) ىلاعت لاق مث

 هيف نيبذاك ممنوكب نيملاعو « كلذىف نييذاكاوناكو « ةأروتلا ف روكذم فلاخلا عم ةنانخلازاوج نإ

 مرن: ناك تطلع مهن اناا تخل ملوك مظعأ هما كناكاقا| ذك ناك نو

 .. مثلا نم نئاخلا ىلعام نوملعي مهنأ : ثلاث

 «نيقتملا بحي هللا ناف قتا و هدهعب قرأ نم ىلب لل ىلاعت لاق مث

 (ليبس نييمالا انيلعسيل) هلوقوهو هلبقاهىفن درج هنأ : امهدحأ : نيهجو (ىلب) ىف نأ ملعا
 لأ ٠ فقو ىدنعو : لاق : جاجزلارايتخا اذهو « كلذفف ليبس مهبلع ( لي مهملع ادارىلاعت هللا لاقف

 : هدعب ركذي رخآ مالكل ءادتبا ركذت ةملك(لي) ةملكنأ : ىناثلاو . فانئتسا هدعبو (لب) ىلع

 ىلاعت هللا رك ذف « ىلاعت هللا ءابحأ نم : موق ماقم متاق ءحا انج لعفت 0 1 مهوق نآل كلذو

 فقولان ال هناف هجولا اذهىلعو « مهريغال ىلاعت هتلامهحب نيذلا م « قتل اا ءافولا لهأ نأ

 نوح (هدهعب) ىيزيمضلاز دهتلاب ءافولا ىدم ىف 06 (هدهعب ىفوأ نم) ما

 دهعلا نآآل,(ن ه) ىلع دوعي نأ زو< و (بذكلا هللا لع نولوةيو) هلوق ىف (هللا) مساىلع دوعل نأ

 . لعافلا ىلاو لوعذملا ىلإ فاضيف ؛ ردص»

 : نالاؤس انههو

 ول هنأ لمتحي هناف (نم) وهو لعافلا ىلإ ادئاع ريمضلانوكي «نأ»ريدقتب (لوألا لاؤسلا)
 , ىلاعت هللا ةبع نوبستكي مهناف : ةنايخلا اوكرتو مهدوهعب باتكلا لقأفو



 ةيآلا « لبيس نب نيماللا اا لع عي اولاق مهن :ا كال ديل ١٠م

 «امناق هيلع تي الإ كيلا هدول الل رانيدب 5 نإ نم مهو 2 ل لاق مش

 : نانا ةيفو

 تمدامالإ ىنعي : دش لاق . هتةيقح ىبعهل > نم مهنه:نأبجو ( ماقلا م ظفل ىف« ىلو آلا ةلأنلملا :

 تمد ام هيلا تعفد ام اذرثعم ني كك 0 ىنعملاو 1 ةمزالملاو هعم عامجالاب لئلا ىلع امتاق

 10 مش : هزاجي ىلع «مئاقلاد ظفا لمح نم منهو ا تو قار ناف أل ىلعامناق

 1 ةيلاطملاو ىضاقتلاوةموصخلاو حاخلالا:مايقلا اذه نم دارملا سابع نبا لاق : لواللا : اهوجودهيف

 ىأ (ةمئاق ةمأ) ىلاعت هلوق هليلد . هنعدعقي هل كراتلاو هيف موقي ءىثلل بلاطملانأهلصأ: ةببتقنبا لاق

 مايق مث نكي مل نإو هب ماق هنأرمأ ةبلاطم لع بظاو نم لكل ليق مث . ةكرات ريغ هللا رمأب ةلءاع

 ىلاعت .هلوق ىف كلذ انركذو : تابثلاو ماودلا ىنعمب « ةخالاىف مايقلا : ىسرافلا ىلع وبأ لاق ىناثلا

 هيلع كدا الإ) هلوق دف 5 خسني.ال اتباث امتاد أ (اميق انيد) هلوق ةهنه و (ةالصلا نوميعي )

 لاملاكلذب هايإ كتبلاطم ىف اتباث امتاد ىأ (امئاَق
 نال 2 نيدلاو 0 نيعلا (رانيدب) و (راطنقب هنمأت نأ نم) هلوق ع لخدب «ة يناثلا ةلأسملا)

 ؛نييعتلا لعل ديم ةيالا ىف سيل و 2 ةضراقملا ىلعو ةعيامملا ىللعو ةعيدولا ىلع هربغ نمأب لق نانا

 مهنمو.كيلإ هد ؤيفراطنقلا نمشي هعيابت نم مم لاقف ؛ ةعياملا ىلع هل ساطع نر 1 تعا ل )ودنملاو

 1 تكا لام عدوأ الجر نأ ف كلر ةيآلا نأ اضيأ انف. كيلإ هدب الف رانيدلا قي 50

 ديعو «ليلقلا ف ىدويلا اذه ناخف . ءاروزاع نب صاحتنف دنع اليلق الامو 04 مالس نب هللأ دبع كيع

 ماسقالا لكل لمتحم ظفللا نأ تبثف ٠ ةنامالا ىدأ مالس نب هللا

 لالحتسالا كلذ نا ىنعملاو (ليبس نييمآلا ىف انيلع سيل اولاق مهمأب كلذإ) ىلاعت لاق مث

 ليبس برعلا لاومأ نم انبصأ امف انيلع سيل نولوقي مهنأ ببسب وه ةنايخلاو
 : لكشف اذ رهو

 اهوجو لالحتسالا اذه دوهيلا دقتعا هلجال ىذلا ببسلا ىف اوركذ (ىلوألا ةلأسملا)

 هلام ذخأ لحبو فلاخلا ل-:ق لحي : نولوةي مرج الف . مهنيدل بصعتلا ىف نوغلابم مهنأ :لوآلا

 نمام ؛ هللاءادعأ بذك » مالسلا هيلع لاق ةيآلا هذه تلزنامل هنأر بخلاف ىورو ؛ ناك قيرط ىأ

 0 لانأ :قاثلا عرجافلاو بلا ىلإ .ةادمم اهداف ةناهالا الإ, يبقا تاو و الإ ةلهاجلا * 6

 ادع لاوقأ اكأ اذإرابلع نحال ليس ل: دبنع اذل قلخلانوإ (هابخأ وبهتلا ءانبأ ق2) اولاق

 اونمأ نيذلا برعلل لب ٠ مهفلاخ نم لككا ًاقلطمال مالكلا اذه اوركذ امإ دوهلا نأ : ثلاثلا



 ٠ ديال راسل تح اعان ا نا كاملا 15و ا

 ذخأ لحبو فلاخلا لتق لحي هنأ دوما بهذم نأ « انركذام هيلع ليلدلاو ؛ دوهلا مه ةنايخلا لهأو

 نم ةيقوأ ىتئامو افلأ مالس نب هللا دبع لجر عدوأ:سابع نبا لاق : ثلاثلا . ناك قيرط ىأب هلام

 ةيآلا تلزنف ؛ هناخف « ارانيد ءاروزاع نب صاحنف رخآ عدوأو « هيلا ىدأف ؛ بهذ

 قاصلا«ءاباا» ىنعف : هيلعو هب تررم لاقي اك ؛ اذك ىلعو اذكب هتنأ لاقي (ةيناثثا ةلأسملا)

 هب قصتلللا ىنعم ىف ءىثلا كلذ راد دقف ءىش ىلع نم ؤانف « ةنامألاءالعتسا« لعد ىنعمو ؛ةنامألا

 ىلوتسملاو ةنامآلا كلت ىلع ىلعتسملاك عدوملا راص اضيأو ؛ هتطايحو هظفحب هلاصتاو ؛ هنم هبرقل

 أ رانيزي كلتمأ كلاوق ىعم نإ: ليقآو ”قيتزاسلا انلكت يذلا: اذه نعارمتلا قالحلا انيلفلا" ملغ

 هل اظفاحو هيلع انبمأ كتلعج ىأ . هياع كتنمأ كلوقو . هنف كب تلقت

 نا ىنعي ؛ ليلقلا ددعلاو ريثكلا ددعلا انههرانيدلاو راطنقلاركذ نم دارملا (ةثلاثثا ةلأسملاإ)

 وه نم مهنمو  اهف ةنامالا ىدأ ةريثكلا لاومألا ىلع نمتؤا ول ىّتح ةنامآلا ةياغ ىف وه نم مهف

 متدرأ ناو) ىلاعت هلوقريظنوةنادخلا هيف زو هناف ليلقلا ءىثلا ىلع نموا ول ىت> ةنادخلا ةياغ ىف

 ةجاحالف : هجولااذهىبعو (ًائيشهنماوذخأت الف اراطنق نهادحإ متيتاو جوز ناكم جوز لادبتسا

 اراه «ةوأ انتامو كفل ةراطنعلا نأ نرالا:: اه وكلاوا' هزه دو والشفلا ا

 ,بهذلانم ةيقوأىئاموافلأ شيرق نم لجر هعدوتسا نيح مالس نب هللا دبع ىف تازن ةيآلا نال

 ءلم هناسابع نبأ نع ىور : ىناثلا : رادقملا كلذ وه راطنقلا نأ ىبع لدي اذبف , هيف نت ملو هدرف

 لوقلا مدقتدقو . ,هرد كفلأ فلأ و أراند"فلأ فلأوه راطتقلا لق: كلاثلا“ لانملا نم روتادلج

 ش راطنقلا ريسفت ىف

 نع كلذ ىورو . ءاانوكسب (هدؤي) ركب ىبأ ةياور ىف مصاعو ةزمحأرق (ةعبارلا ةلأسملا))

 ةرمتلا ناكساب“( مكنراب) ىف طلغ اك ورمعوبأ نع ىوارلانم طلغ اذه: جاجزلا لاقو « ورمتىبأ

 سيل مزجلا : لاق نأب ةءارقلا هذه داسف ىلع جاجزلا جبتحاو . ةكرحلا ساتخي ورمعوبأ ناك امناو

 : ءارفلا لاقو . لصولا ىف مزجتال ءامساألاو . ىنكملا مسا ءاطاو . ءالا لبق امف وه اكعاو ءانلال

 «ميم» نونكسي اي . اديدش ًاترضهتيريض :  لوقف !اهلبقام كارخااذا:ءاملا لع نا تارولا للا

 : دشنأو . عفرلا اهلصأو مقو متأ

 عيشالو هعدال هما ل

 ىف ةرسكلا عابشاب ءىرقو . ءايلا نم ةريسكلاب ءافتك | ءاملا ةكرح سالتخاب اضيأ' ءىرقو

 يطا اينو اراقنإ



 هال اطعم نإ م فاذكتلا رهأ ناو للا رق ١
 و2 ةزمل 1726]] د

 هنماتنإ 0 0 : راطتقب 1 نإ 3 م باتكلا لهأ نمو

 0 امر

 ف الع 1 ذا 3 كلذ 5 هلع 0 الإ كيلإ هد هدب ال رأت

 م2 12.62 ,ه ساد لم ردو ةزراج ل سس ه

 001 قوا نموىلب « هد نوملعي مثو ٌبذكل هلا ََض 1 ليس 0

 هه

3-2 0 

 «ا0/5 نيم ص < هللا 2

 ةياهنال هنا « نيتي آلا عومج نم لصحيو ؛ مهانآ ام ىلا ساقت نأ نه لجأو ىلعأ نوكست لب : مثاثآ ام

 كان لع همم نإ رق لضا دما رك ةماحنإ (ل.طقب نأ و ءمداتقل ا هما كدا أواه زاوعا ذك ن ارث

 ةيكملاو ةردقلا ىف هللا لاكب لهج « نينيعم

 هدؤي ال رانيدبهنمأت نإ نم مهنمو كيلاهدؤي راطنقب هنمأت نإ نم باتتكسلا لهأ نم وب ىلاعت هلوق

 بذكلاهللا لعنولوةيو ليبس نييمآلا ىف انيلع سيل اولاق مهنأب كلذ امتاق هيلع تمدام الإ كيلا

 «نيقتملا بحي هللا ناف قتاو هدهعب ىفوأ نم لب نودلعي مثو

 ةمدقتملا ةيآلا ىف مهنع ىكح ىلاعت هنأ : لوألا : نيهجو نم اهلبق امب ةيآلا هذهقلعت نأ ملعا
 ةنايخلا نأ نيب ىلاعت هنإ مث « هلثم مهريغ دحأ تؤي ملام , ةينيدلا بصانملانم اوتوأ مهنأ اوعدامهنأ

 ىلاعت هنأ : ىناثلاو . مهيذك ىلع اذه لدف ءاهيلع نورصم مهو نايدآلا باب رأ عيمج دنع ةحبقتسم

 نأالإ اونمؤتال) اولاق مهنأ وهو نايدالاب قلعتي اف مهاوحأ 4 ةمدقتملا ةيالاف منع ىكحامل

 ىلع مهرارصا وهو . سانلا ةلماعمب قلعتي امف ؛ ملاوحأ حئابق ضعب ةيآلا هذه ىف ىكح ( كيد عبت

 ريثكلاو ليلقلا ف سانلا لاومأ ذخأو ملظلاو ةنايخلا

 لئاسم انههو

 لهأ مهضعب و : ةنامأألا لهأ مرضعب « نيمسق ىلا مهماسقنا ىلع ةلاد ةيآلا (ىلوألا ةلأسملا)

 رولا لع اوقب عربدلا اطأا' لااوألكأ انرذلا مه مهنم ةنامألا ا

 محلا ومأ ذخأو نيدلا ف مهفلاخ نم لكلستق مهل لحب هنأ مههذم نآل ةنايخلا ىلع نورضم مهف

 ممو ليللا ءاثآ هللا تايآ نواتي ةمئاق ةمأ باتدكلا لهأ نم ءاوس اوسيل) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ريظنو

 ؛ ىراصنلا مم ةنامألا لهأ نأ : ىناثلا . (نوةسافلا مرثك أو نونهؤملا مهنم) هلوق عم (نودجسي



 ١.م ةبآلا «يظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هتمحرب صتخمو ىلاغُت هلو

 نمالإ اوقدصت الو) ريدقتلا نآل (قؤي نأ) هلوق ىف ؛ هارج ىرحب ام وأ ؛ ءابلا رامضإ ىلا جاتحيو

 ءوسو رامضالاو فذحلا ريسفتلا اذه ىف عمتجا دقف متيتوأ ام لثم دحأ ىتؤي نأب (مكنيد 0
 ىنعملا ن وكف ؛ ناززقالا عن انعالا 'لمكك نأ دعب الان" ىمزافلا لغ انآ لاق ىتملا هاف و مظنلا

 ماللا نوكت ال : ريدقتلا اذه ىلعو « ركتيد عبت نلالإ متن توضأ امل[ حف 2 نا ا

 لق ام" لصخع اذهف < لاح لك لع هازخ قرح اك رأ لأ قرح رايطإ] نودي ل 01

 هدأرمع ملعأ هللاو ةيآلا هذه ريسفت ف

 «ميلع عساو هللاو ءاشي نم هيت وب هللا دب لضفلا نإ لق ) ىلاعت لاق مث

 ءةرخآاقرفكيو ”"راهلا هجم را وم و نأ ماض ع 1 يح اا معاو

 مالسالا ةعص ىف نيملسلل ةبيش كلذ ريصيل
 ال « هنايب ةوقو « هللا ةياده لاك عم نا : ىنعملاو (هللا ىده ىدحلا نإ لق) هلوقب هنع باجأف

 لثمدحأ وب نأ اوزكتتشا نينا ةرمهتك كح هنأ : ىلاثلاو , رئأ, الو ةوق ةكيكرلا ةييهلا هذ نكي

 ةوبنلاو مكملاو باتتكلا نم نوت ا

 ى وهو: «ةلاسرلا لضفلاب.ذازملاو (ءاشتانف ةمتؤي هللا دب (لضفلا, نإ. لق) هلوقب هنعا تاجأف

 ىف؛ هزريغ لع .ادئازلا ل ضافلا و: ناننحنالا ةذاسز.ىف 'لمعتس اه. رثك اور ةدايزلا نع ةرابع ةحللا

 هلوقو ريغلاىلا ناسحالا هلعاف هب دصق عفن لكلراص ىتح . لضفلا لاعتسا رثك مث « ريخلا لاصخ

  هتئيشم ىلع فوقوم لضفت وه ىأ (ءاشي نم هيتي) هلوقو « هيلع رداق هل كلام هنا ىأ (هللا ديب)
 ىذلا لضفلا باب نم ابلعج ىلاعت هنال « قاقحتسالاب ال لضفتلاب لصحت ةوبنلا نأ للع لدب اذهو

 هللاو) هلوقو ٠ زاجملا هجو ىلع الإ ؛ قحتسم ا ىف كلذ حصي الو : هلعفي ال نأو هلعفي نأ هلعافل

 معلا ل5 للعاهلعهنوكو , ةردقلا لاك ىلع لدي ء اعسأو ناك نذل يضلل او نك و ( مباع عسأو

 ملعلا لاك ناكمل هنم حصيو « ءاش لضفت ئأب ءاش دبع ىأ لع لققفتي نأ,« ةردقلا ناكل هن حصيف

 باوصلاو ةكلبإ هج لعالا هلاسخأ نمش 0

 قرفلاو « مدقتال ديك اتلاكاذهو 4( ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هتمحرب صتخم) لاق مك

 ٠ هيلع ديزملا سنج نم ةدايزلا نا مث ؛ ةدايزلا نع ةرابع لضفلا نا اهلبق ام نيبو ةبآلا هذه نيب

 ةيلاعلا بصانم ا نم مكانآ ١١ لثم هدابع ضعب ىنوي نأ ىلع رداق هنا (هللا ديب لضفلا نإ) هلوقب نيبف

 ىلعأر مأ هناحبس هلا ىلا ةفاضملا ةمحرلاو(ءاشي نم هتمحرب صتخي) لاق مث , اهسنج نم اهيلع ديزيو

 سنج نم نوكت ال ْنأ ىلا ةيترلا ولعَو كفرتشلا ىف تغلب امبز ةحرلا هانه,ناف" لضفلا كلذ نم

 «م- رخف ح 4١د



 ةيآلا «عبر ددع وجاحوأ» ىلاعت هلوق 1 : ١

 هيفو ؛ دوهيلا مالكة منت نم (متيت وأ ملثم دحأى وي نأ) هلوق نوكي نأ 4«ىناثلا لامتحالاو)

 كوجاح وأ 2 متيتوأام لدم ها ا نأ نيد ع أ الأ اونمؤتالو : ربدقتلاو : 0-1 ميدعت

 نأب مكنامإ 00 يملا لدللا وايك اطيل نأ هدشا ىدي ىدمحلا نا لق . كبر دنع

 تكا م ا 5 نيس أ 0 ع ,دصل دل ؛مكنيد لهل الإ 3 اوم لثم ل تن

 نب ا ءًتايث مهديزي الثلء نيملسملا نود مهدحو مكعايشأ ىلا الإ هوشفتالو «م م 1و ام لش

 .مالسالا للا كلذ مهوعديالثل

 هنالل 2 دا موجاحي ّق ريمضلاو 2 قد نع فاء وهف ( عبر دنع ؟وجاح وأ) هلوق ع

 مكنوبلافيو . قحلاب ةمايقلا موي مكنوجاحي نيملسملا نأ ٠ مكعابتأ ريغل اونمؤتالو ىنعمب عملا ىنعمف

 َّق موقلا لد لإ : كرا 1 هوجو نم هنأنو ٠ فيعض ريسفتلا اند كا ىدتعو . ةجحلاب هللأ دع

 مبعايش ع مهعابتأ 0 0 َْق مد ع اك ناك« مالسلا هياع ع 5 ءد لو ىف نع مهعابتأ ظفح

 سو هيلع هللا لص دم نيد ةح ىلع لدي امب رارقالاب اضعب مهضعل ىدوب نأ ول كدا هع (

 اذه لعنا : ىناثلا ! دعبلا ةباغف اذه ؟ بناجأللا دنع كلذن ا ا 051 معانا دع

 اذه ىلع نأ 9 كلانا! ءاحصفلا مالكب قي 15 ال ريح اذ ميدعت يق عشو ايا لتخ 5 ريدقتاا

 نم دبالو « هللا دب لضفلا تأ و هللا ىده ىدملا نأ لق : ريدقتلا ناف : ل نم دي ال : ريدقتلا

 ىده ىدهلا نا لق) هلوق عقو فيك هنا : عبارلا (هللا ديب لضفلا نا لق) هلوق ىف «لقد فذح
 نأ لمتحت : لافقلا لاق . ميقتسملا مالكلا نع دعبلا ةياغىف اذه ناف ؟ دحاو مالك ىأ زج نيب ايف (هللا

 ىلا ء«دوهيلا نع ةياكحلا ءاهتنا دنع هلوقي نأ هيبن هللا ىمأ امالك (هللا ىده ىدحلا نا لقإ هلوق نوكي

 هيلع هللأ ىليص الوعر 0 مرجال 4 الطاب الوق عضوملا 56 َّق منع ىكح ذل هنال »ع ل اذه

 راقكلا ضعب نع ملسملا ىكح اذإ 7 ممالك ماع ةياك> لإ دوعل م 2 ع لوب هلياقي ناب سو

 لوقد 1 2 هلل الإ هلإ ال لوقي 0 2 هللا كرما ةماكلا كالت للا هغوأب تاداحا لوقف 5 ردك هيف ال وق

 بايلا اذه نم (هللا ىدمه ىدملا نا لق للا هلوق نوكف 2 ةباكحلا مام لإ دوعي 3 هّللأ ىلاعت

 مو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ مث (مكبر دنع كوجاحي وأ) هلوق ىلا دوهيلا لوق مامتب هدعب ىنأ مث

 ةيالا رخآ ىلا (هللا دب لضفلا نا لق) هل ليقف ٠ مخوق نالطب ىلع مهيباتو ءاذد ىف مهتجاحمب

 ىلا ىدعتش ال قب دكتلا ى 0 نم اك اذإ ناتعألا نأ 8 ه.جولا هذه َّق « سماخلا لاكشالا )

 لاقي نأ سالب ناك 2 اديز ةقَدَحَ لاقي 1 2 ديزل تقةدص لاقي اإل 3 ماللا فر< قدصملا

 ' (مكتيد عبتنل) هلوقفف ؛ ماللا فذح ىلا جاتحي ريدقتلا اذه ىلعو (رمكنيد عبت نم الإ اونمؤت الو)



 ١ ةيألا «متيتوأام لدم ل نا 1 كاي دلازت

 ىتناهإ: ىَمأ كيلا: قامإ ةلق لمأ ةادبل] ةناسجلإ ةرثك طي ه طياوت 3 ,هنلع هاني دستور تالا

 ادجاس ليللا ءانآتناق وه نمأ) ىلاعت هلوق هريظنو ؟ تلعفام تلعفاذه لجأ نمأ ىنعملاو ؟ كل

 ةدازقاهأ .ةرعاقب ىليعو .دهاخج نغ/ئورمةحيؤلاراذهو (ةبر ةجنر اوكار و ةرجال | ردع افاقر

 مهترذنأ مهيلعءاوس)ءىرق امم اهفتسالا ىنعم ىلع اهلمحاضيأ نكمدقف «نأ» نم ءفلآلا رصقب أرق نم

 لاقو « رمهقلاو دملاب ءىرق (نينبو لام اذ ناك نأ) هلوق اذكو ء رصقلاو دملاب (مهرذنت مل مأ

 : علا قرد

 رظننت مو كيلع اذامو ك؟ ركبت مأ ىلا نم حورت

 مابفتسالا ىنعمل ةلمتحم ةءارقلاهذه نأ تبث اذإو « ماهفتسالا فاأأ فذخ؟ ىحلا نم حورتأ دارأ

 :.خل والا ةءارملا ف هاتحو تام ردها

 ىلاعت هللا رمأ « مكنيد عبت نمل الإ اونمؤتال ٠ مهعابتأأل اولاق امل كئلوأ نأ «ىاثلا هجولاإ)

 ماوس (دحأ ىتؤي نأ) اوركنت الف (هللا ىده ىدحلا نإ) مخل لوقي نأ « ملسو هيلع هللا لص هيبن

 اولبقت مل نإ (مكبر دنع) كلذب نيملسملا ءالؤه ىندي (كوجاحي وأ) (هومتيتوأ ا١ لثم) ىدحلا نم

 : اللد هلع نال اوركت للف هلوف رايخإ لإ لي وأتلا اذه رقتفي هنأ . تالا قا ضن مهنم كلذ

 نم ءاشن نم هنري نأ ىلاعت"ةهل ناك هللا ىده ىدطا ناك امل هنا هللا ىده ىدحا لإ 1.30

 . راكنالا كرت مزل « كلذك ناك ىمؤهدابع

 ىلع ىععلا اوبحتساف مهانيدهف دومب امأو)ىلاعت هلوقك نايبلل مسا ىدحلا نا «ثلاثلا هجولا )9

 ) متيتوأام لثم دحأ ىتؤي نا) هلوقو ؛ هنم لدب (هللا ىده) هلوقو أدبم (ىدهلا نا) هلوقف (ىدهلا

 . متيتوأام لثم دَحَأ قويا نأ ره هللا نأس نأ كشال دمتا لك: ردعلاو لان 2 50 7

 ةرخآلا ىف كبر دنع ؛ ذوملا ءال ره ىنعي (موجاحال نأو) نايداألا لضفأوه ىذلا مالسالانيدوهو

 نم دبال هنأ الا هيف سيل لزوأتلا اذهو « نولضم مهنأو : نوةحم منأ « ةرخآلا ىف محل رهظي هنآل

 اولضتال نأ ىأ (اولضت نأ) ىلاعت هلوق ىف م زئاجوهو «ال» فرح رامضا

 نا :ندفلاو ماع. ذخأ و نإ نزار هم لالر كلأ 17 مسا ىدحلا (عبارلا هجولا)

 هيفدبال (ركبر دنع كوجاحيوأ) هلوقف . ليوأتلا اذهىلعو ؛ متيتوأام لثم دحأ توي نأ وه هللا ىده

 هن 5 دهاموع ىذا نأ: مهلع كل ىضقيف : كبر ع كوجاحيوأ :رادقتلاو , نايا قَم

 اذهىلع لديام (كبر دنَع)هلوق [قؤا:"ةلع ل تيضق ىدنع هل مكجاح نم ىذلا مالسالا نيد نم

 , محل حي هنأب رعشم كلذو : مهنع ًايضار هنوك ىلع لدي مل اكونرك هيك نال ففلا

 مهلع محي الو



 هدول «هللأ ىده ىدملا نإ لقد كانت هلوق ١

 ىلاعت هلوةك :زئاج ةدئاز ةلص ماللا هذه نوكو « نالفل تقدص لاقيالو . انالف تقدص لاعب هناف

 الل 215 هي اوم)) هلوق .."ةيآلا هده لبق 5 ذهنأ : قانثااو' . مكفدر ذو مك فدر)

 (هرخآ اوراقك و

 لجالالإ نامالا كلذ 8 1 2 د عبت ىلا الإ اونهؤتالو) ةنآلا هذه ف لاق مث

 ىنعملاف 2 كنيدىلع معابتأ ءاقبالإ نياق كلذب نابتالا نم ضررا لكل أولاق معاك نيد عبت 0

 0121و ةعابتأ ظمح دحاو "لك دوضقم ناف , كتد عت نم لجال الإ امبالا كلذب اوتأتالو

 .:' هدف عاعقا لع

 « هللأ نيد" نيدلا : 5 عع هّللأ 2 نبا لاق (هللا ى ه ىدحلا نأ لقز ىلاعت لاق مث

 000 هللا ىده نإ لك ةرقمأا ةروس ّق 0

 ىلع كر :لوقف 5 مع 05 ع مالكلا اذه 007 كا ناب نم ذب ال هنأ ملَءاو

 نأ ثيح نم هنع ًاباوج حلص اس(إ مالكا اذهف هيلع مهاءالإ نيدال موق وهو لوألا هجولا

 0 هأ داقنإلا 00 هبلأ در َّك ع هولا ني 0 ع هللأ هج نم 5 تدل اعقإإ هيلع م ىذلا

 ا داك كالا اذامالا طحت أرب ءعرغتلا دهوأأو# هاربق كلذ كفرارمأ ىف فلك ناكلاذإتو

 ههكح ناك اهي 2( هن 0 هكا دناط اما نيدلا ند 2 مدهت امل ًافلاخناكْنإو 3 عط نأ 538

 #0 03 8 د هز 0 0 ا ذو 4ع 1

 فيعضلا ذكللا اذه هعقد َّق عفتني نلف 2 هب _- دقو هللا ىده ىدجهلا نأ ىنعملاف ىاقأ

 بر دنع كوجاحي 3 متيتوأام لثم نحأ ع نأإ لكااكا لاق 2

 ىلاعت هللا مالك ةلمج نم نوكي نأ اهإ اذه لوقنف « ةبعصلا تالكشملا نه ةبآلا هذه نأ ملعاو

 1 بهذ دقو 0 مكنيد 3 ل الإ اوةهؤتالو موق ع ندو 2 دوملا مالك ةلمج ند 05 5

 .نيرسفملا ند موق نيلامتحالا نيذه نمدحاو

 ا( ااا اق ورا ل زراربقك ىلا رق: "لاوآلا ١١ "ةوجتو هيف «لوآلا لامحالا امأ ١

 هجولاف « ريثك نبا ةءارقب انذخأ ناف « ماهفتسا الو دمريغنمفلالا حتفبنوقابلاو « مابفتسالا

 هيلع ىلتت اذإ نينبو لام اذ ناكنأ) لاك لا خيب ولأ ةعوضو» ةاذفللا هذه نآآلا كلذو « رهاظ

 عئارشلا نم متيتوأام لثه عئارش دج وا ركل لأ كلبا (كلاولا طاق أ اناني

 ض١ لوط لعب لجرلا لوقي 2 الة ىفانلعا اذهو )ع راصتخاالل باوجلا فك 3 9 هعابتأ نير



 1 هذا مكتيد عبت نمل الإ اونمؤت الود ىلاعت هلوق

 سمسم عاب هرب

 لس نأ هللا ىده ىدملا نإ | لق مكنيد مدد 2 تن الإ اونو 595

 0 لا ا 1 يام م22

 هللاو 1 نم هن 00 1 1 لْضَفلا نإ لق مك 2 كن ع ةوجاَحمو وأ متيتواام

 نلت ا مو ل 10 مى ٍّط مى 1

 1/4 مظعلا لَا وذ هتاَوءاَب ها نم هتمحرب صتخ «10,د ميلع 0

 رخآ ىهو « رهظلا ةالص املا ىلص ىتلا ةلبقلاب اورفك او « قحلا ىهف « حبصلا ةالص اهيلا ىلص ىتلا

 مهضعب لاَقف ٠ مهلع كلذ قش . ةبعكلا ىلإ ةلبقلا تلوح امل هنأ :ىتاثلا . رفكتلا ىهو ء«رابنلا

 ةرخصلا ىلإ اولصو «راهنلا رخآ ىف ةلبقلا هذهب اورفك | مث ءراهنلا لوأ ىف ةبعكلا ىلإ اواص ضعبل

 اهوكرت امل « ةلبقلا هذه نالطب اوفرع مهنأ الولف « لعلا بامصأ ٍباتكلا لهأ نإ نولوقي مهلعل

 .ةليقلا هذه نع نوءج رذتيف

 :لوآألا . هوجو نم ةليحلا هذه ىلع مهعضاوت نع ىلاعت هللا رابخإ ىف ةدئافلا (ةيناثلاةلأملا)

 لوسرلا ربخأ املف ؛ بناجألا نم ادحأ اهيلع اوعلطأ امو « مهنيب اف ةيفخم تناك ةليحلا هذه نأ

 ع نينمؤملا علطأ امل ىلاعت هنأ : قاثلا . ازجعم نوكيف ؛ بيغلا نع ارابخإ كلذ ناك ءاهنع

 ناكل مالعالا اذه الولو « نينمؤلا بولق ىف رْثأ ةليجلا هذهل لصح مل« ةليحلا هذه ىلع مهئطاوت

 او-ضتقا امل موقلا نأ : ثلاثلا . فعض هناميإ ىف ناكنم ضعب بلق ىف ةليملا هذه ترثأ امبر

 سيبلتلاو ليحلا نم اهلاثمأ ىلع مادقألا نع. مل اعدار كلذ راص ؛ ةليحلا هذهىف

 لوأ هناأل ٠ ءىش لك لبقتسم وه ةغللا ىف هدجولاو «هلوأ وه راهنلا هجو (ةثلاثلا ةلأسملا))

 راهن هجوب هتيتأ : ىنارعألا نبا نع بلع ىور ؛ بوثاا هجو بوثلا لوأل لاقي اك: هنم هجاويأم

 :لاقف دايز ن عيبرلا دشنأو راملا ماع او اراه تناثر ران

 رامن هجوب انتوسن تايلف كلام لقب ارورسم ناك نم

 متيتوأ«لثم اخأو أ نالها قدها ىدملا نإ لق مكشد عبت نمل الإ اونمؤتالو )ل ىلاعت لاق مث

 ءاشي نم هتمح رب صتخب ميلع عسأو هللاو ءاشي نم هيتؤي هللادبب لضفلا نإ لق مكيد داك كوجاحي وأ

 : لوألا : ناهجو هيفو « دوما مالكة يقب اذه نأ ىلع « نورسسفملا قفتا «ميظعلا لضفلا وذ هللاو

 ؛ هوةدصتالف ةاروتلاماكحأ نمءىشرييغتبءاجنءامأف ؛ ةاروتلاعئارمث ررةيايبنالإ|وةدصتال و « ىنعملا

 ةدئاز ةلص (عبتنملالإ) هلوقف «ماللا» ن وكت ريسفتلا اذهىلعو « مويلاىلإ دوريلا بهذموه اذهو



 ةبالا «نوءجرب ملعل» ىلاعتهلوق 000

 هيلع هّللأ ىلبص لمح ىلع كاس قيدصتاو رهظي نأ وهو « مالسالا هوك َّق نيرا ةفعض كك

 اودهاش ىتم سانلا ناذ « هيذكت كلذ دعب اورهظي مث تاقوالاب ض»ن قف عئارشنا نم « ملسو

 07 الزل وأ ف هيرارما امل الإ و ؛ ةلعلاو دسملا لجل سيل بيذكتلا اذه اولاق ببي ذكتلا اذه

 داتكلا حاف 5 ل فلل نرك نأ تح وءدانعلاو هسا لحال كدكلا اذه نكي مل اذإو

 ثحبلاو «ماتلا لمأتلا دعب محل حالف « هتوبن لثالد نع ثحبلا ىف اوصقتساو هرمأ ىف اوركفت دقو

 اطاوت 5 لقو 0 هن وبت ص ّق )2 نيدلسملا ةفءعضل ةهمش قيرطلا أآذه ريصيف 2 كنادكأ هنأ 2 قاولا

 قيرطلا اذه ىلع 2 رييخ دوم راحل نم الجر رشع انيأ

 هشد نع كوعجرب هراككأ لعلف 0 ةهمشلا هده انيقلأ ىم انأ ا (كوعجرب مهلعل) هلوقو

 ضعبل مهضعب لاق. ىراصنلاو دوهلا ءاسؤر نأ ةيآلا ىنعم نوكي نأ لمتحي «ىناثلاهجولا)

 نم « مكتاوخأب متولخ اذإ مكنيد ىلع و نأ ل نكشف 2 نينمؤملل قافولا اناهظَز و اوقفان

 فعض اكعزَو ١ قافنلاب ميعم مايالا أآوجروف 2 بارطضا َّق نينمؤم لا ءال وه 1 ناف )2 فاكلا لهأ

 : ناهجو هيلعلدبو 2 ىابفصأللا سم ىنأ ل وق أذهو 04 ميد كلل أوعجربو مهيد لحمضاو مرمأ

 رشب) هلوقب هعبتأ (اورفك مث اونمآ مث اورفك مث اونمآ نيذلا نإ) لاق امل ىلاعت هنأ: لوألا

 مكعمانإ اولاق مهنيطايش ىلإ اولخ اذإو انمآ اولاق اونمآ نيذلا اول اذإو) هلوق ةلزنمب وهو (نيقفانملا

 (مكتيد عبت نمل الإ اونموت الو) هلوقب ةيآلا هذه عبتا ؛ ىلاعت هنأ. :1ىاثلا < (نوؤوتسم نحر ادع

 (راهنلا هجو هب اونمآ ) ملوق ناكف « هيلع اوناك ىذلا مهنيد ريغ نع اومن مهنأ لع لدي اذهف

 .قافتلاب مأ

 مماوع ناف هب ا حف َْق هاوحنل نإ ضعبل مهضعل لاق 2 مصالا لاق « ثلاثلا هجولا )

 ل ٠ حا ىف هزي دك قازتم فا وةانتحر كلو ناوي ءاج امرا ريثك نال ميذك نودلعي

 . كلوق اولبقيف « دانعلا ىلعال ؛ فاضنالا 9 ؛هل كييذكت سانلا لمح

 اا باب ملا هجو اوم نيذلا ىلع لزنأ ىذلاب اونمآ ( هلوق نو ب نأ (ىناثلالامتحالا ١)

 : 000 رك ذو« ةلبقلا زمأ لع هولمح ؛(لّوَقلا اذع نول اأو . هللا لزنأ ام ضعب (هرخآ

 ةالص ىنعي دوا ا 5 حبصلا ةالص وهو. هل 3 راهنل !|هجو. © سام ايع نبا لاق : لئلا

 حرفف ؛ ةنيدملا مدق تأ اديك نيتمللا 60 ىللصي ناك ملسو هيلع هللا لص هنأ هريرقت و « رهظلا

 4 رهظلا ةالص كيع كاذ ناكا 3 ةبعكلا لإ هللأ هلو> الف ؛ ظّ « مهم نو 35 نأ اوعمطو « كلذ دوهلا

 ةلمقلاب اونمأ ىندي (راهن :!! هجو اونمأ نيذلا ىلع ع لزنأ يذلاب , ونمآ ) هريغو فرشألا نب بعك لاق



 هه ةيآلا «ل نأ, ىذلاب تيكصما لهب عم ةفئالا كللق ور لاح هلوت

 اونمآ َنيِذلا َلَع لن ىذأاب اون 1 باكا لفأ م ٠ ةئاط تَلاَقَو
 2 هس م رثخ ني ساس يرث

 «310/؟» نوعجري مواد ل رح اورفك اورإزلا هْجَو

 ئضاقا|كرةاذهؤ.« ةبغللا ا 1 مرخألا نيرمالا دعأ ءافمدلا لع نرسإلبف' هناتقتملاو

 ةلاد ةاروتلا نا مث  قح مالسلا هيلع ىسوم نأب فرتعم اد نا نولوقي اوناكمهنا : اهعبارو

 . تاهبشلل ءاقلاكلذ لكو خسني ال مالسلا هيلع ىموم عرش نا ىلع

 ةوبن ىلع ةلادلا ةاروتلاف ةدوجوملا تايآلا نأ دارملاف (قملا نومتكتتورإ ىلاعت هلوق امأ

 نودّت# اوناكموقاو ٠ قماتاو ركمدلا ىلإ! نتفم اع لآلدتمالا ناك ملَسو هيلع هللا لص دمت

 انتامز ىف ةعدبلا لهأ نأام لثم . لالدتسالا اذه مت, ءاهعومجمع ناكىتلا ظافلالا كلت ءافخإ ىف

 . نيققحلا لئالدمهماوعىلإ لصيال نأ ىف نوعسي

 ًادانع كلذ نولعفت امإ متنأ نودلعت مكنأ: اهد>أ : هرجو هيفف (نو وءاعت متأورإ هلو ,ة امأ

 :اينلاعاو» اةقاودللا و قيل نال البا ا , ملعلا بابرأ أ ىأ (نودلعت متو اهتائو :ةذخر

 . ميظع لاا لعفي نم باع نأ (نوماعت متن 0

 لاد (لطابلاب قدلا نوسبات ل) و (نورفكت 0 ىلاعت هلوق : ىضاقلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 520 ؟ متاعف مل هذ ملء لوي مح: مهف هقلخ نآزوجال هنال ؛ مهلعف كلذ نأ لع

 ىلا رقتفا دبعلاوه اهثد< ناكناو « عناصلا ىنن مزا ء ثدحم ال تئدخ نإ ةيعادلا كلتف ةيعادلا ىلع

 ؛ لعأهللاو : انيلع هومتمزلأام ؟كمزل : ىلاعت هللا وه اهثدحم ناكناو . ئاغأ كارا

 راهنلا هجو اونمآ نيذلا ىلع لزأ ىذلاب اونمآ باتكتلا لهأ نم ةمئاط تلاقوإل ىلاعت هلوق

 «نوعجري مهلعل هرخآ اورذك أو

 اعون مهنع ىكح نأب كإذ فدرأ « لطاسإلاب قملا نوسبلي مهنأ مهنع ى> امل ىلاعت هنأ معا

 ةيآلا اذهىف روكذملا وهو « مهتاسيبلت عاونأ ند ادحاو

 :لرل

 كمتحا/نرابنلا هججوزاودمآ نيذلا لعالزتأ ا ىذلالا راما نكذيل مهضعإ لوق (ىوآلا ةلأسملا)

 لون أ اه لوكا ىلا ةوكد نارا لاو: كمال يكل

 يف ةلبجا رج رخل يواشتلاو :فورلا نأ ال وقل! 4 يدر دو أدق «لوآلا لاهتحالا امأ)



 ةيآلا «لطايلاب قملا نوسبلت ل باتتكلا لهأاي» ىلاعت هلوق هاب

 «,:دَنوُلحَت تأ وومحلاَنوم 006 ؟كولطأب لاب وحلا وس ملِب تكلا لف

 ١ مكلوقع و 8 واب نودهشت مث ءازجعم نآرقلا نوك ماوعلادنع نوركدت

 لس و هيلع هللا ىلص ىنلادي ىلع ترهظىتلا تازجعملا ةلمج هللا تايايدارملانأ (ثلاثلال وقلا)

 ترهظ ىتلا تازجعملا ةلالدب متقرتعا امنإ مكنأ هانعم (نودهشت متأو) ىلاعت هلوقف لوقلا اذه ىلعو

 ماقم مءاق زجعملا نأ ثيح نم « مهقدص ىلع ةلادلا ؛ مالسلاو ةالصلا مهلع ءايبنآلا رئاس ىلع
 ةالصلا مهيلع ءايبنالا رئاس قدص ىلع لد امنإ زجعملا نأب متدهش اذاف . ىلاعت هللا نم قيدصتلا

 ناك« سو هيلع هللا ىلص دم قح ىف هجولا اذه لوصح نودبشت متأو٠ هجولا اذه نم مالسلاو

 ءايبنالا رئاس تازجعم ةلالد نم « هتيقح متدبش ال اضقانم : هتلاسرو هتوبن راكذا ىلع مرارصا

 . مهقدص ىلع مالسلاو ةالصلا مهلع

 . (نوللعت متأو قحلا نومتكت و لطابلاب قا نوسبلت مل باتكلا لهأاي ١ ىلاعت هلوق

 هللأ ىلص دمحم نير رفكم وناك مهنا (امهادحا) ناتفرح مهلت ناك ىراصنلاو دولا ءابلع ناولعا

 هذه نع مثاهن ىلاعت هللاو . هللا دنع نم قح لوسر هنا ؛ ممولقب نودلعي اوناك مهناعم ؛ملسو هيلع

 «تانيبلاو لئالدلا ءافخاىفو تاييشثلا ءاقلإىف (نودبتجاوناك مهنا) امهتيناث و . ىلوالا ةبآلا ىف ةفرخلا

 ماقملاو:ةلالضااوةياوغلا ماقم لوالا ماقملاف . ةيناثلا ةيآلا هذه ىف ةفرملا هذه نع مهاهن ىلاعت هللاو

 - : لئاسم هيفو ؛ لالضالاو ءاوغالا ماقمىلاثلا

 ىأ ابلاحيتفب «نوسبلت « باثو نب ىحب أرقو ؛ ديدشتلاب «نوسبلت» ءىرق (ىلوالا ةلأسملا)

 هلوقو «روز ىلوث سبالك د مالسلا هيلع هلوقك « لطابلا 6 قحلا نوسبلت

 ايات يدر ركتلملاب هااذا

 . نيهجو دحأ نم الا كلذ ىلا هل ليبسال قحلا ءافخا ىف ىعاسلا نا ملعا «ةيناثلا ةلأسملا)
 قحلا نوسبلت مل) هلوقف « قحلا ىلع لدي ىذلا ليلدلا ءافخاب اماو « لطابلا ىلع لدت ةببش ءاقلاب امإ
 قحلا سبل امأ ىتاثلا ماقملا ىلا ةراشا (قحلا نومتكتو) هلوةو لوالا ماقملا ىلا ةراشا (لطابلاب

 نسحلا نع « فرحلاب لزنملا نوطلخيف ؛ ةاروتلا فيرحت :اهدحأ : اهوجو انبه لمتح هناف لطابلاب

 ءراهنلا رخآ ىف هنع عوجرلا م * ؛راهنلا لوأ مالسالا - ىلع اوعضاوت مهنا : اهيناثو . ديز نباو

 هيلعهتلا لصهتوبن ىلع لديام ةاروتلا ىف نوكي نأ : !متلاثو . ةداتقو سابع نبا نع ؛ سانلل اكيكشتت

 ؛كحلاكن ركبف , كلذ فالخ مويام اضيأ ةاروتلا ىف ا ؛ ةفصلاو تعنلاو ةراشبلا نم « ٍلسو



 ةا/ ةيآلا هللا تأ :!! نو رفكت مل باتكلا لهأا,» ىلاعت هلوق
 531 2 59 0 - ل هذ 6 هسهء م

 107٠١« ناودعشل مناو 0 تاب ا كف 2ك ب .: باتكلا لهااي

 نين متتأو هللا تايآب نورفكدت مل باتكلا لهأاي ) ىلاعت هلوق

 هللا لص د ةوبن ةلالد نه ةاروتلا ىف امب ردشتال ىتلا ةفئاطلا لاح نيب امل ىلاعت هنأ ملعا
 . مهرابحأ نم كلذب ةفراعلا ةفئاطلا لاح اضيأن يب ٠ ل-ودهيلع

 :(لئايلع هحَو ب تايآب نورفكت مل باتكلا لهأاإ لاقف

 تفذخ ماللا اهلع تاخد . ماهفتسالل ىتلا «ام» منال ء امل اهلصأ «ل» (ىلوأآلا ةلأسملا)

 ةحتفلا اهيلعلدب و ء افرط تعقو !ماآلو . امنع ضوعلاكراصرجلا ف رح نآلو ؛ ةفخلا بلطا فلآلا

 ءاحلاب نوكي فورحلا هذه ىلع فقولاو (نورشبت مف) و (نولءاستي معراملوف اذهل

 يلوا هلق: 2

 ةدراولا تانآآلا اهنم دارملا نأ : لوألا : هوجو (هللا تايآب) هلوق ىف (ةيناثلا ةلأمملاإ)

 دمع ةراشبلا نم نيباتكلانيذهىفام.: اهدخأ : هوجو.هنف لولا اذهلعو ؛ ليجيالاو ةاروتلاف

 امهفانأ اهنمو كالشم: افيتح ناك مالنللا:ةيلع 0 ريإ نأ « نيباتكسلان ذه ىفام اهنمو « مالسلا هيلع

 . مالسالا وهنيدلا نإ

 امهدحأ : نيهجولمتح ؛«تايآلاب رفكلا نإ : لوةنهوجولاهذهللمتحما؛ لوقلااذهلعنأ لعاو

 لولدملا ىلع ليلدلا مسا قلطأف «ةاروتلا هيلعلديامب نيرفاك !وناك لب « ةاروتلاب نيرفاك اوناكام مهنأ

 نوركتي اوناكو « امتوفرح اوناكمنآل «ةاروتلا سفنب نيرفاك اوناك مهنأ : ىتاثلاو . زاجلا ليبس ىلع

 . لسوهيلع هللا لص دمح ةوذن ىلع ةلادلا تايآلا كلت دوجو

 دنعو « نيدلسملا روضح دنع مهنأ لوقلا اذه ىلع ىنعم اف (نودبشت متتأوإل ىلاعت هلوق امأف

 دمح ةوبن ىلع ةلادلا تايالا ىلع ليجناآلاو ةاروتلا لامتشا 0 ارناك عوقمإ هج

 اموغبت) ىلاعت هلوق هلثمو : اهتحصب اودهش ضعب عم مهضحب الخ اذإ م ) سو هيلع هللا ىلص

 كد متن 2

 هنأل بيغلا نع رابخألا ىلع ةيآلا هذه لاهتشا ىلع لدي « لوقلا اذهب ةيآلا ريسفت نأ ملعاو

 نعرابخالا نأ كشالو « هريغ نورهظيو ؛ مهسفنأ ىف هنومتكي امب ممربخأ مالسلاو ةالصلا هيلع
000 

 نأ ىنعي (نودوشت متأو) هلو ,ةو نآرقلا نه اهنأ يتلا _تانآ .زريشفت ف « يناثلا لوقلا)

 «م8 _ رخخ 1+عو



 ةرآلا «باتكلا لهأ نم ةفئاط تدو» كاك هلوق 6,"

 ةرتمس 252 2 2 انا

 ا 9 دواضي ول باتكلا لأ ند 0 نا كح , 2

 سا ساما 612 72-7

»19 0 

 مارك الاو ماظعالاو قيفوتلاو ةنوعملاوةرصنلاب (نينمؤملاىلو هللاو) لاق مث

 (نورعشيامو مهسفنأ الإ نولضي اهو مكنواضي ول باتكلا لهأ نمةفئاط تدوإل ىلاعتهلوق

 كرف نع ضارغالاو ؛ قحلا نع /لودعلا "تاتكلا ةلهأ ةقيرط نم نانيبامل كلاعت هنأ معا

 مالسلا هيلعلوسرلاب نمآ نه لالضا ىف نودهتجب ليءردقلا اذه ىلع ا

 كك هلا ةلفلا عاني ولا ىللعاوأ ساو6 © مالس ااهيلع ادم نأ : م طوقك ات غلا ءاقلاب

 .ءادبلاىلإ ىضفي ٠ خسنلاب لوقلااضيأو ؛ لوزيال هعرش نأب ةاروتلا ىف ربخأ مالسلا 3 رمل

 ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ريظنو . دوملا مالكب اورتغيال نأ ىلع نينمؤملا هيبنت هنم ضرغلاو

 هلوقو (مهسفتأ دنع نم ادي رانك مكنامإ ع كت الدب ولا هباحكلا لعل ند بك 3ؤ)

 (ءاوم نونوكتت اورفك «نورفكت ول اودو)

 مهيلع هللأ م قم مهن 310 لو ؛مهضعل ز رد انه«ن.هنأ لعاد

 نت رامعو ذاعم ىف ةرآلا هذه تلزن لبقو (ةمئاق همأ تاتكلا لفأو نمهو)(ةددت د مهنم) هلوقب

 «ولد» نال « كواضي نأ لف مو 5 :ولضي ول) لاق اماو « مهيد ىلا دوهيلا مهاعد « ةفيذحو رساي

 (ة:- فلأ رمعي ول مدحأ دؤي) ىلاعت هلوق هريظنو ىنمتلا ديفي ء اذك ناك ول كلوق ناف ىنمتلل

 قاقحتساب مهسفنأ مهك الها اهنم : اهوجو لمتحي وهو (مهسفنأ الإ نواضي امو) ىلاعت لاق مث

 هلوقو « نوبلظي مهسفنأ اوناكن كلو انوملظ امو) هلوةك وهو ٠ 7 لالضا مدصق ىلع اعلا

 نيذلا رازوأ نمو ةمايقلا موي هيك مطل اولمحيلو) (مبلاقثأ عم الاقثأو ميلاقثأ نامحيلو)

 نال « قحلاو ىدبلا ةفرعم نع مسقلا :أ ميجارخإ ءا ؛ امنمو (نورزيام ءاس الأ مع ريعل ممولضي

 نينم ولا نا مث . نينمؤلالالضاىف اودهتجا ل مهنا اهنمو لاض هنأب فصوي ءادتهالا نع بهاذلا

 ا افدلخ# لظاللا نأ مل حالو اي كت كب ا نتاع ل اعنف عبف مهيلا اوتفتلي م

 نينمؤملا رضيالو مرضي اذه نا نوملعي امويأ (نورعشي امو) ىلاعت لاق مث ؛ هوروصت



 ةره ةيآلا «ميهارباب سانلا ىلوأ نإ ىلاعت هلوق

 ةاروتلا ةعيرمش نأ اومعز مهنأ وه (ملع هب كل ايف متججاح) هلوقنم دارها (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةعيرش فنرا مقاعدا وهو ؟ هب كل ملءال ايف نوجاحت فيكف : نآرقلا ةعيرشل ةفلاخم ليجنالاو
 مالسلا هيلع دمحم ةعيرشل ةفلاخم تناك ميهاربا

 اماو . ةقيقح ملعلا ىف مهفصي مل هنأ (ملع هب كل ايف متججاح ءالؤه متتأاه) هلوق ىف لمتحي م“

 ةتباا هب كل ملعال ايف هبوجاحت فيكم « هلع نوعدت ايف هتجا< نوزيجتست منا دارأ

 ةقفاوملاو ةفلاخما ىف عئارشلا هذه لاح تناك فيك معي هللاو إل هلوقب كلذ قةح مث

 لاو>الا كلت ةيفيك «نودلعتال متأوإل

 هوعدا امف مهبذكف 4 ًاينارصنالو ايدو ميهاربإ ناكامل لاقف الصفم كلذ ىلاعت نيب مث

 | هتقفاوم نم

 ةرقبلا ةروس ىف فينحلاريسفت قبس دقو ( ًاياسم افينح ناكنكلوإل لاق مث

 حيسملا ةيحلاب مهلوقىف نيك رشم ىراصالا نوكب ضيرعتوهو ( نيك رشملا نم ناكاموإل لاقم“

 هيبشتلاب موق ىف نيك رشه دوهملا نوكبو

 ؟ عورفلا ىفوأ لوصالا ىفةقفاوملا هب نوديرتأ . مالسالا نيد ىلع ميهاربا مكلوق ل

 ىعأ «دوهلا ند لع اضيأ ميهاربا نأ عطقن لب ٠ مالسالا نيدب اصتخم نكي مل ٠ لوألا ناك ناذ

 اهم ءاج ىتلا ةننارصنلا كلت ىتعأ ء.ىراصتلا نيد لع اضيأ ناكف ء ىسوم هن ءاج ىذلا نيدلا كلذ

 عورفلا ىف ةقفاوملا هب مدرأ نإو .لوصألا ىفةفلتخم نوكت نأ زوحبال ءايبنالا نايدأ ناف « ىسيع

 اضيأو هريغ نيدل ررقملاك ناك لب « ةتبلا عرشلا بحاص مالسلا هيلع دسم نوكي ال نأ مزاف

 : مالسلا هيلع ميهاربا نامز ىف ادوجوم ناك ام نآرقلاب دبعتلا نأ ةرورضلاب مولعملا نف

 ةيادارملا ناوكم فا اع 5 انلف: مهتالص ىف ؛ ةعورشم ريغو . انتالص ىف ةعورشم نارقلا م لَك

 مث نيذلا ءالؤه بهذمل نيدلا لوصأ ىف اتفاوم ناكام هنا نايب هنم ضرغلاو لوصالا ىف ةقفاوملا

 كلت خسنهتلا نال كلذو ؛ عورفلا هب دارملا لاقي نأ اضيأ زاجو « اذه انتامز ىف ىراصنلاو دوهلا

 كلت مالسلا هيلع ىموه عرش خسن ٍلسو هيلع هللا لص دم نمز ىف مث ؛ ىسوم عرشب عورفلا

 مالساا هيلع دم نوكي ريدقتلا اذه ىلعو « مالسلا هيلع ميهاربا نمز ىف ةتباث تناك ىتلا ةعيرشلا

 0 مالسلا هيلع مههاربأ عرش اقفاوم مالسلا هيلع دم عرش بلاغ ناكامل مش 3 ةعيرشأا بحاص

 ةقفاوملا لوصح ىف كلذ حدقي ملء ليلقلا ىف ةفلاخلا تعقو ولف

 ىنلا رخآلاو . مدقت نم هعبتا نم امهدحأ : ٍنايرف (ميهارباب سانلا ىلوأ نإ ) ىلاعت ركذ مث

 نينمؤملا ٍرئاسو



 ةيآلا «للع هب كل سيل امف متججاح ءالؤه م ::أ اه» ىلاعت هلوق 1

 2 2 ع مار م 0

 لعب مك ] سيلآيف َنوجاَح لَك لع هب مكل مف متج 1 الوحل اع

 همام مر 22 ع هج ظج

 ناكن كلوا, انارصتال ايدو ادورمارإ 0 0 «5» 0 3 و لعيهللاو

 7 00 -أ 2ع

 0 9 ذأ ميهار .ابساَناَلَوأ نإ نإ «(<1/» 0 1 نم ناك م9 انك افينخ

 9-5 ميل هه #آ تس 2 5-14 5-1

 ” دي كلل تاو لا اع

 ار عاناك ميهاربانأب « ىراصتلا ود وبيلا لوق لطبف ؛ ميهاربا ةلم ىلع اوسيل دوهيلا نا تبثف « كلذ

 ملعأ هللاو ةيآلا نم دارها وه اذهف ءاينارصن وأ

 متنأو لعيهللاو لعدب كل سيل امف نوجاحت لف لع هب كل اف متججاح ءالؤه متأاهإ ىلاعت هلوق

 لا 017 ل1 نما ناك امو ايلسم (ةيح شاك قى كلو اينارةنالواندوع ميهاربا ناك ام . نويلعتال

 «نينمؤملا ىلو هللاو اونمآ نيذلاو ىنلا اذهو هوعبتا نيذلل ميهارباب سانلا لوأ

 : ليام وف

 ورمع وبأو عفان أرقو «ةزمحلاو دملاب (متأاه) ناسكسلاو ةزمحو ,صاع أرق «ىلوألا ةلأسملا)

 ىلع « رصقلاو ةزمهلاب « ريثك نبا أرقو  ةنك اسلا فلاألا جورخ ردقب الا ءدم الو « زمه ريغب

 «اهد» نافرح امهنال ؛ لصآلا ىلعف ققح نفث ء زمحلا نود دملاب ؛ رماع نبأ راو «متعنص» نزو

 لالخا ريغ نم فيفختللف ءزمم مو 0 : ل نمو «متأ» و

 لتظأ ليقواع متأد لصاألاو هيبنت «اه» ليقف « متأ اهد لصأف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملا)
 « رسكلا. لع ىنم_«ءالؤهدو,تقرأو «ءاملا تقره مطوقك ءاه ىلوأللا ةزمهلا تيلقف « متأأد

 5 متنأ رج أل لقي ناو طار ى يظقلا : نال هيفو ( سيينا اهرهلع قلع «ءالاوأ هبصأو

 000 متأو هيننتلل «اه» فاشكلا بدحاص لاق : هنااا 1 وأ ةثالث هيف انلق اة , متأ اه هلوق

 قمحا صاخشالا ءالؤه متن : ىنعم « ىلوأللا ةلمجلل ةنيبم ةفن 000-5 ا : هريخ ءالؤهو

 ؟ ملع هب مكل سيل ايف نوجاحت رمل رع لا هداج نإ كلل مكلوقع ةلقو مكتقاح نايبو

 لالا هلة ظودعي امو ىدلا' ىحم لع :.الووأا نفع آل وهوويخوأدتماو 0 نأ :ىلاثااو

 متججاح ءال وهاي مت هريدقت و هريخ « متججاحو» ناب فاطع «ءال ٌوهدو اذ « مث أد نوكي ِنأ ل



 نذل ةيالاعمدازب 1 ! فدوجا يللا عكا 0 دىلاعت هلو5

 يل !ُليالمُمَرْرتا تَ أَم يهاَر ف ا : [ باك 00
 هع

 ه-ذ رو 6 هس

 «56» فوابكا هازل 5 نم

 نمالا للاو 0 0 ا لدار نك هلوق

 «نواقعت الفأ

 ميهاربإ ناك: نولوقياوناكىراصنلاو . اننيد ىلع ناك ميهاربأ نا : نولوةي اوناكدوهيلا نأ معا

 نأ ل قمي فيكف . هدعب نم الإ الزنأ ام ليجنالاو ةاروتلا نأب « كلذ مهيلع هللا لطبأف ءاننيد ىلع

 ؟ اينارصن وأ ايدو نوكي

 مالسالاو « مالسالا نيدىلع ناك هاربا نا : نولوةت منال يلع مزال اضيأ اذهف : ليق ناف
 ىذلا بهذملا ,عن.دل!لوصأ َْق ناك ميهاربإ نأ دارا نأ ملف ناف 3 ليوط نامزب هد 1 ا

 ناكدنا ىنعمبايدومي ناك ميهاربا نادوهلا لوقت نأ اضيأ زوحي ال ملف : لوقنف ؛نآلا نوما هيلع

 ن.دلا ىلع كاك هناا ىعك اينارصن ناك هارب أ نأ : ىراصنلا لوقتو 5 دوملا هيلع ىذإأ نب ءدلأ ىلع

 0 ايدوم درك قاب لا مهاربا دعب نيلزان ٠ لحضالاو .ةاروتلا نوكف . ىراصالا هلع ىذلا

 * لكم 0 فان ال هدعل "لا ناآرقلا ثان 5 ريسفتلا اذه انارصن

 نا*ندعالا و دا ا ا ميهاربا نأ ربخأ نآرقلا نا : باوجلاو

 : ميهاربا ةلم ىلع اوسيل ىراصنلا نأ امأ : لوقن مث . قرفلا رهظف « اينارمتن وأ ايدوم ناك مهاربا

 نا ةع 0 00 ؛ هاربا قد َّق ادوجوم ناك حملا 3 ' رهاظ هش رمالاف

 اوسيل دوهيلانا اءأو « ةلاح ال ميهاربا هلل ةفلاخم ؛ حيبسملا ةدابمب لاغتشالا ناكف ؛ ةلاح ال ميهاربا

 ىسوم٠ىجي لق « قالا ىلع فيلاكت ىلاعتو هناحبس هلل ناكهنا كش ال هنآل كلذف « ميهاربأ ةلم ىلع

 كلذ نا كش الو + رتديلا نم نحااو قانا ىلا فيلاكتلا كلتا “لصوملا نآ:اكش الو« مالسلا هلع

 ناكدةنذاف « هنم فيلاكتلا كلت لوبق قاخلا ىلع بحب ملالاو ؛ تازجمملاب اديؤم ناكدق ناسنالا

 كلت ريرقتب ءاج هنا لاقي نأ اماف ٠ ىدومءاج اذاف : ةنيعم عْئارش مل تناكو؛ ءاناةهعومل ل ل

 كاز مم 4ع ع 1 1 0 ةعيرمدلا كلت بحاص ىدهوم نكي مل اهريرقت ا ناف 3 اه وأ ٠ ار

 : همدقت نم عرش و رخآ عرشب !ايكيذَد ناكذاو 5 كلذب نوضرب ال دووملاو ) هلق 0 عرش

 نورك دوهلاو 5 خسنلاب لوقا زاوج ٠ ءايبناللا لك نيدنوكي كا ديال هنأ تيثق خلاب لاق دوف



 كلل هنارشلم ا[ دلتا ول ]ذاكر ناف» ىلاعت هلوق 1

 «ىه» رامضاب عفر هنا : كو 6-1 هنف ,دبعن النأ هلوقف«نأ»ل !ء«ىلوآلا ةلأسملا)

 «ةملك» نم لدبلا لع ضفخ : ىتاثلاو . هللاالإ ديعنال نأ ىه ليف ؟ ةملكلا كلتام : لاق الئاق نك

 كرشنال نأ : اهيناثو . هللا الإدبعنال نأ : املأ : ءايشأ ةثالث ركذ ىلاعت هنا (ةيناثلا ةلأسللا)

 نا 00 رتل دكه كد كي[ كلا نود نم ابانرأ اضعب انشعب دخم ال نأ ::اهتلاثو“ ايم هن

 ملك لذو : هريغ هب نوك رشي و « حيسملا وهو هللا ريغ نودبعيف «ةثالثاا هذه نيب اوعمج ىراصنلا

 : انلق امنإو ٠ ءاوس ةميدق «ةثالث تاوذ اوتبثأف ء سدقلا حورو نباو بأ « ةثالث هنا : نولوقي

 ةرفار# بلا ترسانب تعرد# ؛ةملكلامونقأ نا : اولاق مهنأل « ةميدق ةثالد تاوذ اوتبثأ مهنا

 اكل إو 7 تلمس ل ناد نيماوقلا ناده نول لولو“ مجم توسانب تعردت « سدقلا حور

 ةثالث تاوذ اوتنثأ املو . ميرمو ىسيع توسانب عردتلاو . بالا تاذ ةقرافم امهيلع تزاج

 هوجوهيلع لديف . هللا نود نم ابابرأ مهنابهرو 1 اوذختا مهنا امأو . اوكرشأ دقف « ةلقتسم

 . مهرابحاأل نودج. اوناك مهنا : ىناثلاو . ميرحتلاو ليلحتلا ىف مهنوعيطي اوناك مهنا : اهدحأ

 لولح رثأ هيف رهظي ؛ ةدهاجماوةضايرلاىف الماكر اص نم نأ ؛ مهيهذم نم : ملسم وبأ لاق : ثلاثلاو

 برلا ظفل هيلع اوةلطي مل ناو مهف . صربلاو هك آلا ءاربإو ىنوملا ءايحإ ىلع رديف ؛ ترهاللا

 الو . ىصاعملا ىف مهرابحأ نوءعيطي اوناكمهنأ وه : عبارلاو . ةيويرلا ىنعم هقح ىف اوتبثأ مهنأ الإ

 اوعمج ىراصتلا نأ تيثف (هاوه هل ذختا نم تيأرفأ) ىلاعت هلوق هريظنو .كلذالإ ةيبويرلل ىنعم

 روهمج نيب هيلع قفتملا رمآلاك« ةثالثلا رومآلا هذه نالطب لولا ناكو : ةثالثا رومألا هذه نيب

 حيسملا روهظ دعب رمآلا قبب نأ بجوف هللا الإ دوبعملا ناكاد حيسملا لبق نآل« كلذو ءالقعلا

 عيمجي معنملاو قلاخلا ناك اذإ اضيأو , لكلا قافتاب لطاب ةكرشلاب لوقلا اهرأو هج ولاء ادق لع

 رابحألان ود ؛ هيلا الا ةعاطلاو دايقنالاو مرحتلاو ليلحتلا ىف عجري ال نأ بجو « هللا وه معننا

 . ةثالثلا رومآلاهذه حرش وه اذهف . نابهرلاو

 اولوف ء رارصالاالإ اوبأناىنءملاو (نوءلسم انأب اودهشا اولوقف اولوت نافإإ ىلاعت لاق م

 هيلع كريغ اولمحت نأ ءديق ىف اونوكست الو « نيدلا اذه ىلع مكنا ايقاأ فا ازا



 ذم  دنألا كيك لوين تمك لإ اواهركاكلا لم ل

 لهأاي لق)و :؛ لادجلا كرتو فاضنالا ىلع ىنبم مالك هنأ ميقتسم عبطو ميلس لقع لك دهشي

 « ضعبل انضعب ره فاضنإ اهف ةيلك ىلإ اومله كامات د ا

 نم دارا وه اذه (ًاهع هب كرشنالاو هللا الإ ادعنال ن أ( ىفو « هبحاص ىلع دحال هيف ليمالو

 ظافلالا ريسفت نآلا ركذنلو مالكلا

 :ىتاثلاو . نارجن ىراصن دارالا : اهدحأ . لاوقأ ةثالث هيفف (باتكلا لهأاي )ل ىلاعت هلوق امأ

 رهاظ نإ : لودلا . ناهجو هيلع لديو « نيقيرفاا ىف تلزن ان كلانا ةنيدملا دوم دارألا

 , مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلل اولاق دوما نأ ٠ لوزنلا ببس ىف ىور : ىلثلاو . املوانتي ظفللا

 لوش نأكل ا 1 يع ئراطتلاتدحأ 6 اير كد تالا

  ىراصتلا ىلع هلمح برقاآلا نأ ىدنعو . ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ! ريزع ىف دورلا تلاقام كيف

 ىببملا مالكلا ىلإ ماقملا اذه ىف لدعف ءاين ام مهلهاب مث ءالوأ مهيلع لئالدلا دروأ امل هنأ انيب ال

 انههمييطاخ هنأ « هيلع لدي اممو : مازلالا و.ماخلألا بلطو « ةلداجما كرتو « فاصنالا ةياعر ىلع

 الهأ مبلعج ثيح باقلألا لك أو ءامسألا نسحأ نم مسالا اذهو (باتكتلا لهأي) ىلاعت هلوقب

 ناف « هللا مالك رسفماي رسفءللو « هللا باتك لماحاب نآرقلا ظفاحل لاقيام « هريظنو.هللا باتكل

 لاقي امنإ «كلذو « هيلق بيبطت ىفو بطاخما يظعت ىف ةغلابملا دارأ هلئاق نأ ىلع لدي بقللا اذه

 فاصنالا بلط ةقيرط ىلإ : عازنلاو جاجالا ةقيرط نع : همصخ عم ناسنالا لودع دنع

 الاقتنا نكي مل نإو « هيف رظنلا ىلإ هجوتلاو « هيلا اوعدام نييعت دارملاف( اولاعت ل ىلاعتهلوةامأ

 ىلإ طباه عضوم نم عافترالا وهو « ىلاعتلا نم ةخأم 'ظفللا لصأ الاد, ناكم لإ ناك نك

 هيلا 0 ثسيح ىلإ هجوتلا بلط مى اع الاد د راصىت>هلاعتسارثك مث« لع ناك

 ء« ضعبل انضعب نم فاضإ امف ةملك ىلإ اوبله ىنعملاف 4 (اننيب 0 ىلإ) ىلاعت هلوق امأ

 فقاطنالا« ةقلتح نأؤ 1 « فاضتالاو :لدعلا ؤماءااوسألاو + هحاضا اع نحال هيفا لال

 كلذ ؟كرييظغلا 1مرعو رشا اف ملا كرت لوقعلا ىف يبجاولا ناق "فصتلا ءاذطعإ

 نيبو هسفن نيب ىوس دقف « فصتاا هاطعأ . هءلظ كرتو فصدنأ اذاف «فصنلا ءاطعاب الإ لصحال

 مزاول نم ناك ايلف « لادتعالا لاز « ىطعأ امبرثك أ ذخأو ملظ اذإو « لادتعالا لصحو ؛ هريغ

 . لدعلا نع ةرابع ةيوستلا ظفا لعج . ةيوستلا فاصنالاو لدعلا

 ةلكىأ «ءاوسةيلك» هلوق اذه ىلعف «ءاوس تاذد ديرب . ةملكلل تعن «ءاوسد» جاجزلا لاق مث

 دبعن ال نأ) لاق مث . ةماقتسالاو ءاوسلا ىلع انك 37 نحن اهم انمأ اذاف : ةيوتس« ةميقتسم ةلداغ
 ناتل أم هيفو (هللا الإ



  0٠لك نر الن اياكم كاس لقد لامتهلوق 0
 : ه- هَ

 هللا 3 كبعت أ 06 300 0 وس ةسلكلإ اولا ب وا كلا لأ لق

 رث2- 5 َجيا2 ع م موه اس[ ا للا ا . م

 انا نود 8 اذعب د دحت تلو اك لس 2 كقاقن الو

 ا | هذ 91-5 7 #2 هر_-

 هر مَ 26

 «55» توماس نأ اؤديشا

 ىلاعتو هناحبم ىلا دل اولا هل كلا كالا ار

 كلذو « ىراصنلا تاهبش نع باوجلا ىلا ةراشا هيفو « ميكحلا زيزعلا وحل هللا نإو ل لاق مث

 هناكف.: ضرالاو هك ألا ءارباو. «ىوملا ءايحا لغزدق هنأ :ءامهد-أ : نيرمأ ىلع مهدامتعا نآل

 عفدي.ال ًايلاغ ازرع نوكي نأودبال لب, .ةيحلالا ىفب ىكي ال ةردقلا نم رديقلا اذه : لاق ىلاعت

 ؟ هولتق دوهملا نإ نولوقت متأو فيكو « كلذك ناكام ىسيع نأب م ةرتعا دق مت 00

 ردقلا اذه : لاق: كات ةث 3 ءااتلإ نروكيف كاهتريغو ةيورخلا نع 0 0 0 قاع

 عيمج و تاءولعملا عيمجب كلاخافلا امكح نوكي ن ياكل! رمال ا

 هذه ريظنو نيتهيشلا نيتاه نع باوجلا ىلا ةراشا اذهه (ريكحلا زيزعلا) ركذف . رومآلا بقاوع

 هلاال ءامشي فيك ماحرالا ىف كروصي ىذلا وه) هلوق نم ةروسلا لو فة يك رككاناسالا

 (رميكحلا زيزعلا وهالا

 وه هللا نأ نه تفصو امع اولوت ناف : ىنعملاو «نيدسفملاب ميلع هللا ناف أولو نافل لاق م“

 بفقاوعلاب املاع امكح « تارود-ةاا عيمج ىلع ارداق 0 نوك نار انسة از ا هطخا اولا

 تاياهنااو بقاوعلاب املاعامكح ناكامو ؛ :ًالاغا زيزع ناكاه مالساا هيلع ىسيع نأ عم ؛ تاياهنلاو

 مثرمأ ضوفو « مهنع كمالك عطقاف « دانعلا ليبس ىلع الا سيل مهضارعاو مهيلوت نأ عاف

 مهتازاجمىلعرداق ؛ةدسافلا ضارغاألا نم ممولقىفاه ىلععلاعم : نيدسفملا داسفب يلعهللاناف . هللا ىلل

 هب كرشنالو هتلاالا دبعنال نأ ؟كنيبو اننيب ءاوس ةماكىلا اولاعت, باتكلا لهأ | لق ) ىلاعت هلوق

 (نويلسم انأب اودوشا اولوةق اولوت ناف هللا نود نم 1 برأ اضعب انضعب ذختيالو ًائيش
 مث« اوعطقناو لئالدلا عاونأ نارجن ىراصن ىلع دروأ امل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ملعاو

 مالسلا هيلع ناك دقو « ةيزجلا ءادأب راغص'ا اولبقو « ايف اوعرمث امو « اوفاخت ةلهابملا ىلإ مهاعد

 رخآ جهنم ىلإ لدعاو مالكا نم جبنملا كلذ كرتا دمحاي : لاق ىلاعت هناكف ؛ مهناميإ ىلع اصيرح



 / ةيآلا «هللا الإ هلإ نم امو قحلا صصقلا وهل اذه نإ» ىلاعت هلوق

 الج ل رثأو اسال ااا

 هدد ميكححازيزعل وَكَانَ 1! 00 ملاذه 93

 00 ع هلأ نأ هر ا

 ناف ميكحلا زيزعلا و هللا نإو هللا الإ هلإ نم امو قحلا صصقلا وحل اذه نإ ل ىلاعت هلوق

 (نيدسفملاب ميلع هللا ناف اولوت

 : لئاسم هيفو

 ىلا ءاعدلا نمو + لئالدلا نم هركذ مدقت ام ىلا ةراشإ (اذه نإ) هلوق (لوآلا ةلأسملا)

 دشارتو نادل ىلا ىدهلم لع لمفملا 00 :؛ وه صصقااو (قلا صصقلا وملإ ةلهابملا

 لعن وكيل ؛ قحلا صضقلا وه هيبن ىلع هلزنأ ىذلا نا ىلاعت نيبف . ةاجنلا بلطي هاك

 لكلا هب دارملاف ء هعم ناكناو باطخلاو . هرمأ نم ةقث

 الصف نوكي نأ : امهد-أ : نالوق هيف (قلا صصقلا وهل) هلوق ىف (وه) 4 اثلا ةلأسملا)

 (قهلا صصقاا) هلو 001 امعو

 ؟ لصفلا ىلع ماللا لود زاج فيكف : لبق ناف

 ,هنم أدتملا ىلا برقأ هنآل  دوجأ لصفلا ىلع اطود ناكر بلا ىلع اهوخ د زاج اذإ : انلق

 ادتملا لع لخدت نأ اهلضأر

 «نإ» ربخ ةلخجاو « هربخ قا صصقلاو : أدتبم هنا (قاثاا لوقلاوإل

 نم لزني ماللا نآل نوكسلاب و ٠ لصالا ىلع ءاهلا كيرحتب (وهل) ىرق (ةفلاثلا ةلأسملا))

 دضع ففذخ 5 ففقن هضعب ةلزنم (وه»

 « رثآلا عابتا هلصأو ءاصصقو اصق هصقي ثيدحلا نالف صق : لاقي 4 ةعبارلا ةلأسملاإ)

 تلاقو) ىلاعت هلوق هنمو ؛ هرثأ صتقا اذا كلذو ءاصقو ؛ نالف رثأ ىف ءاصصق نالف جرخ : لاقي

 صصتقلاىنع  اقوس مالكلاهقوسو ءربخ دعب اربخ هعابتال « صاق هنا : صاقلل ليقو (ةيصق هتخأل

 ةخباتتللا,ىاعملا لع لمتمملا ريخلا

 «دحأ سانا نم ىدنع تلق ول كنأل « ىننلا ديك أت ديفي اذهو 4هللاالا هلإ نمامو ل لاق مث

 . مهضعي كدنع سيل هنأ دافأ «د-أ نم سانلا نم ىدنعام تاق اذاف « سانلا ضعب كدنع نأ دافأ

 ةغلابم(هللاالا هلإ نمامو) هلوق نأ تبثف ىلوأ مهلك كدنع نوكيال نأبف « موضعب كدنعنكي : مل اذاو

 «م رخف ١9)



 ةيآل «ملعلا نم كءاجام دعب نم هيف كجاح نفد ىلاعت هلوق 4/4

 مولعمو « ربخأ |يفهيذك رهظي ناك ذتيخ « باذعلالزني ال مث , هتلهابم ىف اوبغري نأ : ريدقتب نآل

 انا ىف الع لاي نأ اة لقيلي الف أ ماتا لمعأ نم ناك سو هلآ ىلعو هيلع هللا لص ادم نا

 . مهلع باذعلا لوزن اهثاو هنوكل هيلع رصأ اهتإ هنا انيلع « كلذ ىلع رصأ املف ؛ هبذك روهظ

 « هتوبن ىلع لديام ليجنالاو ةاروتلا نم اوف رع مهنأ الولف ؛ هتلهابم اوكرت امل موقلا نا : امهنناثو

 . هتلهام نع اومجحأ املالاو

 اقداص نوكي نأن م افوخ هتلهابم اوكرتف «نيك اش اوناك مهنإ : لاقي نأ زوحي ال مل : ليق ناف

 ؟ باذعلا نم ركذ ام مهم لزنيف

 ةعزانملا ىف لاومألاو سوفنلا نولذبي اوناكموقلا نأ :لوآلا : نيهجو نم عوفدم اذه انلق

 كئلوأ نعل قندق هنا :ىناثلا . كلذ اولعف امل نيك اش اوناكولو « مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا عم

 لصحل هومتلهاب ول مكتإو « ليجنالاو ةاروتلا ىف هب رشبملا ىنلا وه هللاو هنإ : اولاق مهنا ىراصنلا

 نم لسرم ىن هنأب مملع لجأل ناك ةلهابملا نع عانتمالا نأب مهنم ارصت كلذ ناكف لاصئتسالا

 ليت هللا دع

 ثيح؟ مسوهيلعهللا لصدمم عم ةلهابملاب اولغتشا رافكسلا ضعب نا ندا (ثلاثلا لاؤسلا )

 باذعلا لزني مل هنإ مث (ءامسلا نم ةراجح انيلع رطهأف كدنع نم قحلا وه اذه ناكنإ مهللا) اولاق

 ذعيل هللاناكامو) هلوقل اضقانم كلذ ناك« باذعلا لوزن ريدقتبف اضيأو . انبه اذكف ءةتبلا مهم

 (مهيف تنأو

 ىلعةروسلاهذه ىف باذغلا لوزنب مالسلا هيلع ربخأ ايلف ؛ ماعلا ىلع مدقم صاخلا : باوجلاو

 كادك" رماللا كأ دقعتت نأ كسور نيكتلا

 ؟ال مأ هلبق امب لصتم وه له (قحلا صصقلا وهل اذه نإ) هلوق 4 عبارلا لاؤسلا)

 ريدقتو (نيبذاكلا) هلوق لع هقولازوحي الو « هلبق اب لصتم هنإ : ٍلسم وبأ لاق : باوجلاو

 «نادقحناك ريدقتلا اذهىلعو . قا صصقلا وه اذه نأب (نيبذاكلا ىلع هللا ةنعل لعجنف) ةيآلا

 ذئموي مهم مهمر نإ) هلوق ىف (وحل) هلوق ىف ماللا لوخدل ترسك اهنأ الإ . ةحوتفم نوكت نأ

 ةقلعتم ريغ ةلقتسم ىرخأ ةلمج هدعب امو (نيبذاكلا ىلع) هلوقدنع متمالكلا : نوقابلالاقو(ريبخل

 ملعأ هللاو الق امي

 دع



 مها ةيآلا «للعلانم كءاجأم دعب نم هيف كجاحد» نفرلاعت هلوق

 ىف صوصخم كإذكف ٠ ملسو هيلع هللا لص دمج قح ىف صوصخم هنأ اي ةيآلا رهاظ نأب عطقلا

 مالسلا مهيلع ءايبنالا رئاس قح

 اوبحطصاو ء اولئاقتو « موقلا لتتقا لاقي ا« لهابتن ىأ (لبتبنمث) هلوق (ةسداسلا ةلأسملا)

 نكي مل نِإو « ءاعدلا ىف داهتجالا وه لابتبالا نأ : امهد>أ . نابجو هبف لاهتبالاو ء اوبحاصتو
 هيلع ؛ طوق نم ةاوخأمهنأا قاتلا و . ذاتجا كانه ناكااذإ "لإ ءاعدلا ف ل ناك 1 ا

 درطلاو داعب ألا وه نعللا ىنعم نآلل , نعللا ىنعم ىلإ عجريام ذوخأم هلصأو « هتنعل ىأ ؛ هللا ةلبب

 :؛ اهيلعرارصال , لهاب ةقانو « هلمهأ اذإ  هلببأ كلوق نم . هتمحر نم هدعبأو هنعل ىأ ٠ هللا هلمبو
 لاسرالا وه ناكاذإ ليلا نأ « ةملكلا ىنعم قيقحتو « ىفنملا ديرطلا لجرلاك« ةالخم ةلسرم ىه لِ

 كنف كلام ويف طفت ىإ كر قمرا هتف لإ كوز نا ه3 8 نا لبا 1

 ىلإ ىضوفو ىسفت ىلإ هللا ىلكو : لوقي ء اذك ناك نإ هللا ةلمب ىلع : لاف اناسنإ لهاب نث . هيف
 ذخ او اهاح ءاش نم لكف : ابعرضىفامل ظفاحال ىتاالهابلا ةقانلاك. هظفحو هتءالكزم ىأ ؛ىقوقوىلوح

 هنأدانعما] و ءاصع هعم نكي ل اذإ ؛ لهاب لجر ءاضيأ لاقي و ءاهسفن نع عفدلا ىف اهل ةوقال ءاهنبل

 ىف دهتجب مث ىأ (لبتن 5 هلوق نوكي هنأ : ىلوأ لوألا لوقلاو ؛ هسفن نع عفدي ام هعم سيل

 لعجنف) نعتلن مث ىأ . لهتبن مث ريدقتلاريصيىاثلا لوقلا ىلعو . بذاكلا ىلع ةنعللا لعجتو « ءاعدلا

 عبرأ تالاؤس ةيآلا ىف قب . راركت ىهو (نيبذاكلا ىلع هللا ةنعل

 ربخلا ف درو دقو . مهب باذعلا لوزن زجي ىلا اراتع اوناكاذإ دالوآلا «لوآلا لاؤسلا ل

 ؟ هيف ةدئافلا اف ؛ مالسلا امهلع نيسحلاو نسحلا ةلهاملا ف لخدأ هيلع هللا تاولص هنأ

 مبعم تكله موقب تلزن !ذإ لاصتتسالا ةبوقع نأب ةيراج ىلاعت هللا ةداع نا : باوجلاو

 نوكي لب ؛اباقع نوكي ال نايبصلا قح ىنو ؛اباقع نيغلابلا قح ىفكلذ نوكيف « ءاسنلاو دالوألا
 هدالوأ ىلع ناسنالا ةقفش نا مولعمو « مهلا ماقسالاو مالالا لاصيإو ٠ مام ىرجب ايراج

 هلع وهف : كلذك ناكاذإو ٠ مهل ةنجو ممل ءادف هسفن ناسنالا لعج امبرف « ادج ةديدش ةلهأو

 رجزلاىف غلبأ كلذ نوكيل ؛كلذ لثم اولعفي نأب مهرمأو . هسفنعم هءاسنو هنايبص رضحأ ؛ مالسلا

 هعم قحلا نأب : هلآ ىلعو هيلع هللا تاولص هقوثو ىلع لدأو ٠ مصخلا فيوخت فىوقأو

 ؟ سو هيلع هللا ىلص دم ةوبن ةمحىلع ةعقاولا هذه تلد له «ىناثلا لاؤلا])

 مالسلا هيلع هنا وهو : امهدحأ : نيهجو نم مالسلا هيلع هتوبن ةح ىلع تلد اهنا : باوجلا

 هسفن بذك راهظإ ىف ايعس هنم كلذ ناكل ؛كلذب اَمثاو نكي مل ولو « مهلع باذعلا لوزنب مهفوخ



 0 ملعلا نم كءاجام دعب نمهيف كجاح نفد ىلاعت هلوق م43

 هللا ل وسر ىببا اناكمالسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه 4ةعبارلا ةلأسملا)

 اهو نافعا ااناركنا نأ بكمرذت /نيقذلارو نسلللا اعقفا مران وغاني نأ ذعاو سو هيلع هللا لص

 (ىسيعو ىحب وايركزو) هلوقىلإ (ناملسو دواد هتيرذنمو) ماعنالا ةروسفف ىلاعتهلوق اذهالك وب

 نأ تبثف « بآلابال ؛ مالاب مالسلا هيلع مهاربإ ىلإ بستنا امنإ « مالسلا هيلع ىسيع نأ مولعمو
 ملعأ هللاو . نبا ىمسي دق تنبلا نبا

 ىنثثالارلعم ناكو ؛ ىصخلا نسحلا نب دوم : هل لاقي لجر ىرلا ىف ناك 4 ةسماخلا ةلأسملاإ)

 : لاق : مالسلا هيلع دم ىوس  ءايبنالا عيمج نم لضفأ هنع هللا ىضر ًايلع نأ معزي ناكو ؛ ةيرشع

 هللا لص دم سفن (انسفنأو) هلوقب دارملاسيلو (كسفنأو انسفنأو) ىلاعت هلوق ؛ هيلع لدي ىذلاو

 12 ناك رخلابكل3نأ لغاانودجاأ يو: .هللتخ ب ,دارملا لب, "سفن, وعديال ناننالا نآل سو هيلع

 نوكو نأ نكمل ورا دهن نففن ىقب لع لسقن “نأ: لعاةيآلا كلف «.هنع.هللا ىقر,بلاظ ىفأ نبا

 1 اهلا كلتا لكم « لافتلا هذه اهلانرأ كانمملاف 1+ نلفنلا كلت نع ىه. سلا هنه.انأ» هنقيذازرلا

 لضفلاقح ىفو ؛ ةوبنلا قحىف ؛ مومعلا اذهب لمعلا كرت . هوجولا عيمج ىف ءاوتسالاىضتقي كلذو

 ادم نأ ىلع عامجالا داقعنالو . كلذكى عناكامو ؛ ًايبنناك مالسلاهيلعاد#ع نأ بع لئالدلا مايقل
 عامجالا مث هب الومعم هءارو امف قييف « هنع هللا ىضر ىلع نم لضفأ نراك مالساا هيلع

 نوكي نأ مزليف « مالسلا مهيلع ءايبنألا رئاس نم لضفأ نراك مالسلا هيلع ادم نأ ىلع لد

 هذهب لالدتسالادي وي و : لاقمث « ةيآلا هذهرهاظب لالدتسالا هجو اذهف « ءاربن ألا رئاس نم لضفأ ىلع

 ىف مدآ ىري نأ دارأ نم» مالسلا هيلع هلوق وهو « فلاخلاو قفاوملا دنع لوما ثيدحلا : ةيآلا

 ىلع ىلإ رظنيلف « هنوفص ىف ىسيعو « هتبيه ىف ىسومو ؛ هتلخ ىف ميهاربإو « هتعاط ىف احونو ؛ هبلع

 ىلع لدي كلذو ٠ مهيف اقرفتم ناك ام هيف عمتجا هنأ ىلع لد ثيدحلاف هنع هللا ىضر «بلاط ىنأ نبا

 « ةعيشلا رئاس امأو « سو هيلع هللا ىلص دم ىوس : ءايبنالا عيمج نم لضفأ هذع هللا ىضرايلع نأ

 كلذو « ةباحصلا رئاس نم هنع هللا ىضر ايلع نأ ىلع ةيآلا هذ نولدتسي اثيدحو امءدق اوناكدقف

 هصخ اهف الإ « مالسلا هيلع دم سفن لثم هنع هللا ىر لع سفن نأ لع تلد امل ةيآلا نآل

 01 يق لوك أ يبو ذا) ناكل |ناروتط وا بالطلا ؛نم لففأ ديك (لرلقت فاكر لالالا
 نبب عامجالا دقعنا م هنأ : باوجلاو  ةعيشلا مالك ريدقت اذه . ةباحصلا رئاس نم اضيأ لضفأ

 اذه روبظ لبق مهننب عامجالا دّقعنا كلذكتف « ىلع نم لضفأ مالسلا هيلع ادم نأ ىلع نيملسملا

 مزاف ءايبن ناكام هنع هللا ىضر ايلع نأ ىلع اوعمجأو . ىنب سيل نمم لضفأ ىننلا نأ ىلع ؛ناسنالا



 م6 ةيألا « «ملعلا نم كءاجام دعب نم هيف كاع نقد لايت هلوق

 اورضإ ا 0 رجن ىراصن ىلع لئالدلا دروأ امل مالسلا هيلع هنأىور (ةيناثلا ةلأسملا)

 مساقلا ايأاب : اولاقف «مكلهابأ نأ ةجلل !ولبقت م نإ ىنرمأ هللا نإ» مالسلا هيلعلاقف مهلهج ىلع

 ,ىرتام حيسملادبعاي « مهيأراذ ناكو : بقاعلل اولاق اوعجر املف « كيتأن مث انرمأ ف رظننف عجرن لب

 رمأ ىف قحلا مالكلاب كءاج دقلو « لسرم ىن ادم نأ ىراصنلا رشعماي متةرع دقل هتلاو : لاقف

 لاصتتسالا ناكل متلعف نّئلو . مهريغص تبنالو مهريبك شاعف « طق ًايبن موق لهابام هللاو ؛ كبحاص

 مدالب ىلإ اوفرصناو لجرلا اوعداوف . هيلع متنأام ىلع ةماقالاو . مكنيد ىلع رارصاألا الإ متيبأ ناف

 نيسهلا نضتحا دق ناكو . دوسأ رعش نم طرم هيلعو عرح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو

 توعد اذإ لقي 'ىهو ءااهفلخ ةنع هللا ىضز لعو ء'هفلخ ليتم ةمطافون# نسحلا دي دل

 الئ ليزي نأ ةنلاا ]ول أسول اهنوج و :ىدال ىلإ .: ىراصتلا دعنا نا تمس كانا

 مث ؛ةمايقلا موي ىلإ فارصن ضرألا هجو ىلع قبب الو اوكلهتف اولهابت الف ءاهب هلازآل هناكم نم

 متيبأ اذاف : هيلع هللا تاولص لاقف . كنيد ىلع كرقن نأو كلهابنال نأ انيأر ؛ مساقلا ابأاي : اولاق

 ؛ لاتقلا ؟رجانأ ىتاف : لاقف « اوبأف « نيبلسملا ىلعام مكيلعو : نيملسللام مكل نكي « اولسأف ةلهامملا

 نأ ىلع ءاننيد نع اندرتالو انوزغتال نأ لع كحلاصن نكلو . ةقاط برءلا برح انلام اولاقف

 « ديدح نم ةيداع اعرد نيثالث و « بجر ىف افلأو « رفص ىف افلأ : ةلح ىنلأ ماع لك ىف كيلا ىدؤت

 اونعال ولو : نارجن لهأ ىلع ىلدت دق كالحلا نإ هديب ىسفن ىذلاو : لاقو « كلذ ىلع مهحلاصف

 ريطلا ىتح ؛ هلهأو نارحجن هللا لصأتسالو ء اران ىداولا مهيلعمرطضالو «ريزانخو ةدرق اوخسمل

 امل مالسلا هيلع هنأ ىورو . اوكلبم ىتح مهلكىراصنلا ىلع لولا لاح املو «رجشلا سؤر ىلع

 هلخدأف هنع هللا ىضر نيسحلا ءاج مث « هلخدأف هنع هللا ىضر نسحلا ءاخل . دوسألا طرملا ىف جرخ

 كرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا دي ريامنإ) لاق مث , امهنع هللا ىضر ىلع مث , ةمطاف مث
 ثيدحلاو ريسفتلا لهأ نيب اهتح ىلع قفتملاكةياورلا هذه نأ ملعاو ( اريهطت

 , قدما ىلإ دوعت ءاحلا : ليقو ؛ مالسلا هيلع ىسيع ىف ىأ (هيف كجاح نف) (ةثلاثلا ةلأسملا)

 سيلو « مالسلا هيلعهلوسرو هللادبعىسيعنأب ( للعلا نم كءاجام دعب نم) كبر نم قحلا : هلوق ىف

 كا كاذام معلاب دارملا ل |, « كلذ ىف رثؤيال هبلق ىف ىذلا ملعلا نآل ٠ ملعلا سفن ٠ ملعلاب انهه دار 1

 اولعافت هنأل 0 هلصأ : اولاعتل مف 000 حولاب هيلإ ةلصاولا ل ئالدلاو « ةيلقعلالئالدلاب

 0 أسلا عامتجال تفذح مث « تنكسف :ءايلا لع ةمضلا تاقثتساف « ولعلا نم

 مله ةلزنمب رأ تاكسي ءىجب لكل راص ىد لاعتسالا 2 رثك هنأالإ 0 عفت رأ ىلاعت ىنعم .٠ عافترالاو



 ةيآلا «ملعأا نم كءاجام دعي نه هيف كجاح ن» ىلاعت هلوق /

 تذل ردا اضن أ ارهف“ مسجلا اذه ىف لح هتيلكب هلآلا نار و: ىاثلاءاماوب ءا دل تاع قالإ

 ىف هلواح نوكي ذئيَخ ؛ مسج ناك نإ و« مسجلا ىف هلولح عنتما : اضرع الو امسج نكي مل هلآلا

 ءازجأ ىف قرفتلا عوقو بجوي كلذو « مسجلا كلذ ءا اولا طالختا نط ةراعؤرلا مسج

 . فخس كلذ لكو « هريغ ىلإ أجاتحم هلالا ناكو . لحما ىلإ اجاتحم تاك ءاضرع ناكنإو  هلالا كلذ

 112 اسي "كلذف"# هارجأ نحو !كلألا» تف اعبأ نما نست: ةف لك هنأ وهو: كلاثلا امأو

 م نإو؛ اهإهلاآلا قبال نأ بجو هللا نع هلاصفت ادنعف ؛ ةيحلاآلا ىف اريتعم ناكنإ ءرجلا كلذ نآل

 الطاب ىراصنلال وقناكف « ماسقالا هذهداسف تبثف ؛ هلالا نم أزج نكي مل ؛ ةيحلآلا ققحتىف ربتعمنكي

 ميظع ناك مالسلا هيلع ىسيع نأ رتاوتلاب تبث ام , ىراصنلا لوق نالطب ىف 4 عبارلا هجولا)

 هذهف . هفن دمعيال هلالا نآل ؛ كلذ لاحتسال الإ ناك ولو « ىلاعت هلل ةعاطلاو ةدابعلا ىف ةبغرلا

 هنوك ىلع كلد ىذلا امو : نارصنال تلق مث محلوق داسف ىلع ةلاد ؛روهظلاو ءالجلا ةباغ ىف هوجو

 كلذو: صردالاو هك آلا ءاريإو ىنوملا ءايحإ نم هيلع بئاجعلا روبظ ؛هيلع لد ىذلا لاقف ؟ الإ
 لولدملا مدع ليلدلا مدع نم مزليال هنا ٍلست له هل تلقف : ىلاعت هلالا ةردقب الإ هلوصح نكميال

 مدع نم مزايال هنأ تملس نإو , عناصلا ىنن ٠ لزآلا ىف ملاعلا ىنن نم كمزل « لست مل ناف ؟ ال مأ
 فيكف « مالسلا هيلع ىسيع ندب ىف هلالا لواح تزوج امل : لوقأف ؛ لولدملا مدع ليلدلا

 ؛ رهاظ قرفلا»: .لاقف ؟ دامجو تاننو ناوي لك ندب فوكندبو ىتدب ىفلخامهلالا نأ تفرع

 ةببجعلا لاعفأألاو ؛ هيلع ةبيجعلا لاعفالا كلت تربظ هنآل ؛لواحلا كلذي تنكح امنإ ىنال كلذو

 كنأ نآلا نيت هل تلقف ءانهه دوقفم لوامحلا كلذ نأ انملعف « كدي لغالو ىدي ىلع ترهظام

 ةلادقراوخلا كلت روهظ نآل كلذو : لولدملا مدع ليلدلامدع نم مزليال هنإ ىلوق ىنعم تفرعام

 كلذدجوي : هنأ الإ هيف سيل كنمو ىنم قراوخلا كلتروهظ مدعف : ىسيع ندب ىف هلالا لواح ىلع

 قراولا كلت روهظ مدع نم مزليال « لولدملا مدعليلدلا مدع نم مزليال هنأ تبث اذاف ليلدلا

 ابهذم نإ : تلقمث «رأفلاو رونسلاو بلكا|قحىفو لب ء كقحىفو قح ىف لواحلا مدع كنمو ىنم

 ةكاكرلاو ةسخلا ةياغ ىفل «بابذلاو بلكلا ندب ىف هللا تاذ لواح زيوجت ىلإ هب لوقلا ىدؤي

 ةلكاشملا نآل ءايح تملا ةداعإ نم لقعلا ىف دعبأ 1 ةيح اصعلا بلق نأ (سماخلا هجولا)

 باق بجوي مل اذاف «نابعثلا ندب نيبو ةبشخلا نيب ةلكاشملا نم رثك أ تيملا ندبو ىحلا ندب نيب

 ؛ ىلوأ كلذ ناك ةيحلالا ىلع ىتوملا ءايحإ لديال نأبف « هلالل ًآنباالو املإ ىسود نوك ةيح اصعلا
 ملعأ هللاو مالكهل تي ملو ىنارصنلا عطقتا اذه دنعو



 م ةيآلا «للعلانم كءاجام دعب نم هيف كجاح نفد ىلاعت هلوق

 ىلإ مثوعدت نأ وهو « دناعملا هب لماعي امب مهلماعو : مهعم مالكلا عطقاف « ةحناللا تاباوجلاو

 لئاسم انهه مث « ةيآلا رخآ ىلإ (مسانبأو انءانبأ عدن اولاعت لقف) لاقف . ةنعالملا

 قيقحتلا ىعدي قارصن ءاج هنأ تربخأأ « مزراوخم تنك نيح ىنأ قفتا (ىلوألا ةلأسملا)
 هللا لص دم ةوين ىلع ليلدلا ام : ىل لاقف ثيدحلا ىف انعرشو هيأأ تيهذف مهيهذم ىف قمعتلاو

 مهيلع ءايبنالا نم امهريغو ىسميعو ىسوم دي لبع قراولا روهظ انياا لقن اك هل تلقف ملسو هيلع

 هانلقوأ ءارتاوتلا اندر ناف : ملسو هيلع هللا لص دم دي ىلع قراوخلا روهظ انيلا لقن ٠ مالسلا

 نإو : مالسلا مهيلع ءايبنالا رئاس ةوبن تلطب ذئنيف « قدصلا ىلع لدت ال ةزجعملا نإ : انلق نكل

 بجو دمحم ق> ىف نالصاح امهنإ مث ؛« قدصلا ىلع ةزجعملا ةلالدب انفرتعاو ؛ رتاوتلا ةحصب انفرتعا

 ءاوتسالا نم دبال « ليلدلا ىف ءاوتسالا دنع نإ « ةرورض مالسلا هيلع دمت ةوبنب اعطق فارتعالا

 هنإ لوقأ لب « ايبن ناك هنإ مالسلا هيلع ىسيع ىف لوقأال انأ : قارصنلا لاقف «لولدملا لوص> ىف

 هلوقت ىذلا اذهو « هلالا ةفرعمب اقوبسم نوكي نأو دبال ةوبنلا ىف مالكلا هل تلّقف ؛ اهلإ ناك

 |ممج نوكي ال نأ بحي ؛ هتاذل دوجولا بجاو دوجوم نع ةرابع هلالا نأ هيلع لديو لطاب

 نأ دعب دجو ىذلا . ىنامسجلا ىرشبلا صخشلا اذه نع ةرابع ىسيعو ؛ اضرع الو  ازيحتمالو
 راص مث «اعرعرتمراص مث: الوأ الفط ناكو : ىكلوق ىلع ؛ ايح ناك نأ دعب لتقو : امودعم ناك

 تدحلا نأ لوقعلا' ةهادب ىف نق دقو . ظقيتتلي و“ ماتيو © تدحاوا ٍبرقللو اك نك

 امئاد نوكيال ريغتملاو ءابجاو نوكيال نكمملاو ءاينغ نوكيال جاتحماو , اممدق نوكيال

 هوكرتو هوبلصو هوذخأ دوهيلا نأب نوفرتعت مكنأ ةلاقملا هذه لاطبإ ىف «ىلناثلا هجولاو )ل
 نيحو « مهنع ءافتخالا ىفو . مهنم برهلا ىف لاتحي ناك هنأو , هعلض اوقزم دقو « ةبشخلا ىلع ايح

 الاحهلالا نمم زج ناكوأ هيفالاحهلالا ناك وأ اهطإن اكن اذ ؛ ديدشا| عزجلا ربظأ « تالماعملاكلتب هولماع

 ىف لايتحالاو مهنمعزجلا رابظإ ىلإ هبةجاحىتأو ؟ ةبلكلاب مبكلم ل لو ؟ هسفن نعمهعفدي ملف : هيف

 دقتعيو ؛لوقلا اذه لوقينأ هب قيلي فيك لقاعلا نإ ! ادج بجعتاأل ىتنأ هتلابو ! مهنم رارفلا

 هداسفب ةدهاش لقعلا ةهمدب نوكت نأ داكتف ؛ هتحص

 دعا: ىل كسلا حملا دلخو ل هاذا ناي لافانأ امإ ': نا (شلاثلا هجولاوإ)

 : لوألا امأ . ةلطاب ةثالثلا ماسقالاو . هيف هنم ءزجو هلالأ ضعب لحوأ ؛هيف هتيلكب هلالا لح لاقي وأ

 ؛ ملاعلا هلإ اولتق دولا نأب الوق كلذ ناك دوهيلا هلتق نيف « مسجلا كلذ وه ناكول ملاعلا هلإ نآلف

 ؛ دوييلا لقت يذلا هلآإلاف ؛ دوهلا ةءاندو الذ سانا دشأن ]مث ! هلإ ريغنم كلذ دعب ملاعلا قب فيكي



 ةياآلا « «ملعلا نياك 5 0 هك ابا

 'ييانأو ام 9 عدت اولاعت 0 معلا نم كل اء! هيف كا 9
 هس نجا تح

 هاو س هي 2 رى رت ستور 2 5س هر تا 05 8 -أ

 د :نييذاكلا لعهشاع 3 لءجَف 0 ل انسفنا أوو 6 ا

 هبل ىأ ديزملا 7 نوكشلا لقطتموأ ع جرختسإ لاك لالا ذإ انالف نالف

 كيلع تلزنأ ىذلا اذه نأ دارملا ٍلموبأ لاق : لوآلا . نالي وأت قحلا ىف (ةثلاثلا ةلئسملا)

 ميرم نإ اولاق ىراصنلاف ؛ دوهيلاو , ىراصتلا تلاقام ال « مالسلا هيلع ىميع ربسخ نم قحلا وه

 نيب ىلاعت هتلاف ء راجنلا فسوي ىلإ اهوبسنو كفآلاب مالسلا اهلع ميرم اومر دوهملاو ؛ الإ تدلو

 ةيرملا نم لءتفم ىرتنت ىنعمو « هيف كلشلا نع ىهن مث قليلووم !نآرقلا ف كوأ ىذلا اذه نأ

 كشلا ىهو

 مدآ ةصق وهو « لثملا نم هانركذام ةلأسملا هذه نابب ىف قلا نأ دارملا نأ «ىناثاا لوقلاو)

 ملعأ هتلاز' ةةحقاولا هدبع كتعلا | نما ىو أ ناهربالو ءة ةلابمل رداد نايبال هناف مالسأا هيلع

 هللا لص ىنلا عم رف هاظلا ف باطخ (نيرتمملا نم نكت الف) ىلاعت هلوق (ةعبارلا ةلأسملا)

 0 1 و كلذ هاقطلع لدتا اه اك عش ناكمنأ ئقتقي طرقا ظيب نهرو ملسو هيلع

 ةالصلا هيلع ىنلا عم هرهاظ ناكنإو ٠ باطخلا : لاق نم مهنف ؛ هنع باوجلا ىف سانا فلتخاو

 باطخ هنأ : ىناثلاو . (ءاسنلا متقلط اذإ ىنلا اهيأاي) ىلاعت لاق « ةمأللا عم ىنعملا ىف هنأ الإ «مالسلاو

 ءارتمالا كرت نم هيلع تنأام ىلعو « كنيقي ىلع مدف : ىنعملاو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنل

 اباد عءانبأو انءانبأ عدن اولاعت لقف ملعلا نم كءاج ام دعب نم هيف كجاح نفل ىلاعت هلوق

 ( نيبذاكلا ىلع هللا تنعل لعجنف لهتبن مث : كسفنأ ١ اهئ عءاسنو

 ىراصنلالوق داسف ىلع ةعطاقلا لئالدلا نم اهوجو ةروسلا هذه لوأ ىف نيب ىلاعت هللا نأ ملعا

 مالكلا متخو٠؛ ماتلا ءاصقتسالا ليبس ىلع مههبش عيمج نع باوجلا ركذب ابعبتأو ؛دلولاو ةجوزلاب

 مدآل نييرشبلا مالاو بالا مدع نم مزلي مل امل هنأ وهو « مهمالكداسفل ةعطاقلا ةتكتلا هذه

 نوكي نأ مالسلا هيلع ىسيعل ىرشبلا باآلا مدع نم مزلي ملء ىلاعت هلل انبا نوكي نأ مالسلا هيلع

 ىسيع قالخنا اضيأ دعبي مل بارتلا نم مالسلا هيلعمدآ قالخنا دعبيل املو « كلذ نع هللا ىلاعت:هللانبا

 , قحلا بلطو فصنأ نمو ؛ مالسلا هيلع ىديع مأ محر ىف عمتجي ناك ىذلا مدلا نم مالسلا هيلع
 ةضاولا لئالدلا هذه دعب (كجاح نف) يلاعت لاق كلذ دنعف « يوصقتا ةياغلا ىلإ غاب دق نايبلا نأ مع



 م١ ل «نيرثمملا نم نكت الف كبر نف,قكلو ىلاعت هلوق

 ض مهارثهإي عشا اها ا اس 2

 03 ٠ نيرتمملا نم ن تو كبَر نم قنحلا

 ابارت ناك نيحو مدآ ىلإ عجار هقلخ هلوق ىف ريمضلا ىلق نآف (رخآ اةلخمان أشنأ مث) لاقاك هايحأ

 ادوجوم مالسلا هيلع مدآ نكي م

 )0 مدآ سفن ةايحلا تسسلو 7 هنايح دع دجو انك ادوجوءناك لا لاقو ىضاقلا باجأ

 ل صوصخلا لكشلاب ةلكشملا ماسجألا 512 ةرابع نسل مالسأأ هب هيلع مدآ نأ فيعض اذهو

 نم مالكلا رجنيو «سفنلاوأ ؛ لدشعملا ج املا امإ : ىهو ؛ ةصوصخم ىرخ خأ ةيوه نع ةرانع ئه

 كتان يع قطابأ كفالإوا ماج سفنلا نأ لإ (كل ذك

 هيلع مدآ هامس بيرق نع مدآ ريصيس ثيحب لكيملا كلذ ناك امل لاقي نأ حيحصلا باوجلا

 عقاولاب عقيسامل ةيمست كلذ لبق مالسلا

 ربخلا كلذ نع ربخلا اذه ىخارت ديفي (نوكيف نك هل لاق مث) هلؤق نأ (ثلاثلا باوجلاوإل

 سمأ هتيطعأم افلأمويلا اديز تيطعأ : لئاقلا لوقيو (اونمآ نيذلا نم ناك مث) ىلاعت هلوق ىف

 هقاخ) هلوق اذكف . نيفلأ سمأهتيطعأى أ : ىربخأانأ مث , افلأ مويلا هتيطعأ : هدارمو ٠ نيفلأ

 (نك ) هل تأق نأ هتقلخ امإ ىأ عربخي هنإ مث ابوس اقلخهريص ىأ: (بازت نم

 ناكف نك هل لاق مث : لاقي نأ ىغبني ناكهنأ وهو  رخآ لاكشإ ةيآلا ىف «ةسماخلا ةلئسملا)

 (نوكيف نك ) لاق لب ,كلذك لقي ملف
 ناكف (نوكيف نك ) هل لاق مث : مالكلا ليوأت : باوجلاو
 ةلاحمال نوكي هناف (نك) كبر هل لاقام نأ دمحاي معاو

 لئانم هنفزو !(نينرتمملا. نم نكت الف, ةكبر نم قمنا لاح 17
 ىذلا : ىنعلاو ؛فوذسحم أدتبم ربخ (ىنحلا) هلوق جاجزلاو ؛ ءارفلا لاق «ىلو ألا ةلئسملاإ)

 هنوكل فذخل (قحلا) مالسبلا هيلع ىسيع رمأ ىف أبنا كلذوأ « مالسلا هيلع ىسيع ةصق نم كانأبنأ

 لوقتاك اذهو (كبر نم) هلوةهربيخو 3 مالكلا ءاضقأأ دعل كفانا وه ةدلع ىَبأ لاقو 6 امولعم

 قط كناج كلك راخإب عفر . قا :نو رخآ لاقو « ناطيشلانملطابلاو ؛ هللا نم قحلا

 نكس الفا دل كرا نم ةذرادعت ءليخأتاو ؛ ميدقت هيفو ةفصلاب عوفرم هنأ انه لو

 . ةقانلا تيرم برعلا لوقنم دوجأم ره ىرابنالانبالاق كلا ءارتمالا «ةيناثلا ةلئسملا )

 ىرام دق لاقي « باحلا دنع بذتحب يذلا نيللاكءاره عشب بذتحي كاشلا نأاكف اهتيلح اذا ةاشلاو

 «8-رخف »١١ 



 ةيالا«مدآ لثمك هللا دنع ىديع لثم نإ» ىلاعت هلوق /ْ

 ناسنالاانقلخدقل) ىلاعتلاق : اعل (لحينم ناسنالاقلخ) ىلاعت لاق . لحينزم قولخم هنأ : عباسلا

 . اعضاوتم نوكيل : لولا : هوجوب ارت نم مالسلا هيلع مدآ قلخام:إ : اولاقف ءاكحلا امأ (دبك ىف

 لعز فالح قاخ اما هل كلذو ءضرآلاب اقاصتلا دشأ نوكل :.تلاثلا . ًاراتس نوفل : ىاثلا

 نم نيطايشلا قاف ؛ ةردقلا رابظإ دارأ : عبارلا (ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىنإ) ىلاعت لاق. ضرالا

 وه ىذلا ءاوهلا نم ةكئالملا قلخو « ةلالضلا تاسلظب مهالتباو « مارجألا أوضأ ىه ىتلا رانلا
 وه ىذلا بارتلا نم مالساا هيلع مدآ قاخو  ةوقلاو ةدشاأ لاك مهاطعأو « مارجألا فطلأ

 هايم جاومأ نم تاومسلا قاخو : ةيادحلاو ؛ رونلاو ؛ ةفرعملاو ةبحما هاطعأ مث ؛ مارجالا فثكأ

 ىلع ارهاظ اليلدو « ارهاب اناهرب مارجألا هذه هقلخ نوكي ىتح ءاوح لا ىف ةقلعم اهاقبأو « راحبلا

 بارت نم ناسنالا قلخ : سماخلا ٠ جالعو ؛ جازم الب قلاخلاو : جايتحا ريغب ربدملا وه ىلاعت هنأ

 اك نا تالا ًافطتالا' نإ ليلا ىذه ناف نضل وا يقلضتلا وب: ةوبشلا زان, اًتفطما نوكيل

 ءاملاو ء ضراألا نيب جزم ىلاعت هنإ مث , ءايشالا روص هيف ىلجت: ايفاص نوكيل ءاملا نم هقلخ

 ةعبارلا ةبترملا ىف هنإ مث (نيط نم ارشب قلاخ ىنإ) هلوق وهو انيط ريصيف فيطالاب فيثكسلا جزتمل

 اهنال ةلوعفملا ىنعمب ةلاعف « ةلواسملا ىنعم ةلالسلاو (نيط نم ةلالس نم ناسنالا انقلخ دقلو) لاق

 مهانقلخانإ) لاف ءابزال انيط هلعج ةسماخلا ةبترملا ىف هنإ مث :نيطلا ءازجأ فطلأ نم لست ىتلا ىه

 نم هنأ : اهدحأ . عاونأ ةثالث تافصلا نم هل تيثأ ةسداسلا ةبترملا ىف هنإ مث (بزال نيط نع

 . توص هلخاد نم عمسي ىذلا فزخلاكع لصلصت كرحاذا ىذلا سبايلا : لاصاصلاو ؛ لاصاص

 لاق ةضارز دنع اكللاثلا آل ةاؤلملا ]مه ولن رانك انه ءاملا ف. زقتطا ىذلا ؤهؤ أنا: قاثلاو

 تاي.آلا نيب قيفوتلا ىف مالكلا ةلج هذبف « ريغتي ل ىأ (هنسآي مل كبار شو كماعط ىلإ رظناف) ىلاعت

 مالسلا هيلع مدآ قلخ ىف ةدراولا

 نك هل لاق مث بارت نم هقاخ) لاق ىلاعت هنأ وهو « لاكشإ ةيآلا ىف 4 ةعبارلا ةلئسملا))

 زئاج ريغ كلذو (نك) هل هللا لوقىلع امدقتم مدآ قاخ نوكينأ ىضتتقي اذبف (نوكيف

 ؛ ةيوستلاو ريد-ةتلا وه قلخلا نأ انيب دق : له وبأ لاق : لوالا ٠ هوجو نم هنع اوباجأو

 كلذ لكو ؛ء صوصخلا هجولا ىلع هعاقياال هنتدارإو هعوقو ةيفيكب ىلاعت هللا لع ىلإ هانعم عجريو

 نع ةرابع وبف (نك ) هلوق امأو ؛دبآلا ىلإ لزآلا نم امبدقت مالسلا هيلع مدآ دوجو ىلع مدقتم

 (نك) هلوق ىلع مدقتم مدآ قاخ نأ تبثف ؛ دوجولا ىف هلاخدإ

 يأ(نك هل لاق مث نيطلا نم هقلخ) ىلاعت هنأ يضاقلا هيلع لوع ىذلا وهو «ىقاثلاباوجلاو)



 1/4 ةيالا «مدآ - هللا دنع ىسيع لثم نإو ىلاعت هلوق
 3 كس هز 22 ع. سس هه را /٠ ا رلا 6 ' تالا اعل | | 201001000

 ا ّ هللاو ؛كلانه

 (ن وكيف نك هل لاق مث بارت نم هقلخ مدآ لثك هللا دنع ىسيع لثم نإإل ىلاعت هلوق

 هيلع هللا لص لاوسرلا ىلع نازرجت دفو روضخا دنع كلزنا ةلآلا هذه نأ "لع نورسفملا عمجأ

 نوكي نأ بجو رشبلا نم هل بأال هنأ تملس امل : دمعاي : اولاق نأ مههيش ةلمج نم ناكو ؛ لسو

 اذكف ءىلاعت هللانا نوكي نأ مزلي ملو مأ الو بأ هل ناك ام مدآ نإ : ل ام « ىلاعت هللا وه هوبأ

 نم مدآ ىلاعت هللا قاخ نأ زاج اذإ اضيأو ؛ مالكلا لصاح اذه , مالسلا هيلع ىسيع ىف لوقلا

 نم ناويملا دلوت ناف , لّمعلا ىلإ برقأ اذه لب ؟ محرم مد نم ىسيع قلخم نأ زوال ملف بارتلا

 مث مالكلا صيخلت اذه . سبايلا بارتلا نم هداوت نم برقأ ؛ ملا محر ىف عمت< ىذلا مدلا

 كتابك ايه

 ىلاعت هلوق هريظنو مدآ ةفصك هتفص ىأ (مدآ لثك هللا دنع ىسيع لثم) (ىلوألا ةلأسملا)

 6 (نوقتملا دعو ىلا ةنجلا لثم)

 ربخ هنكلو « ةفص الو مدآل ةلصب سيل (تارت نم هقلخ) ىلاعت هلوق 4( يناثلا ةلأسملا)

 « ديز لثك كلثم مالكلا ىف لوقت اي اذه : جاحزلا لاق « مدآ لاح ريسفتلا ةهج ىلع ك1

 اذكو اذك لعف لوقتف ديز ةصقب ربخت مث , رومألا نم رمأ ىف هب ههمشت نأ ديرت

 لك نوكي نأمل الاو.« لوأ دلاونم سانلل دبال هنأ لع لد لقلا تأ م 4(ةثلاثلا ةلئسملا ١

 مالسلاهيلعمدآوه : لوألادلاولا كلذ نأ لعلدنآرقلاو «لاحوهو « لوأىلاال دلاوب قوبسم دلو

 (اهجوز اهنم قلخو ةدحاو سفن نم مكقاخ ىذلا مكبر اوقتاسانلا اهيأاي) لاقو . ةيآلا هذه ىف اك

 مدآ قلخ ةيفيك ىف ركذ ىلاعت هنإ مث (اهجوز اهنم لعجو ةدحاو سفن نم مكقاخ ىذلا وه) لاقو

 نمقولخ هنأ : ىتاثلاو .ةيآلا هذهىف أ بارتلا نم قولخم هنأ : اهدحأ : ةريثك اهوجو مالسلا هيلع

 نم قولخم هنأ : ثلاثلاو (اربصو ًابسن هلعجل ًارشب ءاملانم قلخ ىذلاوهو) ىلاعت هللا لاق . ءاملا

 ةلالس نم هلسن لعج مث نيط نمناسنالا قلخأدب و هقلخ ءىش لك نسحأ ىذلا) ىلاعت هللا لاق نيطلا

 نم ةلالسنم ناسنالاانقلخدقل و) ىلاعت لاق . نيط نم ةلالس نم قولخ هنأ : عبارلاو (نيهم ءامن»

 نم مانقلخانإ) ىلاعت لاق . بزال نيط نم قولخم هنأ : سماخلا . نيكمرارقىف ةفطذ هانلمج مث نيط

 (نونسمامح نم لاصلص نم ارشب قلاخين]) ىلاعتلاق . لاصاصنم قولخم هنأ : سداسلا (بزال نبط
4 
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 آر[ ايلا اها كد دع هلال

 45 كلا ركذلاو تايآلا نم كيلع هولتن كلذ إل ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو

 ؛ أدتبم وهو ٠ امهريغو ايركزو ىديع أبن نم مدقت ام ىلا ةراشإ (كلذ) (لوألا ةلأسملا)

 قدم" كلذ ناوكم نأ ةوحجيو « فوذح أدتف"بخ وأ ريخ دعو "ربخ تانآلا نموأ:ةولتث «هريخ

 هولا كايكلا لاو كطماولط و. قذلا

 ءىث ىلا هانعم عجرب امهنم الكناف ؛ ىنعملا ف دحاو صصقلاو ةوالتلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 هولتت) هلوق ىفو « ةبآلا هذه ىف هسفن ىلا ةوالتلا فاضأ ىلاعت هنا مث ء ضعب رْثإ ىلع هضعب ركذي

 لكو (صصقلا نسحأ كيلع صقتن نحن) لاقف , هسفن ىلا صصقلا فاضأو (ىسوم أبن نم كيلع
 ميظعفي رشتاذهو « ىلاعتو هناحبس هتوالت ىرحب ةيراج كلا ةوالت لعج ىلاعت هناىلع لدي كلذ

 توافت ريغ نم هرمأب ناك امل سو هيلع هللا لص ليرج ةوالت نآل ء كلذ نسح امإو :كلبلل

 ىلاعتو هناحبس هيلا كلذ فيضأ « الصأ

 نآرقلا تايآ نم كلذ نأ « هنم دارملا نوكي نأ لمتحي (تايآلا نم) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 العيال“ زاخأ ؛امالل«كتلاَسر توبث لع ةلادلا تامالعلا نمآهنأ ءاهنم دارملا نوكي نأ لمتحتو

 ىحولانم كلذنأ قف « أرقت الو بتكت ال كنأ رهاظف « هيلا ىحوي نم وأ باتك نم ءىراق الإ

 نآرقلا فصوىفو نآرقلاهنمدارملا : لوألا : نالوقديف (ريكحلا ركذلاو) «ةعبارلا ةلأسملا)

 نأ ىنعمب اح نآرقلاو ؛ ملعلاو ريدقلا لثم . ىاحلا ىنعمب هنا :لوآلا : هوجو اهيكح اركذ هنوكب

 هنأ :ثلاثلاو . همولع ةرثكو همظنو هفيلأت ىف ةمكحلا وذ هانعم : ىناثلاو . هنم دافتست ماكحألا

 ىرحب ىرحب تنكح نال ؛ةغللا ىف عئاش وهو : ىرهزألا لاق « لعفم ىنعمب ؛ ليعف « كحملا 0

 هيلا للخلا هوجو قرطت نع مكحأ هنأ نآرقلا ىف محملا ىنعمو « لصألا ىلا درف « ىنعملا ىف تنكحأ

 فصوف « ةيكحلاب قطني هنا همكح ةرثكل نآرقلا لاقي نأ : عبارلاو . (هتابآ تنكحأ) ىلاعت لاق

 ليوأتلا اذه لع امكح هنوكب
 هنم ىذلا ظوفحلا حوللا وهو ؛ نآرقلا ريغ ء انبه ميكسحلا ركذلاب دا رملانأ (ىناثلا لوقلا)

 بتك ام صصقلا اذه لزنأ يلاعت هنأ ربخأ « مالسلا مهيلع ءايبنالا ىلع ةلزنملا بتكدلا عيمج تلقن



 // كك مهفويف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امأو» ىلاعت هلوق

 0 ياسا 2 2 هر

 تحلل هللاو مرر مهف 2 تاَحلاصلا اوامعَو ا نيل و

 « هأ/ . نيملاظلا

 ىف رفاكلا باقع نوكي نأ ىضتقي ؛ ةدشلاب باذعلا فصو لوي نأ لئاقل (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 « نيئلسملا لغ ئرخأو رافكا لع نوكي ةرات رماللا ناف «كاذك رمالا دحين انسلو «دشأ اينالا

 انتاواغتا مابلا نييادح هلو

 هيلع ىسيعب اوبذك نيذلا دوبيلا رمأ نابي ىف ةيآلا نآآل . ايندلا ىف دوجوم توافتلا لب ؛ انلق
 لاكشالا لازف مهل ةمزال ةنكسملاو ةلذلا ىرثو « مالسلا

 مهنعباذعلا كلذءفديو مهرصني نممهل سيل هنأب باذعلا اذه ىلاعت فصو 4ةثلاثاا ةلأملا)

 ةمذلا دقعو دهعلا ببسي رافكلا لتق نينمؤملاو ةمثآلا ىلع عنتم دق سيلأ : لبق ناف

 هلتق لح دهعلا لاز اذإ كلذلو « دهعلا وه عناملا : انلق

 .6نيلاظلا بحال هللاو مثروجأ مهيفويف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امأو ) ىلاعت لاق مث

 ” لت هو

 نونلاب نوقايلاو ؛ هللامهيفويف ىنعي ؛ءايلاب (مهفويف) مصاع نع صفح و «ىلوألا ةلأسملا)

 مالكلا قسن هنأل ىلوآلا وهو (مهيذعأف كحأف) هلوق نم مدقتام ىلع المح

 نأ ىلع لدي كلذو . تاحلاصلا اولمع مهنأب مهفصو مث ءاونمآ نيذلا ركذ مةيناثلا ةلأسملا)

 ارارم ةلالدلا هذه ركذ مدقت دقو ٠ نامبالا ىمسم نع جراخ حلاصلا لمعلا

 ىف مهيبشف (مهروجأ مهفونف) هلوقب ءازجال ةلع لمعلا نأب لاق نم جتحا 4ةئلاثلا ةلأسملا)

 معأ هللاو مدقت دق اضيأ هيف مالكلاو . رجأتسملاب باوثلا بلط لجأل مهتدابع
 نمككلا نير الكاس هنأ لغ(يملاظلا!لكال تاور لوس كت (ةعبارلا ةلأسملا)

 ٠ لاعفالا نم ءىثلا كلذ ناك اذإ « هل احم نوكي نأو دب ال ءىثثلا ديرم نآل : اولاق . ىصاعملاو

 : هذيرأ : لاقي الو «اديز بحأ : لاقي دقف ء صاخشالاب اتقلع اذإ : ةدازالا ةحلا فلاخت اننإو

 بحب ال هللاو) هلوق راصف . ةغللا ةقيقح ىلع اتلمعتسا اذإ دحاو امهانعف : لامفألاب انقلع اذإ امأو

 نع ةرابع ةبحلا نأ انباتحأ دنعو . ىضاقلا هررق اذكه (نيملاظلا ملظ ديري ال) هلوق ةلزنمب (نيملاظلا

 هذهو ؛ هيلاباوثلالاهيإديرب ال هنأ الا رفاكلا رفك دارأ ناو ىلاعت وهف ؛ هيلا ريخلا لاصيإ ةدارإ



 يلا للذين اباذع مهبنعأف اورف؟ نينلا امأف» ىلاعت هلوق از

 كلوش ا ل و ع سا زجر د شر فود قاصد ظمأ هع

 نم مطامو ةرخآلاو ًايندلا ىف اديس اباَذع مهءذعأف اورمك نيا امأق

 «هكد : را

 ايم نا هلغ ةالسلا هلع ترف ادلع قل, ىذلا كرك نأ: نيدقتا نإ #نئداذللا نع باؤبللاو

 ةلئسالاف ةلمجاب و ؛ ةعقاولا كلت ىف لاحلا ةقيقح فيرعت نع تكسي نأ زئاج ىسيع نع كلذ لبقو

 قدص مطاقلا زجعملاب تي املو ءهوجولا ضعب نم اهيلا تالاهتحالا قرطتت رومأ اهوركذ ىتلا

 صنلا ةضراعم ةلمتحلا ةلئسالا هذه ةروريص عنتما ؛ هنع ربخأ ام لكىف ملسو هيلع هللا ىلص دم

 . ةيادهلا ىلو هللاو , عطاقلا

 (نيرصان نم ملامو ةرخآلاو ايندلا ف اديدش اباذعمه.ذعأف اورفك نيذلا امأف) ىلاعت هلوق

 الصفم كلذ دعب نيب (نوفاتخت هيف متنك اف كيب كحأت مكعجرم ىلا) ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 وهف رفكن ميف محلا امأو «نورخآ نمآو موق رفك نأ وهف فالتخالا امأ . فالتخالا كاذىفام

 مهيفوينأ وهف ؛ تاحلاصلا لمعو نمآ نميف محلا اأو. «ةرخالاو تنل قادما ادع كيان

 لئاسم ةيآلا ىفو . مثروجأ

 امو ىسلاو لتقلا : امهدحأ : نيهجو نم وهف ايندلا ىف رفاكاا باذع امأ (ىلوألا ةلأسملا)

 قلت اه: ىلاتلاو:.انذلا باذع ىف لخاد كلذف ؛ هب هعاقيإ نسحب مل رفكلا كرثاولا يخت هلكااش

 هنإ : مهضعب لاق ؛المأ باقع وه له كلذ نأ ىف اوفاتخا دقو « بئاصملاو ضارمأألا نم رفاكلا

 لاقو . اناحتماو ءالتبا نوكي لب ءاباقع نوكي ال هناف نمؤملل هلثم عقو اذإو « رفاكلا ق> ىف باقع

 راج نكي رب اناجتماوءالتا اضيأ نوكي لآن اباقَع نروكي ال نفاكلل عقو اذإ اذه لثم نا : نسحلا

 دعي ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو « اناحتما لب اباقع نوكت ال اهناف ء بئاتلا ىلع ماقت ىتلا دودحلا ىرجب

 اباقع نوكي الهلاح اذه امو ء ال ييلستلاو اهب اضرلاو اهيلع ربصلاب لكلا

 ىلاعتهلوةفالخ ىلعاذهو ؛ هرفك ىلع رفاكلل باذع هنا لوألا هجولا ىف متدلس دقف : ليق ناف

 « هريغ ءافتنال ءىثلا| ءافتنا ديفت «ول» ةملكو (ةبادنم اهيلع كرت ام مهملظب سانلا هللا ذخاؤي ولو)

 (تبسك اب سفن لك ىرجت مويلا) ىلاعت لاق اضيأو . ايندلا ىف ةذخاؤملا دجوت ال نأ بجوف

 باقعلا لوص> ىلع ةلادلا ةيآلا : انلق ءايندلا ىف ال , مويلا كلذ ىف ةازاجلا لوصح ىضَتَعِب كلذو

 ماعلا ىلع مدقمصاخلاو ؛ةماع اهومتركذ ىلا تايالاو . ةصاخ ايندلا ىف



 ا ةيآلا «نوفاتختدبف تنك ايف كتبي كحأف كعج رمى مثدىلاعتهلوق

 اوريصي ىتح « مهيلع جلفلاو ةنامزلا ءاقلإو « مهماقسإ ىلعو «ءوسلاب هودصق نيذلا دوهملا كئلوأ

 ؟ هل ضرعتلا نع نيزجاع

 ءامسلاىلإ هعفري نأب ءادعالا كئاوأ نم هصيلخت ىلع ًارداق ناكىلاعت هنا (ثلاثلا لاكشالاو)

 هيلإ ةدئاف ريغ نم لتقلا ىف نيكسم ءاقلإ الإ هيف لهو . هريغ ىلع هبمش ءاقلإ ىف ةدئافلا اف

 موقلاف : ءامسلا ىلإ كلذ دعب عفر هنإ مث ؛ هريغ ىلع ههبش قلأ اذإ هنأ «عبارلا لاكشالاو إل

 اذهو ٠ سييلتلاو لهجلا ىف رمل ءاقلإ ناك اذهف ؛ ىسيع ناكام هنأ عم ىسيع وه هنأ هبف اودقتعا

 ىلاعت هللا ةمكح قيليال

 مهتبح ةدشو « ا.راغمو ضرأألا ق راشم ىف مهترثك ىلع ىراصنلا نأ (سماخلا لاكشالاوإل

 ناككلذ ان ركتأ ىلف ايولصم الوتقم هودهاش مهنأ اوربخأ هرمأ ىف مولغو ؛ مالسلا هيلع حيسلل

 ةوبنو « سو هيلع هللا لص دمت ةوبذ ىف نعطلا بجوي رتاوتلا ىف نعطلاو ء رتاوتلاب تبث اوف انعط

 لطاب كلذ لكو ؛ مالسلاو ةالصلا مهلع ءايبنالا رئاس دوجوو « امهدوجو ىف لب « ىسيع

 كلذ نكي مل ولف ؛ اليوط انامز ايح قب بولصملا نأرئاوتلاب تبث هنأ (سداسلا لاكشالاو إل

 فيرءتىف غلابلو ؛ هريغانأ امإ لب ؛ ىسيعب تسل ىنإ :لاقلو « عزجلارهظآل هريغ ناك لب « ىسيع

 سيل نأ انماع اذه نم ؛ىث دجوي مل ايلف « ىتعملا اذه قلخلا دنع رهتشال كلذ ركذ ولو «ىنعملا اذه

 تالاؤساا نم عضوملا ىنام ةلمج اذهف « مت ركذام ىلع رمألا

 قلخت نأ لغ رداق ىلاغت هنأ ملس ءراتخما رداقلا يبث أر نملك نأ 21لروأللا: نع (هلاولاو

 اذكف روكذملا كشلا بجويال ريوصتلا اذه نإ مث .الثم . ديز ةروص ىلع رخآ ًاناسنا

 متركذ امف لوقلا

 ىسيع ىلاعت هللا ردتأ وأ هنع ءادعألا عفد ول : مالسلا هيلع ليربج نأ : ىناثلا نع باوجلاو

 زئاج ريغ كلذو « ءاجلالا دح ىلا هتزجعم تغلبل هسفن نع ءادعالا عفد ىلع مالسلا هيلع

 ريغلا لع هرمش قلأ امو « ءامساا ىلإ هعفرولىلاعت هناف : تلاثلا لاكشالا نع باوجلاوه اذهو

 ءاجلالا دحب نك ةرجعملا كات طضغلبل

 مهو. ةعقاولا ةيفيكب نيملاع اوناكو «نيرضاح !وناك يع ةذمالت نأ : عبارلا نع باوجلاو

 سيياتلا كلذ نوليزي اوناك
 عما ىلع ةهبشلا لوخدو « نيليلق اوناكت قولا كلذ ىف نيرضاخلا نأ : سماخلا نع باوجلاو

 معلا ًاديفم نكي مل ليلقلا عيبا ىلا رمآلا رخآ ىف ىبتتا اذإ رتاوتلاو « زئاج ليلقلا



 ةيآلا «نوفلتخت هيف تك امف منيب كحأف كعجرم ىلا مث ىلاعت هلوق ا

 ويلزم نم ئرقأو مظعأ ايذدلا ىف ىراصناا ةلود نأ ىرن اناف كلذ عمو  لامجلا ءالؤه هلوقي

 اوك نأ نيودوكل ليمدوبدلا نمإ هوا ماللالاو ءانديوبم كلّه اندلا تاوطأ نم كفرظ,ىف ىر الف

 , كلذ فالخب مهرمأف « ىراصنلا امآو « ةنكسملآو ةلذلاب

 ليلدلاو ةجحلاب ةيقوفلا ةيقوفلا هذه نه دارا نأ 4« ىناثلا لوقلاإ)

 ؛ ةبقنملاو ةجردلاب ةسعفرلا وه (ىلإ كعفارو) هلوق ىف هعفر نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ لعاو

 ةعفرلاو ةجردلاب لب , ناكملاب تسيل ةيأالا هذه ىف ةيقوفلا نأ اك ةبجلاو ناكملابال

 هالك د عبسي اخت هنأ ىنعملاف (نوفلاتخت هيفرتنك امف مكنيب مكحأف مكعجرم ىلا مثال هلوق امأ

 : ةمايقلا ىف امأو «ةيلاعلا ةعيفرلا تاجردلاو « ةفيرشلا صاوخلا كلت ايندلا ىف هيطعي هنأب مالسلا

 دعب ىلا ةيالا ىف هركذام مكحلا كلذةفك و. ةتاطزب ن دحاخلا.نيبواةببنيتمؤملا قبب ىى هناف

 ىلاعت هنأ ىلع لد نآرقلا صن نأ وهو . لكشم عضوم ةيآلا هذه ثحابم نم ىقبو « ةيآلا هذه

 امي نابخالاو ( محل هبش نككلو هاو ا!ضااجو رزق امور ل افاق لع ةريغ لع هش يلازدكفاو نيح

 ءادعاالا ضعي. لع هش لقلأ ىلالكت هللا نأ. ىور. ةاراتف «تفلتخاا تائاورلا نأ الا كلذب:ةدراو

 ضعي بعر مال لا هيلعإ هنأ ئورتةراتو « هوبلصو . هولتق ىح هناكم لع دوهلا اولد نيذلا

 ىلع ههيش ءاقلإ قف « تراك ايفيكف : ةلجابو , هناكم لتقي ىتح هببش ىقلي نأ ىف هباحأ صاوخ

 : تالاكشإ غلا

 اذإ ىناف ء ةطسفسلا مز رخآ ناسنإ ىلع ناسنإ هبش ءاقلإ انزوج ول انإ (لوآلا لاكشالا ١

 وه لب « ىدلوب سيل ايناث هتيأر ىذلا اذه نوكي نأ زوجأ ذتنيحف . ًايناث هتيأر مث ؛ ىدلو تيأر
 ًادمج اوأر نيذلا ةباحصلاف اضيأو « تاسوسحلا نع نامالا عفتري نحو « هيلع هبش ىقلأ ناسنإ

 2 اعدبع لاس الاال دك هنأ اوف رمال نأ بجو“ مهاهنيو مهردأي : ٍلسو هيلع هللا لص

 لوالاربخلا نوكي نأ لع ةرتاوتملارابخالا ف رمألارادف اضيأو ٠ عئارشاا طوقس ىلإ ىذقي كلذو

 ةلجاب و « ىلوأ رتاوتلار بخ طوقس ناك تارصبملاف طاغلا عوقو زاجاذاف ء« سوسحلا نع 500

 ةيلكلاب تاوبنلا لاطبإ هرخآو . ةطسفس هلوأ بابلا اذه متفق

 رثك أى هعم نوكي نأب مالسلا هيلعليربجرمأدق ناكىلاعت هللا نأ وهو «ىاثلا لاكشالاو )

 دحاو حانج فرط نإمث (سدقلا حو ربكتديأ ذإ) هلوةريسفتىف نورسفملا هلاق اذكه « لاوحألا

 اضيأو :؟ هنعدوهملاكئل وأ عنم ف فكي فيكف رشبلا نمالاعلا نيكي ناك مالسلاهياع لي ربجةحنجأ ند

 هتامإ لعردقي مل فيكف ءصربألاو هكاألا ءارإو ؛ ىنوملا ءايحإ ىلعارداق ناكامل مالسلا هيلع هنأ



 ع ةيآلا «ىلإ كعفارو كيفوتم ىلإ ىسيعاي هللا لاق ذإ» ىلاعُت هلوق

 نيذلا نم كرهطمو ىلا كعفار ىنأ : ىنعملاو ؛ ريخأتو مدقت اهيف لوقي نأ الا قبب ملف « بيترتلا

 نارتلا ترريتت يف محدقتلا نم هلثمو . ايندلا 00 نإ كيكو اوك

 معأ هتلاو رهاظلا ةفلاخم مازتلا نع ىغت , اهانمدق ىتلا ةريثكتلا هوج ولا نأ معاو

 (ىلا كعفارو) هلوق مالسلا هيلع ىسيعل ىلاعت هللا اهركذ ىلا تافصلا نم (ةيناثلا ةفصلا )ل

 ةريثكلا عضاوملاىفانللد دقو « ءامسلا ىف هنأ ىلاعت هلل ناكملاتاثإ ىف ةنالا هذه. نوكسمتي ةبشملاو

 ىلع ظفالا لمح بجوف « ناكملا ىف ىلاعت هنوك عنتمب هنأ يلع ةعطاقلا لئالدلاب تاتكلا اذه نم

 ميظعتلاو يخفتلاهيلا اعف ركلذ لعجو : ىتمارك لحملادا رانا لالا رد رق رات

 ماشلا ىلا قارعلا نم لسو هيلع هللا لص ميهاربإ بهذ امنإو (ىلر ىلا بهاذ ىنإ) هلوق هلثمو

 ىمسيو « هللا راوز جاجحلا ىمسي دقو : ىضاقلاىلا رمآلا اذه اوعفرا : نراطلسلا لوقي دقو

 انههاذكتف. ميظعتلاو ميخفتلا كلذ لكنم دارملاو : هللا ناريج نورواجما

 كلب ال اكس ىلا عب :انم (لا كارو رق تركي أ ليوأتلا ىف (ىناثلا هجولاإ

 مك اح الف تاومسلا امأف ٠ ماك>الاعاونأ قاخلا ىلوتي دق ضراألا ىف نآل « هللا ريغ هيف هيلع محلا

 هللا الإ رهاظلا ىفو : ةقيقحلا ىف كانه

 ايس كلذ ىلا ىسيع عافترا نكي مل ناكم ىف هللا نأب : لوقلا ريدقتب ذا (تلاثلا هجولال

 ؛ةحارلاو « حورلاو « باوثلا نم هبواطم كانه دججو ول كلذب عفتني امإ لب « هحرفو هعافتنال

 كتازاجموكباوثل<ىلا كءفارو : دارملا نأ لع ظفللا لمحنم دبال : نيلوقلا الك ىلعف ؛ ناحيرلاو

 ىلاعت هلل ناكملا تابثإ ىلعةلالد ةيآلا ىف قبب " ةانزكذ ام رامضا'قمدب ال ناكاذإ5

 كجرخم ىنعملاو (اورفك نيذلا نم كرهطمو) ىلاعت هلو ىسيع تافصنم 4( ةثلاثلا ةفصلا ل

 ظفلب صيلختا ىنعم نع ربخأ هيلا عفرلا ظفلب هنأش مظع اكو « مهنبي و كنيي قرفمو « مهيب نم
 ىلاعت هللا دنع هبصنم ميظعتو « هنأش ءالعإف ةغلابملا ىلع لدي كلذ لكو « ريهطتلا

 ١ نابجو (ةمايقلا موي ىلا اورفك نيذلا قوف كوعبتا نيذلا لعاجو) هلوق «ةعبارلا ةفصلا :

 ربقلاب دوبملا مهو « هب اورفك نيذلا قوف نونوكي ىسيع نيد اوعبتا نيذلا : ىنعملا نأ :لوألا

 فنرونوكي مهناو ؛ دوهملا لذ نع ارابخإ كلذ نوكيف « ةمايقلا موب ىلا ءالعتسالاو ؛ ناطلسلاو

 دبع هنأب نونمؤي اوناكن يذلا مهف : مالسلا هيلع ميسملا اوعبتا نيذلا امأف ؛ ةمايقلا موي ىلا نيرووقم

 هتقفاوم مهسفنأن م انوا ناوعبف ىراصنلاامأو ؛ نوملسملا مهف مالسالا دعب امأو « هلوسرو هللا

 ام ءىثب ىضري ناكام مالسلا هيلع هنأ دهشي لمعلا حيرص نأ ثيح نم ةفلاخلا دشأ هنوفلاخي مبف

 6م رخفن » 6.٠



 ةيآلا «ىلإ كعفارو كيفوتم ىنإ ىسيعاي هللا لاق ذإ» ىلاعت هلوق 221/8

 فوقوم هيفرمأألاذ « لعفي ىتمو « لعفي فيك اماف ؛ لاعفألا هذه هب لعفي ىلاعت هنأ لع لدت ةيالاف

 لتقيو لزنيسهنأ » لسو هيلع هللا لص ىنلا نع ربخلا دروو « ىح هنا ليلدلا تبث دقو ؛ ليلدلا ىلع

 كلذ دعب هافوتي ىلاعت هنا مث  لاجدلا

 نع (كيفوتم ىنإ) دارملا نأ وهو . ىطساولا ركب وبأ هلاق ام ليوأتلا ف (سماخلا هجولا )ل

 هللا ىوس امع ايناف رصي ل نم نآل كلذو (ىلا كعفارو) لاق م « كفن ظوظحو : كتاوهش

 لاك هلاح راص « ءاعسلا ىلا عفر امل ىسيعف اضيأو ء هللا ةفرعم مام ىلا لوصو هل نوكي ال

 ةيلمدلا قداح (تضعلا وا ةورشلا/لاوراف كمال

 هلابب رطخي نم سانلا نم نأ هللا لع املو ء ايفاو ءوثلا ذخأ ىفوتلا نا (سداسلا هج ولاول

 عفر مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ىلع لديل مالكلا اذه ركذ . هدسج ال هحور وه هللا هعفر ىذلا نأ

 (ءىثشنم كنورضيامو) ىلاعت هلوق ليوأتلا اذه ةعح ىلع لدبو . هدس#و هح ورب ءامسلا ىلا هماهتب

 عطقتناو ٠ ءامسلا ىلا عفر اذإ هنأل . فولاك: كلعجأ ىأ (كيفوتم ىنإ) (عباسلا هجولاوإل

 « هصاوخ رثك أ ىف ههباشي ام ىلع ءىثلا مسا قالطاو ؛ىفوتملاك ناك ضرآلا نع هرثأو هربخ

 نسح زئاج هتافصو

 هنم ا!هتيفوتو ىنافوأو : ىمهارد نالف ىتافو : لاقي « ضبقلا وه ىفوتلا نا (نماثلا هجولا])

 الك للعو ىفوتسا : ىنعمب فوت اضيأ نوكي دقو « هنم !هتيلستو : ىلا ىههارد نالف ملس : لاقي اك

 هلام ل لا تاما ةامارإللا يع ناكلاتغالا

 . اراركت (ىلا كعفارو) هلوق ريصيف ؛هيلا عفرلا نيع ىفوتلا ناك هجولا اذه ىلعف : لبق ناف

 اهضعبو توملاب اهضعب عاونأ هت سنج وهو « ىفوتلا لوص> ىلع لدي (كيفوتم ىنإ) هلوق : انلق

 ا ركبوا مو . عونلل انييعت اذه ناك(ىل!كمفارو) هدعب لاق ابلف « ءامسلا ىلا داعصالاب

 كلتع :فاوتسم : ئدع كلبع قاوتم : ريدقتلاو فاضملا فذح هيف ردقي نأ « عساتلا هجولا ١)

 ةيآلا هذه نم دارملاو (بيطلا ملكلا دعصي هيلا) هل وقك وهو « ىلا كلمع عفارو ىأ (ىلا كعفارو)

 05 ةيمثمت ىف قاشملاو تعاتملا مهلا لصت امانا هفرعو :« هلانعأ هتعاط لوبقب هرشب ىلاعت هنأ

 ىلع ةروكذملاهوجولا ةلمجدذهف : هباوث مده الو ٠ هرجأ عيضيال وهف ءادعالا نم هتعيرش رابظإو

 اهرهاظ ىلع ةيآلا ىرحب نم لوق

 اهف حاتحي نأ ريغنم ريخأتو ممدقت نم ةيآلا ىف دبال : لاق نم لوق وهو (ىنالا قيرطلا)

 ىضتقت ال واولاو ٠ ايح همفر هنا ىضتقي (ىلا كعفارو) هلوق نا : اولاق : ريخأت وأ ميدقت ىلا



 ا ةيآلا «ىإ كعفأرو كنفوتف ىلإ ىسيعاب هللا لآق ذإو لأعت هلو

 ا

 ل مك َنيِدلاَم كاربطمو َلِإَكِمْفارَو َكيفَوَتم نإ ىسيعاَي م ذإ

 مكعجرم لإ مث ةمايقلا موي لإ اورفك نيذلا قوق كوبا نيا 0
 اا 202 هرثاسور رثرتا هع

 «هه» اا هيف ذك ف ف مكي مكحاف

 ظفللا اذه نأ : ثلاثلا . كلذب ىمسف , ركملاب ةبيبش تناك مبعم هللا ةلماعمزأ : ىناثلاو . ءازهتسالاب

 لاصيإ ىف رييدتلاب فرعلا ىف صتخا مث ؛ لماكلا كحنارييدتلا نع ةرابع هنأل , تاهباشتملانم سيل

 1 ملعأ هللاو . عنتم ريغىلاعت هللا قح ىف كلذو « ريغلا ىلإ رشلا

 لعاجو اورفك نيذلا نم كروطمو ىلإ كءفارو كيفوته ىبإ ىسيعاي هللالاق ذإ إل ىلاعت هلوق

 4نوفلتخت هيفرتنك امف كيب كحأف كعجرمىلإ مث ةمايقلاموي ىلإ اورفك نيذلا قوق كوعبتانيذلا
 ”لئاط ةنآلا ّق

 دجو ىأ (نيرك املا ريخ هللاو هللاركمو اوركمو) هلوق (ذإ) ىف لماعلا «ىلوآلا ةلأسملا)

 هللا لاق ذإ كاذ ريدقتلا : ليقو « لوقا اذه (هللا لاق ذإ) ركملا اذه

 : تافصب ةيآلا هذه ىف ىسيع فرش ىلاعت هللا نأب اوفرتعا 4 يناثلا ةلأسملا)

 بيقرلا تنأ تنكىتتيفوت املف) هنع ةءاكحرلاعتهلوق هريظنو (كيفوتم ىنإ) «ىلوألا ةفصلاإإل
 اهرهاظ ىلع ةيآلا ءارجإ : امهدحأ : نيقيرط ىلع نيتيالا نيتاه ىف ليوأتلا لهأ فاتخاو (مهلع

 هنايبف لوألا قيرطلا امأ . ايف ريخأتلاو ميدقتلا ضرف :ىناثلاو . اهيف ريخأتالو ؛ ميدقت ريغ نم

 ىحلا ميكر أ القا كافوتأ ذئنحخ « كل رمع ممتم ىأ (كيفوته ىنإ) هلوق ىنعم :؛ليالا >2

 ء كلتق:نف. !وتكمتي:نأ: نع كن وضأ و: يكس الع كم رماو ب قاس كإكفاوإابإ] ل 0

 قحسإ نب دمتو « سابع نبا نع ىورم وهو ..كتيمم ىأ (كيفوتم ) قاثلاو :نسحليوأتا اذهو

 ىلإ هعفر نأب همرك أ كلذ دب هنإ مث « هلتق ىلإ دوهلا نم هوادعأ لصيال نأ دوصقملاو : اولاق

 : اهيناثو . عفر مث , تاعاس ثالث ىفوت : بهو لاق اهدحأ : هجوأ ةثالثىلع اوفاتخا مث « ءامسلا

 هنأ : سنأن ب عيبرلا لاق : ثلاثلا . هعفرو هللا هايحأ مث ٠ تاعاس عبس ىفوت : قاحسإ نب دمع لاق
 (ابمانمىف تمت مل ىتلاو . اهتوم نيح سفنألا ىفوتي هللا) ىلاعتلاق . ءامسلا ىلإ هعفر نيح هافوت ىلاعت

 ؛ بيترتلا ديفت (ىلا كعفارو كيفوتم) هلوق ىف واولا نأ ةبآلا ليوأت ىف «عبارلا هجولاإل



 ةيآلا ارفكللا. بق نبع 4 ابلف) 1 هلوق ا

 « بلصو ذخأف : هريغىلع هش قلأ دق ناكو « ةنزورلا كلت نم مالسلا هيلع ليربج هجرخأ تيبلا

 هللا نأ ناك : تلاق ىرجأو :«تهذتف انيف هللا" نأك : تلاق“ةقرذ «قرف ثالث نورضاحلا قرفتف

 تررظف ؛ ؛ عمجةقرف لكل راصو ؛ انامل لزهر نيله ان هلوسرو هللا دبع ناك: تلاق ىرخالاو

 دارملاف ؛ ةلمجا ىفو « سو هيلع هللا ىلص ًادمح ىلاعت هللا ثعب نأ ىلإ .ةنم ملا ةَق رفلا ىلع ناترفاكلا

 هيلإ رششلا لاصيإ نم مهنكم امو ؛ ءامسلا ىلإ هعفر نأ مهم هللا ركم نم

 ؛مبنملجر قفانف « تيب ىف نيعمتجم اوناكو « رشع ىنثا اوناك نييراوملا نأ «ىناثلا هجولاإل

 هواتقو « مهبف ناكىذلا قفانملا كلذ اوذخأف ؛ ىميع عفرو هياع ههيش هللاىقلأف « هيلع دوهيلا لدو

 مم ىلاعت هللاركم وه كلذ ناكف « مالسلا هيلع ىسيع هنأ نظ ىلع هوبلصو

 هيلع ىسيع عفر نأ دعب نييراوحلا اوبذع دوهملا نأ قحسإ نب دم ركذ 4( ثلاثا هجولاإل

 نم دوما كلم ناكو ٠ 0 : دهجلا مهنم اوقلف « موبذعو مهومسشف « مالسلا

 ءايحإ مهارأو ؛ هللا وسر هنأ مهربخي ناك كمأ تحتنمم ليئارسإ ىنب نم الجر نإ هلليقف « هتيعر

 ىلإ ثعب مث « مهنييو هنيب تلح كلذ تملع ول : لاق 0 لصرالاو:هك الا ءاربإوا ء ىتوملا

 « مهنيد ىلع مهعباتف هوربخأف « مالسلا هياع ىسيع نع مطاسو ؛ « مهمديأ نم مهعزتناف مارا

 اقلخ مهنم لتقو « ليئارسإ ! ىنب ازغ مث , اهناصو اهمرك أف ةبسفخلا ذخأو « هبيغف بولصملا لزنأو

 ؟ اكاونت راض وهو + نسي ناطأ كلملا ذه مسا ناكو « مورلا ىف ةينارصنلا لصأر هظ هنمو : امظع

 عافت رادعب سدقملا تيب ازغو « سيطلم : هل لاي « رخآ كلم هدعب ءاج هنإ مث , كلذ ربظأام هنأالإ

 ؛ رجح ىلع ًارجح سدقملا تيب ةنيدم ىف كرتي مو ىسو لتقف ؛ ةنس نيعب رأ نم ودل دع

 بيذكت ىلع ىلاعت هللا مها زاج امن هلك اذهف زاجحلا ىلإ ريضنلاو ةظيرق كلذ دنع جرفن

 هلتقب مهلاو « حيسملا

 ىلاعت هلوقوهو « مهابسو « مبلتق ىتح سراف كلم مهياع طاسولاعت هلا نأ 0 ارلا لوقلا)

 م هللاركم وه اذبف (ديدش سأب 0 انل ًادابع كيلع انثعب مث)

 ؛هنيد لاطبإو «هرمأ ءافخإ ىف اوركم مهنأ دارملا نوكي نأ لمتحي «سماخلا لوقلاوإل

 لعأللاو دوهيلا رهو هءادعأ ةءاندلاو لالا رهقو ؛ هتعيرشرمظأو ٠ هنيد ىلعأ د هللا ركمو

 لاحم ىلاعت هللا ىلع لايتحالاو : رشاا لاصيإ ىف لايت>الا نع ةرابعركملا 4( ةثلاثلا هلأسملا )

 0007 لاثت نأ: اعد |” اهاودوةهلن وأن قتاورك ذو تابنانشتملا نم هقح ف كما ظفلواطف

 ءازهتسالا ءازجو , ةعداخملاب ةعداخملا ءازج ىمسو (ابلثم ةئيس ةئيس ءازجو) هلوةك ء ركملاب ركملا



 اه ةيآلا 0 مم ىسع 0 أاءلف» ىلاعت هلوق

 نم اويلط اضيأو ؛ هل ةيوقتوءرهأالل اديك أت كلذ لعملاعت هللا اودبشأ دقق (نوبلسم 1

 ةوبنلاب هئاببنالو ديحوتلاب هلل دهش نمؤم لك باوث لثم هللا

 ىف نوكي امنا راربألا باتك نا ىلإ ةراشا ( نيدهاشلا عم انبتك اذ) هلوق نا 4 عبارلالوقلا)

 عم مثرك ذ هللا بتك اذاف (نييلع فل راربألا باتك نإالك ) ىلاعت هللا لاق ةكئالملا عم تاومكسلا

 نيبرقملا ةكئالملا دنعو ىلعالا الملا ىف اروهشم مهرك ذ ناكنينمؤملا نيدهاشلا

 نمرلعلا ولوأ لع (ملعلا | ولوأو ةكئالملاووهالاهلإالهنأ هللادهش) لاقىلاعت هنأ (سماخلالوقلا)

 (نيدهاشلا عم انبتك اف)اولاقف « ةيلاعةبترمو. ةميظعةجردكلذو.هسفنرك ذبمهرك ذ نرقو«نيدهاشلا

 كرك ذب مرك ذ تنرق نيذلا ةقرفلا كلت نم انلعجا ىأ

 ناسحالا نع ملسو هيلع هللا ىلص ادمح لأس امل مالسلا هيلع ليربج نأ (سداسلا لوقلاوإ)

 نوكي نأ وهو . ةيدوبعلاب لاغتشالا ىف دبعلا ةجرد ةياغ اذهو «هارت كن اكهللا دبعت نأد» لاقف

 اودارألالدتسالا ةجرد ىف نيلماك اوراصامل موقلا ءال بف « ةبيغلا ماقم ىفال  دوهشلا ماقمىف دبعلا
 (نيدهاشلا عم انبتك اذ) اولاقف.ةفشاكملاو دوبشلا ماقم ىلإ «لالدتسالا ماقم نم قرتلا

 (إف : مالآلا و قاشملانم هيلا لصي امبلابي لقحادوهش ماقم ىفناك نملك نا (عباسلالوقلاإ)

 ىأ (نيدهاشلا عم انيتك اف) اولاق . هنع نيباذ ؛ هل نيرصان اونوكي نأ مالسلا هيلع ىسيع نم اولبق

 بعاتملاو قاشملا نم انيلا لصيام لكل نيرقحتسم ريصنىتح ؛ كلالج دوبشىف نوكي نم انلعجا
 كيبنو كلوّسر ةرصن نم هانمزتلا ام ءافولا انيلع لهسي ذئنخ

 لئاسم هيفو (نيرك املا ريخ هلو هللا ركمو اوركمو) ىلاعت لاق مث

 ركم لاةي:جاجزلا لاق « ةاجادمو ةيفخىف داسفلاب ىعسلا.ةغللا ىف ركملا لصأ (ىلوالاةلئسملا)

 اوعمجأ ذإ مدل تنك امو) لاقو اورفكن يذلاكب ركميذإو)ىلاعت هللالاقو . لظأ اذإ ركفلو لبللا

 قلخلا ةعمتجم ىأ ؛ ةروكمب ةأرما هنمو , هماكحإ ورمآلا عامتجانم هلصأليقو (نوركم مثو ممرمأ

 ناك ابلف (كءاكرشو كرمأ اوعمجأف) ىلاعت هللا لاق . عمباو عامجالا هل لاقي ىأرلا ماكحإو
 اركم ىمم مرجال ؛ روتفلاو صقناا تاهج نع انوصم ايوق اكحم ايأر ركملا

 « مهب ىلاعت هللا ركم امأو : هلتقب اومه مهنأ وهف « مالسلاه يلع ىسيعب مهركمامأ (ةيناثلا ةلئسملا إل

 كلمادومينأكلذو ؛ ءامسلاىلإ مالسلا هيلعىسيع عفر هنأوه مهم ىلاعت هللا ركم : لوالا هوجو هيفف

 هلوقىنعموهو « ةعاس هقرافيال ؛ مالساا هيلع ليربج ناكو ؛ مالسلا هيلع ىسيع لتق دارأ « دوهلا
 اولخدالف.ةنزور هيفاتيب لخدي نأ مالسلا هيلع ليربجهرمأ.كلذاودارأ| لف (سدقلا حورب هاندبأو)



 ةيآلا نوكتلا مم ىسع نشأ ابلفد» ىلاعت هلوق ”

 نويراوحلا مث كئلوأف « هبراقأ عم كلملا كلذ هعبتق كعبتأو ىلم كرتأى افلاق . ميرم نب ىسيع
 ىدايصنم مهضعلو ٠ كوالا نمرشع ىنئالا نيبراو1لا ءالؤه ضعب رك لآ زوجو :لافقلا لاق

 ؛ مالسلا هيلع ىسيع راصنأ اوناك مهن ال نييراوحلاب اومس لكلاو .نيراصقلا نم مهضعبو ؛ كمسلا

000 

 راصنأو « هللا نيد راصنأ نحن ىأ « هللا راصنأ نحن ) هلوق نم دارملا 4 ةشلاثلا ةلئسملا إل

 هانرك ذام هنم دارملاف « لاحم ةقيقحلا ىف ىلاعت هللا ةرصن نال : هئايبنأ

 راصنأنم نوكن نأ انيلع بحي ىنعملاو « ةلعلا رك ذ ىرجب ىرحي اذهف 4 هتلاب انمآ ) هلوق امأ

 هئادعأعمةيراحناو . هئايلوأ نعبذلاو « هللا نيد ةرصن بجوي هتلاب ناميالان اف :هللابانمآ انأ لجال.هللا

 هتلدابشإ « مهسفنأ ىلع مالسلا هيلع ىسيع مدابشا نال كلذو (نوماسمانأب دهشاورإ اولاق مث

 بذلاو « كترصن ىف انم هديرت امل نوداقنم انا دهشاو دارملا : لوالا : نالوق هيف مهءاضيأ ىلاعت

 هنأو ٠ مالسالا مهنيد نأب , مهنم رارقا كلذ نا : ىناثلاو : هيف ىلاعت هللا رمأل نوملستسم . كنع

 مهيلعهتلا تاواص ءايبنالا لك نيد

 « ىلاعت هللا ىلإ اوعرضت مهمالسا ىلعو « مهناميإ ىلع مالسلا هيلع ىسيع اودهشأ الل مهنا معاو

 هللاب اونمآ موقلا نآل كلذو ( نيدهاشلا عم انيعكتاف لارا عدا تلات انعاتما عن اولاقو

 (تلزنأامبانمآ ) اولاق ثيح : ىلاعت هللا بتكب اونمآ مث ( هللاب انمآ ) ةمدقتملا ةبآلا ىف : اولاق نيح
 اولاقف ؛ باوثلاو ةفلزلا اوبلط كلذ دنعف ( لوسرلا انعبتاو) اولاق ٠ ثيح هللا لوسرب اونمآو

 لضفيو « نييراولا لضف ىلعديزي لضف نيدهاشللان وكي نأ ىضتقي اذهو (نيدهاشلا عمانبتك اف)
 دم عم ىأ (نيدهاشلا عم) سابع نبا لاق : لوالا : اهوجو نور..هملارك ذ اذه دنعف«هتجرد ىلع

 ال كتف, اطاخاز .ةمأ مكانلعج كلذكو) ىلاعت هلا لاق «ةداهشلا ءادأب نوصوصخلا مه مهنال ؛هتمأو

 انبتك )١ سابعنبانع اضيألوةنموهو : ىناثلاو ( اديهش مكياع لوسرلا نوكي و سانلا ىلع ءادهش

 نيذلا نلأسنلف ) ىلاعت هللا لاق هموقل دهاش ىن لكنال ءايبناألا ةرمز ىف انبتك | ىأ ( نيدهاشلا عم

 (نياسرملا نلأسنلو مهما لسرأ

 ىسيع عنصاملك اوعنصو ؛ىتوملا اويحاف السرو ءايبنأ مهلعجو « مهءاعد ىلاعت هللا ب اجأدقو

 مالسلا هيلع

 كلايبنالو , ديحوتلاب كادهشنم ةلمجف انبتك !ىأ (نيدهاشلاعمانبتك )١ (ثلاثلالوةلاورإل

 اولاق ثيح , مهسفنأ مالسا يلع مالسلا هياعيسيع اودهشأ | مهنأ اذه نم دوصقملاو ؛ تيدصتلاب



 ا ةيآلا «رفكلا مهنم ىسيع سحأ ايلفو ىلاعت هلوق

 ةراشاو ؛ ل احدم كلذب اومسف ؛ ةبيرو قافن لك نم ةرهاط ةيقن تناك مهبولق نال ليقو ؛ بايثلا

 ًاديعب ناك اذا « ليذلا رهاط ؛ بيجلا قن نالف لاقي مك اذهو ء ضيب الا بوثلاك : مهولق ءاقن ىلإ

 ىغنشي الام لع امدقم نك اذا ::باثلا نتند ناللفو , ةنيمدلا لاف لا ى

 «بايثلا نولسغي اوناكن يذلا نم موقب مالسلا هيلع ىسيع رم : كاحضلا لاق 4( ثلاثلا لوقلاإ)

 تبرعف راصقلا وهو :«ىراوه طبنلا ةغلب ىمسي بايثلا لسغي ىذلاو « اونماف ناميألا ىلا مهاعدف

 لصأ تفرعاذاو ؛ نوراصقلامث :نويراوحلا : ناملسنب لتاقملاقو ؛ ىراوح تراصف ةظفللا هذه

 هتناطبو لجراا صاوخ ىلع اليلدلاعتسالا فرعب راص دقف ظفللا اذه

 ؟ اوناكنم نيبراوحلا ءالؤه نأىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملا))

 داطصن اولاعت» مل لاقف ؛ كمسلانوداطصيمثو مهم رم مالسلا هيلع هنأ (لوأالا لوقلافإ

 لاقام ىلع زجعملا هنم اويلطف «هلوسرو هللادبع« ميرم نب ىبيع انأ» لاق ؟ تنأن م : اولاق «سانلا

 نويراوحلا مهف .هب اونمآ زجعملا رهظأ انلذ
 5 ملعأوه ناكائيش هملعي نأ دارأ اذا ناكف , غابصملا همأ هتملس : اولاق «ىناثاا لوقلا )

 ةمالع دحاو لك ىلع تملع دقو : ةفلتخم بايئانهه : هل لاقف:هتامهمضعبل بيغي نأ غابصلا دارأو

 مالسلا هيلع ىيع خبطف باغ مث ؛ ىعوجر دنع دوصقملا متي ثيحب ؛ناول الا كلتب اهغبصاف « ةنيعم
 لعف امب هربخأف غابصلا عجرف «ديرأ اكهللا نذاب ىنوك» لاقو ؛ هيف عما لعجو « ادحاو ًابج

 رفصأ ًابوثو « رضخأ ًابوثو ,رمحأ بوث جرخ ناكف «رظناف مت» لاق ؛ بايثلا ىلعتدسفأ دق :لاقف

 هب اونمآو : هنم نورضا+لا بجعتف ؛ اهدارأ ىتاا ناول الا ىلع عيمجا جرخأ نأ ىلإءديري ناك اك

 . نويراوحلا مهف

 اوعاج اذا اوناكو ؛ مالسلا هيلعىسيع اوعبتاالجر رشءىنا نويراوحلا ناك ( ثلاثلالوقلارإل

 اولاق اوشطعاذاو : نافيغر دحاو لكل جرخيف ءضرأالاىلاهديب برضيف : انعج هّللاحوراي : اولاق

 انما لضفأ نم :اولاقف": نويرثيف ءاملا جرخيف « ضرأ الا ىلا هديب برضيف . انشطع : هللا حوراي

 نملكأيو ؛ هديب لمعي نم مكنم لضفأ» لاقف كب انمآ دقو « انترةس انّئش اذإو ءانتمعطأ انّئش اذإ

 نييراوحاومسف ؛ ءاركلاب بايثلا نواسغي اوراصف «هبسك

 سانااعمجو : اماعط عنصكولملا نم ادحاو نأ كلذواولاق اكولم اوناكمهنأ 4 عبارلا لوقلاإل

 ةعقاولا هذه اوركذذ « صقنتال ةعصقلا تناكف ٠ اهنم ةعصق ىلع مالسلا هياع ىسيع ناكو ؛ هيلع

 انأ : لاق ؟ ٍتنأ نم : لاق « مالسلا هيلع ىسيعب اوبهذف ؛ معن : اولاق . هنوفرعت : اقف : كلملا كلذإ



 ةيالا «رفكلا مهم ىسيع د ابلف» ىلاعت هلوق 3

 ةفئاط تنماف) ىرخأ ةروسف ىلاعت هلوقل موقلا عم لاتقلاىلإ ماعد 1 («ىناثلا لامتحالاو إل

 (نيرهاظ اوحبصأف مودع ىلع اونمآ نيذلا انديأف ةفئاط ترفكو ليئارسإ ىب نم

 هللاىلإ ىباهذ لاح ىر ه0 ريدقتلا : لوالا : هوجو هيف (شاىلإ) هلوق («ة يناثلا ةلأسملا)

 0 ةريلطأ نأ إو ء لاثت هللارمأ نيبأا نأىإ:ىراصنأ نم. :.لانقتلا : قىاثلاو.. هللا ] :ىتاجتلا ل احوأ

 لا هتاومأ وطير“ « ىتوعد متت نأ ىلإ فرصن ىلع تبثي نم دارأ هناك ةياغ انهه ىلإ نوكيو
 (مكلا نك ملاومأ او اكأتالو) 0ث لاق عم ىنعمب انهه ىلإ ةغللالهأ نمن ورثك الا لاق : ثلاثلا

 دوذلا عم ىأ «لبإ دوذلاىلإ دوذلا» ملسو هيلع هللا لص لاقو ؛ اهعم ىأ

 : لوقت نأرحي مل« ورمع ىلإ ديز بهذ تلقول كناف ٠ عمىنعمب تسيل «ىلإ» ةملك: جاجزلالاق

 انلوق نم دارملا لب « ءىثلا ىلإ ءىثناا مض ديفت «عم» و ةياغلا ديفت «ىلإ» نآل ورمع عم ديز بهذ
 هللا ةرصنىلإ هترصن فيضي نم دارملا نأ ثيح نم اهتدئاذ ديفي هنأوه «عمد ىنعمب انهه «ىلإ» نأ

 ىلإ ةمومضم محلا وم لول ان (ملا وفا مهاومأ اولكأتالو) هلوق نم دارملا كلذكو « ىايإ

 لبإ دوذلاىلإ امومضم دوذلا : هانعم «لبإ دوذلا ىلإ دوذلا» مالسلا هيلع هلوق كلذك و ٠ ملاومأ

 هللا لص هنأ ثيدحلا ىفو « هيلا ةليسوو هللاىلإ ةبرق نوكي امف ىراصنأ نم ىنعملا نوكي نأ : عبارلاو

 نا 2 يبل لج رل لرش كيلا راب رف ياه كيلاو كم مهللا» ىحض اذإ لوقي ناك ِلسو هيلع

 نزل للقاح او لافت هللا لإ ترق وك (مف ىراصنأ نم. ىعملا انهه.اذكف«لا مضنا ىأ «ىلإ» هايإ

 ىدهي نم مكئاكرش نملهلق) ىلاعت هلوق هريظن ؛ هلل ىراصنأ نم : لاق هناك ماللاىنعمب «ىلا» نوكي

 ىنعم «ىلا» و . هللا ليبس ىف ىراصنأ نم : ةيالاريدقت : سداسلاو (ق>لل ىدهم هللا لق قحلا ىلا

 للا ل رداع و راج كان

 لئاسم هيفف (هللا راصنأ نحن نويراوحلا لاقرإل ىلاعت هلوق امأ

 عوضوممسا ىراوحلا نأ : لوألا : اهوجو «ىراوحلا» ظفل ىف او ركذ « لوألا ةلأسملا)

 مسوهيلع هللا لصلاقو ؛ هنمصلاخلاوه هنأللء ىراوح قيقدلل لاقي هنهو , هتصلاخو « لجرلا ةصاخل

 اف دواخل ناؤل“لا تابقنلا ءاسنلانم/ تايبراؤ+لاو «ىتمأ نم ىراوخبو : ىتعنا هنإ5:ريزلل

 مهتم ىفو « ممم قيدصتلا ىف اوصلخأو  اوصلخ نيذلا ءايبن الا ةوفصمم نويراوحلا : اذه

 « ىراوح قيقدلل لبق هنمو « ضايبلا ةدش وهو . روحلا نم هلصأ ىراوحلا (ىناثاا لوقلاإل

 اوفلتخا لوقلا اذه ىلعو « اهتضيب : بايثلا ترو>و « نيعلا ضايب ءاقن رولاو هناوصتلا هنو

 نوضييي .نيراصق اوناكليقو « مهبايث ضايبل:ريبج نب ديعس لاقف ؟مسالا اذهب اومسمل كتلوأ نأيف



 م ةيآلا «رفكلا مهنم ىيع سحأ املفد ىلاعت هلوق

 اوردابت«شاع دق هتكلمملهأ هآر ايلف « مالغلا شاعف ؛ ىسيع هللا اعدف « لعفتام لع كتكرت هتيبحأ

 0 ؛ هلتق دورملا دصقو : قلخلا ىف ًاروهشم مالسلا هيلع ىسيعرمأ راصو. اولتتقاو 5

 .هيرفكلاو « هيف نعطلا

 ؛مهنيد خسنيهنأو « ةاروتلاف هب رشبملايسملاوه هنأب نيفراعاوناكدوهلا نا «ىااثلا لوقلاوإ)

 هئاذيإىف اوذخأو ؛ مهيضغ دتشا ةوعدلارهظأ ايلف : هلتقنيبلاط , هيف نينعاط رمآلالوأ نم اوناكف

 .هلتق اوبلطو « هشاحبإو

 نونمؤيال مهنأ :نام الا ىلإ مهاعدنيذلا هموق نمنظ مالسلا هيلعىسع نأ (ثلاثلالوةلاوإل

 (هللا ىلإ ىراصنأ نم) محل لاقف : مهب هنظام ققحتيل مهنحتمي نأب حأف مهف. عجنتال هتوعدنأو .هب

 راكنإ ىلع نورصم نورفاك« نيبراوخلا ىوس نم نأب سحأ كلذ دنعف ؛ نويراوحلا الإ هباجأ اف

 هلتق بلطو « هنيد

 : ناتاس ف (هللا ىلإ ىراصنأ نم لاقل ىلاعت هلوق 5

 ىلإ ليئارسإ ىنب اعد امل مالسلا هيلع ىسيع نأ : لوآلا : لاوقأ ةيآلا ف (ىوأألا ةل املا)

 مه 0 ' 0 ىدايصنم ةعامجرف ضرألاف حيسي ذخأو . مهنمرف . هيلع اودرمتو « نيدلا

 هيلع ىسيع لاقف ؛ رشع ىنثالا نييراوحلا ةلمج نم مهو , ىديز انبا انحويو « بوةعيو : نوعمش

 «ةزجعملا هنماوبلطف ؛ دبآلا ةايحل سانلا ديصت ثيحن ترص ىنتعنت ناف ء كمسلاديصت نآلا:مالسلا

 املا ىف:هتكبش ءاقلاب ندع هزرمأف اناشيداطصأ اف املا .ى ةليللل كات هتك تر نق كر

 اؤلمو ءىرخأةنيفس لهأب اوناعتساو « هنمقزمتت تداكام كمسلا نمةكبشلا كاتى عمتجاف«ىرخأة رم

 .مالسلاهيلع ىسيعب اونمآ كلذ دنعف ؛ نيتنيفسلا

 دولا عمتجا نيح هرمأ رخآ ىف ناك امنإ (هللا ىلإ ىراصنأ نم) هلوق نأ (ىناثلا لوقلاوإل

 مهنع برحلاف وه ناكو « لدقلل هويلطامل دوهملا نأ : لوالا : تالامتحا انهه مث « هلتقل ابلط هيلع

 هيلع قلي نأ ىلع ةنجلا ىف قيفر نوكي نأ بحي 5يأ : نييراوملا نم رشع ىتثالا كئاوأل لاق

 ؟ ىناكم لتقيف « ىهش

 لس ىسيع اوذخأ امل دوهللا نأ : مهليجنإ ىف ىراصنلا هركذت امفو « مهضعب كلذ ىلإ هباجأف

 . كبسح : ىسيعهللاقف « هنذاب ىرفع ميظعرابحاألا نم لجرل ؛مهيف ناك دبع هب برضف هفيس نوعمش
 ةرصنلا بلط نم ضرغلا نأ لصاحلاو ؛ تناكاك تراصف « اهعيضوم ىلإ اهدرف دبعلا نذأ ذخأ مث
 هنعرشلا عفد ىلع مهمادقإ

 «م8 رخخ وود



 ةيآلا «رفكلا مهم ىسع أ الفد ىلاعت هلوق 0

 م6 رو سرا لي رم د حا

 «ه؛:نيرك املاريخ تلاوه 0 « ه7 » نيدهأ كلا ممآنبتك ا كوكل

 ميه 6 ايف رو هر ارعر ارزكقأ 5

 هتازجعمحرشو ؛ هتافصنايب فىصقتساو , ىسيعلثمدلوب مجرم ةراشب ىكح امل ىلاعت هنأ معا

 امل ىميع نأ نايب ىف عرش , ءاصقتسالا ىلع ميرم ةروس ىف اهركذ دقو « هتدالو ةصق انبه كرتو

 سحأ ابلف) ىلاعت لاف ؛ هولماع اذامب مهف لئالدلا كلت مهل ربظأو . تازجعملا كلت مهل حرش

 انههو ةساحلاب ءىثلا نادجونع ةرابع ساسحالا : ىلوألا : لئاسم ةيآلا ىفو (رفكلا مهنم ىسيع

 : هنذاب كلذ سحأف  رفكلاب اوملكت مهنا وهو « هرهاظ ىلع ظفللا ىرحي نا : امهدحأ : ناهجو

 ىلع مممزعو ؛ رفكلا ىلع مثرارصإ مهنم فرع ةنأ دارملا نأ وهو ؛ ليوأتلا لع هلمحنأ :"ىاثلاو

 نع ربع مرج ال ٠ ساؤتلا نم لصاحلا للا لثم :هيق ةيبث ال اسلع معلا كلذ ناكاملو هلتق

 ساسحالاب معلا كلذ

 : لوآلا : هوجو ىلع مرفك ربظ هب ىذلا ببسلا ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملاإ

 ؛ أودرمتف هللا نيد ىلإ مهأعدو ؛ مثءاج ليئارسإ ل ارو هسا ال لاكن ىدسلا لاق

 ملسو هي هيلع هللا للص دم رم ”اكهموقفف مالسلا هيلع ىسيع 1 ؛ مهلع قتخاو « مهفاخن اع

 « راغلا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا قتخا مك ليئأرس ]15 م را ناكر افعطتنل ناكمأا 5

 ضرآأألا ف ناحسي همأعم جرخ مالسلاو ةالصلا هيلع هنإمث : هلتق اودارأ ملل هينمآ نم لزانمفو

 ءاجخ «رابج كلم ةنيدملا كلت ىف ناكو « هتفايضلجرلا كلذ نسحأف لجر ىلع ةيرقىف لزن هنأقفتاف

 هتداع نمو « رابجلجر ةنيدملا هذه كلم : لاقف ؛ ببسلا نعىسيع هلأسف ءانيزحاموي لجرلا كلذ

 «ىلعرذعتمرمآلاو ؛ىتبون مويلا اذهو « هدؤنجو وه هيقسيو همعطي اموب انملجر لك لعل عج هنأ

 « كلذ تلعف نإ « هامأاي : لاقف « كلذ كيل هللاعداىنباي : تلاق « كلذ مالسلا اهياعمرم تعمس املف

 برق اذإ» مالسلا هيلع ىسيع لاف ؛ همارك | نم دبالو ؛ مرك أو نسحأ دق تلاّقف ؛ رش هيف ناك

 رودقلا فاملوحتقىلاعت هللا اعد «كلذلعف املف «ىنيلعأ مث ءام كيباوخو كرودق ”الماف كلملا ءىجب

 باوجلا ف لجرلالاعتف «رخخلا !ذهنيأنمهلأسو:برشو لكأكلملاهءاجاملف ءًارمخى اولا امو ءاخيبط

 اعد اذإ ًارمخ ءاملا لعج ىتح هللا اعد نم نإ : لاقف « ةعقاولاب هربخأىّتح كلذب هبلاطي كلملال زب ملف

 مالسلا هيلع ىسيعاعدف ٠ مايأب كلذلبق تام دق هنبا ناكو « باج نأو ديال ىدلو ىلاعت هللاى حب نأ

 نإو « هتيأ راذإ ناكاميلابأام لاقف « ًاريش ناك شاع نإ هناف :لعفنال : ىسيعلاقف ؛ كإِذ هنم ل 1



 ع ةيألا «رفكلاا مهنم ىديع سحأ املفد»:ىلاعت هلوق
 ضال نت س2 همس

 َنويداَو 5 لاق هلل لإ ىراَصْنأ نمل َرفكلا مهنم ىنيع سحأ ايلف

 دا ييسس

 م ها سمع روب

 انعتاَوَتْلرنأ امام: 0 «هالد َنويلَسم اناب , دهشاو؛ هللاب مآ هلا اه

 هيلع ىبيح ةراشيلا "تناك اد[ اضيأر  ءاز لا مدعم ركل اضام "13 اه نك للا

 اوفلتخا مث ؛ ةاروتلل اضقانم هعرشو « مالسلا هيلع ىسيع ءىجم نكي مل« ةاروتلاف ةدوجوم مالسلا

 هيلع ىسيع نا : هبنه نب بهو لاق : ةاروتلا ماكحأن م ًائيش ريغ ام مالسلا هيلعهنا : مبضعب لاقف

 رسف هنامث « سدقملا تيب لبقةسيو . تبسلا ررقي ناك مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش ىلع ناك مالسلا

 نم اوعضو دق اوناكرابحالا نا : امهدحأ : نيرمأب (مكيلع مرح ىذلا ضعب مكل لحالو) هلوق

 داعأو ٠ اهلطيأو ابعفرو مالتسلابهيلع:ىسع ءاخ :ىنوم ىلا اهويشنو:ء ةلطاب عئارش مهسفنأ دنع

 ءاشالا ضعب مرح دق ناك ىلاعتهللا نأ : ىناثلاو . مالسلا هيلع ىموم:نمز ىف ناكام ىلا رماألا

 نيذلا نم ملظبف) ىلاعت هللا لاق اك تايانجلا نم مهنع ردص ام ضعب ىلع محل ةيوقع دوهيلا ىلع

 هلع ىسيع ءاجل دوهيلا ىلع ارمتسم م.رحتلا كلذ قب مث (مهل تلحأ تابيط مهلع انمرح اوداه

 ماكحأن م اريثك عفر مالسلا هيلع ىسيع نا : نورخآ لاقو « مهنع تاديدشتلا كلت عفرو ؛ مالسلا

 دحألا عضوو ؛ تبسلا عفرو .هانيب ام ىلع ةاروتلاب اقدصم هنوك ىف احداق كلذ نكي ملو : ةاروتلا

 لاق مث ٠ قدص وق امهالك خوسنملاو خسانلا نأ انيب امل لمع ام لكىف اًقحم ناكو « هماقم امنأق

 نامزلا ميدق نم داتعملا فولأملا نع ناسنالا جارخا نآل هداعأ امنإو (مكبر نم ةيآب مكتتجو)

 لاقف « مبفوخ مث . مبعابط ىف ًارثؤمو : مهمولق ىف اعجان همالكر يصيل تازجعملا ركذ داعأف ء رسع

 اوةتتنأ مكمزل اذإ هنا نيبف ؛ ىلاعت هللا ىوقت مزاول نم لوسرلا ةعاطن آل (نوءيطأو هللا اوقتاف)

 هدوصقمو (مكبرو ىبرهللا نإ) هلو قب همالك متخهنإ مث «ىبار نع هن مكرمأ ايف ىنوءيطت نأ مكمزل هلل

 ؛هلإ نباو هلإ هنا : اولوقيف , لطابلا هيلع اولوقتي اليكل ةيدوبعلاب فارتعالاو عوضخلا رابظإ

 طارص اذه هوديعاف) لاق مث : هيلع ىراصنلا لاهج هيعدت ام عنمب ةيدوبعلاب هلل هرارقا نآل

 دك أ مث ؛هودبعي نأ لكلا لع بجو « مرسأب قئالخلا بر ناك امل ىلاعت هنأ : ىنعملاو (مقتسم

 (ميقتسم طارص اذه) هلوقب كلذ

  نرخن نوي راوحلا لاق هللا ىلا ىراصنأن م لاق رفكلا مهنم ىسيع سحأ الفل ىلاعت هلوق

 نيدهاشلاعم انيتك اف لوسرلا انعبتاو تلزنأ امم انمآ انير نوملسم انأب دهشاو هللاب انمآ هللا راصنأ



 ةيآلا « ىدبب نيب دكا اقدصمو» لاعت هلوق ب

 ةهرتهيس سس سار 2 نا اضاع

 مكيِلَع مرح ىذا صحب م ََ لحل ةاروتلا نم 2 نيب ال ياا

 2 زو ع هةر الل رس 2س 1 2 ا ا نتاع م رثاد يي نا م ا 0226 ه-

 هوديعاف مكب دوى هلل نإ 6٠« .» نوعيطأَو هلا اونا مكبر نم يَ د جتتجو

 ملا |[ رع محا ص 200

 «هأ» ميقتسم طارص اذه

 هيفكيال هناف . ةمهاربلا هو « ىعدملاقدص لع زجعملا لصأ ةلالد ركنأ نم ىلب , قدصلا ىلع لما ىف

 ةتبلا مالك تازجعملاهذه ىف هل قبب ال « قدصلا ىلعزجعملا ةلالدب نمآ نم امأ ؛ تابآلا هذه روبظ

 مكتئجو مكيلع مرح ىذلا ضعب مكل لحالو ةاروتلا نم ىدي نيب امل اةدصمو ل ىلاعت هلوق
 «ميةتسم طارص اذه هودبعاف ؟برو ىبر هللا نإ نوءيطأو هللا اوقتاف مكبر نم ةبآب

 دعب نيب . ىلاعت هللادنعنم الوسر هنوك « ةرهابلا تازجعملا هذهب نيب امل مالسلا هيلع هنأ ملعا

 ناتل ا سمهيفو (ةاروتلانمىدينيب املاقدصمو) هلوق : امهدحأ : نارمأ وهولسرأ اذامبهنا «كلذ

 هريدقتنأ (ةبآب كتئجدق ىنأ ليئارسإ ىنب ىلا الوسرو) هلوق ىف انركذ دق (ىلوألا ةلأسملا)

 ريدقتلاو ؛هيلع ف وطعم (اقدصمو)هلوقف (ةبآب كتئجدق أر الئاق لقتاةدإ زال الوب تعبأ

 نم ىدينيب امل اقدصم) تثعب ىناو . (ةيآب -_ دق ىنأ) الئاق ليئارسإ ىبب ىلا الوسر هثعباو

 اهيلع مالكلا ةلالدإ ظافلالا هذه فذح نمسح امتإو (ةاروتلا

 قيرطلان أل ؛ مالسلامهياع ءايبنألا عيم اقدصم نوكي نأ ىن لك ىلع بحب هنا «ةيناثلا ةلأسملا)

 : انلق اذهلف « هتوبنب فارتعالا بجو . زجعملا هل لصح نم لكف ؛ زجعملا وه مهتوبن توبث ىلا

 ةثعب ىف ضارغألا ةلمج نم لعلو ؛ ةاروتلاب ىسومل اةدصم نوكي نأ بحب مالسلا هيلع ىسيع نأب

 نيلهاجلا تافيرحتو نيركنملا تاهبش ةلازإو « ةاروتلا ريرقت مهيلا مالسلا هيلع ىسيع

 ( مكيلعمرح ىذلا ضعب كل لحالو) هلوق مالسلا هيلعىسيع ةثمب نم «ىناثلا دوصقملا امأو)
 ةريخالاة بالا هذهنآل : ابلبق امل ةضقانم ةريخألا ةبآلا هذه : لاقي هنأ وهو (لاؤس هيفوإل

 فالخب هككح نوكي نأ ىضتقي اذهو « ةاروتلا ىف هيلعامرح ناكىذلا ضعب ل>يل ءاج هنأ ىف ةحرص
 (ةأروآلا نم ىدي نيب امل اقدصمو) هلوق ضقاني اذهو ؛ةاروتلا ح

 داقتعا الا هل ىنعم ال ةاروتلاب قيدصتلا نال كلذو « نيمالكلا نيب ضقانت ال هنا : باوجلاو

 0 ع نكي نكي ملء ةاروتلا ف اروكذم يناثلا نكي مل اذإو .باوصو قحوهف اهفام لكذأ



 2 ةيآلا «كورخدت امو نولكأت امب مكئينأو» ىلاعت هلوق

 همن سلما

 ل ل رع كل ا 0

 8 آل َكلَذ ىف نإ مكنويي ىف َنورخْدناَمَو َنولكن امب مكثناو

 - 2 راو

 «««نينمؤم متتك نإ

 اعدو « هلآقيدصناكو « رذاع ايحاو مويقاي ىحابي ؛ تاومألا ىحي مالسلا هيلع ىسيع ناك: ى 35

 ءابح هريرس نع لزتف 2 هللا اعف دوج تينا لف ارو اع رح ما

 ةيهالا هيف دقتعا نم مهوتل عفر (هللا نذاب) هلوةو ؛ هل دلوو تو هلهأ ىلا عجرو

 نما عونلا أمأو

 هنع ةءاكج قايد[ رق بف: كرتخلا قف ةزاكلا تاركا 3و

 : ناتلأسم هيفو « مكتوب ىف نورخدت اهو نولكأت امب متنأو)

 ربخي هرمأل وأن م ناكمالسلاو ةالص'هياعدنأ امهدح:أ : نالوق ةيآلاهذهىف (ىلو ألا ةلأ ملا

 ربخي ناكو « مهتاهمأو مهئابآلاعفأب ممربخم مث « نايصلا عم بعلي ناكهنأ : ىدسلا ىور ٠ بويغلا نع

 مث « ءىثلا كلذ ذخأي نأ ىلا ىكب و . هلهأ ىلا ىصلا عجريف ءاذك كل ناك دف كلقأ'قأ ىصلا

 اولاقف « مهلطي مالسلا هياعىسيع ءاخ « تيب مهوعمجو ؛ رحاساا اذه عم أوبعلت ال : ممايبصل اولاق

 كلذك : مالسلا هيلع ىسيع لاق ريزانخ : اولاق ؛ تيبلا اذه ىف نف : لاقف « تيبلا ىف اوسيل : هل

 ريزانخ مث اذاف «نونوكي

 نال كلذو « ةدئاملا لوزن تقو ربظ امنإ بويغلا نعرابخالا نا 4 ىناثلا لوقلاوإل

 كلذب ممربخي مالسلا هيلع ىسيع ناكف ؛ نورخديو نونزخي اوناكف ؛ راخدالا نع اومن موقلا

 نيذلا نيمجنملا نآل كلذو ؛ ةزجعم هجولا اذه ىلع بويغلا نعرابخالا (ةيناثلا ةلأسملا))

 نولصوتيو ةل آب كلذدنعزونرعتسي مث : مدقتي لاؤسنع الإ كلذ مهنك<بال ربخلا جارختسا نوعدب

 نم بيغلانع رابخالا اماف  اريثك نوطلغي مهنأب نوفرتعي مث . بك اوكلا ا هر

 متخ مالسلا هيلع هنأ مث « ىلاعت هللا نم ىحولاب الا نوكي ال ةلأسم مدقت الو ةلآب ةناعتسا ريغ

 : هلوقب همالك

 (( نينم وم مك نإ مل ةيال كلذ ىف نال

 ةزجعملا لئالدب نمآ نم لكل يعدملا قدص لعةلاد ةيوق ةرهاق ةزجعمل ةسنخا هذه ىف نا ىنعملاو



 مح

 هلل نضر لاو هلال: ىربأو» ىلاعت هلو -

 ملل رم

 هلا ندا نوما ىخأَو او كا هكرب 0
 ه- تت ا ل

 لاقف ؛ سانلا فلتخا مث ءاتيم طقس مهنبعأ نع باغ اذاف , هيلا نورظني سانلا ارا 0

 ريطلا نم اعاونأ قاخ هنا : نورخآ لاقو . هيلع عفان ةءارق تناكو « شافخلا ريغ قاخي لهنا : موق

 هيلع نيقايلا ءارق تناكو

 كلذلو ؛ جيرلاكق يقر مسج حورلا نأ ىلع لدت ةيآلا : نيملكتملا ضعب لاق 4(ةيناثلا ةلأسملا)

 هيلع ىسيع سفن ىف عدوأ ىلاعت هنا : لاقي نأ زوجي له هنأ وهو ؛ ثحب انهه مث , حفنلاب ابفصو

 : لاقي وأ ءايح ءىشلا كلذ ةروريصل ابجوم هيف هخفن ناكءىث ىف خفن ىتم ثيحب ؛ ةيصاخ مالسلا

 مالسلا هيلع ىسيعةخفن دنع هتردقب مسجلا كلذفف ةايحلا قلخي ناكىلاعت هللا لب ةكلاتك الا

 ىكحو (ةايخلاو توملا قلخىذلا) ىلاعت هلوقل قحلا وهىناثلا اذهو , تارجعملاراهظإ ليبس ىلع هيف

 هريغل لصح ولف (تيميو ىحب ىذلا ىبر) كلملا عم هترظانم ىف : لاق هنا مالسلا هيلع ميهاربإ نع

 لالدتسالا كلذ لطنل ةفضلا هذه

 مالسلاهيلع لي ربج خفننمدلوتامنإ « مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ لعل د نآرقلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىسيع ةخفن تناك مرج الف ؛« ضحم ىناحورو « ضحم حود سو هيلع هللا ىلص ليربجو مجرم ىف

 حورلاو ةايحلل مالسلا هيلع

 ناك امو ) ىلاعت هلوقل . هقيلختو ىلاعت هللا نيوكتب هانعم (هللا نذاب) هلوق 4( ةعبارلا ةلأسملا)

 ديقلا اذهمالسلا هيلع ىسيعركذامنإو ؛ توملا هللادجوي نأبالإ ىأ (هللا نذابالإ تومت نأ سفنل
 رابظإ ليبس ىلع ىلاعت هللا نم وهف ةايلا قلخ امأف ء ريوصتلا اذه لمعأ ىنا ىلع اهبنتو « ةبشلل ةلازإ

 لسرلا دب ىلع تازجعملا

 تارجعملا نم عبارل !او كلاثلاو ىاثلا عوتلا 6

 ىلا ةغللا لهأ رثك أ بهذ «هللا نذاب ىتوملا ىحأو صربألاو همك ألا ءىربأو ١ هلوق وهف

 كو « اريصب ناك نأ دنعب يع ىذلا اوه ةريغو ليلخلا": لاقو., ىعأ,دلاو ىذلا وه هك ألا نأ

 ىسودسلا ةماعد نبةداتق ريغهمك أ ة.الاهذه ىف نكي مل هنا : لاقيو . ليللاب رصبي ال ىذلا وه دهاحجب

 نم ىضرملا نم افلأ نوسمخ هيلع عمتجا امبر مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىورو ؛ ريسفتلا بحاص

 لاق «هدحو ءاعدلاب الإ هتاوادم تناكامو « مالسلا هياع ىسيع هاتأ قطي مل نمو ؛ هاتأ مهنم قاطأ



 نه ةيآلا «ريطلا ةئيبك نيطلا نه ل قلخأ قأد ىلاعت هلوق

 ىف ىلاعت لاقو ردقأو ؛ روصأ ىأ (نيطلا :ر٠ كل قاخأ ىنأ) هلوق ىهو اهريسفت ىف نحن ىلا

 . ريدقتلاو ريوصتلا وه قاخلا نأ لع لدي كلذ لكو ( ردطلا ةئيتكا نيطلا نم اخت د و) ةدئاملا

 : ىضاملا ىلإ ةراشإ (قاخ) هلوقو (اعيمج ضرأالا ىفام كل قاخ ىذلاوه) ىلاعت هلوق : اهعبارو

 هدجوأدق ىلاعت وف ضر الا فام لك نأ : ىنعملا ناكل ؛ عادبالاو داحتالا ىلع (قلخ) هلوق انلمح ولف

 وهو مالكلاحصي ىت>ريدقتلا لعقاخلا لمحب جو نذاف . قافتالاب لطاب كلذو ؛ ىضاملاذامزلا ف

 : هلوقف رعشلا امأو « ضرالا ف نألا دجوام لك ىضاملا ىف ردق للاعت هنأ

 ىرفيال مث قاخم موقلا ضعبو تقلخام ىرفت تنألو

 مدالا -يجالإ قلاوخلا ىديأ الو نيقلاخلا ىديأأب ىلع الو هلوقو

 نم رادقملاقالخلاو سايقلاباهاوسو اهردق اذإ لعنلاقاخ :لاقي هنأوبف ( دابشتسالا امأو)

 نال « ءاسلملا « ءاقلخلا ةرخصلاو ؛قاقحتسالا نه رادقملا اذه هل ىأ . اذكب قيلخ نالفو «ريخلا

 ةيوسنلاو ىدقلا,نع باع للا نأ تي. قات ةوملا ىر ا ا

 زوجيالهنا : ىرصبلا هللادبعوبألاق «قلاخلا» ظفل ىف سانلا فلتخا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 لاقو ؛لاحم هللا لعكلذو :نابسحلاو نظا|نعةرابع« ةيوستلاوريدةتلان آل «٠ ةقيةملا ىف هللا ىلع هقالطإ

 جتحا نم مهنمو (ءىش لكقلاخ هللا) ىلاعت هلوقب هيلع اوجتحاو ء هللا الإ سيل . قلاخلا : انباحصأ

 مكقزري هللاريغ قااخنم له) لاق ىلاعت هن ال . فيعض اذهو (كقةزري هللاريغ قااخ نم له) هلوقب

 نم مزاي الو « ءامسلا نم اقزار هنو" فصوب فوصوم هللا ريغ قلاخ نم له : ىنعملاف (ءامسأا نم

 . هللاالإ قلاخآل هنأ الق قدض « هتلاالإ,سيل  هنأش اذه نوكت ىذلا_قلاخلا انلوق ىدع

 ناكنإو نظلا نكل «نظااو لعلانع ةرابعةيوسنلاو ريدقتلا نأب هللادبعوبأ مالكن ع اوباجأو

 . تباث ملعلاف : ىلاعت هللا قح ىف الاحم

 (ريطلا ةئيبك ) هلوقو « ردقأو روصأ : هانعم (نيطلانم كل قاخأىنأ) لوقنف اذه تفرع اذإ

 نيطلا كلذ ىف ىأ (هيف خفنأف) هلوقو ؛ هتردق اذإ ءىثلا تأيه موق نم ةئيبملا ةروصلا ةئيحلاف

 ٠ لئاسم هيف (هللا نذاب اربط نوكيف) هلوقو : روصملا

 , عما ىلع (ًاريط) نوقابلاو . دحاولا ىلع فلآلاب (ًارئاط نوكيف) عفان أرق (ىلوأالا ةلأسملاإ)

 عناجا ىلعو ؛ دحاولا ىلع عقيب سنجلا مسا ريطلاو ةدئاملا ىف كلذكو

 هوبلاطو ؛ هيلع نوتنعتياوذخأ . تارجعملارهظأو ؛ ةوبنلا عدا املمالسلا هيلعىمدع نأىورب

 : بهو لاق ء ضراألاو ءامسلا نيب ريطي وه اذاف . هيف خفن مث ءهروصو انيط ذخأف , شافخ قلخ



 هيلا «ريطلا ةئيبك نيطلا نم كل قلخأ ىنأ» ىلاعت هلوق أ

 هاوس هدم ا

 دل نذاب اربط نوكيت ؛ هنف ذ فتات ل ريطلا ةسيبك نيطلا 8 هيكل لح نأ

 ةيآب كتتج دق ىنأ : الئاق . ليئارسإ ىنب ىلإ الوسر ليجنالاو ؛ةاروتلاو

 ليئارسإ ىنب لك ىلإ الونسر ناك سو هيلع هللا ىلص هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 مهنم نيصوص موف ىلإ اثوعبم ناك هنا دولا ضعب لوق فالخ

 ىهو « تايدألا نه اعاونأ انهه ددع ىلاعت هن*ال درفلاال سنجلا ةيآآلاب دارملا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 مكتتج دق) هلوق نم دارملا ناكف تابيغملا نع رابخالاو ء صربألاو هنك آلا ءاربإو  ىتوملا ءايحإ
 درفلاال سنجلا (كبر نم ةيآب

 ( هللا نذاب ًاريط نوكيف هيف خفتأف ريطلا ةئيبك نيطلا نم كل قلخأ ىنأ ) لاق مث

 مالسلا هيلع ىسيع تازجعم نم عاونأ ةسمخ انبه ىكح ىلاعت هنأ عا

 لوالا عونلا

 :' لاف هفورةيإلا هذه قءانهزد ا ؟ةاع

 دقف (ينأ) حتف نف ةزمهلا رسكب عفان أرقو ؛ ةزمهلا حتفب (ىنأ) ةزمح أرق (ىلوأالا ةلأسملا)
 : امهدحأ : نابجو هلفرسك نم و « نيطلا نم كل قلخأ ىنأب عي لملاك ل كس ا

 رسفي نآزوحيو (مكل قاخأ ىنا) هلوقب ةيآلارسف هنأ : ىناثلاو . هلبق امم مالكلا عطقو فانئتسالا

 تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا هللا دعو ىلاعت هللا لاق . ءادتبالا هجو ىلع نري امب ةمدقتملا ةلمجلا

 هلوقب لثملا رسف مث (مدآ لثك هللا دنع ىسيع لثم نإ) لاقو ؛ ةرفغم ىل هلوقب دوعوملا رسف مث

 ةيآ نم الدب هلعج ىلع (ىنأ) تف نم ةءارقك ىنعملا ىف هنأال نسحأ هجولا اذهو (بارت نم هقلخ)

 اهيأاي) ىلاعت هلوق ريسفت ىف انيب دقو روصأو ردقأ ىأ نيطلا نم كل قاخأ 4ةيناثلا ةلأسملا

 ل1 ل ةقراضلا انه هر كنت نأب نيانزل و اقيدقتلا ىه. قالا نإ (مقلخ ىذلا مكبر اودبعا سانلا

 هللا كرابتف) ىلاعت هلوق : اهادحا . تايآف نزاآرقلا اهأ .داهشتسالاو رعشلاو نآرقلا هيلع لدي

 عادبالاو نيوكتلاى نم: اقااخ نوكيال دبعلا نأ تبث هنأال كلذو : نيردقملا ىأ (نيقلاخلا نسحأ

 لاتلإو يدكتلا, لع قطن :قاخلاب طفل نأ: امتار ا..ةيئواطتلاو ار دعتلاب اقل اخ هتزوك يلسف7:اتإزف

 اذه نإ نص ةروسا قاو' اكفإن وقل و توزكتعلا قو ٠ نيلذو الا :قاخالا, اذه نإ ءارعبغلا ةووش: ف

 ه1 هذه ةلاهلاث' ةزوضيإو هرطاخف تدكلاازدقي هناا الاخ: ىس انمإ كءذاكلاز: قالغتنال]



 ةأ/ ةيآلا <ليثأرس | ىب ىلإ الوسرو» ىلاعت هلو

 6 رثل سي الل لس

 مايل منج دك ىفأ ليئارس :إ ىلإ الوُسَرَو

 هلوقىلع فطعف ءايلا امأ . نونلاب نوقابلاو ءايلاب (هللعيو) مصاعو « عفانأرق (ىلو الا ةلأسملا)

 أرق نمو (باتكلا هملعيو) اذكو اذكو « ةملكب كرشبي لع فظع دربملا لاقو ( ءاشيام قاخن)

 ءاشيام قلخي هللا كاذك ) هللا امل لاقف . دو ىل نوكي ىنأ بر : تلاق اهنأ ةي.الاريدقت لاق نونلاب

 نمرابخإ هنأالإ : ةبياغملا هجو ىلع ًارابخإ ناكنإو اذهف (نوكيف نك هلل وقيامتاذ ارمأ ىضق اذإ

 (هيلعنو) لاقف . ةيباغملا ريغ هجو ىلع رابخالا هب لصوي نأ نسح مرج الف ؛ هسفن نع ىلاعت هللا

 باتكلا هملعنو) ءاشنام قلخن نحن كلذك :هانعم (ءاشيام قلخي هللا كلذك ) هلوق ىنعم نآل

 لعأهللا و(ةمكحلاو

 برقالاو . فطعلاواوب ضعب ىلع اهضعب فوطعم ةعبرأرومأ ةيآلا هذه 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 بيذهتو مولعلا ميلعت ةيكحلاب دارملا مث  ةباتكلاو طخلا ميلعت باتكلانم دارملا : لاقي نأ ىدنع

 ئه: اههعومجو هن. لمعلا لج الزيد او هياذإ ىلا فرع نأ ىنامالا لك نأل قدلخلا

 ؛ ةأروتلا هملعي  ةيعرشلاو ةيلقعلا مولعلاب اطيحمو ؛ ةباتكلاو طخلاب املاعراص نأدعب مث . ةيكملاب

 نارسأ هفاونا ىلإ تاتكا ةا وتلا نال :ةكسلل ا وءفحلا ميلعت نرع ةاروتلا ميلعت رخأ انما

 بتكلا رارسأ ىلع ثحبلا ف ضوخ نأ هنكمبال ةريثكلا مولعلا ملعتي ملام ناسنالاو « ةميظع

 نم نأال ةاروتلاركذ نع ليجنالا ركذ رخأ امنإو ؛ ليجنالاو ةعبارلا ةبترملا ىف لاق مث  ةيملالا

 نم ىلع ىلاعت هللا هلزنأ ىذلا باتكحالا رارسأب طاحأ مث . قحلا مولع ملعت مث : طخلا لعت

 هفقوأو رخآ اباتك كلذ دعب هيلع ىلاعت هللا لزنأ اذاف ملعلا ىف هتجرد تمظع دقف ٠ ءاسن الا نم هلبق

 ةيلقعلارارسأالاب ةطاحالاو مهفلاو « للعلا ىف ايلعلا ةبترملاو ؛ ىوصقلا ةياغلاوه كلذف هرارسأ لغ

 ةعبرالا' ظافل"الا هذه بيترتف ىدنعام اذهف « ةلفسلاو , ةيولعلا محلا ىلع عالطالاو « ةيعرشلاو

 : لئاسم هيفو « مكبر نم ةيآب كتنج دق ىنأ ل انشاوفإ ضرك الو سروال ىلاعت لاق مث

 ةيكحلاو باتكلا هملعنو :ةيالاريدقت : لوأالا : هوجو ةيآلا هذه ىف (ىلوألا ةلأسملا))

 فذحلاو مكبر نم ةبآب كتئج دق ىنأ : الئاق . ليئارسإ ىنب ىلإ الوسر هثعبنو ليجنالاو ةاروتلاو

 سانلا ملكيو : هريدقت نأ ىدنع رايتخالا : جاجزلا لاق : ىناثلا . هابتشالا ىلإ ضفي مل اذإ نسح

 . منتج دق ىنأب الوسر مهملكيو : ىنعملاو (متنج دق ىأ) هلوقل كلذ انرمضأ امنإو ءالوسر

 ةكتملاو تاكا هبلعيو : اريدقتلاو ا ةذئازءواولا اهلغجب ترش < وز ه«ىتفحكلاا لاق كلأقلا

 «/- ريق /»
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 ةيألا «رشب ىنسسمي لو دلو ىل نوكي ىلأ بر تلاقؤ ىلاعت هلوق هذ

 هه آ 2قومت 6 سس 6 سس © سس اس ميو ذآ راس ناو ان 2س 6 2-2

 ءانيلم قلك هللا كاذك لاق رشب ينسي لو دلو ىل نوكي ىف بر تلا

 راب رب

 ةلكملاو ب ا اّمكلا هماعيو « ؟1/» ن1 7 1 اَماَقارمأ 0 هاذ

 كلاب 7

 كلذل نوعماسلاف « نيليلق اعمج نورضاحلا ناكو « ةشحافلا نم مالسلا اهيلع ميرم لاح ةءارب ىلع

 نأ الإ كلذ اوركذي نأ :ريدقتب و « ءافخالا ىلع قطاوتلا هلثم ىف دعبي الو . اليلق اعمج ناك . مالكلا

 هذه لجالف ةلعلا هذه اوتكس دق اضيأ مهف . تيا ىلإ مهنوبسنيو كلذ ىف مهنوبذكي اوناك دوهيلا

 ؛ كلذب سو هيلع هللا لص ادم ىلاعتو هناحبس هللا ربخأ نأ ىلإ ايفخم اموتكم رمآلا قب بابسألا

 ىقاجتلا اع أرق ابل ::كاط وأ نب جت نع لقت هناق . كاذ نورك ىراصنلا لك سلف اضيأو

 ةرذب مالكلا اذهىف روكذملا نيبو « ىسيع ةعقاو نيب توافتال : ىثاجنا| لاق . مبرم ةروس

 (نيلاصلا نمو ىلاعت لاق 5

 نيبرقملانم هنوكو (ةرخالاوايندلاف اهبجو) هنوكو « ىلاعتهّنلا نم ةملك ىسيع نوك : ليق ناف

 اف نأ ظعأ تاعصلا هذه, نم دحا ورب اي ةلويكلا فو ءودبملا ف نيانلل |لكم هنوك و: ىلاعت هللادنع

 (نيحلاصلا نمو) هلوقب ىسيع فاصوأ ىلاعت هللا متخ ملف احلاص هن 0

 لاعفالا عيمج ىف نوكيوالإ كاذك نوكيال هنألل اخلاص ءرالا نوك نم ظعأ كن را هنأ نان

 تاماقملا عيمج لوانتي كلذ نأ مولعمو ؛ لك آلا قيرطااو ؛ حلصأألا جهلا ىلع ابظاوم كورتلاو

 هفدرأ ل يصافتلا ضعب ىلاعت هللا ركذ الف . حراوجلا لاعفأ ىفو  بواقلا لاعفأىف نيدلاو ايندلاف

 تاجردلا عفرأ ىلع لدي ىذلا مالكلا اذهب

 ىضق اذإ ءاشيامقلخي هللا كاذك لاقرشب ىنسسمب لو دلو ىل نوكي ىنأ بر تلاقإل ىلاعت هلوق
 «نوكيف نك هل لوقي امئاف| را

 ةداعلا فالخ ىلع عقوام بجعتلاىضتقي هب ريشبتلا نال كلذ تلاق امإ اهنا : نورسفملا لاق

 (نوكيف نك هل لوقي امتاف ارمأ ىضق اذإ) هلوقو « مالسلا هيلع ايركز ةصق ىف هلثم انررق دقو

 ٠ ةرقبلا ةروس ىف هريسفت مدقت

 ناتلأ س٠ هيفن (ليجنالاو ةاروتلاو ةيكحلاو باتكلا هياعيو إل ىلاعت هلوق امأ



 ف ةيآلا «البكو دبملا ىف سانلا ملكي ود ىلاعت هلوف
 لاكلاو نسما ]ىف ىهاتلا ل كمل ا تارإ

 سيلفةلوهكلالاحهملكتامأف . تازجعملا نم دهملا ىف هنوك لاح هملكت نأ (ىناثلا لاؤسلا)

 ؟ هركذىف ةدئافلا اف « تازجعملا نم

 ىلا ابضلا نم:لاوحاللا ىف انلقتم ةنوك' ناي كف دارلأ نأ < لوألا هرج نك ا

 ناكىسيعنا : محلوق ىف « نارحن دفو ىلع درلا هنم دارملاو : لاحم ىلاعت هلالا ىلع ريغتلاو « ةلوبكلا

 ةلوبكلا دنعمث ؛ همأ ةراهط راهظال دهملا ىف ةدحاو ةرم سانا ملكي نأ هنم دارملا : ىناثلاو . اهل

 هنوك لاحو ءدبملا ىف هنوك لاح ملكي هنأ هانعم : ملسموبأ لاق : ثلاثلاو . ةوبنااو ىحولاب ملكتي

 : مصألا لاق : عبارلاو . زجعملا ىف ةياغ هنأ كششال كلذو  ةدحاو ةفصو دحاو دح ىلع الهك

 ةلوركلا لاح غلبي هنأهنمدارملا

 ةتسو ةنس نيثالثو اثالث ناكعفر نأ ىلإ مالسلا هيلع ىسيع رمع نأ لقن ( ثلاثا لا ؤسلا)

 ةلوبكلا غلب ام وهف : ريدقتلا اذه ىلعو « ربشأ

 لك أو« ماثلالماكلا َّنعةزابعةغللا لصأ ىف لبكلا نأ انبي :: لولا : نيهجو نم : ٌباوجلاو

 ىاثااو . تقولا اذه ىف البك هنوكب هفصو حصف ؛ نيعبرآألاو نيثالثلا نيب ناكاذإ ناسنالا لاوحأ

 ءاهسلانملزني نأ دعب البك نكي نأ (البكو) هلوقب دارملا نأ : لجنلا لضفلا نب نسا لوف وه

 هنأ ف صن ةيآلاهذه ىفو : لضفلا نب نيسحلا لاق . لاجدلا لتقيو « سانلا ملكيو ؛ نامزلا رخآ ىف

 ضرآألا ىلا لزنيس مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةصح ىلع اوجتحاو ؛ دبملا ىف مالساا هيلع حيسملا مالكىراصنلا تركنأ (ةعبارلا أسملا)

 بجول تعقو ولةعقاولا هذه نأ كش الو  امرغأو روماألا بجتأ نم دبملا ىف همالكنأب محلوق
 لثم صيصخت نآل ؛ مهلوةب نيقيلاو عطقلا لصحي ىذلا ميظعلا عما روضح ىف ابعوقو نوكي نأ

 روضح دنع اذ ةيعلا ةحفاولا [تدخ ىمو « روج ال نتالار دلرا 02

 نوكيام ءافخإو  رتاوتاا دح اغلاب كلذ ريصيف ؛ لقنلا لع ىعاودلا رفوتنأو دب الف : ميظعلا عملا

 ل اعنع انيه ءاحمحالا كلذ ناكل كلذ ناك راف انآ عنتمم رتاوتلا دح ىلا اغلاب

 ءافخإ ىفىعسي نأ عنتكلذك ناكن مو ء الإ ناكهنإ اولاق ثيحرلإ « هتبحم طارفإىف اوغلاب ىراصناا
 سانلاىلوأ ناكل ةدوجوم ةعقاولا هذه تناكول نأ تبتفافلأد حاولا ل عجب امير لب هلئاضفو « ةقانم

 ةتبلا ًادوج وم ناكام هنأ انيلع اهراكتإ ىلع اوقبطأ املو ؛ ىراصنلا اهتقرعمب

 ةلالدلل ناكام:إ دهملا ف مالسلا هيلعىميعمالكنإ : اولاقو « ةبيشلا هذهنع نوملكتملا باجأ



 هلا ليك بلل قاتلا مكيو» لاحت لاو 3

 ىلاعت هللا دنع هتجرد ولعو « هباوث

 0 لاكن ايت ددقا: ال . ةنرام افا هولهاع دولا وف نادل ىا١ ىو ناك فك + تق انف

 كلذو . اولاقاممىلاعت هللا هأرب نأ ىلا هوذآو . هيف اونعط دوبملا نأ عم هيجولاب مالسل' هياع ىموم

 انه اذكف . مالسلا هيلع ىسوم ةهاجو ىف حدقي مل

 دلولا اذهب كرشبي هللا نأ : ىنعملا . لاحلا ىلع بوصنم (اهبجو) جاجزلا لاق (ةيناثلا ةلأسملا إل

 فيرعتلا هنمعطقف هيجولاميرمن.ى.يع : لاقهن اك اعطق اذهىمسي ءارفلاو . ةرخآلاوايندلاف اهبجو

 ةكئالالل مظعلا حدملاك كلذ لعج ىلاعت هنأ : اهدحأ : هوجو هيفق (« نيب رقملا نموإ هلوق امأ

 هيلع هنأ ىلع هيبنتلاك فصولا اذه نأ : اهيناثو . ةفص'ا هذه ةطساوب مهتجردو مهتلزنم لثمم هقحلأف

 قل نارتو د علا ف نع وسلك قيل د ): !ايتلاب واع ةكتمالللا هكئاطتل كاملا كا عفريس مالسلل

 نوقباسااو)هلوقىلإ (ةثالئاجاوزأ متتكو) ىلاعتلاقكلذلو ٠ تاجردو لزانم ىلع ةنجلا لهأ نأل

 (قوينر ملا كلون وتباسلا

 : لئاسم هيفف (الهكو دهملا ىف سانلا ملكي ور ىلاعت هلوق امأ

 سانلل ااكمو !يجو : لاق هن اكريدقتلاو (اميجو) هلوق ىلع فطعلل واولا «ىلوألا ةلأسملاإ)

 ةدئافلا وأ« ةرورضلل الإ زئاج ريغ ةيمسالا ىلع ةيلعفلا ةامجا فطع نال , فيعض ىدنع اذهو

 ىف هيجولا (ميرم نبا ىسيع سيسملا همسا هنم ةملكب كرشبي هللا نإ) ةيآلا ريدقت :لاقي نأ ىلوآلاو

 هلوقف (سانلا ملكي و) لاق م .ةدحاو ةلمج عومجملا اذهو « نيبرقملا نم دودعملا ةرخآلاو ايندلا

 (كرشبي هللا نإ) هلوق لع فطع (سانلا ملكيو)

 0ر11 ىقلا ادهن وها: قاتلا هلأ. ارتع هلأ :اتمانحأ,:«ناللاوق ادهملاف (ةيناثثا ةلأسا ا )

 ىتلا ةلاحلا ىف سانلا ملكي هناف : هنم دارهلاف . ناك فيكو . عاضرلا تقو ىصلا عجضم وه ىذلا

 دهملا ىف ناكوأ ههأ رجح ىف ناكءاوس دوصقملا اذه فلتخي الو « دبملا ىلا اهف ىصلا جاتحي

 سانلاملكي : ليقهن اك (دهم لا ىف) هلوق نم فرظاا ىلع فطع (الهكو) هلوق 4ةثلاثلا ةلأسملا إل

 تاالاؤس انههو الهكو اريغص

 ؟ لهكلا ام 6 لوآلا لالا )

 الا ركل لوف نم د وحأم وهو هلا زك و": هنوف عمتجا ام ةغللا ىف لهكلا : باوجلا

 : ىثعالالاق . مو ىوق اذإ تابنلا

 لبمتكم تبنلا ميمحب رزؤم قرش بكوك امنم سمشلا كحاضي



 ها ةيدالا 4 ةرخآلاو اندلا ف اهجو» ىلاعت هلوق

 حو هنأ هيج 0 ا لاجدلا حيسملا ام 1

 : هل ليقف *: !ولاقي" ةليلقلا مدملا بق مطفي ىأ . ضراألا حسمب هنأ : ناشلاو . نينيعلا دجأ

 ؛ ليقو « كلذ لعفاذإ لاجدلا لجد دق : لاقي « امحاون رثك أ هعطقو ؛ ضرألا ىف هبرضل لاجد

 ل هوم اذإ لجرلا لجد : ملوق نم الاجد ىمعس
 ؟ مالا ىلع بقللا مدق ملف . مسالاكىسيعو : هل بقللاك ناك حيسملا (ىناثلا لاؤسلا)
 قورافلاو قيدصلا لثم ؛ ةجردلا عيفر ؛ افيرش هنوك ديفي ىذلا بقللاك حيسملا نأ : باوجلا

 صاخلا همساب هركذ مث ؛ هتجرد واعديفيل هبقلب الوأ ىلاعت هللا هركذف
 ميرهعم باطخلاو ؟ ميره نب ىسيعلاق ل (ثلاثلا لاؤسلا)

 نود مالا ىلا ىلاعت هللا هبسن املف ؛« تاهمالا ىلا ال ءابآلا ىلا نوبسني ءاببناآلا نال : باوجلا

 هتجردواعو « هلضف ةدايزل اببس كلذ ناكف.. آلا ريغب ثدحم هنأ, امل امالعا كلذ ناك« ٍبآلا

 ؟ ريمضلا ركذإإف : ةثنؤم ىهو ةملكلا ىلا دئاع همسا : هلوق ىف ريمضلا ( عبارلا لاؤسلاإل

 راكقما اع مدل نأإل تارا

 حيسملا امأو ؛ ىسيعالإ سيل مسالاو ؟ ميرم نب ىسيع حيسملا همسا لاق مل «سماخلا لاؤسلا)

 ٠ ةفص وهف ميرم نبا امأو « بقل وهف
 ةثالثلاهذه عومجم وههب فرعي ىذلا : ليقدن اكف . هل فرعمو ؛ ىمسملا ةمالع مسالا : باوجلا

 : ناتلأ م هيفف «ةرخآلاو ايندلا ىف مجول ىلاعت هلوق امأ

 هجوي « لجرلا هجو : لاقي ء ردقلاو فرشلاو هاجلا وذ : هبجولا ىنعم «لوألا ةلأسملا)

 : ةعللا لهأ نضع لاهو + كر دراطاننلاولماتلا بع ةعف رهام تارارع اذإ سس م

 لاوكااو مركلان ع ةراعتسا هجولا لعل . ههجونا.نالاءاضعأ فرشأ نآل . ميركلا وه : هيجولا

 اهتلرايإ اا كاسعت هتلا لاقي د اهيجتو ناكل ملسو هيلع هلا لص ىسوم فصو ىلاعت هللا نأ ملعاو
 نيرسفيلل مم (اهتجو هللا: دنع ناكو ازولاق نم هللا هأترتف ىبوم اًوْذآ نيدلاكلونوكسترال وضل دلل

 . ىلاعت هللا دنعةلزنملا واع ببسب ةرخآلا فو«ةوبنلاب بسب امن دلا فامج و ناك: نسحل لاق :لوآألا :لاوقأ

 هؤاعد باجتسي هنأ ببسبايندلا ف هيجو وهف « مالسااهيلعىميعامأو . ىلاعت هللادنع هجوهنأ : ىناثلاو

 عيفشهلعجيهنأ ببسب ةرخآلا ىف هيجوو . هئاعد ببسب صربالا و. هكأألا ”يربيو.. ىتوملا ىو

 هيجو هنأ ثلاثلاو . مالساا مهيلع ءايبنألا رباكأ ةعافش لبقي اك مهيف مهتعافش لبقيو ني

 ةرثكأآ باسل ةرخآلا ىف هيجوو ءابج دويبلا هفصاو ىلا بويعلا نم ادم ناك هل تيس اجنلا ىف



 ةيآلا «مسم نبا ىسيع حيسملا همساد ىلاعت هلوق 0

 ةفسالفلاءاملعقفتادقو . ةداعلاو فرعلا ءارقتساىلا عوجرلا الإ اليبس هيلإ اودحب مل بآلا ريغ نم

 (كيلقع نكم نكن كاذ' نأ انملعف؟ ملعلا نع الضف « ىوقلا نظلا ديفي ال ؛ ءارقتسالا اذه لثم نأ ىلع

 «نم» ةظفلف (هنم ةملكب) ىلاعت هلوق امأ . هتحصب عطقلاو ؛ هب مزجلا بجو هعوقونع دابعلا ارخأ

 قارتفالاوعامتجاللالمحتم اضعبتمائ زجتمىلاعت هللا ناكل , كإذك ناكولذإ ء انهه ضيعتتلل تسيل

 ةياغلا ءادتب ا انهه «نم» ةملك نم : دارملا لب « هنع هللا ىلاعتو , ثدحت وهف كلذك ناك نم لكو

 هللا ةماك ريثأت راص « ةدوجوم بألا ةطساو نكت مل امل مالسلا هيلع ىسيع قح ىف نآل كلذو
 لكأ هثودحهلو « هروهظلأدبم «هللا» ةماك ن وك" نراكف « رهظأو لأ هقيلختو هنيوكت ىف ىلاعت
 ةلواحلاو ىراصنلا همهوتي ام ال هانركذ ام ظفل ىنعملا ناكف

 : تالاؤس هيفف( محرم نبا ىسيع حيسملا همسا ل ىلاعت هلوق امأو

 ؟ عوضوم وأ ؛ قتشم مسا وه له : حيسملا «لوآلا لاؤسلا))

 كلا ما اممم هن اكل هاصأ - ”تيللاو ةديع وأ "لاق" ل ؤأللا"”ناللاوو هيفا تءاوجتاو

 ىلعو « ةيناربعلاب اشيم وأ . ىثوم هلصأ : ىسوم ىف اولاق 5ع عوشي هلصأ : ىسيعو . هظفل اوريغو
 قاقتشا هل نوكي ال َلَوَلا اذه

 :سابعنبالاق : لوألا : اهوجوهيف اوركذ مث « نورثك ًالاهيلعو قتشم هنأ « ىاثلا لوقلاورل

 : ىناثلا . هضرمنم ”ىربالإ ؛ ةهاع اذ هديب حسمب ناكام هنال ء احيسم مالسلا هيلع ىسع ىعس امبإ

 ضراألاماسقلا ةحاسمهنمو . اهعطقي ىأ . ضراألا حسمب ناكهنألل ؛احيسم ىمم : ىحي نب دمحأ لاق

 قيسف : لجرلل لاقي ام« ةغلابملا ىلع ديدشتلاب حيسم ىسيعل : لاقي نأ زو : ىنعملا اذه ىلعو

 وه :لاوقألا هذه ىلعف « ىلاعت هلل ىماتيلا سأر حسمب ناك هنأل . احيسم ناك ةلاتنا ! .ةيلوتشاو

 : سماخلاو . ماثآلاو رازوألا نم حسم هنأ : عبارلا . محار : ىنعمب . ميحر ء (لكاذأ ليف

 ناكهنآل : احيسم ىمس : سداسلاو . نيمدقلا حوسمم ناكف ؛ صمخ همدق ىف ناكام هنآل . احيسم ىعس

 زو نهدلا اذهو : اولاق مث , مثريغ هب مسمي الو . ءايبناألا هب حسمب كرابم رهاط نهدب احوسم

 نوكي هناف ؛ ةدالولا تقوهب حسم نم لك نأ ةكئالملا فرعت ىتح ةمالع هلعج  ىلاعت هللا نوكي نأ

 كإذ نوكيل هتدالوتقو هحانجب سو هيلع هللا لص ليربج هحسم هنآلل ؛ احيسم ىمم : عباسلا . يبن

 ىلعو « نهدلاب احوسم همأ نطي نم جرخ هنالل . احيسم ىمب : نماثلا . ناطيشلا سم نع هل انوص

 : ءالتعلا نب ورمعوبأ لاق . لوعفم : ىنعمب ليعف ؛ حوسمملا : ىنعمب . حيسملا نوكي : لاوقأللا هذه

 كو ورك ةيج نم كلذ“: الاق العلو : ملعأ هللاو قيدصلا حيسملا : ىعخنلا لاقو . كلملا : حيسملا



 هأ ةيآلا ههنم ةملكب كرشبب هللا نإ مرمأي كت الملا .تلاق ذإد ىلاعت هلوق

 ةايحلا امفل ا هج ولعاهفيلأتو 9 انفألإ يك نأ لولا“ ناهج وهيلعلدب و رهاظ هيف ماللاف

 أرداق ىلاعت وهناحيسناكو .: اهرسأب 0 رداق ىلاعت هنأ تإثاو؛ 0 قطالاو مهفلاو

 ىنلا قدص ىلع ماق زجعملا نا مث . ناكمالا تبث اذإو . بالا ةفطذ نم ال ؛ صخشلا داحيإ ىلع

 بجو نكمملاعوةونعربخأ اذإ قداصلاو . نكمملا كلذعوقو نعربخأ مث ء اقداص نوكي نأ ب جوف

 هللا دنع ىسيع لثم نإد هلوقىف ىلاعت هللا هركذام : ىناثلا . هانركذام ةدجتينف ؛ كلذك هنوكب عطقلا

 هذهو « ىلوأ ناك ب أر يغ نمىسيعقيلخت دعبي ال ن الف بأ ريغنم مدآ قيلخت دعبي مل املف «مدآ لثك

 نأ : لوآلا : هوجو هيلع لديو رهاظ هزيوجت ىف رمآلاف ةفسالفلا لوصأ ىلع امأو ؛ ةرهاظ ةجح
 ندب نال : اولاق دلوت ريغ: نم هلاوتلا“ ليل لع ناسنالا, ثودح ا هنأ ىلع اوقفتا ةفسالفلا

 كلذ ىف ندير جازملا لوصح ةطساوب ريدت ىلا ةقطانلا سفنلا لوبقل دعتسا اممإ ناسنالا

 لوصخل . ةنيعم ةدم ىف نيعه ردق ىلع ةعبرالا رصانعلا جازتهال لعج امنإ جازملا كلذو ؛ ندبلا

 اهجازتماف « عنتمريغ اهجازتماو « عنتم ريغ ناسنالان دب بساني ىذلاردقلاكلذ ىلع رصانعلا ءا زجأ

 سفنلا قلعت نوكي « ةيجازملا ةيفيكلا ثودح دنعو ءابجاو ةيجازملا ةيفكلا ثودح دنع نوكي

 كلذكر مآل ناك اذإو « نكمت لوقعم دلوتلا ليبس ىلع ناسنالا ثودح نا تبثف « ابجاو ندبلا كلذب

 ناكمالاو زاوجلاب ىلوأ بالا نعال ناسنالا ثودغل

 رأغلا دل وتك : دلوتلا ليلك لع تاناوؤللل كا زيك تودج ةهاشن: نأ زاره «ىناثلا هجولا

 نع ال دلولا دلوتف كلذك ناك اذإو ٠ جورذابلا نع براقعلاو « رعشلا نع تايحلاو ؛ ردملا نع

 امتع قركر الن لوا وتلا

 ثداوحلا ثودحل ابابسأ نوكت ام اريثك : ةينهذلا تاليختلا نأ وهو ( ثلاثلا هجولا إل

 ةديدشلا ةنوخسلالوصح بجويو ؛ بضغلا ةيفيك لوص- بجوي ىانملا روصت نأس يل ؛ ةريثكلا
 ولو هيلع ىثملا ىلع ناسنالا ردق ضرألا ىلع اعوضوم ناكاذإ ليوطلا حوللا سيلأ ؛ ندبلا ىف

 روصت نآرالا كاذاعوء العير ةلعا ملط لم هيلع 7 ىلع ردقي مل ةدهو ىلع ةرطنقلاك لعج

 اهولعجو:بابلا اًذحلة ريثك قلثم]ةفلعلا تكا ىءازءرك ةةدكو ؛ طوفسلا] نص ا ا

 هتروص تايخت امل هنا لاقي نأ نم عناملا اف« 5 ركلاو تازجعملا زاوج ناب ىف لصالاك

 لوقا ناك المتحم انكم هوجولا هذه لكن اكاذإو . اهمحر ىف دلولا قولع ىفكلذ ىنك مالسلا هيلع

 نيلوآلا م تبلاط كنأ ولو عنتم ريغ الوق بالا ةطساو ريغ نم مالسلا هيلع ىديع ثودح

 دلولا ثودح حانتما ىف ةيعانقإ ةجح ةماقإ ىلع ةفسلفلاو . بطلاو « عئابطلا تابرأ نم نيرخآلاو



 ةيآلا «هنم ةملكب كرشبي هللا نإ ميرماي ةكئالملا تلاق ذإ» ىلاعت هلوق 26

 ةيفيك حرش ؛ اهرمأ رخآ ىفو اهرمأ لوأ ىف مالسلا اهيلع رم لاح حرش اى ىلاعت هنأ ملعا

 ناتلأسم هيفو (ةكتالملا تلاق ذإ) لاقف . مالسلا هيلع ىسيعل اهتدالو

 تلاق ذإ مه.دل تنك امو : هيف لماعلا : ليق «ذإ» ىف لماعلا ىف اوفلتخا (ىلوألا ةلأسملا)

 ذإ) هلوق ىف ىلو ألا «ذإ» ىلع فوطعم هنإ : ليقو . ةكئالملا تلاق ذإ نومصتخي : ليقو . ةكئالملا

 تلاقذإ ناك «ىجحي هل هللا ةهو ءايركزرومأ نمهتفصو ام نا : ريدقتلا : لبقو (نارمع ةأرما تلاق

 00 تل لل ل ا دفن رج هاف د ةديبعؤبأ امأو . كثي هتا نإ ع سايقكمتالملا
 مرمنال كلذو ؛ فعضلا ضعبامهيف نيلوآلا نيلوقلا نأ ملعاو . ةدايزو مالكلا ف ةلص «ذإ» نأ

 هيلع ىسيعب هيف رشبت ىذلا دحلا تغلب ام نومصتخي اوناكام لاحو مالقالا نوقلي اوناكام لاح

 ناف . اهتامارك نم ناكك لذ ناف « رغصلالاح ىف ةلقاع تناكاهنإ لوي هناف نسحلالوقالإ . مالسلا

 ىرشبلاهذه رخأت نم دب الفالإو ؛ ةكمالملا نم ىرشبلا اهيلع درب نأ لاحلا كلتىف زاج كلذ حمص

 ىف اعقو ىرشبلاو ماصتخالا : لاقي نأ لمتح : لاقف . باوجلا فلكت نم مهنمو « لمعلا نيحملإ

 : عبارلاو كلاثلا هجاولاوه' كاوضالاو دنع تاودلا انهو ذك هن هتيقل لوقت اي عساو نامر

 لعأ هللاو . هفعض تفرع دقف : ةديبعو أل وقامأ

 ناكىدانملا كلذ نأروهشملا نأ الإ « عمجاديفي ةكمئالملا تلاق ذإ هلوقرهاظ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هلوقىف ةرقبلا ةروسىف اهريسفت انركذ دقف ةراشبلا امأو . مدقتايف هانررقدقو . مالسلا هيلعليربج

 . تاجلاصلا اوامعو اونمأ نيذلا رشبو

 ناهجو عضوملا اذهب اهقيلأ و هوجونم ةملكلا ريسفت انركذ دقف (هنم ةملكب ل ىلاعت هلوق امأو

 كم! 11 لا رهان نأالإ . نك :هلوق ىهو ,ةملكلا ةطسااوب اةّولخن ناك نإ و قولع لك نأ. : لاوآللا

 لمكأ ةملكلا ىلإ هثودح ةفاضا ناك مرج الف ء بالا وهو مالسلا هيلع ىسيع قح ىف ادوقفم ناك

 هيفلاقي : لابقالاو مركلاو دوجلا هيلع بلغ نم نأ كةملكلا سفن هن أك ليوأتلا اذهب لعجف متأو

 انره اذكف «لابقالا حيرصو ؛ مركلا ضحو « دوجلا سفن هنإ ةغلابلا ليدس ىلع

 امل. هللا رون هنأبو , هضرأ ىف هللا لظ هنأ, فصوي دق لداعلا ناطاسلا نأ (ىناثلا هجولاو)

 مالك روهظل, ايس مالسلا هلع ىسيع ناككلذكف ناس الا رؤنو ؛ لدغلا لظ نوبظل تيس هنأ
 ىلاعت هللا ةملكب ىمسينأ دعبي الف هنع تافيرحتتلاو تاهيشلا ةلازإو هتانايب ةرثكب بسب لجو رع هللا

 . ليوأتلا اذه ىلع

 نيملسملا لوصأ لع امأ : انلق . نكمم بالا ةفطن ريغنم صخشلا ثودحنإ تلق ملو : لبق ناف



 عاب ةيآلا «هنم ةملكب كرشبي هللا نإ معرما, ةكئالملا تلاق ذإ» ىلاعت هلوق

 دام | احط ا ره5 2 اك رجل حس

 نبا ىسيعحيسمل هعسأ هنم ةملكب كرشبي هللاَنِإ ميري ةكئالملا تاق ذِإ
 2 ا 2

 ها 0

 الكودملافسانلا مك «1ه> يبرق َن '١مو و ةرخآلاو أب ندا ف 6 0

 15«6» قيل اغلا نمو

 هب رهظي هجو ىلع ءىث ىف مهمالقأ نوقلي اوناك مهنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ (ةيناثلا ةلأسملا)
 الإ ءاقلالا كلذ ةيفيك ىلع ةلالد هيفسيل اهإو ,« بولطملا كلذ قاقحتسا ىف ضعبلا نع مهضعب زايتما
 ءاملا ىرج فالخ ىلع هملق ىرج نم نأ طرشب ءاملا ىف اهنوقاي اوناكمهنأ ربخلا ف ىور هنأ

 ملعأ هللاو اهتلافكي ىلوأ ود راص مرج الف « مالسلا هيلع ايركزل ى معلا اذه لصح هنا مث . هل ديلاف

 ىلإ ةبغرلاك لت مهتدأ ىت> اهتلافك ىف اوبغر هلجأل ىذلا ببسلا ىف اوفلتخا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 اوبغر اهبأ قح لج الف ؛ مهلع امدقمو مهل اسيئر ناك اهابأ نارمع نإ : مهضعب لاف ؛ ةعزانملا

 كلذ لجأ و « ىلاعت هللا تيب ةمدخ و ىلاعت هللا ةدابعل !متررح اهمأ نإ : مهضعب لاقو . !هتلافك ىف

 هيلع ىسيع رمأ و اهرمأ نايب ناك ةيحلالا بتكلا ىف نآللب : نورخآ لاقو . اب لفكتلا ىلع اوصرح
 .اومصتخا ىتح ببسلا اذهل او.رقتف الصاح مالسلا

 ةمدخ#م اوناك: لاق نم مهنف ؟ اوناك نم نيمصتخملا كئلوأ نأ ىف اوفلتخا 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 صاوالانم اوناك مهنأىف ةهبشالو ؛ ىحولاباتكو « رابحالاو , ءاملعلا لب : لاق نم مهنمو « تيبلا

 قيرطلا ىف ةبغرلاو نيدلا ىف لضفلا لهأو
 2 لفكي مهأ اورظنيا مهمالقأ نوقلي ريدقتلاو فذح هيفف 2ميرم لفكي ممأ) هلوق امأ

 امولعم هنوكل نسح امنإو

 لفكتلا لع نوعراقتي ذإ كانه تنك امو ىنعملاف (نوهصتخم ذإ ميدل تنك اموإل هلوق امأ

 لمتحيو . عارقالا لبق ناكام ماصتخالا اذهب دارملا نوكي نأ لمتحيف اهبسب نومصتخم ذإو اهب
 لفكتلا ىف مهتبغر ةدش ةيآلا نم دوصقملاف ةلخابو . عارقالا دعب لص رخآ اماصتخا نوكي نأ

 عيمسلا تنأ كنإىنملقتف) تلاق ثيح اهمأ ءاعدل الإ كاذ امو « اهتامهم حالصاب مايقلاو ءاهنأشب

 (ميجرلا ناطيسشلا نم اهتيرذو كل اهذيعأ ىنإ) تلاقو (ميلعلا

 نباىسيع حيسملا همسا هنم ةملكب كرشبي هللا نإ ميرمأي هكئتالملا تلاق ذإ ) ىلاعتو هناحبس هلوق

 «نيملاصلا نمو البك و دبملا ىف سانلا مكيو نيبرقملا نمو ةرخآلاو ايندلا ىف اجو 0

 (/م - رحف -ا/»



 5 لا 2 ل كام كا كاهل وق 1

 : لئاسم هيفو

 ةنح ثيدح نم هركذ ىضم ىذلا نأ ىنعملاو « مدقتام ىلإ ةراشإ كلذ «ىلوألا ةلأسملاإ)

 ىحولاب الإ هملعت نأ كنكمالف بيغلارابخإ نموه امإ ؛ ميرم نب ىسيعو ىحيو ايركزو
 ءايشاألا هذه عامتسا ىفن كرتو « ةببش ريغب مولعم اهؤافتناو : ةدهاشملا هذه تيفن مل : ليق ناف

 ؟موهوم وه وأبظأفح نم
 , ىحولل نيركسنم اوناكو « ةءارق'او عامساا لهأن م سيل هنأ ًاينيقي ًايلع مهدنع امولعم ناك: انلق

 ىحوللنيركنملاب مكهتلا ليبسىلع تيفئامنأ الإ داعبتسالا ةياغف تناكنإو ىهو ؛ ةدهاشملاالإ قبي ملف

 امو« روطلا بناحي تنك امو « ىبرغلا بناحي تنك امو) هريظنو  ةءارقالو عامس ال هنأب مملع عم

 (اذه لبقزم كموقالو تنأ اهياعت تنك ام  مثممأ اوعمجأ اذإ مهيدل تنك

 ناعم ىلع هب باتكلا درو دقف ءاحيالا امأو « كنذع باغ امعرابخالا «ءاينالا» (ةيناثلا ةلأسملاا

 ماهلالادعي ريسفتلا اذهب و « امهريغوأ ةباتكو أ ةراشإن م ىفخرمأب هيلا ىحوملا فيرعتابعمحب « ةفلتخم

 : لاقو ٠ مهئايلوأ ىلإ نو> وي نيطايشلا ىف لاقو (لحنلا ىلإ كبر ىحوأو) ىلاعت هلوقك ايحو

 هللا ىلص لوسرلا ىلإ ءايشالا هذه قلأ هناحبس هللا ناكابلف (ايشعو ةركب اوحبس نأ مهلإ ىحوأف)

 ايحو هامس هريغ ىلع كلذ ىفخي ثيحب مالسلا هيلع ليربح ةطساوب ملسو هيلع
 : لئاسم هيفذ ( محرم لفكي مهبأ مهمالقأ نوقلي ذإإ) ىلاعت هلوق امأ

 نوبتكي اوناك ىتلامالقألاب دارملا : لوألا : اهوجو مالقألا كلت ىف اوركذ (ىلوألا ةلأسملا))

 قحلاف ءاملاىرج سكعىلع هماق ىرج نملك نأ بع عارّلا ناكو « ىلاعت هتلابتكرئاسو ةاروتلا اهب

 مهنأ : اثلاو . نيرثك آلا لوق اذهو « هل ملا اوماسف كللذك ايركز ملق راص كلذ اولعف املف هعم

 . عيبرلال وق اذهو « مهلغف ءاملا ةيرج دض ىلع ايركز اصع تيايللا ءاملا ىف مهيصع اوقلأ

 عزانتلا دنع ةمهاسأا نم هلعفت ممالا 1 مهمالقأ نولي هم : لسموبأ لاك : تلاثلاو

 مماسف) ىلاعتهتلا لاق دقو ؛ 1 لس مهسلا هل جرخ نف ممءامسأ 0 نوردكي ام انم نوحر طيف

 تيم امتاو « روزجلا م برعلا اهب مساقتت ىتلا حادقلا رمأب هببش وهو (نيضحدملا نم ناكف

 فلا نو  هتماق دقف .ىث دعإ ائيش هنم تعطق ام لكو « ىربتو ملقت اهنأأل امالقأ ماهسلا هذه

 ءابلق هب بتكي ام ىمسي

 ' فاقع الا ناس ل] ادن: ا تح ناك ناو ءاتماللا هذه“ اع ملقا ظفل عوقو : ىضاقلا لاق

 هييلع ملقلا ظفل لمح بجوف ؛ هب بتكي يذلا اذهب مقلا صاصتخا بجوأ رهاظلا فرعلا نأ الإ



 / ةيآلا عكيلا هيحون تنغلاءاننأ نم كلذ» ىلاعت هلوق

 ممل نر ذإ | مهد تنك مو كِل هيحون بيلا ءآنأ نم كلذ

 س2

 2و5 © اة م هطلت ع لا

 (:«: َنومصَتحْذإ ميدل تنك امو مجرم لفي مه 1

 0 ل عم ىعكراو) لاق مث
 نبا لاق : كيلاثلا .. امل ةنيعملا.اهتاقوأغف | ىأت اهناف هالصلا امأ و , تاظراإلا_ دك ق1
 ىنعي (ىعكراو ىدجسا) كلذ دعب لاق مث , مومعلا ىلع ةدابعلاب رمأ (ىتنقا) ىلاعت هلوق : ىرابنالا

 عمجب نأ دارملا سيلو . هب قئاللا هتقو ىف عوكرلا ىلمعتساو ؛هب قئاللا هتقو ىف دوجسلا لمعتسا

 ىف لبق اك « ًادوجس ىمست ةالصلا نأ : عبارلا . لعأ هللاو عوكرلا ىلع دوجسلا مدقي مث ءامبنيب

 ديما اضأو (نيتدجس دجسيلف دجسملا كدحأ لخد اذإ» ثيدحلا ىفو (دوجسلا رابدأو) هلوق

 ؛دوجسلا ةالصلا ءازجأ فرشأ اضيأو ؛ ةالصلا عضوم هنم دارملاو ؛ دوجسلا نم قتشم مساب ىمس

 زاجنا ىف روهشم عون هئازجأ فرشأ مساب ءىثلا ةيمسلو

 ىبص ىأ (ىدجساو) هلوقو « وق محرم اي : هانعم (ىتنقا يرماي) هلوق : لوقنف اذه تبث اذإ

 اهل ارمأ نوكي نأ اما (نيعك ارلا عم ىعكر او) لاق مث «ةالصلا دوجسلا اذه نم دارملا ناكف

 عم ىكراو) هلوقو ؛ دارفنالا لاح ةالصلاب ارمأ (ىدجساو) هلوق نوكيف « ةعامجلاب ةالصلاب

 (ىدجساو) هلوةنوكيو: عضاوتلا عوكرلا نمدارملا نوكب وأ ؛ ةعامجا ىف ةالصلاب ارمأ(نيعك ارلا

 باقلاب عومشخلاو عوضلاب ًارمأ (نيعك ارلا عم ىعكراو) هلوقو « ةالصلاب ارهاظ ًارمأ

 عوكرلا ىلع امدقتم نيدلا كلذ ىف دوجسلا ناكهلعل (باوجلا ىف سماخلا هجولاإ)

 (نيعك ارلا عم ىعكر او) هلوق نم دارملا ام (ىناثلا لاؤسلا )9

 نأب' ةزؤمأم تناك .ةغاججا:ىفاةالصلا:هين3ارللا : ليقو# مهلعفك ىلعفا : هانعم ليق : باوجلا

 م طلتخت ال تناكناو ؛ هيف نيرواجما عم سدقملا تيب ىف ىلصت
 ؟ تاعكارلا عم ىعكراو لقي ملل 4 تلاثلا لاؤسلا))

 ءاسقلاب ءادتقالا نم, ةاضفأ/لاجترلا وهدان خلا لاعب كا لاب ىلدفالا نال

 تماق . اهافش مالسلا اهلعم<رم عم تاملكلا هذه ةكتالملا تركذامل : اولاق نيرسفملا نأ ملعاو

 اهيمدق نم حيقلاو مدلا لاسو اهامدق تمرو ىّتح ةالصلاىف مجرم

 لفك مهيأ مممالقأ نولي ذإ مهيدل تنك امو كيلإ هيحون بيغلا ءابنأ نم كلذإل ىلاعت هلوق

 «نومصتخي ذإ مهيدل تنك امو برم



 ةنآلا « ةيآ ىل لعجا بر لاق» ىلاعت هلوق 5

 لوأىف ةتس+لارومألا نم. امل قفتاام ىلإ لوألا ءافطصالا فرص نم ديالف « قئال ريغريركتلاب

 اك ع 1 5 ران قفتااع لإ اثنا ءافطصالاو اه رع

 ىتأ تناكابنأ عم اهريرحتل بق ىلاعت هنأ : اهدحأ : رومأ وهف 4«ءافطصالا نم لوآلا عوتلاإ

 اهتذغام اهتعضو امل اهمأ نإ : نسحلا لاق : اهمناثو . ثانالا نم اهريغل ىنعملا اذه لثم لصح ملو

 7. داي لهخ رق لاحت هناك! مللت او جل ان اعجأو راهقز ر تاكو ا: انيك ز: لإ اهتقلأب لبو نيع ةفرزط

 داك اعزكم نماراهافك هنأ: اهغبارو < ةمضعلاو ةيادطاو فطللا عاونأب ىعملا, اذه إف اهضخو

 : اهسماخو (هللادنع نم وه تلاق اذه كل ىتأ) ىلاعت هللا لاقام ىلع « ىلاعت هتلادنع نم اهقزر اهتأي

 ءافطصالا نم دارملا وه اذهف . اهريغ ىثأل كلذ قفتي ملو . اهافش ةكئالملا مالكاهعمسأ ىلاعت هنأ

 الا دك رفا ةصخملاو رعكلا "نضام لج لاعت اهنا [هالَخأ :ةوجو هففاريبطتلا امأو « لوألا

 . لاجرلا سيسم نعاهر وطملاعتهنأ : اهيناث و (ًاريبطت كربطي و) سو هيلعهتلا لصىنلا جاو نا لاخ

 ؛ ةفيمدلا لاعفالا نم كربطو : اهعبارو: ضيحت ال م رم تناك: اولاق ء. ضيحلا نع اهروبط : امنلاثو

 مهبذك و مهتمهتو دوهلا ةلاق» نع كربطو : اهسماخو . ةحيبقلا تاداعلاو

 قطنأو , بأ ريغ نم مالسلا هيلع ىسيع امل بهو ىلاعت هنأ دارملاف «ىناثلا ءافطصالا امأو)

 ال3 نملاعلل هبا اهيا ابلعجو ٠ ةمعلا نع اهتءارن لع لدي اع يش ىج اهتهتدلاصفنا لاخ ىدرح

 ةثالثلا ظافلاأللا هذه نم دارملا وه

 مجرم : عبرأ نيملاعلا ءاسن نم كبس>و لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور (ةسماخلا ةلأسملا)

 عبرألا ءالؤه نأ علد ثيدحلا اذه ليقف «مالسلانهلع ةمطافو « ةحيدخو ؛ نوعرف ةارضااةعار

 دارملالاق نملوقو ؛ لكلا نمل ضفأ مالسلا اهيلعمرمنأ ليع تلد ةيآلا هذهو ؛ ءاسنلا رئاسنم لضفأ

 رهاظلا كرت اذبف ءاهنامز ىاع ىلع ةافطصم اهنا

 ىف ةرقبلا ةروس ىف تونقلا ريسفت مدقت دقو «ىدجساو كبرل ىتنقا ميم ايلى لاعت لاق مك

 هللا نم اياطعلاو بهاوملا ديزع ةصوصخ اهنأ ىلاعت نيب املف ةلجابو (نيدتاق هلل اوموقو) ىلاعت هلوق

 تلا عير تال فر نا معنلا كلتل أر كش . تاعاطلا ديزم اهبلع بجوأ

 ؟ عوكرلا ركذ ىلع دوجسلا ركذ مدق مل (لوالا لاؤسلا)

 ةانإ والا. بتل اديقتالاو . كا رشا ديفت ؤاولا نأ : لوآألا : هوجو نم تاو 0

 اذإ هير نم دبعلا نوكي 1١ برقأ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ًادجاس نوكي نأ هللا نم دبعلا برق

 : تاعاطلا رئاس يلع همدق مرج ال , ةليضفلاو ةبترلا نم عونلا اذهب اصتخع دوج.لا ناكابلف «دجس



 عه ةيالا «ةيآ ىل لعجا برلاق» ىلاعت هلوق

 ىمسن ةالصلا نال ؛ لصو : هنم دارا : امهد>أ : نالوق (حبسو) هلوق ىف (ةيناثلا ةلأسملا)
 زاجخ . حيستلا ىلع ةلمتشم ةالصلا اضيأو (نوس نيح هللا ناحبسف) ىلاعت هللا لاق . اديبست

 ولانأ : لوآألا : نيهجونموهو لمتحما اذه عوقو ىلع لد ليلدلا انههو ؛ حيبستلاب ةالصلا ةيمست

 ء قرف (كبر ركذاو) هلوق وهو ابلبق ام نيبو ةيآلا هذه نيب قبب ١ ليلمتلاو حييستلا ىلع هانلمح

 ةقفاوملا ديدش هنأ وهو: 'ىلاثلاو :زئاج ريغ هشفن لع ءىثلا تطخ" نال“ تفلعلا لظني دَخَو

 (رابنلا ىفرط ةالصلا مقأ) ىلاعت هلوقل
 ناسللاب ركذلا ىلع لوم (كبر ركذاو) هلوق نأ (ىاثلا لوقلاوإل

 ةثلاثلا ةصقلا

 اهيلع هللا تاولص مجرم ةرابط هفصو

 ىلع كافطصاو كرهطو كافطصا هلا نإ مجرماي ةكئالملا تلاق ذإو )) ىلاعتو هناحبس هلوق

 ."ازتاساةفو «نيملاعلا ا

 (نارمعةأرما تلاق ذإ) هلوق ىف هانركذام وه «ذإ» ىفانبه بارعالا لماع (ىلوألا ةلأسملا))

 ةكئالملا تلاقذإ ركذاو هريدقت : ليقو (ةكئالملاتلاق ذإ) هيلع فطعم“ ( ميلععيمس) هلوق نم

 حورلاب ةكئالملا لزني) هلوقك اذهو .هدحو لي ربجانبه ةكئالملاب دارللا اولاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 مجرم ةروسنأل « هيلا ريصملابحي هنأالا رهاظلا نع الودع ناكن او اذهو , ليربج ىنعي (هرمأن م
 انحور ابيلا انلسرأف) هلوق وهو « مالسلاهيلع ليربجوهمالسلا اهيلع رم عم ملكتملا نأ ىلع تلد

 (ايوس ارشب اهل لثمتف
 نم اناسرأ امو) ىلاعت هلوقل ءاينناألا نم تناكام مالسلا اهيلع محرم نأ ملعا (ةثلاثلا ةلأسملا))

 اهيلا مالسلا هيلع ليربج لاسرإ ناكك ذك ناكاذإو (ىرقلا لهأ نم مهيلا ىحون الاجر الإ كلبق

 كلذو . مالسلا هيلع ىسيعل اصاهرإوأ «ءايلوألا تاءاركزو< نم بهذموهو ءاحل ةماركن وكي نأ امإ

 « ةلزتعملاررهج لوقوهو « مالسلا هيلع ءايركزل ةزجعموأ « ةلزتعملا نم ىعكلادنعو « اندنع زئاج

 مك :باقااىف ءاقلالاو . ماملالاو عورلا ىف ثفنلا ليبس ىلع ناك كلذ نإ : لاق نم سانلا نمو

 (ىسوم مأىلإ انيحوأو) هلوقفف مالسلا هيلعىسوم مأقحىف ناك

 : ًائلاثو « ريهطتلا ًاناثو « ءافطصالاوهالوأ ةيآلا هذه ىف روكذملا نأ ملعا (ةعبارلا ةلأسملا)

 حيرصتلا نأ امل ؛ ىناثلا ءافطصالانمالوأ ءافطصالا نوكي نأز وحيالو ؛ نيملاعلا ءاسن ىلع ءافطصالا



 ذب الازئقيأا لإ انحا برلاق» لاغت هلوق ع

 ناتل سم هيفف ( ًازمر الإ ) هلوق امأ
 , زومارلا : رحبلل ليق هنمو « كرحت اذإ زمترا : لاقي « ةكرحلا زمرلا لصأ (ىلوألا ةلأسملا)

 « ديلاب تناك فيك ةراشالا نع ةرابع هنأ : اهدحأ : لاوقأ ىلع انهه زمرلاب دارملا ىف اوفلتخا مث

 نم ظفللاب نيتفشلا كي رحت نع ةرابع هنأ : ىناثلاو : ةفشلا وأ « نيعلا وأ ٠ بجاحلاوأ سأرلا وأ

 ابعوقو نكمي نيتفشلاب ةراشالا نآل ؛ ىلوأ ىنعملا اذه ىلع زمرلا لمحو : اولا/ق توصو قطن ريغ
 كلتب لالدتسالا نوكمف « قطنلا دنعامبتاكرحل ةقباطم « زمرلا تقو نيتفشلا تاكرح نوكستت ثيح

 امأو « خلا مالكلاب ملكتي نأ هنكمي ناك هنأ وهو : ثلاثلاو : لبسأ ةينهذلا ىناعملا ىلع تاكرحلا

 هنماعونمم ناكف مالكلاب توصلا عفر

 ؟ هنم ىتثتسا فيكف مالكلا سنج نم سيل زهرلا : لبق ناف

 تل الا نورك نأ اضيأ روجر امذك ىهمالكتلا نتاكارفقلاا زدام كاران انف

 لئاز لاكشالا ناف ىفخلا مالكلا ىلع زمرلا انلمح نا اماف

 *ىرقو ؛« لسرو لوسرك ءزومر تسد وسمح (ًازمر الإ) باثونب 8 أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 (ازمرالإ) ىنعمو ؛ سانلا نمو هنم لاحوهو ؛ مدخو مداك ؛ زمار عمج ميملاو ءارلا حتف (ًازمر)

 مهملكيو ةراشالاب سرخألا عم سانلا ملكتي م٠« نيزمارتمالا

 رومأ نع هناسل سبح ىلاعتهنأ : امهدحأ : نالوق هيفو ( ًاريثك كبر رك ذاو + ىلاعت هللا لاق مث

 ةرهابلا تازجعملا نم كلذ ناكو « اديج هناسل ناكدقف حيبستلاو ركذلا ىف امأف (ازمر الإ) ايندلا

 ىلاعت هللا ةف رعمر احن ىف نيقرغتسملان أل كلذو « بلقلاب ركذلا هنم دارملا نإ «ىناثلا لوقااوإل

 تكس هللا ركذ رون نم باقا ًالتما اذاف «ةدم ىناسللا ركذلا ىلع اوبظاوي نأ لوألا ىف مهتداع

 رمأ مالسلا هيلع ايركز ناكف هناسل لك هللا فرع نم : اولاق كللذلو ؛ باقلا ىف ركذلا قبو ناسللا

 ش اتيادشا لد ةفاعملاا وا ىو اذلا فاني ناصحتا تاتزكللاب

 ناتلأ م هيفو «راكبالاو ىثعلاب حبس ول لاق مث

 : رعاشلا لاق  بيغت نأ ىلا سمشلا لوزت نيح نم «ىثعلا» (ىلو آلا ةلأملا)
 قوذتا ىشعلا» دز نم ءىلا الو  هعيطتست ىحضلا درب نم لظلا الف

 ردصم وهف راكبالا امأو ءاهمورغ ىهانتي نأ ىلا سم.شاا لاوز نيح نمزنوكي امن« ءلاو

 «ةرعلا لول ةروك ابلا هنمو ؛ ركبو ركتباو ركبهلثمو ؛ رامناالوأ ىف رمألا جرخ اذإ ركب ركبأ

 مهضعب أر قو « احابصإ ىمساك . اراكبإ : ىحضلا ىلا رجفلا عولطنيب امي مْ ؛ةغللا ا وه اذه

 نيتحتفب ًاركب هتيتأ : لاقيو ء راحسأو رحسك . ركب عمج ؛ ةزمطلا حتفب (راكبالاو)



 2 ةلا هاو نتج اكو الاه ناك هلو

 «ععد نيف ل م ىتكراو

 4 نيعك أرلا ج ىعكرأو ىدجسأو كبر ىنقا مرمأي نيملاعلا ءاسن

 بحأ هيلعهماعناو ؛ هبر مركب هتقثو . هبرشب امب هرورس طرفل مالسلا هيلع ايركزنأ معاو
 بر لاف رمالا.ل وأ ىف رهظي ال قواعلا نالكلذو , ىولعلا لوصح لغ لت هما هل ل2

 : لئاسم هيفو (ازمر الإ مايأ ةثالث سانلا ملكت الأ كتيآ ) ىلاعت هللا لاَقف (ةيآىل لعجا

 نيتي الا عوج لدف ؛لايل ثالث ميرم ةروس ىفركذو ؛ مايأ ةثالئانههركذ (ىلوآلا ةلأسملا)

 اهيلايل عم ةثالثلا ماياألا ف ةلصاحتناكةيآلا كللتنأ ىلع

 مايأةثالث هناسل سبح ىلاعت هنأ : اهدحأ : اهوجو ةيآلا هذه ريسفتىف اوركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 . دلولا قولع ىلع ةيآ كلذ نوكي نأ : امهادحإ : ناتدئافهيفو «.ازمر الإ سانلا ماكينأ ردقي مف

 ىف نوكيل « ليلهتلاو حيبستلاو ركذلا ىلع هردقأو ءايندلا رومأ نع هناسل سيح ىلاعت هنأ : ةيناثلاو
 ريدقتلا اذه ىلعو ؛ ةميسجلا ةمعنلا كلت ىلع ركشلاو ةعاطلاب و « ىلاعت هللا رك ذب الغتشم ةدملا كلت

 دضاقملا لكل اعماح نوكيف.. ةمعنلا كلت ,ركشل ءادأو ا دروصقملا لع ةمالعدحاولا .ىثلا 2

 مييستلاب ملكتلا ىلع هتردق نأ : اهدحأ :هوجو نمزجعملا ىلعةلمتشم تناك ةعقاولا كلت نأ لعام
 ىف زجعملا كلذ لوصح نأ : اهيناثو . تازجعملا مظعأنم ايندلا رومأب ملكتلا نع هزجيو ؛ ركذلاو

 هنأب هرابخإ نأ : اهثلاثو . تازجعملا ةلمجنم جازملا لادتعاو « ةينبلا ةمالسعم ةردقملا ماياألا كلت

 اضيأن وكي ربخلا اذه قفوىلع جرخ رمآلا نا مث . دلولا لصح دقف ةلاحلا هذه تلصح. ىتم

 تالا

 مالسلا هيلع ءايركز نأ ىنعملا نأ : ٍلسم ىنأ لوق وهو 4 ةيآلا هذه ريسفت ىف قاثلا لوقلا إل

 نأب ًارومأم ريصت ىأ « ملكت ال نأ كتتيآ لاق « قولعلا لوصح ىلع هلدت ةيآ ىلاعت هللا نم بلطامل

 نع اضرعم ؛ ليلهتلاو حيبستلاو ركذلاب الغتشم نوكنت ىأ , قلخلا عم اهيلايلب مايأ ةثالث ملكتت ال

 زمرلاب اهملع لد ةجاح كل تناكناف ؛ ةيهوملا هذه لثم ءاطعإ ىلع ىلاعت هلل ارك اش ءايندلاو قلخلا

 حسم وبأو ؛ لوقعم نسح ىدنع لوقلا اذهو ؛ بولطملا لص>دق هنأ ملعاف . ةعاطلا هذبب ترمأ اذاف

 فئاطالاو قئاقدلا ىلع صوغلا ريثك « ريسفتلا ىف مالكلا نسح

 لأس ثيح نم , كلذب بقوع مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ةداتق نع ىور (ثلاثلا لوقلا)

 مالكلا ىلع ردقيال ثيحب ريصو هناسل ذخأف . ةكرالملا ةراشب دعب ةيآلا



 ةيآلا 1 لاق» ىلاعت هلوق 1

 هرثرو ل <هدس هي

 0 1 د سالم دل كالا هاك لعج ابل
 ها 162 ل ا 6 2

 هتانإ ! ميمي كل تاق ذإو ٠١ راكبالاو ىتعلاب ح ب حسو و اريثك كبر

 ىدجساوكبراىتفاميرمأي «8 3» نيملاعلا ءاسن ىلع ةَطضاَوكَربطَو كافطصا

 : لئاسم هيفف (ربكلا ىنغلب دقو ل ىلاعت هلوق امأ

 رشب موي ناك : سابع نبا لاق « نسأ اذإ ربكي لجرلا ربك ردصم ربكلا (ىلوألا ةلأسملاإ)

 نامو نيت تنب هتارما تناكو هس ةثامو ني رشع نبا دلولاب

 : لوقي نأز اج اكو ٠ كغلب وكفداصدقف هتخلب وهتفداص»ىثث لك ىتاعملا لهألاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 لئلا ناقل ر . طئاحلا تفل: كرعلا لوق هلع لدي ريكلا غلب لاوشب نأ زاج كلا ثعلب

 نأ نيعضوملانيب قرفلاو « زوحيال اذه : اناق ؛دلبلا تغلب عضومف دلبلا ىنغلب زوحي : لبق ناف
 ا هلع نييلار ورم هيتاباضيأ ناسنالاو ء هيف هن ودح هبتأب وهف ناسنالل بلاطلا ءىشلاك رثكتلا

 قرفلا رهظفءبهاذلا ناسنالل بلاطلاكسيلف دلبلا

 «رقاع فأر ماو ل هلوق امأ

 00 لج لا رفع اضَيأ لامي« ارقعرقعي رقع: لاقي. دلتال ىلا ءاسنلا نم رقاعلا نأ ملعا

 مالسلا هيلعايركز نأ ملعاو « ًائيش تبنيال : رقاعلهرو ؛ هللمحب مل اذإ فاقلاف ثالثلا تاكرحلاب

 داعبتسالا لاح ديك أتل ارقاع هتجوز نوك عم هسفن ربك ركذ

 روكذم ىلا دئاع (لاق) هلوةنأ : لوألا : ناثحهيفف «ءاشيام لعفيهتلا كاذك لاقل هلوق امأ

 . نوكينأ لمتحيكلذنأ انركذدقو (مالغ ىلذوكي ىنأ بر لاق) هلوق ىف روكذملا برلا وهو قباس
 ايس رك ترك كأرو !١ لات تلا لك

 ةفصلا هذه وحن ىلعىأ «ربخو أدتبم (هللاكلذك ) فاشكلا بحاص لاق (ىاثلاشحبلا 9

 ةداعلل ةقراخلا ليعافألا نم ديربام لعفي ىأ « هل نابب ءاشيام لعفيو « هللا

 كبر ركذاو ازمرالإ مايأ ةثالث ساناا ملكت الأ كتيآ لاق ةيآ ىل لعجا بر لاق ىلاعت هلوق

 ىلع كافطصاو كروطو كافطصا هللا نإ مرماي ةكئالملا تلاقذإو راكبالاو ىشعلاب حبسو ًاريثك



 ١ ةيألا «مالغل توكيفأبز لاقد ىلاعت هلوق

 ًاعفتمم لاحم كلذ ناكولف ٠ ىلاعت هللا نم كلذ بلط مالسلا هيلع يركز نأ (ىناثلا هجولاوإل

 لب « داغبتسالل سيل (مالغ ىل نوكي ىنأ) هلوق نأ نيهجولا نيذهب تبثف « ىلاعت هللا نم هبلط مل
 فيك : انعم نوكي نأ ل مهتحو : نيأنم ؛ هانعم (ىنأ) هلوق نأ : لوآلا ؛ اهوجو هيف ءاسلعلا ركذ

 ؛امهدحأ : نيهجو لمتحيدلولا ثودحنال كلذو ؛ ىناثلا مسقلا ىلعمأ لوألا مسقلا ىلعأدلو ىطعت

 ىطءت فيك : هانعم (مالغ ىل نوكي ىفأ) هلوقف ؛ هتخوخيش عم داولا هيطعي مث هبابش هللا ديعي نأ

 ءاشياملعفي هللاو ؛ لاحلا هذهىلع ىأ . كلذك هل ليقف ؟ىناثلا مسقلا ىلع مأ لوألا مسقلا ىلع دلولا

 هعوقووهلوصحل ًادعبتسم « ءىثلا نم اسيآ ناكن منأ : ىناثلاو . مصآلاو نسحلا هركذ لوقلا اذهو

 فيكح : لوقيف « حرفا ةدش نم شوهدملاك راص أمبرف دوصقملا كلذ هل لصح نأ قفتا اذإ

 هد هاو فيك : لوقي « ةميظع الاومأ هبهو اناسنا ىري نك اذه عقو نبأ نمو . اذه لصح

 كلذل ًادعبتسم مالسلا هيلع ايركز ناك امل انهه اذكف ؟ اهتبهم كسفن تحمس نبأ نمو . لاومألا

 نأ : ثلاثلا . مالكلا كلذ لاق هرورسو هحرف ظع رم نام هلا لاه تاكاج) ا
 مالكلا اذه ركذف . هبلص نم وأ ىثنأ ةهج نم دلولا قزري هنأ ملعي ل ىحيب هورشب امل ةكئالملا

 نإ مث ء ديسلا نم هبلطف .ىث ىلإ قايتسشالا ةياغ ىف ناك اذإ دبعلا نأ : عبارلا . لامتحالا كاذل

 ديعيل لاؤسلا داعأ امبرف ؛ مالكلا كلذ عامسب لئاسلا ذتلاف , كلذ دعب هيطعبس هنأب هدعي ديسلا

 مالكلا اذه ايركز ةداعإ ىف ببسلاف ىرخأ ةره ةياجالا كلت عامسب ذنتلي ذئنيخ باوجلا كلذ

 ةراشبلال بق هؤاعد ناك: لاق هنأ ةنيع نب ناضس نعلقن : سماخلا . بابلا اذه نم نوكي نأ لمتح

 مرجال ةخوخيشلا نامز ةراشبلا عمس املف ةراشبلا تقو لاؤسلا كلذ ىسن دق ناك ىتح ةنس نيتسب

 نأ ىدسلا نع لقن : سداسلا . لاقام لاقف ىلاعت هللا ةردق ىف اكشال ةداعلا ىرجم ىلع كلذ دعبتسا

 رخس دقو ؛ناطيشلا نم توصلا اذه نإ لاف ةراشبلا عامس دنع ناطيشلا هءاج مالسلا هيلعايركز

 اذه نم هدوصقم ناكو (مالغ ىلإ نوكي ىنأ بر) لاقف مالسلا هيلع ايركز ىلع رمأألا هبتشاف كنم

 لاق ناطيبشلا ءاَقلإ نمال ةكئالملاو ىحولا نم مالكلا كلذ نأ يع لدت ةيآ ىلاعت هللا هيرب نأ مالكلا

 مالسلاوةالصلا م,ماعءايبنأآلا ىلع حولا دنءناطيشلا مالكب ةكئالملا مالك هبتشينأز و<ال : ىضاقلا

 قدص ىلع تارجعملا تماقامل : لاقي نأنكميو عئارمشاا لك نع قوثولا عفترال كلذ انزوجول ذإ

 25ئالملا ةطساوب ىلاعت هللا نم ىحولا نأب كانه قوثولا لصح مرجال نيدلاب قاعتياملك ىف ىحولا

 مرج الف زجعملا كلذ دك أتي مل امبرف دلولابو ايندلا حلاصمب قلعتيام امأ هيف . ناطيشلل لخدم الو
 لاهتحالا كلذ هرطاخ نعلي زب نأىف ىلاعت هتلاىلإ عجر مرجالف ناطيشلا نم كلذ نوك لامتحا قب

 «م رخت<د



 ةيآلا «مالغىل نوكي ىنأ بر لاقد ىلاعت هلوق 1

 ناك هحارلص نأ. : كلاثلاو : نيلاصلانم هنإ : ريتا لجرلا ف .لاقي اك ريخا هنأ : ىاثلاو .نيحلاصلا

 مث وأ . ىصعدقو الإ ىن نمام» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ليلدب « ءايبنألا رئاس حالص نم منأ

 : «م ملو صعي مل هناف ىحن ريغ ةيصعمب
 ىف ةدئافلا اف ةوبنلاب هفصو الف حالصلا بصنم نم ىلعأ ةوبنلا بصنم ناكاملل : ليق ناف

 ؟ حالصلاب كلذ دعب هفصو

 كدابع ىف كتمحرب ىناخدأو) لاق ةوبنلا لوصح دعب مالسلا هيلع نايلس نأ سيلأ : انلق

 كلذف « ةوبنلا تفتنال صقتنا ول حالصلا نم اردق ءايبناللل نأ : هيف لوقلا قيقحتو (نيملاصلا

 كلذ ىف مبك ارتشا دعب مث . انيلا ةبسنلاب تابجاولا ظفح ىرحب ىرحي مهلا ةبسنلاب ردقلا

 ىلعأ ناك هنم ًابيصن رثك أ ناك نم لكو ؛ ردقلا كلذ ىلع ةدايزلا ىف مهتاجرد توافتت ردقلا

 ملعأ هللا اود

 (« مالغ ىل نوكي ىنأ بر لاق ىلاعت هلوق

 تالاؤس ةيالا ىف

 ًاباطخ نوكي نأ زئاج هنآل ةكنئالملا عم وأ هللا عم باطخ (بر) هلوق (لوألا لاؤسلا))
 نوكي نأ دبال مالكلا اذهو ؛ ةكئالملا مث هودان نيذلا نأ لع تلد ةمدقتملا ةيآلا نآل . هللا عم

 نأ ناسنالل زوال هنال ؛ كلملا عم اباطخ نوكي نأ زئاجالو « هريغ عمال ىدانملا كلذ عم ًاباطخ

 براي : كليلل لوقي

 ا رتب كلاتيت هذان الأ كمال نأ7:7 لوألا: نالوقا هّلف نيرسفملل : باوجلاو

 ١ الساد : ىاقلاو - ىلاعت ذا لا كجحتلا كاداةلازإاف جرو: مالسلا هيلع اركز بيست
 ىلا نسح و ىنب رينالف : لاقي هباف « هب قواخلا فصو زوو « ىنرملا ىلإ ةراشإ برلاو . كئالملا

 هيلا ىلاعت هللا هباجأ مث ء دإولا لأس ىذلا وه مالسلا هسيلع ايركز ناك امل «ىتاثلا لاؤسلا)
 ؟ هدعبتسأ ملو هنم بجعت ملف

 ليلدلاو ؛كلذ ىلع ىلاعت هللا ةردق ىف اكاش ناكهنأ لجأل مالكلا اذه نكي مل: باوجلا

 هنأل «ةداعلا ليبس ىلع ناكامتا ةفطنلا نم دلولا قلخ نأ لعي دحأ لكنأ : لوألا : نابجو هيلع

 لزآلاف ثداوملا ثودحمزلو لسلستلامزل . ةفطن نم الإ قلخالو « قاخنم الإ ةفطنال ناكول

 هللا افلح ةفظن' نم وأ: ةفطن نما ىلاعت هللا هقلخ قولخت ىلا ءاهتنالا نم ديال هنأ انبلعف : لاحم وهو

 نانا نم اللات



 5 ةيآلا «ىحيب كرشبب هللا نا ىلاعت هلو

 ملحلاولعلا نم ةروكذملا تافصلاعيمج هيف لخديف «نيدلاىف ةودقو نيدلا ىنهيلا اعوجر هناك ن يدلا

 عرولاو دهزلاو ةفءلاو مركلاو

 ناتلأم هيفو (اروصحو) هلوق «ةثلاثلا ةفصلا)

 ارصح هرصحهرصح لاقي . سبحلا ةغللا ىف رصحلاو : روصحلا ريسفت ىف «ىلوألا ةلأسملا )9

 ليخبلا قيضلا روصحلاو . هسيحبو رسلا مكب ىذلا روصحلاو « هنطب لقتعا ىأ: لجرلا رشح

 كلذ ناكل اق نم مهنم مث « ءاسنلا نايتإ نع ازجاع ناكهنأ : امهدحأ : نالوق مبلف : نورسفملا امأو

 ءةردقلا مدعل كلذ ناك: لاق نم مبنمو « لازنالا رذعتل كلذ ناك: لاق نم مهنمو « ةلآلا رغصل

 نسق باوك از ناهز نتوتخ 27 5غ روع لآ 16 ل ردفم ىلع لو وتلا

 ركذو «ناضقنلا تاماظنم اذه نال كشاف اندتغ لوقلا اذهّو « توام : ىعم تولحو نوت رك

 امظعت الو اباوث هب قحتسي ال ريدقتلا اذه ىلع نالو . زوجي ال حدملا ضرعم ىف ناصقنلا ةفص

 كلذو. دهزلاوةفعلل لبزجعلل ال ءاسنلا ىتأيال ىذلا هنأ « نيققحلا.رايتخاوهو (ىناثالوةلاوإل

 بورشلا اذك ولك آالاهنمرثكي ىذلالوك لاك ابعنتمو « سفنلار صح هنم رثكيىذلاوه رودخلانال

 اتاكةيعادلاوةردقلانا الولف ؛ امتاق ىضتتقملا ناكول نا لصحب امنإ « عنملاو . موشغلاو . مولظااو

 ريثكتم ىلا :ةجاك 09:1 لاويطح نرك نأ زؤ الفا ه ةللظنل ل ضاخن 6 اكل

 :رصاخلا ىنعمب روصحلا : اذه ىلعو : ةردقلاو ةيعادلاو ةبغرلا ةوق دنع لصحت امنا عفدلاو رصحلا
 لعاف ىنعمب لوعف

 هحدم ىلاعتهنأل كلذو . لضفأ حاكنلا كرت نأ ىلع ةيآلا هذهب انباعصأ يتحا 4 ةبناثلا ةلأسملا)

 كلتىف كرتلا نأ تيئاذإو « ةعيرشلا كلت ىف لضفأ حاكنلا كرت نأ ىلع لدي كلذو ؛ حاكنلا كرتب

 هلاؤتق نطنلا امأ :.لزةلملا غلاب ةكياربتلا دم ف كاك ]يالا نآركلان] فكي لدن 07

 ىلع هؤاقب تباثلا ف لصأللا نأ وهف لوقعملا امأو (هدتقا مهادهف هللا ىده نيذلا كئلوأ) ىلاعت

 لصالا فالخ ىلع خسنلاو ؛ ناكام

 طبض لع هتردق : امهدحأ : نيرمأ ىلإ ةراشإ ةدانسلا نأ ملعاو (ادبنو) هلوق «ةعبارلا ةفصلا إل

 رمآلاو بيداتلا ىلا عجري ايف مبح ا صم طبض : ىتناثلاو . نيدلا ميلعت ىلا عجرب اهيف قلخلا ملاصم

 تلضح .اعمتجا اًمملف ماتا دهّزلا ىلإ ةزاشإ وهف روضتللا.امأو .ركتنللا نع ىبنلاو «"فاورزتملا

 ةوداا الإ امهدعب سيل هنالل « كلذ دعب ةودنلا

 دالوأ رم هنأ هانعم : لوألا : هجوأ ةثالث هيفو (نيحلاصلا نم) هلوق 4( ةسهاخلا ةفصلاإل



 ةيآلا « ىحيب كرشبي هللا نآ» ىلاعت هلوق 39

 تدجوىناف ايركز ةأرما تلاق . ىلبحاضيأ انأو : رم تلاقف ؟ لبح ىنأ ترعشأ محرماي : تلاقف

 ناكى حب نأ : سابع نبا لاقو (هللا نم ةملكب اقدصم) هلوق كلذف كنطب ىف امل دجسي ىنطب ىفام

 ىحلتق مْ :« هحورودللأ هنلكدتأب ادت نعل نمل ىحيب ناكر يقام قسع نم 8 ربك أ

 حيسملا اميإ) هلوق ىفو « ةيآلا هذه ىف ةملك ىسيع ىمبس ل : ليق ناف ؛ مالسلا امهيلع ىسيع عفر لبق

 «نكو» هلوق وهو « هللا ةملكب قاخهنأ : لوألا : هوجو هيف : انلق (هتملكو هللا لوسرمرم نبا ىسيع

 نم هقيلختاو هزيوكدت ضخم و «نك ) هللا لوق نضحمب هنيوكت ناكابلف « بالا ةطساو زيغ نم

 وجرملاو ؛ ةردق رودقملاو « اقلخ قواخلاىمسي ام «ةملك» ىم“ مرجال . رذبلاو بالا ةطساو ريغ

 ك1 ةانلاو 1 ةالوعطلا ىف لكش ةنأ ١ ىناثلا وال ةغللا.ىف روبشم باب اذهو ؛ ةوبش ىبتشملاو ؛ ءاجر

 0 رانا ذر لك يللا ناملطع انلبم احلا كتم هنروكأ قب ناكف او ةيل وفظلا,نامزإ ىفيماتكلا

 قناعملا ديفت اهنأ اك ةملكلا نأ : ثلاثلاو . امهف الماك ن اكاذإ لابقإو دوج نالف : لاقيام لثم

 1 | اكاالا دب عدفلك» معلما. :ةئطال ا ارا شالا و 'ىتاقجلا ىلإ. بشرب ناك ىلع كاذك 2 يئافنلاز

 دقو « حورلاب ناسنالا ايي اي ةلالضلا نم هب ايحأ ىلاعت هللا نأ ثيح ند احور هتيمست لثم وهو

 ةراشبلاتدرو دق هنأ : عبارلاو (انرمأن ماحوركيلا انيحوأ كلذك و )لاف ءاحور نآرقلا هللا ىعم

 ل و اكلا ذيب هملك سف(! :ةملكلا كات اوه امنه: لبق ءاج ايلق:©تدلبق ١ وناك نيا ءابنن اللا: كقتكك نو ل

 اا و (لاوك ا دق لاق نماللا كلذ ثدح ا ذافءن ولا كيو دحس نع ريحأ نم .نأهيفواخما ةجاؤرو : اولاق

 نيذلا ىلع كبر ةملك تقح كإذكو) ىلاعت هلوق هريظنو « هب ملكتأو لاوقأ تفكك امر ل: ايفدلك

 ناسنالانأ : سماخلا (نيرفاكلا ىلع باذعلا ةملك تقح نكلو) لاقو (رانلا باحأ مهنأ اورفك

 . هللا حورو « هللا ةملك: ملعلا همسا ناك مالسلا هيلع ىميع اذكف هللا فطلو هللا لضفب ىمسي دق

 ةلذتعملا لوق ىلعو ؛ هتاذب ةمئاقةميدق ةفص ةنسلا لهأل وق ىلع همالكو ؛ همالك ىه هللا ةملكنأ لعاو

 ىرورضلا ملعلاو , ةصوصخم ناعم ىلع عضولاب ةلاد صوصخم مسج ىف ىلاعت هللا اهقلخي تاوصأ

 تاذ ىه اهنا ؛ لاقي نأ ل يحتسي ةيقاب ريغ ضارعأ ىه ىتا تاوصاألا وأ ةمدقلا ةفصلا نأب لصاح

 ليوأتلا الإ قبي مل لوقعلا ةهادب ىف الطاب كلذ ناكامللو  مالسلا هيلع ىسيع

 :لوالا : اهوجو هيف اوركذ نورسفملاو (ًاديسو) هلوق مالسلا هيلع ىحيل (ةيناثلا ةفصلا إل

 اف ىكأ عدلا ىف مهل اسيئر « نينمؤملل السا ناكمنا : تالا .لاقزوأ: ميلحلا ديسلا : سابع نبا لاق

 لاقو.ملاعلا هيقفلا : بيسملا نيالاقو « هللا ىلع مبركلا : دهاجم لاقو ؛ عرولاو ةدابعلاو ملحلاو معلا

 ىف اديس ناك املف ؛ هيلا عوجرملا مدقتملا وه ديسلا : ىضاقلا لاق . بضغلا هبلغيال ىذلا ةمركع



 ا ةيآلا «ىحيب كرشبي هللا نأ» ىلاعت هلوق

 «ةسيفنلا ب ايثلا يلي و « ةبيطلاةمعطاألا لكأي نالف : لاقي هناف « ليوأتلا لع ظفللا اذه انلمحو

 ملو « ةمعطالا عيمج لكأي مل هنأ مولعملا نأ عم ء سنجلا اذه نم سبلي و « سنجلا اذه نم لكأي ىأ

 دوعسم نب ميعأ مو (سانلا مل لاق نيذلا) نآرقلا ىف هلثمو ءانهه اذكف . باوثالا عيمج سبلي

 عمجلاب هنع رابخالا زاج سيئر لئاقلا ناك اذإ : ةملس نب لضفملا لاق , نايفس ابأ ىنعي (سانلا نإ)

 كلذ حص عمج هعمو الإ ثعبي املقو . ةكئالملا سيئر ليربج ناكايلف , هعم هباحصأ عامتجال
 ىف ةعورش» تناك ةالصلا نأ ىلع لدي وهف 4بارحما ف ىلصي مئاق وهو هلوق امأ

 هانعم انركذدق بارخن او « مهنيد

 لئاسم هيفف 4«ىحبب كرشبي هللا نأ ) هلوق امأ

 (تاحلاصلا اولمعواونمآ نيذلارشب و) ىلاعت هلوق ىف اهانرسفدقف ةراشبلاامأ (ىلوألا ةلأملا)

 ءافسالا قررت كدي للا يفرغ دم ,تاك ناكتمأ : لالالا : ناب نحب كرشبي) هلوق ىفو

 ةراشب كلذن اك ؛ كدلو وه ىحس ىمسملا ىنلا كلذ نا : لق اداف « ةيلاع ايدل لجر

 ىبحي همسا كلوب كرشبي هللا نأ : ىنعملا نوكي نأ : قااثلاو . مالسلا هيلع حبب هل
 ىلمفرسكلا امأ ءاهحتفب نوقابلاو . ةزمملارسكب «نإو ةزمحو سماع نبا أرق (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 كرشبي هللا نأب ةكئالملا هتدانف : هريدقتف حتفلا امأو « لوقلا نم عون ءادنلا نآل وأ :لوقلا ةدارإ

 أرقو ٠ نيشلا مو ءابلا نوكسو ءايلا حتتفب (كرشبي) ىتاسكلاو ةرمح أرق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ءاريشيترشبي رشبو « ارشب رشبير شب : لاقي : ديز وبألاق (كرشبي) اضيأ”ىرقو (كرشبي) نوقابلا
 تاغل ثالث رشني رشبأاو

 امأو « ميخفتلاب نوقابلاو « ءايلا لجال ةلامالاب ( ىحي) ىئاسكلاو ةزمح أرق (ةعبارلا ةلأسملا)

 : عاونأةثالث ىح تافص نم ركذ ىلاعت هنأ ملعاو ؛ ميرم ةروس ىف هانركذ دقف ىحي ىمس ل هنأ

 ناتلأسم هيفو (هللا نم ةملكب اةدصم) هلوق (ىلوآلا ةفصلا

 هنآل لاحلا ىلع بصن (هللا نم ةملكب اقدصم) هلوق : ىدحاولا لاق (لىوألا ةلأسملا)

 ةفرعم ىحنو ؛ ةركن

 باتك اهنأ : ةديبع ىبأ لوق وهو : لوألا : نالوق (هللا نم)ةملكب دارملا ف( ةيناثلا ةلأسملا))

 ةليوطلا ةديصقلا هب دارملاو ؛ ةملكن الف دشنأ : مهوقب دوشتساو : هللا نم

 هياع ىسيع وه (هللا نم ةملكب) هلوق نم دارملا نأ : روهملا رايتخا وهو «ىناثلا لوقلاو إل

 «ىسيعب كلتو ىحبب لماح هذهو « مالسلا امهلع ىحي مأ ىسيع مأ تيقل : ىدسلا لاق « مالسلا



 ةيالا«بارحملا ىفىلصي مءاقوهو ةكئالملا هتدانف» ىلاعت هلوق سل

 تادن مس ار سا تازس 2 اس سا رش

 دلو ىحيسب د كرشبي هللا 9 3 رجلا ىفلصي منا وه 0 دل هتدانف

 مآ فرش للا 2 01-- ا اس < نأ ماع 62

 ةلاوكب ىلا برلأق هد نيملاصلا َن مايبتو اروصخو اديسو هللا نم ةملكب
 ا ا 7 متع

 - م هد ضد

 00 زعم اما فاك لاق افاغ قاررداو لكلا: ىََلب دقو ماع 5

 ل اذه تع نآواةعقاولا هده ف فايسالا ل320 نأ/ لإ "كم ننوأ: سلا ' ناك ةكاطألا

 بابسالا هذه نم ءىث طسوت ريغ نم كتردق ضحمب

 « ىثنآلاو ركذلاو ؛ عمجاو ءدحاولا ىلع عقي ظفل وهو « لسنلا ةيرذلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 (ةبيط) ثنأو : ءارفلا لاق (امل داوم كيف بلوت ليم وهو ءدحاو دلو : انهه هنم دارملاو

 امنإ اذهو « ىنعملا ىلع ةراتو « ظفللا ىلع ءىحب ةرات ريكذتلاو ثينأتلاف ء رهاظلا ىف ةيرذلا ثينأتل

 نال « ةحلط تءاج : لاقي نأ زوجبال هنآل ء الف مالعألا ءامسأ ىف امأ ٠ سانجألا ءامسأ ىف هلوقن

 ريكذتلا الإ اهيف رحب مل اركذم صخشلا كلذ ناك اذاف ء صخشلا كلذ الإ ديفتال مالعألا ءامسأ

 ءاعدلا توص عمسي نأ هنم دارملا سيل (ءاعدلا عيمج كنإ)) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 نمل هللا عمس : نيلصملا لوةك وهو ؛ هءاجر بيخمالو هءاعد بيحي نأ هنم دارملا لب ؛ مولعم كلذف

 هيلعان ركز نع ةباك> ىلاعت لاق امب دك امينه لا دمح لبق نوديرب ؛ هدمح

 (ايقش بر كئاعدب نك أ مو) مجم ةروس ىف مالسلا
 ةملكب اقدصم ىحيب كرشبب هللا نأ بارحما ىف لصي مثاق وهو ةكئالملا هتدانف ال ىلاعت هلوق

 ىنأرماو ربكلا ىنل دقو مالغ ىل نوكي ىنأ بر لاق نيملاصلا نم اينو اروصحو اديسو هللا نم

 («ءاشي ام لعفي هللا كإذك لاق رقاع

 ناتلأسم هيفو

 ءاتلابنوقابلاو « ةلامالا و ريكذتلا لع (ةكمئاللا هادانف) ىئاسكلاو ةزمح أرق (ىلوالا ةلأسملا)

 «ةكئالملل لعفلا نلف ثنأ نمو « مسالا لبق لعفلا نآلف ركذ نم: ليقو ؛ ظفللا ىلع ثينأتلا ىلع

 (ليربج هادانف) دوعسم نبا ةءارق ىفو « ميخفتلاب نوقابلاو « ةلامالاب (بارحلا) رماع نبا ا

 ىف اذه نأ كش الو : ةكئالملا نم ناك ءادنلا نأ ىلع لدي ظفللا رهاظ (ةيناثثا ةلأسملا)
 ؛ هيلا انرص طقف مالسلا هيلع ليربج ناك ىدانملا نأ لع لصفنم ليلد لد ناف ٠ مظعأ في رشتلا



 6 ةبالا «هير ايركز اعد كلانه» ىلاعتهلوق

 رقاعلا ةخيشلا ةجوزلا نم

 ءايبنالا تاصاهرإو ؛ ءايلوألا تامارك نوركني نيذلا ةلزتعملا لوق وهو « ىناثلا لوقلاو )ل

 اهيلع رم قح ىف ةعمتجم ىوقتلاو فافعلاو حالصلا راثآ ىأر امل مالسلا هيلع ايركز نإ : اولاق

 لوصح نأ كلذو : ىلوأ لوآألا لوقا نأ ملعاو . كلذ دنع اعدف « هانمتو دلولا ىهتشا ؛ مالسلا

 ىلع ناسنالا لمح ال كلذ ةيٌورف ؛ تاداعلا قارختا ىلع لدي ال ةيضرملا ةريسلاو فافعلاو دهزلا

 :ةداعلل اقزاخ ًالعف اضيأ بلطي نأ ىف هعمظو دق ةذاعلا قرخ ام ةنور امأأو ءاةداعلا قرح ام تلط

 لمح ناكف . تاداعلا قراوخ نم رقاعلا ةجوزلاو : مرحلا خيششلا نم دلولا ثودح نأ مولعمو

 لورا كرات مالكلا

 الإ ؛ تاداعلا قرخ ىلع ىلاعت هللا ةردق ملعي ناكام مالسسلا هيلع ايركز نا متلق نا : ليق ناف

 ىلاعت هللا ةردق ىف كشلا ةبسن اذه ىف ناك « مالسلا اهياع مجرم دنع تاماركساا كلت دهاش ام دنع

 مالطا هْيلَع ايركق لإ

 هملع ةدايزل اببس ءايشالا كلت ةدهابشم نكت مل ؛كلذ ىلع هللا ةردقب املاع ناك هنا : انلق ناف

 رثأ كلانه هلوقل قبي الف « كلذ ىف رثأ تاماركلا كلت ةدهاشمل نكي ملف ىلاعت هللا ةردقب

 الف « هي املاع نكي ملف ال مأ عقي له هنأ أمم كدا رلكإب ماع كلذ له هلآ م

 هعمط ىوق مرج الف ؛ ىلوأ ناك ىنل ةزجعم عوقو زوجي نأبف ؛ لول ةمارك عقو اذإ هنأ مع دهاش

 تاماركلا كلت ةدهانشم دنع

 « نذآلا دعب الإ نوكيال مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا ءاعد نا 4 ةثلاثلا ةلاسملا))

 بضم ف ناضقت كلذوت ذوو مهزع5 رابس | ملكا( لطم تالا نرد كك

 اىل ىلاعت هناأل كلذو . ثحب هيف ىدنعو . نوملكتملا هلاق اذكه ؛ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا

 دارأورءاش ابلكو عدي, نأ لؤسرللف, تايجالا ئزحأاو كسي هزات هنأ نيو « اقلظم ءاعذلا ف د

 بصنم اناصقن نوكيال كلذو ؛ بيحجبال ىرخأو بيحب ةران ىلاعت هنا مث . ةيصعم نوكيال ام

 هناسحإو هلضفبفمهءاجأ ناف « نولئاسىلاعت هللا ةمحرباب ىلع مهنال  مالسلاو ةالصلامهيلع ءايبنآلا

 ايركز نع ةياكح ىلاعت هلوق امأ . قلاخلا باب ىلع بصنم هل نوكي ىتح قولخما نف مهي مل ناو
 لئاسم هيفف (ةبيط ةيرذ كندل نم ىل به) مالسلا هيلع

 هركذ ىف ةدئافلاو ء فبكلا ةروس ىف ىتأيسف «ندل» ةظفل ىف مالكلا امأ (ىلوآلا ةلأسملا)

 كالت نا دقف عم دلولا بلط الف . ةصوصخم بابسأ هل ةداعلاو فرعلا ىف داولا لوصح نأ انهه
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 ا

 «/م>» اعلا

 قيفوتلا هللاو بايلا اذه ىف مالكلا

 لمتعاذمف (باسح ريغب ءاشي نمقزرب هللا نإ مالسلا هيلع ممم نع ةباك> ىلاعت لاق مث

 ىأ (باسح ريغب) هلوقو ؛ ىلاعتو هناحبس هللا مالك نم نوكي 9 ١ ميم مالك ةلمج نم نوكي نأ

 د كرر اوك ءادعاو ( اطورمخ كتبا ديس ع احا داحس ريغ نماؤأ/ ( اتزركشل , جادقت ليقف

 ةنح ةصق ف مالكلا نح انههو (بستحال ثيح 0

 ةيناثلا ةصقلا

 مالسلا هيلع ا

 0 عيمس كلنإ ةبيط ةيرذ كندل نم ىل به بر لاق هبر ايركز اعد كلانه ل ىلاعت هلوق

 لئاسم ةنالآ فو
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 ىذلا ناكما ىلإ ةراشإ وهو (نيرغاص اوباقناو كلانه اويلغف) ىلاعت لاق ؛ نامزلا ىف نالمعتسي

 ناكملا كلذ ىف ىأ (ارويث كلانه اوعد نينرقم اقيض اناكم اهنم اوقلأ اذإ) ىلاعت لاقو « هيف اوناك

 اذهف (قحلا هلل ةيالولا كلانه) ىلاعت لاق « اضيأ نامزلا ىف «كلانه» ةظفل لمعتسي دق مش , قيضلا
 نامرلا و لاخلا ىلإ ةراشإ

 ا تاب ةيرتاج وهف ناكملا ىلع هانلمح نإ (هبر ايركز اعد كلانه) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ناو ؛ هير اعد تاماركلا كلت دهانشو « مالسلا هيلع رم دنع هيف ًادعاق ناكىذلا ناكملا كلذ
 هبر اعد تقولا كلذ ىف ىنعي « زئاج اضيأ وهف نامزلا ىلع هانلمح

 كلذ ىف هفرع مأ دنع ءاعدلا اذهب اعد هنأ ىضتقي (اعد كلانه) هلوق نأ ملعا «ةيناثلا ةلأسملا)

 :اولاقنيرسفملاونيققحما ءالعلانم ظعالا روهمجاو « هيف اوفلتخا دقو «ءاعدلا اذهب قلعت هل تقولا

 ىف ءاتشلا ةبك اف نمو « ءاتشلا ف فيصلا ةبك اذ نم رم دنع ىأر مالسلا هيلع ايركز نأ وه

 دلولاهقزريف اضيأ هقحىف ىلاعت هللا اهقرخ نأرف عمط ؛ اهدنع تاداغلا قواروخ ىأرواملف « فيصلا



 وملعب ةيآلا قا ادع نموعأ تلاها ذه كلل ذو فاس لذ

 هيلعاي ركز تازجعم نمتناك قراوخلاكلتنإلاقي نأ زوال 0 لاقوىئابجلا ىلعوبأ ضرتعا

 أبملا هللا لصويي نألامجالا ىلع امل اعد مالسلا هيلع ايركز نأ : لوالا : نيهجو نم هنايبو ٠ مالسلا

 ًائيَش ىأر اذاف :ىلاعت هللا دنع نم قازرالا نم اهتأرام ليضافت نع الفاغ ناك امبر هنأو ٠ ًاقزر

 رهظأ ىلاعت هللا نأ ملعي كلذ دنعف (هللادنع نم وه تلاق اذه كل ىنأ) امل لاق نيعم تقو ىف هنيعب

 اهيتأيناكهنأالإ , ًاداتعمأقزر ميرم دنع دهاشي يركز نوكي نأ لمتحي : ىناثلاو . ةزجعملاكلت هئاعدب
 تلاقق ءابلا هثعبي ناسنإ دنعنم اهتتأي نوكي نأنم ًارتح كلذ نع اهلأسن ان ركز ناكو ؛.ءاهسلا
 هريع نبع نماال هللا كنع نك ره

 ةيآلا ىنعم لب ؛ تاداعلا قراوخ نم ءىش ممم ىلع ربظ دق ناكهنأ لنال انأ (ىناثلا ماقملا إل

 ىلع قافتالا ىف نوبغري اوناك نيذلا نينمؤملا ىديأ ىلع اقزر امل ببس دق ناك ىلاعت هللا نأ

 كلذ اهاتأ امبر هنأ فاخ كلذ نم ائيش ىأراذإ مالسلا هيلع ايركز ناكف ؛ تادباعلا تادهازلا

 هريسفت ىف ىتابجلا هلاقام عومج اذه , لاحلا ةيفيك رع اه أسي ناكف « ىغبنيال هجو نم قزرلا

 هللا دنع نم هل ًانوذأم ناكمالسلا هيلع ايركزل ًازجعم كلذ ناكول هنأل , فعضلا ةياغ ىف وهو

 كلذ ملع اذاو , لصح هنأب ًاعطق املاع ناك بلطلا كلذ ىف انوذأم ناك ىتمو ؛ كلذ بلط ىف ىلاعت

 وه اذهو . ةدئاف (هبر ايركز اعد كل انه) هلوقل اضيأ قب ملو ,لاحلا ةيفيك اهنم بلطي نأ عنتمأ

 ىناثلا هجولا نع هنيعب باوجلا
 مجرم صاصتخا هجو هيف قبيال ريدقتلا اذه ىلع نآل . ةكاكرلا ةياغ قف ثلاثلا هلاؤس امأو

 عغبني ال ىذلا هجولا نم قزرلا اذهاهاتأ امبر هنأ لامتحا هبلق ىف ناكناف اضيأو « ةعقاولا هذهلثمب

 قيفوتلا هتللابو ةلئساللا هذه طوقس انملعف ةمّتلا كلت لاوز لقعي فيك اهرامبخإ درجمبف

 ةوبنلا ليلدو . ءايبناألا قدص تالالد اهنأب تاماركلا عانتما ىلع اوجتحا دقف ةلزتعملا امأ

 ىف دجويال مرجال ملعلا ىلع اليلد ناك امل مكحملا لعفلا نأ ا « ءايبنالا ريغ عم دجويال
 ماعلا ريغ قح

 ”ةعادملاا قد لع“ قلد“ ةداعلل قزاخما لعفلا ازور نأ ققو 2 لاواألا ا هزعو نامارتلاا

 كلذف ةيالولا ىعدا ناو  ًايبن هنوك ىلع لدي ةداعلل قراخلا لعفلا كاذف ةوبنلا هبحاص ىعدا ناف

 نورومأم ءايلوآلاو ٠ اهراهظاب نورومأم ءايبنالا : مهضعب لاق : ىناثلاو : ايلو هنوك ىلع لدي

 :عبارلاو : هب عطقي نأ كمال 0 عطقي و زجعملا ىعدي ىنلا نأ وهو تلاثلا و: امنافحا

 ةلمج اذهف ٠ ةضراعملا نع ابك اكفنا بجبال ةماركلاو . ةضراعملا نع ابك اكفنا بحب ةزجعملا نأ

 «م رخك هد



 ةيالاءاقزر اهدنع دوو تنارخلا اناكز اهلع لغد ابك » ىلاعت هلوق ان

 لالدتسالا هجوو « ةبآلا هذه ءايلوألا ةماركب لولا ةمجىلع انباححأ جيتحايةيناثلا ةلأسملا)

 تلاق اذه كل ىنأ : ميرماي لاق ؛ اقزر اهدنع دجو بارحخينا اهيلءلخد املك ءايركز نأر بخأ ىلاعت هنأ

 : انلق ناذ «نوكيال وأ « ةداعلل ًاقراخ نوكي نأ امإ اهدنع قزرلا كلذ لوصحف « هللا دنع م وه

 كلذلوصح نوكيال ريدقتلا اذهللع نأ : لوألا : هجوأ ةسمخ نم لطاب وهف ةداعلل قراخ ريغ هنإ

 « ةيصاخلا كلتب سانلا رئاس نغ اهزايتماو اهتجرد فرشو اهنأش واع ىلع اليلد مرم دنع قزرلا
 هيرايرك ز اعد كلانه) ةيآلا هذه دعب لاق ىلاعت هنأ : ىناثلاو . ىنعملا اذه ةيآلا نم دارملا نأ مولعمو

 , هتخوخيش ببسب دلولا نم اسيآ ناك هنأ لع لد نآرقلاو (ةبيط ةيرذ كندل نم ىل به بر لاق
 اعدكلانه)هلوق يةتسيفداو ا ل وصحف عمطميرمقحف ةداعلا قارخا ىأرابلف « هتجوز ةخوخيشو

 كلذ ةدهاشم نكت مل «ةداملل ًاقراخ نكي مل ميرم قح ىف هدهاش ىذلا ناكول امأ (هبر ايركز

 هلوق ىف ريكنتلا نأ : ثلاثلا . رقاعلا ةخيششلا ةأرم لا نم دلولا لوصح ةداعلا قارخنا ىف هعمطل ًاربس

 52 كيرغ قرر ىأ .:اقزر :.لع هناك ؛ قزرلا كلذ لاح ميظعت ىلع لدي (اقزر اهدنع دجو)

 لاق ىاعت ,هنأ وه: عبارلا . ةداعلل ًاقراخ ناكول . ةيآلا هذه قايسل قئاللا ضرغلا ديفي امتإ كلذو

 مل: ليق ناف ؛ كلذ حصي ملالإو ؛ قراوخلا نم امهلعرهظ هنأالولو (نيملاعلل ةبآ اهنباو اهانلعجو)
 اذه سيل : انلق ء ركذ ريغ نم ًادلو امل قلخ ىلاعت هللا نأ وه كلذ نم دارملا : لاقي نأ زوال

 اهقدص ىلع لديام ةيآلا نم دارملا لب , كلذولع ةيآلا لمحت فيكف ؛ ةيآ ىلإ هحيحصت جاتحي لب « ةيآب

 ىسيع اهدلو دب ىلع ترهظ ام . اهدي ىلع تاداعلا قراوخ روهظبالإ نوكيال كلذو ؛ !متراهطو

 ءاتششلا ةبك اف اهدنع دحي ناك مالسلا هيلع ايركز نأ هب تاياورلا ترتاوتام : سماخلا . مالسلا هيلع

 اقراخالعف ناك مالسلا اهيلع ميرمقحىف ربظ ىذلا نأ تبثف ؛ ءاتشلاف فيصلا ةبك اذو , فيصلا ف

 نال لطاب لوآلاو., كلذك ناكاموأ ءايبناآلا ضعبل.ةزجعم ناكهنإ : لاقي نأ امإ : لوقنف « ةداعلل

 هلاح املاعوه ناكل هل ةزجعم كلذ ناكولو  مالسلاهيلع ايركز وه نامزلا كلذ ىف دوجوملا ىنلا

 ىلاعت هلودق اضيأو (اذه كل ىنأ) يره لوقي.ال نأو , هيلع هرمأ هبتشيال نأ بحي ناكف « هنأشو

 دنعنم كلذ نأ هل تركذ اهنأمث ءايشالا كلترمأن ع الأس ال هنأب رعشم (هبر ايركز اعد كلانه)

 ىلعلدي كلذو . رقاعلا ةخيشلا ةميقعلا ةأرملانم دلولال وصحىف ةداعلاقارخنا ىف عمط كل انهف هللا

 تناكامقراوخلا كلت نأ تبث كلذكرمالا ناكىّمو . يرمرابخابالالاوح الا كا: ىلع فقوام هنأ

 تناكوأ . مالسلا هيلع ىسيعل ةمارك تناكامنإ : لاقي نأ الإ قبب ملف . مالسلا هيلع ايركزل ةزجعم
 ةبآلا هذبم لالدتسالا هجو وه اذهف ٠ لصاح دوصقملاو نيريدقتلا ٍلعو ظ مالسلا اماع مر ةمارك

 ءايلوآلا تامارك عوقو ىلع



 ما ةياالابءاقؤو اهدانعردجوا با رجلا ابوك ذب اهملع ليد امو يات هلو

 ناتل أسم هيفو 4 ايركز املفكو) ىلاعت هللا لاق م“

 ىلع قفني ىذلا وهو . لفاك وهف الفكو ةلافع لفكي لفك : لاقي (لوألا ةلأسملا

 (اهينلفك أ) ىلاعت هللا لاقو «نيتاهك ميتيلا لفاكو انأر مدلل قراء ةلاصم حالصاب متو ناسنإ

 أرقف ايركز ىف اوفلتخا مث ديدشتلاب (اهافكو) ىناسكلاو ةزمحو مصاعأرق ب ةلأسملا))

 (ءايركز) أرقنف , ايركز ىلإ ىلاعت هللا اهمض ىنعم ىلع رصقلاب ىتاسسكلاو ةزمح أرقوا: دملاب مصاع

 ىنعم ىلع عفرلاو دملاب اوأرق نوقابلاو بصتلا ل< ىف ناكر صقلاب أرق نمو بصنلا رهظأ دملاب

 هيلعو (مرم لفكي مهأ) ىلاعت هلوقل بسانم اذه نآل ؛ رايتخالا وهو . هسفن ىلا ءايركز اههض
 .ناتغل امبف ايركز ىف دملاو رصقلا امأو ؛ ءافلا رسكب (ابلفك ) ةياور ىف ريثك نبا نعو , رثك لا

 لاعفاألا ىف رمالا ظفل ىلع (اهلفكو ءاهتبنأو ء امر ابلبقتق) دهاجم أرقو ءاجيحلاو ءاجيحلاك

 لعجاو « اهمراي اهتنأو امرا ابلبقا : تلاقف هللا وعدت تناك اهن 3 (امر) بصنو . ثالثلا

 امل الفاك ايركز

 ناك: نورثك آلا لاقف تناك ىتم اهايإ مالسلاهيلع ايركز ةلافك ىف اوفلتخا ( ةثلاثلا ةلأسملا)

 اوجتحاو « تمطف نأدعباهلفك امنالب : مهضعب لاقو ؛ تاياورلاتءاج هبو  اهتيلوفط لاح كلذ

 مثوي اذهو (ايركز اهلفكو) لاق م (انسح ًاتابن اهتبنأو) لاق ىلاعت هنأ : لوألا : نيهجوب هيلع

 اهبلع لخد املكاي ركز اهلفكو) لاق ىلاعت هنأ : ىناثلاو . نسحلا تابنلا كلذ دعب ةلافكلا كلت نأ

 اهنأ ىلع لدي اذهو (هللادنع نم وه تلاق اذه كل ىنأ ميرماي لاق اقزر اهدنع دجو بارحلا ايركز

 تبكوتالا هولا ناسا ناش لولا لرردلا تاك ؟ لانك كلل عاضرلا تقراف دق تناك

 اعم الصح ءايركز ةلافك و نسحلا تابنالا لعلف « بيترتلا
 ةلافكلانامز رخآ ىف عقوامإ لاؤسلا اذهاهنم هلاؤسو اهيلع هلوخدلعلف : ةيناثلا ةجحلا امأو

 لئاسم هيفو 4اقزر اهدنع دجو بارخملا ايركز اهيلع لخد املك ل هللا لاق مث

 : ةعيبر ىنأ نب رمع لاق ؛ فيرشلا ىلاعلا عضوملا «بارحلا» (ىلو ألا ةلأسملا)

 املس قترأ ىتح ندأ مل ابتئج اذإ بارحم ةبر
 نوكيال روستلاو (بارحنا اوروست ذإ) ىلاعت هلوقب ةفرغلاوه بارحلا نأىلع ىعمسألا جتحاو

 هيلع ايركز ىنب ةياش تراص امل اهنأ ىوري ؛ اهعفرأو سلاجلا فرشأ بارحملا : ليقو ؛ واع نمالإ

 قلغأ جرخ اذإ ناكو « لسبالإ هيلإ ديال هطسو يف اهماب لعجو ؛ دجمملا ىف ةفرغ امل مالسلا

 باوبأ ةعبس اهلع



 ناطيشلا سم نم اخراص لبتسيف دلوي نيح هسمي ناطيششلاو الإ دلوي دولوم نمام» لاق سو هيلع

 نعط (ناطيشلا نم اهتيرذو كب اهذيعأ ىنإو) ماش نإ اًؤرقا : ةريرهوبأ لاق مثءاهنباو ميم الإ

 هنا : انلق امتاو « هدر بجوف ليلدلا فالخ ىلع دحاو ربخ هنا : لاقو . ربا اذه ىف ىضاقلا

 « رشااو ريخلا فرعي نم رشلا ىلا وعدي امنا ناطيشلا نأ : اهدحأ : هوجول ليلدلا فالخ ىلع

 0 كاد نما رثكمأا لجفلا نيحتلاب اذه نم, نكس اول قاطسلا نأ ::قاثاو .ةكلاذدك وشل قضلاو

 مالسلا امهيلع ىسيعو ميرم ءانتسالا اذهب صخ مل: ثلاثلاو . ملاوحأ داسفإو نيحلاصلا كالهإ
 مادل هرثأ قب ولو « هرثأ قب دجو ول سخنلا كلذ نأ : عبارلا . مالسلا مهللع ءايبنآلا رئاس نود

 ال املاثملأبو ء ةلمتجت ةوجولا ةدهذأ ملعاو « هنالطب انباعكاذك نكي مل الف ؛ءاكبلاو خارصلا

 ملعأ هللاو ربخلا عفد

 ميم تدلو نيح ةنح نأ ىورام نسح لوبقب ابابقت ىلاعت هللا نأ ريسفت ىف ىناثلا هجولا)
 ةبجحلاكسدقملا تيبىف مجو ؛ نوراه ءانبأ رابحألا دنع اهتعضوو دجسملا ىلإ اهتلمحو ةقرخ ىف اهتفل

 تناكو « مبمامإ تنب تناك امنأل اهيف اوسفانتف « ةريذنللا هذه اوذخ 30 ,ةعكلا ىف

 اولاقف اهتااخ ىدنع ا ع الك ز مهلا و مهكو امو مثرابحأو ليئارسإ ىب سؤر ناثامونب

 كودك اونا ىلا ممالقأ هيف اوقلأف ؛ رهن ىلا نيرشعو ةعبس اوناكو اوقلطناف « اهيلععرتقن ىتح .ال

 ناكةرم لك قف ؛ تارمثالث مبمالقأ اوقلأمث ؛ حجارلا وهف هملق عفترا نم لكنأ ىلع اهب ىحولا

 ايركز اهذخأف « مبمالقأ بسرتو ءاملا قوف ايركز ملق عفتري
 حيسملا ملكت امكاهابص ىف تملكت رم نإ : لاقهنأ نسحلا نعلافقلا ىور 4« ثلاثنا هجولا)

 هللا فااينأب ناكابقزر نأو ء طق ايد مقتلت لو

 الإ زوحيال ريرحتلا نأ ةعيرشلا كلت ىف داتعملا نأ نسحلا لوبقلا ريسفت ىف «عبارلا هجولا إل

 كلت عرضت ىلاعت هللا لع امل انبهو . «دجسملا ةمدخ ىلع ًارداق القاع ريصي نيح مالغلا قح ىف

 ةروكذملاهوجولاوه هلك اذهف , دجسملا ةمدخىلع اهتردق مدعو اهرغصلاح ةيراجلا كالتللبق ةأرملا

 نسحلا لوبقلا ريسفت ىف

 « انسح اتابن ىه تتبنف اهتبنأ ريدقتلا : ىرابنالا نبا لاق (انسح ًاتابن اهتبنأو) ىلاعت هللا لاق مث

 امأ ٠ نيدلاب قلعتيامىلا هفرص نممهنمو « ايندلاب قلعتيام ىلا نسلا تابنلا اذه فرص نم مهنم م“

 نيدلا ىف امأو « دحاو ماع ىف دولوملا تبنيام لثه مويلا ىف تبنت تناكامنأ ىنعملا : اولاقف لوألا
 ةعاطلاو ةفعلاو دادسلاو حالصلا يف تبن اهنالف



 ف ةيآلا «نسح لوبقب اهمر ابلبقتف» ىلاعت هلوق

 ىلاعت هللا نم بلطت نأ ةيمستلا هذه. تدارأف . ةدباعلا : مهتغل ىف محرم نأ «ىناثلا ثحبااإل

 اهتيرذو كب اهذيعأق]و) كلذ دعب املوق اذه دك وي ىذلاو ءايندلاو نيدلا تافآ نم اهمصعُي نأ

 (ميجرلا ناطيشلا نم

 اذه تلعج ىأ ظفللا اذه. اهتيمس ىناو : هانعم (مجرم اهتيمس ىنإو) هلوق نأ ( ثلاثا ثحبلاإ)

 هللا ىكح مث « ةرياغتم ةثالث رومأ ةيمستلاو ىمسملاو مسالا نأ ىلع لدي اذهو . امل مسا ظفللا

 امل هنآل كلذو (ميجرلا ناطيشلا نم !هتيرذو كب اهذيعأ ىنإ) املوق وهو ء اثلاث امالكاهنع ىلاعت

 ابظفحت نأ ىف ىلاعت هللا ىلإ تعرضن ؛ دجسمال امداخ الجر ناوكي نأ نم ديزت تناكام هتاف

 مدقت دق ميجرلا ناطيشلا ريسفتو « تاتااقلا تاحلاصلا نم العجي نأو « ميجرلا ناطيششلا نم

 .تاتكتلا لإ 3

 تاتا (لوبقب امر اهلبقتف) لاقتاملكلا هذه ةنح نع ىلاعت هللا ىكح املو

 لوبقلان أل ؛لبقتب اه.راهلبقتف : لقيه و (نسح لوبقباهمر اهلبقتف) لاق اما ( ىلوألا ةلأسملا)

 لبق : موق ردصملوبقلاو ء اتابنإ ىأ (اتابن ضرالانم مكتبنأ هللاو) ىلاعت لاق : نابراقتم لبقتلاو
 . روهطو . لوبق : لوعف ىلع تءاج رداصم ةسمخ : هيوبيس لاق ؛ هيضر اذإ الوبق ءىثلا نالف

 ءارفلا زاجأو ٠ مضاا اردصم ناك اذإ دوقؤلا ىف رثك آلا نأ الإ . غولوو ٠ دوقوو ؛ءوضوو

 0 الوبقو الوبق هتلبق : لاقي ىنارعالا نبا 5 بلعت ىودرو ؛غ مضلاب الوبق جاجزلاو

 لعافلا كلذ ءانتعا ةدش ىلع لدي هناف لعفتلا باب نم ناكام نأ وهو « رخآ هجو ةبآالا ىفو
 اذكف « ةدالجلاو رصصلارابظإ ىف دجلا ناديفيامهناف , امهوو دلجتلاو ربصتلاك , لعفلاك لذ رابظاب

 لوبقاا رابظإ ىف ةغلابملا ديفي لبقتلا انهه

 لك أ ةغلابملا تراص ىتح نسح لبقتب اهبر اهلبقتف : لقي مل ملف : لبق ناف
 « عبطلا فالخ ىلع فلكت عون ديفي هنأ الإ ءانرك ذام دافأ ناو لبقتلا ظفل نأ : باوجلاو

 لوبقلاركذ مث . ةغلابملاو دجلا ديفيا لبقتلاركذف , عبطلا قفو ىلع لوبقلا ىنعم ديفي هناف لوبقلا امأ

 قدح ةعنتم تناكنإو هوجولاهذهو « عبطلا قفو ىلع لب ؛ عبطلا فالخ ىلع سيل كلذ نأ ديفيل
 هجولا', اذتهو:.اهتنارت ىف ةميظعلا ةيانعلا لو لع ةراعتسالا كح قمالدت ابنأ الا لاحق هلل

 كو

 ىلاعت هنأ : لوألا : اهوجو نسحلا لوبقاا كلذ ريسفت ىف نورسفملا ركذ (ةيناثلا ةلأسملا))

 هلأ ىلص ىنلا نزأ ةريره وبأ يور « ناطيشلا سم نم مالسلا هيلع ىسيع اهدلو مصعو ابمصع



 ةيآلا رم اهتيمم ىإود ىلاعت هلو 51

 ابقالطإنمةرذتعموهب دتعي ىذلا عقوملا عي ملاهرذن نأ ةفئاخ (ىثنأ اهبتعضو ىنإ بر) تلاقف :ىثنألا

 لب « ابمالعإ ىلإ جاتحي نأ نعدّلا ىلاعت ىلاعت هلل مالعالا ليبس ىلعال كلذ تركذفمدقتملا رذالا
 راذتعالا ليبس ىلع كلذ اتركذ

 عفرب(تعضو) صاعنباو مصاع نع ركب وبأ أرق (تعضو امب ملعأ هتلاو إل ىلاعت هللا لاق مث

 تفاخ(ىثأ اهبتعضو ىنإ)تلاق امل اهنأ مالكا اذه ىف ةدئافلاو ءابمالكةياكح اهمأ ريدقت ىلع ءاتلا

 تلاقامنا امنأ تيثو(تعضو ام ملعأ هللاو) الوب ةهيشلا تلا زف.« ىلاعت هللا رخم اهنأ اهم نظي نأ

 هنأ ىنعملا نوكي ةءارقلا هذه ىلعو « هللا مالكهنأ ىلع مزجلاب نوقابلاو : مالعالل ال راذتعالل كلذ
 ملعأ هللأو هاتعمو , دلولا كلذ رذقب امل اليبجتو ؛ اهدلول اعظعت تعضو ام ملعأ هللاو : لاق ىلاعت

 ةلهاجىهو ؛ نيملاعلل ةبآ هدلوو هلعحي نأو ء رومألا مكاظع نم هب قاع امبو تعضو ىنذلا ءىثلاب

 (تعضو ام لعأ هللاو) سابع نبا ةءارق ىفو ٠ ترسحت كلذاف « ًائيش هنم ملعت ال كلذب

 نم هيف امم ىلاعلا وه هللاو بوهوملا اذه ردق نيملعت ال كنأ : ىأ . امل هللا باطخ ىلع

 . تايالاو بئاجعلا

 ليضفت اهدارم نأ : لوألا : نالوق هيفو «ىثالاك ركذلا سيلو]إ اهنع ةياكح ىلاعت لاق مث

 روك ذلاريرحتزوحبال هنأ مبعرش نأ : اهدحأ : هوجو نمليضفتلا اذهببسو « ىثن آلا ىلع ركذلا دلولا

 ىف كلذ حصي الو ٠ ةدابعلا عضوم ةمدخ ىلع رمتسي نأ حصي ركذلا نأ : ىتاثلاو : ثانالا نود

 نودةمدخلل هتدشو هتوقل حلصي ركذلا : ثلاثلاو . ناوسنلا ضراوع رئاسو ضيحلا ناكمل ىثنألا

 طالتخالاوةمدخلا ىفبيع هقحلي ال ركذلا نأ : عبارلاو . ةمدخلا ىلع ىوقتال ةفيعض اهناف ىثنألا

 قت الا قحليام ظالتخالادنعةميتلانمهقحليال ركذلا نأ : سماخلاو .. ثن 'الاكلذك سيل و.شانلاب

 ىنعملا اذه ىف ىثن الا ىلع ركذلا لضف ىضتتقت هوجولا هذهف

 تلاق ابنك« ركذلا ىلع ىثألا هذه حيجرت مالكلا اذه نم دوصقملا نأ (قاثلا لوةلاوإل

 رع ىلا اللا ىاواطم نوكيا ىذا رك ذلا ]سيل .. للاعقاهنلا ةنوهوم تالا ةذهو-ىاواطماازكذلا

 ا ٠١ ]ا مقا لال ةرعا.ىفاةةرتتسم كناكةأرلا كلت نأ لع لدن مالككتلا اذه. امتناةيوقتوم
 هسفنل دبعلا هديرب امب ريخ دبعلاب برلا هلعفي ام

 رهاظنأ : لوألا : ثاحبأ هيفو ( محرم اهتيمس ىنإوإل اطوق وهو ايناث امالكاهنع:ىلاعت ىكح م“

 تلوت كلذاف « ميرمب ةنح لمح لاح ىف تام دق ناكن ار نأ نم انيكح ام ىلع لدي مالكلا اذه

 ءابآلا هالوتي كلذ نأ ةداعلا نآل ء اهتيمست مألا



 ما ةيآلا «نأرعع اغا كلان دا ل

 ؛قرلا نع هتصلخ اذإ دبعلا تررح : لاقي ءاصلاخ ًارح لعحي ىذلا ررما (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ناكاذإ رح لجرو « طلغلا هوجو نم ائيش هيف قت لف هتصلخو . هتحلصأ اذا باتكللا تررحو

 تاوسلاو اةأنلإو ةراجلل اودقمارلا نع لاخلا ركل نيلملاو :قلحت هلع دال ل ل اعلا

 ةعاطل انناثلا امأ نم ًاقلتعا لق و( ةعيللل اهداح 1 ليقأوأ ن ىدتقلا نع و ةدايعلل اصلع ليش" دفنا اذ

 ًافقودلولا كلذ لمحت نأ تارنن هنأ قتملاوو»» عيبلاف 13و :«يلناتكللا نئاودي ناب امداحو ليقول
 ىلعمهدالوأ مهلعج مهريرحت ناكف ؛ ىسالو ةمينغ ليئارسا ىنبل نكي مل: مصآلا لاق « هللا ةعاط ىلع
 بحي ناكهمادختسا نكمي ثيح راص اذا دلولا نأ مهنيدفرمألا ناكهنأل كلذو . انركذىتلا ةفصلا

 ةمدخل نيررحم مهنواعحيو « عافتنالا نم عونلا كلذ نوكرتي رذنلاب اوناكف « نيوبالا ةمدخ هيلع

 ريخب من ٠ محلا غلبي ىتاهتمدخب موقي ةسينكللا ف لعجيررحلا ناك: ليقو . ىلاعت هللا ةعاطو دجسملا

 كلذ دعب هل سيلف ماقملا راتخا ناو ؛ بهذ بهذي نأ دارأو ماقملا ىنأ ناف : باهذلاو ماقملا نيب

 سدقملا تيب ىف رر هلسن نموالإ ىن نكي لو ؛ رايخ

 كلذل حلصتال تناكف ةيراجلا امأ . ناملخااىفالإ ًازئاجنكي مل ريرحتلا اذه (ةعبارلا ةلأسا ١)

 اهنال وأ « ريدقتلا لع رمألا تنب اهنأآل امإ ًاقلطم ترذن ةنح نإ مث « ىذألاو ضيخحلا نم اهييصيامل

 ةكفلا تلظ ىلإ هش ززدبلا كرد اك

 عام»نم لاخلا ىلع بصن هنأ : لوألا : ناهجو (ًارر<) هلوق باصتتاف ةسماخلا ةلأسملا)
 نأ كل ترد [ىعللا نأ ةبيك قباألؤق وهو, :قاثلاوت) ار رخاىلطب قءاعدلا كل وخاوذا ةرذكا

 : لبقتلا (ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ ىنم لبقتف) اهنع ًايك اح ىلاعت هللا لاق مث : اررح ىنطب ىفام لعجأ

 ديربال نم مالك اذهو . ءازجلاب لباقي هنألل « ةلباقملا نم هلصأو : ىدحاولالاق . اضرلا ىلع ءىثلا ذخأ

 (ميلعلاعيمسلا تنأ كنإ) تلاقمث . هتدابع ىف صالخالاو , ىلاعت هللا اضرل بلطلا الإ هلعف امب

 ىتينو ىلقو ىريمضىف ام ماعلا ىنادنو ىاعدو ىعرضتل عيمسلا تنأ كنأ : ىنعملاو

 عئارشلاو « انعرمث ىف دوجوم ريغو ليئارسإ ىب عرش ىف ناكرذنلا نم عونلا اذه نأ معاو

 نوكي نأ امإريمضلا اذهنأ ملعاو (اهتعضواسلف)ىلاعت لاق . ماكحالا هذه لثم ىف اهفالتخا عنتمال

 نلفتلا لإ داع انبتا +. لاقي وأ قل فناكااننأب املع ناكو اهنطن ف تناك ىلإ 5 ن

 ةدئافلا نأ ٍمعاو (ىثنأ اهتعضو ىنا بر تلاق) ىلاعت لاقمث ةروذنملا لإ تداع : لاقيوأ ةمسنلاو

 طرتشت ملف « ركذ هنأ امظىلعبلاغلاناكو . اهناطب ىف ام ريرحت ىف رذنلا اهنم مدقت هنأ مالكا اذه ىف

 نود ركذلاوههللا ةعاطو دجسملا ةمدخل غرفيو ررحيىذلانأ مهدنع ةداعلا تناكو « اهمالك ىف كلذ



 ةمالا «نلرمخ ةأارما تلاَق دإو لاغت اهلوق ل

 (باسح ريغب ءاشي نم قزري هللا نإ هللا دنع نم
 : لئاسم هيفو

 ةدّياز اهنإ : ةديبعوبأ لاق : لوآلا :لاوقأ بارعالا نم «ذإ» عضوم ىف (ىلوألا ةلأسملاز)

 ةديبع وبأ عنصي مل : جاجزلا لاق . بارعالا نم امل عضومالو . ناريع ةاارمأ تلاق»# ىمللاو ءاوخل

 01510 ا دج رج ١ لات هننإ كاتك نم فرح ءاغلإ روج مثال ان اذه
 (نارمع ةأرما تلاق ذإ ركذا) : ريدقتلا : دربلاو شفخألا لاق : ىناثلاو . ةرورض ريغ نم ىلاعت

 ؛ نيملاعلا ىلع نارمع ل 1 قطصاو : ريدقتلا : جاجزلا لاق : ثلاثلا . ريك امته كباك 5 هلم ١

 ا ل !!ةافلعا نرد لاعت هللا نإ - لاهو ةنف.ىراتألا نأ نعطاو : . >-رارتع ةأرما تلاق ذإ

 نأ لاحتسا ؛نارمع ةأرما لوق لبق احونو مدآ ىلاعت هافاطصا ناكاملو . حونو مدآ ءافطصاب

 باحينأن كمي و هيفمالكلا اذه نارهع ةأرماتلاق ىذلا تقولا كاذيديقم ءافطصالا اذه نإ : لاقي

 مدآقطصاهتلانإ : لاقي نأ ز اجف ؛ هتاعاطروهظو ؛ هدوجو دنع رهظامتإدحاو لك ءافطصارثأ نأب هنع

 لاق : عبارلا . مالكلا اذهنارع ةأرماتلاقامدنع نارمعل آو ؛ هدوج ودنعاحونو ء هدوجو دنع

 : ليقناف ؛ لوقلا اذه نارمع ةأرما تلاق ذإ ميلععيمس هللاو : ريدقتلاو . هلبقامب قلعتماذه : مهضعب

 كلذل ىلاعت هعمس نا : انلق ؟ دييقتلا اذه ىنعم اف . لوقلا اذه ةأرملا تلاق نأ لبق ميلع عيمس هللا نإ

 ريغتلاو ٠ كلذل اهركذي ديقم كلذ ركذت اهنأب ىلاعت هبلعو ؛ مالكا كلذ دوجوب ديقم مالكا
 تاقلعتملاو بسنلا ىف عقيامتإ عمسلاو ملعلا ىف

 ]2 ةلرعاو كدحلو ريعع قااناك « ناثام ىنب نار عِو / تذانث انركذ.نأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 ىبأ مالسلا اميلع ىسعو ىحي ناكو: ميرم تخأ عاشيإ هتنياب أب 0 دقو «ذوقاف تنب ةنح

 لق 11 . داتذل قاع تناك ابنا :ةمركع لاه كوالا :تاءاوررذنلا اذه ةيفيك ىف مث « ةلاخ

 سدقملا تيب ىلع هب قدصتأ نأ ادلو ىتتقزر نإ ارذن ىلع كل نإ مهللا : تلاقم“ , دالوألاب ءاسنلا

 هتندس نم نوكيل

 « تخاش ىتح دلو امل لصحب ناكام ميرم مأ نإ : ق>سإ نب دم لاق 4ةيناثلا ةياورلاو إل

 5 اءارةحعدف « د]ولل.ابسفت تكرحتق هل اخرف معطي ار ال فارق ةردش لاك ىف انوي ناك

 ءدجسلل امداخ ىأ « اررحم هلل هتلعج تفرع الف . نارمع كلهو : ميرمب تامل اداو امل

 حبذ مههاربإ ىأر مك تاعفام هالولو ؛ هللا نم ماهملاب كلذ تلعف امنإ اهنا : ىرصبلا نسحلا لاق

 هتفذقف ىسوم مأ هللا مهأ او :؛ ىحو نع نكي مل نإو هللا نم رمأ كلذ نأ لعق . ماسلا ىف هنبا

 ىحوب سيلو ميلا 2



 1 ةآلا عنا رغ ةأرمأ لاق دإ» ىلا
 مس < هار ه توه

 ىم لب اررحم ىّطب ينام كل ترد ا بر دكت رمت أما تّلَذإ

 هَللاَو أ م نرجو ادا سد ميلا عيمسلا َتنأ كَ

 كباَمديعأ قل 00 دانا المرح َزاَرْنِلَو تعضوام 7
 هت آد آ  آ لا لص سس سم هيي هس سس عي دف رش

 انطق هيو نَسَح لوب 50010 ممجرلا ناطيشلا نم اميرذو

 ل اذ

 قأ ميم آي لآق اقر اهدنع َدَجَو َباَرحْلا ايركذ الع لَحدا كاي كد الفك
 0006 ا ا 2 ا 6 3 ا 0 200

 «/06 فاس نع ءابتنا م قروب هللا نإ هللا 0 نم كلاش انكر
 1 ريم م 7-0 هر -- هر ل

 (نيعشاخانل اوناكو ابهروابغر اننوعديو تاريخلا ىف نوءراسي اوناك مهنإ) هلوقو هتالاسر لعحب

 ءانبأ نحنف «نارمع لآ نمو ميهاربإ دلو نم نحت : نولوقي اوناكدوهلا نأ وهو :رخآ هجو هبفو
 مالكلا اذه نأب املاع مهضعب ناكو ؛هللا نبا حيسملا : نولوقي اوناك ىراصنلاو ؛ هؤابحأو هلل

 لاوقألا هذهلعيمسهللاو : لوقي هن اكىلاعتهللاف ؛ هيلع ارصمقب ماوعلا بولق بييطتل هنأ الإ  لطاب

 ناب ةيآلا لوأ ناكف ء اهيلع كيزاجيف لاوقألا هذه نم ةدسافلا مكضا رغأ ميلع ؛ مكنم ةلطابلا

 مهنايدأ لع نورقتسم مهنأ نومعزي نيذلا نيبذاكلا ءالؤهل اديدهت اهرخآو : لسرلاو ءايبنآلا فرش

 : ةريثك ًاصصق ةبآلا هذه بيقع ركذ ىلاعت هنأ لعاو

 ىلوالا ةصقلاف

 مالسلا امهيلع ميم مأ ةنح ةعقاو

 تنأ كنإ ىنم لبقتف ًاررىنطب ىف ام كل ترذن ىنإ بر نارمع تأرما تلاق ذإ) ىلاعت هلوق

 قلو اال اك رك دلا نسل و تعم رام ملعأهللاو ا ا ميلعلا عيمسلا

 انسحاتابن اهتبنأو نسح لوبقب اهيرابلبقتف ميجرلا ناطيذشلا نم اهتيرذو كب اهذيعأ ىنإو مجرم اهتيعس
 وه تلاق اذه كل ىنأ ميرم اي لاق اقزر اهدنع دجو بارحلا ايركز اهيلع لخد املكايركز اهلفكو

 6«/م رخف  ؛«ه



 ةيآلا «ضعب نم اهضعب ةيرذد ىلاعت هلوق نك

 ةبي رارسأ ىلإ لصو بابلا اذه ىف لمأت نمو : ةمايقلا مايق ىلإ هعامنال

 لل عك هلوذ ىف 6 نون ولا ميهاربا لآب دارملا : لاق نم سانلا نم (ةثلاثلا ةلأملا)

 لاق !هامإ سانلل كلعاج ىنا) ىلاعت هلوقب دارملا مثو ؛ دالوألا مهب دارملا نأ حبحصلاو (نوعرف

 دارا لاقنم مهنف هفااز فلا كيك را ريغ ل11 مأو (نيملاظلا ىدهع لانبال لاق ىترذ نمو

 نب بوقع؛ نب ىوال نب ثهاق نب رهصي نب نارمع وهو . نورهو ىسوم دلاو نارمع

 مهنمو « ءايبنألا نم اع 1 يور رع “د وكيف ؛ ميهأرب نيل قا

 « اشيا نب دواد نب ناملس لسن نم وه ناكو « جمدلاو ناثام نب نارمع : دارملا لب : لاق نم

 نيبو : اولاق « مالسلاو ةالصلا مهلع ميهاربا نب قحسا نب بوقعي نب اذوه. لسن نم اوناكو

 نزأ : اهدحأ : رومأب هت ىلع لوقلا اذهب لاق نم جتحاو . ةنس ةئامنامتو :فلأ نينارمعلا

 مالسلا هيلع ىسيع دج ناثام نب نا 0 نملاةلا "لع نارتع ل*] وز اهل باقع زاوكذدملا

 نأ مالكلا نم دوضقملا نأ : . ىلوأ هيا مالكلا فرص ناكف «مألا لبق نم

 ” لوك لاكي هتافأ هيد 0 تت 1 0 ىسيع ةسطإ ( اع. نوجتح 'اوناك ىراصتلا

 ,ىلاعلا ىلع هافطصا ىلاعت هنال كلذو ؛ ام هايإ ىلاعت هللا نم اماركحإ هدب ىلع ترهظ امنإ

 ماقملا اذه ىف ىلوأ ناثام نب ناريع ىلع مالكلا اذه لمح ناكف ؛ ةميظعلا تاماركلاب هصخو

 ىلاعت هلوقل ةقباطملا ديدش ظفالا اذه نأ : اهثلاثو . نورهو ىسوم دلاو نارمع ىلع هلمح نم

 بلل ومأ ىه لب « ةيوق لئالد تسيل هوجولا هذه نأ ءاو (نيملاعلل ةبآ اانا و اهاناعجو)

 ملا لامتحالا لصأو

 ناتلاس هه «ضعب نم اهضعب ةيرذل ىلاعت هلوق امأ

 .ىاثلاو . ميهاربإ لآ نم لدب هنأ : لوآلا :ناهجو (ةيرذ) هلوق بصن ىف «ىلوألا ةلأسملا)

 ضبا نم ميتطللالوك لاح اف" ماماطلا 'ىأ 8لالا لكانت كوكي نأ

 ١ اخرا و اح وتلا ف ضخ نع اهضعب ارد“: لولا: هرجو ةلالا الان «ةيناثااةلأسملا)

 ىف مبك ارتشا ببسب كلذو (ضعب نم مهضعب تاقفانملاو نوقفانملا) ىلاءت هلوق هريظنو ؛ ةعاطلاو

 هيلع مدأ نم نيدلوتم اوناك مالسلا هياع مدأ ريغ نأ ىنعم ضعب نم اهضعب ةيرذ : ىناثلاو . قافنلا

 مدآ ىوس نم ةيرذلاب دارملا نوكيو  مالسلا

 مرئامضب ميلع « دابعلالاوقاأل عيمس هللا وىنعملا : لافقلا لاق« يلع عيمس هللاو) ىلاعت هلوق امأ

 ثيح لءأ هللا) ىلاعتهلوق هريظنو « العفو الوق هتماقتسا عي نم هقلخ نم قطصي امناو« مل اعفأو



 ةيآلا ءاحونو مدآ ىفطصا هللا ناد ىلاعت هلو
 داش

 هيلع فسون ناف. 0 هيلع بوقعي ق> ىف ك٠ مشا ةوق ةيوقت : | اثر 1 عمو بئذلا

 حير دجال ىنا) بوعي لاق ريعلا تاصف ايلف , ههجو 0 هئاقلاو هيلا هصيق لمحت ىمأ امل مالسلا

 هللا ىبص انلوسر قح ىف مك: قوذلا ةوق ةيوقت :اهعبارو . مايأ ةريسم نم |, سحأف (فسوي

 ىف اك ةسماللا ةوقلا ةيوقت : اهسماخو «مومسم هنأ ىتربخي عارذلا اذه نا» لاق نيح مل-و هيلع

 ىف هلثم دهاشيو اذه دعبتسي فيكف « هيلع امالسو ادري رانلا ىلاعت هللا لعج ثيح ليلخلا قح

 انهو (ىمضت الف كتزقتس) ىلاعت لاق 6« ظفحلا وق اهنف ةنطابلا ساوحلا امأرو ةماحلاو لد لإ

 تطبنتساو ملعلانم باب فلأ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىنملع» مالسلا هيلع ىلع لاق ءاكذلا ةوق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاح فيكف . اذكه ىلولا لاح ناكاذاف «باب فاأ باب لك نم

 ايح ىسدع جورعو ؛ جارعملا ىلإ ملسو هيلع هللا لص ىلا ج ورع لثف 4« ةكرخما ئؤشلا امو زر

 لع هدنع ىذلا لاق) ىلاعت هللا لاقو ؛ رابخأللا هب تدرو ام لع سايلاو سيردإ عفرو ؛ .اسلا ىلإ

 (كفرط كيلإ دتري نأ لبق هب كيتآ انأ باتكلا نم
 ملعاو « ءافصلا ةيانو . لاكلا ةياغ ىف نوكتت نأو دب الف «ةيلقعلا ةيناحورلا ىوقلا امأو إل

 نمو .«(سؤفنلا رباسل اهتهانم ةقلاتع ةيوبنلا ةسادقلا سفنلا نأ بالا اذه ىف مالكا ءاكعاا

 فاينايمللا" نع عفرتلاو « ءالعتسالاو « ةيرخلاو . ةنطفلاو : ءاكذلا ىف لكلا سفنلا كلت مزاول

 : ةراهطلاو ءاقنلا ةياغ ىف ندبلا ناكو ؛ فرشلاو ءافصلا ةياغ ىف حورلا تناك اذاف ؛ تاوهشلاو

 رهوج ىر»٠ ةضئاف راونأ ىرجي ةيراج امنال لالا ةياغ ىف ةكردملاو ةكرحا ىوقلا هذه تناك

 ةوقلا ةياغ ىف راثالا تناك؛ لايكلا ةياغ ىف لباقلاو لعافلا ناك ىتمو « ندبلا ىلإ ةلصاو ؛ حورلا

 ءافصلاو اق دل

 ,م اما مدآ ئطصا ىلاعت هللا نا : هانعم (احونو مدآ طصا هللا نا) هلوقف اذه تفرع اذإ

 لوقا لع يرحل مالا ناكس نم وأ ارسبلا م لف[ كلل ب انوش رسالات

 دالوأ نم ةنيعم ةبعش ىف ةيناحورلا ةوقلا لاك عضو مث « تاقولخلا فرشأ رشدلا : لوقي نم

 نم لصح مث « هاربا ىلإ مث ء ون ىلإ مث ء سيردا ىلإ ٠ هدالوأو ثيش مه « مالسلا هيلع مد

 هيلع هللا لص دمحم ةيسدقلا حورلا رومظل أدبم ليعمسا لع ؛ قحساو ليعمسا : ناتبعش ميهاربا

 عضوو ؛ بوقعي لسن ىف ةوبنلا عضوف ؛ وصيع و بوقعي : نيتبعشل أدبم قحسإ لعجو ٠ ملسو

 هللا ىلص دم ربظ الف ؛ سو هيلع هللا ىلص دم نامز ىلإ كلذ رمتساو  وصيع لسن ىف كلملا

 كلملاو نيدلا ىنعأ ايقبو . لسو هيلع هللا لص دم ىلإ كلملا رونو ةوبنلا رون لقن مل-سو هيلع



 ةنآلا «احونو مدآ ى مطصأ هنا ناد لاق هلو 7

 اليثمت , هقلخ ةوفص مبلعج ىأ . مهافطصا : ىنعمف . راتخا ةغللا ىف «طصا» يناثلا ةل أسملا)

 ةوادصاو ١ ةوفص :ادج وأ ةثالث لع لاياو «ةرودكلا' نم قنياو قصي ىدلا ءئثلا نم دهإبش ان

 و اوزميمارب ءاىفلاقو(ىتالاسرب سانا ىلعكةيفطصاىنا) ىسومل هلوق ةيآلاهذهريظنو ؛ ةوفصو

 (رابخألا نيفطصملا نمل اندنع مهناو بوقعيو

 حون ندو مدآ نيد ىطصا هللا نأ ىنعملا : لوآلا : نالوق ةبآلا ىف : لوقتق اذه تفرع اذإ

 فاضملا فذح ريدقت ىلع ىنعملا اذهنوكيو ؛ مهتلمو مهعرمشو مهنيد ىلإ اعجار ءافطصالان و

 لاصحلاب مهنيزو . ةميمذلا تافصلا نم مهافص ىأ . مهافطصا هللا نا : ىنءملا نوكي نأ : ىناثلاو

 هلوقل قفاو» هنأ: ىناثلاو . راهضالا ىلاهيف جاتحنال انأ : امهدحأ :نيهجولىلوأ لوقلا اذهو « ةديما

 ةالصلا مهيلع ءايبنالا نأ جاهملا باتك ىف ىميلملا ركذو (هتالاسر لعجي ثيح ملعأ هللا) ىلاعت

 ىوقلا امأ « ةيناحورلا ىوقلاو « ةينامسجلا ىوقلا ىف مهريل نيفلاخم اونوكي نأو دبال مالسااو

 دكر اماو ةكردم امأ ىهف « ةينامسجلا

 ىهف ةرهاظلا ساوحلا امأ « ةنطابلا ساوحلا اماو . ةرهاظلا ساوملا امإ ىهف (ةكردملا امأ)ل

 ةفصلا هذه لاب ًاصوصخم ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ناكدقلو ؛ ةرصابلا ةوقلا : اهدحأ: ةنمخ

 01 اير اهقرانمتم ران ضرألا لكي وزو ملسو هيلع هلا لص هلوق : لوألا : ناهجو هيلعلديو

 ريظن و «ىربظ ءارو نم كارأ ىتاف اوصارتو كفوفص اوميقأ» سو هيلع هللا لص هلوق : ىناثااو

 توكلم ميهاربا ىرن كلذكو) ىلاعت هلوق وهو ملسو هيلع هللا لص ميهاربال لصحام ةوَلا هذه

 ىلعاألا نم توكلملا عيمج دهاشىتح هرصصب ىوقىلاعت هنأ هريسفتفف اوركذ (صرآلاو تاوهسلا

 تناك ةماعلا ءاقزر نأ ىورف نوتوافتي ءارصبلان الد عءتسمريغ اذهو : هللاهمحر ىميلالاق لفسالاو

 اك طل نم ىوقأ ملسو هيلع هللا لص ىناا رصب نوكي نأ دعبي الف « مايأ ةثالث ةريسم نم ءىشلا سعبت

 : ناهجو هيلع لديو ؛ ةوقلا هذه ىف سانلا ىوقأ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو ؛ ةعماسلا ةوقلا : اهيناثو

 هيفو الإ مدق عضوم اهفام طئت ناش ل انا كك ملسو هيلع هللا ىلص هلوق : امهدحأ

 ىف تفذق ةرخص ىوه هنأ ركذو ايود عم هنأ : ىناثلاو . ءامساا طيطأ عمسف «ىلاعت هلل دجاس كلم

 اومعز مهناف . اذه داعبتسا ىلإ ةفسالفلل ليبس الو : ىميلحلا لاق ؛ نآلا ىلإ اهرعق غلبت ملف منبج

 ةصقف مالسلا هيلع ناهلسل ةوقلا هذه ريظنو , كلفلا فيفح عمس ىتح هسفن ضار ثروغاثيف نأ

 هانعم ىلع هفق وأو لغلا مالك نالس عمسأ ىلاعت هتلاف (مكنك اسم اولخدا لفلا اهمأ اي ةلمع تلاق) لفلا

 عم مكن نيح ملسو هيلع هللا لص دمحم الصاح كلذ ناكو : مبفلا ةيوقت باب ىف اضيأ لخاد اذهو



 ١ ةنآلا لحوناو مدأ ى ةطصأ هلأ ناد لاعت هلوق

 00 اي نم اوقلخ مهنأ ىرخأ ةيائور ىف دعنا نييناحورأ وع

 ماع تن مث ءال وهف 0 رونلا نم مبحاورأوخرلا نممهنادبأ : - لوقمتف نيلوقلا نس 0 نأ قيد

 امأو(نيرفاكلا نه ناكو) ىلاعت هلوةلرهاظ هرفكف سولبإ امأ ؛ةرفك مهف نيطاينشلا امأ ؛ تاوامسلا

 ةولداجيل مهئايلوأ ىلإ نو>ويل نيطايشلا ناو) ىلاعت هلوق ليادب ؛ ةرفك اضيأ مف نيطايششلا رئاس

 قسفف) ىلاعت لاق« رشبلل ءادعأ مهرمءأب مهنأنيطايشلا صاوخ نمو (نوكر شمل كنا مهومتعطأ ناو

 اودع ى كلا يا (ودع كل مثو ىفود ن ره اءاقك رد 0 يا

 سيلبإ رح ةياكح ىلاعت هللا لاق ؛ رانأ| نم نيؤواخم منو © نيطايشا| صاوخنمو(نجلاوسنالا نيطايش

 رفاكم نق نجلا امأف(مومسلا ران نم لبق نمهانعلخ ناجلاو) لاقو ( نيط نم هتفلخو نان نمد ىتفلخ)

 سنالا امأو (ادشز اورحتكتل وأف أنف نوطساقلا انهونوململاانم انإو) ىلاعت لاق . نمؤم مهنمو

 وهلو ألا كلذ نأ ىلع لد نآرقلاو ةيابنال ام ىلإ ب هذلالإو ؛لوآلا ممدلاو وهآدلاو مل نأ كشش الف
 نم هقلخ مدآ لثك' هللا دنع ىبيع لثم نإ) ةروساا هذه ىف ىلاعت لاقام ىلع ملسو هياع هللا للص مدآ

 ةدحاو سفن نم مكقاخ ىذلا مكبر اولا سانلا اأاي) لاقو ( نوكيف نك هل لاق مم بارت
 (اهجوز اهنم قلخو

 ىف اوفلتخاو :نيطايشلاو نجلا نم لضفأرثيلا نأ ىلع ءاسلعلا قفتا : لوةنف اذه تفرع اذإ

 (اودجسفمدآل اودجسا) ىلاعت هلوقريسفتىف ةلأسملا هذهانيصقتسا دقو : ةكئالملامأ لضفأ رشبلا نأ

 واعو ةماركلاا ديزهىللع لدي ءافطصالا نال كلذو ؛ةبآلا:هذب. اوكسمت لضفأ رشبلا نأن نوائاقلاو

 ََنَم لضفأ اونوكنأ بجونيملاعلا لكىلع ءاسن لا نم هدال وأ و مدآىفطصا هنأ ىلا ءت نيب اماف ةجردلا

 نيملاعلانم مهن وكل ةكئالملا

 نال ضقانتلا ىلإ ىدأنزملاعلا :لكىلع امف نيروك ذا ليضفت ىلع ةيآلا هذه انلمح نا : ليق ناف

 لضفأ مهنمدحا و لك نوك مزلي نيملاعاا لكنه لضفأ مهنه دحاو لكنأب اوفصو اذإ ريثكلا عملا

 لضف أ هنوك ىلع هانلمخو لو « لاحم كلذو رخآلا نم لضفأ مهنم دحلاو لك نوك مزلي نيملاعلا لك نم

 ىلاعتلاق اضيأ و ضقانتلل ًاعفدىنعملا اذه ىلعهلحبجوف ؛ ضقانتلا مزاي مله فنج ىملاع وأ هنامز ىماع

 لب مس و هياعهللا بص دمحنم لضفأ مهنوك مزاي الو (نيملاعلا ىلع كتلضفىناو) ليئارسا ىنب ةفص ىف

 مدآ قطضا) هلوق ىف رهاظ باوجلاو : انهد اذكف  مهنم دحاو لك نامز وملاع هب دارملا :انلق

 اذه ىفام ةياغ ٠ كلملا هيف جردنيف . هيلع ملاعلا ظفل قالطا حمصي نم لك لوانتي (نيملاعلا ىلع

 روصلا رئاس ىف هكرتن نأ زوجي الف , هيلع ماق ليلدل روصلا ضعب ىف همومعب لمعلا كرت هنأ بابلا

 ليلد ريغ 0



 م-
 ةيآلا (كلوشرلاو هّللأ اا 5 هإ وف 0

 22 3 29 م رع 5 3 6 هِي مع 1 ا ا ير 9 9 1 0

 ١ نيرفاكلا بحال هللا ناف اولوت ناف انكتب هللا اوعيطأ لق

 01 نيملاعل لع نار ع ل ا ميهاربإ ل ا ,د طضأ هلا نإ

 تم مخل رس اا 7 1
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 0 2 هللاو ضع نم امضعب هود

 4 لال بحال هللا ناف اولوت ناف ل كلا هللا اوعيطأ لقا ىلاعت

 0 512 نا ذولا دق الا 501قا نالت متتك نإ لق) هلوق لزن امل هنأ

 مالكلا قيقحتو : ةيالادذه تلزنق ''ىسيغئىراضتلا تمحأ 6 هب نأ ان رمأنأو « هللا ةعاطك هتعاط

 ادم نأ ىهو : نيدلا ىف ةببش قلأ قفانملا نا مث  هتعباتم بوجو تضتنقا امل ىلوآلا ةيآآلا نأ

 لاقف ٠ ةبشلا كلتل ةلازإ ةيآلا هذه ىلاعت هللا ركذ : ىميع ىف ىراصنلا هلوي ام لثم هسفنل ىعدي

 لب ىسيع ىف ىراصنلا لوقت امال ىتءباتم مكيلع هللا بجوأ امنا ىنعي 1 رلاو هللا اوعيطأ لق)

 هتعاطن وك تنأمزل : 0 هللاوع فيلاكتلا غلبم ناك املو ٠ هللا دنع نم الوسر قواك

 لاك لاف 2 0 ؛ نيدلا ىف قفانملا اه املأ ىلا ةبسقلا لجال ال ىنعملا اذهل ةعباتلا باجا ناكف ةبجاو

 « هللا ةبحم ل لصحم ال هناف م تالا را يزن لا اك ةللكتلا نانا لا قاف

 تا دك مذلا بجوتسا رفك نمو « هعاطأ نا. حدملاو ءانثلا بجوأ امتا ىلاعت هنأل

 . ملعأ هتلاو ةبحما دض

 نماهضعب ةيرذ نيملاعلا ىلع نارمع ل آو ميهاربا ل آو احونو مدآ فطصا هللا ناإإ ىلاعت هلوق

 «مياع عيمس هللا و ضعي

 ميهيصانمفرشو لسرلا تاجردولع نيب ؛ لسرلا ةعباتمب الإ متتال هتبحنأ نيبال ىلاعت هنأ معا

 لئاسم ةيآلا ىفو (مدآ ىفطصا هللا نا) لاقف

 نأ ىلع اوقفتاو ؛ فلكملا ريغو فلكملا : نيمسق ىلع تاقواخلا نأ معا «ىلوآلا ةلأسملا)

 0 ل كالا ةعرازأ نيدلكملا "ف انطأ/ نأ اغا وقفنا وا فلكل |:!ريغا نم: لاظفأ فلكم

 نم مهنمو « رلا نم مهقلخ ىلاعت هللا نأ رابخالا ىف ىور دقف ةكئالملا امأ . نيطايشلاو : نجلاو

 هوجولا عرسأ ىلعناريطلا ىلع اوردقببسلا اذهل مهنأ : لوآلاف . كلذةحص ىلع ةيلقع هوجوب جيتحا

 ببسلا اذهل : ثلاثلا . ءايشاألا لمح موقت حيرلا نآل ٠ شرعلا لمح ىلع اوردق ببسلا اذهل : ىناثلاو



 ١ ةيالا «ميحر روفغ هللاو مبونذ مكل رفغيو» ىلاعت هلوق

 ؛ هلالجاو هماظعإ ةبحم نع ةرابع ىلاعت هللا ةبحم نأ ىلع نورصم نوماكتملاو (هلل ابح دشأ اونمآ

 الإ انك قلعت ل ةدارالا و: ةدارالا نينج نم حلا ناللءاولاقع هاو اخ 1 عاد

 . عفانملاب الإ و ثداوحلاب

 لجأ ابوبح ناك امنإ هنا ءىث لكىفلاقي نأ نكميال هنآل كلذو فيعض لوقلا اذه نأ معاو
 لعن انأ تاذلاب ايوب نركب ةىث ىلإ ءاهتالا نميدب الف ءرودلاو لسلشتلا ءزل الإ و خا ع

 متسر رابخأ انعمس اذإ انأ كلذكو . هتاذل بوبحم لالا نأ لعن كلذكف ءاهتاذل ةبوبحم ةذللا نأ

 امبر لب « ليملا كلذ ىف انل ةدئافال' هنأب عطقن انأ عم ؛ امهيلا بلقلا لام امهتعاجش ىف رايدنفساو

 ةذللا.نأ اك: هتان! توبجم/لاكلا نآالسم 1 ارنلع ىصتانأ ان) ناو ال ةيصخخ هل كلت نا

 ياذا نم اهتاذل ايوحم هتك ىذتقي كلذ ناكف «لاعتو هناحش هلللاكلا لاك و اانا

 لات هللا” ةبحم امأ و. ::نوملكتملا لاق ::هلالجإف هلاك راثآ نم رْثأ م هل لحن نيذلا هدنع نيبرقملا نمو

 هيلا ايندلاو نيدلا ىف عفانملاو تاريخلا ا ىلاعت هتدارا نع ةرابع ىهف دبعلا

 ىف ةبغرلا نوربظي اوناكو . ىلاعت هلل نيبحم اوناك مهنأ نوعدي اوناكموقلا «ة يناثلا ةلأسملا)

 هللا نوبحت متنك نإ : ادحلا نيهجو نم مازلالا نأ ىلع ةلدتشم ةبآلاو « ىلاعت هللا مهبحي نأ

 5 نأنوبحت متتك نا : ىناثلا . ىتعباتم مكيلع بجوأ ىلاعت هنأ لع تلد تازجعملا نآل ىوعبتاف

 5 اضيأو ٠ هعاطأ نم لك بح ىلاعت هللاو ؛ هلل متعطأ دقف ىنومتعبتا اذا منال ىنوعبتاف هلل

 د نمو «٠ هريغ ميظعت كرتو« هميظعتو ىلاعت هللا ةعاط ىلإ توعد ىنأ الإ ىتعباتم ىف

 ةيلكلاب ضارعالاو .« بوبحملا ىلع ةيلكلاب لابقالا بجوت ةبحلا نال « هيف ابنغار ناكهللا

 . بوبي ا ريغ نع

 بتكو : ىلاعت هلا ءايا وأ فنعطلا ىف ماقملا اذه ففاشكلا بحاص ضاخ 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 هللا ءابلوأ ىف نعطلا لع أنتجا ةنأ كيرف... شتفلا كنك قف هلثم ثتكي نأ ,لئاعلا يل

 ةمصعلاهللا لأسن : ىلاعت هللا مالك ريسفت ىف شحافلامالكلا كلذ لثمهبتك ىلع أرتجا فيكف ؛ ىلاعت

 نمو « باوثلا هؤاطعإ هل ىلاعت هللا ةبحم نم دارملاو (مكبونذ كل رفغيو) ىلاعت لاق مث ؛ةيادهلاو

 روفغ ىنعي (ميحر روفغ هللاو) لاق م ؛ لقاع لكهبلطي ام ةياغ اذهو « باقعلا ةلازإ هبنذ نارفغ

 همركو هلضفب ةرخآلا ىف محر ىصاعملا عاونأ ديعلا لع رتسي ايندلا ف
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 روفغ 6 >> ١*«

 لبمي هنأو ؛ هتردق وهءلعلا» مهفرعو ؛ هسفن نم مثرذح ثيح مبم فؤؤر هنأ : لوألا : هوجو هيفو
 هتفأر نمو : نسحلا لاق , هبضغ قاّمحتسا نم مهرذحو . هتمحر باجيتسا ىف ممغرو « لمم الو

 هنأ : تلاثلا . ىفالتلاو كرادتلاو ةبوتلل مهلبمأ ثيح دابعلاب فؤر هنأ : ىناثلا . هسفن مرذح نأ مهم

 دبعلالعيل ؛دعولل وهو (دابعلاب فؤر هتلاو)هلوقب هعبتأ « ديعولل وهو(هسفن هللا مرذحبو) لاق امل

 ” لص نازقلا“ ف دابعلا ظفل نأ وهو : عبارلاو ؛هطخسو هديعو ىلع بلاغ , هتمحرو هدعو نأ

 (هللا دابع اب برشي انيع) ىلاعت لاقو (انوه ضرالا لبع نوشمب نيذلا نمحرلا دابعو) ىلاعت لاق

 (دابعلاب فؤرهللاو) لاقف ؛ ةعاطلالهأ دعو ركذقاسفلا و رافكلا ديعو ركذ امل هنأ ىنعملا ناكف

 نينسحناو نيعيطملاب فؤر وهف ؛ قاسفلا نم مقتنم وه اي ىأ

 هللاو مكبونذ مكل رفغيو هللا مكيحب قوعبتاف هللا نوبحت منك بنر لق )) ىلاعت هلوق

 مجبر رو
 ؛ديعولاو ديدهتلا ليبس ىلع هلسرب نامبالاو ؛ هب ناميالا ىلإ موقلا اعد امل ىلاعت هنأ ملعا

 هذه تلزنف هؤابحأو هللا ءانبأ نحن : نولوقي اوناكدوهملا نأ وهو ؛ رخآ قيرط نم كلذ ىلإ مهاعد

 مانصالل نودجسي مارحلا دجسملا ىف مثو شيرق ىلع فقتو ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىوريو ؛ةيآلا

 ىلاعت هلل امح هذه دبعت اما : شيرق تلاقف ؛ ميهاربا ةلم متفلاخ دقل هللاو شيرق رشعماب : لاقف

 ؛ هلل ًابح حيسملا مظعن امتا : اولاق ىراصنلا نأ ىوريو « ةيآلا هذه تلزنف « ىنلز هللا ىلإ انوبرقيل
 هتعاطو هاضر بلطي و« هلا تحت هنأ ىعدن .ءالقعلا قرف نم دحاو لكف ةلجابو : ةيآلا هذه تلزنف

 نيداقنم اونوكف ىلاعت هللا ةبحم ءاعدا ىف نيقداص متنك نإ لق) سو هيلع هللا لص هلوسرل لاقف

 ىف نوكي نأو دبال « ىلاعت هلل ابحت ناك نم نأ مالكلا ريدقتو هتفلاخم نع نيزرتح هرهاوأل

 هيلع هللا لص دمحم ةوبن ىلع ةعطاقلا ةلالدلا تماق اذإو . هطخس بجوي ام رذحلا ةباغ

 تلصح ام ةبحملا كلت نأ ىلع كلذ لد ةعباتملا هذه لصحت مل ناف ٠ هتيلاتما تحج و: : ملسو

 : لئاسم ةيآلا ىفو

 نيذلاو) ىلاعت هلوق ريسفت ىف مدقت دقف , ةبحلا ىف ىصقتسملا مالكا امأ (ىلوألا ةلأسملا)



 /١ +. علوش نما لعام ويلا ار
 هيف دب الف ؛ ةمايقلا موي هنادجو نكي الو « قبب ال ضرع لمعلا نأ ملعا 4 ةيناثلا ةلأسملا )

 خسنتسنانك انا) ىلاعت هلوق وهو , لامعألا فئاح دحب هنأ : لوألا : نيهجو نم وهو ليوأتلا نم

 لامعأللا ءازج دحب هنأ : ىناثلاو (هوسنو هللا هاصحأ اولمع امب مهئينيف) لاقو (نولمعت منك ام

 لمت و. ةمايقلاء وب ةرضحم نوكت فئاحصلا كلت نأ دارملا نوكي نأ لمتح .(ازمضحم) ىلاعت هلوقو

 هلك لعو (ازنضاحب اوانع امي ]ودجؤ وز هلوقك ياريضع نوك لمعلا رج نأ : ىلا نارك نأ

 ش ندلصاب عيه رلى مسع الان تيدر

 ناتلأسم هيفف «اديعب ادمأ هنيبو اهنيب نأ ول دوت ءوس نم تلمع امور هلوق امأ

 ةلص«تامع» نوكيو ؛ ىذلا ةلزنمبانهه ءامد لءينأ رهظألا:ىدحاولالاق (ىلوألا ةلأسملا)

 بصني نأ مزليناكالاو ؛ ةيطرش«ام»نوك-: نأزويالو « لوآلا«اه»ىلع افوطعمنوكيو ء امل

 ىذلا ىنعمب انهه «امد نأ ىلع اليلد اذه ناكف « عفرلاب الإ دحأهأرةب لو . هضفخب وأ«دوت»

 «تدوو هللا دبع ةءارق لع ةيطرش نوكس نأ عيدي لبف ::لبق ناف
 كاذ ىف رفاكلا لاح ةياكح هنآل , عقوأ ربخلاو ءادتبالا ىلع للا نكل هت ىف مالكال :انلق

 ةووهجتملا فءازقلل هاروت رثك الو مويلا

 ىنأ لوق وهو : لوآلا : نالوق هبف (ءوس نم تامع امو) هلوق ىف اولا (ةيناثلا ةلأسملا»

 امأو ءءوس نم تلمع امو ريخ نم تامع ام دجت : ريدقتااو . فطعلا واو واولا : ىنامفصالا لسم

 امو: نيدقتلاو .٠ مولا ةمض هنأ, «لآلا»::ناهكيو هني (]هسنر اذلمأ هاو, اسياخ وا دونر ل

 امن نجت موي : ستلاو 7نالاعج نوكي نأ ::ىاثلاو# ةتييو اتيماسدمك نأ درت يتلا ل

 اننع هود رت املا مع ل

 عطقلا ىلع اليلد ةيآلا نوكتال لولا اذه ىلعو . فانئتسالل واولا نأ «(ىلاثلا لوقلاو ١

 ًارضح هنوك ىلع باوثلابناج ىف صن هناأل كلذو ؛ اذهفطالاو مركلا عضومو « نيبنذملا ديعوب

 كلذو « هنعدعبلاو « هنمرارفلانودوي مهنأ ركذ لب ء روضحلا ىلع صني ملف باقعلا باج كارل

 ديعولا بناج نم عوقولاب ىلوأ دعولا بناج نأ ىلع هبني

 دعب كنيبو ىنيب تيلاي) ىلاعت هلوق هريظنو ء ابيلا ىبتني ىتلا ةياغلا «دمألا» 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 (نيرقلا سنيف نيقرشملا

 ذإ « ناكملا ىلع وأ ناهزلا ىلع دماألا ظفل انلمح ءاوس : مولعم ىنمتلا اذه نم دارملا نأ ملعاو

 (دابعلا, فؤر هللاو)لاقمث ؛ ديعولا ديك أتل وهو (هسفن هللا ؟رذحب و) لاق مث ؛ هدعب ىنمت دوصقملا

 «/م رخف معو
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 ول ءوس نم تح امو اضخم ريح ْنم تام ست لحب مْوَ

 درا روكا ال ل ا تل ل ا ء

 5 داخل هلق ل كج هنا كردي و اديعب ادما هنيبو انين نا

 قايل امأ تفيلكات سم طخب ام 5 لع ًاديعو ةيآلا هذه تناكنا ( ثلاثا: || لاوس

 ىامو تاواهسلا ىف ام هلل) هلوق ىف ةرقبلا ةروس رخآ ىف مالكلا اذه ليصفت انركذ : 4

 (هللا هب كبساحي هوفخت وأ كسفنأ ىفام اودبت ناو ضراألا

 (ضرأألا ىف امو تاوامساا ىف ام ملعيو ل ىلاعت لاق مث

 لاق مث . ليعافألا مزج (هللا مه.ذعي مولتاق) هلوقك وهو : فانئتسالا ىلع عفر هنأ ملعاو

 هلوق ىفو . اعفر (لطابلا هللا ميو . كبلق ىلع متع هللا اشي ناف) هلوق هلثمو ؛ عفرف (هللا بوتيو)

 فيكف امهف ءىث هيلع ىخ ال ناكاذإ هنال ريذحتلا ةباغ (ضراأللا ىف امو تاوامسلا ىف ام ملعيو)

 ريمضلا هيلع ىنخي
 ملاع ىلاعت هنأ نيب امل هنال كلذو « ريذحتلل امامنا (ريدق ءىث لك ىلع هللاوإل ىلاعت لاق مث

 نيب مب ءباقعلاو باوثلا نم هقاقحتسا ريداقمب املاع ناكو « هبلق ىف امب املاع ناك تامولعملا لكب

 ىف نوكيف ءهيلا دحأ لك ق> لاصيإ ىلع ًارداق ةلاحم ال ناكف : تارودقم ا عيمج ىلع رداق هنأ

 بيهرتلاو بيغرتااو « ديعولاو دعولا مامت اذه

 ) فلااول دووم نم تاعامو ارضحم ريخ نم تلمع ام سفن لو دحت موي.إ) ىلاعت هلوق

 لئاسم هيفو: مدقت ىذلا مالكلا مات نمو  بيهرتلاو بيغرتا باب نم ةيآلا هذه نأ ملعا

 مويلا :ىرابنألا نبا لاق :لوآألا :اهوجو (موي) هلوق ىف لماعلا ىف اوركذ «ىوألا ةلأسملا)

 ىف (هسفنهللا ؟رذحي و) هلوق هيف لماعلا :ىناثلا . دحت موي ريصملا هللا ىلإو : ريدقتلاو ريصملاب قلعتم

 لك ىلع هتلاو) هلوق هيف لماعلا : ثلاثلا . مويلا كلذ ىف هسفن هللا ؟رذ< و لاق هنأ« ةقباسلا ةبآلا

 مويلا اذهصخو « ارضح ريخ نم تامع ام سفن لكدجت ىذلا مويلا كلذ ىف ريدق ىأ (ريدق ءىث

 كلام) هلوقك «هنأش مظعل هل اليضفت ىلاعت هللا ةردق ىف هتلزنمب ماياألا نم هريغ ناكناو « ركذلاب

 . مويلا كلذ ىف اذك و اذك سفن لك دوت : ىنعملاو (دوت) هلوق هيف لماعلا نأ : عبارلا (نيدلا موي

 سفن لكدجت موي رك ذاو : ريدقتلاو , رمضمب ابصتنم نوكي نأ زوي : سماخلا



 6 ةيآلأ «؟رودص قام اوفخت نا لق»ىلاعن هلوق

 1 تر ناسا اس 26 هسا 272575252 رزورت ه

 امو مو تاواَسلا فام عبو هللا هلي هودب وأ ؟رودص قام اوف ْنِإ لق

 ا

 ىو ريد 1 لك ىلع هّللاو ضرألا ف

 هعفد ىلع دحأل ةردقال هنأو : هل ةياهن الام ىلع ارداق هنوكل : باقعلا عاونأ رظعأ نك

 دارا

 نع هللا مهاهني ىأ ءرافكلا نم ءايلوآلا ذاختا ىلإ دوعت انهه سفناا نأ «ىاثلا لوةلاوإل

 كدا قهر

 هللا ىلإ ىريصم دنع هباقع كرذحي هللا نا : ىنعملاو «ريصملا هللا ىلاوإل لاق مث

 ىف امو تاومسلا ىفام ملعِيو هللا هملعي هودبت 5 مكر ود ىفام اوفخت نا لق ل ىلاعت هلوق

 (ر يدق ءىث لك ىلع هللاو ضرآلا

 هنع ىتثتساو « انطابو ارهاظ ءايلوأ نيرفاكلا ذاختا نع نينمؤملا ىبن امل ىلاعت هنأ معا

 نال كلذو « ةيقتلا تقو ىف رهاظلل افاوم نطابلا ريصي نأ ىلع ديعولاب كلذ عبتأ رهاظلا ىف ةيقتلا

 لوصحلابدس رهاظلا بسحب لعفلاكلذ ىلع همادقا ريصيدقف : ةالاوملا راهظإ ىلع ا دنع مدقأ نم
 دب الهنأدبعلا لعيف . رهاوظلاب هملعك نطاوبلاب ملاع هنأ ىلاعت نيب مرج الف . نطابلا ىف ةالاوملا كلت

 تاللاؤس ةبالا ىفو هبلق ىف هيلع مزع ام لك ىلع هيزاجب نأ

 طرش (هودبت وأ كرودص ىف ام اوفخت نا) هلوقف ةيطرش ةلمج ةيآلا هذه «لوآلا لاؤسلا )
 ثودح ىضتَقِي اذهف « هنع رخأتم طرشلا لع بترتم ءازجلا نأ كلش الو ءازج (هللا هيلعي) هلوقو

 ىلاعت هللا لع

 نا مث ؛نآلا هلوصح دنع الإ لصحي ال نآلا لصح هنأب ىلاعت هللا لع قلعت نأ : باوجلاو

 ةلأسملاهذهو « للعلا ةقيقح ىفال : تاقيلعتلاو تافاضالاو بسنلا ىف عقو امتا ددجتلاو لدبتلا اذه

 مالكلا لع ىف ةروكذم ىهو ميظع روغ اهل

 و (؟رودص ىف ام اوفخت نا) لاق ملف ؛ بلقلا وه رئامضلاو ثعاوبلا لحم «ىناثلا لاؤسلا)

 ؟ مبواق ىف ام اوفخت نا لقي

 رودص ىف سوسوي) لاق اك بلقلا ماقم ردصلا ةماقا زاجل ء ردصلا ىف بلقلا نآل : باوجلا

 (رودصلا ىف ىلا بؤاقلا 'ئمعت نكلو ناَصبالا ىمحت آل امناف):لاقو (ساتلا



 ةبالا «هسفن هللا ؟رذح ود ىلاعت هلوق ١

 (نامءالاب نّيمطم هباقو هرك أ نم الإ) ىلاعت هلوق ةبآلا هذه ريظن نأ معاو

 اهضعب ركذن نحنو ةريثك اماكحأ ةيقتلل نأ ٍلعا (ةعبارلا ةلأسملاإ)

 ىلع مهنم فاخيبو ءرافك موق ىف لجرلا ناك اذإ نوكنت امإ ةيقتلا نأ (لوآلا كحلاإ

 مالكلارهظي نأ اضيأ زو لب :ناسللاب ةوادعلا ربظيال نآبكلذو ؛ ناسللاب مرادي هلامو هسفن

 ةيفتلا ناف « لوقيام لك ىف ضرعي نأو . هفالخ رمضي نأ طرشب نكلو ؛ةالاوملاو ةبحبلل مثوملا

 بوالقلا لاوحأ ىفال رهاظلا ىف اهريثأت

 « لضفأ كلذ ناك ةيقتلا ل زوجي ثيح قحلاو ناميالاب حصفأ ول هنأوه «ةيقتلل ىناثلا محلا إل

 ةيليسم ةصق ىف هانركذام هليلدو

 اضيأ زوجت دقو ةاداعملاو ةالاوملا راهظاب قاعتي اف زوجت امنإ اهنأ (ةيقتلل ثلاثلا ملا

 ةداهشلاو لاومألا بصغو انزلاو لقلاك ريغلا ىلإ هررض عجريام امأف نيدلا راهظاب قلعتي اهف

 ةتبلا زئاج ريغ كلذف ؛ نيماملا تاروع ىلع رافكلا عالطاو تانصحملا فذقو روزلاب

 بهذم نأ الإ نيبلاغلا رافكلا عم لحت امإ ةيقتلا نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ (عبارلا كحلا)

 ةيقتلا تلح نيك رشملاو نيملسملانيب ةلاخلا تلكاش اذإ نيملسملا نيب ةلاحلا نأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 : سفنلا ىلع ةاماحم

 نأ لمتحي لاملا نوصل ةزئاج ىه لهو . سفنلا نوصل ةزئاج ةيقتلا (سماخلا كحلا)

 ملسو هيلعهللا لص هلوقل و «همد 006 مل-لالام ةمرح» ملسو هيلع هللا لص هلوقل . زاوجلاب اهيف 5

 هم نعغلاب عسب اذإ كلل ةديدش لاملا ىلإ جلال ناو «ديهش وهف هلام نود لتق نم»

 زوحيال فيكف ؛لاملا ناصقن نم ردقلا كلذل ًاعفد مميتلا ىلع راصتقالا زاجو . ءوضولا ضرف

 ملعأ هللاو انهه

 نينمؤملا فعض لجألل مالسالا لوأ ىف اتباث ناككلا اذه : دهاجم لاق «سداسلا مكحلا)»

 موب ىلإ نينمؤيلل ةزئاج ةيقتلا لاق هنأ : نسحلا نع فوع ىورو ء الف مالسالا ةلود ةوقدعب امأف
 ناكمالا ردقب بجاو سفنلا نع ررضلا عفد نآل ءىلوأ لوقلا اذهو « ةمايقلا

 ا املا و 4 اهودع هئدر نأ :لاوأللا .:نالووةفو مه فن هللا كرذحيو ١) ىلاعت لاق مث

 هباقع اوقحتستف هوصعت نأ (هسفن هللا ؟رذحيو) ىنعملا له وبأ لاقو . هسفن باقع هللا كرذحيو

 لاذع وهأ هنم رذجتلا ديرأ ئذلا.نأ ديفيال اذهف هللا مرذحي و :لاق ول هنأ سفنلا ركذ ىف ةدئافلاو

 رداصلا باقعلا أ مولعمو هايتشالا انا لاأَز نيفلا 0 كلف 8 هريغ نه 3 هللا نم ردصل



 نا 1 0 مهنم وكلا نأ الإ» ىلاعت هلوق

 نأ فمك هنأش نم ةلاحم ال ناك ؛ كلذ 00 1 رفاكلا ةالاوم نغ اهم ةلاحم ال

 كلذ لعمي ال

 مكءادهش اوعداو) هلوقك نينمؤملا ريغ نم ىأ (نينمؤملا نود نم) هلوق (ةثلاثثا ةلأسملار)

 ورعنؤد سلج ديز:لوقتءناكملاب صتخم نود ظفل نآل كلذو . هللا ريغ نم ىأ (هللا نود نم

 نود ظفل لتقل ننام زهق: ناكيلل/ قو ريغل اننا راك نم نا: عايل كرز ذاك 31
 سيافىعملاو. فذ.٠ هيفو (ءىث ىف هللانم سيلفكلذ لعفي نمو) ىلاعت لاق مث : ريغ ىنعم ىف المعتسم

 أ اذهو : اسأر ىلاعت هللا ةيالو نم خلسنم هنأ ىنعي ةيالولا مسا هيلع عقي ءىث ىف هللا ةيالو نم

 : ارعاشلا لاق ناذنخ هودعةالاومو ل رلاة ن

 بزاعب كنع لولا سيلك قيدص ٠ .ىتنأ معزت مث ىودع دوت
 غلبأ اذهو ءىبث ىف هللا نيد نم سيلف : ىنعملا نوكي نأ لمتحيو

 لئاسم هيفو «ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ )ل ىلاعت لاق مث

 ؛ ةلامالاو يخفتلا نيب : ةزم>و مفان أرقو : ةلامالاب ةاقت : ىتاسكلا أرق (كؤالا ةلأسملا)

 امتزاؤ ةاقتاو . ءاثلاّت م فلاآألا نأ نذّوتل:ةلامالا تزاج امو ةيقتكوقغي أرق ميخفتلاب نوقابلاو

 فاقلا وهو ؛ ىلعتسملا فرلا لجالف مهن نمو ؛ ةمختو ةدؤن' وح ؛ ةلعف

 هردصمناك تيقتاتلقاذاف . ىوقتو « ةيقتوءقتو « ةاقتهتيقت:ىدحاولا لاق (ةيناثلا ةلأسملا))
 ؛ ردصملا عضوم عضو 7 ةاقت نآل ءاقتا لقي لو ةاقت لاق مث اوقتت لاق امتإو .ءاقتالا

 اتابناهتبنأو نقيض لويعت يبو اهلاقتف) كاحتا تلا .لاقوا هكر ككرار اهيل ني ل

 ءاشأا لاقو (انسح

 اعانرلا ال1 كتاطغ دير

 ةدك وم الاح نوكيف ةامر لثم انهه ةاقت لعحجي نأز وجو :لاق ؛ءاطعالا ىرجي هارجاف

 هللا لص هللا لوسر باحأ نم نيلجر باذكلا ةسليسم ذخأ نسحلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسا ا

 ؟هلال وسر ىأدبشنفأ:لاقف . معن معن رعن:لاق؟هللا لوسر ادم نأ دهشتأ:امهدحال لاقف لسو هيلع

 لاف رخآلا اعدو هكرتفغشيرق لور دمجو « ةفينح ىنب لوسر هنأ معزي ةليسمناكو . معن:لاق

 هلتقوهمدقف ءاثالث رصأ ىنإ:لاقف ؟هللا لوسرىتأ ديشتفأ: لاق . عن:لاق؟هتلا لوسر ًادمع نأ دبشتأ
| 

1[ 

 : هل اًينهف هقدصو هنيقي لع ىضف لوتقملا اذه امأ:لاقفءاسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ غلب

 هيلع ةعبت الف هللا ةصخر لبقف رخآلا امأو



 ةيآلا «ءايلوأ نيرفاكلانونم ملا ذختيال» ىلاعت هلوق ١١

 (مكود نمةناطب اوذختت ال) ىلاعت هلوقاهنم ىنعملا اذه قةراتك رج !تايآ لزنأ ىلاعت ةنأ ملعاو

 اوذختتال) هلوقو (هلوسرو هللا داح نم نوداوب رخالا مويلاو هللاب نونمؤي اموق دجتال) هلوقو

 لاق (ءانلوأ كودعو ىودع اوذختت ال اونمآ نيذلا بأ ايز هلؤقو.(ءابلوأ يرانا وولا

 (ضعب ءايلوأ مبضعب تانهؤملاو نونمؤملاو)

 00000112 ك1 السان رك نإ اه دا هج وأ ةثالاث لمت واكل ايلا وم كف كلان وك نأ ملعاو

 رفك رفكللا بيوصت و « نيدلا كلذ ىف هل ابوصم ناك كلذ لعف نم لكنأل هنم عونمم اذهو هلجأل

 ةفصلا هذه هنوك عم انمؤم قبب نأ ليحتسيف « رفك رفكلاب اضرلاو

 ركل 2 الا ةمو, 44 ىف هتلا ]31 سلق كلذ لعق نماو) لاق ىلا هنأ_سلأ : لبق نإف

 نوكي نأو دب الف (اونمآ نيذلا.اهمأ اي) :لاق ىلاعت هنآ «ةيآلا هذه تحت الخخاد نوكي الف

 كلذو ؛«انهاظلا بسحب ايندلا ىف“ ةلمجا اةرشاتملا : اهنناثثو ..انمؤم هعم:نمؤملا قبب ءئش, ىف اباطخ

 هنم ع وذم ريع

 نوكرلاىنعمب رافكتلاةالاوم نأوه . نيلوالانيمسقلا نيب طواملاكوهو « ثلاثا مسقلاو إل

 ؛لطاب هنيد نأ داقتعا عم « بحمل ببسب وأ ةبارقلا ببسب اما ةرصنلاو , ةرهاظملاو ؛ ةنوعملاو مهلا

 افزع ناضتما كإ ةركاانف ىعملا لنك ةالاوملا نآآل م هنغ ىبنم هنأ الا ندكلا بجوي ال اذهف

 كلذ لعفي نمو) لاف هيف ىلاعت هللا دده مرج الف مالسالا نع هجر كلذو . هنيدب اضرلاو

 (ءىث ىف هللا نه سيلف

 مثولوتب نأ ىعمب ءايل وأن يرفاكلا ذاختا نعىبنلا ةيآلا:نم دارملا .نوكي نأ ز وحي. ال ل: لبق ناف

 ذختيال) هلوقف اضيأو . هنع ىهنمم سيل كلذف مهعم نينمؤملا اولوتو مهولوت اذإ اماف . نينمؤملا نود

 نع ىمنلاف ايلاوم هذختي الو هريغ ىلاوي دق لجرلا نآل ةيزم ةدايز هيف (ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤم ا

 ةثالاومب لدأ نع ليهنلا تجوي ال ايلاؤم هذاختا

 مالا وهزوجتال هنأىلع ةلادلا تايدآلا رئاس نأ الإ ةيآلا ىف اماق ناو نالامتحالا ناذه : انلق

 نيلامّْحالا نيذه طوةس ىلع تلد

 نينك اسا|عامتجال تكرح و :ىبنلل ةموزجم اهمال فختي نهلاذلا ترسك اما (ةيناثلا ةلأسملا)

 نأ ىغبني الف انمؤم ناك نم نأ عفرلا ىلع ىنعملا نوكيو ء زاجل ربسخلا ىلع عفر ولو : جاجزلا لاق

 الو رفاكلا ذختي

 ناكرفاكلا ىلاويال نأ نمؤملا ةفص تناك ىتم هنآل نابراق:, ربخلا ىنعمهو ىبنلا ىنعم نأ ملعاو



 ١ ١ هبال هايلوأ نيرا قوام ولا 0 الد ىلاعت هلوق

 كلذ مضل نود 00 نيرفاكلا ّن 0 ونمؤملا دخل

 كلَ 0 هلل كرْذَحو 0 مما دايما لإ .ىَ .ىشف 220
 ها 5-9

 «؟/8» يضل هللا

 ملعأ هللاو مهلامعأ ريداقم ىلع

 هللا نم سيللف كلذ لعفي نمو نينمؤملا نودنم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختيال ل ىلاعت هلوق

 ر يصملا هللا ىلإو هسفن هللا يرذحبو ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ ءىث ىف

 ميظعت ىف هيلع نمؤملا نوكي نأ بحيام ركذ امل ىلاعت هنأ : لوألا : نابجو مظنلا ةيفيك ىف

 رمال لاكنآل « سانلا عم ةلم اعملا ىف هيلع نمؤملا نوكي نأ بحي ام هدعب ركذ مث ؛ ىلاعت هللا

 نيرفاكلانونم وما ذختي ال) لاق هللا قلخ ىلع ةفشلاو . ىلاعت هللا رمال ميظعتلا : نيئيش ىف الإ سيل

 نوكت نأ ىغبنيهنأ نيب « ةرخآلاو ايندلا كلام ىلاعت هنأ نيب امل : ىاثلا (َنينْموملا نود نم هاتلوأ

 5 هئادعأ نود هئالوأ دنعو « هدنغاهف ةعغرلا

 لئاسم ةبآلا ىفو

 ندلسللا نمماوك ]وهلا نم موق ءاج كلو لإ: هدحو كول || ببس ىف (ىلوألا ةلأسملا)

 رفنلا كتلوآل ةمثيخ نب ديعسو . ريبج نب نمحرلا دبعو ؛ رذنملا نب ةعافر لاف مهيد نع ممونتفيل

 ىااثااو . ةيالا هذه تلزنف مكنيد نع كونتفي نأ اورذحاو : دوهللا ءالؤه اوبنتجا : نييلسملا نم

 امنع هللا مهاهنف ةكم رافكل ةدوملا نورهظي اوناكو هريغو ةعتلب ىنأ نب بطاح ىف تلزن : لتاقم لاق

 رابخالاب مهنوربخو نيكرشملاو دوهلا نولوتي اوناكو هباحصأو ىنأ نب هللا دبع ىف : ثلاثلا

 اهنأ : عبارلا .ةيآلا هذه تلزنف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع رفظلا مل نوكي نأ نوجريو

 ىعم نا هللا ىناي لاق بازحالا موي ىنف دوهملا نم ءافلح هل ناكو ٠ تماصلا نب ةدابع ىف تلزن

 ةبآلا هده 1 أ اوجرخ نأ تب ا نم ةئامسمخ

 رفاكلا ةفص هذهو (ءىشفف هللا نم سيلف كلذ لعفي نمو) لاق ىلاعت هنا : لبق ناف

 معي: رعكللا بجو. ال [اذهو ءءىث ف هللا هالو نم سن لالا ا

 نيرفاكلا ةالاوم



 ةيآلا «تيملا نم ىحلا جرختود ىلاعت هلوف 3

 هناحبس لعف امتاو كلذ نم سكعلا ىلع ةراتو راهنلا ىف الخاد دئازلا ردقلا كأذ زلم راس

 اع دلل كاب كاع هنأ وه دارا نأ: ىاثلاو.: كلذي هماظنو ماعلا ماوق قلع هنال كلذ ىلاعتو

 ايندلا سبلبف :ليللا بيقع راهلاب ىأب مث ءراهنلا ءوض اهف ناك نأ دعب ةلظ ايندلا سبليف ةراهتلا

 الر كلأ  رخالا تيمع اههح دحاو لك داجإ رخآلا ىف امدحخأ جاليإ نم دارملا ناكف هءوض

 00 دس اف لاك( رللا ىف ةدإبز هم صفي ام لح اليؤط نابلا ناك اذإ ةنالل ؛ ظفللا' ىلإ برقأ

 للا ىق الخاد

 لئاسم هيفق 4 ىحلا نم تيملا جرختو تيملا نم ىلا جرختوإل هلوق انأو

 ناتغل امهو.فيفختلابنوقابلاو . ديدشتلاب (تيملا) نا دكا وةزمح و عفان أرق «ىلوآلا ةلأسملا

 1 ىلع نوي رصبلا عمجأ : درملا لاق , دحا و ىنعم

 ءاخاللا تما تملا اع

 «تام دق نم تيملا نأ ىلإ نوبهاذ بهذ دقو . نيلو نيلو ؛ نيهو نيه:هلوق لثم وهو

 تم ل نه تيملآو

 نم ميهارباكر فاكلا نم نمؤملا جرخب : اهدحأ : اهوجو هيف نورسفملا ركذ (ةيناثلا ةلأسملا)

 ثيبخلا نم بيطلا ج رخب : ىناثلاو . مالسلا هيلع حون نم ناعنك لثم نمؤملا نم رفاكلاو : رزأ

 جرخ : عبارلاو . سكعلاب و ةضيبلا نم ريطااو « ةفطنلا نم ناودحلا جرخم : ثلاثلاو « سكعلابو

 ةلمتحم ةملكلاو : هللا همحر لافقلا لاق « سكعلاب و ةاونلا نم ةلخنلاو . سكعلاب و ةبحلا نم ةلينسلا

 لع هائيدبف ارفاك ناكديرب (هانيحأف اتيم ناك نم وأ) ىلاعت لاقف نامبالاو رفكلا امأ لكلا

 ةتيم كلذ لبق لعجو ؛ ءايحإ ضرآألا نم تابنلا جارخإ ىمسو ءاناما ةايحلاو ارفك توملا

 لاقو (اهتوم دعب ضرآلا هب انيبحأف تيم دلب ىلإ هانقسف) لاقو (امتوم دعب ضرألا ىحي) لاقف
 (مكيبحي مث مكنيمب مث كايحأف اتاومأ متتكو هللاب نورفكت فيك )

 ءاشي ام ءاشي نم ىطعي هنأ : لوألا : هوجو هيفف « باسح ريغب ءاشت نم قزرتورل هلوق امأ

 . باسح> ريغب ءانثي نم ىطعي كلملا وه لب هبساحب كلم هقوف سيل ذإ  دحأ كلذ ىلع هبساح ال

 قفني نالف:لاقي 5 هيلع هعسوتو هل هطسبت لب: 010 ءاقر رع ىزرت :قاثلاو

 ىصحال لام هدنع:ناسنالال ام ريثكت ىف موق هريظنو ؛ ةرثكلاب هؤاطع فصو اذإ باسح ريغب

 لقا نف نال قاقحتسا ريغ نم 0 ليش لع ف تاس د ءاقي نم قزرت : تلاثلاو

 كدابعقزرتال كنا:ىنعملا اذه ىلإ بهذ نم ضعب لاقو . باسحن ىطعأ دف قاقحّسالا ردق ىلع



 اهعردسع

 م1 ”سيووومنيوويسح نيو يسيح دصصسس يي وسم

 1 ةءالا «ريدق ءىن لك لع كنإ يلا كديد لاك لو

 فرطىفناك ناف ىلاعتهللا نم نوكي مجرملا كلذو ؛ مجرملاو ىعادلا نم هيف دبال لعفلا نأ انيبام

 لذملاو دحلان تيك ءكلالدإ ناك ةلافانسل و رشا ليج لق رط ف ناك ذإن الا عا

 ىلاعت هللا وه

 ريا كديب ١ ىلاعت هلوق امأ

 نامجوب ريخلا ىف ماللاو فلآلاو ريخلا كتردقب ىنعملاو ؛ ةردقلا وه ديلا نم دارملا نأ معاذ

 رصحلا ديفي .(ريخلا كديب) هلوقف اضيأو ؛ تاريخلاو تاكربلا لك لصحت كتردقب ىنعملاف « مومعلا

 ؟ريغلال ئأكنيد كل ل مكنيد مكل) ىلاعت هلوق نأ م. كريغ ديبال ريخلا كديبا لاقهن اك

 عيمج نأ ىلع نيهجولانيذه نم ةيآلا هذه ةلالد تبثف . هريغ ديب ريخلا لوص- ىفاني رصحلا كلذو
 وه.تاّريخلا لضفأ: لوقنف اذه" تفرغ اذا .هعادباو هداحإو: قلو هن وكتتو اةنم تاركا

 أدهو , دنعلا قلم ال لاعت هللا قيلختل قرف نينلسا :نروك نإ جوه فاهتفردماو لاحت هللاب ناك

 فرك انهن لتس نع 6 بلاه نر اذه نس ىلا ل
 لصفأ نابالا نأ كشالو ”رعالا نم لك أو:(فرخأ لعافلا كلذ ناك رخآلا لف نيف لش

 دبعلا نوك بجول : هللا قلختال دبعلا قاخي ناميالا ناكولف ناميالا ىوسام لك نمو « ريا نم
 نم ةيالا هذه تلدف حيبق رفك كلذو « لائكلاو ةليضفلا ىفو « ىلاعت هللا ىلع ةيريخلا ىف اكيلو

 ىلاعت هللا قلخ نام الا نأ ىلع نيهجولا نيذه

 هانعم ناك (ريخلا كديب ) لاق امل ىلاعت هنا رخآ هجو نم .كيلع ةجح ةيآلا هذهف : لبق ناف

 هللا قيلختب نيعقاو ةيصعملاو رفكلا نوكي ال نأ ىضتقي اذهو « ريخلا الإ كدبب سل هنأ

 ريخلا نوكي نأىاني أذهو : هريغديب ال ريخلا هديب نأ ديفي (ريخلا كديب) هلوق نأ : باوجلاو

 هنأل ركذلاب ريخلا صخ هنأ الا ريخلا ىوسام هديبو ريخلا هديب نوكي نأ ىفانيال نكلو هريغ ديب

 الواف دابعلا ةهج نم لصح ريخ لك: ىضاقلا لاق ىنعملا اذهل هيلع صيصنتلا عقوف هب عفتنملا رمآلا

 نأ الإ ىلاعت هللا ىلإ افاضم ناك ببسلا اذهلف «هنم اونكمت امل هيلا مهادهو هيلع مهردقأ ىلاعت هنأ

 تاريخلا فرشأر يصيو . ىلاعت هللا ىلإ افاضمربلا ضعب ريصي رددقتلا اذه ىلع نآآل . فيعض اذه

 صنلا اذه فالخ ىلع كلذو «دبعلا ىلإ افاضم

 هعزنوكلمملاءاتيال اكلامهنوك نم مدقت امل ديك أتلاكاذهف 4 ريدق ءىش لك ىلع كنإ) هلوق امأ

 لالذالاو زازعالاو

 ليللا لعجهنأ : لوألا : ناهج و هيفف 4« ليلل! ىف راهنلالسوتوراهنلا ىفليللا لموت إل ىلاعت هلوق امأ

 «م-رخآد + ود



 .ةألاعا ا نقال ءاشن نم د فاعلا 0 /

 مهيلعيو فاطلالا دب ,زمب دمي ىلاعت لاف 0 : ةرخآلاو اندلا ىف ةما ع عدلا ميظعتلا ع

 تماصلاو قطانلا نم ةريثكلا لاوماللا ءاطعافف ايندلاب قلعتي ام امأو . ةحلصملا بسحب ءادعالا لع

 انمالك نأ مللعاو . قلخلا بولق ىف ةييهلا ءاقااو « باودلا ىف جاتناا ريثكتو ثرحلا قيثكنو

 ولو ىلاعت هللا ىلع بجاو قح وهف باوثلا باب ىف ميظعتلا نم ىلاعت هللا هلعفيام لكن آل كلذ ىنأي

 ظفحي تايظعتلا هذه ءاطعاب ىلاعت وهف قلخلل املإ هنوك نع جرخلو ا نع لزعنال هلعفي مل

 ىذلا وهفتامظعتلا هذهبجوي ىذلا ناممءالاب هسفن صخ ايلف :ديعلا امأف لاوزلا نع هسفن ةيطإ

 نكد مالكلا اذه نأ انملعف مانإ كاست اهلا“ زأ عا نم رظعأ هسفنل هزازعا ناكف هسفن رعأ

 . موقلا ىلع مزال

 ةرخالاو اندلا ىف هءادعأ ل دناعا ىلاعتاهلا:هريسفت ى قابلا لاق «ءاشت نم لذتو إل هلوق امأ

 هذه لعفي اما ىلاعت هنأل:هريغ ىلإ مبجوحأو مبضرمأو ممرقفأ ناو هئايلوأ نم ادحأ لذي الو

 امهناف ةماجحلاو دصفلاك كلذ راصف ضوعلاب امإو : باوثلاب امإ : ةرخآلا ىف مهرعيل ءايشالا

 امهنا :امهف لاقي ال. مرج ال امظع اعفن نابقعتسي اناك امل امهنأ الا لاخلا ىف نامل وي اناك نإو

 هلوقب الذ نينمؤملا نيل ىلاعت هللا مس م زاجلا هجو ىلعف لذ هنآك ةعفلا  كقضر ؛اذإ لاف ؛ ب دكت

 (نينمؤملا ىلع ةلذأ)

 اهنمو نعللاو مذلاب اهنم هوجوبن وكي اما لطيملا هدبعملاعت هللا لالذإ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ةبوقعلاب اهنمو مهل ةمينغ ملام لعحيو ؛ هنيد لهالال وخ مهلع جين أب مممو : ةرصنلاو ةجحلاب مهذخي نأ

 لذيو « ةفرعملاو نامبالاب ضعبلا زعي ىلاعت هنأ انبهذمو : ةلزتءملا مالك ةلمج اذه ةرخآلا ىف م

 .هوجو هيلع لدي ىذلاو اذه وه لالذالاو . زازعالا عاونأ ظعأو « ةلالضلاو رفكلاب ضعبلا

 وه نوكي نأ امإ لعافلا كلذو لعاف نم هيف دبال رفكلا لذو مالسالا رع نأ وهو : لوألا

 ةفارعملاو ناعالا ديار اما لي «هسفنل رفكلاراتخال ادحأ نآل ء لطاب لوالاو ىلادت هللا وأ ديا

 ىلاعت هللا نم هلوصح نأ انملع ؛ لهجلا هل لصح لب هل لصحي ملو ناميالا دبعلا دارأ اسبلف ةيادحلاو

 1 هلع ةطشاوب نارك ل قرأ .امإ دخفلاا -لاصع !ئذلا لهما نأ وهو :"قاثلا علا مال

 هدلالر ةرخأ لديج لطص" الع ٠ لهجلا كك ناكول 3! لظان لوالا و. ءادتا دمعلا هلغفن :لاق انأ

 دبعلا هلعفي لهج ىلإ ىهتلت تاهجلا كلت :لاقي نأ قبف ٠ لاحم وهو لسلستلا مزا ههدقتيو

 0 خه م ا خلا فاعلا نأ ءاتفأ» ننا هب انكي هيلا" كح وم قس يغلط ماكي

 5 تلاثلأ : هانإ هنالذخو هديع هللأ لالذا كلذ ا انبلعف بجوم ريغ نم ءادتبأ لهجلا ىلع



 / ةيآلا 6 اهنارك لو ءاشت ار ىلاعت هلوق

 نا ه١ ىذا كلملا ا َنأن قا للاعت هللا رمت نأ ايمو كاومالا ع للا كالا

 لبلاده فاح نإ ا ملم بلس مى واسر اعتذار

 لوسرلا دي ىلع سراف كلم ىلاعت هللا عزن هجولا اذه ىلعو هرمأ نع عقو هنآل . ىلاعت هيلا عزنلاو

 بابلا اذه ىف ةلزنعملا مالك ةلمج اذه

 عقو هنا : لاقي نأ اما ماظل كلملا لوصح نآأل كلذو . مبم ثحب ماقم عضوملا اذه نأ معاو

 ىقن لوآلاو « ةينابرلا بابسالاب لصح امتا وأ . بلغتملا كلذ لعفب لصح امبإو لعاف نعال
 الإ قبب ملف ةتبلا هل رسيتي الو . هسفنلةلودلاو كلملا ليصحت ديري دحأ لكن آل لطاب ىناثلاو عناصلل
 نأ كلذ دكؤي امتو رهاظ مالكلا اذهو « ىلاعت هللا ءاتياب لصح امنإ نيملاظلا كلم نأب لاقي نأ

 ًاسيلج رفظااو هل انيرق رصنلا نوكيو ؛ بولقلا هيلا ليعو «٠ سوفنلا هباهت تبحب نوكي دق لجرلا

 كواملالاوحأ ةيفكى ب لمأت نمو « كلذ نمدضلا لع نوكي دقو « هدوضقم لصح ةجوب اناف

 : ءارعشلا ريكح لاق كلذلو : ىلاعت هللا ريدقتب الإ 3 كلذ نأب ملعلا ىلإ رطضا

 قلعت ءامبلا بابسأ لجأب ىنتدجول ىنغلا ليحلاب ناك ول
 قرفت ىأ ناقرتفم نادض . ىننغلا مر 55 قرار نع

 قمحالا شيعبيطوبيبللاس وب هنوك و ءاضقلا ىلع ليلدلا نمو

 هيف لخديف كلملا عاونأ عيمج ىلع لوم (ءاشت نم كلملا ىنؤت) هلوق نأ (ثلاثلا لوقلاو إل

 كلمو ةردقلاوذافنلا كلمو . ةنسحلا قالخالاو ةحصلاو ؛ لقعلا كلمو ؛ ملعلا كلمو « ةوبنلا كلم

 زوحبال ليلد ريغ نم صيصختلاف ماع ظفللا نال كلذو ؛ لاومآلا كالمو « ةبحلا

 دقو كا نيدلا اتركم دق ةوغلا نأ ملعاف «ءاشت نم لذتو ءاشت نم زعتور) ىلاعت هلوق امل

 (نينمؤمللو هلودرلو ةزعلاهلو) ىلاعت هللا لاقنامبالاةزعلا عاونأ ف رشأف نيدلاىف امأ ايندلا فنوكت

 ةلذملا ةبجوملا ءايشاللا لذأو : نامبالا وه ةزعلل ةبجوملا ءايشاللا رعأ ناكامل:لوقنف اذه تبث اذإ

 نامي الابهسفن دبعلا زازعا ناكل « دبعلا ةئيشمدرجمب رفكلاو ناميالالوصح ناكولف ؛ رفكلا وه
 هلذأاملكب هدبعهللا لالذا نمو : هب هزعأ ام لكب هدبع هللا زارعا نم مظعأ رفكلاب هسفن هلالذاو

 « هنم ىلاعت هللا ظح نم لك أو متأ فصولا اذه نم دبعلا ظح ناكل كلذك رمآألا ناكو لو « هب

 رفكلابلالذالاو : هللانم الإ سيل قحلاو نامبالاب زازعالا نأ انملعف ًاعطق لطاب كلذ نأ مولعمو

 دق ىلاعت هيلا فاضملا زازعالا:ىضاقلا لاق . ةلأسملا ىف ىوق هجو اذهو هللا نم الإ سيل لطابلاو

 المتشم نوكي نأو دبال باوثلا نأ وهف نيدلا ىف ىذلا امأ ايندلا ىف نوكي دقو « نيدلا ىف نوكي



 0 ما ال عزتت و توم كلللا ناو لانو 3

 ريرقت ىف 3 ماكل ةلعاذهتا طق اهفا وناك ام مهنأ عم (هللا ءاشي نأالإ اف دوعن نأ انل نوكي َ وال اولاق

 ةوبنلا كلمب (ءاشت نم كلملا ىنؤت) ىلاعت هلوق رسف نم لوق

 عومججب نع ةرابعوهو ٠ فرعلا ىف اكلم ىمسيام ؛ كللللا نم دارملا نوكي نأ «ىناثلا لوقااإ)

 داو. نطاتلاو كفاصلا لان" هند رع دي لانك ارك امأ اجلا ولالا !ارتكنأ ”اهدخأ : ءالقأ

 عاطل لاهل لونقم !قانلا دنع ايم نارك نايف هاجلانيفكتت اأو 0 1 00 عايضلاو

 . هيهنو هرمأ تحتو . هتعاط ىف نوكي نأ هريغ ىلع بحجب ثيحب فوك و «قلخلا ىف

 مولعمو ؛ هتياغىلعو ؛ عزانملا كلذرهق ىلع ردق ٠ دخا كلما هعزانول تمح 4 1 : ثلاثلاو

 مهل لصحال ةسايكلا ةياغ ىف اعمج ىزن دقف لاملا ريثكتامأ « ىلاعت' هللازنمالإ لصحال كلذ لكذأ

 لاومأألا نم هل لصح دق لفاغلا هلبألا ى 01 « لاما نم ليلق ميظعلا ءانعلاو ؛ ديدشلا دكللا عم

 يللا لااوطرل ااولدب ك رانا نم] ريتك ايار انافأ رول اماللا و: تاكا نأ ون عبق" معي الام

 كلذنم سكعلاى لع ن ا ا ا ل

 عضاوتيو « ريبكلاو ريغصلا هل داقني ؛ بولقلا ىف قيل كدتاععلا ىف طقم ناسالا ناو نأ ره

 فرشي فيرشت اذه نأ مولعف  ةعاطلا بجاو هنوك وهو ىناثاا مسقلا امأو . ىئادلاو ىصاقلا هل

 لصح الام كلذنأ مولعف رفظلاو ةرصنالوص> وهو ثلاثا مسقلا امأو «هدانع ضعي هن ىلاعت هللا

 ناهربلاب رهظي اذه دنعو « هللا نذاب ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةئف نم اندهاش كف . ىلاعت هللا نم الإ

 (ءامشن نم كلملا ىف هلوق نم ىلاعت هللا هرك ذام ةحح ىلقعلا

 سيل (ءاشت نم كلملا عزنتو ءاشت نمكلملا ىفنؤت) هلوق ىعكلا لاق اثح انهه ةلزتعملا نأ ملعاو

 .هبر مأ نع قسف نم الإ هعزني الو . هب موقي نم هيتؤيف قاقحتسالاب نكسلو « ةيراتخلا ليبس ىلع
 هدازو مكياع هافطصا هللا نإ) ملاصلا دبعلا ق- ىف لاقو (نيملاظاا ىدهعلاني ال) هلوق هيلع لديو

 كولمامأف ؛لدعلا كولع صتخم مكحلااذه: :ىلانخلا لاقو .كلخلل 8 هلجف( مسجلا وولعلا ىف ةطسب

 نأ مههزلأ دقو « هللا ءاتياب كلذ نوكي نأ مصيب فيكو « هللا ءاتياب مبكلم نوكي نأ زوي الف ملغ

 ىلاعت هللا نأب نوصتخلا مه نيلداعلا كولملا نأ انركذ امب حصف 0 نه مهعنمو « هوكلمتي ال

 ىذلامارحلاهتحتلخديال هنأ قزرلا ىف هانلق ام اذهريظنو : اولاق .الفنوملاظلا امأف , كلملا كلذ مان"

 كلذفالخبف عزنلا امأو:اولاق . انه» اذكفهكلام ىلع هدري نأب هرمأو هب عافتنالا نع هللا هرجز

 ؛ نيملاظلا كولملا نع كلملا عزمي دقف ؛كلذ ىضتقت ةحلصمل نيرلداعلا كولملا نم كلملا عزني مي هنالل

 دوروب امنموءشاو+لاوردقااوىوقلاةلازأو 2 لقعلاةلازاو 5 توملاب 7-0 هوجو ناك كلملا و



 فاككلا 0 ل انينآ - لاحت لات ك4 ةلاسآلاىبةزينلا ]كلاس هع حإ ل16 كالا ا

 نطاوب ىلع ميظع ص مهن ءاملعلا نال . كلملا بتارم ظعأ ةوبنلاو (امظع اكلم مهانيتاو ةكحلاو

 ىلع امأف ٠ رهاوظلاو نطاوبلا ىف ذفان مه ره ءاسن لاو قالا رهاوظ لع رمأ ل ةربالاو قلخلا

 ىلع امأو ؛ قحلا وه هنأ دقتعي نأو . مهتعيربثو مهيد لبقي نأ دحأ لك ىلع بحب هن"الف نطاوبلا

 ناك مهضعب نأل انا وأتا] انهدكا م ال7 ١ للإ اجودخل اوك : ول مهن الف ة رهاوظلا

 هللا لاقو (الوسر ارشب هللا ثعبأ) موق | وين هنأ يفت الؤسر ارش الج هللا لد نإ 07

 نم. الوسر لسزي نأ ىلاعت هللا تجاور ينحل موقو (الجر هانلعجل اكلم هانلعج ولو) ىلاعت

 ىكحام ىلع ريظعلا بصنملا اذه هب 00 فيكف « متي ريقف ادم نا : نولوقي اوناك مهنأ الادرد 0

 نولوةياون أكف دوبلا امأ و (ميظع نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذهلزن الول) اولاق 5 | مهنع هللا

 5 يتلا ىلع كف 0 0 نشيرةامأو.افالسأرو اننانآ ف ا

 مهنع كلذ للا كح 0 ىلع ٠ ةودنلا لع هتودسح اوناكف نوةفانملا مو 5 سو هيلع هلأ لص دمحم

 (هلضف نم هللا مهاتا ام ىلع ساناا نودسح مأ) هلوق ىف

 سْنبو منهج ىلإ نورشحتو نوبلغتس اورفك نيذلل لق) ىلاعت هلوق ريسفت ىف انركذ دقف اضيأو

 هنا مث مهتدشو مهحالسو مهددع ة رثكب ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا ىلع | وربكت دوملا نأ (داهملا

 لاقف ؛ ءاشي نمدكلم ىتؤيف كلملا كلام وه هناحبس هنأ نيب نأب فئاوطلا .ال وه عيمج ىلع در ىلاعت

 (ءاشت نمت كلملا عزنتو ءاشت نم كلملا وؤت)

 هلوق اولمحت نأ بجو « ةوبنلا كلم ءاتيإ لع (ءاشت نم كلملا هوت هلوق متامح اذاف : ليق ناف

 زوحيال كلذ نأ مولعمو ؛ ًايبن هلعج نم ةوبنلا نع لزعي دق هنأ ىلع (ءاشت نم كلملا عزنتو)

 اهجرخأ اذاف «لجر لف.ىف ةونتلا لعج اذإ ىلاعتمها نأ : لوألا : نيهجو نم كبارا ال

 . مهنم اهعزن ىلاعت هنا لاقي نأ مص . لسنلا كلذ ريغ نم رخآ اناسذإ اهب فرشو « هلسن نم هللا

 هللا صاد ملاعت هللا فرش ايلف : ليئارسإىنب ىف نوكت نأو دبال ةوبنلا نأنيدقتعم اوناكدوهيلاو

 برعلاىلإ ليئارسإ ىنب نم ةوبناا كلم عزني هنا:لاقي نأ حص .اهب ملسو هيلع

 مهيطعتالو 7 ءامشنا نمم كلملا عزنتو) هلق مع ىانأ كردك لآ «ىاثلا باوجلاو)

 مهجرخاونمآ نيذلاىلو هللا) ىلاعتهلوة هريظن و  هاطعأ نأدعب كلذ هبلسي هنأى عم ىلعال كلملا اذه

 ىلاعت هللالاقو « طقرفكلا ةملظ ىف نكي مل نم لو وانتي مالكلا اذه نأ عيدرونا لإ تاملظلا نم

 ءاسال اكلت رز الم ىف نط قاما ) مالسلاو ةالصلا مهلع ءاينآلل اولاق مهن :أ رافكلا نع ًارخي



 ةيآلا « ءاشت ع كللملا عّرتتاو ءاشن نم كلما قا ىلاعت هل وق 9

 عضوملا اذه ىف مالكلا ةلج اذهف : زئاج ريغ هنأو « ةغللا ىف ماعلا ءارقتسالا

 بوصنم هنأ هيوبيس لوق وهو : لوآلا : ناهجو هبصن ىف (كلملا كلام) 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 هلوقل اتعن نوكي نأ زو< الو (ضرالاو تاومسلا رطاف مهللا لق) هلوق كاذكو ٠ ءادنلا ىلع

 وهو :ىناثلاو : هفصو نكعال عومجلا اذهو . فرحلاو مالا عومج (مهللا) انلوق نآل (مهللا)

 هعمو ؛ هتلزن< ميلا هعمو مسالا اذه نآل . درفملا ىدانلل فصو (كلام) نأ جاجزلاو دربملا لوق

 ءايلا عم عنتمبال امك« ريما عم ةفصلا عنتم الو «اي»

 مورلاو سراف كلم هتمأ دعو ةكم حتتفا نيح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىور 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 كلذ نم عنمأو رعأ مثو ؛ مورلاو سراف كلم دم نبأ نم تاومه تاههه : دوملاو نوةفانملا لاقف

 نيعبرأ ةرشع لكل عطقو « بازحألا ماع قدنخلا طخ امل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىورو

 اوبجوف ؛ لواعملا اهيف لمعت ل ميظعلا لتلاك رخص قدنخلا نطب نم جرخنورفح | رانا عاود

 امنهقربو ؛ ابعدصةبرضامرض اءلفناءاس نمل وعملا ذخأو , هربفت سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا ناملس

 مالصلا هيلعلاقو ؛ نويل لا ربكو ربكسف . لظمليل فوج ىف حابصم هن اكاهيتبال نيبام ءاضأ قرب
 ىل تءاضأ : لاقف ةيناثلا برض مث «بالكلا باينأ اهنأاكةريسملا روصق اهنم ىل تءاضأ» مالسلاو

 ىربخأو ءاعنص روصق اهنم ىل تءاضأ» لاف ةثلاثلاب رض مث «مورلا ضرأ نم رملا روصقلا اهنم

 مكين نم نوبجعت الأ : نوةفانملا لاقف ءاورشبأف اهلك لع ةرهاظ ىتمأ نأ مالسلا هيلع ليربج

 متنأ و « كل حتفت اهنأو « ىرسك نيادمو ةريحلا روصق بري نم رصيب هنأ ىربخضو لطابلا دعي

 نيك لاق ملعأ هتلاوف لل هده ىلا ف اريد ع نأ نو طسا ال فوملا نمي قدا نورتخ

 كلذب هرمأو « امهلع برعلالذدربو مورلاو سرافكلم هيطعي نأ هلأسي نأ هيبن رمأ ىلاعت هللا نإ

 اورمأ اذإ مالسلاو ةالصلا مهلع ءايبنألا لزانم اذكهو . ءاعدلا اذه هل بيجتسي هنأ ىلع ليلد

 5 ممؤاعد بيجتسأ ءاعدب

 هانعم (كلملا كلام) هلوَهف . رداقلا وه كلاملاو : ةردقلا وه (كلملا) «ةعبارلا ةلأسملاإ)
 «ىلاعت هللا رادقاب الإ تسيل هيلع نوردقي ام لك ىلع قلخلا ةردق نا ىنعملاو . ةردقلا ىلع رداقلا

 (كلملاكلام) فاش امثكلا بحاص لاق ؛ هكولمكلام لك كل و ؛ هرودقم ىلع رداق لكر دقي ىذلا وهف

 كلام) هنوك نيبامل ىلاعتدنأ ملعاو ؛ ,نوكلم ايف كالملا فرصت هيف فرصتيف كلملا سنج كلمب أ

 ةسخ اعاونأ) هنم نك ذو كلذ, دعب, لصف , قالطالا لع (كلملا

 | 0 (ءامشت ل كلملا عزتتو ءاشن نم كلملا ىؤت) يلاعت هلوق «لوآلا عونلا)



 يب ةيالا أ اًنقت نم كلملا وم كلملا كلام مهللا ل اةد ىلاعت هلوق

 ناك قل 0 : هوجو ءارقلا لوق داس نارا هيا ايلا «مأ» مضف «له» لصألاو

 : ريدقلا نآل « فطعلا فر الإ اذك لسفا مهللا : لاقي نأ حص امل ءارفلا هلاق ام ىلع رمآلا

 هنأ جاجزلا ةجح وهو : ىتاثااو . فطاعلا فرحلا اذه ركذي ًادحأ دحت لو ءانل رفغاو انمأ هلأ اي

 عب رلكتي مش «ملي ودلاقي م «مأ هللا» لاقيف . هلصأ ىلع هب ملكتي نأ زاجل . لاق اي رمآألا ناكول
 . افوذحم ءادنا فر> ناكل ءارفلا هلاق ام ىلع رمألا ناكول : ثلاثلا «همأ ليو» لاقيف لصأللا

 بحي ناك: لوقن لب ءارفلا لوق داسف اندلع ًازئاج اذه نكي مل الف « مبللا اي : لاقي نأ زوحي ناكف

 :لاقف ةوججناولا هده نك اردل] ةباجأ وين ردحإ هنأ ا كاع اهو ادن ل

 فوطعملا ناكل رفغاو : لاق ولف , دصقا هللأاي : هانعم «مأ هللأ اي»هلوق نآل ء فيعضف لوألا امأ

 «انل رفغاو ٠» هلوق ىناثلاو «انمأ» هلوق امهدحأنيااوس لاؤساا ريصي ذئنيف , هيلع فوطعبلل ًارباغم

 ادا رائي( ااا بولطملا ناكف . انمأ : هلوقل 0 انل رفغا . هلوةراصفطعلا انفذ> اذإ امأ

 قانا هاضأ نآل ”اضنرأ تفصح قاتلا لاك, تارقلا 15000 1 كلذ ناكف

 رجم ال :طافلالا نم اريتك ناالفءاضي أو: :كلاتب رلكتلا زاوج ركتي ىذلا نمو ءانمأ هلأ اي : لاقي

 هانعم . همرك أ ام : هلوق نأ هيوبيسو ليلخلا بهذم نأ ىرت الأ . لصألا :ماقم عرفلا ةماقا اهف

 « بجعتلا ضرعم ىف لصالاهنأ اومعز ىذلا مالكا اذه لمعتسي ال طق هنا مث ء همرك أ .ىث ىأ

 ءارفلا دشنأو ميللأاب : لاقي نأ زوال هنأ مل مس ىذلا نف ثلاثلا انأو: نيه |دكك

 انبللا ا تالض ل دم 82 ناو

 اذه انحتف ولو : لقنلا بيذكت هلصاخل ؛ فورعم ريغ رعشلا اذه نا : نييرصبلا لوقو
 فرح> ركذ نوكي نأ مزاي ناك: هلوق امأو ؛ نعطلا نع اهلس وحنلاو ةغللا نم ءىث قد مل بابلا

 نأ دعت الف (انفأ قيدصلا اهنأ فسوي) هلوقك 'ءادنلا فارح فدع دقن هبارج اما 11

 :لواآألا : هوجو نم نييرمصدبلال وق داسف ىلع ءارفلا جتحا مث فذحلا اذه مازلاب مسالا اذه صتخم

 زئاج ريغ اذهو : ىدانملا ركذ نع ءادنلا انرخأ دق انكل ءادناا فرح ماقم امناق ميلا انلعج ولانأ

 فرخ اذه ناك ول': قانا .”كلذك الا نك 0 ىلعو «ايهللا» ةتبلا لاقيال هناف «ةتبلا

 ديزاي : لاقي نأ زوج م٠ مركبو « مديز : لاقي ىتح . ءامسالا رئاسىف هلثم زاجل ءادنلا ماقم امئاق

 علا ىق انعحا امبكل اتت اك كالا فق 21 ميملا ناكول : ث راما

 00 ضع ىنعم ةدافال ةماتلا ءاعسأللا ىييملاهذه نوديز: برعلا دجب مل: عبارلا .ه ايدو ىذلا

 فالخ ىلع كح ةدحاولا ةظفللا هذه ىف هيلا ريصملا ناكف « الع ةلخادلا ةملكلا ةنيامملا
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 ا ري ا ل حس د را ا

 را عر «0؟1» ريد اى“ م لك ىلع كل ريخلا كدي اع ند ٠ لذتو ءامشل نم

 نم نم تيل ج 3ك 0 تيل نه ى 1 : نامل 3 يك د رابلا3

 «91/» تا ربعل انتنانف قزرتو ىلا

 امر نك ردو اش نم كلذ عزنتو ءاشت نم كلملا ىنؤت كلملا كلام مهللا لق )ل ىلاعت هلوق

 جرختو ليللا ىف راهنلا ليوتو راهنلاىف ليللا لبوت ريدق ءىث لكى لع كنا ريخلا كدبب ءاشن نم لذتو

 (باسح> ريغب ءاشت نم قزرتو ىلا نم تيملا جرختو تيملا نم ىلا
 ناف) هلوسرل لاق مث ء مالسالا نيد ةحصو ةوبنلاو ديحوتلا لئالد ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 مهلتقو « هللاب مرفك نيفلاخملا تافص نم ركذ مث (نعبتا نمو هلل ىهجو تملَسأ لقف كوجاح

 ابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رت ملأ) هلوق ىف مهدرمتو مهدانع ةدش ركذو ٠ قح ريغب نيحلاصلاو ءايبنألا

 مثديعو ركذ مث (تادودعم امايأ الإ رانلا انسمت نل) هلوقب مثرورغ ةدش ركذ مث (باتكلا نم

 لدي ديجمب و ءاعدب سو هيلع هللا لص هللا لوسر صأ (هيف بيرال مويل مهانعمج اذإ فيكف) هلوقب

 هببن املعم لاقف ؛ نيضرءملا نيدناعملا نيرفاكلا ءالؤه ةقيرطل « هعابتأ قيرطو هقبرط ةنيابم ىلع

 لئاسم ةيالا ىفو (كلملا كلام مهللا لق) بلطيو وعديو مظعيو دجمي فيك
 : هانعم (ميللا) هيوبيسو ليلخلا لاقف (مهللا) هلوق ىف نويوحناا فلتخا «ىلو ألا ةلأسملا)

 ىف رثك اللف «ريخن مأ هللأاي» اهلصأ ناك: ءارفلا لاقو «اي» نم ضوع ةددشملا ميملاو « هللأ أ

 «له» برعلا لوق هريظنو «مبللا» راصف«مأ» نم ةزمحلا اوفذحو ؛ ءادنلا فر> اوفذح مالكلا
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 زيا
 لالا ةكاعيلفلا

 هعبط د تام نم بلطي

 دي ار
 ةمازل ناديع تنيزشلا نفحضملا عير تام

 هه مه ععسم

 داذ 65 اا 2 د
 همزتلل هظوف# لقنااو عمطلا قوقح

 ةيرصملا ةيببلا ةعبطملاب عبط
 ةيرجم ١1ها/
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 ابلعو ياك لا احل ىلاعت هلوق

 6« تدك

 «ًارصإ انيلع لمحتالو انبر»

 ةقاط الام انلمحت الو ائير»

 عه انل

 «انل رفغاو انع فءاو»

 نأ معليا ةروس

 ىلا وه الإ هلإ ال هللا ملا» ىلاعتهلوق

 ل
 ةليجنالاو .ةاوزتلا لورد

 «ناقرفلا ليزر

 «هللات اياب اورفك نيذلانإ»

 قرءىش هيلع قال هللا نإد

 «ءامسلا ىف الو ضرآلا

 «كروصي ىذلا وه»

 كنلع"  ليأ يدلل ردد

 «باتكلا

 «غيز مهولق ىف نذلا نا

 ذإ دعب انبولق غزت ال انبر»

 «انتيده

 ا ع

 «هيف بيرال
 ىعت نل !ورفك ندا نإ»

 «ملاومأ مهنع

 «نوعرف ل ١ تدك د
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 ةعارلا رخفاا مامالا ريسفت نم عياسلا ءرجلا س رهف

 ناويلعتساا وا زفكا انيددلل لق ذ ىلاعتول وق

 نر

 «اتقتلان تف ىفةيآ مكلذاك دق»

 «نيعلا ىأر مهللثم مهنوريو

 «تاوبشلا ب> سانلل نيز»

 مكلذ نم متن وأ لقد

 انمأ اننإ انير نولوقي نيذلا»

 كانا دعا
 «نيةداصلاو نيرياصلا»

 وه الإ هلإال هنأ هللا ديشر

 «مالسالا هللا دنعنيدلا نإ »د

 ار نيذلا تفلتخا امود

 «ناتكللا

 كلسأ لبقف كوجاح نافد

 «هلل ىهجو

 «باتكلااوتوأ نيذلل لقود»

 .نرورفكي نيذلا نإد

 «هللا تانآب

 ادعت اوتوأ نذلا لإ رت ملأ

 <« تاتكدلا نم

 ا[ نا ولاق مهنأب كلذد

 تكاد ودعم امانأ الإ رانلا

 مويل مانعمج اذإ فيكف»

 «هيف بيرال
 ااترسلا امسفن لكتيفوو»
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 ءاعتاأ الإ تروةفثت امو» (2

 «هللأ هجو

 فوب ريخ نم اوقف: امو»
 «نولظنال مثأو ميا

 ىف اورصحأ نذلا ءارقفلل»

 نازك

 ليللاب محلا ومأن وةفني نيذلا»

 «ةينالعو ًارس راهنلاو

 ةيآلا «ايرلا نولكأي نيذلا»

 «هبر نم ةظعوم هءاج نث»

 فاحص كتل راق داع 20

 «نودلاخ ابق ُم رانلا

 ىبريو ابرلا هللا قحمي»

 «تاقدصلا

 «ييث ا رافك لك بحال هللاود

 هللا اوقتا اونمآ نيذلا امأاي

 «ايرلا نم قيام اورذو

 برحب اونذأف اواعفت ملناف

 «هلوسرو هللا كم

 ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو»

 «ةرسيم ىلإ
 «5ل ريخ اوقدصت نأ

 ا
 «تبسك
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 ىمسم لجأ ىلا نيدب متتيادت

 21 كما
 قحلا هيلع ىذلا ناك نافد

 «أبممهس

 نم نيديهش اودهشتساو»

 «ملاجر

 ءاوعداماذاءادهشلاب أي الود

 «هللأ دنع 6 ملذ»

 وارض راج وربك نا لإ

 « متعيابت اذا زدقشاس

 « هللأ مكسلعيو هللأ اوقتاو»

 اودحب لو رفس ىلع تنك نإو

 «ايتاك

 «هيلق مث ] دناف ابمتكي نمو»

 ىف امو تاوامسلا ىفام هلل»

 «ضرألا

 8 مكسفنأ قام اود نإو»

 «هوفخت

 هلا لول اك لو را

 «هنار نه

 «انعطأو انعمس اولاقو»

 «ريصملاكيلاو انن ركنا رفغ»

 الإ اسف لإ فكنا كلر

 «ابعسو
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 «مويقلاىحلاوهالإهلإالهللا» ىلاعتهلوق

 «نيدلا قف هآرك | الر

 دقق هللب _ممؤي نمو»

 «قثولا ةورعلاب كسمتسا

 «أونمأ نيذلا ىلو هللا

 ممؤايلوأ اورفك نيذلاو»

 «توغاطلا

 ميهاربا جاحىذلا ىلا رتولأ»

 «هير

 هما ىحأ انأر

 ىنأي هللا ناف ميهاربا لاقد
 تاك قرم نم سمعا

 «برغملا نم ام

 «رفك ىذلا تمفد

 ىهو ةبرق ىلع م ىذلاكوأ»

 «اهشورع ىلع ةيواخ

 لاق تبل 5 لاق هثعب مثد

 «موي ضعوأ اموي تبل
 رطناة ماع ةنامتللل لب لاند
 «هنستي لكبار شو كماعطملإ

 «اهزشنن فيك)

 نانا كر ميهاربإ لاق ذإو»

 د
 مهاومأ نوقفتي نيذلا لثم»
 «هللا لبس ىف

 هحفص

 ىزارلا رخفلا مامالا ريسفت نم عباسلا ءزجلا سرهف

 «ءاشل و فعاضي هللأو» ىلاعت هلوق 5:8
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 ىف مهلاومأ نوقفني نيذلا» 2

 «هللأ ليبس

 مثالو مهيلع فوخ الود

 «كونزح

 ريخ ةرفغمو فورعم لوق»

 «ىذأ اهعبتي ةقدص نم
 «سانلاءائر هلام قفني ىذلاد »

 ل ىلع نوردقيال»
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 عْوَدلا ىده ال هللاود

 «نيرفاكساا

 مهاومأن وةفني نيذلا لثمو»

 «هللا ةاضرم ءاغتبا

 اهلكأ تنآق لياو اهاصأ»
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 «هيلعي هللأ ناف رذن نم

 «راصنأ نم نيملاظلل امود

 «ىهاعنف تاقدصلا اودنتنإ»
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 افراد ةيالاءنوملظي المثو تبسك ام سفن لك تيفوود ىلاعت هلوق ً

 . بقاعملاو باثملا نيب قرفلا راهظإو ةازاجلا الإ هيف ةدئاف ال مويلا كلذ نأ مولعملا نف اضيأو
 هيف كش ال ىأ (هيف بير ال) هلوقو

 مالكلا ىف لعج دبعلا لمع ىلع تبسك ام تلمح ناف (تبسك ام سفن لك تيفوو]ل لاق م“

 تيثك اه تلخ ناو ءتاقع زأ كلا ]127 تش ا از رش لك تقرر ا دننل ١) د

 راهضالا اذه نع تينخغتسا باقعااو باوثلا ىلع

 تائيسلا باقع ىلع دازي الو . تاعاطلا باوث نم صقني الف (نودلظي ال ممول لاق مأ

 انباحصأهب لدتسيو . ديعولابنولئاقلاهب لدتسي ( تبسك ام سفن لك تيفوو ل هلوق نأ ملعاو
 بحاض نآإل : اولاق.نولواألا امأ ء نانلا ىف كلر ةالصلا لمارؤم ةريكلا بحاضص نأب كينان

 تبسك امو اهلمع فوت سفن لك نأ ىلعتلدةيالاو « ةرييكلاكلتب باقعااق>تسمهنأك شال ةربيكلا

 ةرييكلا بحاص ىلإ باقعلا لوصو ىضتَش كلذو

 تامومغلاباةلزتعملا كلم ىف انملكت ادق و « تاموععلا نم اذه نأ :انناوعحر

 كلذ هيلع ىفوي نأو دب الف نامبالا باوث قحتسا نمّوملا نا : نولوقي مهناف انباختأ امأو

 باقعلا راد ىلإ لقن, مث ةنجلا ىف باثي نأ اماف (تبسك ام سفن لك تيفوو) هلوقل ؛باوثلا

 بولطملاوهو ادلخم ادب أب اوثلا رادىلإ لقني .مث رانلاب بقاعي : لاقي نأ اماو , عامجالاب لطابكلذو

 ؟ مهتيصعم باقعب طبح مهناميإ باوث نا : لاقي نأ زوحجتال مل : ليق ناف
 ةرورضلاب ملعن اناف اضيأو :ةرقبلا ةرزوس ىف لاحم ةطباحملاب لوقلا نأ انيب انال لطاب اذه : انلق

 ريدقتبف ؛ رباكم هيف عزانملاو ء رخل نم ةعرج برش باقع نم ديزأ ةنس نيعبس ديحوت باو نأ
 ىحي ناكو ؛ را نم ةعرج برش باقعب ناميالا باوث لك طوقس عنتمي ةطباحما ةحصب لوقلا
 نيعبس ناإ باو ؛ ةنس نيعيسرفك طقسي . ةظحل ناممإ باوث : لوقيوهيلع هللا ةمحر ذاعمنبأ

 رهاظ مالك هنأ كش الو . ةظحل بنذ باقعب طبحب نأ لقعي فيك ةنس

 ىلاعت هلوق هلوأو . نماثلا ءزجلا ىلاعت هللا ءاش نا هيليو « عباسلا ءزجلا مث

 هلا ىلع ىلاعت هللا نع («ءاشت نم كلملا ىتؤت كلملا كلام مهللا لقب



 ةيآلا «هيف بيرال مويل مانعمج اذإ ف يكف» ىلاعت هلوق ع
 زئاج نسح وفعلا نأ هبهذم نآل كلذو « مالكلا اذه لثم ركذي ال نأهقح نم ناك :لوقأو

 ممل رئاس ىف هلوصح ةمآلا هذه ىف وفعلا لوصح نم مزلي مل كلذك ناك اذاو « ىلاعت هللا نم

 قسافلانأب رابخالاد رجب ىلعمذلا اوقحتسا امنا موقلا نا : متلق مل نكل ؛ كلذ مزلي هنأ انملنل

 ةدم نأب اوعطق مسمن ىلع مذلا اويجوتسا ميلعل : لوألا : رخأ هوجو انهه لب ؛ رانلا نم د

 :لاق نم مهنمو : مايأ ةعبس انباذعةدم :نولوقي اوناكمهنأ ىور هناف « ةليلق ةريصق قسافلا باذع

 لاواومي ونيدلا لوضأى نولهاستي ١ وناك ممنأ ىناثلاو . لجعلا ةدابع ةدم ردق ىلع ةليل نوعبرأ لب

 ]1 ةحوتلا ىف نطحلا انادنع نال. أطخ اذنه و. :(/انلقزاتبل ذع ناف. ءاتم :م أطخللا عوقو ريدقت

 انسمت , نل) اولاق امل مهنأ : تلاثلاو . ماد هباذع رفاكلاو .« رفاك هنآل « ماد هياذع. داعملاو

 هلأ اود قتغايو.؛ مل سو هيلع هللا ىلص دمت بيذكت اورقحتسا دقف (تادودعم امايأ الإ رانلا

 « ملسو هيلع هللا لص دمحم بيذكتب ًاكرصت كلذ ناكف . باقعلا ظياغت ىف هل 1

 هانا 53 ام لع رمآلا ناكاذإو؛« دلخم هباذع نأ كش ال هرفك لع نضملا رفاكلاو ؛:نفك كلذو

 اف رك ذم .بميتسالا ليبس ىلع مالكلا مات و « فيعض ةيآلا هذبب ىابجلا جاجتحا نأ تبث

 هلا

 اوناكام) هلوقب دارملا ىف اوفلتخا مهنأ عاف« نورتفياوناكام مهنيد ىف مهرغو) ىلاعت هلوق امأ

 امايأ الإ رانلا اتسمت نا) موق وه : ليقو (ه ؤابحأو هللا ءانبأ نحن) موق وه : ليقف (نورتفي

 لطابلا ىلع تنأو قملا ىلع نحن : مهلوق مثرغ : ليقو (تادودعم

 مهرارتغامهنع ىكح الليلاعت هنأ ىنعم اف 4 هيف بيرال مويل مهانعمجاذإ فيكف )) ىلاعتهلوق امأ

 رورغلاك لذ هيف فشكنيو ٠ لهجلا كلذ هيف لوزب موي ءىجيس هنأ نيب « لهجلا نم هيلع مهنانمب

 مهتروص فيكف : ريدقتلاو ؛ فذح مالكلا ىفو (هسيف بيرال مويل مهانعمج اذإ فيكف) لاقف

 فيكف ؛ىرزي مل وهو همرك أ تنك : لوقت اهيلع هتلالدإ فيك عم ًاريثك لاحلا فذحيو مطاحو

 كيرحت نمهيف امل ةغالبلاديزم بجويفذحلا اذه نأ ملعاو « ىنراز اذإ هلاح فيك. ىأ ىتراز ول

 عاونأ نم عون لكو فراز ول : لئاقلا لوق ىف ةماركلا عاونأ نم عون لك راضحتسا ىلع سفنلا

 ةيالا هذه ىف ناذعلا

 موي باسحل وأ 1 : دارملا نآل ؛ موي ىف لقي ملو 4 مويل مهانعمج اذإ )) ىلاعت هلوق امأ

 « سيلا مويل اوعمج : تلق اذإ رمضم لعفل ماللا : ءارفلا لاق « هيلع ماللا تلدو فاضملا فذخ

 ؛ العف رمضت مل سينا موي ىف اوعمج : تلق اذإو « سينا موي ىف دجوي لعفل اوعمج ىنعملا ناك



 مس  ةيآلا «تادودعم امايأالإ رانلا انسمتنل اولاقمهنأ,كلذ» ىلاعت هلوق

 ؟ هيننونمؤيال باتك كح لإ وعد تفك : ليقبناف

 هللا دنع نم باتك هنأ ىلع ةلادلا مججحلا مايق دعب هيلا اوعد امنإ مهنا : اذاق

 :لوالا: هوجوبهب نولئاقلا جتحاو ةاروتلا هنا : نيرسفملا رثك أ لوق وهو «ىناثلا لوقلاوإل

 نوبأي اوناكف ةاروتلا] نوعدي اوناك موقلا نأ لع ةلاد لوزنلا ببس ىف ةروكذملا تاياورلا نأ

 لصحب امنا بجعتلاو : مهضارعاو مهدرمت نم ملسو هيلع هتلا لصيهلوسر بحت ىلاعت هنأ : ىناثلاو
 بساطاوه اذهنأ : ةعيلافلا, هعقك نوير, ىلا هنكك و نواعم ئدلا كاكللا مكحنع اودرمت اذإ

 هبي ذكست ىف هولاقام لعدربصو ؛ غالبلا الإ هيلع سيل هنأ نيب امل ىلاعت هنال كلذو : ةيآلا لبق امل
 هتحصب اورقأ ىذلا مهاتك سفن ىف ةرباكملا قيرط اولمعتسا امنا مهنأ نيب « ةجحلا روهظ عم

 ةياغ ىف مهنأ ىلع لدي اذهف . ٍلسو هيلع هللا لص دم ةوبن ىلع ةلادلا لئالدلا نم هيفام اورتسف

 قحلا لوبق نع دعبلاو بصعتلا

 .روهشمزاج باتكآااىلإ مكحلا ةفاضاو: مهنيب باتكلا كحيل : ىنعملاف (مهنيب مكحيا) هلوق 5

 نوكينأ ىضتقي ( مهني كحيل) هلوقو : فاشكلا بحاص لاق . لوعفملا ءانبلا ىلع (مكحيل) ءىرقو

 مهنأ هللا نيب مث ءلسو هيلع هللا لص هللا لوسر نيبو مهنيب اهف ال  مهنيب امف ًاعقاو فالتخالا

 (نوضرعم ممو) د نيذلا ءانسمورلا ممو.مسبنم قيرف.ىلوتي ءاعذلا دنع

 مث : ليق هناك « مهنم نوقابلا نوضرعملاو ؛ءاملعلاو ءاسؤرلا مث نولوتملا : لوألا: ناهجو هيفو

 مهئاءلع ىلوت 0 ملسو هيلع هللا للص ىنلا نم لاويفلا نع نوضرعم عابتالاو ؛ ءايلعلا لوك

 « ماقملاكلذَف ةجحلا عامتسا نع ىلوتم هنأ ىنعلاو ٠ قيرفلا كلذ وه ضرعملاو ىلوثملا نأ : ىناثلاو

 هذه نعملوت هنأ نظن ال : لبق هناك. بلاطملاو لئاسملا رئاس ىف ججحلا رئاس عامتسا نع ضرعمو

 لكلا نع ضرعم وه لب . ةلاسملا
 دقهريسفت ىف مالكلاف 4« تادودعم امايأ الإ رانلا انسمت نل اولاق مهنأب كلذإل ىلاعت هلوق امأو

 مهو مهنم قيرف ىلوتي مث) ىلوآلا ةيآلا ىف لاق امل ىلاعت هنأ رظنلا هجوو ؛ ةرقللا ةروس ىف مدقت

 انسمت نل : اولاق مهنأ ببسب لصح انما ضارعالاو ىلوتلا كلذ : ةيآلا هذه ىف لاق. (نوضرعم

 رانلا لهأ نا : لوقي نم لوق نالطب ىلع ةلالد اهيفو : ىنابجلا لاق ء تادودعم امايأ الإ رانلا
 ىف كلذ تين ولو « ممألا رئاس ىف حصل ةمآلا هذه ىف كلذ حمص ول هنآآل : لاق ؛ رانلا نم نوجرخ

 :مذلا ضرعمىف كلذ ىلاعت هللا ركذ ابلف « مزلا قحتسا املو ءابذاككلذب ريخلا ناكامل مالا رئا

 لطاب لوق رانلا لهأ ج ورخن لوقلا نأ انملع

 «0/  رخفا م.د



 ةيألا «هللأ ب تك لل ود 00 هأوق 0س

 دار نإ 00 1 5 0 0 إو دول ايس "ب (ةثلاثل ةلأسملا)

 . امهفرشل امهمجر اوهركف « مجرلا مهباتك ىف ناكو ٠ فرش ىوذ اناكو ءاينز دوهلا ندا ماو

 2 مجرلا كر | ةضخغار دنع 1 ل ٍلسو هيلع هللا 7 ىنلا ىلإ امهرمأ ىف اًكجرذ

 ةاروتلا كنيبوىنيب : مالسلاو ةالصلا هيلعلاقف كلذ اوركنأف مجرلاب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 ىللعوأ املف .ةاروتلا اورضحأ وهباوتأف ؛ىدفلا ايروصنب هتلادبع : اولاق ؟ كملعأنف مجرلا اهف ناف

 اودجوف ا لوسراي اهعضومزواج دق : مالسن. الاف « املع هدب م

 ءًاديدش ابضغ كلذل هللا مهنعل دوهيلا تبضخف ء امجرف امه سو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأف؛ مجرلا ةبآ

 ةبآلا هذه لاعت 1 لزنأف

 مهاعدف مهنم ةعامج اهيف ناكو « دوهيلا ةسردم لخد سو هيلع هللا ىلص هنأ مدل ةياورلاو)

 لصلاقفاندوم ناك ميهارب إنا : اولاقف ؛ميهاربإ ةلمىلع : ل اقف ؟تنأنيدىأ ىلع : أولاقف مالسال ىلإ

 ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف كلذ اوبأف . ةاروتلا ىلإ اودله : ملسو هيلع هللا

 لئالدلاو ؛ ةاروتلا ىف ةروكذم ٍلسو هيلع هللا ىلص دمع ةئعب تامالع نأ ( ةثلاثلا ةياورلاو ١)

 تايءآلا كلتىلإو « ةاروتلا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا مهاعدف . ايف ةدوجوم هتوبن ةح ىلع ةلادلا

 ىلإ اوببحب نزأ اوبأ اذإ مهنأ ىنعملاو «ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ء اوبأف هتوبن ىلع ةلادلا

 ةاروتلاب اوتأف لق) ىلاعت هللا لاق كلذلف كباتك مهتفلاخم نم بجعت الف ؛ مهماتك ىلإ ماحتلا

 لئالد ةاروتلا ىف دجو هنأ ىلع تلد ةياورلا ا هاتعلاو 0 متنك نا اهولتاف

 اهف ام نايب ىلا اوعراسل « هتوبن ةّ ىلع لدبي ام ةاروتلا ف سيل هنأ اوبلع ول ذأ « هتوبن ةحص

 كلذ اورسأ مهنكلو

 دمج ةوبن لئالد نآل كلذو ؛ ىراصنلاو دوهيلا ىف ماع مكحلا اذه نأ (ةعبارلا ةياورلاو

 ليجنالاو ةاروتلاوكح ىلإ نوعدياوناكو ؛ ليجنالاو ةاروتلا ىف ةدوجوم تناك ملسو هيلع هللا ىلص

 تنوبأي اوناكو

 هرهاظ ىلعهاني رجأ ول انال ء باتكلا ملعنم اميصن هنم دارملاف ( باتكلا نم اييصنإ)ل هلوقامأ

 نآأل ٠ باتكلا ىلا نوعّدي نيذلا مثو مهنم ءاملعلا كلذب دارملاو باتكلا لكاوتوأ دق مبنأ مهف

 هملا ىعدي ال كلذب هل معال نم

 هللا ىضر سابع نبا لوق وهو : لوالا : نالوق هيفف ( هللا باتك ىلا نوعديإل ىلاعت هاوق اهأ

 نايرتلانا كيلا رامجع



 4-5 ةيآلا «باتكلا نم ابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رت لأ» ىلاعت هلوف

 لا - 2-52 2 مرا - 0 10

 ١) - 2 ع ةوط تانح 5 2 ص 0 3 2-7

0 
 هدد رشم مركهس مع ه- 006

 رآتلا آن ل 9 ال اب كلَ 200 2 مو ع قرت : ىلوتي مث مميي

 - 6 2 26 - هته ع 20 و < د هه

 اذإ فيكف «؟5> نورتفب اناا د ف مثرعو تدارس امايا

 ه- يقع هذ

 مس

14 

 جر ىو 27 ب هام رش لذ 6 هاش ةرثاع او سر

 ,مد» نوملظيأل هو تيسك ام سفن علك تضواوإ هفايساوال مول

 ةلازابف ةرخآلا ىف ابطوبح امأ و : مهيف رهظلا لذلا نم كلذ ريغ ىلإ مهل قاقرتسالاو ةمينغ
 تاقعلا ل تاق

 (نيرصان نم مهل امو) ىلاعت هلوق (مهديعو نم ثاثلا عونلاإ)

 نيبو مبقح ىف تاهوركملاو مالالا بابسأ عامبجا ديعولا نم لوألا عونلاب نيب ىلاعت هنأ ملعا

 هجو ىلع مبقح ىف كلذ موزلثلاثلا هجولا اذه-نيبو ةيلكلاب مهنع عفانملا بابسأ لاوز ىناثلا عونلاب

 ملعأ هللأو عفاد الو رصان 3 نؤكيال

 م ب كحيل هللا باتك ىلإ نوعد باتكل نم ابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رزرأ) است هلوق

 مهند ىف مثرغو تادودعم امايأ الإ رانلا انسمت نل اولاق مهنأ كلذ نوضرعم مثهو مهنم قيرف ىلوتي

 4« نوملظيال ,هو تبسك ام سفن لك تيفوو هبف بيرال مويل مهانعمجاذإ فيكف نورتفي اوناكام
 هذهىف نيب (هلل ىهجو تملسأ لّقف كوجاح ناف) هلوقب موقلا دانع ىلع هبن اىل ىلاعت هنأ ملعا

 ,ةاروتلا وهو هب نونمؤي مهنأ نومعزي ىذلا باتكلا ىلإ نوعدي مهنأ وهو « مدانع ةياغ ةيآلا
 لئاسم ةيالا ىفو « مهدانع ةياغ ىلع لدي كلذو ؛ نولوتيو ؛ نودرمتي مهنا م

 الو : مبلك لوانتي (باتكلا نم ابيصن اوتوأ نيذلا ىلإرت ملأ) هلوق رهاظ «ىلوآلا ةلأسملا)
 ٍباتكتلا نها لع نيل هنأ رغب قلد نذيش ها رالإ راكد نصور ىو ا
 (نودجسي مهو ليلا ءانآ هللا تايآ نولتي ةمئاق ةمأ باتكلا لهأ نم) لوقي ىلاعت هنأل كاذك

 فاضأ هناأل نآرقلا ريغ هب دارملا (باتكلا نم ابيصن اوتوأ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 ىذلا باتكلا ىلع هلح بجو كلذك ناك اذإو , ىراصنلاو دوبلا مهو ؛ رافكلا ىلإ باتكلا

 هللا دنع نمو : قح هنأب نيرقم اوناك



 ةيآلا «ةرخآلاو 0 ايندلا ىف مهامعأ تطرح نيذلا كتل أ لات ةلوي نكمل

 ا نكن حصي 7

 نوكي ال ءايبنالا لك (ق> ريسخل نييبنلا نولتهيو) هلو 5 ةدئافلا ام «ىناثلا لا ؤسلا)

 كلذك الإ

 زو اضيأو ٠ مهنذ مظع ح رش هنم دارماو ةرقبلا ةوررشا ا كلذ هرعر ا رد تارا

 لدعلا ةقيرط مبلتق ىف لظاا ةقيرطب اودصق مهنأ دارملا نوكي نأ

 ام مهنأ مولعمو ؛ لكلا اولتق مهنأب رعشم هرهاظ (نييناا نولتقيو) هلوق (ثلاثاا لاؤسلاإ)

 تطنلا اللاو رثك لاو لكلا واق

 قارغتسالا ىلع ال دوهعملا ىلع نالوم ماللاو فلآلا : باوجلاو

 لئاسم هيفو (ساناا نم طسقلاب نورمأي نيذلا نولتقيو) هلوق (ةثلاثلا ةفصلا إل

 مهنآل ءاوسامهو (نواتقيو)نوقابلاو فلآلاب (نولتاقيو) هدحو ةزم أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 نييبنلا نواتقيو) ىذأ أرقو لاتق ريغ نم ءادتبا سولتقي دقو « لاتقلاب نولتقيف نولتاقي دق
 1 (نورمأي نيذلاو

 نع ىمنلاو فورعملاب رمآلاب مئاقلا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه : نسحلا لاق «ةيناثلا ةلأسملا )

 لص هللا لوسر ىلا ماق الجر نأ ىورو ٠ ءايبن الا ةلزتم مظعلا ىف هتلزنم ىلإ :توخلا دع ككمملا

 دنع قح ةسلك داهجلا لضفأ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاف ؟ لضفأ دابجلا ىأ : لاقف ملسو هيلع هللا

 «رئاج ناطاس

 : لوآألا . هجوأ ةثالث نم مهديعو ركذ دقف . ةثالثلا تافصلا هذهب مبفصو اك ىلاعت هنأ ملعاو

 ناتااسم هيفو ( ملأ باذعب ممرشيف) هلوق

 ءازجلا ىنعم ىف هنأل ناربخ هنأ عم (مهرشبف) هلوق ىف ءافلا تاخد ابمتا (ىلوآلا ةلأسملا)
 ممر شيف رفكي نم :ردقتلاو

 ماقم مئاق باذعلاب ءالؤه راذنإ نأ وهو ٠ ةراعتسالا ىلع لومي اذه 44يناثلا ةلأسملا)

 اراد نيذلا رشبو) ىلاعت هاوق ىف مدقت ةراشبلا ةقيق-ح ىف مالكلاو ؛ ميعنل هلا نر كر

 (تاحلاصلا اولمعو

 « ةرخالاو ايندلاف مهامعأ ت تظيح نيذلا كئلوأ) هلوق (ديعولا نم ىناثلا عونلاإل

 اد ( لارامأ ةرخالا و اندلا ىف ةلطعا راقكلا لانعأ نساك” نأ دج نيب ىلاغت هنأ: لعا

 مهنم لاومآلا ذخأو . ىسلاو لتقلا رم مهب لزنيام هيف لخديو . نعللاب ءانثلاو مذلاب حدملا



 56 ةيالا «ق> ريغ نييبنلا نولتةيو» ىلاعت هلو

 نيرا دام
 كيلع امتاف اولوت ناو) هلوقب ىلوتيو ضرعي نم لاح لبق نم ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 تافصلا نم عاونأ ةثالث ركذف ىلوتملا اذه ةفصب هفدرأ (غالبلا

 ١ هللا تايب نورفكي نيذلا نإ هلوق «ىلوألا ةفصلا 4

 كلذك اوناكام ىراصنااو دوهملاو هللا تادآ عيمجي نيرفاك مهن وكىضتقي ةيالإبرهاظ : لبق ناف

 دمحو :نآرقلاوهو قباسلا دوهعملا ىلإ هللا تايآ فرصن نأ : لواألا . نيهجونم باوجلا : انلق
 هيلع هللا ىلص دم ةوبنب بذك نم نإ لوقنو  مومعلا ىلع هلمحت نأ : ىناثلا . لو هيلع هللا لص

 ذإ تايآلا نم ءىثب انم وم نوكيال ضقان نم نآل : ىلاعت هللا تايآ عيمجي بذكي نأ همزاي ٍلسو

 | عيجاب نمال ابنه ءىثب انموه ناكول

 لئاسم هيقو 2 قح ربغل نيسنلا نولتعيو) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةفصلا )

 ةغلاسلل وهو (قح ريغب نييبنلا نولتقيو) نسحلا أرق (ىلوألا ةلأسملا 9
 اباذع دشأس انلاىأ هللا ل وسراي تلق : لاق هنأ ارجلا نب ةديبع أ نع ىور 4 يناثلا ةلأسملاإ)

 : لاقمث ةيآلا هذه أرقو ءركنملانعئهنو فورعملاب صأالجر وأ ًايبنلتق ل جر :لاق ؟ةمايقلا هوبي

 لَجَر ةثامءاقق ةدحاز ةعانم ىتاهجلا لوأ قه: ادننيعترأو.ةثالث :ليئارسا وتب تلتف اة دكيع ايا

 اًواتك زكا نغ موهنو فورعم اب مهلتق نم اورمأق « ليئارسإ ىنب دابغ نم الجر رش انآ

 ءايركز نب ىحب اولتق موقلا اضيأو ؛ ىلاعت هللا 2 نيذلا مهف موياا كلذ ىف راهناا رخآ نم ًاعيمج

 تالاؤس ةيآلا ىو ؛ءايبنالا نولتقي اوناك مهنأ تبث مطوق ىلعف ميرم نب ىسيع اولتق مهنأ اومعزو

 2 طسقلاب نيمئاقلا 0 ءايدنالا لف ممم عب مو )ع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نمز ْق ناك نمل

 5 كلذ ع فيكف

 ةفاضالاهذه تتح مفالسأ ةقيرط تناك امل ةقيرطلا هذه نأ : لوآلا : نيبجو نم باوجلاو

 ا.ضار ناكاذإ سا ل فاضي دقبالا عبص ا نيضار مهي رطإو نيب وصم مل اوناكذإ 5 مهلا

 لتقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لتق نوديرب اوناك موقلا نا : ىناثلا . هتقيرط ىلع ايراجو هب

 مهيلع مسالا اذه ىالطا مص كلذ ىف ةبغرلا ةياغ ىف اوناكابلف : مهنم همصع ىلاعت هذآ الإ ينم ملا

 انزع دلك قياقلا ندا اذإ امهات قم ك]3(أ بنل تاق مسلاو : ةقرحم رانلا :لاقي اي زاجملا ليبس ىلع



 هال اهنلا تاياي نو كي نيذلان ا» ىلاعت هلوق "1

 - 0000 ب 0س

 هذآ - هه 2 000 ه-

 ْتَطبَح نيل كتلوأ 0 م لأ باَدَس مرش 0 0 00
 ه- 9-5 تا

 «0؟» 0 نم 0 ةيعالاو ندا َّق مهامعأ

 ردانف بتكي نم مهف ناكنأو « مهتماع ةفص تناك هذهف «ةباتكلاو ةءارقلا لهأ نم اوسيل مهنأ

 ملعأ هللاو مهني نم

 هنال « رافكساا لك ىف ماع (كوجاحناف) هلوقب دارملا نأ ىلع ةبآلا هذه تلد (ةثلاثلا ةلأسملا +

 تطال! فاتك ذل نما لع دو !(ارادككلا ااًواوأ 'ندلا) لوقا تح :ناتكلا نعدب نع. لك لخد

 (نيبمآلا) هلوق
 لاق مالا هنم دوصقملاو « ريرقتلا ضرعم ىف ماهفتسا وهف ( متاسأأ) ىلاعت هللا لاق مث

 الإ هيلا ءاعدتسالاو لعفلا بلط ىف هتلزنمب هنال « مابفتسالا ةروص ىف ماألاب ءاج امنا : نويوحنلا

 اديعب ادناعم بطاخملا نوكب ريبعتلا ىهو « ةدئاز ةدّئاف مابفتسالا ظفاب رمأللا ىنعم نع ريبعتلا ىف نأ

 نأ. كلوق هريظنو لبقي لاحلا ىف لب فقوتي مل ةجحلا هل ترهظ اذإ فصنملا نآل ؛ فاصنالا نع

 كلل كا نا كا ل1 هنا هال )دف ةنافاك ا هتفيف له ناكل كف كمل نا رطيحلتلا هاذ ف ةلاشملا طل عضت

 2 ١ اصاقتلا؛ ىلا !ةراثشإ ههيف وأ, (ناؤهتنم متن لسهف) رخا ةيآ ىف ىلاعت هلا لاقو : مبفلا ليلق ًاديلب

 هعرا بنما( قات لع نسق ص رخل ىاءاقإالا

 : هيلا ىده امب كسمت مالسالا اذه نآل كلذو « اودتها دقف اوملسأ ناف إب ىلاعت هللا لاق مث

 0 ف داجتلا ور فلا ودتهاا دعت هنا نأ لمع و ةايدعبم وكي للاعت هنلا' هي اذهب كلدمتللااو

 (غالبلا كياعاماف) سودهيلع هللا يصدم عابتاو مالسالا نع (اولوت نإو) لاق مث هيلع اوتبث نإ

 رابظاوةلدالا غالبإ الإ سيل هيلع ىذلانأ هفيرعتو لو هيلع هللا لص لوسرلا ةيلست هنم ضرغلاو

 ديفيكلذو (د دايعلاب ريصب هللاو) لاق 5 ” ىو بقهيلع نيلاو . ةللعاع ىدأ دَقف هب ها غلب اذاف ةجحلا

 رهاظوهو ؛ دعولاو دعولا

 نورمأي نيذلا نولتقيو قح ريغب نييينلا نولتقيو هللا تايآب نورفكي نيذلا نإ )ل ىلاعت هلوق

 مط امو ةرخآلاو ايندلا ىف مطامعأ تطبح نيذلا كئلوأ ميلأ باذعب ممرشبف سانلا نم طسقلاب



 شلل ةيآلا «يتمل د أ نييمآلاو باتكلا اوتؤأ نيذلل لقو» ىلاعت هلوق

 2 ا داقثأ 0 . هل لسأ نأ لقعلا ىف عنتما  ءايشألا هذه ىلع ًارداق ناكام شع عاد
 :ةريتفحلا) منيت ٠ لاو ؛ . عفناو 0-7

 ةالصلا هيلع ميهاربا ةقيرط ىلإ ةراشإ مالكلا اذه نوكي ', نأ ًاضيأ لمتحب 4« سماخلا هجولا)
 هلوق امأ سابعا نع ىورم اذهر( نيالا سرا تيتا نأ لس 2108 ال0 دل

 لاقيه لمع صلخأ ىأ , هتىهجو تيلسأ ءارفلا لاق : لوألا . هوجو هيفف (هلل ىهجو تللسأ)

 هلوقك لمعلا انبه هجولاب ىنعيو :لاق : هيف هريغ هكراشي ملو ؛ هل هتصلخأ ىأ نالفل ءىثلا تماسأ

 هريغ لجرلادصق اذإو رءآلا صلاخ ىأ ؛ ىمألا هجو اذه : لاقيو : هتدابع ىأ (ههجو نوديرب)

 . ههجو ىلع رم : هنع عجريال ىذلا ءىثلا ىف كمبنملل لاقي و : كيلا ىبجو تهجو : لوي ةجاحل

 هجولافلامعالا نقى ردصي ام لكنأ ىتللاو اهلل لمع ةجو:تملسأ أب هنن هجر تتلشأ :!ناثلاو
 تللسأ ى أهل ىهجو تيلسأ :تلاثلا و |. همكح و هتلملال دايتنالازو لاعت للا هاد ويبعوم انبي نانالا ف

 نعل داع. هتدابع لع فوقوم هناك ريصيف هلل سفنلا مالسا نم ىلعأ ماقم ةدابعلا ف سيلو هلل ىسفن

 ةاؤب ال

 ناتلأسم هيفف ( زعبتا نموإل هلوق امأو

 اعابتاو رسكلاب ءازتجا نعبتا نم ءايلا «ىتاسكنلاو ةزتحو مصاع فذح (ىلوألا ةلأسملاإ)
 لصاألا ىلع نورخآلا هتيثأو . فحصملل

 اضيأ لسأ ىنعبت ا ىنعموىأ (تملسأ) هلوقىف ءاتاىلع افطععفرلا لحم ىف «نه» يناثلا ةلأملار)

 نعبتا نمو انأ تيلسأ : لقي ملو ؛ نعبتا نءو تيلسأ لاق مل: لبق ناف

 لبق ولو « لصنملا ريمضلا ديك أت نم اضوع راصف (هلل'ىبجو) هلوقب لاط مالكلا نا ؛ انلق

 نمو .ردص حارشناب مويلا تيلسأ لاق ولو ديزو انأ تملسأ : لاقي ىتح نسحي مديرو كلتا

 نسح> و زاج ىعم ءاج

 لئاسم هيفو (متءلسأأ نييمآلاو باتكلا اوت وأ نيذلل لقو) ىلاعت لاق مث

 كلذو ء ملسو هيلع هللا لص دم نيدل نيفلاخلا عيمج ةلوانتم ةيآلا هذه (ىلوألا ةلأسملا)

 ناك وأ ؛ ىراصنلاو دوملاكىوعدلا كلت ىف اقح ناكءاوس . باتكلا لهأ نم ناك نم مهنم نآل

 ناثوآلا ةدبع مهو. باتكلا لهأ نم نكي مل نم مهنهو . سوجملاك هيف ابذاك

 اوعديملال مهنأ : لوآلا: نيهجول نويمأمهنأب برعلا ىرشم فصو امنا 4ةيناثلا ةلأسملاإ)

 دارملا 0 قار: ىانلاو اا طتكلا لو ءالنر ذل نم اي ولفتت نقلا م ا ىهلالا باتكلا



 ةيآلا « هلل ىوجو ا لقف كوجاح نافد ىلاعت لوف 5

 اذ اكف ءةدايعلل اعجحسم ةنوكو؛ ؛ عئاصلا دوجوب نبرقم اؤناك,موقلا نأ : لوألا : 0

 هيلع قفتملا ردقلا اذهب كسمتسُم انأف لكلا نيب هيلع قفتم اذه : موقلل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع

 دوييلا ناف . تايثالا مكيلعف نوعدملا متأو كلذ ءارو رومأ ىف فالخلا امتاو . هيلا قلخالاعادو

 ةدابع بوجو نوعد. نيكرشملاو « ىسيع ةيهإ نوعدي ىراصنلاو ؛ ةيءسجلاو هيبشتلا نوعدب
 هللا ةعاط بوجو الإ ىعدأ الف انأ امأو . اهتابثإ مهيلعف ءايشالا هذهل نوعدملا مم ءالؤهف ناثوألا

 لإ ارلاعت باتكلا لفأ انإ) ىلاعت هاو ق.ةنآل ا. هذه: زيظن او :ةةيلع قفتم ندقلا اذهو.؛ هتيداويعإو ىلاعت

 ماش هي كرست لدتا الإ ديالا نأ مكشيو اننيب ءاوس ةيلك

 ىراصنلاو دوهلانأوهو « ىناهفصألا لم ويأ هركذاملالدتسالا ةيفيكف «ىاثلا هجولاوإل

 ىف امحم ناكهنأب رارقالاو ؛ هيلع همالسو هللا تاولص ميهاربا يظعتب نيرقم اوناكناث وآللا ةدبعو

 هيلع هللا لص ادم ىلاعت هللا ممأف « ماكحالاو عْئارشلا نم تادايز ىف الإ  هنيد ىف اقداص هلوق

 ىلص ادم ىمأ ىلاعت هنا مث (افينح ميهاربا ةلم عبتا نأ كيلا انيحوأ مث) لاقف هتلم عسبتي نأب سو

 تهجو ىنا) لاق ثيح ملسو هيلع هللا لص ميهاربا لوقك لوب نأ عضوملا اذه ىف ملسو هيلع هلل

 لوقك (ىهجو تللسأ) ٍلسو هيلع هللا لص دم لوقف (ضرألاو تاومسلا رطف ىذلل ىهجو

 ةدابعلاب هتدصق و « ىلاعت هللا ىوس دوبعم لك نع تضرعأ ئأ (ىهجو تهجو) مالسلا هيلع مهاربأ

 كسمتسم انأ : لف ليصافتلا هذه ىف دمجايك وعزان ناف : لاق ىلاعت هنأكة بآل اريدقتف « هل تصلخأو

 ال1 ]1 هاذه ناكف ؛ ةبتو ةيينشا لك نع ةذيأ ءققج' هتقيارط:نأب انوفرتعم متنأ و ؛ ميهاربا ةقيرطب

 0 ىه ىتلاب ؛ ملداجو) ١ هلوة تحت الخادو : تامازلالاب كسقلا

 لبقىعدا هنأوهو ؛ عضوملا اذه ةبتكدنع ىلابب رطخاملالدتسالا ةيفيك ىف «كلاثلاهجولاو إل

 نا) كلوق قشر را نافىنعي (كوجاح ناف) لاق مث ريغال مالسالا هللأ دنع نيدلا نأ ةيآلا هذه

 امبإ نيدلانمدوصقملا نآلكلذو « هللىهجو تملسأىنأ هيلع ليلدلا:لّف (مالسالا هللا دنع نيدلا

 هنمالإ ريخلا عقوتأالو هريغ دبعأ الف هلل ىهجو تلسأ اذاف « ةيدوبعلاو ةيبوبرلا مزاولب ءافولا وه

 ةيبوبرلا مزاولب ءافولا مامت وه اذه ناك« هريغ هب كرشأ الو « هتوطسو هرهق نم الإ فاخأ الو
 ةيآلا بساني هجولا اذهو : مالسالا وه لماكلا نيدلا نأ حصف . ةيدوبعلاو

 ةلاكح لاغق هلوقلا ةّسانم.ةبآلا هذهنأ لاني ارطخام : لالدتسالا ةفك ق («عبارلا هجولاإ

 . الإةدابعلا زوجت ال ىنعي (ًايشكنع ىنغيالو رصب الو عمسيال ام دبعت مل )مالسلا هيلع مهاربأ نع

 معي دحاو لكن اكاذاف ؛ هتردق ةضبق ىف ىمكحو ؛ هيدي ىف ىرمأ نوكيو : اراض عفان نوكب نمل



 افشل ةيآلا هلل ىو تاسألقف كوجاح نافد لاك هلوق

 ه2 هام هرته دهم

 َكْلَع مَ 07 نو اودتها د ف 156 ناف مكس يملا باتكلا

 45٠١ ذاع“ ريصب 7 غلا

 2-2 ا

 4 ( دابعلاب ريصي هّللاو غالبلا كيلع امافا ولوت ناو اودتها دقف 1 ناد دنيا دك

 اوااساعبأو ١ معلا هءاج امدعب نم المخا كاتكعلا:لهأ نأ لقا لإ وكف ايل ناخت هنأ معا

 ناف) لاقف : م,تجاحم ىف هلوقي ام ملسو هيلع هللا ىلص لوسرل ىلاعت هللا نيب كلذ عم يك لع

 : لكلا ناقير ُُط مالكلا اذه دا ربإ ةيفيك ىفو (ن رسال نع هلا هجر كيبللطأ ل |ةف كوجاح

 لبق هقدص ىلع هل مشط رهظأ دق ناك ٍلسو هيلع هلأ ىلبص هنالل كلذو ا نعا نك نعا اذه

 :نآرقلاب تاوجحملا مهل رهظأ دق ناكو « ةيندم ةروسلا هذه.ناف ؛ اراوطأو ارارم-ةبآلا هذهلوزن

 « هنيد ةح ىلع ةلاد تايآ ةيآلا هذه لبق ركذ دق اضيأو . اهريغو بئذلا مالكو ؛ ةرجشلا ءاعدو

 00 هيلع بيع ةب ةطإ ٍِق ىراصنا _ داسف لع ( (موينا ىلنا) هلوقب ةعيبطلا كدا( اهنةمنأ اهناوأت

 يامال 2 ىلا را نهو هام ةزجعم رف 1 2 5 مدقت امف هأنررق ام

 دنلاو دضلا ىننو ؛ ديحوتلاب لوقلا ةحص نيب م (اتقتلا نيتتف ىف ةيآ كل ناكدق) ىلاعت هلوق ريسفت ىف

 ىراصنلاودوييلاءال ؤهباهذ نأ ىلاعت نيب مث (وه الإ هلإ ال هنأ هللا دبش) هلوقب دلولاو ةبحاصلاو

 دايقتالا ىلع مبلمحيام كلذفو : دسحلاو ىغبلا لجل ناكامتإ « نيدلا ىف مهفالتخاو . قحلا نع

 قرف ىلع ةجحلا ةماقا بابسأ نم قبب مل هنأ رهظف ؛ نيصلخم اوناكول لئالدلا ىف لمأتلاو ؛ قحلل

 (نعبتا نمو هلل ىهجو 5 لَقف كوجاح ناف) لاق اذه دعبف ؛ لصح ذقؤ, الإ اق انامل

 ؛ اهب تكسمو ؛دسحلاو فنألا متكرت ناف . تانيبلا حاضياو « لئالدلا ريرقت ىف انغلاب انا ىنعي

 هب داع قي زن نلت 1 نع او مكتازاجم ءارو نم ىلاعت هللا نافتضرعأ ناو : نيدتهملا متن منك

 رخآىف لوقي دقق « لاح دعب الاح ةجحلا هيلع دروأو ؛ جوجللا لطمملاب ىلتب ا اذإ قحنا ناف ؛ مالكلا

 ناف.« ىلاغت هللا ةيدوبع: لع نوللقم «.هلآ توياستسم# قئكلا.نوداقلف ىنعبتا نمو انأ امأ : سلا

 ناف متضرعأ ل ميدنما دعف اهتركذ 21 لئالدلا هدقح دعي هيلع نأ ئلا ىلا متعبتاو متقفاو

 همالكر خآ ىف رصمحلا لطبملا عم ؛ قلا يتحمل هركذي دق قيرط اذهف ؛ داصرملاب هللا

 ٠ ليلدلل راهظاو ؛ ةجاحم (هلل ىهجو تملسأ) هلوق نا : لوقن نأ وهو 4ىاثلا قيرطلال

 يب 2 رك و



 هيآلا 8 : ىبجو تالسأ لقن كوجاح ناف» ىلاعت هلو ما

 2 اخ 0-62 6

 اووأ نيد لقو نبأ مَودَش ىهجو تنلسأ لَك كوجاَح نا

 نيعبسملا ةاروتلا ٍلسهتافو تبرق امل مالسلا هيلع ىمومنأ مهفالتخاو ؛ دوهملا ممم دارملا : لوألا

 نم نيعبسلا ءاكأ ا كرو دعل نر ىخذمد أبلف 3 عشول فاختساو 08 املع 1 م,لعجو 2 1

 مراسل دازملا] :!.ياتلاو). ايندلا ثلطا لع !اودساجتاؤ ...هبننلا ايغب ةاروتلا ف ملعلا مهءاج ام دعب

 دارملا : ثلاشلاو . هلوسرو هللا دبع هنأب للعلا مهءاج ام دعب مالسلا هيلع ىسيع رمأ ىف مهفالتخاو

 هللا نبا 0 ىراصنلا تلاقو « هللا نبا ريزع دوهملا تلاق هنأ وه مهفالتخاو ىراصنلاو دوهلا

 نكتو نويمأ منال ٠ شيرقنم ةوبنلاب قحأ قل اولاقو' ملسو هيلع هلأ ىبص دمحم 0 اوركنأو

 تكلا لهأ

 كلا امالدلا مه جام دعب نم الإ ه4ذم دا رآلا ( (ملعلا مع اخ أه لعل نم الإ) هل وذ ة ( ةيناثلا 7

 ميظعلا عمجا 1 دأ دعلاو ؛ نيدناعم اوراصل ملعلا ىلع هانلمح ول انا« « ملعلا مل لصحلا | مف أورظن ول

 ٍْ ميظع عمج مثو باتكلا لهأ لكىف تدرو ةبآلا هذهو « حصي ال

 هنأ لعبصتتا هنأ شفخاللا لوق : لوألا : ناهجو (ايغب) هلوق باصتتا ىف «ةثلاثلا ةلاسملا ١

 بصتتا هنا جاجزلا لوق ؛ ىناثلاو . رشلا عنمو ريخلا بلط كتتئج : كلوقك . ىنبلل ىأ هل لوعفم

 امو :هلوق ماقم ماق (باتكلا اوتوأ نيذلا فلتخا امو) هلوق ناف ؛ ىنعملا قيرط نم ردصملا ىلع

 لعافلا هثدحأ ىذلا قلطملا لوعفملا وهف ردصملا امأو ؛ لعفلل ضرغ هل

 امو : ىنعملاو (فاتخا) هلوق ةلص نم (مهنيب ايغب) هلوق : شفخألا لاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 نم الإ اوفلتخا امو ىنعملا : هريغ لاقو « مهنيب 8 ملعلا مهءاجام دعب نم الإ ؛ مهنيب ايغب اوفلتخا

 لافقلا لاقو . ىغبلل اوفلتخا امنإ مهنا نع ًارابخإ اذهن وكيف ؛ مهنيب ىغبلل الا ملعلا مهءاجام دعب

 كوفي فاثلآو 2 ملعلا نم مهءاج أم بلسم اوفاتخا مهنأ مم ل 0 لاول نو دوجأ اذه

 ىغبااو دسحلا لجال اوفلتخا امنإ مهنأ

 : ناهجو هيفو « ديدمت اذهو «باسحلا عيرس هللا ناف هللا تايآب رفع نموإل ىلاعت لاق مث

 ةااللأ ١ للاثااو ... هرفك لعد ز اجب ىأ ءهساحتف اعيش ىلاحت هللا: ىلا ريصيتس هنافا تملا :لوآلا

 لامعألا ةرثك عم عيرس ءاصحاب هرفك عا ننلاوإ يضم ر هلع هلو لات

 باتكلا اوتوأ نيذلل لقو نعبتا نمو هلل ىهجو تلسأ لقف كوجاح ناف إل ىلاسعت هلوق
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 سر ١ جام ٠ ف 8 الإ ّباَتكلا | وأني لا ةيلتحل امو
 هر قدس
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 لاق : ثلاثلا . ةمالسلا ملسلا لصأو 717 ىنسأ : مطوقك « لسا ىف لخد ىأ ملسأ نم : *

 مالسالاف  هلصلخ ىأ ؛ نالقل ءىتنالس : مطوق نم داع هلل صلخلا هانعم لسملا : ىرابنالا نب

 ىفامأ . ةغللا لصأ ىف مالسالا ظفل ريسفتب قلعتي ام اذه : ىلاعت هلل ةديقعلاو نيدلا صالخإ هانعم

 نا) هلوق ناف ةيآلا هذه : لواألا : نابجو هيلع ليلدلاو « نامبالا وه مالسالاف عرشلا فرع

 نام. الاناكو لف. مالسالاالإ سيل هتلادنعلوبقملانيدلا نوكي نأ ىضتقي (مالسالا هللا دنع نيدلا
 هلوق : ىتاثلا . لطابهنأ ىف كشالو , هللا دنع الوبقم انيد نامبالا نوكي ال نأ بجو مالسالا ريغ
 نأ بجول مالسالا ريغ نامبالا ناك ولف (هنم لبقي نلف انيد مالسالا ريغ غتبي نمو) ىلاعت

 ىلاعت هللا دنع الوبقم انيد نامءالا نوكي ال

 ىف حيرص اذه (انباسأ اولوق نكلو اونمؤت 7 لق انمآ بارعألا تلاق) ىلاعت هلوق : ليق ناف

 نامالل رياغم مالسالا أ

 نم رهاظلاىف اوداقنا نوقفانملاو : هانيب ام ىلع ةغللا لصأ ىف دايقنالا نع ةرابع مالسالا : انلق

 ىف الصاح اضيأ ناكنامبالاو : رهاظلا كح ىف الصاح مالسالا ناك مرج الف ء فيسلا فوخ

 ةرادا نكمي ىذلا نامبالاو (نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو) لاق ىلاعت هنأل ؛ رهاظلا كح

 ىف ةراتو « رهاظلا ىف ناربتعي ةرات ناميالاو مالسالا اذه ىلعف ؛ رهاظلا رارقالا وه هيلع مكحلا

 داقنم ريغ هنطاب نآل ؛ نطابلا مالسالا هل لصحي ملو ؛ رهاظلا مالسالا هل لصح قفانملاو « ةقيقحلا

 : رهاظلا ىف انبلسأ : اولوق نكلو « نطابلاو بلقلا ىف اوملست ل: ةبآلا ريدقت ناكف « هللا نيدل

 ملعأ هللاو

 و منيب ايغب للعلا مهءاج ام دعب نم الا باتكلا اوتوأ نيذلا فلتخا اموإ ىلاعت هلوق امأ

 «باسحلا عيرس هللا ناذ هللا تايأب نفك

 لئاسم هيفف
 : تاهبشلا لازأو : لئالدلا حضوأ ىلاعت هللا نا نايب ةيآلا نم ضرغلا (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 : هوجو هيف (باتكلا اوتوأ نيذلا فلتخا امو) هلوقف  ريصقتلا لجأل الا اورفك ام موقلاو



 ةيآلا «مالسالا هللا دنع نيدلا نإد ىلاعت هلوق ف

 شفا نك رك

 ميكحلا ىلع زيزعلا ركذ ىلاعت مدق مرجال « نيلدتسملا عم باظخلا اذه ناكو : ةيلالدتسالا
 ( مالسالا هللا دنع نيدلا نال ىلاعت هلوق

 : لئاسم هبفو

 روه+جا ةءارقو «نأ» حتف هناف ىناسكلا الا «نإ» رسك ىلع ءارقلا قفتا (ىلوألا ةلأسملا)
 ا هيلا ف5 5 ذا نور وحلف ققاسكللا هداف امأو « مث دق هلبق ىذلا مالكلا نآل ةرهاظ

 ىلاعت هنوك نآل كلذو: مالسالا هللا دنع نيدلا نأ وه الإ هلإال هنأ هللا دهش :ريدقتلا نأ : لوآلا

 ةينادحولا هذهىلع لمتشملاوهمالسالا نيدنأل ؛ مالسالا وه قملا نيدلا نوكي نأ بجوم ًادحاو
 لوق وهو : ثلاثلا . مالسالا هللا دنع نيدلا نأ كوهااللا هلإ تشن هنبا ذم ريدقتلا نأ :ىناثلاو

 اذه ناك. هسفن ديحوتلاوهمالسالا نيد نأب انلق نا مث ؛ لوآلا نمالدب ىتاثلا لعحي نأ : نييرصبلا
 نم اذه ناكديحوتلا ىلع لمتشم مالسالا نيد : انلق ناو ؛ هسفن اديز تبرض : كلوق لفايعيرف

 هنسانرا ادي كمارحا# كلا وقكك: لاوتتتاللاا لاب كان

 ًاديز تبرض :لاقب اي ىلاعت هللا مسا ةداعإ نسحبال نأ اني واهو ذقت لطفل ليقف

 ديز سأر

 : رعاشلا لاق ؛ ةيانكلا عضوم ىف مسالا نوروظي دق :انلق

 .ىث توملا قبسإ توملا ىرأ ال
 ةاريقك ةلاعمأو

 لجاأل هللا دبش : ريدقتلا ناك «نأ» حتفب (نيدلا نأ) أرق نم رظنلا ةيفيك ىف «ةيناثل ةلأسملا)

 ؛ ديحوتلا ىلع لمتشا!نيدلا وه ناكاذإ مالسالا ناف : مالسالا هللا دنعن.دلا نأوه الإ هلإ ال هنأ

 أرق نمو ٠ مالسالا هللا دنع نيدلا نوكي نأ كلذ 5 مزاللا ناك ةينادحولا هذبم دهش ىلاعت هللاو

 كيكو هتحصدتا هش رمأدكوتلا نأنيب#ىلاعتا هنأ وه: الاضتاالا هجوم , ةرمها يك (نيدلا نإ)

 (مالسالا هللا دنع نيدلا نا) لاقي نأ مزل كلذك رمآلا ناكىتمو ء ىلعلا ولوأو ةكئالملا هب
 امأو « ءازجلا ببس اهنأل انيد ىمست ةعاطلا مث . ءارجلا ةغالا ىف نيدلا لصأ (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىف ىأ مالسالا ىف لوخدلا نع ةرابع هنأ : لوألا :هجوأ ةثالث ةغللا لصأ ىف هانعم ف مالسالا

 مل ًاعباتمو كل ًاداقنم راص نمل ىأ (ملسلا مكيلا قلأ نمل اولوقت الو) ىلاعت لاق : ةعباتملاو دايقتنالا



 1 ةيآلا عكا مزعلا» لاك هلوق

 هدا ةقلخ ةيفيكف رظنامن 0007 ل دع كلذ لكتب عطقاو  مالآلاو ةذللاو

 ةكح كلذ لك نأب عطقاو : ةنيعم ةيصاخو ؛ نيعم ردقب اهنم دحأو لك ريدقتو ؛ كالفآلاما رجأو

 ؛ ةدالبلاو ةناطفلاو « لبجلاو ملعلا ىف قاخلا فالتخا ىلإ رظناف . نيدلا رمأب لصتيامامأ ؛باوصو

 ىف اهه فاشكلا بحاص ضاخ دسقلو ؛ طسقو لدع كلذ لكأب عطقاو «ةياوةلاو ةيا.احلاو

 نيكسملا كلذ ناكو ؛ ديحوتلاو لدعلاوه مالسالا نأىع ةلاد ةيآلا نأ معزو ؛ لازتعالل بصعتلا

 ىلع تاد ةيآلا نأ عزو « فرعيال امف ضوخلا ريثك ىلوضف هنأالإ . ءايشآلا هذه ةفرعم نع ًاديعب

 ةلزتعملارياكأ نأ بجعلاو : مالسالاوه ىذلا هللا نيد لع نكي مل ربجلا ىلإ بهذوأ ةيؤرلازاجأن م نأ

 وس هيفااودجو امو.« اهنج ناكل ءانئزم ناكول هنأ إعليلدلا بلطف مهرامعأ اونفأ مهءاظعو

 دخون ملعلا ةحئار مشام ىذلا نيكسملا اذبف ؛ عطاق ىلقع عماج ريغ نم دهاشلا ىلإ عوجرلا

 كالتعا اني هنالا هسا اهني ضو نيكبلل كلذ قم ةيف ل تلاو لرملا كرد ام

 الق.« البجلا تلا لع ةلئلقي نأ همكتال كبملااهأز كفزرتقاو ٠١ كايموجلا ميج ذاع لات نأ
 (وهالإ هلإال) ىلاعت هللالاق مث « تحابملا هذه لاثمأ ف ضوخلاو وه نبأ نف « ربجلا اذم فرتعا

 كلذ.:دبش:اذإؤ# وه:الإ هلإال هنأ هللا دبش: ةنآلا دقت نأ : لوآلا : هوجو ةتداعإ ى'تاتاقلاو

 ناكىمو : ىلاعت هللا ةينادحو ىلع لد ليلدلا : لوقي نم لوق هريظنو : وهالإ هلإال هنأ حص دقف

 تدبشو ءوهالإهلإالهنأ دهشهتلا نأ ريخأ امل ىلاعت هنأ : ىناثلا ٠ ىلاعت هللاةمنأدحوب لوقلا شلل

 ةداهشوهللاةداهشقفو ىلعمتنأ اولوقف دمع ةمأ اي : لاق هن اكريدقتلا راص كلذب ىلعلا اولوأو ةكئالملا

 قفو ىلع ةملكلا هذه ركذب مالا ةداعالا نم ضرغلا ناكف ؛ وه الإ هلإ ال للعلا ىلوأو ةكنالملا
 ذه ريركت ىف ًادبأن وكي نأ بحب لسملا نأب مالعالا ريركتلا اذه ةدئاف : ثلاثلا . تاداهششلا كلت

 الغتشم تاقوالا رثك أ ىف ناك اذاف . ةملكلا هذه ىه ناسنالا اهركذي ةملك ف رشأ ناف : ةملكلا

 ةنالا اناقه ف :نئزكتلا نم( نضزعلا ناكف : "تادانغلا 5 دا اهريركتبو مك

 هل الإ ةدايعلا ا هنأ ملعيل ؛ الوأ وه الإ هلإ ال هلوق ركذ : عبارلا . اهريركت ىلع دابعلا شح

 مهظِي الو روحي ال طسقل ب م ”اقلا هنأ ملعيل ايناث اهركذو :ىلاعت

 امهو : ملعلا لاك ىلا ةراشإ ميكحلاو , ةدقلا لاك ىلا ةراشإن يزعلاف (ريكسحلا زيزعلا ل هلوق امأ

 املاع ناكاذإ الإ متي ال طسقلاب امتاق هنوك نآل . امبعم الا ةيهلالا لوصح عنتمي ناتللا ناتفصلا

 ملعلا نآل ركذلا ىف ميكحلا ىلع زيزعلا مدقو . تامبملا ليصحت ىلع ارداق ناكو : تاجاحلا ريداقمب

 ةفرعملاقامدقمناكابلف : ةيلالدتسالا ةفرعملاق يرط ىف املاع هنوك ملعلا ىلع مدقتم ارداق ىلاعت هن رك



 ةيالاع طسقلاب امئاق»ىلاعت هلوق م

 مالسالاهتلادنعنيدلانأ هللا دبش : ىنعملا نوكي اذه ىلعف «نأ» حتفب (مالسالا هللا دنع نيدلا نأ)

 نارا للاط ىوعب ال فاازلا اذه نأ ملعاو ؛ مالكلا ىف اضارتعا (وه الإ هلإال هنإ) هلوق نوكيو

 اق نحل الواألا ءارعلا | نكل ةلؤرتما نارككت « نأ: ر دقت او. :انلخلا دنع اةلاويقم:نيغ د11 هذه

 ىرخالا ةءارقلا ببسب عفدني ال اهيلع دراولا لاكشالاف

 ةعطاقلا لئالدلاب هتينادحو اوف رعنيذلا - هذه ىف «ملعلا ىلوأ» نم دارملا (ةيناثلا ةلآسملا)

 ملسو هيلع هللا لص لاق كلذلو « ملعلاب انورقم رابخالا ناكاذإ ؛ ةلوبقم نوكست امنإ ةداهشلا نآل

 تدل ةفيرشلا ةبترملاو ةيلاعلا ةجردلا هذه نأ ىلع لدي اذهو «دبشاف سمشلا لم تملع اذإد

 لوصأألا ءاملعل الإ
 لئاسم هيفف ( طسقلاب اكاقإ علاعت اهلاوق ام

 لالا ىلع بصن : لوألا : هوجو هيفو ء بصتتم «طسقلاب امئاق» (ىلو آلا ةلأسلا

 ا لاك كراك نإ روج نان و 4 طسفلاب) اع اقدتنا ليف هن اقتلا# اهانحا دو

 اعاجش هللا دبع اناتأ : كلوقك « ةدكؤم الاح اذه ئمسيو . طسقلاب امتاق'ؤه الإ هلإ ال : هردقت

 امتاق هلإال : ليقهن اك« ىنملاةفصنوكي نأ : ىناثلا هجولاو . اعاجشهقلا دبعالا لجرال : كلوقكو

 فوصدولملاو ةفصلا نيب نولصفي مهنآل . ديعب ريغ اذهو . وه الإ طسقلاب

 حدملا ىلع ابصن نوكي نأ «ثلاثلا هجولاو

 ديما هلل دما : كلوقك « ةفرعم نوكي نأ حدملا قح نم سيلأ : ليق ناف

 :ارابلل قلو“ الطرأا ةركك ان ب333 الق

 ىلاعسا لثم عضارم اثعشو لطع ةوسن ىلا ىوأيو

 ١" ددتلاو نيش وملا نم لاح هنأ": لودلا :٠ ناتو هله (طسقلابامئتاق) هلوق ( ةيناثلا ةلأ اسملا)

 ةدابشلا هذه ءادأ ىف طسقلاب امئاق مهنم دحاو لكن وك لاح معلا ا

 هادا مال اهلنا ممل يورغن وكازعاو (ىناثلا لوقلاوإ)

 ؛ رييدتلاب مئاق نالف : لاقي 5 : لدعلاب امئاق (طسقلاب امناق) هنوك ىنعم 4ةثلاثاا هلأسملا)

 ةمافتسالا لع هيرب ىأ

 1 الا! نددلاا كا طق رهام قو + انناذلار طابا نطتم اوه اف هلل لدطلا انما نأ معاو

 ىلإ رظنا مث ءاهيف ىلاعت هللا لدع فرعت ىتح ؛ ناسنالا ءاضعأ ةقلخ ةيفيك ىف الوأ رظناف : نيدلاب

 170 هرصقو رمعلا لوطو . متسلاو ةحصلاو :رقفلاو ىنغلاو ؛ حبقلاو نسحلا ف قاخل !لاوحأ فالتخا



 ع ةيآلا «وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهشو» ىلاعت هلوق

 ةماعل ءاملعلاو : ءاملعلل لسرلاو : مالسلاو ةالصلامهيلع لسرلل كلذاونيب دقف هكئالملا امأ ؛ نيهاربلاو

 موهفم وهفنايبلاو رارظالا موبفمامأف : نايبلاو راهظالا لصح هب ىذل,ىثلا ىف عقوامتإ توافتلاف «قلخلا

 دحاو ةدابشلا نم موبفملا نأر بظف للعلا ىلوأ قحىفو ؛ 25:اللاقحىفو .ىلاعت وهناحبس هللا ق حىفدحاو
 دقرم أ ىلاعتهللاةينادحونا :لسو هيلعهللا |ص لوسرلل لوي هن اك كلذ نمدوصقم لاو «نيهجولا ني ذه ىلع

 . محوقلا جهنملاو : نيتملا نيدلا اذه لثمو « هقلخ نم نيربتعملا عيمج ةداهشو ؛ ىلاعت هللا ةداهشب تبث

 كإذىلع دمشاي كموقو تنأ تبثاف « ناثوألا ةدبعو ىراصنلا نم لابجلا ضعب فالخ فعضيال

 مالسالاوه هللادنع نيدلاو مالسالا وه هناف

 لئالدلا قلخ هنأ نع ةرابع ؛ هديحوت ىلع ىلاعت هللا ةدابش : لوقي نم لوق «ىاثلا لوقلاإل

 دحاو لك ناكاملو : كلذب مثرارقإ نع ةرابع ملعلا ىلوأو ةكئالملا ةدابشو  هديحوت ىلع ةلادلا

 للا نإ) ىلاعت هلوق هريظنو . ظفللا ف لكلا نيب عمجب نأ دعب مل« ةدايشىعس نسال نيذه نه

 هللانم ةالصاانأ مولعمو (املست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهمأاي ىننلا لع نولصي هتكئالمو

 ظفللا ىف مبعمج د عم ؛ سانلا نم تالصلا ريغ ةكئالملا 5 . ةكئالملا نم ةالصلا ريغ

 ؟ ادهاش ىعدملا نوكي فيكف : هتلاوه ةينادحولل ىعدملا : ليق ناف

 ىذلاوه ىلاعت هنأل كلذو  هتلاالإ سيل قيقحلا دهاشلا نأوهو : لوألا : هوجو نم باوجلا

 كلت ب صن كلذدءب مث« ةدابشلا تكا ل لئالدلا كلتالولو ؛ هديح وى لع لئال دابلعجو ءايشألا قاخ

 ىدهو ىلاعت هللا امصن ىلا لئالدلا كلتالولو : لئالدلا كلت ةفرعمل ءاملعلاقنو ىذلاوه لئالدلا

 مهةفوىلاعتوهف ؛ ةينادحولاب ملعلا لوصحدمب مث : ةينادحولا ةفرعم ىلإ ام لصوتلانع اوزجعل اهيا
 سل.ةينادحولا لع دهاشلا ناككلذك رمآلا ناكاذإ و.« ديجوتلا ةقرعم ىلإ مهريغ اشر

 (هللا لق ةدابشربك أ ءىث ىألق) لاق اذهلو ؛ هدحو هللاالإ

 لزالا ىف ناك دقف هاوسام لكو « ًادبأو الزأ دوجوملا وه هنأ (باوجلا ىف ىناثلا هجولاو إل

 ناك دف هاوس ام لكف ؛ رضاحلا هبشي دوجوملاو « بئاغلا هبشي مدعلاو ءاضحم ايفنو ءافرص امدع

 (وهالإ هلإالهنأ هتلادبش) لاقاذبلف ؛ لكلا ىلع ًادهاش قحلاناكف ؛ ادهاش راص قحلا ةدابشب و « ايئاغ

 امل هنآل ٠ رارقالا ىنعم ىف هنأ الا ؛ ةدامشلا ةروص ىف ناكناو اذه نأ (ثلاثلا هجولاوإل

 ناكف : ديبعلا للاصمب لخم نأ هب قيلي ال ميركلا ىلوملاو : هل ًاديبع لكلا ناك« هاوس هلإال هنأ ربخأ
 قاخلا عيمج تاهج حلصي نأ هيلع مركلا بوجو بحب هنأب رارقالا ىرجم ايراج مالكلا اذه

 أرق مث ءهنإ» رسكب (وه الإ هلإال هنإ هللا دهش) سابع نبا أرق «باوجلا ىف عبارلا هجولاإب
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 ع مل

 1 !آل طسقلاب 5 م ءلا | راوأو دكا ل

 فاطعلاو أو انه ركذ هنأ الإ (روصملا ءىرابلا قلاخلا هللا وه) هلوق ىف اماهنع فطءاا واو فذح

 بجوتساو يظعلاح دملاتحت لخدلاصخلا هذه نم ةدحاو هعم ناك نملك نأ هتلا دنع ملعلاو نظأو

 . ملعأ هللاو ليزجلا باوثلا اذه

 وه الإ هلإ ال طسقلاب امئاق ملعلا واوأو ةكئالملاو وه الإ هلإ ال هنأ هللا دبش إل ىلاعت هلوق

 (ميكح لا زيزعلا

 نيبذأب هفدرأ (انما اننإ انبرنولوقي نيذلا) هلوقب مهيلع ىتثأو نينمؤملا حدم امل ىلاعت هنأ معا

 لئاسم هيفو (هللا دهش) لاقف : ةيلج ةرهاظ نامالا لئالد نأ

 هناف ؛هب ملعلا ىلِع لسو هيلع هللا ىلص دم ةوبنب للعلا فقوتي ام لكنأ ملعا «ىلوألا ةلأسملا)

 ىحلا/ ىو ةيعمشلا لثالدلاب ةنايثإ: نوحي ةناف كلذك نوكيالام امأ.ةبحمسلا لئالدلو.هتامثإ نكمال

 مغ هفقاوتيدل سو هيلع هللا ىلص دمج ةوبن ةحصب للعلا نكسل ؛ ىلعلا كوأ قد. قو .تالملا

 لتفل دل "اا رطو# ادجإو 00 هللا نوك تابثإ زوج مرج الف « ًادحاو ىلاعت هللا نوكب ملعلا

 .ةينارقلا ةيعمسأا

 :نيلوق (ملعلا ولوأو ةكئالملاو وه الإ هلإالدنأ هللا دبش) هلوقىف اوركذ : لوقنف اذهتفرع اذإ

 دحاو ىنعمب ملعلا قاوأ نموا ةكمالالا/نماوأ + ىلاعتا هللا نم: ةذابشلا نأ + اههذحأ

 نيهجو نم هريرقت نكميف لوآلا لوقلا امأ «كلذك سيل هنأ (قاثلا لوقلاوإل

 دحاو موبفم ىنعملا اذهف ؛ لعلابنورقملارابخالا نع ةرابعةدامشلا لعجبت نأ « لوألا هجولا

 ريخأ دف ىلاعت هللا نم امأ ٠ ملعلا ازا ىخإ قو كحال ١ قديق و كلا ةظلاا قف إو لاح وهو

 14 ةلانلا | ةذقا## ةلعمملا ةلالدلاب كلا نأ, انين دقو ء دعم هلإ ال ادا و.هتروك نع قارقلا ىف
 اذه ىلع تبثف ؛ هل كيرشال دحاو ىلاعت هللا نأ اضيأ اوربخأ مهلكف معلا ىلوأو ةكئالملا اما

 ملعلا ىلوأ قحىفو « ةكلالملا قح ىفو « هللا قح ىف دحاو ىنعم ةداهشلا نم موهفملا نأ ريرقتلا

 كلذ رهظأ ىلاعت هنا : لوقن مث : نايبلاو راهظالا نع ةرابع ةدابشلا لعجت نأ 4( ىناثلا هجولا إل

 لئلا لاني رقي هونييزو :كللذا ا وزهظأ دقف علا اولوأو ةكنالملا امأ ؛ كلذ ىلع لديام قلخ كار



 نييدلابقلاو نيرو اصلا ناك هلو
 م ةيآلا ع

 مدل راه ل هعبتي مش ل الا ىللصي نم هنم دارملا نأ لعاو . تقولا كلذ ىف لكأ اذإ رخسلو

 نيررفغتسملاو)هلوقف « كلذ لبق لص-دق نوكي نأ الإ ؛ رافغتسالاو ءاعدلاب لغتشي ال ناسنآلا نآل

 ةرق تا ع ل ل وناعم نإ ملعاو ؛ ليللاب اولص دق اوناك مهنأ ىلع لدي (راحسألاب

 تناكنأ دعب حبصلارون علطي رحسلا تقوىف نأ : لوآلا : هوجونم ةيدوبعلا لاك ىفو « نامءالا

 دوجلا تقو كانهف . ءايحأ نوريصي تاومالا ناكحبصلا رون عولط ببسبو . لكلل ةلماش ةملظلا

 « ريغصلا ملاعلا حبص علطي : ريبكلا ملاعلا مبص عولط دنع نوكي نأ دعبي الف ؛ ماتلا ضيفلاو ؛ ماعلا

 اذاف « مونأأ تاقو 1 تنطُأ رحسلا تق و نأ : ىاثلاو ..تلقلا ىف لاعت هللا لزلج نو روهط

 سابع نبا نع لقن : ثلاثلاو . لمك أ ةعاطلا تناك« ةيدوبعلا اع لبقأو « ةذللا كلت نع دبعلا ضرعأ .

 . حبصلا ةالص نيلصملا ديري (راحسالاب نيرفغتسملاو)

 «نوقدصيو نوربصي نيذلا : هلوق نم لك أ (نيقداصلاو نيرباصلاو) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 اهنع نوكفني ال مهنأو « مهقلخو مهتداع ىنعملا اذه نأ ىلع لدي (نيرباصلا) هلوق نأل

 عيمج ءادأى عربصينموهرباصلاو . فيلكتلا نماءا ون أ هدابع ل عىلاعتهلل نأ لعا 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 عورشلاببسبامإو ءرذالا ببسبامإ ؛ تاعاطلا نمرخأ اعا ونأهسفن دنع نم مزتلي دقديعلانا مث ءاهعاونأ

 مزتلملا كلذب ىتأي نأب كلذو « همازتلاف هسفن قدصي نأ ةعاط مزتلا اذإ هنأ ةبترملا هذه لاكو : هيف

 نيرباصلا ؛هناحتس.اركذ مرجال كو آلا "“نغ ةرخأتم ةنثزرملا ةذه:كناكاملو.6ةئبلا للخاريغ نم

 لاف ؛ ةعاطلا نم نيعونلا نيذه ىلعةبظا وما ىلإ بدن ىلاعت هنا مث , ايناث (نيقداصلا) لاق مث الوأ

 ركذ كلذ دعب مث ؛ تاعاطلا عاونأ عيمج ىلع ةبظاوملا ف بيغرتلل ةثالثلا ظافلألا هذهف (نيتناقلاو)

 ةلاؤعب ةاراشالل هللا رم لاك ا مم د ايفاكعأزل نإ بأ قدك فاعلطلا ظعأ ن اكو : ةنيعملاتاعاطلا

 هيلإو « سفنلاب ةمدخلا : ةيناثلاو (نيقفنملاو) هلوقب انهركذف (هللا قاخ ىلع ةقفشلاو» مالسلا هيلع

 (راحسالاب نيرفختسملاو) هلوقب انه هركذف «هللا رمأل ميظعتلا» هلوّقب ةراشالا

 هللا رمال ميظعتلا» هلوق ىف رخأو « نيرفغتسملا ركذ ىلع نيقفنملا ركذ انه مدق ملف : لبق ناف

 هللا قلخ ىلع ةقفشااو

 ركذب متداعقو مرج الف ؛ فرشالا ىلإ ىندالا نم دبعلا جورع حرش ىف ةيآلا هذه نآل : انلق

 :ىداللا( لإ فرشألا ن نم دبعلا لوزن حرش ىف «هللا دال ميظعتلا» هلوقو « راحسالاب نيرفغتسملا

 سكعلاب بيترتلا ناك مرج الف

 بجاولا ناكف ؛ دحاو فودومل تافصلا ديدعت ىلإ ةراشإ ةسنخلا هذه (ةعبارلا ةل أسملا)

 «0- رخف - ؟/



 ةيآلا «نيةداصلاو نيرباصلا) ىلاعت هلوق اضل

 2ك 7 -أ نر ل نا حا دقق“ 3

 »>/1١1« راحسالاب نبرفغتسملاو نيقفنملاو نيتناقلاو نيقداصلاو نيراصلا

 ل ع تت بس م

 «راحساألاب نيرفختسملاو نيقفنملاو نيتناقلاو نيقداصلاو نيرباصلا إل ىلاعت هلوق

 لئاسم هيفو
 نيرباصلا : ليقو « نيرباصلا ىنعأ : ريدقتبحدملا لع بصن ليق (نيرباصلا) (ىلو آلا ةلأسملا)

 نيذلا نم لدبلا لع رج عجحوم َْق

 ةسمخ تافص انبه ركذ ىلاعت هنأ لعا 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 اوعزجيال نأبكلذو , دئادشلاو نحل ا نم مه.لزنيام لك ىف نيرباص مهنوكو ٠ تاروظحلا كرت ىفو

 انإ و هللا اف ااولاق:ةسيصم مهتباصأ اذإ نيذلا) لاق ام« ىلاعت هللا نع مهبولق ىف نيضار اونوكي لب

 هنأ ىوريو . ربصلا ببسب ىلاعت هللا نم ةيلاعلا تاجردلا كلت اوقحتسا امنا مهنأ ىلع لدن ةيآلا

 ال : لاف « ىلاعت هللا ىف ربصلا : لاقف ؟ نيرباصلا ىلع دشأ ربص ىأ : لاقف لبشلا لع لجر فقو

 نعربصلا : لاق ؟ شياف :لاق .ال : لاق « ىلاعت هللا عمربصلا : لاقف .ال : لاقف « ىلاعتهتاربصلا : لاقف

 فاتت هحور تداك ةخرص ىلبشلا خرصف ؛ ىلاعت هللا

 (سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا ىف نيرباصلاو) لاقف نيرباصلل ىلاعت هللا حدم رثك دقو

 « ةينلاو لعفلاو لوقلا لع ىرحي دق قدصلا ظفل نأ ملعا « نيقداص مهنوك (ةيناثلا ةفصلا))

 كرتو هه نابتالا : لعفلا ف قدصلاو ٠ بذكلا ةنناجم وهو . روهشم لوقلا ف قدصلاف

 ىف لاقيو « ةلخلا ىف قدصو ٠ لاتقلا ىف نالف قدصص : لاقي . همامت لبق هنع فارضنالا

 ىَح هيلع ةماقالاو 3 مزعلا ءاضمإ ةينلا ْق قدصلاو « ةلمجلا َّق اليدكاو 2 لاتقأا ف كنك : هدطأا

 لعفلا غلبي
 وهف ةلمابو (نيتناق هلل اوموقو) لاعت هلوق ّق هأن رسف دقو ؛ نيتناق مهنوك 4« ةشلاثلا ةفصلا )

 . املع ةيظاوملاو 3 ةدابعلا لع ماودلا نع ةرابع

 همحرةلصو هبراقأو هلهأو هسفن لع ءرملا قافنا هيفلخديوو ؛ نيقفنم مهنوك (ةعبارلا ةفصلا

 ..رئلا هوجو رئاتم و كاهل ةاكرلا" ىو

 ؛ رجفلا عولط لبق ىذلا تقولا رحسلاو ؛ راحسألاب نيرفغتسم مهنوك 4« ةسماخلا ةفصلا



 م ةيآلا « انمآ اننأ انبر نولوةي نيذلا» ىلاعت هلوق

 سم 8 6

 1 رآلا َباَدَع اق وايوذ انل رفغأف انَمآ نإ اير َنولوقي نيد 0

 7 17171 (نآلا باةعاكو انيوتذانل راف أنا اهنا اير نرلرك كلا لاك
 لئاسم ةبآلا ىف

 نيذلل ةفص ضفخ هنأ : لولا : هوجو (نولوقي نيذلا) عضوم بارعإ ىف «ىلوألا ةلأسملا)

 هللا :.ردقتلاو.. دابعلاةفص نوكي نأ زو<و ؛ نولوةي نيذلا وقتا نيذلل : ةيآلا ريدقتو ؛ اوقنا

 اثلاو. اذك و اذك نولوقي نيذلا مث تانج مهمر دنع مل نيذلا نوقتملا مث كل وأو دابعلاب ريصب

 نيذلا مه : ٍريدقتلاو ٠ صيصختلا ىلع اعفر نوكي نأ : ثلاثلاو . حدملا ىلع ابصن فتوكي نأ

 اذكار دك

 : كلذ دعب اولاق مهنا مث انمآ اننا انبر : اولاق مهنأ مهنع ىكح ىلاعت هنأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا اإل

 ىكح ىلاعت هللاو ةرفغملا بلط ىلا نامبالا درجمب اولسوت مهنأ ىلع لدي كلذو . انبونذ انل رفغاف

 بجوتسي ناميالا درجمب دبعلا نأ ىلع اذه لدف « مهلع ءانألاو ؛ مل حدملا ضرعم ىف مهنع كلذ

 ميبلع كلذ اناطبأ تاعاطلا عيمج نع ةرابع نامءلا : اولاق ناف  ىلاعت هللا نم ةرفغملاو ةمحرلا

 عيمج ىف ىلاعت هللا عاطأ نف اضيأو (بيغلاب نونمؤي نيذلا) هلوق ريسفت ىف ةروكذملا لئالدلاب

 مزلي ىذلا وه حيبقلاو : مهدنع هللا نم احيبق راذلا هلاخدإ ناك« بونذلا عيمج نع باتو ؛ رومألا

 ىلاعت هللا لاخداف « لاحم لاحملا مزاتسمو . نالاحم امبف , ةجاحلا امإو ؛ لهجلا امإ ء هلعف نم

 هللا هلعفي ال ..فرأ ىف عرضتلاو ءاعدلا ناك القع عوقولا لاحم ناك امو ؛لاحم رانلا مثايإ

 نام الل ىداني ايدانمانعمس اننا انير) ةروسلا هذهرخآ ىف ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ريظنو ء احيبقو اثبع

 (راربألا عم انفوتو انتائيس انع رفكو انبونذ انل رفغاف انبر انمآف برب ال

 ' هلوقب ةيآلا هذه عبتا ثيح ةرفغملا لوصح ىف تاعاطلا ةلمج ربتعا ىلاعت هنأ سيلأ : ليق ناف

 (نيقداصلاو نيرباصلا)

 بلطلإةلئش و نانمتالاذ زم لعج ىلاعت نال كلذ ةانرك دال نكي ةيآالا هده لي وأن انت

 تافصلا هذه تناكولو ؛ نيقداص نيرباص مه:وك ىهو نيعيطملا تافص اهدعب ركذ م ؛ ةرفغملا

 ىلع ةرفغملا بلط بتر الف ؛ ىلوأ ةرفغملا بلط لبق اهركذ ناكل ةرفغملا هذه لوصحل طئارش

 لصأل وصح ىفةربتعم ريغ تافصلاهذه نأ انملع ؛ تافصلا هذه كلذ دعب ركذ مث ء نامالا درجم

 تاجردلا لاك لوصح ىف ةربتعم ىه امباو : ةرفغملا



 ةبآلا «دابعلاب ريصل هارد ىلاعت ول هل

 معنلا مك ف 00 كا لا م يا

 عيبج ىلع ةلمتشم ةنجلاف ةلمجابو ؛ رظنملاو شرفملاو سإلملاو برشملاو معطملا نم ؛ ايف ةدوجوملا

 (نيعالا ذلتو سفناألا ىهتشتام اهيف) ىلاعت لاق مك ءيبلاطملا

 ةمئاد معنلا كلت نوك دارملاو (اهيف نيدلاخ) لاق مث

 ةروس ىف ىلاعت هلوق دنع اهفئاطل انركذ دقو 4« هللا نم ناوضرو ةرهطم جاوزأو ل لاق مث

 جاوزآلابالإ لماكتتناف تمظع ناو ةمعنلانأ هيف لوقلا قيقحتو (ةرهطم جاوزأ اههف مه و) ةرقبلا

 لاف . بولطم لكل ةعماج ةدحاو ةفصب جاوزالا فصو مث « نم الإ سنالا لصحيال ىناوللإ

 اف ا نلا ع ريظت ىلا لاوحاللا راثو سافنلاو لضيحلا نم ةزابطلا :كلذ قي/لخديو (ةريظم)

 هيومشلاو ٠ حبقلا نمو . ةميمدلا قالخاللا نم تاربطم نم وك هبف لخددو ٠ عببطلا هنعرفني امم انندلا

 ناتلأسم هيفو هللا نم ناوضرو ل ىلاعت لاق مث

 سيق ةغل وهفمضلا امأ ام اهر كين ودابلا م: ءازلا كن مضب (ناوضرو) مصاعأرق «(ىوآلاةلاسملا)

 مخلابونابرقلاو نايرحلا كدا 0 اناوضرو ع تدضر 00 2 : ءارفلالاق ٠ ع و

 ناركشلاو نارفكلاو ناحجرلاو نايغطلا

 اهانركذ ىتلا ىهو « ةعفنملا : امهدحأ : نانكر مل باوثلا : نوملكتملا لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 هنأ ميقملا يعنلا اذه عم ةنجلا ل اهأ ةفرعم نال كلذو ؛ ناوضرلاب دارملا وهو . ميظعتلا : ىناثلاو

 ءاكحلا امأو « عفاذملا كلت نم رورسلا باحيإ ىف ديزأ « مهيلع نثم مهل دماح ؛ مهنع ضار ىلاعت

 ةناحورلا ةنجل ا ىلإ ةراخإ وهف ناوضرلا و؛ . ةينامسجلا ةنجلا للا ةراشإ اهف 3 تان 4: أولاق مهناف

 دبعلا حور ىف ىلاعت هللا لالج رون لت نع ةرابع وهو « ةيناحورلا ةنجلا وه امإ تاماقملا ىلعأو

 نينمؤملاهللادعو) ىلاعن' هلوق ةيآلا هذهريظنو (ةيضرم ةيضار) هلوقب ةراشالا هيلاو : ىلاعت هللا دنع

 نمناوضرو ندع تانج ىف ةبيط نك اسمو اهف نيدلاخ راها اهتحن نم ىرجن تانج تانمؤملاو

 (ميظعلا زوفلا وه كلذ ريك أ هللا

 نم م هزاتخا 5 مهسفنال اوضرب نأ بجي 4 مها صمب ماع ىأ ( دابعلاب ريص) هللاو )ل لاق مث

 ايندلا رومأ نم هيف مدهز اهف اودهزي نأو ؛ةرخآلا ميعن



 ع ةيآلا «تانج ممر دنع أوقتا نيذلل» ىلاعت هلوق

 مكينْوَأ له :ىتاثلاو . اذكو اذك مهر دنع اوقتا نيذلل : لاقيف أدتبي مث , كلذ نم ريخي كئبنؤأ

 ريخب كئنؤأ له : ثلاثلاو . ىر# تانج مهبر دنع : لاقيف ًادتبي مث أوقتا نيذلل كلذ نم ريخن

 ىزجب كتانح* لايف أدني م ممر ع اوقتأ نيذلل مجلذ نم

 (بآملازسح هدنع هللاو) لاقامل ىلاعت هنأ : لوألا : هوجو مظنلا هجو ىف 4 ةثلاثلا ةلأسملا

 لاقق اينذلا هذه نم لضفأو نسحأ وهف .. هسفن ىف نسح هنأ ه بآملا كلذ نأ ةيآلا هذه ىف نيب

 ابنك ويح هولا ماج نأ ني اانمذلا , ددع امل ىلاعت هنأ : ىناثلا . ( كلذ نم 2 مكببنؤأ لق)

 ناو ايندلا ق كردأ نأ ىلع هبن ىلاعت هناك : ثلاثلا (قبأو ريخ ةرخآلاو) ىئرخأ ةنأ ىف لاق اك

 نأ يهنأ دبعلا ملعي نأ هنم دوصقملاو  لضفأو ريخ ةرخآلا ىف كرمأ نأ الإ ؛ امظتنم انسح ناك

 اءندلا نم حسفأو عسوأو بيطأ ةرخآلا كاذكنف « مالا نطب نم حسفأو عسوأو بطأ ايندلا

 ةبويثم ايندلا معن نآل ءايندلا 5 0 ريدخ ةرخآلا معن نإ : اله ا م ةلاسملا)

 معنو ؛ هلاحال ةعطقنم ايندلا رعنف اضيأو : ةيلكلاب راضملا بوش نع ةيلاخ ةرخآلا عنو ؛ ةرضملاب

 ش ةلاحمال ةيقاب ةرخآلا

 ىهام ىوقتلا نأ (نيقتملل ىده) ىلاعت هلوق ريسفت ىف انيب دقف (اوقتا نيذلل )ب ىلاعت هلوق امأ

 كاقو «:تارؤظلا نع.ًازوتع «تابجااولاب انت ناكاذإ الإ ايقتم نوكال ناسنالا ناف.ةلجلابو

 هةصتخ نارقلا فرع ق تراض ىوقتلا ناللكلذو 2 كلردخلا ءاقنأا نع ةراعع ىوقلا : انيادكأ ضعل

 كرشلا نع ءاقتالا نآل هل قباطم اضيأ ظفلللارهاظو (ىوقتلا ةماكمهمزلأو) ىلاعت لاق ؛ نامبالاب

 كارتشالا ةنهام نآلل...تاروظنحلا نضعب نع .ءاقتالا نمو ؛ تاروظحلا عيمج نع ءاقتالا نم معَ

 2 .كوشلا نع ءاقتالا كوضخ .دنع ةلصاح اهتيهامرو ىوقتلا :ةقيفخ زايتمالا|ةيهام ىلع لدتال

 لك ىلع الوم (اوقتا نيذلل) هلوق ناكِف « هيلع هلمح بجوف كلذل قباطم نآرقا فرعو

 ؛ربخلل ةفص كلذ نوكي نأ : لوألا : نالاهتحا هيفف ( مهبر دنع اوقتازيذال إ) ىلاعت هلوق امأ

 نيدلل ةفص كلذ 005 نأ 0 قاتل ِح أوقتا نيدلل ممر كتع لذ ند ري مبنأ له 5 ريدقتلاو

 ادد لأ لإ ةراغثإ كاذ تدك 2 اذدلا مف أنه ند ري ممر كت أوقتا نيذلل : ريدقتااو« اوقتا

 ناك نم هيف لخدي و « قفانملا هنع جرخيف ٠ ىلاعت هللا دنع ايقتم ناك نمل الإ لصح ال ميظعلا باوثلا

 هللأ ىلع ىف انمؤم

 2 ريح نم لدبلا ىلع ردا (تانج) مهضحل ارق 2 تانج وه ريدقتلاف « تانج ) هلوق انو



 ةيالا «مكلذ نم ريخن ؟كئبن وأ لق» كاك 2 515

 م20 كراسي ] وب فارس هال 00 لق

 3 ىرجب تانج 0 دنع ا نيل مكنت ىن رع تتوق

 00 ا هللا ع 3 8 جاوذأَو يف نيدلاخ رامألا مك

 «١ه» داشلاب

 ه- ا

 قلخ امتإ اهعاتم نأ مواعمو :ىضاقلا لاق (ايندلا ةايحلا عاتم كلذ) لاق ةعبسلا هذه ددع امل

 ايندلا عاتمب عاتمتسالل لاق مث « ىلاعت هللا ىلإ نييزتلا ةفاضإ زوحبال هنا : لاقي فيكف . هب عتمتسيل

 عافتنالا كرت, نأ اهنمو ءامومذم نوكيف معنلا هذهب ىلاعت هللا هصخ نم هب درفني نا و

 كلذب لصوتي نأ ريغ نم حابم هجو ىف هب عفتني نأ امنمو « امومذم اضيأ نوكيف هيلا ةجاحلا عم هب

 حلاصمىلإ هب لصوت. هجو ىلع هب عفتني نأ اهنمو ؛ مومذمالو حودممال كلذو : ةرخآلا طاصم ىلإ

 حودمملا وه كلذو ةرخآلا

 لجرلا بآ : لاقي « عجرملا ةغللا ف باملا نأرلعا (بآملا نسح هدنع هللاو) ىلاعت لاق مث

 نم نأ ناب مالكلا اذه نم دوصقملاو (معايإ انيلا نا) ىلاعت هللا لاق ءابامو ةبيأو ةيوأو ابايإ

 ةداعس ىلإ اهب لصوت.و ؛ هداءمل ةرامع هيف نوكيام ىلإ اهفرصي نأ هيلع بجاولا ناكايندلا هللا هات

 نسحلاب بآملا فدو ؛ بآملا ىف بيغرتلا ضرغلا ناكاملمت « هترخآ

 دك نطل نع ةيلاغت نق نانلاو 8 نيلدخلاةياغ ف نه ةنجلا : نامنم اباملا : لق ناف

 ناملتاب قلطللا كاكا ننبعإو

 انا بت اال :ندازغلاب اذ وصقملا | كيف نادلا اهتز :ةنللا: قمح اذلاب دو دقملا طابا الق

 ةضماغ رارسأ ىلع هنم علطي رس اذهو . ىضغ ىتحر تقبس : لاق 5. باذعللال ةمحرال قاخلا

 رامنالا اهتحت نم ىرحت بانج مهبر دنع اوقتا نيذلل كلذ نم ريخ مككنْوُأ لقإل ىلاعت هلوق

 مدابعلاب ريصب هللاو هللا نم نأوضرو ةرهطم جاوزأو اهيف نيدلاخ

 لئاسم ةيألا ىف

 تفلتخاو نيتزمهم (كمبنؤأ) ىناسكلاو ةزمحو مصاعو رماع نبا أرق «لوألا ةلأسملا)

 ورمع ىنأو عفا : نع ةياورلا

 له : ىنعملا نوكي نأ : لوألا : هجوأ ثالث ماهفتسالا قاعتم ىف اوركذ 4ةيناثلا ةلأسملا)



 "اى ةيآلا «نينبلاو ءاسنلا نم» ىلاعت هلوق

 ردو دم مو فك. ديك أتللوهو . راطنقلانم ةلعفنم «ةرطنقملا» (ىناثلا ثحبلاإل

 ناكف . ةفعاضملا ةرطنقملاو : ةثالث ريطانقلا : ىلكلا لاقو : ةمهردم مهاردو  ةلبؤم لبإو ؛ ةردبم

 حس عومجما

 امبكلاه, ءايشألا عيمج قع الك اميل ني و ع انا انعا هضقلا و: بهذلا «ثلاثلا ثحبلاإل

 « هتاذل بوبحم لاوكلاو ؛ لاك ةفص ةردقلاو . ةردقلا ىه ةيكلاملا ةفصو : ءايشألا عيمج كلاملاك

 ال" و هناذل كونغ اوه ىذلا لاكلا ا ننه ليضع# لإ لئاظولا ةزكأ ةضفلااب تذل كا

 نيبوبحم اناكمرج ال . بوبحم وهف هب الإ بوبحنا دجوي
 ؛ هظفل نم هل دحاو ال عج ليخلا : ىدحاولا لاق «ةموسملا ليخلا» (ةسماخلا ةبترملاإإ

 ىلع ناسنالا ةكرح تيمسو ءاهيشم ىف اهئاليخل اليخ سارفاآلا تيمسو . طهرلاو ءاسنلاو موقلاك

 راضحتسا ىف ةوقلا هذنه نالوجل ؛ اليخت ليختلاو ؛ الاخ لايخلا ىعسو  الايتخا نالوجلا ليبس

 يمنى !اوقلتخاو :ءزفك)" هان ١ رشح عزان اسك هال فاعمل لكلا: راك ا

 قالوا 13] هيتالسو ةناذلا تعمإ) : لاغءةحعارلا انآ : لوألا: لأ وقأ,ةثالث ىلع «ةموسملا»

 اهنأ دوصقملاو ؛هتمونو هتمتأو . هتدوجو هتدجأو ؛هتموقو ءىثلا تقأ : لاقي 5: ىعرلل اهجورم

 (نودهيست ةيف) ىلاعت هلوق هنمو : انسج تدادزا تعر اذإ

 رصقلاب اهسلا نم ذوخأ» وهو : ىناهفصآألا لسم وبأ لاق ةسبلعملا ةموسملا (ىناثلا لوقلاوإل

 رثأ نم مههوجو ىف مهاهس) ىلاعت هللا لاق : ةنسحلا ةئيهلا وهو  دحاو هانعمو ؛ دملاب ءايسلاو

 تامالعلا هذه نم دارملا : ملسم وبأ لاقف : ةمالعلا كلت ىف اوفلتخال ولا اذهب نولئاقلا مث (دوجسلا

 امنإ : مصألا لاقو . ةلجحم ارغ سارفألا نوكت نأ ىهو ؛ ليخلا ف نوكت ىتلا ررغلاو حاضوأللا

 ىف ةراشالا نآل نسحأ ملسم ىنأ لوقو : ىكلا : جرؤملا لاقو « ةيشلا : ةداتق لاقو « قلبلا ىه

 ةوجولا رئاسأامأو.:الجحم ّرَغَأ سرفلا نوكي تررأ وه:كلذو ءاناومالا تتار ل[ ل1

 قفرفلا ىءافرش دقت الل ءايتانااعلو 5

 : لافقاا لاق :ناسحلا ةمهطملا ليخلا امنأ : ةمركعو دهاجم لوق وهو (ثلاثلا لوقلاإل

 ةليمجا ةأرملا ةمهطملا

 سنجلل لاقي الو: متغلاو رقبلاو لبالا ىهو؛ م «ماعنآلا» 4« ةسداسلا ةيترملا)

 اهيلع تبلغ اهناف . ةصاخلباللالإ معن : اهنم دحاولا

 ىلاعت هنامث (لسنلاو ثرحلا كلب. و) هلوقفف هقاقتشا انركذ دقو «ثرحلا» 4ةعباسلا ةبترملا)



 ةيألا «نينبلاو ءاسنلا نمالا ىلا هلو و

 ةناهسجلا تاذللا ىلإ ذيدشااليملا وه امنإ قلخلا لع بلاغلا ناك مرج الف ٠ ببش ىندأي لؤزتوتلا

 ردانلا كلذل هلوصح مث ؛ ردانا صخشلل الإ لصحال كاذف ةيناحورلا تاذللا بلط ىلإ ليملا امأو

 سانلل نيز) لاقف ٠ لكلا ىف مكحلا اذه هللا مع ببساا اذهلف « ةردان تاقوأ ىف الإ قفتيال

 (تاورشلا بح

 ناثحي هيفف (نينبلاو ءاسنلا نم إل ىلاعت هلوق 3

 0 نحال »لا ويدتحاو) + هلاوقا قا (قيتباا و 'ءاشنلا ند) هلاوقبف بم نئاق «لرالا ثحبلا

 نيز : ةمآلا ةذه ىعم اضيأ اذكف ,«سجر ئه ىتلا ناثوآلا اوينتجاف : ىنعملا نأ كف (ناثوألا

 امش مره قلنا انك ور انك اورءاطنلا كح سانا

 لكلا لع نهمدقامت اوءاسنلا: اهل وأ:ةعبسآر ومأ تايهتشملا نمانههددعملاعتهنأ لعا ( ىناثلا ثحبلا ١

 | كسلا انززأ مكسفنأ نموكلا قاخ) ىلاعتلاةكلذلو متأ نهب سانئتسالا ورثك أن مذاذتلالانآل

 اذ لإ دذح ال كلي (افلل ادب دقلا  قبفعلا !نأ كاذينكى ب اطهر: هكر وا ةذاوم مكي لعجو

 ١ ةووشلا نم عونلا

 مرج ال « ىثنآلا بح نم ربك أ ركذلا دلولا بح ناكاملو : داولا بح 4ةيناثلا ةبترملا)

 كلذ ريغ ىلا ء مهب رثكتلاو رورساا ثيح نم رهاظ مهم عتمتاا هجوو « ركذلاب ىلاعت هللا هصخ

 اذه الول هناف  ةغلاب ةمكح ناسنالا بلق ىف دلولاو ةجوزلا بح داحيإ ىف ىلاعت هلا نأ ملعاو

 ةيزيرغ ةلاحاهت اك ةبحلا هذهو . لسنلا عاطقنا ىلا كلذ ىدالو ؛ لسانتلاو دلاوتلا لصح امل بحلا
 لسنلا ءاقب نم انركذام هيف ةمكحلاو ؛ تاناويحلا عيمم ةلصاح اهناف كلذلو

 ثاحبأ هيفو : ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلا (ةعبارلاو ةثلاثلا ةبترملار)

 ةذوخأم ةرطنقلاو : هماكحاو ءىثلا دقع نم ذوخأم راطنقلا : جاجزلا لاق (لوآلا ثحبلال

 ىكحو « بئاونلا فانصأ مفدفهب ناسنالا قثوتي ريثك لام راطنقلاف  قاطلا دقعب ابقثوتل كلذ نم

 سانلا نمو ؛ حيحصلا وه اذه نأ معاو ء دحب ال نزو هنا : نولوقي مهنأ برعلا نع ةديبع وبأ

 راطنقلا» لاقدنأ ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا نع ةريره وبأ ىورف : تاياور هيفو ؛ هديدحت لواح نم

 0 251 نأ, ىوو وول رايد فلا راطسقلا نأ اضيأ ةننعب سن ىرواوو: مكيف وأ املأ يتعاانتا

 رشع انثا وأ رانيد فلأ راطنقلا : سابع نبا لاقو . ةيقوأ اتئامو فلأ راطنقلا : لاق مالساا هيلع

 كسم ءلم مورلا ناساب راطنقلا : ىلكلا لاقو ؛ نسحلا لاق هبو« ةيدلا رادقم وهو ؛ مهرد فلأ

 هللا ةجح ةدوضتم ريغاابنآل اهانكرت اكل, انركذام ىو لااوقأ هيف وأ ءةضق وأ لهذ نما روث



 8 ةيآلا «تاوهشلا بح سانلل نيز»ىلاعت هلوق
 هلرت ىف الو هلعف ىف نوكي ال ىذلا حابلا وهو ثلاث مسق قبو ىضاقلا ه هركذام اذه ناطشلا نم

 نم هن نييرتلا نأ نيبو. هركذي نأ هقح نم ناكوأ ؛ مسقلا اذه . ؟ ذام' ىضاقلاو ةباقعا اللؤ فلات

 . ناط.شلا نم وأ ىلاعت هللا

 ءايشآلا ىه انههتاومشلانأ : لوألا : ةثالث ثاحأ هيف(تاوهشلا بح) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 : وجرملاو. ؛ ةردق : رودقللل لاقي اك« لاصتالاو قلعتال ةراعتسالا لع كلذب تيعم . تايهتشملا

 بحاصلاق . هابتشمىأ نالف ةوهشهذه :لاقي « ةغللافةروهشمةراعتساهذهو ءملع : مولعمللو . ءاجر

 ةغلابم تاوبش اه 0ك ىتلا نابعالا لعج هنأ ايها دخلا ناتي افمسالا اذب امس ران واقعا

 مومذم ءاكحلا دنع ةلذرتسم ةفص ةوبشلا نأ : ةيناثلاو . اهب عاتمتسالا ىلع اصورحم ةاهتشمامنوكىف

 ابنع ريفنتلا ظفللا اذه ركذ نم دوصقملا ناكف . ةيميهلاب هسفن ىلع دهاش ؛ اهعبتأ نم

 ىلإ ب حلا فاضأ هنال ةوهشلا ريغبحلا نأىلع ةيالا هذه تلد : نوملكتملا لاق« ىناثلا ثحبلاإ)

 ةرابع ىهو دانعلا لاعفأ نم ةبحاو : ىلاعت هللا لعف نم ةوبشلاو « هيلا فاضملا ريغ فاضملاو ةوهشلا

 تاييطلاوتاذللا بلط ىف هشيعو هضرغ لك ناسنالا لعج نأ نع

 هناف ملسملالثم هبحيال نأ بح هنكلو ائيش بحدق ناسنالا : ءاكحلاتلاق (ثلاثلا ثحبلاإل

 كاذفهبح نأ بح واًئيشبحأ نم امأو ء بحال نأ بح هنكل تامرحلا ضعب ىلإ هعبط ليمي دق

 هيلع نامل سنعةب اكح ىلاعتهلوق ىف اك« ةداعسلا لاك وهف ريخلا بناج ىف كلذ ناكن اف ةبحنا لاك وه

 ىف كلذ ناكنإو ؛ ريخلا ابح نوكأ نأ بحأو ريخلا بح ًاهانعمو (ريخلا بح تببحأ ىتا) مالسلا
 : ةرمقثالثرومأ ىلع لدي (تاوبشلا بح سانلل نيز) هلوق ناف ةيآلا هذهىف لاق كو هفرشلا بن اج

 كلت نأ دقتعي هنأ : اهلاثو . امل هنوهش بحب هنأ: اهناثو.. تابهتشملا عاونأ ىهتشي هنأ : اهلوأ

 ىف ىوصقلا ةياغلا تغلب ثالثلا تاجردلا ةيضقلا هذه ىف تعمتجا املو. ةليضفو ةنسح ةبحلا

 سانلاىلإ كلذ فاضأ ىلاعت هنا مث  ىلاعت هللا نم ميظع قيفوتبالإ لحني داكي الو. ةوقلاو ةدشلا

 لصاح ىنءملا اذه نأ ىضتتقي ظفلل ارهاظف « قارغتسالا ديفيف فيرعتلا فرح هلخدماع ظفل وهو

 هتاذأ بولطمو بوبحموهف اعفانو ًاذيذإ ناكام لكن أ وهو هيلع لدي اضيأ لّمعلاو ؛ سانلا عيم

 « مالا لوأ ىف دحأ لكل لصاح ىتامسجلا مسقلاو ؛ ىناحورو ىنامسج : نامسق عفانلا ذيذللاو
 امنإ ناسنالا كلذ مث « ةردنلا ليبس ىلع دحاولا ناسنالا ىف الإ نوكي الف ىناحورلا مسقلا اَعْبَو

 سفنلا باذجنا١ نوكتؤ , ةينامسللا تاذللاب سفنلا سانئئسا دعب ةناحورلا- ةذللا كلت هل لصخم

 ةئراظلا ةلاخلاك ةيناحورلا تاذللا ىلإ اءاذجناو ؛ ةدك أتملا ةرقتسملا ةكلملاك ةينامسجلا تاذللا ىلإ

 «ا0  رخفس كاب د



 ةآلا «تاوبشلا بح سانا نيذود ىلاعت هلو ا

 . هللاب كلذ ىلع فاحي ناكو هل نيز ناطيقلا : لاق هنأ 1 ع ١ لوألا لوقااإ)

 هب عكا فاورشلا هنف لعدم + :تاوهشلا بح قلطأ نلاقي هنأ ةاهدحأا د هروح ممل ىضاقلا جتحاو

 ةضفلا و بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلا ركذ ىلاعت هنأ : اهناثو . ناطيشلاوه ةمرحلا تاوهشلا قلزمو

 ! ةدوصقم ىبتنمو « هيلط ةلبق انندلا لعج نم الإ قيلبال د-1لا اذه ىلإ ريثكلا لاملا اذه بحو

 هللأ نأ كش الو (ايندلا ةايحلا عاتم كلذ) ىلاعت هلوقا :اهتلاثاو . ةلخلاب نزوفتكي ةرحالا) لعأ نال

 يك سلوق: اهسارو : هل انرم نوك نأ عنتمب ءىثلا ماذلاو ايندلل مذل|ضرعم ىف كلذ ركذ ىلاعت

 اهحيبقتو ايندلا نع دبعلا فرص مالكلا اذه نم دوصقملاو (مكلذ نم ريخب د وأ لق) ةيآلا

 هنيع ىف ايندلا نيزي نمي قيليال كلذو « هنيعف
 اوجتحاو « هللاوه ءايشألا هذهل نيزلا نأوهو « ةلزتعملانم نيرخآ موق لوق (ىاثلالوقااوإ

 « هديبعل اهحابأو ايندلا ذالم قلخ دقف ةرخآلا عفانم ىف بغر ايىلاعت هنأ :اهدحأ : هوجوب هيلع

 دا اال علل احتوت اون ةورتعلا قاخ اذإ لل اعت هناف المل. نيب زتديلعلل اهتحاَنإَو

 هذهب عافتنالا نأ .: اهناثو ءاحل ًانيزم ىلاعت فاك لوانتلا كلذ هل حابأ مث : ةذللا نم ىهتشملا

 "1 هام [را! ىل انيرماناكف 2 اهلا باني دق مم اغتندقلاو : ةارحالا عفانمىلإ لئاسو تايبتشملا

 امم ىوقتي نأ :ىناثلاو : اهب قدصتي نأ ::لوآلا : هوجول ةرخآلا باوث ىلإ لئاسو اهب عافتنالا

 ىلاعت هللا قيلختب ترسيت امنإ عفانملا كلت نأ ملعو اهب عفتتا اذإ هنأ : ثلاثلاو : ىلاعت هللا ةعاط ىلع

 : لوقي دابع نبا بحاصلا ناككلذاو « ىيظعلا ركسشلاب دبعلا لاغتشال اببس كلذ راص « هتئاعاو

 هانعم اذه ًارعش ركذو « بلقلا ىصقأ رم دملا جرختسي فيصلا ىف درابلا ءاملا برش

 اهيفام لمحتو ةيدوبعلاب لغتشاو ابكرت اذإ تابيطلاو تاذللا هذهب عتمتلا لع رداقلا نأ : عبارلاو

 ةرخآلا باوثىلإ لئاسوتابيطلا هذهمعافتنالانأ هوجولا هذ تبثف  اباوثرثك أ ناك« ةقشملا نم

 ىلا هللا ةنيز مرح نم لق) لاقو (اعيمج ضرألا ىف ام مكل قلخ ىذلاوه) ىلاعت هلوق : سماخلاو

 مكتيزاوذخ) لاقو (اهل ةنيز ضرالا ىلعام انلعج انا) لاقو (قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ

 (مكل اقزر تارثلا نم هب جرخأف ءام ءامسلا نم لزنأو) ةرقبلا ةروس ىف لاقو (دجسم لكدنع

 لك و رامتو « ىلاعتهللا نم نييزتلا نأ ىلع لدي كلذ لكو (ابيط الالح ضرأألا ىف ام اواك ) لاقو

 لعافلا ةيمست ىلع (سانلل نيز) دهاجم ةءارق كلذ

 . ناك املك نأ كلذو « ليصفتلا وهو ىضاقلاو ىتابجلا ىلع ىبأ رايتخا وهو (ثلاثلا لوقلاوإ)

 هيف نييزتلا ناكامارح اك لكو 4 ىلاعت هللأ نم هيف نييزتلا 31 ايودنم وأ انجاو بايلا اذه نم



 3 ٠ 1/ ةيالا «تاوبغلا تح سان نيز» لاك هلوق

 6-35 2 7 ا 8م 2 2 كلا ال همم د 3 2 ص

 ايندلا ةاملا عاتم كلذ راو ماعنالاو ةموسملا ليخلاو ةضفلاو بهذلا

 ساي ازا م رخام يا

 م ذا كم اكلت جلا 2
 - هذآ

 (بآملانسحمهدنع هللاواندلا ةايحلا عاتم كلذ ثرحلاو ماعنالاو ةموسلاليخلاو ةضفااو بهذلا

 : لئاسشماةءالا ف

 راح انآ فور اناف ةكامملا قاس انك لل نال مظنلا ةيفيك ىف «ىلوألا ةلأسملا)

 رقياال هنأالإ هلؤق ىف سو هيلع هللا لص دم قدص فرعي هنأب هيخاأل فرتعا ىنارصنلا ةمقلع نبا

 هالبشلاوةجالظلا لع ني ورااضيأ ر«فانئا ل1 ىلا !كوزرلا كلت ةفاتعلا نإ لم نرحل

 لاملاب راهظتسالاو ةدشلاو ةوقلا مهسفنأ نم اوربظأ ردي ةوزغ دعب مالسالاىلإ دوهلا اعد امل

 نأو « ةلطاب ةلئاز ايندلا عاتم نم اهريغو ءايشالا هذه نأ ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا نيبف « حالسلاو

 قبأو ريخ ةرخآلا

 نم هرصنب ديب هللاو) ةمدقتملا ةيآلا ىف لاقامل ىلاعت هنأ ماعلا ليوأتلا ىلعوهو (ىلاثلا لوقلا)

 كلذو  ةربعلا كلتل نايبلاو حرشلاك وهام ةبآلا هذهدعبركذ (راصب آلا ىلو آل ةربعل كلذىف نإ ءاشي

 ةيضقنم ةيناف امنأ مث « ةيويندلا تاذللاو . ةينامسجلا تاوهشلا بح سانلل نيز 5

 ريخم كئبنؤأ لق) هلوقب ةرخآلا ىف ةبغرلا ىلع تح ىلاعت هنا مث ءاهتاعبت قبتو ءاهتاذإ بهذت
 نيقداصلاو نيرباصلا نم ةيدوبعلا ٍلع بظاو نمل ةدعم, ةرخآلا تابيط نأ نيب مث ( كلذ. نم.

 ةنالا خلال

 موقف انباحصأ امأ ؟ كلذ ننز'ىذلا نم (سانلل نيز) هلوق نأ ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 نيزملا ناكول : اولاق اضيأو « ىلاعت هللا وه لاعفالا عيمج قلاخ مهدنع نال كلذو . رهاظ هيف

 نإو . لسلستلا-مزل رخآ اناطيش كلذ ناكن اذ « ناطيشلل ةعدبلاو رفكلا نيز ىذلا نف « ناطيمشلا

 وهو ىلاعت هللانم ناكنإو ؛ ناسنالا كإذك نكيلف , ناسنالا ىف ناطيسقلا كلذ سفن نم كلذعقو

 هل وقف ضصقلا ةروس ىف'ةنكتلا هذهىلإ ةراثثإ "نآرقلا فو « كاذك ناننالا,قح ىف نكلف قحلا

 اذهو :اناوغأ ىذلانف مهاني اوغأ ان دحأ دطتطل نإ ىنعي" /انن وغاك مهاني وغأانيوغأن يذلا ءالؤهانبر)

 ًادج رهاظ مالكلا

 : لاوقأ ةثالث مهنع لقن ىضاقلاف ةلزتعملا امأ



 و
0 3 

 + ةرطتقمل ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا 9 00 نا نر

 ال وعفم امهدعبأو ؛ العافنيقباسلا نيروكذملا برقأ لع « لوعفملاب هقلعت نم دشأ 0 لعفلا

 ناكدق )هلوةو عرق لة ىباثلاو (ةر ةاكىرخ أو )هلوق وه كتارز كلا كفا أ رك ١ مفر

 شيرقىك رشماين ورتىنعملاورافكلا كل وأ عماب طخ ن وك,ءادلاب عفان ةءارقفرافكلا عمباطخ (ةيآ كل

 هذه لعج ىلاعت هللانأ : تلاثلا . اكرشم ىئارلا نوك ىلع الإ دعاستال ةءارقلا هذهف « مهلثم نيبلسملا

 امم ةلاخلا هذه نوكست نأ بجوف (اتقتلا نيتتف ىف ةيآ كل ناكدق) لاق ثيح « رافكلا ةيآ ةلاحلا

 ابلعج حصي مل نمؤيلل ةلصاح ةلاحلا هذه تناكول امأ ؛هيلع ةجح نوكست ىتح رفاكلا اهدهاشي

 ملعأ هللاو رفاكلا ىلع ةجح

 ةيؤر مل نيكرشملا مث اوناك ول نيئارلا نآل كلذو « نوملسملا مث نؤارلا : لاق نم جتحاو

 سيل اذهو ا وهام ىربال نأ مزل نونمؤملا مث نؤؤارلا ناكولو «لا وهو دوجومب سيلا»
 لعأ هللا و لل وأ كلذ كاك: لاحم

 صتخاي ٌقرلاف ؛ ةنس>ايؤر مانملا ف تيأرو « ةيؤرو ايأر هتي 3 : لاقي «نيعلا اىأرإ لاق مث

 بصني نأ وحي (نيعلا ىأر) هلوقف « ىرصب هيلع عّقي ثيح نيعلا ىأرم ىنم وه : لوقيو ؛ مانملا

 قنعلا طانم ىنموه : هلثمو . مكمامأ مهنورت : لوقت اك «ناكملل افرظنوكي نأ زوو ؛ ردصملا ىلع

 بلكلا 5 مك رح

 ا نرصلا ةيلغلاب رصن : نيهجو ىلع نيءلسملا هتلارصن «ءاشي نداكرصت ديد هللاو) لاق 5

 ؛ نوروصنملا مه : لاقي نأزاجل , نينمؤملانم موق مزه هنأ انردقول ىنعملا اذهلف , ةجحل ابرمدتو ءردب

 . ادم ام] رفطلاو يصنلانأ ةنالان ف دوضتملا وءاةدنجلا ةقاعلاو و ةححلابناوروطنملا ره منال

 ٠ حالسلاو ةكوشلاو ددعلا ةرثكب ال .هرصنو هللادب ّ؟

 ىلإ لبجلا ةلزنم نم اهب ربعي ىتاا ةبآلا ىهو « رابتعالا ةربعلاو 4« ةربعل كلذ ىف نإ لاق مث

 ربعي ىذلا مالكلا ىهو ةرابعلا هنمو . رخآلاىلإ نيبنالادحأنم ذوفتلاوهو روبعلانم هلصأو ؛ للعلا

 لوأل ىأ (راصبألا ىلوأل) هلوقو , ار يبعت اهنال « كلذ نم ايؤرلا ةرابعو ٠ بطاخلا ىلإ ىنعملاب
 ملعأ هللاو « ةفرعمو لع ىأ ء مالا اذهب رصب نالفل : لاقي اك« لوقعلا

 " نم ةرطنقملا نيطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوبمشلا بح سانلل نيز إل ىلاعتو هناحبس هلوق



 ةيآلا رابظاو ةردقلا ىف غلبأ  رمآلا رخآ ىف

 اوأر .نولسملا نون للا ثنين رخو! تريلا مه نيئارلا نأ ( ثلاثلا لاتحالاو ب

 نيرفاكلا ةمواق# دحاولا إلا رمأ ىلاعت هللا نأهيف ببسلاو . ديزأو ةثامتس نيملسملا ىلثم نيكرشملا

 (نيتئام اويلغي ةرباص ةئام كم 0ك ثأر لات هنا

 | 3 مهلاثمأ ثالث اوناكو ؛ نيعلا ىتأر مهيلثم مهنوري فيك : ليق ناف '

 مهنا نودلسملا مع ىذلا ردقلا نك ريقملا ددع نم نيلسملل ريظأ اع) لاكن هنأ نأ: تار

 نم ددعلا كاذ را (نيدئام اويلعي ةراص 3ك دم نس نا) لاق ل 0 كلذو 6 مهوباغي

 مثرودص نع فوغخلا ةلازإو «؛ ممولقل ةيوقت نينمؤدلل نيك رشملا

 دلع نم كعصلا لع نيل رشملا | وزن معو , نودلملا م نيئاولا نأ « عبارلا لاتحالاوإل

 فوخلا عاقياب نيكرشملا ةرصن بجوي اذه نآل  دحأ هي لوةي نأ نكمي ال لوق اذهف نيكرشملا

 نأ اني دقدفي الا ل نأ وهو: ساع لااا لا فز[ كلل د فان يالا نام

 ةكوشلاو ةوقلا ىف نينمؤملا ىلثم نيكرشملا دوهيلا اهيأ نورت دارملا نوكيف . دوهبلا عم باطخلا

 ها تاكل شتم مهلاثمأ ةثالث اوناكدقو مهلثم مهوأر فيك : ليق ناف

 نارمأ عضوملا اذه ثحابم نم قب

 لامتحالاو ءايئثرم راص مودعملا نأ ىضتقي ىناثلاو لوألا لاهتحالا نأ (لواآلا ثحبلاإل

 .ىريال مودعملا نال ؛ القع لاحت وهف لوألا امأ ؛ ايئرم رصي مل رضحو دجو ام نأ ىضتقي ثلاثلا

 عم اندنع نال « انباحصأ دنع زئاج وهف ىتاثلا اهأو : ىوقلا نظلا ىلع ةيؤرلا لمح بجو مرج الف

 تازجءملاروهظنامزنامزلاكلذناكو ءابجاوال ًازئاج كاردالان وكيةساحلا ةخحو طن ارشأال وصح

 بجاو كاردالا مهدنعف ةلزتعملا امأو , زجعملا كلذ لصح هنا : لاقي نأدعبي لف ٠ تاداعلا قراوخو

 نم عضوملا اذه نع ىضاقلا رذتعا ىنعملا اذهلف . ةساملا ةمالسو طئارشاا عامتجا دنع لوصحلا

 لوح هنقدح ريدي نال ناسنالا غرفتي ال دق ةلتاقملاو ةبراحلاب لاغتشالا دنع نأ : اهدحأ : هوجو

 هلعل : اييناثو . ضعبلا نود ضعبلا ىرب مرج الف « ماتلا لمأتلا ليبس ىلع مهلا رظني و ركسعلا

 ىلاعت هنا*:"لاقنب نأ؟نوخ“:ااهثلاثو .":ىضكتلا كاودإ نعااغنام نزيصر"ام"رابعلا راحل د

 لمت كلذ. لكو؛ء:نكسعلا تلث كاردإ' نع اعنام -راضاام ءاوحلا ىف ىلخ

 نودلسملا مث نوكي نأو : نوكرشملا مه نؤارلا نوكب نأ لمتحا ناو ظفللا (ىناثلا ثحبلارإ)

 قلعت نأ ::لواألا : ةوَجو, هلع كدا.« لوأ انكار كريت ناوكانإ : نيش طا نلت



 ةيالا «نيعلا ىأر مييلثم ممنوري» ىلاعت هلوق 6

 فلالاو(ةكئالملا نمفال 1 ةسمخب معبر مددمي اذهمهروف نم كوتابواوقتتو اوربصت نإ ىلي) لاقو

 مهويخ بانذأ ىلع ناك هنأ وه مهاهس ناكو  ةكئالملا نم فالآ ةسمخ : فالآ ةعبرألا عم

 ملعأ هللاو (ءاششي نم هرصنب ديؤي هللاو) هلوقب دارملا وهو . ضيبأ فوص اهيصاونو

 ناتلأ سم هيفو (ةرفاك ىرخأو هللا ليبس ىف لتاقت ةئفإ ىلاعت هللا لاق مث

 ةف) ءىرقو (ةرفاك ىرخأو) هلوق اذكو « عفرلاب (ةّئف) روهشملا ةءارقلا (ىلوآلا ةلأسملا)

 ىلع وأ صاصتخالا ىلع امإ بصنلاب ءىرقو « نيتبف نم لدبلا ىلع رجلاب (ةرفاك ىرخأو لتاقت

 لتاقت امهادحإ .:ىنعملا نالدجولا وه عفرلاو : هللا همحرىدحاولا لاق . املا ىف ريمضلا نم لاخلا

 مالكلا فانئتسا ىلع عفر وهف هللا ليبس ىف

 هللانيد ةرصننل اولتاق مهناأل « نوملسملام هللا ليبسف لتاقت ىتلا ةئفلاب دارملا ( ةيناثلا ةلأملا)

 شيرت رافك اهم دارملا (ةرفك ىرخأو) هلوقو

 ناتلأسم هيفو (نيعلا ىأر مهلثم مهنوريإ> ىلاعت لاق مث

 ءايلاب نوقابلاو « قوف نم ةطقنملا ءاتلاب (مهنورت) مصاع نع نابأو عفان أرق «ىلوألا ةلأسملاإ)

 اع 1 كا رداكاق ل ثيلشملا ذيل. انعأ نآورتا ىتملا] ه+كوزرلا اضاظتح ةلقاق'ناللف ءاتلاب اركب قف

 ىلثمن وءاسملا شيرق ىكرشماي نورت : ىنعملاو شيرقىكرشم عم اباطخةي آلان وكت وأ ؛ ةرفاكلا ةتفلا

 هللا ليس ىف لتاقتةتف) هلوق وهو ؛ باطخلا دعب تءاجىتلا ةبياغمللف ءايلاب أرق نمو ؛ ةرفاكلا مكنتف

 نيتتفلا ىدحإ نع رابخالا ىلا دوعي (مهنوري) هلوقف (مهيلثم مهنوري ةرفاك ىرخأو
 هلوقق ةماسملا ةئفلا ركذو ةرفاكلا ةئفلا ركذ ةيآلا هذه ىف مدقت دق هنأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا)

 نألمتحصو « ةيللاةتفلا مث نويئرملاو « ةرفاكلا ةئفلا مث نؤارلا نوكي نأ لمتحي (مهلثم مهوري)

 نيئارلا ىلثم دارملا نوكي نألمتح (مهلثم) هلوقف اضيأو : نالامتحا ناذبف كلذ نم سكعلاب نوكي

 نأ دار ان وكي نأ :لوالا : ةعبرأ اهوجو لمتحت ةبآلا هذه نذاف . نيئرملا لثم دارملا نوكي نأو

 نيفلأ نم اميرق نيك رشم ا ددع لثم نيماسملا تأر ةرفاكلا ةئفلا

 «نيرشعو افينوةئامتس نييلسملا ددع ىلثم نيماسملا تأر ةرفاكلا ةئفلا نأ (ىتاثلا لامتحالاو إل

 مهلاتق نع اوزرتحيف مهوباهيل مهتلق عم نيكرشملا نيعأ ىف نيملسملا رثك ىلاعت هنأ كلذ ىف ةمكحلاو

 (مهنيعأ ىف لاقي و) لافتا ةروس ىف ىلاعت هلوقل ضقانم اذه : لبق ناف

 اورتجا ىتح مهنيعأ ىف الوأ اوللقف « نيفلتخم نيلاح ىف ريثكتلاو ليلقتلا ناك هنأ : باوجلاف

 مهريثكتو « رمآلا لوأىف مبليلقتن ا مث « نيبولغم اوراصت> مهنيعأ ىفهللا مرثك اوقالت املف ؛ مهيلع



 ” ةيآلا «نيتنف ىف ةيآ كل ناكدق» ىلاعت هلوق

 َّن 0711 كلذ قوس 5 ورد كاكا ْق ناكو ؛ رقن ةئام مهو نيعراد اوناك مبلك ليخلا نقل

 ناسرفليخلا نمو ؛ ةتس عوردلا نم مهعمو « ريعل مهنم ةعبرأ لك نيب الجر رشع ةثالثو ةثامثل

 ةرهاق ةزجعمو ؛ ةئيب ةبآ ةفصلا هذه لع رافكلل نيماسملا ةيلغف نأ كش الو

 نيلسملا "نأ لالا ': هوجو ةئيب ةبآاةعقاولا كالت نازك راس ف:او اك ءابلعلا نأ ملعاو

 | وج رخمبتأ: 0 عمو ؛ 3ةللا هلو : اهنم 2 5 ة-مواقملا ن ع 0 دايس م 0 عمتجا لق كك

 برخ +1 1قاق هر ا ءادتنا كلذ نأ امنمو 2 عسارفل و حالسلا ةلق 5 2 اورعأت ملف برحدلل نيدصاق ريع

 وانما +ةينشءداهضأ ناكايطملا نطاق ناكل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاوزغ هلو أنا

 نأ اهنمو مهليخو مهح الأس رك اهنمو 1 بردلل نييهأتم اوجرخ مهتأ امنمو 2 نال ا امم

 طم ع ناك اذاو : ةيضاملا ةنمزالا ىفةلتاقملاو . ةيراحملل نيسرامم اوناك ماوقألا كئاوأ

 كود : ةيراخملا ر هن ةفرعملا ةلقو حالسلا مدعو فعضلاو .ةلقلا ىف ددعلا ءالؤه لثم نأ كالا

 داعإ 0 نام ةيراحملا ةييعلتوز لجل ةرثك عم « ريثكلا عمجا كلذ لثم

 ا 2

 هللا نأب هموق 6 ناك مالسلاو ةالصلاهيلعهنأ « ةيآ ةعقاولاهذهنوك ىف «ىاثلا هجولاو ب

 نايفسفأ ر 00 عج ىنعإل (ملان أ نيتفئاطلا ىدحإ هللا دعي ذاو) هلوقب شيرق ىلع هرصني

 ى هريخ ريم دجو ألف ٠ ؛ نالف عرصم اذهو ؛ نالف عرصم اذه نأب كرت لبق ريخأ دق ناكو

 01 لاكف بيغلا نع اراخإ كلذ ل هريح قفو لع ليعتسملا

 هلوق وهو ؛ اةآلا ده دجال ىلاعت 60 1 أ ةيزأإ ةعقاولا 0 هن زا َّق م هجولاو])

 نيرا او وك علل مه نيئارلا نأ ةرالا هذه ريسفت ىف حصالاو ( (نيعلا قأر ميل اثم ممنوري) ىلاعت

 لثم 5 3 يفلأ نم ادرق تكرر ددع لثم نينمؤملا كورب ارامل نأ ىتملاو 0 نونمؤملا 3

 رزجعم كلذو « ةئاتس وهو نيملسملا ددع

 ةطسفسلا ىلإ ىضفي دوجوم سيل ام ةيؤر زيوج : لبق ناف

 ءالالفلا عمجا ىفنظي دق هفوخدتشا نم نال كلذو ؛ نابس+ او نظلا ىلع ةيورلا لمحت : انلق

 : نيويتكا نييلسسلا ركشلع راصاىخ ةكتالملا لازتأ ىلاعت هللا نإ كوقن نأياهازو : ةرثكلا:ةياغ ىف

 2ك ةصق امهيف لخدي لو ؛ نيتّئفلا لع رصتقم مالكلا نال ؛برقأ لوألا باوجلاو

 ىلص هلوسر دمأ ىلاعت هللا نا : نسحلا لاق « ةيآ ةصقلا هذه نوك نايب ىف «عبارلا هجولاوإ

 (فلأب دمت ىنأ كل باجتساف) لاق هنآلل : كئالملا نم فال 1 ةسمخب ةوزغلا كلت ىف ملسو هبلع هللا



 ل 2 ا

 ةرفاك ىرخأو هلل ليس لت يَ حل ني تف ىف ةيآ م 8 ناكدق
 ه-

 "رتل ) الا دس رجلا تداوي را ياا ماس هاهم رو ذأ

 0 كلذ ْق نإ "1 نم ع دنت هنا نيعلا ا مهيلثم مهمورب
 ه-أ ها ص ص 5-2 582 52-1 27

 راصدالا »1١«
2 

 هلضفي اينما" ان ذاعأ ةقو ردم ميجو ديدش ىأ

 مههلثم مهنوري ةرفاك ىرخأو هللاليبس ىف لتاقت ةئفاتقتلا نينتف ىف ةيآ كل ناكدق إل ىلاعت هلوق

 ر اللا 1 را ةربغل كلذ قر نا ءاشل نم هرعت دي ماكنلاو نيعلا كان

 ل ائاسم ةيآلا ىف نأ رلعا

 :لواألا : ناهج وديفو(ةيآ م 5 ناكدق)لاقلب « ةيآ مكل تناكدق : لقي ل «ىلوألا ةلأسملا)

 لصف رك 2( +:ةارفلا 1 - ىزثلا د ههنا اذه نايتإ مكل ناكدق : دازرملاو « ىنعملا لع لوم هنأ

 (مكل) هلوق وهو ؛ امهنيب عقاولا

 (نورشحت ون وبلغتس )ىلاعت هلوق ىهوةمدقتملا ةيآلا نأ انركذ انأ مظنلا هجو 4(ةيناثلا ةلأسملا)

 اولاقو درقلا اورهظأ مالسالا ىلإ مهاعد امل ٍلسو هيلع هللا بص هللا لوسر تأ: دؤملا كلت

 طال لاتعلاب ةفيرملا و ةكوذفلا نم انعم لتاع لاتقلاب هقارعمار ةلق و تفعضلا نق نشر رق لاثمأ الأ

 مث «نوبلغتس مناف ةدعلاو ةدعلا بابرأو ءايوقأ متنك نإو مكنا مهل لاق ىلاعت هللاف انعزاني نم لك

 ( ةتفاتقتلا نيتتف ىف ةيآ كل ناك دق )لاَقف ؛ محلا كإذ ةعح ىلع ةلالدلا ىرجم ىرحب ام ىلاعت هللا ركذ

 مدعو ةلَهلاو « رافكلابناجنم تناكةدعلاو ةرثكلا نآل كلذ ىلع ةلالدلاك تناك ردب ةعقاو ىنعي

 « نيروصنم نيرفظم نيدلسملا لعجو رافكلا ربق ىلاعت هللا نا مث , نيماسملا بناج نم حالسلا

 عيم ايلاغ نوكي هناف كلذك ناكنمو « هرصنو هللا دييأتب تناك ةيلغلا كلت,نأ لع لدي كلذو

 هيلع هنأ ىلع ةلالدلا ىرجم ىرحب ام اذهف « كلذك اونوكي مل وأ ءايوقأ اوناكءاوس ؛ موصخلا

 ةلالدلاك ةيآلا هذه تراصف ؛ ةوقلاو حالسلا بابرأ اوناكنإو مثرهقيو دوهلا ءالؤه مزه مالسلا

 مظنلا هجو ىف مالكلا وه اذهف «ةيالا (نويلختس ]ورك نيدلا لق) هلوق ةحح ىلع

 ىلص هللا لوسر : نيتئفلاب دارملا نأ ىلع نورسفملا عمجأو , ةعامجلا «ةئفلا» (ةثلاثلا ةلأسملا)

 نيسمخ و ةئاعست |وناك ردب موينيكر شملانأىور٠ ةكم اوكرشمو ؛ردب م هباحصأو ملسو هيلع هللا

 « ريعب ةئاعبس لبالا نم مبعم تناكو « سرف ةلام اوداقو « لهجوبأو نايفس وبأ مهيفو ؛ الجر



 1 ةيآلا «دامملا سب ود ىلاعت هلو

 ملعأ هللاو ممل ىحينأب رمأ ءايلاب ةءارقلاو « منهج ىلا رشحلاو ةبلغلا نم مهيلع

 للصهللالوسر ازغ امل : لوآلا :اهوجو ةبآلا هذه لوزن ببس ىف اوركذ 4 يناثلا ةلأسا إل

 دوهملارشعماي : لاقو ؛ عاقنيق ىبب قوس ىف دو مي ةنيدملا مدقو ردب موي اشيرق ملسو هيلع هللا

 نم ًارفن تلتق نأ كسسفن كنرغت ال دمحاي : اولاقف  اشيرق باصأام لثم كببصي نأ لبق اودلسأ

 ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزتأف ٠ تفرعل اًنتلتاقول « لاتقلا نوفرعي ال شيرق

 ىنلاوه اذه هللاو : اولاق . ردب لهأ ةعقو اودهاش امل ةنيدملالهأ دوم نأ 4ةيناثلا ةياورلا )9

 اولجعتال : ضعبل مهضعب لاق م « ةيار هلدرتال هنأو هتعنو . ةاروتلا ىف ىسوم هب انرشب ىذلا ىمآلا

 لزنأف اوملسي لف مهيلع ءاقشلا بلغو ؛ كاذ وه اذه سيل : اولاق هباحصأ بكنو دحأ موي ناكابلف

 ةيالا هذه ىلاعت هللا

 نوت ومي مهنأ ىلاعتهللا لع مهنايعأب رافكلا نم عمجف ةدراو ةيآلا هذه نأ (ةثلاثاا ةياورلاو)

 مه نم مهنأ ىلع لديام ةيآلا ىف سيلو « مهرفك ىلع
 نعريخأ ىلاعت هللا نا : لاقف « ةيآلا هذبب قاطي الام فلكتب لاق نم جتتحا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 كلذو ايذكر خلا اذهبلقنال اوعاطأو اونمأ ولف ماهج ىلا نورشحي مهنأ رافكلا نم ةقرفلا كلت

 لاحناب اورمأدقف . هب اورمأ دقو : مهنم الاحم ةعاطلا وناالا ناكف ؛ لاحم لاحلا مزلتسمو « لاحم

 مهرذنت مل مأ مهترذنأأ مهيلع ءاوس) ىلاعت هلوق ريسفت ىف مدقت دق هريرقت مامتو . قاظي ال امبو

 (نونمؤي ال

 ىلع هربخم عقو دقو « لبقتسملا ف لصحي رمأن ع رابخإ (نوبلغتس) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا))
 ىدأ ىف مورلا تبلغ) ىلاسعت هلوق ةريظنو « زجعم وهو بيغلا نع ًارابخإ اذه ناكف :هتقفاوم

 امب متبنأو) مالسلا هيلع ىسيع قح ىف هريظنو « ةيآلا (نوبلغيس مهبلغ دعب نم مثو ضرالا
 (مكتويب ىف نورخدت امو نولكأت

 نأو  رشنلاو رشملالوصحو ؛ ةمايقلا ىف ثعبلا لوصح ىلع ةبآآلا تلد 4 ةسماخلا ةلأسملا))

 رانلا ىلا نيرفاكلا درم

 سئبو) لاقف هفصو منهج ىلا مرشح ركذ امل ىلاعت هنآل كلذو «داجلا سئبوإإل لاق مك
 ضرالاو) ىلاعت هللا لاق ؛ شارفلاك هيلع مانيو هيف دبمتي ىذلا عضوملا : داهملاو (داهملا

 سئبنال رشلاب اهنع ربخأ منهج ىلإ نيرفاكلا ريصم ىلاعت هللا ركذ ايلف (نودهاملا معنف اهانشرف
 (سيب بادي اوبلط نذلا ندا و) لامتدنلا لاق : هدقلا و وسلا ل ةا الا الا

 «ال رخق



 ةيآلا «اورفك دلل لق» ىلاعت هلوق 9م

 01-2021 هه ه-أ هر 0 س2 ه_-

 ءا: داجملا سيو مج لِ 1 ل را ل .ذلل لق

 ناكف : باذعلا ةلازإ ىف مهعفنتال مهدالوأو محلاومأ نأ وه هبشملا نأ (سماخلا هج “ف يخيل

 نمو نوعرف ل آب لحام متفرع دق مكنأ : ىنعملاو ؛ نيهجولا نيذه ىف الصاح نوعرف لآب هيبغتلا

 اوراص لب دلو الو لام ميعفني مل هدنع ىذلا لجعملا باذعلا نم لسرلاب نيبذكملا نم ميلبق

 هنأ ىف مل-و هيلع هللا للص دمحمب لاري دكملا راتكللا اجأ 37 كلذكف مهم لزنام ىلا نيرطضم

 دالوآلاو لاومآلا مكنع ىنغت الو رخأت وأ مدقت 5 لزنام لثم مكب لزني
 لاصفتسالاب لجعملا باذعلامدقتن مب لزن اك هنأ هيبشتلاهجونوكينأ لمتحي (سداسلا هجولا)

 لاومآلا باسو ىسلاو لتقلا نم كلذو ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب رافكلا ابمأ مكب لزني كاذكف

 ىلاعت هن اكف كلذ ىلع ةلالدلاك (مبج ىلإ نورشحتو نوبلغتس اورفك نيذلل لق) ىلاعت هلوق نوكيو
 دمحمب بذك نمب لزنيسف , باذعلا ماود ىلإ نو ريصي مث « لجعملا باذعلا موقلاب لزن اك هنأ نيب

 نوكي مث . لالذالاو ىسلاو لتقلا ىهو ةلجعملا نحل : اههادخأ >ناارقأ ملسو هيلع هللا للص

 ىضاقلا امهركذ ناريخاألا ناهجولا ناذهو . مئادلا ميلألا باذعلا ىلإ ريصملا هدعب

 لافتا سا هجلر

 هلوقو ٠ لسرلا ىبذكم نم مهلبق نم نيذلاو : ىنعملاف «مهلبق ند نيذلاو إل ىلاعت هلوق امأ

 ءايبنالاب ةلاعال اوبذك دقف اهب اوبذك ىتمو تازجعملا تايآلاب دارملا «انتايآب اوبذك )ل

 ريصي باقعلا هب لزني نم نآل ءذخالا هيف لمعتسا امناو «مهمونذب هللا مذخأف 9 لاق مث

 صلختلا ىلعردقيال ىذلا روسأملا ذو>املاك

 رهاظ وهو « باقعلا ديدش هتلاو ل لاق مث

 (دامللا سئبو منهج ىلا نورشتو نوبلغتس اورفك نيذال لق إل ىلاعت هلوق

 : لئاسم ةيآلا ىفو

 ءاتلاب نوقابلاو . امهف ءايلاب (نورشحو نوبلغيس) قاسكلاو ةزمح.أرق «ىلوألا ةلأسملا)
 ةمص ليعلديو « نوبلغيس مهنأ مهخلب : ىنعملاف « تحتنم ةطقنملا ءايلاب أرق نف . امهيف قوف نم ةطقنملا

 لقي لو (اوضغينينمؤيلا لِق) و (هللا مايأ نوجري ال نيذلل اورفغي اونمآ نيذلل لِق) ىلاعت هلوق ءايلا

 امل نييبنلا قاثيم هللا ذمخأ اذإو) هلوق ءاتلا نسح ىلع لديو  ةيطاخمللف ءاتلاب أرق نمو ءاوضغ

 ىرجيسامب مريخ نأب رمأءاتلاب ةءارقلا نأ ىنعملا ثيح نم نيتءارقلا نيب قرفلاو (باتك نم منا



 اف ةيآآلا «مهلبق نم نيذلأو نوعرفل 5 بأدك ه ىلاعت هلو

 , هلك هموي ريسلا فدهجأ اذإ ءايئاد اموي نالف راس : لابو « ماودو داهتجاو دحب ىأ (ابأد نينس

 ىأ نالف بأد اذه : لاقي : ةداعلاو ىمآلاو نأشلا نع ةرابع بأدلا راص مث « ةخالا ىف هانعم اذه

 ماودلا تاذدلاو بودلا : مهضعب لاقو ؛ هتداع

 وهاك فاتجالاب نادل ليش نأ : كيال : ٠ ,.كووهيفتلا ةنفك قع لاو دق اذه كد اد

 مدج ىأ . رافكلا.الؤهبأدنأهيبشتلا هجوو ؛ جاجزلاو مصألا لوق اذهو « ةغللا لصأ ىف هانعم

 ىسومعم كوعرف لآ بأدك «هنيدب مجرفك و ْ ملسو هيلع هللا لص دمحم مهيذكت ىف مثداهتجاو

 ءالؤه كلمن اذكف « مهونذب كئلوأ انكلهأ انا مث  مالسلا هيلع

 (نوعرفلا بأدك ):لوآلا : هوجوهيفو ؛ عنصلاونأشلاب بأدلا رمسفي نأ (ىناثاا هجولار)

 بيذكتلا ىف نوعرف لآ نأشك . لبو هيلع هللا لص دم بيذكت ىف مبعنصو ءالؤه اق نأ

 . داهتجالا ىلع لوالا هجولا ىف ظفللا انل>انأ الإ هلبق ام نينو هجولا اذه نيب قرف الو « ىسومب

 مهنع ىنغت نل او لفك نينا بكرا :رةياالا ريصعت تأ ةدلتلا يا مداكلا عنصلا ىلع هجولا اذه ىفو

 مهناف « نوعرف لآ ىف هعنصو هتداعك رانلا دوقو هللا مهلعحبو . ائيش هللا نم مثدالوأ الو .هلاومأ

 داره او« لوعفملاىلاةراتو « لعافلاىلا فاضي ةرات ردصملاو « مهونذب مذخأ مطوسر | 00

 هلوق هريظنو ؛ مهبونذب هللا مذخأ ملوسرب اوبذك امل مهناف ؛ نوعرف لآ ىف هللا بأدك « انهه

 : ىنعملاو. (انلسر نم كلبق انلسرأ دق نم ةنس) لاقو هللا مه>ك ىأ (هللا بحك مهنوبح) ىلاعت

 قاتل, ةحيايب ةءآلا نروكس نأ لدي هاهنا هحو كاققلا لاق فكلاغلاو : ؟كليقرانلسسر] نفاذ

 ىمههذمو رافكلا ءال ؤه ةداع نا : لبق هنا اك ءراذكتلا لل: ةفاضا]:ةكاعلاو : لاقت اهنا ىلإ .ةفاضملا

 « ءالؤه كالهإ ىف اضيأ انتداعو « مبلسر ءاذبإ ىف مهلبق نم ةداعك ملسو هيلع هللا لص دمح ءاذيإ

 هللا ىبص ىننلا ىصن تاريدقتلا عيج ىلع دوصقملاو ؛ نيمدقتملا رافكدلا كتلوأ كالهإ ىف انتداعك

 عبنم مقتنيس هلل نأب هتراشبو ةرفكلا ءاذيإ ىلع لسو هيلع

 . ءىثلا ىف ءاقبلا لوطو ماودلاو ثبللا وهو ؛ بؤدلاو بأدلا ريسفت ىف (ثلاثلا هجولاإل

 نوعرفل آبؤدك «رانلا ف ممؤد ىأ «نوعرف لآ بأدك رانا دوقو مث كئلوأو : ةيآلا ريدقتو

 ةقشملاو بعتلا كلذ مزاول نمو « هانركذ اء داهتجالا وه بأدلا نأ (عبارلا هجولاوإل

 نأ نيب ىلاعت هناف «هب مهبعتو باذعلاب نوعرف ل آ ةقشك باذعلا نم مهعت و مهّتقشمو ىنعملان وكيف

 وهو اًضيأ ةدشلا ةياغ ىفو (اران اولخدأف اوقرغأ) ىلاعت هلوق وهو « برقلا ةياغ ىف لصح مهءاذع

 (بااذعلا دنعأ/ وغرف. ل1 اولخدأ ةعانسلا" وت ماوينو ايبصغو اوندغ العا ناصري ازاناا)'هلوق



 ةنآلا ( 0 نم نيذلا_ و ناوع رق ل تدك ىل اجت هل وق ١ة/ا
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 ه- ل ا

 »>١١« فاعف ديد هللاو

 مهنع عمدت ال مهدالوأو مهاومأ نأ.نيب ىلاعت ,هللاف . هاا و:لاملا نم ىوطعأ ام ىم مورلا كرولم

 ةرخآلاو انانلا ف هللا تلَدَع

 ظفللا مومع عنمبال ببسلا صوصخو ؛ ماع ظفللا نأ «ىاثلا لوقلاو إل

 هيلع عمتجي مث هب اعفتنم ناكام لك هنع لوزي نأ وه باذعلا لاكنأ معا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةاوملا بابسالا عيمج

 بوطخلا دنعءرملا نآل كلذو (مهدالوأالو مهاومأ مهنعىنغت نل) هلوقبدارملاوهف : لوألا نأ

 بوطخلا مفد ىفاهيلا ءرملا عزفي ىتلارومألا برقأ امهف ؛ داولاولامللا ىلإ عزفي ايندلا ىف بئاونلاو

 تأتيمل اذإ راضحلاعفد ىلإ قرطلا برفأ نآل « ايندلا ةفصل ةفلاخم مويلا كلذ ةفص نأ ىلاعت هللا نيبف

 نونب الو لام عفني ال موي) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ريظنو ؛ ىلوأ رذعتلاب هادع اف « مويلا كلذ ىف

 دنعريخ تاحلاصلا تايقابلاو ايندلا ةايحلا ةنيز نونبلاو لاملا) هلوقو (ميلس باقب هللا نااتكدلا

 لوأ .كانقلخ (؟ىدارف انومتئج دقلو) هلوقو (ًادرف انتا ؟لوش ام هت يرو زةلرقوا لي اًاوؤم كلر

 (مكروهظ ءارو م انلوخام مكذتو ةرد
 ةراشالا هيلاو « ةملوملابابسألا هيلععمتجي نأ وهف « باذعلا كاك فاسأر نم الا مسقلا ان

 نأ نم ديزأ باذعال هناف :باذعلا حرش ىف ةءاهنلا وه اذهو (راناا دوقو مث كئلوأو) ىلاعت هلوقب

 « رانلا هب دقوت ىذلا بطحلا واولا مستفب دوةولاو « سبايلا بطحلا ىف اهلاءتشاك مهف رانلا لعتشت

 ا ع فال هلع

 مدالوأالو محلا ومأ مهعىنخت نأ : ريدقتلا : امهدحأ : نالوق (هللانم) هلوقف 4 ةثلاثثا ةلأسملا)

 ىنعملاو ؛ دنعىنعمب «نم» ةديبعوبألاق : ىناثلاو . هيلع مالكلا ةلالدإ فاضملا فذ هللا باذع نم

 ايش هللا دنع ىعت نل

 هللاو مهمونذب هللا مذخأف انتايآب اويذك مهلبق نم نيذلاو نوعرف لآ بأدك ل ىلاعت هلوق

 ب باقعلا ديدش

 عبس) ىلاعت هللا لاق , هيف تبعتو ءىثلا ىف تدهجأ اذإ ابؤدو ابأد بأدأ ءىثلا تبأد : لاق



 اهرب ةيالا «مهلاومأ مهنع ىنغت نا اورفك نيذلا ناد ىلاعت هلوق

 6 سرا ىهرترتاع هَ هرثو

 كلوي م مدالوأ الو مهلاومأ مع ىلا نأ اورمك نذل نإ

 3 يبا ايخ 507

 <41 اغلا دوفو مث

 فلخلا نب ارم وأ لاق ديعب ناو رع ناو ؛ ءالعلا نب ورع ىنأ نيب تراد ى ل1 ظانملاىووو

 يق + دانكن وأو | ظعوع و هللا نأ لوقأ ١ لاق ؟ ناكلا تاحصأ ىف لوغتام: دنع 01 ٠

 نكن ونافللا معألوقأ ال: معأل جر كنإ:ةالعلا: ناو رعوبأ لاقت : هدعو زجنموهاك هداعيإ زجنم

 دشنأو امرك داعيالا نعو امل دعولا نع عوجرلا دعت برعلا نا « بلقلاميأ

 م رمو يدان تكمل ككانخ و 1 ؟ةادع أ منا

 ورم ابأاي:ديبع نب ورمعهللاقمالكلا اذهلاق امل ءالعلا ْنِب ورهع ابأ نأ اوكح ةلزتعملا نأ ملعاو

 عطقتناف : اولاق . كتجح تطقسدقف : ديبع نب ورمع لاقف .ال : لاف ؟ هسفن بذكم هللا ىمس لهف

 العلا نب ورمع وبأ

 انعرلا تلف كنا: ةكرذف ”لاونلا اذه نع بتح نأ لكلا نار ع نذل نك لاى

 قح ديعولاو هيلع قحدعولا نال كلذو ؛ نيبابلا نيب قرفلا نايبل اذه تركذ امإ انأو دعولا 1
 : 'موللا وه كلاتف هريغ قح طقسأ نمو « مركلاو ذوجلاب نأ نقف هن قح طقشلا نود

 « قرفلا اذه حاضيال رعشلا اذه تركذ امنإو ؛ كسايق لطبو ؛ ديعولاو دعولا نيب قرفلا رهظف

 ًاباث ديعولا ناكول مزاي امنإ اذه نأ : هبا , هسفن ًابذكمو ابذاكر اصل لعفي ملول : كلوق امأف

 بذكلال وخد هكرت نم مزايالف ؛وفعلامدعب ةطورشمتاديعولا عيمجىدنعو , طرشريغ نم امزج

 ملعأ هللاو ةياكحلا هذبب قلعتيام اذهف . ىلاعت هللا مالكىف

 مم كئاوأو ائيش هللا نم مثدالوأ الو ملاومأ مهنع ىنغت نل اورفك نيذلا نإ إل ىلاعت هلوق

 (رانلا دوقو

 نيرفاكلا لاح ةيفيك ىكح , مبعرضتو مثهءاعد نينم ولا نع ىكح امل ىلاعتو هناحبس هللا نأ ملعا

 لئاسم ةيآلا ىفو ؛ رظنلا هجو وه اذهف ؛ مهاقع ديدشو

 نم مهد دالوأ الو مهاومأ مهن ءا ىذكا قادرا رزقك ندلا انآ) هلوق ىف (ىلوألا ةلأملا)

 0 مهتصق ضعب ىف انيور انأل كاذو « نارحن دفو مهم دارملا : لوألا : نالوق (ائيش

 ذخأ كلذت ا نإ وتكلو ان ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر هنأ ملعال ىنإ : هيخآل لاق ةمقلع



 ةيالا «داعملا فلخنال هللا نا»ىلاعت هلوق ١

 كنإ ةمايقلا موي انزخت الو كلسر ىلع انتدعو ام انتآو انير) ةروساا هذه رخآ ىف نينمّوملا نع

 نم مالكلا ىف لودعلا ةقيرط ىلع اذه دورو دعبي ال : لاق نم شاناا نمو (داعيملا فلخت ال

 نيرجو كلفلا ىف ربك ر اذإ ىتح) ىلاعت لاق , ريثك ىلاعت هللا باتك ىف هلثمو « روضحلا ىلإ اةييغلا

 (ةبيط حرب مم

 كنإ) ةيالا كلت ىف اولاقو (داعياا فلخب ال هللا نإ) ةيآلا هذه ىف اولاق ملف : ليق ناف

 (داعياا فلخت ال

 و قرفلا : تلق

 رخآ ىف هلوق امأ « ماقملا اذه ىف ىلوأ مظعألا همساب هركذ ناكف . نيملاظاا نم نيمولظيلل فصتتيل

 ' راجت نأ و:هلانم هيلع معني نأ هبر نمدبعلابلط ماقم ماقملا كاذف (داعيملا فلختال كنا) ةروسلا

 (داعيم ا فاخنال كنإ) لاق مرج الف . ةبيهلا ماقم ماقملا نكي مف هتائيسنع

 ديعولان ألك لذو : لاق « قاسفلا ديعوب عطقلا ىلع ةيآلا هذه ىابجلا جيتحا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 دعو ام مثدجو لتهف اح انبر اندعوام اندجو دق نأ) ىلاعت هلوق ليلدب . دعولا ظفل تحت لخاد

 ناكف « داعيملا فلخم ال هنأ ةبآلا هذه ىف ربخأ دقو دحاو داعيملاو دعوملاو دعولاو (اقح مكبر

 ديعولا ف فاخمال هنأ ىلع اليلد اذه

 مدع طرشب طورشم اندنع ديعولا كلذ لب . اقلطم قاسفلا دعوي ىلاعت هنأ نال : باوجلاو

 ' |[ ظفم الدي :ظرشلا كلذ متبثأ مكنأ ايف «ةبوتلا مدع طرشب طورشمهقافتالاب هنأ 6« وفعلا

 ديعولا نأ إسنال نكلو . مدعوي هيأ انيلس.. لصفتم' ليل دن وفعلا مهلع طارد اتق ىضاراانيكتم

 (اق- مكبر دعوام متدجو لهف) ىلاعت هلوق امأ , دعولا ظفل تحن لخاد

 ؤلزعلا تنأ كنا قذ) هلوقو (ميلأ باذعب مرسثبف) هلوق ىف كلذ نوكي نأ زوحبال مل : انلق

 دنع مهل عفشت اهنأ مهناثوأ نم نوعقوتي اوناك مهنأ هنم دارملا نوكي نأ زوحيال ملاضيأو (ميركلا

 ةرقبلا ةروس ىف رم دق ديعولا ةلأسم ىف مالكلا مامتو « عفانملا كلت دعولا نم دارملا ناكف . هللا

 (نودلاخ ايف مث رانلا باحصأ كتئلوأةهتئيطخ هب تطاحأو ةئيسبسك نم ىلب) ىلاعت هلوق ريسفت ىف

 , ءايلوألا داعيم ىلع اذه لمحت نأ زوحبال مل : لاقف « ىرخأ ةقيرط طيسبلا ىف ىدحاولا ركذو

 نوحدمب مهنأه يلع ليلدلاو : لاق . برعلا دنع مركح ديعولا فلخ نال ؛ ءادعألا ديعو نود

 : رعاشلا لاق «كلذ

 هعنام وفعلاف ءارضلا دعوأنأو 2هدعو رجينأ ءارسلا دعو اذإ
ِ 

 رشنلاو رشحلا ىضتقت ةيلالا نأ ىنعي « ةبيهلا ماقم ىف ةبآلا هذه نأ ملعأ هللا



 0 ةيآلا (هيف تيداال ب سانلا عماج كنإ انبر» ىلاعت هلوق

 «ود داعيمل فاخنال هللا نأ هيف سب ىلا مول سانا عماج َكنإ

 تانسحلاحيجرتو « تائيسلا نارفعو باطخلاو باقتعلا ةلوهس ةماقلاو لصخ ف اس داك

 ميحرال هنأ ةرهاقلا ةرهابلا نيهاربلاب تبث املو ؛ ماسقألا هذهعيمج لوانتي (ةمحر كندلنم) هلوقف

 ىلع حورلاو بلقلاو لدعلل ابنت (كندل نم) هلوقب كلذدك أ مرجال ء وه الإ ميرك الو ؛وهالإ

 دبعلا ىلإ ةبسنلاب ةمظعلا ةياغ ىف بولطملا اذهناكاملو ؛ هناحبس هنم الإ لصحال دوصقملا اذه نأ

 « كندل نم ةمحر بلطأ  ةمحر ةيأو ةمحر بلطأ : لوقي هناك« ريكنتلا ليبس ىلع اهركذ مرجال

 ةمظعلا ةءاغ بجوب كلذو ؛ كب قيلتو

 ءاعدلا اذه ىف كنم هتبلط ىذلا اذه ىلإ : لوقي دبعلا نأك 4باهولا تنأ كنإ ١) لاق مث

 كاملا ثنا ,كليمترإو كدر ةلاعو.ءاكوت هلع لإ سلا يا كل رتل ميظع

 نف كاوشام لكف:ااَذَوج وو اهتانفامو : اتاوذو ءانقاإلا قات فرط ضقت 1 ا

 « نيكسملا اذه ءاجر بيختال ؛ ناحالا ميدقاي « فورعملا مكاداي « كمركو كناسحإو كدوج
 نيمرك آلا مرك أو نيمحارلا محرأاي كتمحرلالهأ كلضفب هلعجاو « هءاعد درت الو

 يداعيملا فلختال هللا نا هيف بيرال مويل سانلا عماج كلنا انبر إل ىلاعت هلوق

 ىلاعت هللا نم اوبلط امل منال كلذو « علا ىف نيخسارلا مالكة يقب نم ءاعدلا اذه نأ ملعاو

 اذه نم ضرغلا سيل : اولاق مهن اكف . ةمحرلاو ةيادحلاب مبصخب نأو « غيزلا نع مهنوضي نأ

 ةرخآلاب قاعتي ام هنم رظعالا ضرغلا امناو ؛ ةضرقنم ةيضقنم اهناف ايندلا لاصمب قاعتيام لاؤسلا

 كمالكو ٠ ًافلخ نوكيال كدعو نأ ملعنو : ةمايقلا موي ىف ءازجلل سانلا عماج انهإاي كنأ ملعن اناق

 ةمحرلاوةيادهلاو قيفوتلا هتيطعأن مو « دابآلا دبأ باذعلا ىف كانه قب هبلق غاز نفف ءابذك نوكيال

 ءاعدلا كلذ نم مظعالا قضاؤشلاو ذابأإلا ديأ ةماوكلا ا ةداهللا 8: كان قب « نينمؤملا نم هتلعجو

 لئاسم ةيالا ىف قب ؛ ةرخالاب قاعتيام
 ءازجلل سانلا عماج : هريدقت (هيف بيرال مويل سانلا عماج كلنا انبر) هلوق (ىلو آلا ةلأسملا)

 الل ءارلا روك فذحف « هيف بيرال موي ىف

 هلوق امأف (هيف بير ال مويل) هلوق دنع مت نينمؤلا مالكنإ : ىنابجلا لاق ( ةيناثلا ةل أملا)

 ل سانلا عماج كلنا) اولاق امل موقلا ناك« لجو زع هللا مالكو هف (داعيملا فاخيال هللا نإ)

 ةياكح لاق م (داعيملا فاخنال هللا نإ) هلوقب مبمالكديأو كلذ ىف ىلاعت هللا مبقدص (هيف بيرال



 ةرآآلا قرأ كتدل سياتل طهر نامت اوت ا

 فلكملا لمح ىف ةتبلا هل رثأ ال هنأ ىلاعت هللا لع ناو « ىلاعت هللا نم حبق حيبقلا لع فلكملا

 اى ةدكاقا الق اًتضاغو اعبطم دكغلا نوك لإ عجري اهف هءدعك هدوجو ناكحيبقلا لعف ىلع

 . هيلا ءاعدلا كقارص

 غيزلاورفكلاوامدعوأدوجو رفكلاعم رادرفكتلاوغيزلاب ةيمسنلا نأ وهف (ثلاثلا امأو إل

 رفكلاو غيزلا مساب انمستال هلوق ىف ةدئاف الف ؛ دبعلا رايتخاب

 ناكل « هتيمي نأ هيلع بجو ةيناثلاةنساا ىف رفكي هنأب ىلاعت هملع ناكول هنأ وبف 4 عباراا امأوإل

 هقاخي ال نأ هيلع بجوي هرمع لوط:رفكيو طق نءؤي ال نأب هلع

 ةيآلا هذه لبق لاق امب قلعتم اذه نأأل ء فيعضف لقعلا ءاقبا ىلع هلمح وهو «سهاخلا امأوإل

 (غيز مهولق ىف نيذلا امأف)

 هلعف بجو ارودقءناك نإ سفنلا رورش نمو ناطيشلا نم ةسارحلا نأ وهو «سداساا امأوإل

 هذه طوةسان ركذ امب ربظف :ءاعدلا ىف ةدّئاف الف هلعف رذعت ًارودقم نكيلنإوءاعدلا ىف ةدئاف الف

 : هنلاراج هذاك يللا نو ه2

 . (ممولقهللا غازأ اوغاز اسلف) ىلاعت هلوق ريسفت ىف مالكلا فيك لوقلا كلذ ىلعف : لبق ناف

 ىلع بتر, مث نوغيزب كلذ دنعف «ءادتنأ مهغيزب احن سانا بآلاه ؟نآكك كل اك

 هنف'ةافانمال' كلذ" لكو /,ىلاعت هللا نم كولا ئونم ئارخأ ةغازإ عيزلا اذه

 لوص>نأ ىف حيرص اضيأ اذهو : نيدتهم انتاج نأدعب ىأ 4انتيده ذإ دعب )ل ىلاعت هلوق امأ

 ىلاعت هللا قيلختب بلقلا ىف ةادحلا

 هريونت ىلع مدقم « ىغبذيال امع بلقلا ريهطت نأ ٍلعاو (ةحر كندل نهانل بهو لاق مث

 ةدسافلا دئاقعلاو لطابلا ىلإ ةلئام مهبواق لال نأ الوأ مهر اولأس نونمؤملا ءالؤهف « ىغذي اه

 مهئاضعأو مهحراوجو ؛ ةفرعملا راونأب ممبولق روني نأ مهر نم اوبلط نأب كلذ اوغتبا مهنا مث

 ىف لصح نأ املوأف : ةمحرلا عاونأ عم الماش كلذ نوكيل (ةمحر) لاق امنإو , ةعاطلا ةنيزب

 ةفزعملا وادب داو نامإلا ارزونأ كلقلا

 ةمدخلاو ةيدوزعلاو ةعاطلا رون ءاضءألاو حراوجلا ىف لصحنأ : اهناثو

 ةامكلاو هحلقاا وأ نماللا نه ةفيصملا تاعسأ ةلؤجس اناقلا "قارس نأ «ايثلاثو

 تول تارك لويس تاور "دع لح نأ : اهعئاو

 'ريقلا ةيلطل ةلاوؤلور 1 ويقل ةلوبلل نلقلا قف هع نأ! : اهشاحأو



 ١ ةنآلا «انتيده ذإ دعب انبولق عزتال انيرد ىلاعت هلوق

 ةيآلا هذه نأىلع لدي اذهو « كلذ اولاق مهنأ ببسب مهلع ءانثلاو ٠ مل حدملا ضرعم ىف مهنع كلذ

 نيتم مالك اذهو ؛ تامحلا و

 : ىلاعت هللا لعفب نوكي نأ زوحيال غيزلا نأ ىلع لئالدلا تلد امل :اولاق دقف ةلزتعملا امأو

 مييلع ءاوس) ىلاعت هلوق ريسفت ىف اهانركذ دقف مهلئالد امأف « ليرات ىلإ ةءالا ىذه فاصل

 (نونمؤيال مهرذنت ملمأ مهترذنأأ

 وهو (مهواق هللا غازأ اوغاز ايلف) ىلاعت هلوق ةصاخ عضوملا اذه ىف هب اوجتحا امو

 هلاق ىذلاوهو : لوآلا : هوجو نفف ةيآلا هذه ىف مهتاليوأت امأو « مهنم غيزلا ءادتبا نأ ىف حيرص

 رمت. اهعمىباا فاطلالا اهعنمتال ىنعي (انبولق غزتال) هلوقب دارملا نأ :.ئضاقلا هاا وزي ناكل

 نأ زاجت كلذ عنم مهقاقحتسا دنع هفاطلأ مهعنم امل ىلاعت هنآل كلذو : نامبالا ةفص ىلع مهيلق
 : مصألا لاق : ىناثلاو (مهبولق هللا غازأ اوغاز املف) ىلاجت هلوق اذه ىلع لديو ٠ مهغا ذا كاي

 اوجرخاوأ كسفنأ اولتقا نأ مهيلع انبتك اناا وز هلوقك قيفاك اب ىف دع غيزت ىوليي انلبتال

 (ةضف نم افقس متو يبل رح رلاب رفكي نأ انلعجلا لاقو (موم لياق الإ هولعفأم مرايد م

 ىلع ىنلمحتال : لئاقلا لوقي دقو « غيزلا هعم نمأن الام تادابعلا نم انفلكتال ىنعملاو

 مسابانمستال ىأ (انيولق غزتال) ىعكسلا لاق : ثلاثلا . كل ايذؤم هدنع اليصاامرلدفتالات كنار

 كتنج نع انيولق غزتالىأ : ىاجالاق : عبارلاو . ًارفاك هامس اذإ انالف رفكي نالف : لاقي ا غئازلا

 ىلاعت :هنأ ىهوءارخا ءىث لع, لمح نألالإ لوألا ةجاولا نم. ب رق انهو لتتيدم نإ ونحا كا

 للعلوم (انبولق غزتال) هلوقف « رفكل ةيناثااةنسلا ىلإ قب ول هنأ ٍلعو : لاحلا ىف نمؤم هنأ لع اذإ

 نع هغازأ اذإ ام ىرجم ىرحب ةيناثلا ةنسلا ىلإ ايح هءاقبإ نال كلذو . ًارفاكر يصي نأ لق هنيمب نأ

 لقعلارونبانتيده ذإ دعب نونجلاب لقعلا لاك نع (انبولق غزتال) مصآلا لاق : سماخلا .ةتجلا قروظ

 ىهوركذام ةلمج اذهف غيزنالىتح انسفنأ رورش نموناطيشلا نم انسرحا : سم وبأ لاق : سدادلا

 ةفيعض اهرسأب ىهو ةبآلا هذه ليوأت
 بج و فطل مبقح ىف لعفي نأ ىلاعت هللاةردق ىف حص ام لكن أ مهههذم نم ناالف (لوألا امأ)

 ةحاح أف كلذك- نوكي ىلا ىاوثلاو اًباتحلالهاجراطلاو ؛هتيطإتلظنل كا: ىلا وجو كلذ
 هللا لع نوبجوي ال نيذلا هباحأ و رمتعملانب رشب لوق ىلع رمتسي لوقلا اذه لب . هبلط ىف ءاعدلا ىلإ

 فاطلاألا عيمج لعف

 لمح ىف ًارثأ هل ىلاعت هللا لع نا فيلكتلا ىف ديدشتاا نآل ٠ فيعضف (ىاثلا امأوإ)

 6« رخف هو



 ةيآلا «انتيده ذإ دعب انيولق قا 0 ىلاعت هلوق م

 م 2ص 201 ه دس دس مسوس اس م 2 ه2 21 ريما 6 2 -

 :إ ةمحر كليذدل نم ال بهو انتيده ذإ دعب انبواق غزت ال انبر

 رو هي

 «م» باهولا

 (باهولا 5[ ب كلر دار تملا يه و. اذني هش نري ان واق غزتال انبر إل ىلاعت هلوق

 انبر) نولوقي مهنأ مهنع ىكح هب اندآ نولوقي مهنأ نيخسارلا نع ىكح ام ىلاعت هنأ لسعا
 نوركفتيو)هلوق ىف اكو « هيلعلوألاةلالدا«نولوقي»فذ>و(انل بهوانتيده ذإ دعب انيولق غزتال
 ةنسلا لهأ مالك فلتخا ةيآلا هذه ىفو (الطاب اذه تقلخ ام انبر ضرآلاو تاوامساا قلخ ىف

 . ةلزتعملا مالكو

 ليمب نال اصو . نامالا ىلإ ليمي نآل ملاص باقلا نآل كلذو : رهاظف ةنساا لهأ مالكامأ

 ناف : ىلاعت هللا امثدحي ةدراو ةيعاد ثودح دنع الإ نيبناجلا دحأ ىلإ ليمي نأ عنتمي و « رفكلا ىلإ

 ؛تءارلاروأ؛ عبطلاو : متلاو ءدصلاو ؛ ةغازالاو « نالذخلا ىبف ؛ رفكللا ةعاد ةيعادلا كلت تناك

 ةيعاد ةيعادلا كلت تناكنإو نآرقاا ىف ةدراولا ظافلالا نم اهريغو ؛«نانكلاو « رقولاو «ةو-ةلاو

 اك عر ب ةملمعلاو + تقلا. اندقللاو ”ةيادللاو .(ةاضرلااو ١ قفاوتلا نيف تالكأللا

 نيعبصأن يب نمؤملا بلق» لوقي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناكو « نآرقلا ىف ةدراولا ظافلالا

 ىعبصأ نيب نوكي ىذلا ءىثلا نأ ايف « ناتيعادلا نيعبصألا نيذه نم دارملاو «نمحرلا عباصأن م

 ةكم ادلا ني هن كل :تلعلا كلذكف“. نيعبض اللا “كني ذ"ةطسارت"ناسناللا هللقي 5 تلقت ناتنلالا

 اذهدجو ؛هسفنبرجو .« فسعتيلو فصنأ نمو ؛ نيتيعادلا كنيت ةطساوب قحلا هباقي 5 بلقتي

 عناصلا فن هقازل ١. قم وايد رثغ نم نيتنعادلا ْئَدَحِإ كودحخ زوج ولو 6 سوسدلا :ىقلا ىعملا

 انركذام هانعمو «كنيد ىلع ىلق تبث راصبألاو بولقلا بلقماي» لوقي ملسوهيلع هلا ىلص ناكو

 هناحبس هيلا اوعرضت تابءاشتملاو تاوكحا نه ىلاعت هللا لزتأام لكب ملعلا ىف نوخسارلا نمآ الف

 قاهرب مالك اذبف . قملا ىلا ةلئام ابلعج نأ دعب لطابلا ىلا ةلئام ممولق لعب ال نأ ىف ىلاعتو

 ىف أرق قيقحتب دك أتم
 لب ٠ تامماشتملا نوعبتي ال مهنأب نينمؤملا ءالؤه حدم ىلاعت هللا نأ هانركذام دكؤي امو

 اوملكتي نأ تقولا اذه لثم ىف مهنم دعبيف . ايف ضوخملا كرتو , لامجالا ليبس ىلع اهب نونمؤي

 ىكحملاعت هللا نامث , تاكحلا نمهنأ مهداقتعال ءاعدلا اذمم اوملكت دق اونوكي نأو دب الف  هباشتملاب



 ١١ ةيآلا«بابلألا | لَم الإ ركذيا مو» لاعت هلوق

 1 ,(انيد دنع نم لكدب انمآ نولوي ملعلا ىف نوخسارلاو ) ىلاعت لاق مث

 ءىشلا ىف توثلا ةغللا ف خوسرلا (ىلوألا ةلأسملا)

 فرعو. ةيعطقلا ةينيقيلا لئالدلاب هتافصو هللا تاذ فرع ىذلا وه ملعاا ىف خسارلا نأ ملعاو

 نأ ىلع ىعطقلا ليلدلا لدو « اهءاشتم ًائيش ىأر اذاف « ةينيقيلا لئالدلاب ىلاعت هللا مالك نآرقلا نأ

 أو « هرهاظهيلعلد امىوس ىرخآ ءىث هللا دارم نأ اعطق ذئيح ملع « ىلاعتهلل ًادارم سيل رهاظلا

 مهنع ىح مث « نآرقلا ةحص ىف نعطلا ىف ةهبش ًادودرم هرهاظ نوك ريصي الو . قح دارملا كلذ

 : كايت تا ىعملاو (انبر دنع نم لك ) نولوي ممن :أ اضيأ

 نالاؤس هيفو

 ؟ةديغو ظقل ف ةلفاقلا فا احيحتض ناكاتبز نم لك: الاقاول لوألا نار كر
 ديك أتلا ديزل «دنع» ةملك ركذف ديك أتلا ديزم ىلا هيف جاتحي هباشتملاب نامالا : باوجلا

 ؟ «لك »نم هيلا فاضملا فذح زاج مل (ىناثلا لاؤسلا)

 لصاح سبللا نم نمالا فذحلا دعبف ؛ ةيوق هيلع فاضملا ةلالد نآل :باوجلا

 : هانعمو ؛ هب انمآ اولاق نيذلا ىلع ىلاعت هلانم ءانث اذهو («بابلالاولوأ الإ ركذي اموللاق مث

 نراك مهنأ ىلع ةلالدلاك ظفللا اذه راصف ؛ ةلماكلا لوّعلا ووذ الإ نآرقلا ىفامب ظعتي ام

 فلاخنىنلاامأو , اكحنوكنف , لوقعلا لئالدهرهاظ قباطي ىذلا نوالعبف « نآ رقلا مبف ىف مل وقع

 ضقانتلا همالك ىف زوال نم مالكلكلا نأ نودلعي مث , اهباشتم نوكيف لوقعلا لئالد هرهاظ

 هذهو « ىلاعت هللا دنع حيح ىنعم هل نوكي نأو دب ال ةباشتملا كلذ _نأ:نولعف؛ لطالا

 ةفرعم ىلإ اهب نولسوتيو « ةيلقعلا لئالدلا نع نوثحبر نيذلا نيملكتملا نأ ولع ىلع ةلاد ةيآلا
 قفاويو.؛ لوقعلا لئالد قباطي ام الإ نآرقلا نورسفي الو « هلاعفأو هتاقصو ىلاعت هللا كاد

 . تارعالاو اهعللا

 هذهب افوصوم ناكىمنآرقلارسفم كلذكف « سخأ هدض ناك ف رشأ ناك املكءىنلا نأ ملعاو

 نآريغنم نآرقلا ىف ملكت ىتمو « هيلع ءانثلاهللا مظع ىتلاىمظعلا ةجردلا هذه هتجرد تناك. ةفصلا

 ىلص ىننلالاق اذهلو « هللا نع دعبلا ةياغ ىف ناكوحنلاوةغللا ٍلع ىفو ؛ لوصالا لع ىف انديتم نك

 )» اراثلا نم هدعوم أويتملف هبأَزب نارقلا 0 زم» ملسو هياع هللأ



 ةيالا «نولوي معلا ىف نوخسارلاو» ىلاعتهلوق ١

 هياشتملا كلذلي وأب نيملاع اوناكول نوخسارلا ءال وهف (مهمر نم قحلا هنأن وملعيف اونمآ نيذلا امأف)

 ديال هناف ليصفتلا ليبس ىلع ا دس فرع نم لكذالا حدم هبنامعالا ىف : مل ناك املا |.صفتلا ىلع

 تامواعملاب ملاعىلاعت هللا نأ ةيعطقلا لئالدلاب اوملع 0 ملعلا ىف نوخسارلا امنإ ؛ هب نمو نأو

 اوعمساذاف « ثبعلاو لطابلاب ملكتيال هنأ اوملعو « ىلاعت هتلامالكن آرقلانأ اوملعو . امل ةياهمال ىتلا

 ريغ هنم هدأرم لب :ىلاعت هللا دارم اهرهاظ نوكي نأ زوج ال هنأ ىلع ةيعطقلا لئالدلا تلدو ةيآ

 00111 0 ناك نم ئأا ملل كلذ نآباا ومطقو ا ةبلعالا اذازملا كلذ نيت. اوضؤف ةارفاظلا كلذ
 مدع الو « رهاظلا كرتب مهعطق مهعزعزب مل ثيح هللاب لعلا ف نوخسرلا مث ءالؤهف « باوصلاو

 نآرقلا ةحصب مزجلاو هللاب نامبالا نع نييعتلا ىلع دارملاب مبملع
 هلوق راصل (هللا الإ) هلوق ىلع افوطعم (ملعلا ىف نوخسارلاو) هلوق ناكول (ةعبارلا ةجحلا ل

 انمانول وقي مهو : لاةينأ ىلوألا ناك لب ؛ ةحاصفلا قوذ نع ديعب هنأو «ءادتبا (هب انمآ نولوقي)

 هب انمآ نولوقيو : لاقي وأ ؛ ه
 ءالؤه : ريدقتلاو. أدتبم مالك(نولوقي) هلوق نا : 0 نايك رانك كت قنات

 نيخسارلا نمالاح (نولوقي) نوكي نأ : ىناثلاو . هبانمآ نولوقي ليوأتلاب نوملاعاا
 نم ىلوأ رامضالا ىلا هعم جاتح ال امب ىلاعت هللا 0 نآل  عوفدف لوألا امأ : انلق

 مدقت دقاتههو ؛ هركذ مدقت 3 وه لاحلا اذ نأ : ىناثلاو . رامضالا ىلا هعم جاتحي امب هريسفت

 نيخسارلانمالاح(هبانمآ نولوقي) هلوق لعجب نأ بجوف « ملعلا ىف نيخسارلا ر 7 دو لات متل] 0 ذ

 رهاظلا نع لودعلاب الإ متي ال بهذملا كلذ نأ تبثف « رهاظلل كرت كلذ نوكسف «ىلاعت هللا نم ال

 ىلوأ لوقلا اذه ناكف : هيلا جاتحي ال انبهذمو

 ليصفتاا ىلع هوفرعامب اونمآ مهنأ ىنعي (انبر دنع نم لك) ىلاعت هلوق «ةسماخلا ةجحلا])

 ةدئاف مالكلا اذهل قب مل لكلا ىف ليصفتتلاب نيملاع اوناكولف . هليوأتو هليصفت اوفرعي ملاميو

 هجوأةعبرأ لعن آر قلا ريسفت : لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع لقن (ةسداسلاةجحلا ل
 ةلعي ال زيسفتو «ءابلعلا هملعت ريسفتو ؛اهتتسلأب برعلا هفرعت ريسفتاو © هلهج ًادحأ عسيبال زينت

 ا

 هبنام الا وءةلوهجةيفيكلاو . مولعمءاوتسالا:لاقف .ءاوتسالا نعهآلا'همحرسنأن بكلام لّئسو

 مان ركذام مض انما ءاهلاهؤ ودلال وأ ف ةلاقبملا ذه 0 انزكذ: دقو ةعدب هنع لاؤسااو « ٍبجاو

 قيفوتلا هللابو , ةلأسا ا هذه ىف مالكم مت كانه هان ركذ ام يل انبه



 ١ ةيالل «كلي وأتت ءاحش او تنجفلا ءاذعلا ين اكن تلو

 هوس هليقلا لوقلا ةعص ىلع لدي ىذلاو نيملكتملا رثك أو سنأ نب عيبرلاو دهاجمو سابع

 رهاظلا كلذ نأ ىلعهنم ىوقأ ليلد لد مث . حجار ىنعم هل ناكاذإ ظفللا نأ (ىلوآلا ةجحلا)

 حيجرتو ةرثك تلذزاخلا ىو ةعفللا اكلات تايزاج ندب ؟ىلاعتادتلا ذا رك نأءانلعا داش ع

 نظلا الإ ديفت ال ةيوغللا تاحيجرتلاو ؛ ةيوغللا تاحيجرتلاب الإ نوكي ال ضعبلا لع ضعبلا
 لاق,« .نئاسازيع ةفيعضلا اةدظلا! لثال ذلا#ءارف لوقا ن لك« ةينيقن ةيعطق اةلألملا | تناك |ذاف ا« كيقضلا

 دق فياكتلا اذه لثم نأ ىلع عطاقلا ليلدلا ماق مث (امعسو الإ اسفن هللا فلكي ال) ىلاعت هللا لاق

 لدي:امم سيل ىلاعت هللا دارم-.نأ انيلعف ةيآلا هذه ريسفت ىف: ةسزلا نيهاربلا ىف اني. ام لع دجو

 حيجرتو ةرثك تازاجملا ىفو . تازاجلا ضعب ىلإ ظفللا فرص نم دب الف ؛ ةيآلا هذه رهاظ هيلع

 ةلًأسملا هذه. فيعضلانظلا الا ديفت ال اأو : ةيوغللا تاحيجرتلاب الإ نوكي ال ضعب لع اهضعب

 هللا لاق اضيأو ء الطاب ةينظلا لئالدلاب اهبف لوقلا نوكي نأ بجوف . ةينظلا لئاسملا نم تسيل

 ؛ ناكملا ىف هلالا نوكي نزأ عنتمي هنأ ىلع ليادلا لد (ىوتسا شرعلا ىلع نحرلا) ىلاعت
 تازا< ىف نأ الا ءاهرهاظ هب.رعشأ ام ةيآلا هذه ._.ره ىلاعت هللا دارم سيل هنأ انفرعف

 , ةينظلا ةيوغللا تاحيجرتلاب الا نوكيال ضعبلا نود ضعبلا ىلا ظفللا فرصف ةرثك ةظفللا هذه

 ةلأسملا ىف ةعطاق ةجح هذهو « نيرلسملا عامجاب زئاج ريغ هتافصو ىلاعت هللا تاذ ىف نظلاب لوقلاو

 قيفوتلا هللابو هتحصب دهبشت ةيلصاللا ةرطفلاو . هيلا ليع بصعتلا نع ىلاخلا بلقلاو

 ثيح « موهذم هباشتملا ليوأت بلط نأ ىلع لدي ةيآلا هذه لبقام نأ وهو 4 ةيناثلا ةجحلا ال

 ليوأتبلط ناكولو (هليوأت ءاغتباوةنتفلا ءاغتباهنم هباشتام نوعبتيف غيز مهمولق ىف نيذلا امأف) لاق
 كلذ ىلاعت هللا مذ امل ًازئاج هباشتملا

 نع كنولأسي) هلوق ىف اك« ةعاسلا مايق تقو بلط هنم.دارملا نوكي نأ زوجال مل: ليق ناف

 روهظ بلظيو /باقعلا و باذوثلا اري داقم كلط اضنأ (نز دنع الط العا لق.« اهانل ]ناكل كالا

 (ةكئالملاب انيتأتاه ول) اولاق كة رصنلاو حتفلا

 ةمسقلا هذه .ةحص ىلع لقعلا لدو . هباشتمو كح نيحدق ىلا باتكلا مسق اللىلاعت هنا: انلق

 هباشتملاوه حجاربسيل ىذلاهانعم ىلع هلمحو ؛ مكحما وه حج أرلا هانعم ىلع ظفللا لمح نأ ثيح نم

 ضعبلا نود .تاهباشتملا ضعبب كلذ صيصخت ناك هباشتملا لي وأت بلط نم ةقيرط مذ ىلاعت هنأ مث

 زوج ال هنأ و  رهاظلل اكر

 ةرقبلاةروسل وأ ىف لاقو ءهب انمآ نولؤقي: مهنأب ملعلا ف نيخسارلا حدم هلل نأ (ةثلاثلا ةجحلا ١



 هال تيلي اتاري ةنتفل) اكتب اوم ىل اخت هلأرق 5

 صاللا. نأ ىنعمب اهباشتم كلذ نوكيو : هيف فقوتلا هقح نم نوكيف : هئافتلاو هتويث فرط لع

 اهرهاوظىلعاهئارجإ ىف لصاححجارلا نظلا نأ الا , رخآلا نع نيبناجلا دحأزيمتي لو « هيف هبتشا

 هدارع ملعأ هللاو بالا اذه ىف ىدؤعام اذهف

 وه لوآلاف « نيضرغ هيف مهل نأ نيب . هباشتملا نوعبتي نيغئازلا نأ نيب امل ىلاعت هنأ ملعاو

 ِ (هليوأت ءاغتباو) هلوق وه ىناثاو (ةنتفلا ءاغتبا) ىلاءت هلوق

 بلطي نوتفمنالق : لاقي ؛هيفولغلاو ءىثللاب راتبتسالا ةغللا ىف هنتفلا نأ لعاف (لولا امأف إل

 كلوا هوجو ةنفلا هذه ريسفت قينورسفملا رك ذو ءرّدقلا زواجتو اهلطق الغادق ىأ ؛ ايدل

 ؛نيدلا ف ضعبلل افلا مبضعب راص . نيدلا ىف تامءاشتملا كلت اوعقوأ 5 مهنا : مصآألا لاق

 ررقي' هباشتملا كلذب كسقلا نأ : اهيناثو . ةتتفلا وه كاذف جرااو جرحلاولتاقتلا ىلاىضفي كلذو

 : اهتلاثو . ةتبلا ةليح هنع علقتيال هيلع افك اع لطابلا كلذب انوتفم ريصيف ؛هبلق ىف لطابلاو ةعدبلا

 هيف داسفلا و نيدلا ىف ةنتفاا نم مظعأد اسف الو ة:فال هنأ مولعمو « هنع لالضااوه نيدلا ىف ةنتفلا نأ

 « ريسفتلا وه ىليوأتلا نأ ملعاف (هليوأت ءاغتباو) ىلاعتهلوةوهو 4 مهل ىناثلا ضرغلا امأو)

 اذإ اليوأت هتلوأو « هيلا راص اذإ اذك ىلإ مالا لآ كلوق نم « ريصملاو عجرملا ةغللا ىف هلصأو

 ليوأتب كتبنأس) ىلاعت لاق . اليوأت ريسفتلا ىمسي مث  ةغللا ىف ليوأتلا ىنعم اذه « هيلا هتريص

 نم ظفللا هيلا جرب امع رابخا هنأ كلذو (اليوأت نسحأو) ىلاعت لاقو (اربص هيلع عطتست ملا»

 00 ا|لد هيلع هللا 0 ىذلا ليوأتلا نوبلطي مهنأ هنم دارا ا نأ ملعاو « ىنحملا

 وكت ك صاعو 2 لكل باقعلاو باوثلا ريداقم نأو ؟ موقت ىم ةعاسلا نأ مهبلط لثم

 ٍ ١ ىلع ه 0 ؛ اضدحأ : نيهج و نم'هباشتملا اردتنا دق فاوعتارلا الوم : ئداقلا لاق

 وهو هيف ليلد ال ىذلا عضوملا ىف كحاوكحينأ :ىناثلاو (ةنتفلا ءاغتبا) هلوق نم دارملا وهو

 لاقذ نيغئازلا ءالوه ةقيرط مذ ىف ةدايز نوكي ام ىلاعت نب (هلي وات ءانخ | رزردل كارم داما

 واولا مل انهه مالكلا مث : لاق نم مهنف . عضوملا اذه ىف سانلا فلتخاو (هللاالإ هليوأت ملي امو)

 اذهو هللا الإ هباشتملا عي ال : لوقلا اذه ىلعو «ءادتبالا واو (ملعا ىف نوخسارلاو) هلوق ىف

 لع ىأ لوق ةلزتعملا نمو ءءارفلاو انيكلاو سنأ نب كلاموبنسللاو ةقئاعرو سانع نبا .لوق

 ادع رات رهو ىلبحلا

 نوكي لوقلا اذهىلعو (ملعاا فنوخسارلاو) هلوق دنع متي اما مالكلا نأ من اثلا لوقلاو)

 نبا نع ىورم اضيأ لوقلا اذهو « للعلا يف نيخسارلا دنعو يلاعت هللا دنع الصاح هباششتملاب معلا



 ااا ةيآلا «غيز مهولق ىف نيذلا امأف» ىلاعت هلوق
 ةقباطملاتايآلاو: ةمكحم مهههذملةقباطملا تايآلا ىمستو الا ايندلا ىف ةفئاط ىرتال كنأ ملعاو

 نيذلا ةريدجلا : لوي هناف ىتابجلا ىلإ ىرت الأ كلذ ىف مالا لوه مث . ةهباششتم مبمصخ بهذمل

 وبألاقو.تاهباشتملاب نوكسمتملا مم ىلاعت هللا ىلإ قاطي ال ام فيلكتو , بذكلاو ملظلا نوفيضي
 ىذلا محا ىلع هلوأتي الو . لالضلا تايآب قلعتي نم وه ةنتفلل بلاطلا غئازلا : ىنابفصالا ملسم

 (نيةسافلا الإ هب [ضيامو « ىدهأمو هم وة5ن وعرف لعأو نىرعاقلا 0 هلودب ىلاعت هللا هنيب

 مبكلهأ ىلاعت هنأ ىلع (اهف اوقسفف اهقرتمانرمأ ةيرت كلمت نآرن درا اذار ناك

 رسيلا مكبهللا دي ري) لاق ىلاعت هنأ عم . مبكللهمل هقلخ ىلع للعلا بلطي ىلاعت هللا نأو . مبقسف دارأو

 (نورمعي موف رهامعأ ره انيز) ىلاعت هلوق اولوأتو (5كيدهو مكلنيبيل هللا ديريو . رسعلا مكب ديريالو

 ىتحموقبأم ريغيال هللا ن 00 هلرزقك دس اوضقن و « ةمعنلا مل نيز ىلاعت هنأ ىلع

 اوحتساف مهانيدرف دو م (نوملاظ اهلها أو الا ىرقلا يلهم انك اموءمهسفنأب ام اوريغي

 ناميالا ميلا ببح هللا 0 لاقو (هسفنل ىدتبم امناف ىدتها نف) لاقو (ىدحلا ىلع ىمعا

 تايآلا ىلع مكح مل ىرعش تيلو ملم ونأ هلاق ام اذهف ؟ همعلا نيزي فيكف (مكبولق ىف هنيزو

 تارآلا كلتفبجوأ و ؟ تاهاشتم اهنأب هبهذمل ةفلاخلا تايآلا لع و  تايكح اهنأب هبهذمل ةقفاوملا
 نأ مولعمو ؟ ؟ رهاظلا نع ابفرص هيهدمل ةفلالا تايالا قو , رهاظلا ىلع اهءارجإ هبهذمل ةقباطملا

 ةلدالا ةلزتعملا بهذم نالطب ىلع 1 0 ةرهابلا ا لئالدلا لإ عوجرلاب الأ ميال كاذ

 0 6 ريك ؛ن م ىناثلا تود ن 79 ,ملعفلا 0 هنع ردص هناي انلق اذإ الإ مي ال مههذم ناف 2 ةيلقعلا

 كرا ىلادفاألا تايفيكب 116 ناك ام ءاكس ا مناف اذإالا مت 2 ؛ عناصلا ىقنب حيرصت كلذ

 لدي الدبءلا نع نقتملا كلا لعفلا رودص نأ اناق اذإ ل 0 ؛ عناصلا ليبجتب يرصت كلذو

 صقتألاو ديزآلا فود عوقولاب ددعلا كاذ صصخت دق نوكي ذئنيخ «هب هلعاف لع ىلع

 املاعلءافلا نوك ىلع محلا لعفلا رودص لديال نأ اضيأ هذه مزاو 5 عناصلل قس كلذو ؛ صصخلال

 تاومسلا ل هأ نأولو « املاع اهلعاف نوك ىلعىلاعت هللا لاعفأ ماكحأ,لالدتسالا باب دسني ذئايحو

 ةرهابلاةيلقعلا لئالدلا هذه تحال اذاف : ابعفد ىلع اوردقي مل لئالدلا هذه ىلع اوعمتجا ضرألاو

 نوفاقلا نأ هان ركذ امب رهظف. هباشتملاب ردقلاو ءاضقلا لع ةلادلا تايآلا ىمسي نألقاعل زوج فيكف

 . ةماشاملا ىهف يفلاخت ها لك ةكللا ىبف مهيهذم قفاوتةيآ لك نأ نيانلا رووج دنع نمسا

 اهرهاظ دك أتيام : اهدحأ : ةثالثماسقأ ىلع تايآلا ف مالا لمح هناف . فصنملا ققحلا امأو

 ؛ اهرهاوظ عانتما ىلعةعطاقلا لئالدلا تماق ىذلا : اهيناثو . ًاة-كحلاوه كاذف « ةيلقعلا لئالدلاب

 لئالدلا هذهلث« دجويال يذلا : اهئلاثو . هرهاظ ريغ ىلاعت هللا دارم نأب هيف كحي ىذلا وه كاذف



 ةيألا («عيز 0 2 نيذلا امأ 8 درا ا ١45

 مكح نع ةلودعم ةظفللا هذه تراصف « هعمجر خأف ؛'رخآ راص ماللاو فأل . هدب ةلاكسا زا الف

 امتادحوو اهعمج نع ماللاو فلألا طوةس ىف اهرئاظن

 هنم « نيمسق ىلإ مسقني با كلا ل نر كل لاعدمنا أ لعا «غيز ممولقفف نيذلا ام اف+ لاق مث

 : لاقي « قحلا نع 2 ليلا غيزلاو ؛هباشتملابالإ نوكسمتيال غيزلا لهأ نأ نيب  هباشتم هنمو ٠ ع

 : عيرلا لاقف (غيز ممولقفف) هلوقب اوديرأ نيذلا ءالؤه ىف اوفاتخاو « اليم لام ىأ : اغيز غاز

 حورو هللا ةلكوه سيلأ : اولاقف « حيسملاف سو هيلع هللا لص هللالوسر اوجاحامل نارجيدفو مث

 ( هدا لثك هللا دنع ىدع لثمنأ) لزنأ مث ءةيآلا هذه هللا لانا“ افحلارلا 1

 وأ قاةعطقملا فورملا نا ما 0 ءلط دوهيلا مث : ىلكلا لاقو

 معيامو) ةيآلا _ خ1 ىف لاق هنألل . ثعبلا نورك-ني نيذلا رافكلا مث : نيام رن الا

 لا نك حلا ىلذلا زك نع ةانحأ لاقت نال( ةفاسفلا"كقاو الإ كاذت امو (هتلأ >لإ هلياوأت

 جتحا نم لكو « نيلطبملا عيمج معي اذه نأ :ن وققحملا لاقو ؛ مالسلاو ةالصاا مهلع ءايبنآلاو

 هيفام لك هيف لّخدي و . ظفللا مومع 0 ببسلا صوصخو « ماع ظفللا نآل « هباشتملاب هلطابل

 « ةمقنلا نم رافكسلا دعوأ امو ؛ةرصنلا رم لوسرلا هب هللا دعوام هتلمج نمو ؛ هابتشاو سبل

 مالا اوهوف ٠ كئالملا/انيتأتاما' ولو. 'ةعاشلا 'انيتأت' مو "تلا: طادعر ا اهنا ناولوَهو

 كا .سأ شرعلا ىلع 5 ىلاعت هلوقب ةمشملا لالدتسا بابلا اذه ىف لخديو « ةفعضلا

 1 ردسصلا ىف ناوك نأ اماق. زيجلاب اصتخم ناكام لكنأ لقعلا ميري تبث امل هناف

 1 كر اك ا نكت هس ركل ن زكي نأ اطل الج ىاشنآلاب لظاب رهو أرك ل

 هلوق نوكيف ؛ ناكم ىف هلالا نوكحي نأ عنتمي رهاظا ليلدلا اذهف ؛ ثدحمو نكم هناف

 الك ردو: تايباستملاب اكستم ناكيدب كدا نف, تابباقتما (ىئىروتنسا, نقولا لع ندللا)

 " ناهربلاب تبث امل هناف ؛ دبعلا ىلا ةيلكلا» لعفاا ضيوفت ىلع ةلادلا رهاوظلاب ةلزتعملا لالدتسا كلذ

 نر عادلا كلذ لوصح نأ تيثو . ىعادلا لوصح ىلع فقوتي لعفاا رودص نأ ىلقعلا

 هعدعو ءابجاو ةيعادلا كلت دنع لعفلا لوصح ناكك ذك رماآلا ناكىتم هنأ تيثو « ىلاعت هللا

 هردقوىلاعت هللا ءاضقب لكلا نأ تبث و « ضيوفتلا كلذ لطبي ذتنيخ « ابجاو ةيعادلا هذه مدع دنع

 دلل فا تاماشتملاب الل ال دتسسا تترك نايو ارهاولغلا كاتب ةلزتعللا ١ لاللتلا َريديفا؛ ةتتيدقمو

 مهنأ ةصوملا رهاوظاا لع نور.هتةيو ؛ ةعطاقلا لئالدلا نع نوضرعب نيذلا ءال ئه لك ىف ىلاعت

 لطابلا ريرقتل ألطو « قحلا نع اغيز ممولق ىف نأ لجأ تابمانثتملاب نوكسمتي



 ا ةيآلا «باتكلا مأ نه تاع تانآ هنمد ىلاعت هلوق

 0 ع ْق 7106 ىلا هر اتلا مسقلاو ؛تاعاشتملا تال نم كوكي رنا لوا

 هدارمت لعأ هللاو بابلا اذه ىف انرضحام اذهف , تايحملا

 ريسفتلا ىلا عجرناف ؛ ثحابملا هذه تفرع اذاو

 ىهر(تاكحتابآ 0 نآرةلاوه هب دارملاف (باتكلا كيلع ل نتأ ىذلا وه ىلاعت هلوق امأ

 وكت وأ هةيعطفلا لئاملا ف كلذ و هيطاحلا ةلقتلا |تالدلاب اجإ ةدك اما ل 1 0

 اهنم ىوقأ تاضراعم نع ةيلاخ اهتالولدم

 نالاؤس هيفو «باتكلا مأ نهرإل لاق مث

 ؟ هياشتبلل ًامأ مكحلا نوك ىنعمام «لواألا لاؤسااإ)

 ةموهفم تاجحلا تناكاملف ؛ ءىثشلا نوكي هنم ىذلا لصألا ةغللا ةقيقح ىف مآلا : باوجلا

 مالاك تاكحلا تراص مرجال . تاجحلا ةناعاب ةموهفم ريصت امنا تاماشتملاو ٠ امتاوذب

 ميدقلا ىرابلا نا : لاق هنأ وهو « بالا ركذ نم ليجنالا ىف ىرجام نأ : ليقو ؛ تاماشتملل

 ظفلب يملا اذه قعربتف ء اهتعب نأ ل] تتيث هبو ء«قتالخلا تماههب ىذلا,ءاشرللب لا

 ةوبألا مهوأ ام ةمجرتلا ىف عقو مث «نبالا نيوكت هنم لصح ىذلا وه بالا نأ ةهج نم بالا

 دك أتم هانعم .نآل اكحم (دلو نم ذختي نأ هلل ناك ام) هلو ناكف .« ةدالولا ةهج نم ةعقاولا

 ىلإ اهدر بحي ىتلا تاهءاشتملا نم هتملكو هللا حور ىسيع:هلوق ناكو ؛ ةيعطقلا ةيلقعلا لئالدلاب

 محملا كلذ

 ؟ باتكلا تابمأ : لقي ملو (باتكلا مأ) لاقل (ىناثا لاؤساا)

 رخآ ءىث ريدقت ىف تاهباشتملا عومجو :دحاو .ىثث ريدقت ىف تاكحما عومب نأ : باوجلا

 لاق امتاو « نيتيآ لقي ملو (ةيآ همأو محرم نبا انلعجو) ىلاعت هلوق هريظنو : رخآلل مأ امهدحأو

 انهه كلذكف : ةدحاو ةيآ امبعومي نأ ىنعم ىلع كلذ

 (نخأ) نأ *:ةيودسو ليلخلا لاق :(تاجانفتملا ةَقيَقَح تفرع دقاو ( تاهباشتم رخأو إل لاق مث

 نازو لعرج اون رحا عسا ور عمج رخأ ناللكلذو « دحاومكح ىاازحأ كقوان

 نم لضفأ ديز:لاقيف ماللاو فلآلاب وأ (نم) عم لمعتسي هناف لعفأ نزو ىلع ناك امو ؛ لعفأ

 دير لاكش أ ؟نماعلا ن اكمال ا تالا قلت ناك ةاعم ماللاو فلالاف لضفالا ديزو ءورمع

 «نم»ىنعمىضتقا هظفل نآل «نم» ظفل هنم اوفذح مهنأ الا ء رخآلاديز : لاقي وأ « ورع نمرخآ

 اضيأماللاو فلالا طقسف : نمل نابقاعم مالااو فلالاو ؛هيلع ظفللا ةلالدب ءافتك | اهوطقسأف

0010 



 لآل اضيع خازا هم كاكلا كلك لوا ىدلا وذو لات هل ثا

 ىلإ ضعب ىلع ابضعب حيجرت ّق اطال !للتعازو ةمماشتم : هههذمل ةفلاخملا تاي.آلا و ؛ ةمكحم : ههذمل

 هيلاعوجرلاوه ىذلا باتتكلا لعحي نأ ميكحلاب قيلي فيكف « ةفيعض هوجوو : ةيفخ تاحيجرت

 برقأ ناك تاهسشتملا هذهنع ًايقن ًايلج ارهاظ هلعجول هنأس يلأ .اذكه ةعاسلا مايق ىلإ نيدلا لك ىف

 ضرغلا لوصح ىلإ

 اهوجو تابءاشتملا ”اوفىف اوركذ ءاملعلا نأ لعاو

 قشأو بعصأ قحلا ىلإ لوصولا ناك« ةدوجوم تابهماشتملا تناكى م هنأ (لوآلا هجولا)

 نيذلا هللا لعي امل و ةنجلا اولخدت نأ متلدح مأ) ىلاعت هللا لاق ء باوثلادبزم بجوت ةقشملا ةدايزو

 (نيرباصلا ملعيو مكنم اودهاج
 هحبرصت ناكو ؛ دحاو بهذمل الإ اةباطم ناك امل ةيلكلاب امكحم نآرقلا ناكول «ىناثلا هجولا)

 راق رطنلا خو «هلاورقا نع «تهاذنملا'تابرأ وفن ءاتنع كلذوا :!كهدملا كلذأ ئوتمام' لكل الطقس

 بهذملك بحاص عمطي ذئنيخ : هباشتملا لعو كحلا ىلع المتشم ناكامل لص[ ابمنإ هب عافتنالاف ٠
 هيف لمأتلاف دهتيو ؛ بهاذملا بابرأ عيمج هيف رظنيذتنيف« هتلاقمرثؤيو ؛ هبهذمىوقيام هيفد نأ

 صاختب قيرطلا اذبف ؛ تابءاشتملل ةرسفم تاكحملا تراص كلذف اوغلاب اذاف « بهذم بحاص لك

 قحلا ىلإ لصيو هلطاب نع لطملا

 ةناعتسالاىلإ هيفرظانلا رقتفا هياشتملاو حلا ىلع المتشم ناكاذإ نآرقلا نأ ( ثلاثا هجولا)

 ناكول امأ « ةئيبلاو لالدتسالا ءايض ىلإ لصيو « ديلقتاا ةءلظ نع صلختي ذئنيحو ؛ لقعلا ليلدب
 ديلقتلاو لهجلا ىف قبي ناكذئنيخ ةيلقعلا لئالدلاب كسعلا ىلإ رفتفي ل اكحم هلك

 تاالن وأتاا قرط عت ىلإ اورقتفا « هباشتملاو مكحن ىلع المتشم نآرقلا ناك امل «عبارلا هجولا)

 ملعو وحنلاو ةغللا ٍلع نه ةريثك مواع ليصحت ىلإ كلذ ملعت رقتفاو ؛ ضعب ىلع اهضعب حيجرتو

 ؛ ةريثكلا مولعلا هذه ليصحت ىلإ ناسنالا جاتحي ناكاد كلذك رمآلا نكي مل ولو ؛ هقفلا لاوصأ

 ةريثكلا دئاوفلا هذه لجالل تاماشتملا هذه داريإ ناكف

 ةوعد ىلع لمتشم باتك نآرقلا نأ بابلا اذه ىف ىوقألا ببسا وهو (سماخلا هجولاإل

 عم نف . قئاقحلا كاردإ نع رمألا رثك أ ىف وبنت ماوعلا عئابطو « ةيلكلاب ماوعلاو صاوخلا

 اذه نأ نظ « هيلا راشم الو زيحتمب الو مسحب سيل دوجوم تايثإ ملا لوأ ىف ماوعلا نم

 هنومهوترام بسانيام ضعب ىلع ةلادظافلأب اوطاخي نأ حلصاالاناكف ؛ ليطعتاا ىف عقوف ىفنو مدع

 هءنوبطاخم ىذلاوهو لوألا مسقلاف « حرصلا قحلا ىلع لدي اب اطولخم كلذ نوكيو ؛ هنوليختيو



 دليل ةيآلا «تاكع تايآهنمبات كلا كلع لرنأ ىنذلا وه» الاعب هلوق

 نا هلئالد نوكي ام حما : هلوقب ىنع نا هناذف : صخلم ريغ مصالا 0 رع

 وهو« كلذك نوكي الام هباشتملاو , ةحجار ةنيعتم هانعم ىلع هظفل ةلالد نوكي ىذلا وه محلا

 محملا نأ هب ىنع ناو « الوأ هانركذ ىذلا وه اذهف . حوجرملا لوؤملا وأ ء ىواسنملا لمجما اما

 . لقعلا ا هلوق ىلع محلا ريصيف ؛ ليلد ريغ نم دانعم ةتك فرعي ىذلا وه

 انةلخن) هلوق نآل . اباشتم نآرقلا ةلمج ريصي اذه ىلعو ؛ لقعلا ليلدب هتحص ىلعي ام هباشتملاو

 ىف ببسلا :نولوقي ةعيبطلا لهأ ناو  ةيلقعلا لئالدلا ىلا هتحص ةفرعم ىف جاتحي سمأ (ةقلع ةفطنلا

 تابثإ نأ يكف ؛ اهتاجازتماو رصانعلا تابيكرتو ؛ بك اوكلا تاريثأت وأ ,لوصفلاو عئابطلا كلذ

 ««(لنلولا كا نقفم الاخت هاا ىلا تداولا هذه دانسا كلذكتف «نيلذلا لإ لقتفما رشا

 ىلا مسقنت اهنأ الا ٠ ليلدلا ىلإ ةرقتفم اهلك تناك نإو ءايشآلا هذه : لوقي مصألا لعلو

 الا امعم طلغلا نمؤي « ةنيبم ةبترم ةليلق هتامدقم نروكت ثيحب ًارهاظ هيف ليلدلا نوكي ام
 . مكحملا وه لوألا مسقلاف « ةبترم ريغ تامدقملا ريثك ًايفج هيفا ليلدإا نوكيا ونمو هللا

 هباشتملا: وه ىباثلاو

 , ىفخ ليلدب وأ « ىلج ليلدب كلذ ناكءاوس هب ملعلا ليصحت نكمأ ام لكنأ 4 عبارلا لوقلال

 مايق تقوب ملعلاك كلذو . ةياشتملا وه ؟كاذق ةتقردم: ىلا ليبس ال اما كو« محملا وه كاذف

 ةعاسلا نع كنولأسي ) ىلاعت هلوقهريظنو « نيفلكملا قحىف باقعلاو باوثلا ريداقمب لعلاو « ةعاسلا

 (اهاسرم نايأ

 اباشتم هضعبو كح نآرقلا ضعب لعج ابلجال ىتلا دئاوفلا ىف 4 ةعبارلا ةلأسملا اب

 مكنا : لاقو ؛ تاهاشتملا ىلع هلامتشا لجل نآرقلا ىف نعط نم ةدحلملا نم نأ ملعا

 كسمتي ثيحب هارن انا مث . ةعاسلا مايق ىلا نآرقلا اذهب ةطبترم قلخلا فيلاكت نا نولوقت
 ىلع انلعجو) ىلاعت هلوقك . رجلا تايآب كسمتي ىربجلاف « هبهذم ىلع بهذم بحاص لكدب

 ليلدب « رافكلا بهذم اذه لب : لوقي ىردقلاو (ًارقو مهناذآ ىفو هوهقفي نأ ةنك أ مهمولق

 انه هك +قااخ ,واق اولاقو) هلوق ىف مل مذلا ضرعم ىنافكللا_نع كلذ, نك لابع أ

 ةيؤرلا تبثم اضيأو (فلغ انبولق اور رخآ عضوم ىفو (رقو انتاذآ ىفو هيلا انوعدت

 هكردت ال) هلوقب كسمتي ىانلاو (ةرظان اهمر ىلا ةرضان ذئموي هوجو) هلوقب كسمتي

 ىلع نمحرلا) هلوقبو (مهثوف نم ممر فنروفاخن) هلوقب كسمتي ةهجلا تيثهو (راصبالا

 ةقفاوملا تايالا ىمسي دحاو لكنأ مح" (ءىث هلثك سيل) هلوقب كسمتي ىفانلاو (ىوتسا شرعلا



 ةيآلا«تاكح تايآ هنمباتكلا كياع لأ ىنذلا وه 2ىلاعت هلوق ١م

 نوكي امإ كلذ ىلإ ليبسلا نآل ءاذا دارملا وه ىذلا حوجرملا كلذ نأ فرعي نأ ىلإ جاتحال

 ةيظفللا لئالدلاب الإ نكمال حيجرتلا كلذو ليوأت ىلع ليوأت حبجرتو « زاجم ىلع زاجم حبجرتب

 رخآ حوجرم ىلع حوجرم حيجرت ىف ةلمعتسملا لئالدلا اسال : ةينظ انيبام ىلع ةيظفللا لئالدلاو

 ىف لئالدلا هذه لثم لع ليوعتلاو ء فيعضلا نظلا الإ ديفيال اذه لكو , فعضلا ةياغ ف نوكي

 ظفالا لمح نأ ىلع ةيعطقلا ةلالدلا ةماقإ دعب نأ ابهذم نيتملا قيقحتلا اذهلف ؛ لاح ةيعطقلا لئاسملا

 هللاو بابلا اذه ىف ةانلصحام ىبتنم اذهف : ليوأتلا نيعت ىف ضوخلا زوحجال , لاحم رهاظلا لع

 داشرلاو ةبادحلا ىلو

 سابع نبا نع لقنام : لوآلاف : هباشتملاو محملا ىف سانلا لاوقأ ةياكح ىف (ةثلاثلا ةلأسملا)

 تايالارخآ ىلإ (اولاعت لق) ماعنالا ةروسىف ىتلا تابآ ثالثلا ىهتاجحما : لاق هنأ امهنع هللا ىضر

 لئاوأ اف ةرزكذملا ءاجهلا فورح .ءاعسأ نهو : دوهملا لع تهماشت ىلا'ئه تاهناشتملاو , ثالثلا

 ةمآللا هذه ءاقب ةدم اهم اوجرختسي نأ اوبلطف ؛ لما باسح ىلع اهولوأ مهنأ كلذو : روسلا

 اهنم : نيمسق ىلإ مسقنت ىلاعت هللا نه ةدراولا فيلاكستلا : لوقأو : هبتشاو مهملع رهآلا طلتخاف

 بذكلاو مظلا نعزارتحالاو « ىلاعت هللا ةعاطب رمآلاككلذو ؛ عرش و عرشب ريغتي نأز وحي الام
 تاوكزلا ريداقمو ؛ تاولصلا دادع اك« عرشو عرشب فات اماهنمو ؛ قحريغب سفنلا لتقو لهجلاو

 تايالانال « سابع نيادنع مكحلاب ىمسملا وه لوألا مسقلاف ؛ كلذ ريغو حاكنلاو عيبلا طئارشو

 مسقلا اذه ىلع ةلمتشم ماعنالا ةروس ىف ثالثلا

 ىلع هريغ ىلاو هيلا ةبسنلاب ظفالا ةلالد نوكي ام وهو : لمجلاب هانيمس ىذلا وهف هباشتملا امأو

 ليلدبال« ةيوسلا ىلع اهب ظافلالا هذهرسفت ىتاا هوجولاعيمج ىلع ظافلالا هذه ةلالد ناف ؛ ةيوسلا

 ةرقبلا ةروس لوأ ىف هانصخلام لع لصفنم

 « خسانلا وه محلا نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور» اضيأ وهو (قاثلا لوقلا)

 خوسنملا وه هياشتملاو

 ريخأ ام لثم « اححال احضاو هليلد نوكي ىذلا وه محملا : مصألا لاق (ثلاثلا ل وقلاو)

 لك ءاملا نم انلعجو) هلوقو (ةقلع ةفطنلا انقلخف) ىلاعت هلوق ىف قلخلا ءاشنا نم هب ىلاعت هللا

 جاتحي ام هباشتملاو (مكل اقزر تارّقلا نم هب جرخأف ءام ءامسلا نم لزنأو) هلوقو (ىح ءىث

 راصل اولمأت ولو ابارت اوراص نأ دعب مهئعبي ىلاعت هنأب محلا وحن لمأتلاو ردتلا ىلإ هتفرعم ىف
 ايناث ةداعالا ىلع ردق الوأ ءاشنالا ىلع ردق نم نآل : محي مدنع هياشتملا



 اما ةيآلا «تاكحم تاي آهنمباتكلا كيلع لزنأ ىذلا وهو ىلاعت هلوق

 ءاش .نف) ,هلؤؤق : لوقت لدتكملاف« هاشم همصخ لوقل ةقاولل تاالا نإر 2 كش

 بس هيت ا حدد اشي نأالإ نؤاشتامو) نا ا ءاشإعرمو نم ويلف

 المتحم ناك اذإ ظفللا : لوّقنف « بايلا اذهىفهيلاعجرينوناق نم انبه دب الف « كلذ ىف رمالا لقي

 حجارلا ىلع هانلمح ناف ءاحوجره رخآلا ىلإ ةبسنلابو ء احجار امهدحأ ىلإ ةبسنلاب ناكو « نيينعمل
 اذهف ٠ حجارلاىلع هلمحت ملو حوجرملا ىلع هانلمح نا امأو مكحملا وه ذبف ؛ حوجرملا ىلع هلمحت ملو

 ليلدلا كلذو ٠ لصفنم ليلدنمهيف دبال حوجرملاىلإ حجارلا نع ظفالا فرص : لوقنف ؛ هباشتملاوه
 المع“ نوكي نآامإ و ايظفل نوك نأ اما ليكتمل

 ضراعت نييظفالا نيليلدلا كنيذ نيب لصح اذإ متي امنا اذه : لوقنف (لوآلا مسقلا امأإ)

 ميللا ٠ نسككلا قفل وأ رخآلا رهاظل ةياعر ا ضراعتلا عقو اذإو

 :لاقي وأ «ناحجرلا لصحب ذئنيخ ؛ عطاق ريغ رخآلاو , هتلالد ىف عطاق امهدحأ نا : لاقي نأ الإ

 ناحجرلا لصحي ذئئيحو . مجرأ نوكي امهدحأ نأ الإ احجار ناك نإو امهنم دحاو لك

 : كده الا

 فوتومهنافىظفل ليلد لكن آل ؛ ةتبلا ةعطاقن وكن ال ةيظفلل !لئالدلا نآل ؛ لطابف لوألا امأ

 واخ مدعو « كارتشالا مدع ىلع فوقومو ؛فيرصتااو وحنلا هوجو لقنو . تاغللا لقن ىلع

 ةظم كلذ لكو.« ىكقعلاو ىلقنلا ضراعملا مدغو « راهضالا مدعو « صيخختاا مادغو

 ةكطنلل) .لئالدلا" نم ؛ائيشاتنأ تنتفإا+_ان ونظم" ناوك نأ ىلوأ نونظملا لغا كرد ا

 . اعطاق نوكي ال

 لاخلا :للضأ ناك تاو ؛:ئاثلا_للدلا نم ىاؤقأ نيليلدلا دخلا :لاقي.تأدزه] ىاتلا اك

 ىنعملا ىلإ هرهاظ نع ىظفللا ليلدلا فرص ريصي ريدقتلا اذهىلع نكلو : حيح اذرفآعم امهف امتاق

 هيلع ليوعتلا زوجي لب« ةيلوصالا لئاسملا ىف هيلع ليوعتلا زوج ال اذه لثمو.. اينظ حوجرملا

 حوج رملا هانعم ىلإ « حجارلا. هانعم نع ظفللا فرص نأ هانركذ امب تبثف « ةيهقفلا لئاسملا ىف

 ظفللا رهاظ هب رعشأ أم نأ ىلع « ىلقعلاىعطقلا ليلدلا مايق دنع الإ زوحي ال ةيعطقلا لئاسملا ىف

 ؛ هرهاظ ىلع هلمح رذعت دنع زئاج حوجرملا هانعم ىف ظفللا لاعتسا نأ ةلبجا ىف انماع دقو . لاحم

 حوجرملا ءانعمىلإح جار || هانعم نع ظفللا فرص ىلإ ليش هنأ وظف ليرات ناس اس

 تماق اذإ مث ؛ المع لاحم حجاراا هانعم نأ ىلع ةعطاقلا ةيلقعلا ةلالدلا ةماقإ ةطساوب الإ

 اذهدنعف ؛ هرهاظ هب رعشأام ظفللا اذه نميلاعت هللا دارم سيل هنأ فاكملا فرعو ةلالدلا هذه



 ةيآلا «تايحم تاب اهنمباتكلا كرلع لزنأ ىذلا وه»ىلاعت هلوق ١/٠

 مولعملا ريغ ىمس مرج الف « ناحجر ديز؟ رخآلا نع امهدحأ زيمتم ريغو ؛ هل اهباشمو « نهذلاو

 انا + لوقف و ةعللا لخأ: يس ةءاشتملاو مكحم ا ىف لوقأ يقع انطح رت ماسلا

 هيلع ىذلا ,ضخلملا هجولا ركذن نحنو « هباشقتملاو مكحملا ريسفت قفل مرار 35

 021 | لح ئذلا ظيللا : لوقف هئف -نيانلا 0 هبيقع ركذن مث . نيققحلا رثكأ

 ارا 2 كر < فلا نك ]ذاق نوك الا نإ امإوب ٠ ىقملا كلذ يخل المصعاو < نأ اناذزء يحمل

 ” ا و نأ انإ واخ داق هر البتع ناك نا .اًمأو.ء صناادوه اذهف هريخا المت نوك

 ناكناف  ءاوسلا ىلع اممل هلامتحا نوكي لب كلذك نوكيال نأ اماو ءرخآلا لع احجار امهدحألل

 ىلإ ةبسنلابو « ًارهاظ حجارلا ىلإ ةبسنلاب ظفللا كلذ ىمس رخآلا ىلع ًاحجار امهدحال هلامتحا

 ةبسنلاب و ءاكرتشم عم امهيلا ةبسنلاب ظفللاناكةيوسلا ىلع امم هلامتحاناكن ا امأو ؛ الوؤمحوجرلا

 2 2 نأ امإ ظفللا نآزهان رك ذ ىذلا ميسقتلا نم جرخ دقف : المج نييعالا ىلع امنه دحاو لكولإ

 00007 ناك هم ىهاظلاو ضنا راملن وان وأ ا اكزتفلت ولأ( ذل ويوم نأ! ني[ رهاظإ وأ هلاصن

 ردقلا اذهف « ريغلا نم عنام ريغ حجار رهاظلاو « ريغاا نم عنام حجار صنلا نأ الإ ؛ حيجرتلا

 ' ع هلع ظفللا ةلالد نأ ىف ناكرتنقم .امهف لوّوملاو لمحجلا امأو « كحناب ىمسملا وه كرتشملا

 بسحبال حوجره وهف حجار ريغ هنأ عملوؤملاو « حوجرمريغ هنكل ًاحجار نكمل ناو : ةحجار

 اعيمجنيمسقلا ىف لصاح مهفلا مدع نآل ؛ هياشتملاب ىمسملا وه كرتشملاردقلا اذهف ؛ درفنملا ليادلا

 . نهذلا ىف تايثالل ًاهباشم هيف ىننلا نوكي للعيال ىذلا نآل امإ انعاقت عب كلذ ةاراو دنو

 اقالطا لعي الام ىلع هباشتملا ظفل قلطأف « مولعم ريغريصي هباشتلا هيف لصحي ىنلا نأ رجالا امو

 ناك اذإ ظفللا نأ ملعا مث  هباشتملاو ىلا ىف لصحما مالكلا وه اذهف « ببسملا ىلع ببسلا مسال

 | لكلاو ضيا ىلإ ةبسنلاب ءرقلا : لثم . نهدلا تفقوتي انههف «ةبؤسلا لع نيموهفملا:لإ ةلنلاب

 مث « رخآلا ىف احوجرمو « نيينعملا دحأ ىف ًاحجار هعضو لصأب ظفللا نوكي نأب لكشملا امنإ

 انرمأ ةيرق كلمن نأ اندرأ اذإو) ىلاعت هلوق نآرقلا نم هلاثمو « اَقح حوجرالاو ؛ الطاب حبجارلا ناك

 ىلاعتهلوق همكحمو « اوةسفينأب نورمؤي مهنأ مالكلا اذهرهاظف (لوقلا اهيلعقخل اهيفاوةسفف امفرتم

 انءابآ اهملع اندجواولاق ةشحاف اولعفاذاو) مهنع كح اهيف رافك-ااىلع ادار (ءاشحفلاب رمأي ال هللا نا)

 هحوجرمو ؛ علل ادض نوكيامنايسنلا رهاظو (مييسنفهللا اوسن) ىلاعت هلوقكلذكو (امانزةأهشاو

 (ىسني الو ىبر لضيال) ىلاعت هلوقو (ايسن كبر ناك امو) ىلاعت هلوق هيف ةمكحلا ةيآلاو . كرتلا

 ةطئاروملا تانآلا نأ يعدي بهاذملا باحصأن م دحاو لكنا : لوقنف ميظع عضوم اذه نأ معاو



 ارق ةنآلا «تاكحم تاباهنمباتكلا كيلع لزنأ ىذلا وه » ىلاعت هلوق

 هللا حور هنا:مالسلا هيلع ىسيع ةفص ىف ىلاعت هلوق نم نآرةلا ىف ءاج امب مبكسع ىراصنلا هبش

 تاوباشتملاب كسقلاو « هباشتم ىلعو 5 ىلع لمتشم نآرقلا نأ ةيآلا هذهب ىلاعت هللا نيبف « هتملكو

 ةنافتسالا و ءقسفلا ةياغ ىف وهو « مظناا ةيفيكب قلعتيام اذبف زئاج ريغ

 ىلع لدو . هباشتم هتيلكب هنأ ىلع لدو ؛ محم هتيلكب هنأ ىلعلد نآرقلانأ لعا (ةيناثلا ةلأسملا))

 تانكللا كايا كلت”"رلاآ) هلاوق ورف“ م هتيلكب هنأ ىلع لدام امأ . هباشتم هضعلو ؛ كح هت نأ

 ىنعملااذهب كحل نمدارملاو ؛ كح ك0 ها ل يي ؛ يكحلا

 ةحاصف ىف هنم لضفأ نآرقلا دل الكو لوق لكو ىناعملا يخص ظافلالا حيصفأةح امالك هن وك

 لوقتبرعلاو ؛ نيفصولا نيذه ىف نآرقلا ىواسي مالك ن ايتإ نم دحأ نكمتيالو ىنعملاةوقوظفللا
 امأو ٠ محم هنأب هعيمج فصو ىنعم اذهف . كح : هلح نكميال ىذلا قيثولا دقعلاو قيثولا ءانبلا ىف

 ىف ًاضعب هضعب هبشي هنأ ىعملاو (ىتاثم اهمءاشتم اباتك ) ىلاغت هلوق وهف « هباشتم هتيلكب هنأ لع لد ام

 هيف اودجول هللا ريغ دنع 000 و) ىلاعت هلوقب ةراشالا هئااو , اضعب هضعب قدصيو « نسحلا

 ةحاصفلا ىف مالكلا قسن توافتلو ء رخآلا ضيقن ىلع ًادراو هضعب ناكل ىأ (ًاريثك افالتخا

 الو , اهريسفت ىف نح ىتلا 0 وهف ؛ هباشتم هضعب و كح هضعب نأ ىلع لدام امأو :ةكاكرلاو

 ركحلا امأ:ةعيرشلا فرع ىف امهريسفت نم مث «ةغللا لصأ بسحب هباشتملاو محملا ريسفت نمانل دب

 لظلا نع ملاظا عنمب كاحلاو ؛ تعنمو ء تددر ىندمب تمكحأو تمكحو تنكاح : لوقت برعلاف

 كدلو مكحن ام ميتيلا مكحا : ىعخنااشيدح ىفو ؛ بارطضالا نع سرفلا عنمب ىه ىتلا ماجللا ةمكحو

 نم عنمب قيثو ىأ مكحم ءانبو « مهوعنما ىأ ؛ ءاهفش اوكحأ : ريرج لاقو , ذاسفلا نع ادعّتم] ىأ

 ناتشلا“ تعا" (ن رك نأ نبق اكن اقر( كلي ال امع عنمت اهنال ةمكح ةيكحلا تيمسو.هل ضرعت

 فصو ىفلاقو (انيلع هباشت رقبلا نا) ىلاعت هللا لاق ء زييقلا نع نهذلا زجحي ثيح رخآلل اماشم

 (مهبواق تبءاشت) ىلاعت هللا لاقو ؛ موعطلا فلت رظنملا قفتم ىأ (اماشتم 2 اوتأو) ةنجلا رام

 لاقو هبشلا ب احصأ : قيراخنا بات آللاقيو ء امهنيب قرفي ١ اذإ نارمألا ىلع هبتشا : لاقي هنمو

 مث ٠ تاهتشم ىرخأ ةياور ىفو «تاجماشتم رومأ امهنييو نيب مارهلاو نب الحلا مالسلا هيلع

 ؛ةباشتملاب هلا ناسنالاىدتمال املك ىعم امني زيبقلا نع ناسنالا ري نيبماشتملا ناش نم ناكامل

 هريغل كشف لخد ىأ « لكشأ هنأل ؛ كاذب ىتسلكشملا ةريظنو « ببطسملا لع بّيسلا مسال اقالطإ

 نأ لمتحو « لكشم ةهجلا هذه نم هضومغ نكي مل نإو ض# ام لكل لاقي م هبءاشو ههبشأف

 لقعلا فهمدعب كحلل ايواسم#توبثب مكحلا ناكو ؛ همدع وأ هتوبث قحلا نأ فرعي ال ىذلا هنا : لاقي
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 رخآوباتكلا مأ نه تلا اخ كل باكل ل
-- 
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 2ع او ةمفلا ابا هنمَدناشتاَم 0 35 - 1 ف نيا ام 0
 00 ل

 2 ملعلا ىف َنوخساَرلاَو هَل الإ ةيوأت علا 0
 0 م سس اس
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 31 اف 00 ا ا

 ؟ىييابلالا أولو الإ ردي اهدار

 ىناعملاناف كلذل و: لك أ كاردالاو مثأ مبفلا 5 ولطملا ىل اع لقعلا 7 ُض 111 00

 موفلا ىلع نيعي لاثملا ناف , لاثم امل ركذ ارحاضيإ ديرأ اذإ ةقيقدلا

 ةروصلاو « ةروص ىلع ءىثلا لءج ريوصتلا :ىدحاولا لاق «كروصي ىذلا وهل هلوق امأ

 ةروصىبف ؛ هلامأ اذا هروصي هراصنم . هلصأو هئازجأ نيب فيلأتلا عاقيإ دنع ءىثلل ةلصاح ةأيه

 (ماحرالا)امأو (كيلا نهرصف) ىلاعتهلوقىف هان ركذهيف مالكلا مامتو  هيوبأ لكش ىلا ةلئام اهنآل

 , فطعلاو ةمحرلا بجوي ,حرلا ىف كارتشالا نال كلذ و هه رلا نم اهلصأو ءمحر معنا نيف

 ملعأ هللاو امحر وضعلا كلذ ىمس اذهلف

 تاهءاشتمرخأو باتكلا مأ نهتاكحم تايآ هنمباتكلا كيلع لزنأ ىذلا وهل ىلاعت هلوق

 هللا الا هلي وأت ملعي »امها تانك هلا ءاغتبا هنم هباشتام نوعبتيف غيز مهمولق ىف نيذلا امأف

 (بابلآلا ولوأ الا ركذي امو انبر دنع نم لك هب انمآ نولوقي ملعلا ىف نوخسارلاو

 لئاسم ةيآلا هذه ىف نأ ملعا

 (ءامسلا ىفالو ضراألا ىف .ىبث هيلع ىفخنالهتلا نا) هلوق لاصت ىف انركذ دق(لوالا ةلأسملا)

 ل 2 «تارخلا كلذ نأ ىناثلاو + اكويق هن وكل. رقتلاك كلا 31 نأ :ايهدُحل" 0

 قاخلااصمب مئاقو مويق هنأ نيبي نأ دارأ ىلاعت هنا : لوةنف لوألا لامتحالا ىلع أمااف ء ىراصنل

 جارملا ةيوستو « ةنماا ليدعت الكا هاا ليا اهني ياخ ور ةناس نام 3 0

 امأو (ماحرالا ىف يروصي ىلا ره مل وذ دا رك ايوه وو لاكش الا, 1511 وار وصلا "نسحأ لع

 اهيفتادوجوملا عيج روص تلت ىتلا ةولجلا ةآرملاكهعم حورلا ريصت ىذلاوعلا اهفرشأف ةيناحورلا

 ةلمج نم نأ انركذ دقف ىاثلا لامتحالا لع امأو (باتتكلا كيلع لزنأ ىذلا وه) هلوقب داراأ وهو



 .٠ ص0 اب ب ودلبببب ببي ب جبه 2

 ١ا/ا/ ةيآلا «ءامسلا ىف الو ضرألاىفد ىلاعت هلوق

 بأ هل ناك ام هنأ ىلع اننوةفاوت متن نوملسملا امأ : نولوقي ىراصنلا نأ (لوآلا عونلا ١

 ماحرالا ىف كروصي ىذلا وه) هلوقب اضيأ ةنعنلاعت هللا ناجأف 6 اهتباتر ا نوكي نأ بج وف شل نك

 هروص ءاش ناو « بلا ةفطن نم هروص ءاش نافهنم ناك امل :ريوصتلا اذه ناآل (ءاشي فك

 تاآآلا:تيغ نم ءاذخأ

 حور ىسيع نا : لوقت تملأ ٍلسو هيلع هللا لص لوسرلل اولا ىراصنلا نأ (ىاثلا عونلاوإل

 لمتحم ظفالاو : ىظفل مازلإ اذه نأب هنع ىلاعت هتلا باجأف هللا نبا هنأ ىلع لدي اذهف : هتملكو هللا

 ؛تاهاشتملا باب نمناك« ىلقعلا ليلدلل افلاخم هرهاظ نوكي ثيحن ظفللا درو اذاف « زاجماو ةقيقحلل

 تايم تايآ هتمباتكلا كيلع لزنأ ئذلا وه) هلوقب دازالا وه كِلذو « ليوأتلا لإ هدر بجوف

 ىلع لدي ام ىلإ ةراشإ (مويقلا ىملا) هلوق نأ انركذ امب ربظف (تاهءاشتم رخأو باتكلا مأ ند

 وهف (ءامسلا فال و ضراألا ىف ءىث هيلع ني ال هللا نأ) هلوق امأو . هل نبا الو هلاب سيل حيسملا نأ

 نع باوج (ءاشي فيك ماحرألا ف كروصي ىذلا وه) هلوقو ملعلاب ةقلعتملا ةيشلا نع باوج

 نوكي نأب جوف: رشبلا نم بأ هل ناكام هنأب مبكسمت نعو « ةتامالاو ءايحالا ىلع هتردقب مهكسمت

 نآرقلا ىف درو امب مبكسمت نع باوج وهف (باتكلا كيلع لزنأ ىذلا وه) هلوق امأو ؛هللآنبا

 هراصتخا ىلع مالكلا اذهنأ لع هانصخلو ها ركذ:امب ايلع طاحأ نمو « هتيلكو هللا حور ىسيع نأ

 الوفا راد هليل ا شبل هنأ و.«تابلا اذه ىف نوفلكتملا كك 2
 ىدتمنل انك امو اذهل اناده ىذلا هّلل دملاف : هيلع ةيآلا هذه تلمتشا دقو الا . باوج الو لاوس

 ةجاحال هنآأل . هركذن لفتايآلا هذهريسفتىف نيرسفملا نم انلبق نم مالكامأو هللا اناده نأ الول

 ًارجز ديحوتلا ةبلك داعأ مههيش نع باجأ امل ىلاعت هنا مث ء بتكلا علاط كلذ دارأ نف « هيلا

 . ةردقلال اى ىلإ ةراشإ زيزعلاف (ميكحلا زيزعلا وه الا هلإ ال) لاقف : ثيلثتلاب موق نع ىراصنلل

 هتردقو « بويغلا ضعبب حيسملا ٍلع نأ نم مدقت امل ريرقت وهو ؛ للعلا لاك ىلإ ةراشإ ميكحلاو

 لماكن وكي نأو دب ال هلالا نافذ. املإ هنرك ىف ىتكي ال روصلا ضعب ىف ةتامالاو ءايحالا ىلع

 هيلع خي ال) هلوق امأ ةفيط) ثاححأ ةيآلا ىف قبو ٠ ميك-حلا وهو ملعلا لماكو « زيزعلا وهو ةردقلا

 ليش هيلعا قالا هنأ داىملاط (ءامسلا قالو نصرآألا ف

 غلبأ ناكقلطأ ول هنأ عم (ءامسلا ىف الو ضرآألا ىف) هلوق ىف ةدئافلا ام : ليق ناف

 لضراللا  كإ قاننلا نبك علا اذه مهمهفو ؛ هملع لاك دابعلا ماهفإ كلذب ضرغلا : انلق

 هللا لع ةمظع ةفرعم ىلع لقعلا نيعيف ضرالاو تاواهسلا ةمظع ىري سحلا نآل كلذو ؛ ى وقأ

 «ا!/- رخفس ؟+ »



 ةيآلا مى هيلع ىفختال هللا نأ :ىلاعت هلوق ومد

 ةيآلا هذرم هعبت اف ءاملإ ناكام هنأ عطقلا مزل , ًامويق ايح ناكام ىسيعو « امويق ايح نوكي نأ بحي

 نيتبنشلا نيتاه نع ابا وج نوكياام اهيقيررقبل
 ليك نأ كوفر تاوعلا نعت هنا“: موق ىهو ؛ ملعلاب ةقلعتملا ىهو (ىوألاةببشلا امأ)

 كنا ركل از رعت (ءامسلا أ الو نخرأألا ىف ءلئقأ هلع قخاال هللا نا) هلؤقب ةتغىلاعتةتلاٍتاجأف: اع

 هللانم ىحوب كلذ لعامتا هنأ لامتحال امإ نوكي نأت ابيغملا ضعبب املاع هنوك نم مزلي ال هنأ

 هنأ لع ةعطاق ةلالد لدي تابيغملا ضعبب هتطاحإ مدع نكل ؛ كلذ هل ىلاعت هللا يلعتو ؛هيلا

 نروكب ىذلا وه هلالا ناف ءايسلا ىف الو ضرآلا ىف ءىث هيلع ىفخال ىذلا وه هلالا نال هلا, سيل

 مالا هيلع ىسع نأ ةرورضلاب مولعملا نمو . هقواخمب_املاع نوكي نأو دبال قاالاو : اَكلاَخ

 توملانم عزجلا رهظأ هنا : نولوةب ىراصتلاو فيكف . تابيفملاو تامولعملا عيمجي املاع ناكام

 رفيناكف : ملأتيو كلذب ىذأتي هنأو « هلتقو هذخأ نوديري موقلا نأ ملعل ؛هلك بيغلاب املاع ناكولف

 تاييغملاو تامواعملا عيمج املاع ناك ام هنأ رهظ بيغلا اذه ملي ملاسلف : هيلا موصو لبق مهنم

 الإ ناكام مالسلا هيلعىسيع نأب عطقلا بجوف . تامواعملا نم ءىث هيلع ىفخيال ىذلا وه هلالاو

 0 لا ضار لرجل »امو : ةيهطالا:لوطخع لع لدنآل بلعلا»ضعبا ةفارح لال تسالا نأ, تبتف

 ملعلاب هقلعتملا هبشلا نم لوألا عونلا نع باوجلا وه اذهف« ةيهلالا مدع ىلع اعطق

 وه) هلوقب اهنع ىلاعت هللا باجأف ةردقلاب ةقلعتملا ةهبشلا وهو « هبشلا نم «ىناثلا عونلا امأ)

 ضعب ىفهلوققفو ىلعةئامالاو ءانحالا لوصح نأ ىنعملاو (ءاشي فيك ماحرألا ىف كروصي ىذلا

 رجس ارابطإب ءاح الا كلادب ةماكأ ىلاعت هتلا نأ لامتخاأل 'ءاملإ ةنوك الغ لديال روصلا

 هل اما ركخأإو

 وه هلالا نآل كلذو « ةيملالا مدع ىلع لدي روصلا ضعب ىف ةتامالاو ءايحالا نع زجعلا امأ

 « بيجعلا بيكرتلا اذه ةفطنلا نم ةريغص ةرطق نم ماحرألا ىف روصي نأ ىلع ارداق نوكي ىذلا

 هجولا اذهىلع ةتامالاو ءايحالا ىلعارداق ناكام مالسلا هيلع ىسيع نأمولعمو ؛ بيرغلا فيلأتلاو

 0122 نإ كرف .هولفو ىراصللا معز ىلع ه ود نيذلا كئلوأ تامالك لذ لع ردق ولو فكو

 قفو ىلع امهوصح مدع امأ الإ هنوك ىلع دبال روصلا ضعب ىف هلوق قفو ىلع ةنامالاو ءايحالا

 ةطقاس اضيأ ةيناثلا ةهيشلا هذه نأ ركذ امب ربظف ءاهلإ ناكام هنأ ىلع لدي روصلا رئاس ىف هدآرض

 عجري اههلصاحو : ةيمازلإ تامدقم ىلع ةينبملا هبشلا ىهف «هبشلا نم ىتاشلا عونلا امأو )ل

 نيعون ىلا



 ١ ةيالا «ءىث هيلع ىفخال هللا ناد ىلاعت هلو

 لاعفأ نا : لوقن نأ وه كلذو ؛ ىلقعلا ليلدلا الإ سيل هيلا قيرطلا لب ؛ تامواعملا عيمجي املاع

 هلوك ليلد ناك املف « امللاع هلعاف نوك ىلع لدي نقتملا مكخملا لعفلاو . ةنقتم ةمكحم ىلاعت هللا

 ءىث هيلع خيال هللا نإ) هلوقب تامولعملا لكب املاع هنوك ىعدا نيخ ءانركذ ام وه املاع ىلاعت

 تابلظ ىفروص ىذلا وههنأ وهو «كلذ ىلع لادلا ىلقعلا ليلدلاب هعبتأ (ءامسلا ىف الو ضرألا ىف

 عبطلاو لكشلا ىف ةفلت ءاضعأ نه هبكرو ٠ بيرغلا بيكرتلاو . ةبيجعلا ةيبلا هذه ماحرالا

 ابضعبو « ةدروأ اهضعبو « نيبارش اهبضعبو . فيراضغ ابضعبو « ماظع ابضعبف ؛ ةفصلاو

 ىلع لدي كلذو ؛ لمك آلا فيلأتلاو « نس>ألا بيكرتلا ىلع ضب ىلا ابضعب مض هنا مث  تالضع

 عئابطلا ىف ةفاتخلا ءاضعالا هذه ةفطنلا نم ةرطق نم قلخ نرأ ردق ثيح هتردق لاك

 ناكف «ملاعلا نع الإ ردصي ال مكحملا لعفلا نا ثيح نماملاع هنوك ىلعلديو «نوللاو لكشلاو

 الادو .تانكمملا لك ىلع ًارداق هنوك ىلع الاد (ءاشي فيك ماحرألا ىف كروصي ىذلا ود) هلوق

 ىلاعت هنأ تبث اذاو (ءامسلا ىف الو ضرأألا ىف ءىبث هيلع نخب ال هللا نا) هلوق نم مدقت ام ةح ىلع

 نأ رهظف : تانكمملاو تاثدحملا مويق هنأ تبث « تانكمملا لك ىلع رداقو ٠ تامواعملا عيمحي ملاع

 ال هنأ لع فئاطالا هذه ىف لمأت نمو ؛ مويقلا ىلا وه هنأ نم الوأ ىلاعت هركذ امل ريرةتلاكاذه

 تاملكلا هذه نم بواقلا ىف اريثأت رثك أ الو ءابيترت نسحأ الو «ةدئاف رثك أ مالك لقعي

 اوعدا ىراصنلا نآل كلذو « املوزن ببس ىلع تايآآلا هذه :لزنت نأ «ىناثلا للا تحقلا و(

 نم ةجرختسم هبش نيعونلا دحأ « هبشلا نم نيعون ىلع كلذ ىف اولوعو . مالسلا هيلع ىسيع ةيهلإ
 ةيمازلا تامدقم نم ةجرخت_مهبش :ىناثلا عونلاو : ةدهاشم تامدقم

 : ىناثلاو « ملعلاب قاعتي : امهدحأ : نيرمأ ىلع كلذ ىف مهداهتعاف 4 هبششلا نم لوألا عونلا امأإ

 ةردقلاب قاعتي

 تنأ : اذهل لوقي ناكو «بويغلا نع ربخي ناكم السلا هيلع ىسع نأ وهف ملعلاب قلعتي ام امأ
 ىراصناا هبش نم عونلا اذهف  اذك كراد ىف تعنص كنا : كاذل لوقيو ء اذك كراد ىف تلكأ

 ملعلاب قلعتي

 ؛ىوملا ىحي ناك مالسلاهيلع ىسيع نأ وهو ؛ ةردقلاب قاعتم وهف . مهيش نم زاثلا مالا امأو

 اذهو « هللا نذاب اريط نوكيف هيف خفنيف ريطلا ةئيبك نيطلا نم قلخيو « صربالاو هنك ألا ءىربيو

 مث « نيعونلا نيذه ىوس ةلأسملا ىف هبش ىراصنلل سيلو « ةردقلاب قلعتي ىراصنا هبش نم عونلا

 هلالا ىنعي (مورقلا ىحلا ) هلوقب ثيلثتلا فو ىسيع ةيحللإ ىف موق نالطب ىلع لدتسا امل ىلاعت هنأ



 ر مى 22 رم

 «5» ماقتنا وذ زيزع هللآو

 هير ن 2 ةهسس اسهم دس سمس ب

 ةروصي ىلا و هه: ل ف 0 ضرألا ىف ءىت 4 هيلع نحال هللا نإ

 هدم مكحا زيزعلا وه الملل ءاَشي فيك ماحرألا ىف

 4( ماقتنا وذ زيزع هللاو) لاق مث

 ثيللالاقو 0 هبقاع ىأ اناا همه مقتتالاقي 0 ةيوقعلا ماقتنالاو 2 بللغيال ىذلا كلاغلازيزعلاو

 ةردقلاىلإ ةهراثإ زيزعلاو 2 عض 6 ةيوفع هأفاك اذإ تمقتناو هنماتمف ىد> هنع سر ل 5 لاقي

 ةفص ىناثلاو « تاذلا ةفص لوآلاذ ؛ باقعلل العاف هنوك ىلإ ةراشا ماقتنالا وذو « باقعلا ىلع ةماتلا

 ملعأ هللاو ؛ لعفلا

 ماحرالا 2 كروصي ىذلا وه ءامسلا قالو ضرآأألا ف ءىش هيلع خال هللا نإ ىلاعت هلوق

 «ميكحلا زيزعلا وه الإ هلإ ال ءاشي هيك

 : نيهجو لمتحي مالكلا اذه نأ لعا

 قاخلا حاصم حالصاب مئاقل أ وه مويقلاو ؛ مويق هنأ 0 8 لاعت هنأ «لوألا لامحالا )

 اع مهتاجاحب املاع نوكي نأ: امهدحأ : نيرمأ عومجمب الإ متي ال كلذك هنوكو . مهتامبمو

 8 ابعفد لع ردق مهتاجاح تابج مع ىم ردح 0 أ 8 فاننا : ةيفيكلاو ةيمكلا هوجو م

 عيمج ىلع ًارداق تك كنا كر جا ميال كما « تامولعملا عيمجب املاع ناكاذإ الإ ميال لاوألاو

 ال12 لاك لا هراقإ (ءاينلا فهلا ضاراألا" يقا هيلكأ حل قنات إ) لوقف كك اذكمملا

 هلغشيال ؛تارورضلا بتارمو تاجاحلا ريداقم ةلاحمال املاع نوكي ذئنيخ : تامولعملا عيمجب

 مروصي ىذلا وه) هلوق مث « نيلئاسلا هلك ذاك وطي هلع مالا يسن لاو اللا نع لاوس

 ًارداق نارك دكيحو 34 تانكمملا عيمج ىلع ًارداق ىلاعت نكمل ةراشإ ( اه فيك ماحرألا َّق

 طسقلاب امئاق هلا رهظي نيرمآلا نيذه و دنعو ؛ مهعفانمو قاخلا م حاصم 0 ىلع

 ءىث هيلع قخيال هللا نإ) هلوق نأ ىهو . ىرخأ ةفيطل هيف مث , تانئاكلاو تانكمملا عيمجب امويق

 1 الا لاو نيزطلاو ا هناي كلغ لاك ىلإ :ةراعيشإ هلفوكذ اي, (ءازتللا قالو, ضترآللا ف

 ىلاعت .هنوكب ملعلا ىلع ةفوقوم عمسلا ةحص ةفرعم نآل . عمسلا وه نوكي نأ زوج ال املاع ىلاعت



 32-120 < ف ةححفو

 ةيآلا «هللا تايآب اورفك نيذلا ناد ىلاعت هلوق
32 

 2م 622

 نددت تياَدِع 00 هل تأي ١ اورَمكَن يذل نإ

 نم ءىث هيف سيل روبزلا « نآل ؛ديعب وهف روبزلا لع هلمح اهأ ةلكشم ىدنع ىهو « ةيآلا هذه ىف

 ىلع اهللاتشا عم ليجنالاو ةاروتلا فصوو . ظعاوملا الإ هيف سيل لب . ماكحالاو عئارشلا

 وهو ىاثلا لوقلا امأو ٠ كلذب روبزؤلا فصو رم ىلوأ ناقرفلاب ماكحأللا نايبو ؛ لئالذلا

 فوطعملاو ٠ هلبق ام لع فطع (ناقرفلا لزنأو) هلوق نا ثيح نم ديعبف نآرقا لع هلمح
 ( نآزملا ارياعم ناقرفلا اذه نك نأ ىضتقيا اذهق:« [ذه لبق روك ده نآرقلاو هلع فرط 5

 ةفص لطابلاو قحلا نيب ةقراف بتكلا هذه نوك نال ء ثلاشلا لوقلا فعض ربظي هجولا اذمو

 هنأ الإ ؛ ةردانلاراعشاألا ضعب ىف درو دق ناكنإو فودصوملا ىلع ةفصاا فطعو « بتكلا هذه

 هجو ةبآلا هذه ريسفت ىف ىدنع راتخملا و « ىلاعت هللا مالكب ةقئاللا ةحاصفلا هجو نع ديعب فيعض

 كلذو « بتكلا هذه لازناب ىلاعت هللا اهترق ىلا تازجعملا ناقرفلا اذه نم دارملا نأ وهو « عبار

 تانثلأف اورقنا ىلاعت هللا دنع نم مهلع ةلزان سسكراجنأ انهما ور, ككل ند ا ا منال

 ىلاعت هللا رهظأ ألف « نيباذكلا ىوعد نيبو مثاوعد نيب قرفلا لصحي ىح . ليلدىلإ ىوعدلا هذه

 : بذاكلا ىوعد نيبو قداصلا ىوعد نيب ةقرافملا تلصح « تازجعملا كلت مهاوعد قفو ىلع

 لبقنمليجنالاوةاروتلا لنا هنأو : قحلاب باتكلا لزنأ هنأىلاعت هتلازكد ايلف« ناقرفلا ه.ةزجتملاف

 ديقاو ؛ اهتح لع كدب, ىذلا نهاقلا نجكملاوهاو . ىلا ناقرفلا وهام اهعم لزنأ ىلاعت هنأ كب ؛ كلذ

 ًادحأ نأ بهو + ةنالاروذه ريض ىف ئدعام وهادهك . ملت عتكلا راج نا

 , ظفللا ةلازجو « ىنعملا ةوق ديفي هيلع ىلاعت هللا مالك لمح نأ الإ هركحذام نيرسفملا نم

 لفأ هان كفاه, ناكفن ع كلذ, لير فاح هوك د اا مرح لادا مظنااو بيترتلا ةماقتساو

 هدارمب لعأ هللاو

 عيمجو ؛ هلالا ةفرعمب قلعتيام عيمج ةليلقلا ظافلالا هذه ىف ررق امل ىلاعتو هناحبس هنأ ٍلعاو

 : لاقف « ةرهابلا لئالدلا هذه نع نيضرعملل ًارجز ديعولاب كلذ عبتأ ةوبنلا ريرقتب قاعتيام
 (ديدش باذع محل هللا تايآب اورفك نيذلا نإ

 ؛ هلوزن ببس ىلع ماعلا ظفللا رصقف « ىراصنلاب كلذ صصخ نيرسفملا ضعب نأ ملعاو

 لق رعأ نم لك لواذتي وهف ؛ ظفللا مومع عنمال ببسلا صوصخ : اولاق نيرسفملا نم نوةقحاو

 ىلاعت هللا لئالد نع



 ةيآلا «ناقرفلا لزنأو » ىلاعت هلوق ١

 را

 « نيرفاكلا ىلع ىمع نآرقلا نأ معزي نم لوق نرالطإ ىلع ةلاد ةبآلا هذه : ىبعكلا لاق 7سانلل

 هجو ىلع ىمعلا اوراتخا هلوزن دنع نأ (ىمع مهللع وهو) هلوق ىنعم ىلع لديو « مل ىدهب سيلو

 هد اورد اكل راق الإ قاعد مدري ملف) مالسلا هيلع حون لودت ا

 ليجنالاو ةاروتلاىلإ ًادئاعشللذ نوكي نأ :لوالا: نالامتحاهيف 4 سانلل ىدهإل هلوقنأ ملعاو
 0000000 |[خالا ها لا فص رو قد هناننارةلا بص ودق نوكي ريدعتلا اذه لعو « طقق
 ناكراتس لاف رلاو

 مل ملف ء نيقتلل ىده هنأب ةرقبلا ةروس لوأ ىف نآرقلا فصو هنا : لبق ناف

 ؟ه. انيه هفصي

 نوعفتنملام مهنأل(نيقتملا ىده) لاق امناهنأ ةرقملا ةروس ىف انركذ انأل كلذو , ةفيطل هيف:انلق

 مثو « ىراصنلا عم تناكةرظانملاف انبه امأ ٠ مريغل ال مل ىده هجولا اذه نم راصف هب

 « هسفن ىف قح هنأ : لاق لب ٠ دهرا نآرقلا قيام لقي مل مرج الف ٠ نآرقلاب نودتجال

 امنإ انأب نوعديو . امهتح ىف نودقتعي مهف ليجئالاو ةاروتلا امأو ٠ هولبقي مل وأ هولبق ءاوس
 رطخام اذهف «ىده امهنأب ليوأتلا اذه لجل ىلاعت هللا امبفصو مرج الذ « امهملع اننيد ىف لوقتت

 لعأ هللا و لايلاب

 فصولا اذهف ىده اهنأ,ةثالثلابتكلا فصوللاعت هنأ : نيرثك آلالوق وهو «ىناثلا لوةلار)

 هدارمب ملعأ هللاو ليجتالاو ةاروتلاب صتخم ريغو « مدقتام لك ىلا داع

 ( ناقرفلا ل زنأو) لاق مث

 (اروبز دواد انينآو) لاق كءرويبزلا وه دارملا نأ : لوألا : لاوقأ هيف نيرسسفملا روهمجو

 الإ و ىذا نياق راف مركبا احدن ر ةداشلا ناقتي هداعأ ايار :[تاردلا وهي دارللا نأ قاثلاو

 0 ا نياق رد هلدجلا , لس اللاوو ةار را دعي ؟هلؤنأ هنأ نالبل ف 25 ةاعأ لاكتادنا : لاق وأ

 راركت الف ريدقتلا اذه للعو « لطابلاو قا نم ىراصنلاو دويلا

 بتكلا لعج ام ىلاعت هنأ داراا نأ : نيرثك آلا لوق وهو «ثلاثلا لوقلااوإل

 اذه راصضف « عئارشلا راسو مارحلاو لالحلا نيب ةقراف املعج دقف ؛ ةلالدو ىده ةثالثلا

 ريسفتلا لهأ هلاقام ةلمج اذه , ادمسو المع مزليا١ بتكسلا هذهب نيب ىلاعت هللا نأ ىلع الاد مالكلا



 ١/١ ةيآلا «سانلل ىده لبق نم» ىلاعت هلوق

 أنقى ليكن
 : لاقي ٠ لصآلا وهو . لجنلانم ل

 كلذف هيلا عوجرملا لصآلا نآل « مسالا اذهب باتكلا كلذ ىمسف ؛ هيدلاو ىأ « هيلجان هللا نعل

 هت ربط و هتجرختسا اذإ ءىثلا تلي: برعلا لوف نم توحأم ليجحالا : رق لاه ىاثلا ل

 ءزنلا نم ءاملا جرخ اذإ « ىداولا لجنتسا دق : لاقيو « لحن : رثبلا ند جرخب ىذلا ءابلا لاقيو

 لجانتلا : ىنابيشلا ورمعوبأ لاق : ثلاثلاو . هتطساوب قحلا رهظأ ىلاعت هنآل اليجنإ ليجنالا ىمسف
 وه ىذلا لجنلا نم هنأ : عبارلاو . هيف اوعزانت موقلا نال ليجنالاب باتكلا كلذ ىمسف « عزانتلا

 مل هجرخأ ءايضو رونو ةعس هنل كلذب ىعم . ءال< ةنعطهنمو , نيعلا ةعس

 ءرخآ ءىثث نم ًاذوخأم نوكي نأ ظفل لك ىف اوبجوأ مهن:اك بيحب ءابدأألا ءالؤه رمأ : لوقأو

 نم دبال هنأب فارتعالا بجو . نيلطاب اناكاملو ؛ رودلا امإو , لسلستلا اهإ مزل كلذك ناكولو
 زوحيال لف كاذكم آلا ناكاذإو ء اهنم ةقتشم ظافلًلارئاس لعحي ىتحالوأ ضو عرج رف لاما

 كاذ وه عرفلاو « اذه وه لصألا نوكي نأ ء رخآلا كلذ نم اقتشم هولعج ىذلا ظفللا اذهىف

 اقتشمو اعرف هنواعحي ىذلا اذه ناكامبرو ؛ لصأ كاذو عرف اذه نأب ممربخأ ىذلانمو «رخآلا

 تيم امإ ةاروتلا تناكولف اضيأو « ءافخلا ةباغ ىف الصأ هنولعحي ىذلا كاذو « ةروششلا ةباغف

 ةاروتلاب ىمسي نأ رهظام لكى ف بجو ء الصأ هنوكل اليجنإ ىمسامإ ليجنالاو .اهروهظل ةراوت

 « ليجنالاب ىمسي نأرخآ ءىثل الصأ ناكام لك ىف بجوو . ةاروتلاب ثداو+لالك ةيمت بجوف

 بولا لصأ لزغلاو . متاخلا لصأ بهذااو « اليجنإ نيطلا نوكي نأ بجوف . زوكلا لصأ نيطلاو

 تامازلالا هذه داريإ دنع مهنا مث ء كإذك سيل هنأ مولعمو « ليجنالاب ءايشالا هذه ةيمست بجوف

 ىلع نيئيشلا نيذمم نيظفللا نيذه اوصصخ برعلا : اولوقيو « عضولاب اوكسمتي نأو دبال مهلع

 كس.تتال ملف . ةغللا عضو ىلإ عوجرلاب الإ رماللا رخآ ىف دوضقملا متيال ناكاذإو ؛ عضولا ليبس

 نامسا ليجنالاو ةاروتلاف اضيأو ؛ تاملكلا هذه ىف ضوخلا نم انسفنأ حيرنو رمألا لوأ ىف هب

 ىلع امهةيبطتب لغتشي نأ لقاعلا» قالي فيكف ؛ ةنايرسلاب م ؛ ةيرععلاب 82 نايم

 ملعأ هللاو ثحابملا هذه ىلإ تفتليال نأ لقاعلاب ىلوآلا نأر هظف ؛ برعلا ةغل ناز /

 ( سانلل ىده لبق نمرإل ىلاعت هلوق امأ
 ىدهاملزنأ امإ هنأ نيب مث , نآرقلالزنأ نأ لبق ؛ ليجنالاو ةاروتلا لزنأ هنأ نأ لات نأ معاذ

 |يعفا هنا : جاجزلا كا: لدا لاوقأ هيفف ليجبالا 6



 هيلا « لح لاو ةار ردا لونا ود ىلاعت ةلوق 02

 ال

 ىففاتختال ةيملالا ثتحابملا لئالد نآل . اطقدصم نآرقلا نأ ىف ةهييش الف ماكحالا ادع اهف امأو

 1 ردات ةفاراأولا اخد فال كما ورق كلذ

 لئاسم هيفو «ليجنالاو ةاروتلا لزنأو )ل ىلاعت هللا لاق مث

 لاغتشالاو «نايمجيأ ناما ليجنالاو ةاروتلا : فاشكلا بحاص لاق (ىلوآلا ةلأساا)

 ليعفأ نآل . ةيمجعلا ىلع ليلد وهو . ةزمحلا حتفب (ليجنالاو) نسحلا أرقو « ديفمريغامهقاقتشاب

 كلذ عمو ؛ هنعديحال ىذلا قحلا وه لوقلا اذه نأ ٍلعاو ؛ برعلا نازوأ ىف مودعم ةزمهلا حتفب

 هيف ءابدألا مالك لقتنف

 ةثالث ثاححأ هيفف (ةاروتلا) ظفل امأ

 برعلالوق نم «رونلاو ءايضلا اهانعم (ةاروتلا) : ءارفلا لاق : هقاقتشا ىف (لواألا ثحبلاإ)

 تيرو : نولوقيو (احدق تايروملاف) ىلاعت هللا لاق ؛ رانا ترهظو حدق اذإ ىريدنزلا ىرو

 لع 000 روبظل مسالا اذهب تيم ةاروتلاف ؛ ىل ريخلا كب رهظ : هانعمو « ىدانز كب

 (ءايضو ناقرفلا نورهو ىسوم انيتآ دةلو) ىلاعت هلوقىنعملا اذه

 ةلعفت ةيروت (ةاروتلا) لصأ : ءارفلالاق : لوالا : لاوقأ ةثالث هنزو ىف مل « ىناثلا ثحبلا)ل

 اهلبقامحاتفناو اكل افلا عالا تام مأهلا .ءاناوتلزلا حتفو « واولا نوكسو ؛ ءاتا حتفب

 نوكيف « ةيصوتو ةيفوت نزو ىلع ةلعفت نوكت نأ زوو : ءارفلا لاق « ىناثلا لوقا )

 : ةيراج ىف نولوي مهناف ٠ ءىط ةغل ىلع حتتفلا ىلا رسكسلا نم تلقن ءارلا نأ الا « ةيروت اهلصأ

 :نعاشل الاف + ةاصان: امن فا فورا ماا

 قاب ليندلا لع امو. لك ءاقاي الا اف

 واولا تبلق مث « ةلعوف « ةيروو : اهصأ نا : نييرصبلاو ليلخلا لوق وهو «ثلاثلا لوقلاو )ل

 ءايلا تبلق مث « نالكتو «ةمختو « ثارتو ؛هاجت : و  مهمالكىف ريثك بلقلا اذهو ؛ ءات ىلوألا

 لوقفف اونعطم“ ؛ ةملكلا لصأ ىلع ءايلاب تبتكو (ةاروت) تراصف : اهلبق ام حاتفنا وابكر عل

 000007 لطوخاو ”ةيموص : رح , ريثكف ةلعوكاماروب, رداتءاتبلا اذه : ا ىلاقن لالا .اهأ ايا رْقلا

 ةتبلا اهبلزن ام نآرةلاو:ءىط ةغل ىلعظفللا لمالإ تي ال هنألف ىناثا انكر لوا رثك لا لع لخلاو

 عنمي فرح .ءارلا نآلف من نف « ميخفتلاو ةلامالا : ناتءارق ةاروتلا ف «ثلاثلا حبلا إل

 ملعأ هتلاو . ريركتلا نم هيف امل ةلامالا



 اف ةيآلا و تايككلا كيلع لزن»ىلاعت هلو

 صخ اكو قام ار علا روش لأ فان ل لا وه انيه باتكلا نأ لع

 جن 00 :آرقلا لزن لاعت هتلاو « ريثكشلا ليزغتلا نال «لازنالاب ليجنالاو ةأروتلاو : ليدنتلاب نآرقلا
 اذبلف ؛ ةدحاو ةعفد اهلزنأ ىلاعت هناف ليجنالاو ةاروتلا اأو : هيف الصاح ريثكتلا ىنعم ناكف « اجيت
 هدبع ىلع لزنأ ىذلا هلل دملا) ىلاعت هلوقب لكشي اذه : لوقي نأ لئاقلو « لازنالاب امبصخ

 (لزن قحلابوهانلزنأ قحلابو) هلوقبو (باتكلا

 لمتحي هنا : لموب بأ لاق (قحلاب) هلوق : لوألا : نيفصوبلزنملا نآرقلا فصو ىلاعت هنأ لعاو

 ند ةكف من اهمناثو . ةفلاسلا مالا نع ,رابخالا نم هنمضت امف قدص هنآ عد اهوجو

 كولس نع هعنمب و «٠ لامعألاو دّئاقعلا ىفقحلا قيرطلا ةمزالم لع فلكملا لمح ديعولاو دعولا

 0 : مصآلالاق : اهعيارو . لزهللاب سيلو ؛ لصف لوق هنأ عع قس هنأ : اثاث ءلطاللا قطا

 و ؛ عوضخلا رابظإو : ةمعنلا ركشو : ةيدوبعلا نم هقلخ لع هل بحب ىذلا قحلاب هل دنأ لاك

 0 "ل قطا در تابعا تالياخلا ىف فاصنالاو لدعلا نم ضعب ىلع مهضعبل بحي

 نم ناكولو) لاقو (اجوع هل لعجب لو باتكلا هديع لع لزنأ) لاق أ" . ةضقانتملا ةدسافلا

 (ًاريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ

 تكل قدم هنأ (ىدملاو فادي نير. امل اهدصم) ةلوقيكاتكتلا اذ «ىلاثلا فصولاوإل

 :لوالا : ناهجو ةيآلا ىف مث ؛ لجو زع هللا نع هب اوربخأ املو « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنآلا

 « بتكلا رئاسل ًاقفاوم نكي مل هللا ريغ دنع نم ناكول هنأل ؛ نآرقلا ةحص ىلع كلذب لد ىلاعت هنأ

 اذ ىلا ١ اذن دكحا ىلع زق اللزو لح ل دللح الو ا ءابلعلا نك ليف طاتخ م 8 ناك هنا

 هذه فرع امن هنأ تيث كاذك نكي ملاملف ءفيرحتلاو بذكلا نع لس نأ عنتما اذكه ناك

 ىلاءاعدلاب الإ طق ًايين تعبي مل ىلاعت هنأ هنم دارلا : ٍلسم وبأ لاق : ىناثلا . ىلاعت هللا ىحوب صصقلا

 ىه ىلا مثارشلابو «ناسحالاو لدعلاب 0 قيليحدلهانعاةيوتترو هب ناتع الاب هك

 : ناللا قم رشا ىّقب . ك 0 ع كلا كلل يدشن كلا رقلاف « نامز لك حالص

 هيدي نيب هنأب ىضم ام ىمم فيك (لوالا لاؤسااإ)
 مسالا اذهب اها اهروبظ ةياغل رابخألا كلت 5

 رثك آل خس أ رقلا ن نأ عم ؛ بتكلاا نم همدقت امل اقدصم نوكي فيك «ىلثلا ل ؤساارإل

 ؟ ماكحالا كلت
 نيح ىلا تبثاماكحأ نأ ىللغ ةلادو « لوسرلابو نآرقلاب:ةرشبم بتكلا تتاكاذإ : باولو

 امل اهدصم قاوغلا ناكف.,.نأ غلا ةفا وم. تاك .نارقلا لور دنع ةحو رم كنان 7

 «/  رخف "د



 ةيآلا قل ان ادكلا كيلع نا زد لا 0 ”<١

 هيد نيبال 0 د باَتكلا ته
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 0000 كلا ١ |مح امل مسمار ٠ لالا لوقو. قحنا لوق نيب ملا لع ةلادلا ةزجعملا اهطارناب

 لصح م زجعملا وه ىذلا ناقرفلا نا مث , ةلاح ال اقرف ناك« ةبذاكلا ىوعدلاو ةقداصلا ىوعدلا

 هللا دنع نم الزان نارعلا نو" قى لصح كلذكف « هللا دنع نم نيلزان ليجتالاو ةأرولا نوك ىف

 وأ « ةمهارنلا لوق وهام ىلع لكلا بيذكنت بجاولا نوكي نأ اماف «اكرتشم قيرطلا ناكاذإو

 هنا مث  ديلقتو لهج كلذف ضعبلا درو ضعبلا لوبق امأو « نيملسلا لوق وه ام ىلع لكلا قيدصت

 ةدمعلاوهامو . مالسلاو ةالصلا هيلع دم هب ءاجام ىلع هلالا ةفرعم ىف ةدمعلا وه ا ركذ امل ىلاعت

 هفدرأ مرج الف , هنيد ىف هعزاني نمل رذع كلذ دعب قبب ل سو هيلع هللا ٍلص دمع ةوبن تابثإ ىف

 دقف (ماقتنا وذ زيزع هللاو ديدش باذع مل هللا تاياب اورفك نيذلا نا) لاقف ء ديعولاو ديدهتلاب

 اذهنم فيلأتلا ةدوجو بيترتلا نسح ىلاو . طبضلا ىلا برقأ مالكن وكي نأ نكمي ال هنأ رهظ

 رصح الو ال دح ال ىلا همعن ىلع ركشلا هلو . هيلا نيكسملا اذه ىده ام ىلع هلل دملاو , مالكلا

 ظافلاألا نم دحاو لكريسفت ىلا عجرنلف مالكلا نم ىلكلا دوصقملا وه ام انصخل املو

 هيلع ىسيع ةدابعب نولوي اوناك مهمل ء ىراصتاا لع در وبف (وه الإ هلإ ال هللا ) هلوق امأ

 هاوس ةدابعلا قحتسي ال ًادحأ نأ ىلاعت هللا نيبف « مالسلا

 كاردلا لاعفلا وبف ىحلا اماف (مويقلا ىلا) لاقف هيلع ةلالدلا ىر ىرحي امب كلذ عبتأ مث

 نم ؛ مهشاعم ىف هيلا نوجاتحي امل حلاصملاو قاخلا ريبدتب مئاقلاو ؛هتاذب مئاقلا وبف مويقلا امأو

 |ميصحي الو ؛ هاوس اهيلع ردقي ال ىتلا معنلاو «راطمألاو حايرلاو ؛ دربلاو رحلاو ءزاهللاو لبللا

 لاق (مايقلا ىلا) هنع هللا ىضر رمع أرقو (اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت نإو) ىلاعت لاق 5: هريغ

 ديعس نعو . مهقازرأو مهاجآو « رمل ابعأب هقلخ ىلع مئاَقلا مويةلاو ؛ تومي ال ىذلا ىلا ..ةدانق

 ىحلا : انلوق نأ ةرقبلا ةروس ىف انركذ دقو: هلدنال ىذلا مويقلاو « ىح لك لبق ىلا : ريبج نبا

 ًامويق ًايح نوكي نأ بحي دوبعملا نأ تبث امو . ةيحلالا ىف ةربتعملا تافصلا عيمجب طيح مويقلا

 لتق هنأب نولوقي ممو فيكو « ًامويق ايح ناكام مالسلا هيلع ىميع نأ ٍلع سحلاو ةهدبلا تلدو
 امع سدقتو ىلاعت هلال ًادلو الو « الإ ناكام ىسيع نأ ًاعطق انيلع ؛ توملا نم عرجلا رهظأو

 اريبك اولع نوملاظلا لوقي

 هيدي نيب امل اقدصم قحاب باتكسلا كيلع لزنإ) ىلاعت هلوق امأو



 ا ةيآلا «مويقلا ىلا وه الا هلإ ال هللا لا» ىلاعت هلوق

 ملف ٠ تاول هلم زاطأ كنف و اح نعو هني نع رف مث لس روظلا سو هلع هللا لص هل

 ايف قملاب مهنيب ضقاو مهعم جرخا : لاقف هاعدف ؛ حارجلا نب ةديبع ابأ ىأر ىتح هرصب ددري لزب
 ل

 مهيلع ءايبنألا ةفرح تابشلا ةلازإو نيدلا ريرقتىف ةرظانملا نأ ىلع ةلاد ةياورلا هذه نأ ملعاو

 ملعأ هللاو . اعطق لطاب رظنلاو ثحبلا راكنإ ىف ةيوشحلا بهذم نأو ؛ مالسلاو ةالصلا

 ىراصنلا كئلوأ نآل كلذو . بيعفيطل مظن هل ةروسلا هذه علطمنأ ملعا 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 دادس فك نا كلل اا مهل ليق هناك ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر اوعزان نيذلا

 ًادلودلتبثي ال ادم نأو . ًادلو هل نوتبثت مكأ وهو . هلالا ةفرعم ىف عازنلا ناكناف « ةوبنلا ىف وأ

 ليحتسي مويقلا ىملاو ٠ مويق ىج هنأ ناهربلاب تبث دق هناف , ةيعطقلا ةيلقعلا لئالدلاب هعم قحلاف
 نأ متقرع ىذلا قيرطلاب نال « لطاب ًاضيأ اذهف ةوبنلا ىف عازنلا ناكناو ؛ دلو هل نوكي نأ المع

 . سو هيلع هللا ىلص دم ىف مناق هنيعب وهف « ىسيعو ىسوم ىلع ليجنالاو ةأرو خال ذتأ لاعت هنا

 هجو وه اذهف . ةوبنلا ةحص ىف هتعزانم نكمي فيكف ءا مه ىلداح وهو . ةزجعملاب الإ كاذ امو

 نيثحب ىلا انبه رظننلف ادج نسح طوبضم وهو « مظناا

 امويق ايح ناكنم لكو ٠ مويق ىح ىلاعت هنا : لوقنف تايهلالاب قاعتي ام (لوآلا ثحبلاإل

 هنو هاوسام لكو ؛ هتاذل دوجولا بجاو هنآل « مويق ىح هنا : انلق امإو دلو هل نوكي نأ عنتمب

 هلإ ال هللا ) ىلاءتهلوق ريسفت ىف كلذ لكانيب ام ىلع هداحيإ و هقيلختو هنيوكت لصح ثدح ؛ هتاذل نكمي

 نا) لاق اك. ًاهلإو هل ًادلو اهنم ءىث نوك عنتما اقولخم اثدحم لكلا ناكاذإو (مويقلا ىلا وه الإ
 ًايحنوكي نأبحي هلالا نأ تبث امل اضيأو (ادبع نمحرلا تآ الإ ضرالاو تاومسلا ىف نم لك
 ىراصتلاو « ثدحيو برشيو لكأي ناكو ؛ دلو هنآل ًامويق ًايح ناكام ىسيع نأ تبثو ؛ ًامويق

 عطقلاىضتقيكلذو : امويقآيح ناكامهنأ تبثف , هسفن نع لتقلا عفد ىلع ردق امو . لتق هنأ اومعز
 نالطب ىلعلئالدلاهوجو عيمجةعماج (مويقلا ىملا) هلوق ىهو ةماكلا هذهف « ًاطإ ناكام هنأب مزجلاو
 كيلكلا قف ىراضلا ل1

 ةياهنو « نسحلاةياغ ىف انبه ىلاعت هللا هركذ دقف ؛ةودنلاب قلعتي ام وهو (ىناثلا ثحبلا امأو )ل

 ماقأىلاعت هنا مث ىوعدلا ىرحجم ىرحي اذهو (قحلاب باتكلا كيلع لزن) لاق هنآل كلذو « ةدوجلا

 ةاروتلا لزنأىلاعتهنأ لع ىراصنااو دوملا اممأ انومتقفاو : لاقف « ىوعدلا هذه ةحص ىلع ةلالدلا

 نرق ىلاعت هنألل « نايهإ ناباتك ليجتالاو ةاروتلا نأ متقرع اماف ,« سانلل ىده لبق نم ليجتالاو



 ةيالا «مويقلا ىملا وه الإ هلإال هللا ملا» ىلاعت هلوق ا

 ؛ ماقسالا ءىربيو «صربألاو همكألا ءىربيو « قوملا ىحب ناكهنأب ؛ هللا وه : وقل نوجتحيو

 هنأبهللادإو هنأ : :مطوق ىف نوجتحيو ٠ / يلع هيف حفتف ريظلا ةنييك نيطلا نما قلخي زاخو « بويغلاب ريخو

 لاقل ادحاو ناك ولو انلعجو «اتلغف :أ لاعتهللا لقي ةثالث كلاث ىلع نوجتحيو « ملعي بأ هل نكي ل

 ملسوهيلعللا لص لاقف . انملسأ دق : اولاقف ء اوملسأ : ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ملل لاقف تلعف

 ”اانرلاط ١ نومك نيولك اب 3" تيلضلا ناو ديعتو:ا آدلاو: هللا نوتيك متأو مكمالسا حصي فيك متبذك

 ناو ع ل ةاروش لروأ كلذ ىف لاعتقال ون أذ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر تكسف ؟ هوبأ نف

 نودلعت متسلأ : لاقؤ « مبعمرظاني لسوهلع هللا ٍلصهتلا لوسر ذخأ مث ءاهنم ةيآ نينامتو عضب ىلإ

 "لإ دلاو نأوكت ل هنأ قو باعت متسلأ لاق . ىلب : اولاق ؟ ءانفلا هيلع ناي يع نأ كوع الا حاشا نأ

 ."هقزربو ةظفحو هؤاكي ءىث لك ىلع مبق انبر نأ نوملعت متسلأ : لاق“. لب اولاق ؟ هابأ هشقيو

 ءىثهيلع ىفخم ال هللا نأ نوملعت متسلألاق .ال : اولاق ؟ كلذ نم ايفا سبع كلها دين

 انبر ناف لاق . ال :اولاق ؟ ملع ام الإ كلذ نم ًائيش ىسيع ملعي لهف « ءامسلا ىف الو ضرآألا ىف

 لكأب ال انبرذأ نودلعت متسلأ لاق . ىلب : اولاق ؟ كلذنويلعت لهف « ءاش فيك محرلا ىف ىسيع روص

 هتعضووةأر المك ةأرما هتلمح ىسع نأ نويلعتو ثدحلا ثدحب الو بارشلا برشي الو ماعطلا

 ثدحلا ثدحيو . بارشلا برشي و ماعطلا معطي ناكمث ؛ ىصلا ىذغب اك ىذغو « ةأرملا عضت اك

 مث . ًادوحج الإ اوبأ مث اوفرعف ؟ متعز م نوكي فيكف : سو هيلع هللا لص لاقف ىلب : اولاق

 امأف) ىلاعت هللا لزنأف انبسأ : اولاق . ىلب : لاق ؟ هنم حورو هللا ةملك هنأ معزت تسلأ دمحاي : اولاق

 ملسو هيلع هللا ىلص ًادمح رمأ ىلاعت هللا نا مث ةبآلا (هباشتام نوعبتيف غيز مهمولق ىف نيذلا

 ايأاي : اولاقف « ةنعالملا ىلإ ٍلَسو هيلع هللا لص هللا لوسز مهاعدف ؛ كلذ هيلع اودر ذإ مهتنعالمب

 ةثالثلا كتل وأ ضعب لاق مث اوفر صناف . لعفت نأ ديرت امب كيتأن مث ٠ 3 ظنت انعد مساقلا

 لصفلاب ؟ءاج دقلو « لسرم ىن ًادمحنأ متفرع دقل ىراصنلارشعماي هللاو : لاقف ؟ ىرتام : ضعبل

 متم لاصتنسالاهنأو م مهريغصو مث يبك ىفف ةوالاطت ًاينموق نعال ام مالع دقلو 5 5-6

 مدالب ىلإ اوفرصناو لجرلا اوعداوف ؛ هيلع متنأام ىلع ةماقالاو كيد الإ متي دق متأو' متلعف نا

 ىلع ككرتن نأو كنعالنال نأ انيأر دق مساقللا ايأاي : اولاقف سو هيلع هللا لص هللا لوسر ١ ف

 .١ انلتحا دق ءايشأ قات مكحي انعم كباحأ نم الجر ثعباف ء اننيد ىلع نحن عجرنو ؛ كنيد

 ؛نيمآلا ىوقلا كحلا عم ثعبأ ةيشعلا وت 7 : مالسلا هيلع لاقف ؛ اضر اندنع مناف ءان 02

 لوسر عم انيلص ايلف ء اهيحاص نوك أ نأ ءاجر ذئموبالإ طق ةرامالا تببحأام : لوقي رمي ناكو



 97 ةيآلا «مويقلا ىلا وه الا هلإال هللا ملا» ىلاعت هلوق

 ءارفأأ لوق لطبو « هيودس لوق ناءلا

 حتتفلا ريتخا ملف ؛ ندكملا,لإ ةلزح انس اذ كانتا كوشي نو !ءاقلف (ىناثلا ثحبلا امأ ١ امأ)

 ءايلاب ةقوبسم «ملا» ان ع نال . قليال انهه رسكلا : هنع باوجلا ىف جاجزلا لقاءا

 ترريتخلااو ةزيسكلا تك'رتف. لبق زكلاذؤو ءاللا عم ةرسكلا تحال ةروسكم مب للا تلعج ولف

 ءارلا ناف . ريج : انلوةب هلوق ضقتتي : لاقو ٠ جاجزلا مالك ىف ىسرافلا ىلع وبأ نعطو : ةحتفلا

 لمثاا ضعب اهيذ ةكر رح ةرسكلا نآل ء فيعض ىدنع نعطلا اذهو « ءايلاب ةقوبسم اهنأ عم ةروسكم

 «هللا» كلوق ىف فلاألاب قطنلا ىلإ هنم لاقتنالا لصحب مث ؛ لّقثلا مظع اعمتجا اذاف ا

 نم لاقتنالاو . تاكرحلا فخأ ىلإ تاكرحلا لقثأ نم القتنم ناسللا ريصيف « ةفخلا ةياغ ىفاوهو

 ةحتف نم ناسللا لقتنا « ةحوتفم لا انلعج اذإ امأ  ناسللا ىلع بعص ةدحاو ةعفد دضلا ىلإ دضلا

 لعأ هللاو هيويس لوق ريرقت هجو اذهف ؛ البس هب قطنلا ناكف (هللا) اناوق ىف فلآلا ىلإ يملا

 عايش هود ةكيومألا نب رالل و ةاراوبلا هذا لاول( كيف 3 ةلأسملا)

 نييسنو ىف مان ركخو نيقور' دولا ب .ةورزسلا هده ال وأ نضيقرنا <. نايل ا

 «باتكلا كلذ ملا»

 قحسا نب دمع لوق وهو . ىراصنلا ىف ةلهابملا ةيآ ىلإ ةروسلا ءادتبا نم (ىناثلا لوقلاوإ)ل

 هلو داو (نتع ةعبرأ مهم ف ايك ار نيوتس ناري دفا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع مدق:لاق

 وذو مثريشم ىناثلاو . حيسملا دبع همساو , هريمأ هدحأ : موقلا رباك أ اوناك مهنم ةثالثو « مهفارشأ

 «مهسار دم بحاصو ميفقسأو مربح ثلاثلاو , مهسآلا همساو. ديسلا : هل نولوقي اوناكو. مهأر

 ومرك أو ؛ هولومو؛ هوفرشاوناكموراا كولمو« لئاو نبركب ىبدحأة مقلع نب ةثراح وبأ هل لاقي

 تاك سكس ةراغ أمل كك نالؤتك نع م اومدق املف « مهنيد ىف هداهتجاو هيلع نم هنع مهخلب امل

 دعإالا سعق : هوخأز رك لاقف « ترثعذإ ريست ةئراح ىأ ةلغب اني ؛ متسع

 :لاقف ؟ ىخأ اي ملو.: لاقف  كمأ تسعت لب : ةثراحوبأ لاقف « ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ديرب

 ناللا ٠ لا5 اذه ملعت تنأو هنم كعنمب 5 زرك هوخأ هل لاقف ؛ هرظتنن انك ىذلا ىنلا هللاو هنا

 لكانم اوذخأل لس وهيلع هللا ىلص دمحمب انمآ ولف ء انومرك أو ةريثك الاومأ انوطعأ كولملا ءالؤه

 مث . كلذب ثدحب ناكف لسأ نأ ىلإ هرمضي ناكو : زرك هيخأ بلق ىف كلذ عقوف ؛ ءايشألا هذه

 نم فالتخ ا ىلع سو هيلع هللا لص هللا لوسر عم ؛ ربحلاو ديسلاو هرسأألا ؛ ةئقافلا كتل وأ ملكت

 ؛ ةثالث ثلاث : نولوقي ةراتو « هللا نبا وه :نولوتب ةراتو هللا وه ىسيع نولوقي ةراتف « مهنايدأ



 ةنآلا «مويشلا ىلا وه الإ هلإال هللا . ملاد ىلاعت هلوق ١

 ناك نإو . ةزمملا طاقسإ عنتمأ ىرخاللا نع نيتملكلا ىدحإ لصف ريدقتلا ناك نا : لبق ناف

 عنتماو « اهتكرح تعنتما اهواقب عنتما اذإو ءاهتكرح عم ةزمهلا ءاقب عنتما لصولا : 3

 ميملا ىلع اهتك

 داع لع لدن |مك ل فشل ناجم ايفان فير وصور طفاش نوكي 0 وجبال ل: 11

 ءارفلا لوق ريرقت مامت اذه « ىنعملا

 هدر لوقلا اذهو «نينكاسلا ءاقتلا ميملاةكرح ىف ببسلانأ وهو « هيوبيس لوق «ىلاثلا لوقلاإ)

 ليوط هصيخلت ىف مالكلاو « فطلو ةقد هيفو ؛ سانلا نم ريثك

 ع 0 كلت 1 ىاثلاو كرا لصأ 0 ايهدحأ : ناثك هيفا: لرد

 تامدقم ىلع ءانب وهف «لوالا ثحبلا امأإ)

 نيللاودملا ف ورح نم افرح امهنم قباسلا ناك ن اذ اعمتجا اذإ نينك اسلا نأ (ىلوآلا ةمدقملا

 بوقعي و قاحسإو هاربا اذهكل 251 نيتك" اسنان دهس ]لع قاتلا: ليس ةنالل» كراج ل

 هنال ٠ نيذه لثم قطنلا لبسي ال هنآل ؛ كيرحتلا بجو كلذك نكي مل اذإ امأ ءرخاوآلا ةفوقوم

 ةكرخلاب الإ قطنلا نكميال

 نك اسلاو «ةنك اس ىهو ماللا ىه فيرعتلا فرح نأ هيوبيس بهذم (ةيناثلا ةمدقملا)

 قطنلا ىكإ اهم اواصوتيل اهوكرحو « لصولا ةزمه ابيلع اومدقف . هب ءادتبالا نكمب ال

 اواصوت اكرحتم ناك ناف رخآ افرح فيرعتلا مال لبق اودججو نا اذ هيىلعف : ماللاب

 ؛ ماللا هذبب قطنلا ىلإ هب اولصوتو هوك رح انك اس ناكنإو « ةنك اسلا ماللا هذبم قطناا ىلإ هب

 الإ اي سوح ف اهيلا ةجاحلا نآل ء لصولا ةزمه نع ءانغتسالا لصحي ريدقتلا اذه ىلعو

 ةزمهلا هذهفذحتق « ماللا هذم قطالا ىلإ هتكرح اولصوت رخآ فر> لصح اذاف « ماللاب قطنلا

 كلت لدتل ملا ىلع اهتل كا تقلا : لاق نأ عنتما كإذك ناكاذإو . اكحو ةقيقح « ىنمو ةرود

 ؛ ل ا هدوجوب قلعتي ثيح هيلا راصي امإ اذه 0 5 ةيقاب اهنوك ىلع ةكرحلا

 امينا و اعاذب تق ةرسملا كلي نأ انلعف مكاذك مالا: سل منار انر اكل :ناثآلا ىويزأ وأ

 0 كوت لطب ادم ودءلالك اطنوقس

 هيلع قفتم كلذو ؛ رخاوألا ةفوقوم فورحلا هذه ءامسأ (ةثلاثلا ةمدقملا)

 «هللادانل وق نم فيرعتلا مالو نك اس «هلا» انلوق نمويملا : لوةنف تامدقملا هذه تفرع اذإ

 اذم 26 2 ىعمو ةروص ةيلكلاب ةزدهحلا طوقس مزلو 6 ميلا كي رحت بج وف اعمتجادقو 4 3 ذب



 كا ةيآلا «مويقلا يح وه الإ هلإال هّللأ 0 ماد لاك هلوق

 .توازع لاا ةروس
 لاماللا دع كلونااناب اتا ى ةلييدم

 : 5 نك“ .
 ط

 ا

 ها 7 | هلال هللا هدم

 ةيندم ةبآ انام

 4«مويقلا ىلا وه الإ هلإال هللا . لا)

 لئاسم ةيآلا ىفو : ةرقبلا ةروس ىفمدقت دقف «ملا» ريسفت امأ

 نوقابلاو «هللأ»ةزمهبصنو « مبملا نوكسب «هللا ملاد مصاعنع ركب وبأ أرق (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 لجأ ةزمهلا راهظإ مث , فقولا ةين : لوألا : ناهجو اهلف مصاع ةءارق امأ « يملا حتفب الوصوم

 ميخفاللفةز هللا رهظأو لصف نف « لصولا فلأ عطقي نم ةغل ىلع كلذ نوكي نأ : ىناثلاو . ءادتبالا

 نييرصتلانمريثك ناعحاو ءاوفلا لق اوهزو.::لاوالا ؟ نال وعر هلع ميلا بصق نم امأو ؛ ميظعتلاو

 . ةثالث « نانثا ءدحاو : لوقي 5. ميم مال « فلأ : لوقي ءرخاوألا ةفوقوم فورحلا ءامسأ نأ

 اوطقسأ هنأ الا « ةكرحتمةزمهلاتبثن هب انأدتبا اذاف «هتلأ» هلوقب ءادتبالا بجو رددقتلا اذه 1ك

 نوك ببسب ةاقبملا كح ىف اهنأ ىلع اهتكرح لدتل مبملا ىلع اهتكرح تيقلأ مث , فيفختلل ةزمهلا

 اع ًادتف ةظفللا هذه



 ةيآلا «نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف انالوم تنأ» نك هلوق 1

 ةككداو هتللطام 16 ىدسو ها لوقي تايلكلا هذه بتاك ريقفلا سن كاملا نيكسملا اذهو

 كلضفب ىدكملا اذه نم هلبقاف تبصأ كقيفوتف تيضأ نافذ: كتاضزرمو كبجو الإ هب تدرأ ام

 نيلئاسلالاؤسهلغشي الو . نيحلملاحاحلإ همربي ال نماي كتمحرو كلضفب ىنع زواجتف تأطختلأ نإو

 ىنلا دم انديس ىلع هللا ىلصو ؛ نيملاعلا بر هلل دمحاو ةروسلا هذه ريسفت ىف مالكساا رخآ اذهو

 ملسو هباتصأو هلآ ىلعو



 ١ ةيآلا «نيرفاكلا موقلا ىلع انرصتاف انالوم تنأو ىلاعت هلوق

 روندل لجش نأ هحاخو باح ريتا و ل طرا ان دل مين وهو ىنامسج باو :نامسق

 ىوسام لك نعابثاغ ريضي نأ كلذو ءهتلأ ءاب ربك ولع ةقاطلا زدقب هل. شكتيو « ىلاعت هللا لالج

 ىنامسجلا باوثالبلط (انمحراو) هلوقف . ىلاعت هللا لالجروضح رون ىفةيلكلاب اقرغتسم « ىلاعت .هللا

 للاعت هنلا ىلع هتيلكب البقم دبعلا ريصي نآلو ؛ ىناحورلا باوثلل بلط (انالوم تنأ) كلذ دعب هلوقو

 « تارلكلا هذه نودعبتسي نيملكتملا نم ًاريثك لعلو : نيرضاحلا باطخ (انالوم تنأ) هلوق نآل

 وه كبر نأ) ملعاا نم مهغلبم كلذف ؛ نولوقي ايف اوقدص دقلو ؛ تاعاطلا باب نم امنأ :نولوقيو

 (ىدتها نمي ملعأ وهو هليبس نع لض نمب ملعأ
 للذتلاو عوضخلا ةياهن ىلعلدتةملكلاهذه نأ كلذو . ىرخأةدئاف«انالوم تنأل هلوق ىفو

 أبن نوزوف ةمركم لكل ىطمملا وهو. اهلأ نواصي ولكل ليرتلا هنا 0 ل

 متتال ىذلا لفطلا ةلزنمب هناسحإو هلضف ىلع نيملكتم مهنوك ىف مهنأ ءاعدلا دنع اورهظأ مرج الف

 مويق هناحبس وهف ؛ هالوم حالصاب الإ هتامبم لمش ظنني ال ىذلا دبعلاو . هميق ريبدتب الإ هتحلصم
 لاق ام ىلع : لكلل ةقيقحلا ىف ىلوتملا وهو . لكلا تامبم حالصاب مئاقلاو «ضرألاو تاوامساا

 وههللا ناذ) هلوقو « مهرصان ىأ (اونمآ نيذلا ىلو هللا) ةيآلا هذه ريظنو (ريصنلا معنو ىلوملا معن)

 (ممل ىلوم ال نيرفاكلا نأو اونمآ نيذلا ىلوم هللا نأب كلذ) هلوقو ؛ هرصان ىأ (هالوم

 انترظانم ىفو « مبعم انتبراحم ىف مهيلع انرصنا ىأ «نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف ب لاق مث

 نيققحلا نمو (هلك نيدلا ىلع هرهظيل)لاقام ىلع مملود ىلع مالسالا ةلود ءالعإ قو مهعم ةجحلاب

 ىوقلا ربقىلع ةيكلملا ةيناحورلا ةوقلاب هللا ةناعإ هنم دارملا (نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف) لاق نم

 ةروسلا رخآ اذهو « هللاىوس ام ىلإ ةيعادلا ةينامسجلا

 ىلإ سو هيلع هللا لص ىنلاب ئرسأ امل هنأ ناملس نب لتاةم نع هللا همحر ىد>اولا ىورو

 كيلع ءانثلان .<كمرك أ دق لجو زع هللا نا : ةكتالملا تلاقف ؛ ةرقبلا ةروس ميتاوخ ىطمعأ ءاهسلا

 لاقف ؛ وعدي فيك مالسلاو ةالصلا امهلع ليربج هملعف « هيلا بغراو هلسف (لوسرلا نمآ ) هلوقب

 (انذخاؤتال) لاقف« ل ترفغدق »ىلاعت هللا لاقف(ريصملاك لإ وانب ركن ارفغ) لس و هيلع هللا ىلص دم

 انلمحتال) دمع لاقف «5كباع ددشأال» لاقف (ًارصإ انيلع لمحت الو) لاقف «( مذخا وأال» هللا لاقف

 ىلاعت هللا لاقف (انمحر او انل رفغاو انع فعاو) دم لاقف «كلذ مكلمحأال» لاقف (هب انل ةقاطال ام

 نأ تاياورلا ضعب ىفو «نيرفاكلا موقلا ىلع كرصنأ و مكتحرو كل ترفغو مكنع توفع دق»

 نيمأ نولوعب | وتاكةكت تاكل و ء تاوددلا ءده تاني ناكملسو هيلع هللا ىلص ادع

 «0/_رخف عاد



 ةيآلا «ان>راو انل رفغاو انع فعاو» ىلاعُت هلوق 1
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 رنا ا ا ارا

 «ىلت» 9 رفاكلا

 الو ؛كلالجقيلي ًادمح ىنم بلطت ال : لاق ىناثلا ماقملا فو ,ديدشتلا كرت بلط لوآلا ماقملا ف

 ىركش وىرك ذب قيليال كلذ ناف ء كتمظع سدقب قيلت ةفرعم الو ؛ كئاعنو كئثال آب قيلي ًاركش
 الو) هلوق ناك مرجال . ةقيقحلا ىلع ةمدقتم ةعيرشلا تناكاملو . كلذب ىل ةقاط الو : ىركفو

 (هب انل ةقاطال ام انلمحتال) هلوق ىلع ركذلا ىف اهدقم (ًارصإ انيلع لمحت

 اولق مهنأب . عما ةغيصب هيعدالا هذه نينمؤملا نع ىكح ىلاعت هنأ (ثلاثلا لاؤسلا)

 116 الع الار الف نم ندلا لع هلل اك سإ الغ لمك الو انأطخأ وأ انيشن' نإ اان دحااويال)

 ؟ ءاعدلا تقو ةيعملا هذه ىف ةدئافلا اف (هب انل ةقاط

 كانا ممبلل نآأل كلذو ؛ لكك أعامتجالا دنع ءاعدلالوبق نأنايب هنم دوصقملا : باوجلاو

 . لكأ هلوصح ناكدحاو .ىثىلع ىعاودلاو حاورآلا تعمتجا اذاف

 («نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف انالوم تنأ انحراو انل رفغاو انع فعاول ىلاعت هلوق

 ةنورقم تناكو « كرتلا ايف بولطملا ناك ةيعداألا رم ةثالثلا عاونألا كلت نأ معا

 لعفلا بلط لع لدي هرهاظو «انبر» ظفل هنمفذ> دقف « عبارلا ءاعدلا اذه امأو «انبر» ظفاب

 : نالاؤس هيفف

 ؟ انير ظفل ازره 1 ل ل «لوالا لاؤلا)

 اراعشإ ءادنلا فذح امتاو ؛ الف برقا دنع امأ  دعبلا دنع هيلا جاتحي اسمن ءادنلا : باوجلا

 هنم علطي ميظع رس لكم (  لاكدت هللا نما ك1 ك1 لا عرضتلا ىلع كطو اذإ نعل ننرار

 ا

 ؟ ةمحرلاو ةرفغملاو وفءلا نيب قرفلا ام (ىاثلا لاؤسلاإ)

 0 20 4 لاب رام ردك هنا الع درا نا لك رحل وةك امحا ةفيق ظقلا ةااوقكلا نأ" للا ولخا

 صالخلاناف « ىلعهرتسافىنعتوفع اذإو ؛ وفعلا كنمبلطأ : لوقيدبعلا ناك. ةحيضفلاو ليجختلا

 نادك وكل آراللا زر :ةيفيضفلا كاد لا كالا دفعة ده اذإ!ةيشانر انما تقلا لاذع لم

 الأ وهو © ايازؤنلا ابلط:]خ ليقأ اكتم ءضاخت اتنلف هناخوآزلا :كاذعلا وها قاعلازوت و اهلا



 ١ ةيآلا«هب انل ةقاط الام انلمحت الو انبر» ىلاعت هلوق

 : اولاقف بادحاللا باجأ

 انل ةقاط الام انلمحت الو) هلوق ناكول هنأ : لوآلا : نيهجو نم عوفدمف (لوآلا هجولا امأ)

 هلوق وهو هيلع ةمدقتملا ةبآلا ىنعمو هانعم ناكل ء فيلكتلا ف مهيلع ددشي ال نأ ىلع الوم (هب

 كلذو : اضحم أراركنت ةيالاهذه نوكتف ادحاو (انلبق نمنيذلا ىلع هتلمح ايارصإ انيلع لمحت الو)

 هرهاظ (هبانل ةقاط الام انلمحتال) هلوقف : ةزدقلاو ةقاطالا ىه ةقاطلا نأ انيب انأ :ىناثلا . زئاج ريغ

 هروجو ضعب فر لافتسإلا ىعم ظفللا اذه .ءاج هنأ تابلا فام ىصق هيلع ان ةردق الام انني

 ةقيقحلا لع ظفللا لمح لصألا نأ الا زاجلا ليبس ىلع لاعتسالا

 ىلاعت هللا لاق . فيلكتلاب نآرقلا فرع ىف صوصخم لمحتلا نأ هباوخ (ىاثلا هجولا امأوإل
 الا فرعلا اذهدجوي هنأ به مث (ناسنالا ابلمحو) هلوق ىلا (تاومسلا ىلع ةنامآلا انضرع انإ)

 « هرهاظ ىلع هؤارجإ بجوف « فيلكتلا فو باذعلا ىف ماع(هب انل ةقاط الام انلمحتال) هلوق نأ

 وحال" هناف ةجس يغب لميطتلا ا

 ليبس لع هنم عانتمالا بلطرحي مل ًاعتم ناكاذإ .ىثلا لعف نأ هباوجف (ثلاثلا هجولا امأو)

 , نيدضلا نيب عمجبال انير:هعرضتو هئاعد ىف لوقي نم ىرجب ايراج كلذ ريصنو ٠ عرضتلاو ءاعدلا

 متركذام اذكف : زئاج ريغ كلذ نأ مك. امدح ميدقلا بلقتالو

 بحبل لصفم ليل دا روصلا ضعب ىف اكورتم كلذراص اذاف لصالاوه اذه : لوقنف اذه تبث اذإ

 قيفوتلا هللابو ,ليلدريغب روصلا رئاس ىف هكرت

 تالاؤس ةيآلا ىف قب هنأ لعا (ةثلاثلا ةلأسملا)
 (انلمحتال) ةيآلا هذه ىف لاقو (أرمدإ انيلع لمحتال) ىلو الا ةيآلا ىف لاق 1 «لوالا لاؤسلا 9

 ليمحتلاب اذهو للاب كلذ صخ

 وهقاطيال امف لصاحلاف . هلمح نكمال ارودقم نوكي الام امأ ؛ هلمح نكميقاشلا نأ : باوجلا

 ةيآلا صخ يا اذهلف هيف نانكمي ليمحتااو لماذ قامشلا امأو :نكميريغف لما امأ . طقفليمحتلا

 ليمحتلاب ةريخألا

 نم ناك (ارصإ انيلع لمحتال) هلوق قاشاا لعفلاب هفلكي ال نأ بلطامل هنأ «ىتاثلا لاؤسلا)

 ىلوأ بيترتلا اذه سكع ناكر يدقتلا اذه ىلعو . قاطيالام هفلكي ال نأ.همزاول

 ةعيرشلا رهاظب همايق : امهدحأ : نيماقم دبعلل نأىلاعت هللادنع ملعااو هيف هليختأ ىذلا باوجللاو

 هتمعن ر شو هتعاطو هتمدخو هللأ هف رعمب لعتشي ذأ وه كلذو 0 تافشاكملا ءدد َْق ةخوربم ققاتا



 ةيالا «هبانل ةقاط الام انلمحتالو انر» ىلاعت هلوق ١و

 هب انك ةفاَط الام اَنلمَحاَل و اير

 4( هبانل ةقاطالام انلمحتالو انبر إب ىلاعتهلوق

 : لئاسم هيفو « نينمؤملا ءاعد نم ثلاثلا عونلاوه اذه نأ ملعا

 ىهو . ةباجالا نم ةباجلاو , ةعاطالا نم ةعاطلاك« ةقاطالا نم مسا ةقاطلا «ىلوألا ةلأسملا)

 ردصملا عضم عض وت

 ازئاج نكي مل ول ذإ زئاج قاطيالام فيلكت نأ ىف هب كسمن نم باتل نم 4«ةيناثلا ةلأسملا)

 ٌْ ىلاعت هللا نم ءاعدلاب هبلط نسمح ال

 ةميظعةقشم هلعف قشيام ىأ (هبانل ةقاطالام) هلوق نأ : لوآألا : هوجونم هنع ةلزتعملا ب اجأ

 : رعاشلالاق ؛ هل القثتسم ناكاذإ نالف ىلإ رظنأ نأ عيطتسأال : لجرلا لوقي اك وهو

 قلخ نم ىم اكل رسام كدا. راب قاحأ «لام ,ليتفلك نإ :كلنإ

 نم فلكي الو « هتوسكو هماعط هل» كولمحلا ىف لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ثيدحلا ىفو

 لاق ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا نأ نيصحلا نب نارمع ىورو ؛ هيلع قشيام ىأ «قيطي الام لمعلا

 ةوقلا مدع هاتعم سيل ؛ عطتسي مناف : هلوقف «بنج ىلعف عطتسي مل ناف ءاسلاج ىلصي ضيرملا»

 . ةديدش ةميظع ةقشم سولجلا ىف هّقحلي ناك اذإ هنم دارملا : نولوقي ءاهقفلا لك لب ؛ سولجلا ىلع

 كلذ مهيلع قشي ناكىأ (عمسلا نوعيطتسي اوناكام) رافكلا فصو ىف ىلاعت هللا لاقو

 (هبانل ةقاطالامانل محتال ) لاق لب « هب انل ةقاط الام انفاكتال : لقي مل ىلاعت هنأ «ىناثلا هجولا ١

 كب اذعانلمحتالىنعملاو , باذعلا هنمدارملان وكيف ؛ هلمحتب هل ةقاط الام هيلع عضي نأ وه ليمحتلاو

 ىلع هانلم> ولو « هيف ةقيقح (انلمحتال) هلوق ناك كلذ ىلع ةيآلا انامح ولف ؛ هلاهتحا قيطنال ىذلا

 كي ل (انلمحتال) هلوق ناك فيلكتلا

 كلذ نكل « هيلع مهل ةردقال امب مهفلكي ال نأ ىلاعت هللا اولأس مهنأ به (ثلاثلا هجولا)

 نأزاوج ىلع (قحلاب ركحا بر) هلوق لدل كلذ ىلع لد ول هنآل , هفالخ لعفي نأزاوج لعلديال

 ىرخينأ زاوجىلع (نوئدعس موي ىزخت الو) مالسلا هيلع مهأربإ لوق لدي كلذك و« لطان يع

 اذه لدي الو (نيقفانملاو نيرفاكلا عطتالو) ملسو هيلع هللا بص هلوسرل ىلاعت هللا لاقو « ءايبنألا

 نطبحيا تكرشأ نل) هلوق ىف مالكلا اذكو « نيقفانملاو نيرفاكلا لوسرلا عيطي نأ زاوج ىلع

 ةلزتعملا ةبوجأ ةلمج اذه (كلمع



 ١ها/ ةيالا «ارصإانيلع لمحتالو انبر» ىلاعت هلوق

 نمار مكفتأ اولتقا نأ مهلع انبتك انأ ولو) ىلاعت لاقو (مهيلع انمر> اوداه نيذلا نم

 ناكو ؛ رهنلا نم برشلا تولاط موق نم نيرفانسملا ىلع مرح دقو (مهنم ليلق الإ هولعف ام ع رايد

 , ريزانخو ةدرق نوخسمب اوناكو (اهوجو سمطن نأ لبق نم) لاق م« ايندلا ىف الجعم مهماذع

 دنخأ ام. لع كفه دوجلا .اليؤه احدت ىلا ةأووتلا نم سات رفاق لكن لاو د لاععلا كا

 مهنوصينأ مهر اولأس نونمؤملاف : ةريثكلا بيجاعألا ىأرو : قيئاوملاو دوهعلا ظلغ نم مملع

 هذه ةفص ىف ىلاعت هلا لاق . مهنع كلذ لازأ دق هتمحرو هلضفب وهو « تاظيلغتلا هذه لاثمأ نع

 خسملا ىتمأ نع عفر» مالسلا هيلع لاقو (مهيلع تناكىتا لالغألاو مرصإ مهنع عضيو) ةمآلا

 مثو مهيذعم هللا ناك امو مهف تنأو مهيذعيل هللا ناك امو) ىلاعت هللا لاقو «قرغلاو فسخلاو

 اوبلط اميإ نونمؤملاو «ةحمسلاا ةلبسلا ةيفينحلاب تثعب» مالسلاو ةالصلا هيلع لقو (نورفةغتس

 هللا باذعب مهل ةقاط الو : ةبوقعلل بجوم ريصقتلاو . ريصقتا ةنظم ديدشتلا نال فيفختلا اذه

 فيلاكتلا ىف ةلوهسلا اويلط مرج الف . ىلاعت

 لولا )ده ءةدغلاو ظلعاا قالق مواتمدسي افاثمو ادهع انلع لمحل ىاثلا لرد

 ىلوأ لوألا لوقلا نوكيف ؛ ظوفاملا ىلع دّئاز ءىث رامضاب نكل ةقيقحلا ىف لوآلا ىلا عجري
 نيمرك آلا مرك أ هنأ ىلع ةيعملاو ةيلقعلا لئالدلا تلد : لوقي نأ لئاقل 4ةثلاثثا ةلأملا))

 تافلاخلا ىف مهعوقو ىلإ كلذ ىدأىتح دوهيلا لع فيلكتلا ددش نأ ىف ببسلا اهف « نيمحارلا محرأو

 ع ةريغ قح ىف ةديسفم : ناسنإ قرع ىف ةحلصم وعلا ناك نأ تالا .نم»-ةلرلا ل 007

 ةقاشلا فيلاكتلاب الإ نوحلصني اوناكابف  مهعابط ىلع ةبلاغ ةظلغلاو ةظاظفلا تناك دوهيلاف

 فيفختلا ىف مهتحلصم تناكف : مهعابط ىلع ايلاغ قاخلا مركو ةقرلا تناك ةمآلا هذهو « ةدشلاو

 ظياغتلا كرتو
 اذاملو : لوقنف :ىتاثلاماقلا ىلإ هلقنن لوألا ماقملا ىف هانركذ ىذلا لا سلا نأب باحالا باجأ

 فيلاكتلا ف ةميظعلا تاديدشتلاىلإ!وجاتحا ىتح ةءهلا ةءاندوبلقلا ةوسقوعبطلا ةظلغب دوهيلا صخ

 ةلبسلا فيلاكتلا مهيفكي راص ىتح ةمهلا ولعو قلخلا مركو عبطلا ةفاطلب ةمآلا هذه صخ اذاملو

 ميحلاصم لوصح ىف

 نازيمب نزوي نأ نع « لالجلابانج لجف ةليلع تاليلعتلاهذه نأ لع فصنأو لمأت نمو

 (نولاسي مو لعفيامع لاسيال) ديريام محي و ؛ ءاشيام لعفي ىلاعتو هناحبس وهو ؛لازتعالا



 ةنآلا «ًارصإانيلع لمحتالو انبر» ىلاعت هلوق ١61

 هل هد ذآ

 لَم نم ني 0 1 1 ارض نمل لمحت الو أنو

 نم ىنسنتال : هبحاصل لجرلا لوقيو « مهكرتف هلل لمعلا او 7 ىأ ماك هللا اوسن) ىلاعتلاقو

 لإ 1221011 السافل نادل ]دقلا كرت نأ ناشنلا اذه دا رملاو :اىك رتل يأ" كتطع

 نسا "اثرت لعفلا دف

 0000 رن امإ كل ده نا روك ذملا أطخلاو تاتشنلالأ ملعا (ةئلاثثا ةلأسملا)

 هلانال رولا لمح ذا 12501 ناوذ كلانك اه دحأ ناوك وأ ©" نيالا اعف ىلإ دطتلا هلق" ضقت

 ل ناسا ف واخ اخ ناكال ةضقللا لإ دمغلا نال راكتلا لس وكلا :نؤصطك 6

 هللا نم ارءأكلذناكف (انأطخأوأ انيسن نإ انذخاؤتال) مط وشب 0 3

 مهيطعي هنأ ىلع لد ؛ كلذ بلطب مرمأ املو « ىصاعملا ىلع مهمذعيال نأ هللانم | وبلطي نأب ره لا

 نالطابف ثلاثلا وىناثلا مسقلا امأو « رابكلابا>ضال و فعلا لوص> ىلع لدي كلذو « بولطملا اذه

 ءاعدلاب بلطي نأ عنتمي هللا نم هلعف حبقي امو٠ مصخلا دنع ةحيبق كلذ ىلعةذخاؤملانآل

 ةمدقتملا ةلأسا ا ىف متررق ام ىلع ًادمعو ًادصق ظفحتلا كرت ذخاؤي دق ىمانلا : لبق ناف

 هكرت ام لع تاصح اميإ ةذخاؤملاف , ًادمعو ًادصق ظفحتلا كرتب ذخاؤم ةقيقحلا ىف وهف : انلق

 ابكلا لهل وفعلا ءاجر ىلع ةيآلا هذه ةلالد انركذ ام رهاظو  ًادمع

 مان نم نيذلا ىلع هتلمح ام ًارصإ انيلع لمحت الو انبر) ىلاعت هلوق

 3 سم هيقو ءاعدلا نم ىنآثلا عونلا وه اذه نأ معا

 ةغبانلا لاق : ةدشلاو لقثلا : ةغللا ىف «رصالا» (ىلو ألا ةلأسملا )

 اوقزرعا ام" دعي مينغ نصالا لماخلاو ٠ .مهتازس: ئثغي: تقرأ ميضلا عنام اي

 قاثيماو دبع ىأ(ئرضإ مكلذ ىلع متذخأو) ىلاعت هللا لاق ؛ ليقث هنال ًارصإ دهعلا ىعس مث

 كالا ط|ةلفطفلا ليسا ليو ةبالرقأو محر ىو ها كالا از كارا اق لاك ةفطما مالا و

 هراكملا نم هيلا لصي ام لك كبلق ىلع لقش, هيلع كفطع

 تددش يفيلاكتاا ىف انيلع ددشت ال : لوآلا : نيهجوهيف ريسفتلا لهأ ركذ (ةيناثلا ةلأسملا)

 عيرءادأب ملرمأو : ةالصنيسمخ مهيلع ضرف ىلاعت هللا نا :نورسفملا لاق « دوهيلا نم انلبق نه ىلع

 ١ ا كلا ل كاع ابا رسل اذإب ان وناكول . اهيطقي رمأ .ةاحا دب لن تاما قمو: «ةاكذلا ف مها ومأ

 مل الال> ناكام ضعب ماعطلا نم مهلع مرح ةئيطخب اوتأ اذإ اوناكوا٠ ايندلا ٠ مظبف) ىلاعت هللا لاق



 امم ةيآلا ءاناأطتا وأ اديس" نإ اننا يوتا رول كل

 ناك ذإ: اضْقَمَنَعَديو لع رهو لصف لسنا نأ لإ هتلا نإ رخبأف امد ةياوا نأ نتا 1

 باصأف عضومىف ًاديص ىمر نمو « هيف رذعي هناف هبوب ىف هري مل اذإ امأو هتاازإ ىلا ةردابملا همزلي

 امولمناكز ر>ترملو ىمر اذاف : هريغوأ ديصلاكاذ بيصي هنأ ىمارلا لعي ال ثيح ن كر رع انا

 ناسذالاكلذك و.. اروذعم انبه ناكاناسنإ باصأو ىبر مث ةرهاظ طاخلا تارامأ نكت ىل اذإ امأ

 هنكل' 4ةءارملا ]ظبظاواذإ امأو ”افولمنوك نآرقلا ىن ىحانرازكحلاو سردلا' نع لاش اذإ

 الامهنمو , ارو ذعمنوكي ام هنم.«نيمسق لع نايسنلا نأ تبثف « ًاروءنعم نوكي انبهف ىمن كلذ دعب

 هعبصأ ىف ًاطيخ دش هتجاح ركذي نأ دارأ اذإ ناكيلسو هيلع هللا بص هنأ ىورو ؛ اروذعم نوكي

 بالملل نك ضرعأ و ظصبلا كار 13! اهلل داو ء ]زو فحم انروكم الكلك ىرانلا نإ ان 5

 ءاعدلاب هنا رفَغ بلط حص كلذك ناكاذإو  ركذتلا

 نينمؤملا .ال هنالك لذو : ريدقتلا ليبس ىلع ءاعد اذه نوكي نأ 4 باوجلا ىف ىناثلا هجولا)

 هجو ىلع الإ ىغبني ال ام مهنع ردصي ناكاف« هتاقت قح هلل نيقتم اوناكءاعدلا اذه اوركذ نيذلا

 نا':ليق هن اكهبن وذخا ير امعمهتحاس ةءاربب ًاراعشإ كلذب ءاعدلاب مبفصو ناكف . أطاللا و نايسنلا

 هب انذخاؤت: الف هب ةذخاؤملا زوجت ام نايسنلا ناك

 بلطالا ؛ ىلاعت هللا ىلإ عرضتلا راهظإ ءاعدلا نم دوصقملا نأ (باوجلا ىف ثلاثلا هجولاإل

 هللالاق ٠ عديل وأ اعد ءاوس هلعفي ىلاعت هللا نأب عطقيامب وعديام ًاريثك عادلا ناف كلذلو « لعفلا

 تلاقو ( ةمايقلا موي انزختالو كلسر ىلع انتدعوام انتآو انبر) لاقو (قحلاب مكحا بر لاق) ىلاعت

 روفغم نايسنلا نأب ملعلا ةيآلا هذهىف اذكف (كليبس اوعبتاو اوبات نيذلل رفغاف) مهئاعدف ةكنالملا

 ءاعدلاىف هبط نسح نم عنمبال

 لع اذإ ناسنالا نال كلذو . المع ةعنتم ريغ ىسانلا ةذخاؤم نأ («باوجلاىف عبارلا هجولا إل

 نأ الإ هنع ردصيال ذئنيخ ء ركذلا ميدتسي ةذخاؤملا فوخم هناف ًاذخاؤم نوكي نايسنلا دعب هنأ

 بلظ نس مرجال , لوقعلا ىف ارئاج كلذ ناكاءلف « سفنلا ىلع قاش لعف ركذتلا كلذ ةمادتسا

 ءاعدلاب هنم ةرفغملا

 اولاقف ةيآلا هذ نوكسمت, قاطيالام فيلكت نوزو نيذلا انباككأ نأ 4« سماخلا هجولاإ

 اىلل هيلع بقاعي نأ ىلانعت هللا نم المع زئاج هنأ الولف : لعفلا نع زارتحالا ىلع رداق ريغ ىمانلا

 هيلع ةذخاؤ ملا كرت ءاعدلاب بلط

 (امزع هل دجنْلو ىسنف) ىلاءت هللا لاق. كرتلا لع لمحب نأ ناسا قاف «ىناثلا لوقلاو)



 ل هبال ارا نإ اندح ازعل يرد لاك هلوذ ١6

 هد ا ان اعاع ؟انان ناك عنا قر رمل نأ للذي : كلملا لا وز تجري ل عطقلا و (تبسك

 هنع هكلم لاوز ايضتقم عطقلا نوكي الو ؛كلاملا ىلع

 , صخأ ةاكرلل ةبجوملا لئالدلا نأ هباوجو . هب اوجتحا ةاكرلا بوجو ىركنم نأ اهنمو

 ملعأ هللاو هقفلا عورف ىف ريبك لصأ ةيآلا هذهف ةلمجلابو ؛ ماعلا ىلع مدقم صاخلاو

 ءاعدلا» لاق سو هيلع هللا ىلص هنال كلذو « مهءاعد نينمؤملا نع ىكح ىلاعت هنأ معا ص

 لالج دهاشيو « ةنكسملاو ةلذلاو ةجاحلاو رقفلا ماقم ىف هسفن دهاشي ىعادلا نآل «ةدابعلا خم

 عيمج 1م دوصقملا وهو قلاتعتلااو ةانغتشالا تعش ينتمظعو هترعو ههرك ىللاطتا هللا

 ةميظعلا مولعلا هذه ىلع ةلمتشملا ةفيرشلا ةروسلا هذه رتخ ببسلا اذهلف ؛ تاعاطلاو تادابعلا

 ىلاعت هلوق ريت ىف هانركحذ ءاعدلا قثاقح ىف مالكلاو ٠ هللا ىلإ عرضتلاو ءاعدلاب

 قو (انأطخأ ةالاوس نزلا دعا ع ذل نارا لاك 01 تا ع كا كلأس اذإو)

 : لئاسم ةيآلا

 علطم ىف ركذو ؛ ءاعدلا نم عاونأ ةعبرأ نينمؤملا نع ىكح ىلاعت هنأ لعا «ىلوآلا ةلأسملا)

 هلوق وهو . امنع ةملكلا هذه فذ هناف . ءاعدلا نم عبارلا عونلا ىف الا (انبر) هلوق اهنم دحاو لك

 (انل رفغاو انع فعاو)

 : لئاسم هيفو «انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انبرإل هلوق وهف لوآألا عونلا امأ

 نال .دحاو لعفوهو ةلعافملا ظفلب ءاج امنإو ءانيقاعت ال ىأ انذخاؤت ال (ىلوألا ةلأسااإ)

 ءاذيإ ىف هسفنا نيعملاكهبنذب هبقاعي نم راصف . هلعفب اهيلا ليبسلا قرطو ..هسفن نم نكمأ دق ىساناا
 ةالاللا هلادح ايم لئلا زو طبر ةقلاب] تنم اننخأب نإ نأ اوهيور ١ نرخ هج واف مدعو 4ةجيقن

 ؛هيهنه فوخلا دنع دبعلا كسمتي اذبلف ء وهالا هياذع نم هصلخم نم دحب ال هناف ء مركلاو وفعلاب

 ةدخل ملا ةظفاب اهنع رع رجالا نخب اميفمادبخاو لكن اكلجلف

 وه ىذلا هسفن نايسنلا وه هنم داراا نأ : لوألا : ناهجو نايسنلا ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل

 رحاب ) ذص

 قاطيالام فيلكتز وجال ثيح لقعلا ليلد مكحب وفعلا لحب ىف ىساناا لعف نأ سيلأ : ليق ناف

 طوع هما ءاطاز ناطنلااو ًاطقلا] مان عفر» ملسوهيلع هللا لص هلوت وهو عمسلا ليلدبو

 ءاعدلا ىف هنع وفعلا بلط ىنعم اف اعطق وفعلا لحم ىف نايسنلا ناكاذاف

 رذصي 'ال ام هنمو « هحاص .هف رذعي ام هنم نايسنلا نأ : لوآألا ::هوجو'نم هنع : باوجلاو



 دياألا هنرتلتكا| ان [جلغاو كررت اما كفار ىلاعت هلوق
 ؛ نع

 بوغل الو بصن هب

 الكتبثأ ىلاعت هنال : اولاق ةطباحملب لوقلا داف ىلع ةيآآلا هذه. انباحصأ جبتحا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىف حيرص اذهو . تبستك اام باقع اهيلعو تبسكام باوث اهل نأ نيبف « عمجا ليبس ىلع نيرمألا

 رهاظ : ىتابجلا لاق : رخآلا لاوزامهدحأ نايرط نم مزلي ال هنأو : ناعمتجحي نيقاقحتسالا نيذه نأ

 اذإ حاصلا لمعلا باو نم تبسك اه اهل : ريدقتلاو ؛ طورشم هنأ الإ قالطالا ىلع لد ناو ةيآلا

 امل طرشاااذهرامضاىلإ انرصامت او « ةبوتلاب هرفكتت مل اذإ باققعلا نم تبستك !ام اهيلعو « هلطبت مل

  ةعاد ةضل اخ ةرضمن وك نأ كح :باقعلا نأواةمئاد' ةصلاح ةغقتم نكي نأ بج :باوثلا نأ ا

 الاح اضيأ امهقاقحتسا نيب عما ناكف لوقعلاىف لاح امهنبب عمجاو

 مكتاقدصاولطبت ال) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ءاصقتسالا ىلع ره ةلأسملا هذه ىلع مالكلا نأ ملعاو

 هديعن الف (ىذالاو نالب

 لافطالا بذعي ال ىلاعت هللا نأ ىلع ةيآلا هذهب نيملكنملا نم ريثك جتحا (ةعبارلا ةلأملا)

 (ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو) ىلاعت هلوق هريظنو , هيف رهاظ لالدتسالا هجوو ؛ مهئابآ بونذب
 ,رارمتسالاوءاقبلاكاسمالا ف لصالانأ تايثإىف ةيآلاهذهب اوكسمت ءاهقفلا( ةسماخلا ةلأسملا))

 هللا لص هلوقب كلذ دك أتو ء صاصتخالا اذهتوبثىلع لدي (تبسك ام الإ هلوق ىف ماللا نآل

 لصاألا اذه دهمت اذإو «نيعمجأ سانلا رئاسو هدلوو هدلاو نم هبسكب قحأ ءىرما لك د ملسو هيلع
 هقفلا لئاسم نم ريثك ءىث هيلع ج رخ

 امامل) هلوق وهو « مّناق كلملا ءاقبل ىضتقملا نال « نامضلا ءادأب كلمت ال تانومضملا نأ اهنم

 مأ ليلدب كلملا لاوز نابجوي ال امهو ؛ نامضلا امإو بصغلا امإ دوجوملا ضراعلاو (تبسك

 ةرئانملاوةداولا

 هلوقل كللملا لوزب ال ءاهتحطف ةطتح بصغ وأ : هئانب ىف اهبجردأو ةحاس بصغ اذإ هنأ اهنمو

 (تيسك ام اهل)

 قرفلاو (تبسك ام امل) هلوق وهو « مئاق كلملا ءاقبل ىضتقملا نآل . راجلل ةعفش ال هنأ اهنمو

 ءاوتسالا لوصح نمعنمب كلذو ؛كيرشلاىلع مدقي ال راجلا نأ ]دب ؛ رهاظ راجلاو كيرشلا نيب
 ىنعملا اذهو :ةمسقلا ةنؤم لمحت ىلإ جاتح ةكرشلا ف قالوا ل تأ ةراخلا ةظلاحم اورضتلا نا

 راجلا ىف دوقفم

 ام انما ةهلوف وعارف كاما قتلا تنظم ناقل اء انامشلا هكءونبل لمد سلا نأ

 عز عرض حمو



 ةنآلا «تيستكا ام اهلغو تنسك ام امل ىلاعت هلوق ١

 ربجلا لهأ ءامدق نم ةفئاط لوق اذهو « هتايح لاح هنع الئاز ناكفيلكتلا

 لب « ىلاعت هللا لوق سيل (ابعسو الإ اسفن هللا فلكي ال) هلوق نأ انيب انأ ( عبارلا باوجلاإل

 ىف مهنع هاكح امل ىلاعت هللا نآل كلذو « فيعض اذه نأ الا ةجح نوكي الف : نينمؤملا لوق وه

 ؛ مالكلا اذه ىف نيقداص اونوكي نأ بجو مالكلا اذه ببسبف ؛ مهلع ءانثلاو مل حدملا ضرعم

 , عضوملا اذه ىف لاقي نأ نكي ام ىصقأ اذهف « هبيسب مهميظعت زاج امل هيف نيبذاكاوناكول ذإ

 "دل بلطن ثلا اناقإ ان اياطع نع رفعت نأ و ةانمهف راوصقو انزجم محري نأ ميظعلا هلل لا

 قدصلا الإ مورن الو

 لئاسم هيفف (تبستك | اه اهلعو تبسك ام امال ىلاعت هلوق امأ

 لاق ؛ باستك الاو بسكلا نيب قرف ةغللا ىف له هنأ ىف اوفلتخا «ىلوآلا ةلأسملا)

 ؛ امهنيب قرفال دحاو باستك الاو بدكلا نأ ةغللا لهأ دنع حيحصلا : هللا هر ىدحاولا

 .ةفرلا ودل

 تيك بسركتلا كان هابأ لأ

 000 لو لاقو (ةنيهر تببلك الم سفن لك ) ىلاعت هللا لاق'« كلذ قطان اضيأ نآرقلاو

 نينمؤم ان ومري نيذلاو) لاقو (هتئيطخ هب تطاحأو ةئيس بسك نم للي) لاقو (اهملع الإ سفن لك

 نمو « رخآلا ماقم نيظفالا نيذه نم دحاو لكةماقإ للع اذه لدف (اوبستك اام ريغب تانمؤملاو

 « بسكلان آل « بسكلا نم صخ أ باستك الا نأ : امهدحأ : نالوقهيف مث , قرفلا لس نم سانلا

 هلاك : ةضاخ هقول نانينالا ةظنتكي امال "نوكال تاستكالا و !ءهزيعلاوأةفتلا هتك لإ | مسقنإ

 دنا ا قانفكلا اكحاص لاق“: قاتلا" اهلهاأثلا تانتكما لاقي.الاو « هلهاألا كيناك نلف

 ىهو سفنلا هيهتشت ام رشلا ناكالف « لامتعا باستكالا نآل , باستكالاب رشااو ؛ بسكلاب
 نكي لاملو ؛ هيفةيستكم ىنعملا اذهل تاع ,دجأو لمعأ هليص# ىف تناك« هب ةرامأو « هيلا ةبذجنم

 ملعأ هللاولامتعالا ىلع هيف ةلالد ال امب تفصو ؛ ريخلا باب ىف كلذك

 نال اولاق هني وكتتو هداحياب دبعلا لعف نأ ىلع ةيآلا هذه. اوجتحا ةلزتعملا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ؛ ةفاضالا هذه تلطيل ىلاعت هللا قيلختب كلذ ناكولو « هيلا هرشو هريخ ةفاضإ ىف ةحرص ةيألا

 مالكلاو ةتبلا هلع هل ةردقالىتلارومأللا رئاسو هلكشو هلوطو هنول ىرجب هنم هلاعفأ رودص ىرحبو

 ىف هجولا امأو فيلكتلا ىف ةدئافلا اف هلاعفأ اقااخ ناك ول : ىضاقلا لاق « قيفوتلا هللابو مولعم هيف
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 مهقحلي سيلو مهيف هقاخي ىلاعت هنأ ىف فيفخلا موق ىلع ليقثااو مهيلع لقثي ال نأ هولأسي نأ
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 . عنتمملاب عقو دقف

 ربخأ ام لك ىف هللا قيدصت ناميالاو ؛ نامبالاب بحل ابأ فلك ىلاعت هنأ ( ةعبارلا ةجحلا))
 كلذ,« نمو ال هتأب قمؤي نب افاكما بحل وأ ناض ده يربو الل تا ايار

 . قاطيال ام فيلكت

 نايحالاددع فري مل هعبصأ كرح نم نال ؛ هلعف ليصافتب ملاع ريغ دبعلا ( ةسماخلا ةجحلا )

 , تانكسب ةطلتخم تاكرح نع نيهلكتملا دنع ةرابع ةئرطبلا ةكرحلا نال . اف هعبصا كرد ىلا

 , نكسنيأوك رحت نبأ هنأو . اهضعب ىف نكسيو ؛ نايحالا ضعب ىف كرحتي هنأ هلابي رطخم مل دبعلاو

 نم صوصخل اددعلا كلذ داحيإ دصقي مل هناآل « امل ًادجوم نكي مل هلعف ليصافتب املاع نكي مل اذإو
 لاحم وهوحجر ال نكمملا حجرت دق صقااللا نودو ديزألا نود ددعلا كلذ لعف ولف :لاعفألا

 هذهف . متركذام ىلع امزال قاطيال ام فيلك: ناكًادجوم نكي مل اذاف ء دجومريغ دبعلا نأ تبثف

 .هوجودهّفو ليوأتلا نمةنآلا دبال هنأ انلعف «ببانلا اذنه ى ةنئيت ةماتةيلقع

 , ىعمسأا رهاظلاو « ىلقعلا عطاقلا نم ضراعتلا عقو ىتم هنأ تبث دق هنأ : بوصآلا وهو لوألا

 لاطيإ هنآل : لاحم وهو امهبذكي نأ اماو : نيضيقنلا نيبعمج هنآل ؛ لاحم وهر امهتدصي نأ اماف

 ىف نعطلا قرطت بجوي كلذو « ىعمسلا رهاظلا حجريو  ىلقعلا عطاقلا بذكي نأ اماو ؛ نيضيقنلا

 بجوي ىعمسلا ل لدلا حيجرتو «نآرقلاو ةوبنلاو ديحوتلا لطب كلذك ناك ىتمو « ةيلقعلا لئالدلا
 لمحو « ةيلقعلا لئالدلا ةحصب عطقي نأ الإ قبي ملف ءاعم ىعمسلا ليادلاو ىلقعلا ليلدلا ىف حدقلا

 ىلا رهاوظلا عفد ىف ادبأ هيلع ةلزتعملا لوعت ىذلا وه مالكلا اذهو : ليوأتلا ىلع ىعمسلا رهاظاا

 :هفرعن وأ هانفرع ءاوس « ةلججا ىف اليوأت ةيآلا هذهل نأ انباع قيرطلا اذهبف . هيشتلا لهأ اهب كسمت

 ليصفتلا ليبس ىلع هيف ضوخلا ىلإ جاتحي ال ذئنيحو

 ىّم هنأب مالعالا الا ىهنلاو مالا ىف فيلكسال ىنعم ال هنأ وه (باوجلا ىفىناثلا هجولاإل

 انكمت هب رومأملا ناك ناف رمآلا رهاظ دججو اذاف ؛ بقاعي هناف لعفي مل ىتمو . باثي هناف اذك لعف

 باقعلا لوزنب امالعإ ناك لب . افيلكت ةقيقحلا ىف نكي لالاو « ةقيقحلا ىف ًافيلكتو ًارمأ كلذ ناك
 نانللا قلج ايما هنأ انامشإ ىةرح الا راك

 هنأ هنم لع ىلاعت هللا نأ ىردن ال انأو ؛ تمي ملماد ام نانالا نأ وهو (ثلاثلا باوجلاورإ

 ناميالاب هرمأت مرج الف « عناملا مايق ف نوك اش نحنف ؛كلذك سيل وأ رفكلا لع تومي
 طرش نأ نيبتف ؛ هقح ىف امئاق ناك عناملا نأ هتوم دعب انملع رفكلا ىلع تام اذاف : هيلع هثحنو



 ةياللا ءاكسضو الإ اسمن اشاءفلكي "الو. لاحت لوف ١

 هتردق نرآلف مفدلا ىلع هل ةردق ال هنا اكو كانا دج وال دوج وللا و . لاعت هللا ةرذدقب الجو

 لعفلا هللا قاخي مل اذإو ىلاعت هللا ةردق عفد ىلع هنردق ىوقت فيكف « : ىلاعت هللا ةردق نم فعضأ

 ناكلولاعت هتلاوه دبعلا لعفلدجوملا ناكول هنأ تبثف « ليصحتلا ىلع ةردق دبعلل نوكي نأ لاحيتسا

 رفاكلا ناكل الاو لعفلا لبق ةعاطتسالا نأ : ىتاثلاو . قاطيال امب افيلكت لعفلاب دبعلا فيلكت

 لالدتسا مامت اذهقاطيال امب فيلكتلا كل 0 0 ىلع ًارداقنكي مل نامالاب رومألملا

 عضوملا اذه ىف ةلزتعملا

 ريصملابجوف ؛هجولا اذهىلع فيلكتلا عوقو ىلع ةيلقعلا لئالدلا تلد : اولاقف باعحألا امأ

 ةيآلا هذه ليوأت ىلإ
 ىف املاع ناكىلاعت هللا نأ رفكلا ىلع هتوه ءىني رفكلا لع تاه نم نأ (ىلوألا ةجحلا)

 مدعب معلاو . ادوجوم نامالا مدعب ملعلا ناكف . طق نمؤي الو رفكلا ىلع تومي هناا لرخلا

 001 ناك نو سب دو مدع اضيئا وهو تام هانررقام لع ناعالا هوجو قاني نامالا

 ىف ةيراج اهنأ مك ةجملا هذهو , نيضيقنلا نيب عمجلاب ًافيلكت ناميالا مدعب معلا ل وصح عم نامالاب

 . ربجلا ىف ةيراج أضيأ ىبف « ىلعلا

 ىلاعت هلل ةقولخم ةيعادلاكلت و , ىعادلا ىلع فقوتي دبعلا نع لعفلا رودصنأ «ةيناثلا ةجحلا

 كلل نع لوفلا رودص,نا : انلقءانما ... مزال. قاطيءالام ةفلكت ناككلذك رماآلا ناك ى مؤ

 للعنيبناجلا دحأ حجرت ولف ؛كرتلاو لعفلل ةحلاص تناك امل دبعلا ةردق نآل . ىعادلا ىلع فقوتي

 كلم نا. : ادق امناو ؛ عناصلا فن وهو حجرم ريغ نم نكمملا عوقو مزل حجرم ريغ نم رخآلا

 « لسلستلا مزلو . ىرخأ ةيعاد ىلإ اهداجبإ رقتفال دبعلا نم تناكول امنا ىلاعت هللا نم ةيعادلا

 نيؤرطلا ل ةحج ملا ةيعادلا لودح دنع ل ربجلا مزز كلذك رمآلا ناكىتم هنا :انلق اعل

 حجارلا ناك ًاعنتمم حوجرملا ناكاذإو ؛ عوقولا عنتمم حوجرملاو ءاحوجره رخآلا فرطاا راص

 وهو ًاعنتم نوكي رفاكلا نم نامبالا رودص نذاف  نيضيقناا نع جورخ ال هنأ ةرورض ابجاو

 قاطيال ام فيلكت فيلكتلا ناكف ؛ هب فلكم

 ناحجرلاح وأ :نييعادلا ءاوتسا لاح دبعلا ىلع هجوتي نأ امإ فياكتاا نأ (ةثلاثلا ةجحلا ال

 ياك دا« ناك لآ قات ءازتباللا|نآل« قاطيال ام' كلكتت وهف كوالا هناك نافن «امهدخأ

 حجارلاف ىناثلا ناك ناو « نيضيقنلا نيب عناب فلك دقق . ناحجرلاب ءاوتسالا لوصح لاح

 حوجرأملاب عقو نأو ٠ بجاولاب عقو دف حجارلاب فياكتلا عقو ناو « عنتم حوجرملاو « بجاو



 ١م ةيالا «ابعسو الإ ًاسفن هللا فلكيال» ىلاعت هلوق

 (انأطخأ وأ انيسن نإ

 :لئاسم آلا ق'نأ ملعا

 هللا نم ربخ ءادتبا نوكي نأ لمتحي (ابعسو الإ اسفن هللا فلكي ال) هلوق «ىلوألا ةلأملا)

 انعطأو انعمس اولاقو) هلوق ىف مالكلا قسن ىلع نينمؤملاو لوسرلا نع ةياكح نوكي نأ لمتحو
 هلوةنم هفدرأ ام كلذ ديؤيو (ابعسو الإ اسفن هللا فلكيال) اؤلاقو (ريصملا كيلاو انبر كنارفغ

 مهنع ىكحو ملاصلا لمعلاو ناالاب كسقلا ىف مهتةيرط مهنع ىح ىلاعت هنااكف (انذخاوتال انبر)

 ابعسو الإ اسفن فلكيال هنأب ممر اوفصو مهنأ كلذ ةلج ىف

 اني مظنلا هجوف : نينمؤملا مالكن م اذه نا انلق نا : رظنلا ةيفيك ىف (ةيناثلا ةلأملا)

 انعسو ىفام الإ انفلكيال ىلاعت هنأو « عيطنالو عمسنال فيك : اولاق مهن اكف (انعطأو انعمس) اولاق

 نحن كلذكف ؛ نيملا لهسلا ءىثلاب الإ انبلاطيال ةيهلالا ةحرلا ع ىلاعت وه ناكاذاف ء انتقاطو

 هجوف . ىلاعت هللا مالك نم اذه نا : انلق نإو ؛ نيعيطم نيعماس نوكن نأ بجو ةيدوبعلا َى

 (كنارفغ) موق نأىلع كلذلد (انب ر كنارفغ) هدعب اولاقم“ (انعطأو اندمس) اولاق امل مهنأ مظنلا

 (كنارفغ) مه وقناك الف ؛ دمعلا ليبس ىلع مهنمريصقتاا هوجو نم مهنع ردصي اهف ةرفغبلل باط

 (ابعسوالإ اسفنهللا فلكي ال) لاقوكلذمهنع ىلاعت هللا ففخ مرجال . ريصقتلاكلذفف ةرفخالا الط

 لييس ىلع ريصقت عون مكم عقوول كلذ دنعف . ريصقتلا مثدمعتامو « متعطأو متعمج اذإ .كنأ ىنعملاو

 اذهف ةل+لابو ءابعسو الإ اسفن فاكيال ىلاعت هللا ناف « هنم نيفئاخ اونوكت الف « ةلفغلاو وهسلا

 (انبر كنارفغ) موق ىف مهئاعد ىف مهل ةباجإ

 الوناسنالا عسيام عسولاو « هنم مسا ةفلكلاو  فلكتف ءىثنلا هتفلك: لاقي «ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 نود عسولا : مبضعب لاقو دهجلاو دجولاك مسأ وه : ءارفلا لاق ءهيف هك الو هيلع قيضي

 ناسنالا ةردق هل عستيام وهو  ةقشملا ىف دوهجما

 الو هقيطي ال ام دبعلا فلكي ال ىلاعت هنأ ىف ةيآلا هذه ىلع اولوع ةلزتعملا (ةعبارلا ةلأسملا))

 فئفخي نأ هللا ديرب) هلوقو (جر> نم نيدلا ىف مكيلع لعج امو) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ هيلع ردقي

 : اولاق ؛ قاطيال ام فيلكت ىنن ىف ةحيرص ةيألا هذه : اولاقو (رسيلا مب هللا ديرب) هلوقو (مكنع

 هللا وهااه داوم ناك اول هناف.ءةسنف# كافل نخر م دس نأ الاول "نال ا ضدك تا

 ةلاحال عقو لعفلا قلخ اذإ ىلاعت هللا ناف ؛ قاطيال امب افيلكت لعفلاب دبعلا فيلكت ناكل : ىلاعت

 لعفلا كلذ نلف لعفلا ىلع هل ةردقال هنا امأ . هكرت ىلع الو لعفلا كلذ ىلع دبعلل ةتبلا ةردق الو



 ةيالا «اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال »ىلاعت هلوق ١4

 ل ا

 0 2200 ناس تن را ا الإ 0 فلكيال

 ا املا امنا تال

 م : تانسحلاب اهدبيو : هتمحرو هلضفب بونذلا عيمج رفغي نأب الإ كاذ امو « لماكنارفغل بلط

 نمءزج ةئام هللنأ »د حيحصلا تيدا! ف ئىور :اهناثو .(تاسح مهتائيس هللا لدبي كنئلواف) لاق

 رخداو ؛نومحارت,اف « تاناويحلاعيمجو سنالاو نجلاو كئالملا ىلع اهنم ًادحاوأءز م

 ريبكلا نارفغلا كلذ وه (كنارفغ) هلوق نم دارملا نأ نظأف «ةمايقلا مويل ًاءزج نيعستو ةعست

 : 1 10 ىئرجأ نم ملتعأ كنارفغ ن 10 ري

 مدعلا دعب 0 الولف « نيعم لحم ىف اهرثأ روظي اماف « كتيحلإ وكل الج تافص نم ةفص لك

 درك كل 1 ل ل1 كفل تلا لملا تيرتلا لاول ا كتازتد زان تو

 بلط هانعم(كنارفغ) هلوقف ؛ كنارفغراثآ ترهظ امل . هتجاحوهزخيو . هتبانجو دبعاا مرجالول

 نيمرجلا نم ىلاءمأ ق- ىفو ؛ قح ىف الإ هرثأ روهظ نكميال ىذلا نارفغلا
 « ديحوتلاب كركذأ ملام نيح ىتتيبر : اطوأ . دئاوف هيفف (انبر) هلوق وهو « ىناثلا ديقتلا امأو

 كنك" نع 1 طنا ولي را رع اعيفأ ام اننع سلال نأ كمرك ىلنا كف

 نآلا امأو « مدعلا ىف ذتتيحَقبأ تنك ىنأل هب, تررضت املتقولا كلذ ىف ىبرت مل ولو ؛ امودعم

 كتبي رتلعجاف ىضاملا ف ىتتير : اهثلاثو . ىلممتال نأ كلاعب ديدشلا رضلا قتعقأو ىنرت م واف

 فورعملامامتاف حاشا قا تير ءايقر ازاوأ# لكفتسلا قالا نأ ىف كتلا.قعيفش ئضانملا قى

 ف ةمحرلأ

 كتم رو كلضفب ةيبرتاا هذه ممتق ٠ هئادتبا نم ريغ

 كلذكف:أدبملاب اورقأ م مهنأ نايب : امعادحا : ناتدئافهيفو (ريصملاكيلاو إل ىلاعتهللا لاق مث

 « تايئرجلاب ملاع هللا نأ رقأ نم ناف , داعملاب نامبالا لصأ أدبملاب ناممالا نآل . داعملاب اورقأ

 ل ملع ىتم دبعلا كتنلدأ ناين: ةيناثلا و. ةاعملاب رقي نأاو.ددالا :تانكمملا لك لكزداقو

 « هللا نذاب الإ عفشي داكار عر ا ع نإ اهدا م هيلا ريشا

 نم ىلاعت هللا حرشام رخآ انبهو . لك أ تائيس'ا نع هزارتحاو « متأ تاعاطلا ىف هصالخإ ناك

 نينمؤملا نامأ

 انذخ اوتال انبر تبستك ١ | اهيلعو تبسك ام امل ابعسو الإ ًاسفن هللا فلكي الل ىلاعت هلوق



 ١ ةيالا «ريصملا كيلإو انبر كنارفغ» ىلاعت هلوق

 هللا لص ىنلا نع ىور :قاثلاو . نورذيو نوتأب ايف ممريص#ت نم نوفاخم امف نارفغلا هلبق نم

 اوكف :«ةرم 'نيعيس ةلللاو ميلا ىف: هي رتدتسال ىأو ىلق لع ناكل 10 2
 ناكف:ةيدوبعلا تاجرد ىف قرتلاف ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ اهتلمج نم تاليوأت ثيدحلا اذهل

 لم «: هنم هللا رفغتسي ناكف . اريح لوآألا ئأر لوألا نم ىللعأ ماقم ىلا ماقم نم قرت املك
 عيمج نأ : ثلاثلاو . دعبتسم ريغ ًاضيأ هجولا اذه ىلع ةيآلا هذه ىف نآرقلا ىف نارفغلا بلط

 راونأ ةلباقم ىف قلخلا دنع ةلصاحلا فراعملا عاونأ لكو : تايانج هتيهلإ قوقح ةلباقم ىف تاعاطلا

 دبعلاف ءكلذك ناك اذإو (هردق قح هلا اوردق امو) لاق كإذلو ٠ لهجو روصقو ريصقت هئايربك
 نيعراص«ىلاعت هللا ءايربك لالح كلذ لبوق اذإ ًادج املاع ناكناو : ةيدوبعلاماقمنم ناك ماقمىأ ىف
 معاف) سو هيلع هللا لص دمحم ىلاعت هلوق ىف رسدلا وه اذهو « هنم رافغتسالا بحب ىذلا ريصقتلا

 ىف هل فشكتي ناكهنأ الإ ةيلاع تناكنإو هتيدوبع تاماقم ناف (كينذإ رفغتساو هللا الإ هلإال هنأ

 كلذك و « اهنمرفغتسي ناكف « ريصقتلا نع ةيدمصلا ةرضحلاب قيلي ام ىلإ ةبسنلاب هنأ هتافشاكم تاجرد

 مبللا كناحبسف (مالس اهيف مهتيحتو مهلا كناحبس ايف مهاوعد) لاقف مبمالكة نجلا لهأ نع كح

 هيزنتلا ىلا ةراشإ

 ىلع ردقنال انك ناوهتل دما لكنأ ىنعي (نيملاعلا بر هلل دملا نأ مهاوعد رخآو) لاق هنأ مث

 انتنسلأب هركذ ىلع الو انلوةعب دا كلذ مهف

 لعفلا نع ردصملاب ىنغتسيو « كنارفغ رفغا : هريدقت (كنارفغ) هلوق (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ةالصلا هلو ؛ بصنق رمآلا عقوم عقو ردصم وه : ءارفلا لاق , ايعرو ايقس وحن ءاعدلا ىف

 يناك الي ةخيصلا/ هذه ناأآل كنازغغ كلت: كاقن نه لؤق نم لوأ اذه هيلساألا سال ا
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 ْز اركه رت

 هلاؤق ومبوإبه هللا اةفاضاإلا»: :امهدجتا“: قول ءأي ناؤَردلي نافعا ذك اديط نأ 4( ةثلاثثا ةلأسملا 9

 لماكلا تنأ :اهادحا :دئاوف نانمضتي ناديقلا ناذهو (انبر) هلوقب هفدرأ : ىناثلاو (كنارفغ)

 كفو (5ؤ دولا روفنلا ومو ناوقحلا كيو وز" ناومغ كتأو يذلا نان ماع اةمقلا ل

 اذه لبق ناكلب « تقولا اذه نم هتيرافغ تسيل هنأىنعي (ارافغ ناكمنإ كبر اورفغتساو) رافغلا

 كنمنارفغلا بلطأ ىنعي (كنارفغ) انبه هلوقف ؛ هل ةفرحلاك ةيرافغلا هذهف ءبونذلا رافغ تقولا

 (كنارفغ)هلوقف . ةلماك ةيطع ىطعي نأ ةفصيف لماكلا نم عومطملاو , ةفصااهذه ىف لماكلا تنأو



 ةىآلا «ريصملا كيلإو انبر كنارفغ» لاعت هلو ١

 تاومسلا ةجمم راونأو.« كالفألا

 ؛« تادوجوملا قئاقح نع ثحبلا : امهدحأ : نامسق بلاطملا نأ (مظنلا ىف ثلاثلا هجولاإل

 نم دافتسف لوألا مسقلا امأ ء«رظحلاو زاوجلاو بوجولا ىف لاعفألا ماكحأ نع ثحبلا : ىناثلاو

 (هللاب نمآ لك نونممملاو) هلوقب دارملا وه لوألا مسقلاو ٠ عمسلا نم دافتسم ىناشلاو . لقعلا

 (انعطأو انعمس اولاقو) هلوقب درملا وه ىناثلا مسقلاو

 ؛ هرمأ انعطأوهلوق انممس ىأ (انعطأو انعمس) هلوق : هللا همحر ىدحاولا لاق 4ةيناثلا ةلأسملاا9ل

 هب او-دم ثيح نم هيلع اليلد مالكلاف نآل لوعفملا فذح هنأالا

 ارهاظ هيف لوعفملا فذح نأ هللا همحر ىوحنلار هاقلادبع هركذ ىذلا بابلا نم اذه : لوقأو

 ؛ هلوق ريغ رخآ لوق انهه نذاف « هرمأ انعطأو . هلوق انءمس : ريدقتلا تلعج اذاكنآل ىلوأ اريدقتو

 هلوقالاهعمسبحي لوق دوجولاف سيل هنأ دافأ ل وعفملاكلذهيفردقيلاذاف ؛ هرمأ ىو عاطيرخآر مأو

 0 رول رمل ةفدح ناكف, ةارمأ" الا اهطأ#:[هتاباقف ل3: لاقناركأ دوخاولا ىف: سل

 ' ىلوأ عضوملا اذه ىف

 مهنأب كلذ دعب مبفصو نينمؤملا ءالؤه ناميإ فصو امل ىلاعت هنأ ملعا (ةثلاثلا ةلألا)

 لب ؛ حدملا ديفيال كلذنأل ؛ رهاظلا عامسلا هنم دارملا سيل (انعمس) هلوقف ؛ انعطأو انعمس : نولوقي

 :كئالملاناسل لع درو فيلكت لك نأ انةيتو « هتحصانملعو هانلقعىأ ء انل وقغ ناذآب هانعمس انأ دارملا

 لوبقلا ىنعمب عمسلاو « لوبقلا بجاو حيحص قح وهف انيلا مالسلاو ةالصلا مييلع ءايبنالاو

 عمسلا قلأ وأ .بلق هل ناك رمل ىركذل كلذ ىف نإ) ىلاعت هللا.لاق ٠ نآرقلا ىف ةراو مهفلاو

 ىف ن اكاهعمسي مل نأاك) ىلاعت هلوق هسكعو ؛ رضاح مبفب ىركذلا عمم نمل : ىنعملاو (ديهش وهو
 , فيلاكتلا هذه ىف مهداقتعا حص ايهنأ ىلع اذه لدف (انعطأو) كلذ دمب لاق مث ( ارقو هينذأ

 1 كدت مك اررأب قا اهنا لك نيظفال |: ؟راننيب "نإ اًظعت تا عمج . اهنم ءىثب اولخأ ام مهف
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 لئاسم هيفو (ريصملا كيلاو انبر كنارفغ) اولاق مهنأ كلذ دعب مهنع ىح مث

 ىأف اهب اولمعو فيلاكتلا اولبق امل موقلا نأ وهو « لاؤس ةبآلا هذه ىف (ىلوألا ةلأسملا)

 ةرفخملا مهبط ىلإ مهم ةجاح

 اوناكمهنأ الا فيلاكتلا هذه ءادأ ىف مهدوهجم اولذب نإو مهنأ :لوآلا : هوجو نم باوجلاو

 نوسمتلي مهنأ هانعمو (انبر كنارفغ) اولاق كلذ اوزوج اسلف  مهنع ردصي ريصقت نم نيفئاخ



 ١ 4 ةيالا «ريصملا كيلإو انبر كنارفغ» ىلاعت هلوق

 ىنعملا اذه دهاوش ىفانبنطأ دقو ؛ ةيلمعلا ةوقلا لاك (نيحلاصلاب ىنملأو) ةيرظنلا ةوقاا لاك مكحلاف

 باتكلا اذه نم مدقت امف نآرقلا نم

 هتكئالمو هللاب نمآ لك) هلوقف :كلذك اضيأ ةبآلا هذه ىف رمآلا : لوقنف اذه تفرع اذا

 فاراعملا دلي .ةيرظنلا :ةوقلا لاكتشلا علام راتخلا (هلس) نمنح نيب قرع: ال لنروا

 لامعألا هذهب ةيناسنالا ةيلمعلا ةوقلا لاكتسا ىلإ ةراشا (انعطأو انعمس اولاقو) هلوقو ةفيرشلا

 ةبيجي رارسأ ىلع نآرقلا لاهتشا لع ةتكنلا هذه ىلع فقو نمو : ةلماكلا ةلضافلا

 نوتات امنع لع

 ىمسي هنعثحبلاو . سمالا : ةثالثاماي أن اسنالل نأ ةيآلا هذه ىف مظنلا نم (ىلاثلا هجولاورإ

 داعملا لعل ىمسي هلع ثحب كاذ: علا ططشولا ملعب ىمسو هنعشحبلاو . رضاخلا مويلاو ؛ !ديملا ةفرعم؟ب

 تاركا كف هوز وه ةقاوض رخل 1و لاق « ةثالثلا بتارملا هذه ةياعر ىلع لمتشم:نآرقلاو

 تسيل ةيقيقحلا تالاكلا تناكاملو !دبملا ةفرعم ىلا ةراشإ كلذو (هلكرمآلا عجرب هيلاو ضرألاو
 ةراشإ (ضراألاو تاومسلا بيغ هللو) هلوقو « ةيآلا هذه ىف اهركذ مرج ال : ةردقلاو ملعلا الإ

 أدمملا معىلاةراشالا وه اذبف ؛ ةردقلا لاك ىلا ةراشإ (هلكرمآلا عجري هيلاو) هلوقو : ملعلا لاكوملا

 ةيادبلا امأ « ةيابتااوةيادبلا : ناتبترم اضيأهلف : هب لغتشي نأ مويلا بحب ام ملع وهو طسولا ملع اقل

 ببسم ىلا ابلك رومألا ضي ومنو ؛ بابسألا نع رظنلا عطقف ةيابنلا امأو ؛ ةيدوبعلاب لاغتشالاف

 لعامأ و (هيلع لكوتو هدنغاف) لاقف نيُماقملا نيذه ركذف « لكوتلاب ىمسملا وه كلذو: بانسألا

 كيلا كلامعأ متاتن هيف لصيس ادغ كمويف ىأ (نولمعي امع لفاغب كبر امو) هلوق وهف داعملا

 هناحبس هلوقاضيأ اهريظنو . ةثالثلا بتارملا هذه ىف هنع تحب ام لاك ىلع ةيآلا هذه تلمتشا كف

 ىلع مالسو) لاق مث . أدبملا لع ىلا ةراشإ وهو (نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس) ىلاعتو

 داعملا لع ىلا ةراشإ وهو (نيملاعلا بر هلل دماو) لاق مث « طسولا ملع ىلا ةراشإ وهو (نيلسرملا

 (نيملاعلا بر هلل دما نأ مهاوعد رخآو) ةنجلا لهأ ةفص ىف لاق ام ىلع

 هلاوقت ' تقرعتلا هزم ارحل قء ناك ذم ةنالثلا ]يارا وفه ! ظفر كشف اه[ تف

 اولاقو) هلوقو « أدبملا ةفرعم ىلا ةراشإ (هلسر نم دحأ نيب قرفن ال) هلوق ىلا (لوسرلا نمآ)

 املاع ناسنالا نوكي نأ بحي ىتلا لاو>ألا ةفرعم وهو ؛ طسولا مع ىلا ةراشإ (انعطأو انعمس

 معىلا ةراشإ (ريصملا كيلاو انبر كنارفغ) هلوقو ءايندلا ةايحلا هذه ىف نوكي مادام : اهب الغتشم

 ملاع ةحسف ىلإ « ماسجالا ملاع قيض نم هيذحيو بلقلا روني رارسألا هذه ىلع فوقولاو ءداعملا
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 ةرالا اير كلنا دع انلأو انعمس | ولاق رد لات لوو 0

 ةفاضم هذهو . ماللاو فلآلاب انورقم ناك

 هللا ةمعن أودعت نراو) ىلاعت هللا لاق , ةرثكلا هب ىنعنو ءامساألا نم فاضملا ءاج دق :انلق

 عيمجعئاشلالحالا اذهو (؟ئاسن ىلا ثفرلا مايصلا ةليل كل لحأ) ىلاعت هللا لاقو (اهوصحت ال

 رثك أ ناآلو ٠ عما ظفل نم هدعب امو هلبق ام ةلكاشأ لضفأ عمجاب ةءارقلاو : ءاملعلا لاق « مايصلا

 هاا كلا لع الاد كيوم ناسا مض ىلع (هلسرو) هلوق قار ءارقلا نإ ملعاو . هيلع ءارقلا

 ةجحو «نيعلا مضب لعف ىلع ةملكلا لصأ نأ روهنا ةجحو  نيففخم (هلسرو هبتكو) عفان نعو

 ىف تاكرحلا هذه لاوتت مل اذهلو , كلذ اوهرك مهنال ٠ تاكرحت» عبرأ ىلاوتي ال نأ ىه ورم ىبأ

 3 كلا فاعل  ةدحاولا ةملكلا ىف هوركم.كلذ نأ نولزوآلا باجأو ءافجاوم ناوك نأ الإ زعش

 ةملكلاو « تاورحتم سمخ هيف ىلاوت دق هنأ عم . كلذ لعجو ىف مزال ريغ ماغدالا نأ ليلدبالف

 ةدحاو ةملك ال ناتءلك ىبف ريض ام لصتا اذإ

 قرفنال :نولوةيريدقتلاو « فوذحم هيف (هلسر نم دحأ نيب قرفنال) هلوق 4« ةعبارلا ةلأسملا)

 لاقو  اوجرخأ : نولوقي هانعم (اوجرخأ مه.ديأ اوطساب ةكئالملاو) هلوةك « هلسر نم دحأ نيب

 اذه اولاق ىأ (هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام ءاياوأ هنود نم اوذختا نيذلاو)

 دبع أرقو ٠ لكل لعفلا نأ ىلع ءايلاب (قرفي) ورمع وبأ أرق (ةسماخلا ةلأسملا)

 ١ (نوقرشي الز هللا

 قرفنال : ريدقتلاو(نيزجاخهنع.دحأنممكتم اف) هلوةكعمجا ىنعم ىفدحأ (ةسداسلا ةلأسملا)

 هناأل . عنا ىنعم ىف انبه دحأ نوكي نأ زوحيال هنأ ىدنعو ؛ هولاق ىذلا وه اذه , هلسر عيمج ني

 دوصقملاو لسراا ضعب نيب نيقرفم مهنوك ىفانيال اذهو ؛ هلسر عيمج نيب قرفنال ردقتلا ريصي

 دمحم وهو « ضعبلا نيب لب ؛ لسرلا لكن يب نوقرفي اوناكام ىراصنناو دوهملا نآل اذه وه ىنلاب

 الا مدا اق ياللا م لب ؛ طارد ردك ةئدلا ليوألا نأ كنف« ٍلسو هيلع هللا لص

 معأهللاو مالكلا نم دوصقملا لصح اذهب انرسف اذاف ؛ةوبنلا ىف هريغ نيبو

 لئاسم ةيآلا ىفو «ريصملا كيلإو انبر كنارفغ انعطأو انعم اولاقو ل ىلاعت هللا لاق مث

 ك0 كا للك نأ ىظر لولا : رو ند يالا ونه مظن ىف مالكلا (ىلوألا ةلأسملا ١)

 ةيلمعلا ةوقلالاكتساو « ملعلاب ةيرظنلا ةوقلا لاكتساو « هب لمعلا لجأل ريخلاو . هتاذإ قحلا فرعي

 آل 2 (ه 5 5 قماءؤاع نآررعلاو : ةلطخلا ةاوقلا ]نم ف ربشأ ةيرظنلا ةوقلاو ؛ تاريخا لف

 (نيملاصلاب ىنقحلأو امكح ىل به بر) ميهأربا نع لاق « ةيلمعلا ىلع ةمدقم ةيرظنلا ةوقلا نوكت



 ١ ةيآلا «هتكن المو هللا, نمآلك نونمؤملاو» ىلاعت هلو

 هي افلم نع قتلا

 ةعبرأ رومأن م هيف دب الف (لسرلاب نامالا امأو
 نيس ى ةلاكملا ده اكحأ قو فرللا 1127 مهنوك ملي نأ (لوألا ةيترملا)

 انركذ دقنوفلاخلا امم كسمتي ىتاتايآلا عيمجو (هيف اناكامم امبجرخأف اهنع ناطيشلا اهلزأف) هلوق

 لابو لاب هللا نودي يسم اذه تلا 0 -

 نم ةيفوصلا نمو ؛ىنب سيل نمل ضفأ ىنلا نأ لعينأ: مهم ناعالا بتارهنم (ةيناثلا ةبترملاوإ)

 .بايلا اذهىف عزاني

 ةكئالملا نا : ءاملعلا نم ريثك لاقو  ةكئالملا نم لضفأ مهنا : مبضعب لاق (ةثلاثلا ةبترملا )ل

 ىف ةلأسملا هذه انركذ دقو . ةيضرآلا ةكئالملا نم لضفأ مهو ٠ مهنم لضفأ ةيوامسلا

 ةلأسملا هده: ىف: تافشاكملا ةثابراآلو ( مدآل 1ودجسا ةةكتالملا "انلق إو ) هلو

 . ةضماغ تاثحابم

 ىلاعتهلوق ريسفت ىف كلذ انيب دقو ٠ ضعبلا نم لضفأ مهضعب نأ ملعي نأ (ةعبارلا ةبترملا)
 قرفنال)ةيآل اهذهىف هل ىلاعت هلوقب كمت وكلذ ركن أ نم مهنم و (ضعب ىلع مهضعب انلضف لسراكلت)

 (هلسر نم دحأ نيب
 ةوبن بايثإ ىلا قيرطلا نأ وهو « رخآ ءىث مالكلا اذه نم دوصقملا نأب هنع ءاملعلا باجأو

 ناك اذاف , مبيواعد قفو ىلع ةزجعملا روهظ وه نيرضاح اوناكاذإ مالسلاو ةالصلا مييلع ءايننألا

 ملناو . اقداص نوكي نأ هاوعد قفو ىلع ةزجعملا ترهظ نم لك قح ىف بجو « قيرطلا وه اذه

 ةلاسر ىلع لدي نأ امأف , هتلاسر ةحص ىلع مهنم دحأ قح ىف لدي ال نأ بجو قيرطلا اذه حصي

 نيذلا ىراصنلاو دووملا ةقيرط فييزت هنه ضرغلاو ء ضفانتم دساف لوقف ضعبلا نود ضعبلا

 هلوق نم دوصقملا وه اذهف . ٍلسو هيلع هللا لص دم ةوبذب نوبذكيو ؛«ىسيعو ىموم ةوبذب نورقي

 ضعبلا نمل ضفأ مبضعب نوكي نأ زوحي ال هنأ نم متركذ ام ال (هلسر نم دحأ نيب قرفت ال) ىلاعت
 ةلسرو هتك هتكمالمو للاب نام الا لؤصأ ىلا ةراخالا 8

 لوآألا امأ ٠ عملا ىلع (هبتك ) نوقابلاو , دحاولا ىلع (هباتكو ) ةزمح أرق (ةثلاثلا ةلأسملا))

 بتكلا عيمج نامبالا نمضتي هب ناميالا مث ؛ نآرقلا وه دارملا نأ : امهدحأ : ناهجو هيفق

 نييبنلا هللا ثعبف) ىلاعت هلوق هريظنو . عمجا ىنعم قفاويف « سنجلا ىنعم ىلع : ىناثلاو . لسرلاو

 اذإ مومعلا ديفي امبإ سنجلا مسا نا : ليق ناف (قحلاب باتكسلا مبعم ل زو نردمو ارا



 ةبآلا «هتكئالمو هللاب نملك نونمّؤوملاو» ىلاعت هلوق ١

 فيكف كلذك تناكن او « ةيئاوه وأ « ةينارون ماسجأ ىهف ةفيطا تناكناف ؛ ةفيثك وأ ةفيطا

 نيخسارلا ءاملعلاماقم كاذف , ىوصقتا ةياغلا ىلإ ةوقلا ىف ةغلاب اهماسجأ ةفاطل عم نوكست نأ نكي

 ةيناهربلاو ةين آرقلا ةمكحلا مولع ىف

 نم مهمر نوفاخي « نورهط» نوموصعم نأ ملعلا (ةئالملاب ناميالا ىف ةيناثلا ةيرلاو)

 « هللا ركذب مهتذل ناف ء نورسحتسي الو هتدابع نع نوربكتسيال . نورمؤيام نولعفيو مهقوف

 كلذكف ؛ ا | نع ةرابعوه ىذلا هسفنب انم دحاو لك ةايح نأ اكو « هللا ا

 هتعاطو هتفرعمو ىلاعت هللأ ركذب مت

 نم مسق ىلع لكوتم مهنم مسق لكف « رشبلا نيبو هللا نيب طئاسو مهنأ (ةشلاثلا ةبن ةرلاو)

 اورذ تايراذلاو) لاقو (ارجز تارجازلاف افص تافاصلاو) هناحبس لاق اك « ىلاعلا اذه ماسقأ

 اقرغ تاعزانلاو) لاقو 55 افرع تالسرملاو) لاقو (ارقو تالماحلاف

 ىف نوظسارلا اهعلاط اذإ « ةيفخم نإ هنأ تايذلا هذه ريكتسفت اأن رك د دقْلاَو (اطشت تاطشانلاو

 الع أوفقو ملعلا

 لاق ؛ ةكئالملا ةطساوب ءايبنآلا ىلإ تلصو امنإ ةلزنملا هللا بتك نأ 4ةمبارلا ةترملاوإ)

 بتارملا هذهف (نيمأ مث عاطم نيكم شرعلا ىذ دنع ةوق ىذ ميرك لوسر لوقتل هنا) ىلاعت هللا

 141 بتاوملا هده قب لقعلا صوغ ناك الكف :ةكيالملاب نامالا لوصح قايم دبأل

 . ملأ ةكئالملاب هناميإ

 بتكلا هذه نأ معي نأ : املوأ : ةعبرأ رومأ نم هيف دب الف (بتكلاب ناممالا امأوإل

 باب نم الو ء رحسلا باب نم الو٠ ةنابكلا باب نم تسيل اهنأو ؛ هلوسر ىلإ ىلاعت هللا نم ىكو

 لبق نم ناكنإو بتكلا هذهب ىحولا نأ معي نأ : اهناثو . ةثيبخلا خاورالاو نيطايشلا ءاقلا

 اذه ءانثأ ف مهتالالض نم ءىبث ءاقلا نم نيطاسثلا نم ادحأ نكمي مل ىلاعت هللاف « نيروطملا ةكئالملا

 اق (ىجالعلا قنازعلا كلتا: 4 0 ناطيشلا نا : لاق نم نأ ملعي اذه دنعو ؛ رهاطلا ىحولا

 نارقلا ىلإ ةمهتلاو نعطلا قرطو « امظع الوق لاق دقف ؛ ىحولا

 : لاق نم لوق داسف هيف لخدو « فرح< لو ريغي ل نرآرقلا اذه نأ (ةثلاثلا ةبت رملاو)

 نآرقلا جرخأ كلذ لاق نم ناف ؛ هنع هللا ىضر نامّْنع هلعف ءىث هجولا اذه ىلع قالرقلا تلت رت نإ

 . ةجبحلاهزوركا نع

 كعك هباشتملاو ركحلا ىلع لمتشم نآرقلا نأ معي نأ «ةعبارلا ةتترملاوإ



 ١١ ةيآلا «هتكئالمو هللاب نمآ لك نونمّوملاود ىلاعت هلوق

 كرخت نأو دال ةكرخلا ةثيضشم' ل ؤوضح دنعو نكست الن وكبسلاةئقم ل وضح قمر كد ل3

 وأالصأ ثدحم ال" ناك نأ ام اهئؤذح ناف تثدح كفيك ةتيسشملا هذه : لودتف اذه تن اذإ

 دقق ثدحمبال تثدح ناف : ىلاعت هللا وأ دبعلا وه نوكي نأ اما ثدحملا كلذ مث , ثدحمب نوكي

 تيثف« لسلستلا مزلو ىرخأ ةئيشم ىلإ اهئادحإ ىف رقتفأ دبعلا وهامثدحم ناكنأو ؛ عئاصلا ىفن مزل

 لاعبا هلأ هما لا

 هلراتخ+ا الف امتودخ دعبو : ةئيشملا كلت ثودح ىف ناسنالل رايتخاال : لؤقنف اذه تبث اذإ

 , راتخةروصىرطضمناسن الاف :ةئيشملا دعب لعفلا لوصح الو هب ةئيشملاالااهيلع لعفلا بترت ىف

 داحإ ىلاعت هللا ةكح لاكي. لي كح 0 هتضراعم ىفو ؛ ىوق رهاق مالك اذهف

 هح رب هفكف !ةفلخت لكلا ناك ول هنا ىاثلاو :.قيفلا و رفكشا ىف محا رفااو حئابقلا هذه

 نم هطلعال علا ككردلا نه ادق ءدنلا 1 باقعلاو باوثلاو « مذلاو حدملاو « ىبنلاو رمألا

 ةدععضاوم ىف هانررقا» ىلع ملعاا ىف اضيأ هيلع دراو هنأ الا مصخلا بناج

 ارومأ هماكحأ ىف عي نأ بحبو ؛هماكحأ هفرعمىبف (هللاب ناميالا ىف ةعبارلا ةبترملا امأو إل

 ؛ هتاذب اصقان هحاص ناكةلعب اللعم دال نآآل ؛الصأ هلي ةللعم ريغ اعأ : اهدحأ : ةحبرأ

 ذععلاعلاةدئاعةعفتمابع رش نمدوضقلملا نأ ملعي نأ: ١ مناث و . لاح هناح,سق ملا ىلع كلذو:هريغب المأك

 0 محل او مازلالاهل نألعينأ : : اهئلاثو : راضملا عفدو « عفانلابلج نع هزنمهناف « قحلا ىلإال

 ةناو. ءىث هلاعفأو هلاعأ بيس ىملا لع حا كيال هنأ معي هنأ :اهيازو. داوأؤءاح كك

 بحيالو : ءىث هنم حبقيال هنأو ؛ هلدعب ءاشي نم بذعيو ؛ هلضفب ءاشي نم رفغيةرخآلا ىف دناحبس

 تقلكف . ىراجللا كلانا لغ هل قال ىزاخملا :كؤاملاو ؛ كلم "كلم لكتلا:ناآل 1

 قيقحلا كلاما عم قيقحلا كولمملا

 (ىنسحلاءامساللا هللو) فارعاللا ف لاق « هئاعمأ ةف رعم 4 /هللاب نام الا ىف ةسماخلا ةبت 0

 ءاعماألا هلوه الإ هلإالهللا) هط ىف لاقو (ىنسحلا ءامسالا هلف اوعدت ام آيأ) لسيئارسإ'ىب ىف لآقو

 اعتآإلاو منكرا تااوهسلا قلق حبسي ىتسحلا ءامساللا هل) رشحلا رخآ ىف لاقو (ىنسحلا

 ىلإ ةزاشالا هذهو « نيموصحملا هئايبنأ ةنسلأ ىلع ةلزنملا هللا بتك ىف ةدراولا ءامساألا ىه ىتسحلا
 هللاب نامبالا دقاعم

 نع ثحبلاو ءاهدوج و. نامالا : املوأ : هجوأ ةعبرأ نم وهف « ةكئالملاب نامالا امأو

 ماسجأ يهف ا ا رم ةسكيرم وأ: ةئام وأ هفضخ ةناح اال



 ةيآلا «ةيك دلطو هّللاي نما 6 نونم ولاد ىلاعت هلوق ١ م ٠

 «هلاعفأبو ٠ هتافصبو ؛ هدوجوب نامبالا نع ةرابع هللاب نامبالاب دارملا (ةيناثلا ةلأسملا)

 هئاعسأبو؛ ماكان

 ريدقتلا اذه لعو ءاحل ًاقلاخ ًادوجوم تازيحتملا ءارو نأ لعب نأ وهف هدوجوب نامألا

 01| نكشف ح١ ايش تاويحملاء اورام تن ال نال © ىلاعت هلاالا دوج ويآر قش نوكيال مسجلا

 تازيحتملاىوس دوجوم تاءئاب نورقممهناف ةلزتعملاو ةفسالفلا امأ « ىلاعت هللات اذ تايثا ىف انعم

 تافصلا ىف لب تاذلا ىفال مهعم فالخلا نوكيف ء ال دجوم

 هموت امو.« ةلس امإ تاقصلاف اء ةتاغضب ناعالا: اأو

 رقتفم بكر م لك ناف , بيكرتلا تاهج عيمج نع هزنم درف هنأ معي نأ ىهف (ةيبلسلا امأف )

 نكم هريغ ىلإ رقتفم رهف بك رم وهف هريغ هئازجأ نم دحأو لكو هئازجأ نم دحاو لكىلإ

 عنتما « هتاذل ل0 نك رس هنا اك لاما كو ب هتاذلا كم رهف تكرم 5 نذاق :هتاذل

 نوكيال نأ مزل هتاذ ىف ًادرف ناك اذإو ٠ ًاقلطم ًادرف ناك لب ٠ هوجولا نم هجوب 8 نوكي نأ

 ريال كايدمالو : لع قالو. الاغالو ناكمت قالو ا رهوجا الو ؛ [حاجنالاو « ازيخاتم

 ةتبلا هوجولا نم هجو»ب

 الآ دك تانكمملا رضعي لإ هتلطنإهتانإ تجؤالا نأ لعب نيف (ةيتوبثا تافصلا امأ وآل

 لاوحالا كلت فالخ ىلع اهعوةو نكمي هجو للع تعقو تاقواخلا هذه نأ انيأر ايلف . قاوبلا

 ناقتالاو ماكحالا نم هلاعفأ ىف امب لدتسي مث , تاذلاب بجومال راتخم رداق اهيف رثؤملا نأ انملع

 « لايكلا تافصو لالجلاب اتوعنم افوصوم اريصياعيأ# ارح املاع ارداق هفرعي ذتِيْخ ؛ هيلع لاك ىلع

 (مويقلا ىلا وه الا هلإال هللا) هلوق ريسفت ىف كلذ انيصقتسا دقو

 نكمملانأ كلقع ةبيدبب لعتو . ثدحم نكمي وهف هاوسام لكنأ ملعت نأبف « هلاعفأب نامالا امأو

 نأ ىلع كلمح ليلدلا اذهو ميقا وهو: هدجاوب دج وم نم هل ديال لب« هتاذب دجوبال ثدحملا

 ثداوحلا ىهوةدقع نيبلاف عقو هنأ الإ .هنيوكتو هدا<إ وهقيلختب لصحامتاف هأوسأ» لكنأب مرجت

 لاا داثنإ نفاني ذلق: ةئدح ةنكءاهتأ وهو لوألا محلا. تاناويحلل ةيرايتخالا لاعف الا ىه ىتلا

 افلا تر را كو

 كرخأ ملكرحتأال نأ تئشنإو ؛ تكرحت كرحتأ نأ تئش نا ىتأ ىسفن نم دجأ ىتا: تلق ناف

 ىريغبال ف قانكش وى اكرح تناكف

 ةقم لوضح لبقفءكن وكسل كتتيدشم كن وكسو ؛ كيك رخل كتئرشم كتبكر ح تقلعدق:لوقنف
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 ا

 ١ ةيآلا «هتكئالمو هللاب نمأ لكن ونمؤملاو»ىلاعت هلوق

 للص وه نوكيق : هاوس هيلعيال ايحو نوكي دقو « هب نمي نأ هنكميو « هفرعيو ريغلا همس اولتم .

 اصتخم لوسرلا ناك ب بسلا اذهلف هب نامالا نم ةريغنكمت. الو: هب نامالاباصتخم ملسو هيلع هللا

 هريغ ىف هلوصح نكمال امب ناعالا باب ىف

 لئاسم هيفو (هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمآ لكن ونمؤملاو ل ىلاعت هللا لاق م

 نر ةعبرألا بتارملا هذه ةفرعم نأ ىلع تلد ةيآلا هذه نأ عا (ىلوأآلا ةلأسملا)

 نامبالا تارورض

 ارداق اعناص(لاعلل نأ تيثب ملام هنالك لذو : ىلاعتو هناحبس هتئاب ناميالا ىه «ىلوآلا ةبترملاف إل

 ءايبن'ألا قدص ةف رعم نكمي ال « تاجاحلا لك نع اينغ ؛ تامولعملا عيمجب املاع ٠ تارودقملا عيمج ىلع

 ةبترملا هذه ىلاعت هللا مدق كلذلف ٠ لصألا ىه ىلاعت هللا ةفرعم تناكف ؛ مالسلاو ةالصلا مهيلع

 ١ ركحذنلا ىف

 ةطساوب مالسلاو ةالصلا ميلع ءايبن"الا ىلا ىحوي امنا ىلاعتو هناحبس هنأ 4 ةيناثلا ةبترملاوإل

 هملكينأ رشبل ناكنامو)لاقو(هدابع نم ءاشي نم لع هرمأ نم حورلاب ةكتالملالزني) لاقف « ةكئالملا

 (كبلق ىلع هلزن هناف)لاقو (ءاشيام هنذاب ىحويف الوسر لسريوأب اجح ءارو نم وأ ايحو الإ هللا
 امتا ىلاعت هللا ىحو نأ تبث اذاف (ىوقلا ديدش هماع) لاقو (كبلق ىلع نيمألاحورلاهب لزن) لاقو

 اذهلف ء رشبلا نو ىلاعت هللا نيب ةطساولاك نون وكي ةكئالملاف : ةكئالملا ةطساوب رشبلا ىلا لصي

 ةكالملاووهالاهلإالهنأ هللا دهش) اضيأ لاق رسلااذحلو « ةيناثلا ةبترملا فةكت الملا ركذ لعج ببسلا

 (طسقلاب امتاق ملعلا ول وأ

 « رشبلا ىلا هلصويو ىلاعت هللا نمكلملاهفقلتي ىذا ىحولا وهو « بتكلا 4ةثلاثلا ةبترملاو)

 « رمقلاك كاملا تاذف ء. سمشلا رون نم رمقلا حطس ةرانتسا ىرحجم ىرحب لاثملا برض ىف كلذو

 تاذ كلذكف « هترانتسا ىلع ةبترلا ىف ةمدقم رمقاا تاذ نأ يكف رمقلا ةرانتساكى حولا تاذو

 ةرخأتم بتكلا تناك ببسلا اذهلف « بتكلا هذه. هنع ربعملا حولا كلذ لوصح ىلع مدقتم كلما

 ةكئالملا ركذ نع بتكلا ركذ ىلاعت هللا رخأ مرج الف « ةكتالملا نع ةبترلا ف

 نيرخأتم نونوكيف : ةكئالملا نم ىحولا راونأ نوسبتقي نيذلامهو لسرلا 4 ةعبارلا ةبترملاوإ)

 نأ ملعاو « ةعبارلا ةبترملا ىف لسرلا ركذ ىلاعت هللا لعج ببسلا اذهلف ؛ بتكلا نع ةجردلا ذآ

 ىف اهعادبإ نسحيال , ةميظع اكحو ؛ ةضماغ ًارارسأ هجولا اذهلع ةعبرالا بتارملا هذهبيترت ف
 فيرشنلا ىف كاكمان كذ'ئذلا ردقلاو تنك



 ةيآألا «هبر نم هيلا لزنأ امب لوسرلا نمآ» ىلاعت هلوق اا

 . ةرخأتملا ةيترملا وهو كلذب نينمؤملا ناعإ هبيقع ركذو « ةمدقتملا ةبترملا وهو كلذب ملسو هيلع

 لع ءاهييترت عئادب ىفو « ةروسلا هذه ظن فئاطل ىف لمأت نمو (هللاب نمآ لكن ونمؤاءاو) لاقف

 مظنو ةييترت بسح زجعم اًضيأ وهف ء ةئاعم'قرشَو هظافلأ ةحاضق تس ردعم هنأ م نآرعلا نأ

 نيرسفملا روهجج تيأر ىنأ الا . كلذ اودارأ هبولسأ بسحب رجعم هنا : اولاق نيذلا لعلو ؛ هتادآ

 ليق اك بابلا اذهىفرمالا سيلو ء رومآلا هذهل نييذتم ريغ . فئاطللا هذه نع نيضرعم

 رغصلا ىف مجنلل الف رطالا فذلاو ١ ١ هتاور راصباألا رغصتست محلللو

 55000 0 اينو ,الع ام اهم نأ للاثت هللا لاس
 فرع هنأ ىنعملاف (هبر نم هيلا لزنأ امب لوسرلا نمآ ل ىلاعت هلوق امأ (ةيناثلا ةلأسملا ١)

 نم لزن . ماكحالاو عّئارشلا نم هيفام ةلمجو نآرقلا اذه نأ ةرهابلا تازجعملاو ةرهاقلا لئالدلاب

 ؛ ةذبعشلاو ةنابكلاو رحسلا عون نم الو ٠ نيطايقلا ءاقلا باب نم كلذ سيلو « ىلاعت هللأ دنع

 ليربج دي ىلع ةرهاقلا تازجعملا نم رهظ امب كلذ سو هيلع هللا لص هنأل لوسراا فرع امتاو

 سو هيلع هللا للص

 (نونمؤملاو) هلوق دنع مالكلا متي نأ : امهدحأ :نالاهتحا هيفف (نونمؤملاوإل هلوق امأف

 (ةنلا/نما لك )هلوقب كلذ دعب ادتب ام هب ر نم هيلا لزنأ امب نونمؤملاولوسرلا نمآ :ىنعملا نوكيف

 هللاب نمأ نونمؤملاو لوسرلا مهو « مدقت اف نيروكذملا نمدحاو لك :ىنعملاو

 ل رق نع ءىذتن م (هبر نم هيلا لزنأ امب) هلوق دنع مالكلا متي نأ «ىلثلا لاتحالاوإ)

 ا ول امأو أ", هبار نم ليلا لزنأ ام لكب مآ كوسزلا نأ ىعملا نوكيا (هللاب نمأ لك نونمؤملاو)

 ناكام مالسااو ةالصلا هيلع هنأب رعشي لوآلا هجولاف ؛ هلسرو هبتكو هتكئالمو هللب اونمآ مهناف

 0 ةراواتلا هجولا لعو « لالدتنالا تقو لغ 0 امحيو « هيرب انمم راص مث هيرب انمؤم

 باتكلاام ىردت تنك ام) لاق اك« هيلع ثلزنأ ىتاا عئارشلاب هنامبإ وه ثدح ىذلا نأب ظفللا

 ذنم الصاح ناك دقف , لامجالا ىلع هلسرو هيتكو هتكئالمو هللاب نانعالا ا نإ الانالاو

 : لاق همأ نع لصفنا نيحمالسلا هيلع ىسيع نأ عم كلذدعبتسي فيكو ءرمآلا لوأ نم هللا هقلخ

 « الفط ناكنيح هللا دنع نم الوسر مالسلا هيلع ىسيع نأ دعبي مل ًاذاف . باتكلا ىناثآ هللا دبع ىلا

 [كمنلا ماك قل ام لوأ نم هرب اق راع نآك ملسو هيلع هللا ىلص ادم نا: لاقي نأدعبتسي فيكف

 هللاب اونمآ نونمؤملاو هبر ند هيلا لزنأ امب نمآ لوسرلا نأ ىلع ةيآلا تلد (ةثلاثلا ةلأسملا))

 امالكن وكي دق هير نم هيلا لزنأ ىذلا نآل كاذب لوسرلا صخامتإو ؛ هلسرو هبتكو هاكئالمو



 ١ا/ ةيذلاب «انعط أ واخ | راق وو لاحت كل

 كلل هانم ناوكي امثال اييمارك ذأ الل كلل ركلإ نك وظ ا حلف كلا وخأ] عيج ملعأ تنك ناو انأ ىدبع

 :ةحرلاو دولا قالماكلا انأف ءةردقلاو ملعلاو كلملا ىف لماكلا انأ ام ىنأ ملعت ىتح . كيلع ءانثو

 تائيسلا ىلع رتسلا ىفو ؛ تانسحلا رابظا ىفو
 ةالصلا نوميقيو « بيغلاب نونمؤي نيذلا نيقتملا حدمب ةروساا ىف أدب هنأ (ثلاثلا هجولاإ)

 هيلعهللا لص دم ةمأه ةروسلا لوأىف مهحدم نيذلانأ ةروسلارخآ ىف نيبو ٠ نوةفني مهانقزراممو

 اذهو (هلسر نم دحأ نيب قرفنال هلسرو هبتكو هتكنالمو هللاب نمآ لكن ونمؤملاو) لاقف ٠ سو

 (بيغلاب نونمؤي نيذلا) ةروسلا لوأفف هلوقب دارملاوه

 ةالصلا نوميقيو) ةروسلا لوأ ىف هلوقب دارملا وهو 4انعطأو انعمس اولاقور) انبه لاق مث

 نوقفني مهانةزر اممو

 ةرخالابو) ةروسلا لوأ ىف هلوقب دارملا وهو «ريصملا كيلاو انبر كنار فغ )> انبه لاق مث

 (تن وذو مث

 لل فاطخاو] اين نا ادخار ايو) موق ىف مهر ىلا مبعرضت ةيفيك انهه مهنع كح مث

 (نوحلفملا مكئلوأو ممر نم ىده ىلع كئلوأ) ةروسلا لوأ ىف هلوقب دارملا وهو « ةرولارخآ

 اَهررحآ و ءروسلا لأ نيياةهاوللا تليص تكا

 الوسر كعب هللا نا : هل لاقو « هللادنع نم كلملا هءاج اذالوسرلا نأوهو 4 عبارلا هجولا)

 ىلع ىلاعت هللا اهرهظي ةرجعمب الا كلملا كلذ. قدص فري نأ هتكمال لوس انهن ؛ قالا لإ

 الاض اناطيش نيخلا كلذ نوك نأ لوسرلا زول رجعملا كلذ. الولاو" ؛ هاوعد ىف كاملا كلذ

 هللا مالك وه عومسملا نأ ىلع لدي زجعم ىلارقتفا ىلاعت هللا مالك عمس اذا اضيأ كلملا كلذو « الضم

 فرعيف « هريغال هللا مالك عومسملا نأ ىلع ةزجعملا مايق اهلوأ ةربتعم بتارملا هذهو . ريغالىلاعت

 هيلع هللا لص ىنلا دنع ةزجعملا مايق : اهيناثو . ىلاعت هللا مالك عمس هنأ رجعملا كلذ ةطساوب كلملا

 نأ : اهتلاثو . ناطينغي نسِنلاو ىلاعت هللا 'ةثعب كلم هتأثو: ءهاوعد ىف قذاضاكلكلا كلذ نأ لع سو

 : هاوعد ىف قداص لوسرلا نأ ىلع اهم ةمآلا لدتست ىتح ةمآلا دنع لوسرأا دب ىلع ةزجعملا موقت

 املف «كلذ اوفرعي نأ نم ةمالا نكمتت ال هللا دنع نم الوسر هنوك لوسرلا فرعي مل امل نذاف

 نأ نيبف (لوسراا نمآ ) لاق ؛ ماكحالا ماسقأو عئارشلا عاونأ ةروساا هذه ىف ىلاعت هللا ركذ

 نم توعبما كلم كاذ.:ةريخأ ئذلا نأ هيلا, فطو كاعتاهشلا قم ىو كلذ تأ فلي

 هللا لص لوسرلا ناميا ركذ مث ء لضم ناطرشب سيلو ؛ فيرحتاا نم موصعم « ىلاعت هللا لبق

 «07/ رخف - 1م



 ةيآلا «هيلإ 1 ام لولا نمأ 2 لاغت لو راما

 هتكئالمو هللا َنَمآّلك َنوُمْوْلاَو هبر نم لإ لزنأ ام َلوُسرل مآ

 اسبح يس

 ا 6اس اننا 0 ا

 ا 5 يا 501 هس اواو لس نم دحأ نب قرأ هلو هبتكو

 «(«؟مه» قيقا َكيلإو

 « مكبساحي ىلع فطعلابف مزجلا امأو « رفغي وهف : ريدقتلاو . فانئتسالا ىلعف عفرلا امأ . مزجلابف

 هنأ : فانشكلا بحاص لاق (ءاشي نمل رفغي) هلوق ىف ماللا ىف ءاراا مغدأ هنأ ورمع ىنأ نع لقنو

 دب رشلابأ نماعأا ملعأ نحللا اذه لدم قلي فيكو . بدك ورمع ىنأ ىلإ هتبسنو نحل

 هنأ (ضرأألا ىف امو تاوامسلا ىف ام هلل) هلوقب نيب دقو (ر يدق ءىث لك ىلع هتلاو ل لاق مك

 لماك هنأ (هللا هب ؟كبساحي هوفخت وأ كسفنأ ىف ام اودبت ناو) هلوقب نيبو « توكل او كلملا لماك

 تانكمملالك ىلع ىلوسم « ةردقلا لماك هنأ (ريدق ءىثث لك ىلع هتلاو) هلوقب نيب مث . ةطاحالاو ملعلا

 « تافصلا هذه ىف لاكلا لوصح نم ظعأو ىلعأ لاكالو ؛ مادعالاو نيوكستلاو ةردقلاو روقلاب

 .هنهاونوهرماوال اعضاخ ءهل'اداقنم ًادنع نوكي.نأ لقاع لك لع بحب تالاكلا هذه فوصؤملاو

 قيفوتلا هللابو ؛ هيهاونو هطخس نع ًازرتحم

 هبتكو هتكنال»و هللاب نمآ لكن ونمؤملاو هبر نم هيلا لزنأ امب لوسرلا نمآ ل ىلاعت هلوق

 ىف «ريصملا كيلاو انبر كنارفغ انعطأو انعم اولاقو هلسر نم دحأ نيب قرفن ال هلسرو

 لئاسم ةبآالا

 هدفا“ هلا ق”"نياانمل نك اعتاهتأ وهو : لوألا : هوجو مظنلا ةيفيك ىف (ىلوألا ةلأسملا)

 كلذ عبتأ ةيبوبرلا تافص لاك بجوي كلذو « ىلاعت هلل ةردقلا لاكو ؛ ملعلا لاكو . كلملا لاك

 اذإو ٠ ةيدوبعلا لاك وه كلذو « ىلاعت هلل عوضخلاو ةعاطلاو دايقنالا ةياهنىفنينمملانوك نيب نأب

 موي ربظي نأ هناسحإو هلضف ممعنم وجرملاف « ةيدوبعلا لاك انمرهظ دقو . ةيبوبرلا لاك انل رهظ

 لمآلا اذه ققح مهللا « ناسحالاو ةمحرلاو ةيانعلا لاى انقح ىف ةمايقلا

 (هللا هب كبساحب هوفخت وأ مكسفت أ ام اد نار) لاك ام لاك هنأ « مظنلا ىف ىناثلا هجولا ١

 ىرحيام كلذ'بيمعرك ذىلاعت هنامث « ةتبلا ؛ىث أن رهاظو اننطاب و ءانربجو انرسس نم هيلع قال هنأنيب

 لوقيهلضفبهن اك (نوذمؤملاو هبرنمهيلالزنأ امب لوسرلا نمآ ) لاف « انيلع ءانثلاو ؛ انل حدملاىرجب



 ١س ةيآلا «ءاشي نم بذعيو ءاشي نمل رفغيف» ىلاعت هلوق

 (تبسك, امب سفن لك ىزحي مويلا) ىلاعت هلوق عم ايندلا ف لصحت فيك ةذخاؤملا : لبق ناف

 ماعلا كلذ ىلع امدقم نوكيف صاخ اذه : انلق

 دقو . هللا هب ؟فخاوي : لقي ملو (هللا هب مك.احي) لاق ىلاعت هنأ (باوجلاىف عبارلا هجولارل

 [ىلاةخلاعت مرك ةزيسام ةلهج نه. نأ انرتحو رك اهوجو انساخ ايس نإ 02 ا

 شانعنبا|[نع ىوز ؛ رئارسلاو رئامضلا فام لكب انملاع ىلاعت هنوك ىلإ ةيالا هذه ىتعم عجرف ءاهب

 هربخ نمؤملاف  مهسوفنفف ناكامب مهربخي قئالخلا عمج اذإ ىلاعت هللا نإ : لاق هنأ امنع هللا ىضر

 بذلاو بيذكتلا نم اوفخأ امب مثربخي بونذلا لهأو ؛ هنعوفعي مث
 بذعيو ءاشي نملرفغيف) هلوق ةيآلا هذه دعب ركذ ىلاعت هنأ («باوجلا ىف سماخلا هجولاوإل

 نوكي نملًايصن نوكي باذعلاو :رطاو+لاكلتدورولاهراكن اك نمل ابيصن نارفغلا نو ف (ءاشي نم

 اهل انسحتسم رطاولا: كلت: لع ًاررضم

 ظفلا| نال ء فيعضوهو ؛ ةدابشلا نامتك ةيآلا هذهب دارملا : مهضعب لاق (سداسلا هجولا)

 هيلع هرصق مزليال ةيضقلا كلت بيقع هاراو ناكنإو ؛ ماع

 هله ةعويتف هلا هدمها وار ل سفلا نفح[ وع الويل (باوجلا ىف عباسلا هجولاإل

 حصي امنإ خسنلا اذه نأ : اهدحأ : هوجول فيعض اضيأ اذهو (اهعسوالإ اسقن هللا فلكيال)

 نيزجاع اوناك ىتلا رطاو+لا كلت نع زارتحالاب نيرومأم خسنلا اذه لبق اوناك مهنا : انلق ول

 مالسلا هيلع لاق كلذلو .ةردقلا ىف امب الإ درو ا, طق .فيلكتاا نآل ؛لطاب كلذو اهعفد نع

 لوصح ىلع ةيآلا تلد ول هيلا جاتحي امنا خسنلا نأ : ىناثاو «ةحمسلا ةلهساا ةيفيتحلاب تثعبد

 زوحي ال ربخلا خسن نأ : ثلاثااو . كلذ ىلع لدن ال ةيآلا نأ انيب دقو ؛ رطاوهلا كلت ىلع باقعلا

 ىهاونلاو رماوألا خسن وه زئاجلا امنا

 ملعأ هللاو هقفلا لودأ ىف انركذ دقو ؟ ال مأ خسني له ربخلا نأ ىف اذالتخا سانال نأ ملعاو

 ناتلأ نم هيفو ( ءاشي نم بذعيو ءانشي نا رفغيف لاق مث

 : رئابكلاباصأ بونذ نارفغ زاوج ىلع ةيآلا هذهب اوجتحا دق باعحألا (ىلو ألا ةلأسملا))

 «باثي الو بقاعي هنأب عوطقم رفاكلاو « بقاعي الو باشي هنأب عوطقه عيطملا نءؤملا نآل كلذو

 نوكأ 1 ملف « نيرمألا نم دحاوب عطقلل عفر (ءاشي نم بذعيو ءاشي نمل رفغيف) هلوقو

 هلامعا, بنذملا هثرب نمؤملل ابيصن كلذ

 نوقابلا امأو «ءابلاو ءارلا عفرب .بذعيو ء رفغيف :رماع نياو مصاع أرق (ةييناثثا ةلأسملا))



 ةيآلا «مكسفنأ تاك كالا ىلاعت هلوق ١م

 ىلص ىنلا ىلا سانو هاا ند نا جر كيزأ ءاج ةيالا هذه تلزن امل: لاق

 بحال امن هسفن ثدحيل اندحأ نإ قيطنال ام لمعلا نم انفاك هللا لوسراي : اولاقف ملسو هيلع هللا

 ليئارساومب لاق ؟نولوت مكاعلف : لسو هيلع هللا لص ىنلا لاقف ؛ايندلا هل ناو : هبلق ىف تبث نأ

 الو- كلذف اوثكفف ميياعكلذ دتشاو . انعطأو انعم اولاقف . مك انعم : اولوق انيصعو انعمس

 مس و هيلع هللا لص ىناا لاقف  ةيآلا هذه تخسنف (اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال) ىلاعت هللا لزنأف

 «هب اوماكتي وأ اولمعي ملام مبسفنأ هب اوثدحام ىتمأ نع زواحت هللا نآد

 (هللا هب ركساحب هوفخت 1 مكسفنأ ىف ام اودبت ناو)هلوق نأ ةبآلا هذه ىف ثحبلا لح نأ ملعاو

 ةذخاوملاف ٠ ابهفد نم نكمتي.الو . بلقلا لع درت ىنلا ةدسافلا رطاوخلاو « سفنلا ثيدح لوانتي

 اال اوف نأ نلاوازلا 1ك سمع ادور ارت تالا علاروا «اطإ أل اهات" قازج ىزج ذبل

 اهنمَو ءدوجولا ىف هلاخدا ىلع  مزعيو هيلع هسفن ناسنالا نطورام اهنف « نيمسق لع باقلا ىف

 اهعفد هنكميال هنكل واههركي ناسنالا نأ عم :لابلاب ةرطاخ ًارومأ نوكست لب ؛كلذك نوكيال ام

 ىلاعتهلوق ىلإ ىرت الأ : هب اذخاؤم نوكيال ىناثلاو : هب اذخاؤم نوكب لوالا مسقلاف ؛ سفنلا نع

 ةروسلا هذه رخآ ىف لاقو ( م ولق تيسك امب ؟ذخاؤي نكلو مكامأ ىف وغللاب هللا ؟ذخاؤيال)

 اذه (اونمآنيذلا ىف ةشحافلا عيشت نأ نوبحي نيذلا نا) لاقو (تبستك ١! ١ اهلعو تبسك ام احل

 ةذمتعللا كاَودنا وه

 اودبت ناو)هلوقو وفعلا لح ىفوهف لمعلا ىف لخدي الامم بلقلا ىفناك هلك نأ (ىناثلاهجولاو )ل

 اماو : ارهاظاما دوجولاىف لمعلا كلذ لخدي نأ.هنم دارملاف (هللا هب كبساحي هوفختوأ كسفنأ ىفام

 كلذ لكف ؛ لمعلا لصتي ملو تادارالاو مءازعلا نم بلقلا ىف دجويام امأو ٠ ةيفخلا ليبس ىلع

 ا را الولقلا لاف أت فيكس اان | عراد اذ ك1 نال +كغفط للا ىلا(! ذهو'ءهاؤفعلا خف

 اضيأو ؛ هيلع بترم باقعلا عاونأ ظعأو : : بواقلا لامعأ نم الا سيل عدبلاو رفكلا داقتعا نأ

 تيئف ؛ ىهاسلاو ل لاعف اك باع اهيلع بترتيال بولقلا لاعفأ نع تلخ اذا حراوجلا لاعفأف

 تااوحلا اذه كفل

 مومحلاو مومغلا ىه اهمتذخاؤم نكل اهم ذخاؤي ىلاعت-هللا نأ 4« باوجلا ىف ثلاثلا هجولاو ل

 تناك ريش نم هسفن هب دبعلا ثدحام : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع كاحضلا ىور : ايندلاف

 بقاعيلو . هنع لأسي ال ةرخآلا تءاجاذاف «ىذأو أ نرحوأ ايندلا ىف هب هيلتبي 0 ساحب

 هانعم اذهام اماج أف ةبالا هذه نع ملسو هيلع هللا لص ىنلا ت 511 مآ تاور“ هيلع



 ١س ةيآلا «مكسقتأ قام اود ناوؤ لات هلو

 لاك لصح اذإو (هللا هب مكساحي هوفخت وأ مكسفنأ ىف اهاودبت ناو) هلوقب تايئزجلا و تايلكلاب

 ناكهنيوكتو هقيلختباودجو « نيبوبرم اديبع ضرالاو تاومسلا ىف نم لكن اكف ملعلاو ةردقلا
 ةيآلا هذمب ةروسلا هذه هللا متخ ببسلا اذبلف , نيبنذدلل ديعولا ةياهنو « نيعبطملل دعولا ةياغ كلذ

 هنا) ةمدقتاا ةيآلارخآ ىف لاق امل ىلاعت هنا : سم وبأ لاق ؛ مظنلا ةيفيك ىف (ىناثلا هجولا)

 ىفامو :تاومسلاى اه.هلل) لايقن «:لقعلا للدلا ىرحجب .ىرحجب ام.هبيقحاركاذ (ميلع نولمعت امب

 هعادبإ وهني وكن وهقيلختب تدجو دقف ةثدحم تناك امل ءايشالا هذه نأ كلملا اذه ىنعمو (ضرأللا

 عفانملاو « ةرثاكتملا حلا ىلع ةلمتشملا ةبيرغلا ةبيجعلا ةنقثملا ةيكحملا لاعفاللا هذه العاف ناك نمو

 ناكف هب لهاجلا نع نقتملا مكسحلا لعفلا رودص لاحم نم ذإ ءاهب املاع نكي .نأو دي. "ل .«ةعظخلا

 هنوك ىلع ؛ ناقتالاو ماكحألا هوجو نم امهيفام عم ضرالاو تاومسلا هقلخ جتحا ىلاعت هللا

 ايتاموحو اهيل رجا اظحب اع ال للا

 ةينكلا)يعأ ؟ققلقولا تدم نم] سل ىلاعت هنا: ضاعال لاقل رظنلا ةيفيك ىف (ثلاثلا هجولا إل

 هللأ نيب  اهظفدح ىف. طاح الا و, .لاوماألا ةنايص اهن رمآألا نم.دوصقملا ناكف ,« نهرلا و دابشاالااو

 كلم هل هناف « اهنم هناحبس هيلا دوعت ةعفنمل ال ٠ قاخلا ىلا عجرت ةعفنمل دوصقملا امإ هنأ ىلاعت

 نضال اصل رول
 دعوأو ةداهشلا ناهتك نع ىمن امل ىلاعت هنا : دهاجمو ةمركعو ىعشلا لاق (عبارلا هجولار)

 راهظالاو نامتكلا ىلع ىزاجبف.« ضرالاو.تاومسلا:كلم هلل هنأ نيب.« هنلع

 لقفانأ لغ (نضرالا.ف. امو. تاومسلا قامدتنإلاهلوقب 5 جتحا 4( ةيناثثا ةلأسملا)

 ىب ماللاو :.اءاتثتسالا ةحضب ليلدب ضرألاو تاومسلا قف اهةلبج نم 7 ىلاطتب هللا قلك دل

 دارا ن اوك نأ ودي )لف. هللا ةعاط هقسف قم قسافلا!نضرغ 00 هناف ؛ 00 مال سيل (هلل) هلوق

 قيلختلاو كلملا مال هنم

 ىفام ةلمج نم آل ؛ءىشب سيل مودعملا نأ ىلع ةيآلا هذهب باحصاألا جتا (ةثلاثلا ةلأسملا))

 ىلاعتو هناحبسهتلا ةردق تحتنوكت:نأو دب ال ىهف ءاهتايهامو ءايشألا قئاقح ضرالاو تاومسلا

 كلت نيوكتو . قئاقحلاك لت قيقحت ىلع ارداق.ناكول هتردق تحن تاهاللاو قئاقلانوكن امنإو

 لوقلا ناكف ؛ قئاقحلل ةققحمو تاوذلل ةن وكم ىلاعت هللا ةردق تناكك ذك ناكاذاف ؛ تايهاملا

 الطاب ءىش مودعملا نأب

 هنأ سابع نبا نع ىوري (هللا هب مكبساحي هوفخت وأ كسفنأ ىف ام اودبت ناورإ ىلاعت لاق مث



 ةيآلا «ضرأللا قاماو تأ زال فام هّلل» ىلاعت هلوق اخ

 ب 252 5

 1 | كفن ام 0 نإ م ضرألا فاَمَو تا 1 قام هَ ل
 م

 2 51 نار 6 رت نيام رج لذ ع 9-- رو 2و ل

 ا ا لك ىلع هلل نا ذم م بدمي ءاَ 0 رم هللا هب 7 0

 (كيلق« لع هلزن هناف ليربجل ًاودع ناك مم لة) هلوق ريسفت ىف هنم افرط انركذو (كبلق ىلع

 وه بلقلا نأ الولف « باقلا ىلإ مثالا فاضأ ىلاعت هنا : نولوةيو ةيآلا هذبب نوكسعتي ءالؤهو

 امتآ ناك امل الإ و رعافلا

 01 ل ا ل 0 زا علا تاسلا نأ لوما اذهب تفاعلا نم تاجأاو

 اممت اذه : لاقنف ءوضعلا كلذ نم لصح امنا لعفلا كلذ ىلع ةناعالا بابسأ مظعأ 00

 لاعفأ نأ مولعملا نمو  جرفلا ثيبخ نالف : لاقيو . ىلق هفرعو « ىنذأ هتعمسو ؛ ىنع هترصبأ

 ناكاماففراوصلاو ىعاودلا نم بولقلا ىف ثدحب امن ةدلوت»و : بولقلا لاعفأل ةعبات حراوجلا

 باقلا ىلإ انهه مثالا فيضأ ببسلا اذهلف . كلذك رمألا

 . نامتكلا اذه ىلع مادقالا نم ريذحت وهو «ميلع نولمعت امب هتلاوإل لجو زع لاق مث

 لما همر اك نين [رذح اكتاخا ناكهيلق *ليفصهقلا مع نع بزعي ال هنأ لع اذإ فلكملا نال

 : ًاريخف“ ًاريخ نا اًيلع هتزاحو + لاعفالا كلت لك ىلع هبساح ىلاعت هنأ معي هناف ٠ ىلاعت هللا

 ماو رم كا

 هب مكبساحي هوفخت و كف ىفام اودبت ناو ضرآلا ىف امو تاومسلا ىنام هلال ىلاعت هلوق

 (ر يدق ءىثش لك ىلع هللاو ءاشي نم بذعيو ءاشي نأ. رفغيف هللا

 : التاسع ةيآلا ف

 هذه ىف عمج امل ىلاعتهنا : محالا لاق :لوآلا : هوجو مظنلا ةيفيك ىف «ىلوألا ةلأسملا )

 لوصاألا ٍلعنمةريثك ءايشأو « ةوبنلاوديحوتلا ليلد وهو ؛ لوصأألا ل نم ةريثك ءايشأ ةرودلا

 ضيخلاو : داهجلاو ءججلاو :موصلاو صاصقلاو :ةاكرلاو :ةالصلافىهو ءفيااكت او عّئارششاا نايبب

 ةئيادملا ةيفيكو .ا!ءرلاو «عيبااو « عاضرااو ءالبالاو : علم لاو . قادصلاو ةدءلاو « قالطلاو

 ديدهتلا ليبس ىلع ةبآلا هذبب ةروسلا هذه ىلاعت هللا متخ

 هناحبس ربعف«« للعلاو ةردقلا الا تسيل ةيقيقح تالاكىه ىبا تافصلا نأ تبث دق هنا لوقأو

 طبحلا للعلا لاك نع ربعو « اكلمو اكلم (ضرألا ىفامو تاومسلا يف !ه هلل) هلوقب ةردقلا لاك نع



 راك الا اكل

 070 يعج

 6 ةيآلا «هبلق مثلآ هناف ابمتكي نمود ىلاعت هلوق

 لولا ىذا ا

 بوجو ىلع ةلادلا ةمدقتملا تايآلل ةخسان ةيآلا هذه : لاق نم سانلا نم 4( ةيناثلا ةلأسملا)

 لب . أطخ هيلا ءىجلي ليلد ريغ نم خسنلا عوقو مازتلا نأ ٍلعاو : نهرلا ذخأو داهشالاو ةباتكلا

 نبا نعو « ةصخرلا ىلع ةلومت ةيآلا هذهو : طايتحالا ةياعرو داشرالا لع ةلومم رماوآلا كلت

 ىو (ةدابشلا اومتكتت الو) لاق مث ٠ خسن ةنيادملا ةنآ ىف سيل : لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع

 نه لا ودابع الا ةباحكلا كرت ابأ امل لاجت هنأ هيأ هر للغتلا لات للكل سا
 ع لاب[ ظل نم مح نأ نو دل انه قتال 0 نيل نويانللا نورك دات

 هللا بدن انبهف ؛ مهلاوحأ ىلع اءاطم سانلا ضءد نوكي نأ زئاجلا نم هنأ الا , قحلل ًادحاج انئاخ

 نم هعنمو « هقحن قملا بحاصل دبشي نأ وعملا كد 00 هم نأ ىلا ناسالاركاذ لاك

 مث! هلعج نأب هيف ددشو « فرعي ل وأ ةداهشلا كلت قا بحاص فرع ءاوس ةدايشلا لت ناك

 هلوق وهو: ليوأتلا اذهةمح ىلع لدي ربخ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور دقو . اهكرتول باقلا

 «دبشتس نأ ليقاديش نمد ويشلا تر

 مارا طال دنا ةدامعلا ناتك نمكلولا وك نأ ان دات ىف (ىلاثا هجولاو

 وأ أ ادوه اوناك طاسالاو بوقعيو قحسإو ليعم“إو ميهاأربإ نأ نول وقت مأ) ىلاعت هلوق هريظنو

 معلا راكناودوحجلا دارملاو (هللا نم هدنع ةداهش متك نم لظأ نمو هللا مأ لعأ متنأأ لق ىراضصن

 مدقت دقو . اهتماقإ ىلا ةجاحلا دنع اهئادأ نم عانتمالاو ةداهششلا نامتك ىف (ك 1 هجولا)

 هقح لطيدقف ةداهشلا ةماقإ نع عنتمأ ى ىم هنالل كلذو (اوعدام اذإ ءادهنشلا 5 الو) هلوق ىف كلذ

 ديعولا ىف غلاب اذهلف . همد ةم 1 ملسملا لام ةمرحو . هقحل لطبملاكةدا+ثلا نم عانتمالاب وه ناكو

 لئاس هيفو «هباق 5 ] هناف ابمتكي نمور لاق مث 3

 ماعط موقزلا ةرجش نا) ًايبارعأ ملعي ناكر ع نأ ىور . رجافلا مثالا (ىلوآلا ةلأسملا)

 روجفلا ىنعمب مثالا نأ ىلع لدي اذهف . رجافلا ماعط : رمع هل لاقف . ميتيلا ماعط : لوقي ناكف (ميثألا '

 ليقدت اك« ةيلعافلا لع مث آب عف فر هبلقو ناربخ مث: فاشكلا بحاص لاق يناثلا ةلأسملا)

 ىأ (هبلق مثأ ) ةلبع ىبأ نبا أرقو (هسفن هفس) هلوقك . حتفلاب (هيلق) ءىرقو « هبلق منأي هناف

 ا ل

 مملاو رومأملاو فراعلاو لءافلا نا : اولاقنيملكتملانم ًاريثك نأ ملعا (ةثلاثا ةلأسملا)

 آلا حورلا هب لزن) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ءارعشلا ةروس ىف ةلأسملا هذه انيصقتسا دقو باقلا



 ةيآلا «أ » ًآضعن مكضعب نفأ ا دول هلوق ١

 6 ءارلا كد ها 1 ندرلا عمج نيبو ل لا ف ناعرلا ني لصفلل (نهرف)

 : لاقي اك. ًاذاش اليلق الا لعف ىلع عمجبال العف نآل , ةحيبق اهنا : شفخالا لاقف ءاحلا

 500 08 ةةطعباو, هلك دعوا كال للقاو  انكبي دا ئوعأو ةافاقلا مب ةرات فقسو

 درو ليخو ء درو

 نهرف : ريدسقتلاو « ربخلا انرمضأو أدتبم هاناعج انش ناف فذ> ةيآلا ىف (ةعبارلا ةلأسملا)

 اريخهانلعج انش نإو . ةضوبقم نهر هيلعف وأ . امبماقم موقيام وأ « نيدهامشلا نم لدب . ةضورقم

 ةضاودقما نهر ةقيش لاف“: نادقتلاو أد عملا اانمَْخْأاو

 دوجولاح ىفءاوس رضحلاو رفسلا ىف نهرلا نأ ىلع مويلا ءاهقفلا تقفتا ( ةسماخلا ةلأسملا))

 الو (ةنآل !:رهاظب, ًاذخلأب رفدسلا.لف الإ:ز وال نهزلا نأ ىلا بهذي دهاجم ناكو ؛ همدعو تتاكلا

 حانجكيلع سيلف) هلوقك :.بلاغلا ليبس ىلع رفسلا ركذب ةيالا تديقت امناو ؛ مويلا هلوةب لمعي

 رهقلا زاوج طرش نم فوخلا سيلو (متفخ نا ةالصلا نم اورصقت نأ

 ةيآلانأب زوال عاشملا نهر نأب لاق نم جتحاو « ةريثك نهرلا لئاسم (ةسداسلا ةلأسملاإ)

 قاحتسا نهيرلاّن م ذاراطقملا نال هلعهلري [ضزأ ال ةعلاو اضم ن زك نأ تحب قعزلا نأ لعتلد

 اضوبقمنوكي نأ نكميال عاشملاو ؛ ضيقلابالإ لصحمال كلذو  دو>جلاعنمب قحلا بحاص بناج

 عامشملا نهر حصيالا بجوف

 مسقلا وه اذه نأ ملعاو (هتنامأ نموا ىذلا دؤيلف اضعب ركضعب ا ناف) ىلاعت لاق مث

 دوهشاالو ةباتك هيف نوكي الام ىنعأ ؛ةنامالا عبب وهو ٠ ةبآلا ىف ةروكذاا تاعايباا نم ثلاثا

 :ةأائاماهماو قهر ةيف"ن ركل

 ميكالإ هيلع مكنمأ له) ىل اعت لاق . هنم افئاخ نكي لا ذإ هريغ نالف نمأ «ىلوألا ةلأسملا ١)

 نمتؤا ىذلا دؤيلف) هدوحجو هتنادخ فخم مل ىأ (اضعب ركضعب نمأ ناف) لوقف (هيخأ لع مكتنمأ

 هتنامأ ءادأ ىف هنظ فلخي الف « نئادلا نظ ىف انمتومو ًانيمأ ناكىذلا نويدملا دؤياف ىأ (هتتامأ

 1 ا و ا م اناا همأا هقحو

 هلماعامل نئادلا نآل , دححالو هللا قتي نأ بحي نويدملا اذه ىأ «هبر هللا قتيلوإ لاق مث

 ىغبنيف « نهرلاو دابشالاو ةباتكلا نم قئاثولاب هبلاطيلو هتنادأ ىلع لوع ثيح ةنسحلا ةلماعملا

 دنع هيلاهيدؤوي نأ ىو ؛ قحلا كلذ ركني النأ ىف ةنسلا ةلماعملاب هلماعيو هلا قي نأ نويدملا اذهل

 ا تا را تا مورا فلعل نال سبأ قد وتوج لداشسالا قر اطرجالا لارا



 7 ةيألا اربع لو روس لك دكا ىلاعت هلوق

 ىلإ جرخ نك نيب بنك ذه ءااردضلا ىلإ نكلا اع الاخ ا ا

 دلل تاغ 1 ا حبصلا رفسأو « ةيلاخ ةفشكسنم تيبلا ضرأ تراص دقق ءارحصلا

 ترفسو «٠ مهولق ىف ام تفشك اذا ةرافس رفسأ موقلا نع ترفسو ٠ تفشك ىأ ابهجو نع

 رابغلا تح ناك امك رهظأ دهن تسمنك ذإ كنا كلاذو + قدكتلا ىلا كك

 هحوضول رفس : سمشلا بيغم دعب راهنلا ضايب ةيقيللاقيو ؛ حيرلا هب رفسام قرولا نم رفسلاو

 لعأ هللاو

 ةنهار ةمعنو , تيثو ماد اذإ ءىثلا نهر : لاقي ؛ ماودلا نم نهرلا لصأ «ةيناثلا ةلأسملا))

 ةجاتوتت ركل

 انه هنفرأ لدرلا دنع (تدهوع لاقي ف زدصم نقولا لع لوقت اه فا

 : رعاشلا لاق هدنع تعضو اذأ

 لوقأ اذ ب هنقف أ هينب ىنهريف ىننهارب

 : لاقاذاف «لعفلا لمع امنع لوزيو ءامسأ لعجتف لقنت دق رداصملا نا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 تنهر.: لوقت ام هب لوعفملا باصتتا نكل « ردصملا باصتنا هياصتنا نكي مل انهر ديازودنغ عطر

 امو.ناهرو نهر : ناعمج هلو « ءامس |مسالاعمج اك عمج ٠ « قيرطلا اذمامسا لعج املو ءابوث ديز دنع

 :' ىثعاألا لوقنهر لعااج
 ادسفأ دق نك مدسفيف انهر ٠ انئانبأ نم هيظعأ ال تيل 1

 : ثيعي لاقو

 نهرلا كلليق؟ نفءافدتع' كقلغو >< ندع اًهنوذ ئنمأو :داحن كا

 لعف : جاجزلا لاق . قاخو قلخو ءرشنو رشنو , فقسو فقس « نهرو نهر : انلوق ريظنو

 « عمجا عمج نهر نوكيف + جد ديلاج نفذ اق ءارفلا معزو , ليلق لعفو

 هه لورا قطر دعك نعزلا ؟ لاف اده نكح دو قماكإ نمر كر نا لو

 لاقيال نأ بجوف . ًادرطم عما عمج ىريالهيوبيسو اميسال اطقاستاضراعت امل امهنأ لعاو ؛ ناهر

 شابك و شبكو « لاعن و لمذ لدم , رهاظ سايقوهف نهر عمج ناهرلانأ امأو ؛ قافتالا دنع الإ هب

 بالكو بلكو . باعك و بعكو

 (نهرفزاضِيأ امهنعىورو ءاهلاوءارا | مضي (ن هرف) ورمعوبأو ريثكن با أرق 6« ةئلاثلا ةلأسملا)

 تأرقق ؛ لخلاف الإ ناهرلا فرعأال : ورمعوبأ لاق (ناهرف) نوقابلاو . ءالاناكسإو ءارلا عفرب

 «07-رخف اال »



 ةيآلا «ايتاك اودحت ملو رفس ىلع متلك ناووىلاعت هلوق ١

 اوس 2 163|2 - را -

 0 4 ن كاما 0 أهرف رق ابتاك اود و 0 0 منك نإ 1

 هه ده مس © سا قل سس

 0 0 0 قبو هنامأ نمو ىذلا دوي طم

 ما ل ا رود اس مراه

 دين ع نري ام لاو هلق 0 0 ابمتكب

 اذهفا 5 ةذخ نأ لمت امها ناهجو“ ةيفو ب قوسف هناف اولعفت ناو ل لاق مث

 « فيلكتلا عيمج ىف ماع هنأ : ىناثلاو . رارضلا نم هنع مكتيبمام اولعفت ناف : ىنعملاو ةصاخ عضوملا

 ىأ.59ب قوسف هناف ءهب مكممأ ام ائيش اوكرتت وأ «هنع مكتيرن امم ائيش اولعفت ناو : ىنعملاو

 هتعاطو ىلاعت هللا ىمأ نع جورخ

 ىنعملاو ؛ اماع نوكي وأ ؛ ةراضملا وهو « انهه هنم رذح اهف ىنعي ( هللا اوقتاو ل ىلاعت لاق مث

 هيهاونو هرماوأ عيمج ىف هللا اوقتا

 ا ا كلاما قراطاتجا و اذاشرا نتوكام مكملعي هنأ : ىنعملاو هللا ك-لعيو» لاق مث

 املاع ىلاعتو هناحبس هنوك ىلإ ةراشإ (ملع ميلع ءىث لكب هللاو) نيدلا را دا نا مكللعي

 ةرخآلاو انندلا حاصم عيمج

 دّولف ًاضعب مكضعب نمأ ناف ةضوبقم ناهرف ًابتاكاودحت ملو رفس ىلع متتك نإو) ىلاعت هلوق

 امي هللاو هبلق مث هناف اهمتك« نمو ةدابشلا اومتكتت الو هبر هللا قتيلو هتتامأ نمتؤوا ىذلا

 6 ملع نولمعت
 ناهربعيبو . دوهشوباتكب عيب : ماسقأ ةثالث ىلع هيآلا هذه ىف تاعاببلا لعج ىلاعت هنا معا

 رذعت أمبر هنأ لعاو « داهشالاوةبتكلاب ةمدقتملا ةيآلا رخآ ىف ىمأ املو : ةنامالا عيب و ؛ ةضوبقم

 ا 1 ياكل تالا يرتكب دل ناروأ ا كتاكللا قب ويال ناينامإ وفساا قف كلل

 دابشالا و ةبتكلا نمطايتحالا ىفغلبأ اذهو ٠ مظنلادجو اذهف ؛ نه رادع رومو :اناكتسالا وك

 لئاسم ةيالا ىف مث

 ا لع وأ اضم مكنم ناك نف) ىلاعت هلوق ىف رفسلا ىف قاقتشا انركذ ( ىلوألا ةلأسملا)

 رفسلاف .فشكلاو روهظلل فورحلا هذه بيكرت ةغللا لهأ لاق:انبه هديعنو (رخأ مايأ نم ةدعف

 ا لاجرلا قزاخأ نع رف هنألل ارفش رفشلا ىسو : هخض ويبو ءىثلا نيب ةنال .«تاتكلاز ره



 ١ ةيآلا «ديهشال و بتاك راضي الو» ىلاعت هلوق

 دارملالب ؛ هرهاظ ىلع هلمح نكمبال (ةرضاح ةراحجت نوكت نأ الإ) هلوقف ؛ ةرضاح ةراحجت ةراجتلاف

 مكيلع سيلف) لاق مث ؛ ديب ادي اهيفمهتلماعم منيب اهترادإ ىنعمو ؛ لادبالا نم هيف رجتيام ةراجتلا نم

 كاز نة مكيلع مثالا دري لو  ةباتكسلا كرت ىف كيلع ةرضمال : هانعم (اهوبتكتال نأ حانج

 كلذفالخ تيئدقو ؛ ابكرتب قملا بحاص مثأيو ؛ مهيلع ةبجاو ةروكذملا ةباتكلا تناكلا مثالا

 هانمدقام ابكرت ىف مهلع ةرضمال هنأ ناببو

 تعفرنإو ةباتكلا نأ دارملا : اولاق نيرسفملا رثك أو 6 متعيابت اذإ اودهشأو )ل ىلاعت لاق مث

 ةجاحلا نآلو : ةنؤم فخأ ةباتك الب داهشالا نآل . مهنع عفرام دابشالا نأ الإ ةراجتلا ىف مهنع

 نايسنلا انف فاخنال اهيلا تعقو اذإ

 طايتحالا قيرط ىلإ داشرالا ىمآلا اذه نم دوصقملا نأ كشال هنأ ملعاو

 ٍبتاكلا ايمن اذه نؤكي نأ لمتحي هنأ ٍلعاو 4 ديهش الو بتاكراضي الوإإ ىلاعت لاق مث

 امأو ٠ طايتحالا كرتي وأ صقني وأ ديزي نأبف بتاكلا امأ ؛ قحلا هلنم رارضإ نع ديهشلاو

 نع ىلا ؟فحاضل ع نكي نأ لمتحيو ؛ عفن هعم لصح ال ثيحب دهشي 0 نأف ديهشلا

 نيرسفلل رك 1 لوم لوالاو اميتامبم نعااطهنت رأ اهركرا ناب ولا

 دهاجنو ءاطعو وحسم" لوك قاكأ وةك واطول

 (راضيال) ىف عقاولا ماغدالاببسب نيهجولا لمتحا امإو . ةغالا ف زئاج نيهج ولاالكنأ ملعاو
 نلقافلا انهن رقلاو تتاكللا :نركذ "لولا نارا كك كذا

 رارضلا امهب لوعفملا امه نوكيف : لوألا ءارلا حتتفب رراضيال هلصأ نوكي نأ : ىناثلاو : رارضلل

 نايبانمكحأ دقو (اهدلوب ةدلاو راضتال) هلو وهو . ةروسلا هذه تمدقت ىلا ةيآلا هذه ريظنو

 (رراضيالو) هنع هللا ىضر رمع ةءارق نيهجولا لامتحانم انركذام ىلع ليلدلاو : كانه ظفللا اذه

 لوقلا جاجزلا راتخاو . حتفلاو راهظالاب (رراضي الو) سابع نبا ةءارقو « رسكلاو راهظالاب

 مسا نال كلذو : لاق (؟ب قوسف هناف اولعفت ناو) كلذ دعب ىلاعت هلوقب هيلع جتحاو « لالا

 رضأ نمي هنم ىلوأ ةيلكلاب قحلا لطبي ىتح ةداهشلا نع عنتمي نميو « ةياتكلا فرحي نمب قسفلا
 مثالاو (هبلق مث ] هناف اهمتتكي نمو) ةداهشلاءادأ نع عنتمي نميف لاق ىلاعت هنآلو ؛ ديهشااو بتاكلا

 : ليقل ؛ديبشلاو بتاكلا اباطخ ناكول اذه نأب ىناثلا لوقلا رصن نم جتحاو ؛ نابراقتم قسافلاو

 نع نوي.ملاف ةنيادملا لع نومدقي نيذلل اباطخ اذه ناك اذإو ٠ 7 قوسف هناف العفت ناو

 ملعأ هللاو مثرارضلا



 ةنالا «ةرضاح ةراجت نكت نأ الإ» ىلاعت هلوق 0

 (ةؤيتك اة يشتلا لجأ ىلإ: نيدن متيادت اذإ) ىلاعت هلوق ىلإ عجار هنأ: كوالا, نابجاو هيفف لوألا

 دنع ةيتكلاب رمأ املف « ديعب لجأ ىلإ نوكي دقو ٠ بيرق لجأ ىلا نوكي دق نيدلاب عيبلا نأ كلذو

 هوبتك افىمسم لجأ ىلإ نيدب متةيادت اذا : ريدقتلاو « ابرق لجالا ناكاذإ ام اهنع ىتتسا : ةتادملا

 هر راس ادمنت نأ ! :ىاثلا وى و اكلاةزراجتتلا_ نم ذاكلاناوهواءاط رق لجالا | نروك تأاآلا

 الل ل ادعو كك ناره وزو يالا, ل جلال اامآزو ( نيكو أل ر يغض ويتكت نر اومأست لوو

 اذهف ءاهوشكت النأ حانج مكيلع سيلف مني امتوريدت ةرضاح ةراجتلا تناكاذإ هنيكل : ريدقتلاف

 «ةراجتلا ند عونلا اذه ىف داهشالاو ةبتكلا كرت ىف ىلاعت صخر امناو٠ انام اينكتركا

 اذإ هنالو « قاخلا ىلع رمالا قشل داهشالاو ةبتكلا اف فلكت ولف « سانلا نيب ىرحب ام ةرثكل

 ملف : د>اجتلا فوخ كانه نكي مل ء ساجملا كإذ ىف هبحاص نم هقح نيلماعتملا نم دحاو لك ذخأ

 داهثالارو هيتكلا لإ ةجاع كانه نكي

 عوقولاو ث ودحلا ىنعمب نوكلا نمهنأ :امهدحأ: نال وةهيف (نوكت نأ) هلوق (ةيناثلاةلًاسملا)

 ةصقان انبه «ناك» تاعج تش نإ : ءارفلا لاق : ىناثلاو (ةرسع وذ ناكنإو) هلوق ىف هانركذ اك

 ل اا ا رس ناددلا# ؟ترشفتلاو ماع نواز يدتاررشلااو «ةرتضاج ةزاح مسالا نأ لع

 منيب ةرئاد

 هنأ ىلعف بصنلاب ةءارقلا امأ « عفرلاب نوقايلاو « بصنلاب (ةراجت) مصاع أرق (ةثلاثل ةلأسملا 9

 لا نارك نار الا: اراتدفتلا اق دحأ < هاذي اة فق مسالا رامضإ نم هيف دب الو ؛ ناكر بخ

 :نل ركاتقلاب كاوقل ثمر اكراتكتلا.ةبتك ةزرضاخ .ةززاك

 ا انباع ناكل وب نانتلالل نويلكت لق دا

 :اهثلاثو . ةراحت نأشلاورمألا نوكي نأالإ : ريدقتلان وكي نأ : اهتناثو . اموب مويلا ناكاذإ ىأ

 زئاج ريغ اذه : ىسرافلا ىلع وبأ لاق ؛ ةرضاح ةراجت ةنيادملا نوكست نأ الا ريدقتلا : جاجزلا لاق

 لجأ ىلإ تناكاذإ ةنيادملا نأب هنع تاحي نأ ...ركميو : ةرضاح ةراحت نوكتال:ةنيادملا نآل

 مثردلا ىدؤي نأ طرشب ةمذلا ىف مهردب ابو عاب نم ناف . ةرضاحلا ةراجتلاب اهتيمست حمص ؛ ةعاس

 ةلأسملا فدان ركذام اهيف هجولاف . عفرلابةءارقلا امأو « ةرضاحةراجتو ةنيادم كلذ ناكة عا سلا هذه ىف

 ملعأ هتلاو ةيناثلا

 باطل ةمذلا ىف وأ ًارضاح ناكءاوس لاملا ىف فرصتاا نع ةرابع ةراجتلا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 « نيعل 1 نيدب ةعياملا تناك ادع هنأ لعاو 8 رجات وهف ةراجن رجتي لجرلا 1 : لاقي 2 ميول



 ١م ةنآلا «ةرضاح ةناغ نو نأ الإد ىلاعت هلوق

 هلوق ىفو (هللا دنع طسقأ مكلذ) هلوق : اهلوأف . ثالثلا دئاوفلا هذه ىلع ةلمتشم ةبتكلا نأ نيب

 بتكلا كاذىأ « ردصملاىنعمفهنأل (هوبتكت نأ) هلوق ىلإ ةراشا هنأ : لوألا : ناهجو (مكلذ)

 انضرلا: ]ه5 ةابشالا او تتاكلل] قعد مكترمأ ىذلا كلذ :ةتلافخت رلاغقلا لاقيت كالا نظيفا

 ىنالف طسقأ : لاقي ؛ ردصم طاسقالاو « مسا طسقلاو : هللا دنع لدعأ (هللا دنع طسقأ) ىنعمو

 طساقوه : لاقيو (نيطسةملا بح هللا نا) ىلاعت لاق ء طسةم وهف لدع اذإ اطاسقإ طسقي محلا

 اذإهنالل ؛ هللا دنع لدعأ اذه ناكامتاو (ابطح ماهجل اوناكف نوطساقلا امأو) ىلاعت لاق : راج اذإ

 وهوهللادنعلدعأن اكف ؛ دعبأ بذك-ااو لهجلا نعو , برقأ قدصلاو نيقيلا ىلإ ناكاب وكم ناك

 نأ نم ةقيقحلا ىلإ برقأو « هللا دنع لدعأ ىأ (هللا دنع طسقأ وه مهئابآل مهوعدا) ىلاعت هل قل

 مهئابأ ريغ ىلإ مهوبسفت
 دض ىه ىبا «ةماقتسالا ىف غابأ «موقأ» ىنعم (ةداهشلل موقأ) هلوق (ةيناثلا ةدئافااوإل

 ج وعملا ىنحنملا دض؛مئاقلا بصتنملا نال كلذو ؛ جاجوعالا

 موقأو طسقأ :ىنعأ ؟ ليضفتلا لعفأ ىب مم: ليق ناف

 نم طسقأ نوكي نأ زوجيو « ماقأو طسقأ نم نيينبم انوكي نأ هيوبيس بهذم ىلع زوحي :انلق
 ميوق نم موقأو « طساق

 ىلإ برقأ تناكف ءركذلاو ظفحلل ببس اهنا : ةداهشلل موقأ تناكام ا ةباتكلا نأ معاو

 ةيناثلا و. ىلاعتهللا ةاضرم ليصحتب قلعتت ىلو آلا نأ ةيناثلاو ىلو ألا ةدئافلا نيب قرفااو « ةماقتسالا

 ايندلا لع همبدقت بحي نيدلا نأب اراعشإ ةيناثلا لع ىلوألا تمدق امتاو . ايندلا ةحاصم ليصحتب

 بايترالاو كنشلا لاوز ىلإ برقأ ىنعي (اوباترت ال نأ ىندأو) هلوق ىه4ةثلاثلا ةدئافلاو )ل

 ناريدثي نيلواللا نيهجولا نأ ثلاثلا اذهو . نيلوآلا نيبجولا نيب قرفلاو ؛ نينيادتملا بولاق نع

 ةحاصم ليصحت ىلإ ةراشإ ىناثلاو ؛ ندلا ةحاص» ليصحت ىلإ ةراشإ لوالاف ؛ ةحاصدملا ليصحت ىلإ

 قو اال هناف'سفثلا .نعاامأ © :نيغلا نع سفنلا نع.رزضلا عفد ىلإ ةراشا ثلاثلا اذهو . ايندلا

 نع ررضلا عفد امأو : ابذك وأ اقدص ناكل ه تلق ىذلا اذهو ناك فيك رمالا اذه نأ ركفا

 نسحأ اف« ناتملاوةبيغلا باقع ىف عقيف. ريصقتلاو بذكحا ىلإ هبسن امبر ريغلا كلذ نآلف ريغلا
 بيترتلا نم اهفام نسحأ امو « طسسقأا ىفابلخدأ امو دئاوقلا هذه

 لئاسم هيفو 4« نيب اهنوريدت ةرضاح ةراجت نوكست نأ الا ىلاعت لاق مث

 امأ ءعطقنم هنأ : يناثلاو . لصتم ءانثتسا هنأ : امهدحأ : نامجو هيف «الإ» (ىلوآلا ةلأسملا)



 اهيلا ىعد اذإ ةداهشلا ةماقإ نم عنتمب ال نأ دهاشلا لع بحي هنأ لع ةينآلا ةلالد انركذ امت رهظ

 هيلع بجو انيعتم ناك ناف « ةرثك مهبف نوكي نأ اماو «انيعتم نوكي نأ اما دهاشلا نأ ملعاو

 ةيافكلا ىلع اضرف كلذ راص ةرثك مهف ناكناو « ةدابششلا ءادأ

 .هديعنالف ًادهاشن وكي نأ زوحي ال دبعلا نأ ىلع ةيآلا هذه ةلالد انحرش دق (ةيناثلا ةلأسملا )

 : هنع هللا ىضر ةفيتح وبأ لاقو ؛ نيعلاو دهاشلاب ءاضقلا زو< : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق : ةثلاثلا

 ةداهش نيلجر ةدابش مدع دنع بجوأ ىلاعت هللا نا : لاقف ةيآلا هذهب ةفينح وبأ جتحاو . زو ال

 ةجحو «.نييعتلا كلذ لطبل نيعلاو دهاشلاب ءافتك الا انزوجولف : نيبعتلا لع نيتأرملاو لجرلا

 روكذم هيف مالكلا ما:و ؛نيعلاو دهاشلاب ىضق لسو هسيلع هللا لص هنأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 هقفلا تافالخ ىف

 ةرم كلذ داعأ' ٠ ايناث داهشالاب مث « الوأ ةبتكلاب ةنيادملا دنع رمأ امل ىلاعت هنأ معاو

 لإ انيك اذوإل ازيعتم موتك دنآ ونال الاو) لات | ةبككلاب لم اقم دكاأتلا ليس لغ قرعأ

 : لكاشتم ةشو (هلجأ

 نم دوصقملاو ؛ ةمآسو امأس ءىثلا تمس : لاةي « رجضلاو لالملا ةماسلا (ىلوألا ةلأسملا)

 . ريثكلاك طايتحالا اذه ىف لاملا نم ليلقلا ناف . رثك وأ لاملا لق ةباتكلا لع ثعبلا ةيآلا

 قلعت رمأف . ديدش جاجلو يظع داسف ىلإ ىدأ امبر لاملا نم ليلقلا ببسب لصاحلا عازنلا ناف

 اومدنت مث اوكرتتف اولمت الو ىأ (اومأست الو) لاقف « ةباتكلاب ليلقلاو ريثكلا

 ؟رمالا اذه ىف طاريقااو ةبحلا لخدت لهف : لبق ناف

 هفات'ا اويتكي نأ ةداعلا ف سيلو :ةداعلا لع لوم اذه نآل ال :انلق

 ءاردصم لعفلا عم هتلعج تئش نا نيهجول بصتلا لحب ىف نأ 4ةييناثلا ةلأسلا)

 1 قفط الو هريدقت ٠ ضفاخلا عزنب تّدش نإو ٠ هتك 1 الو : هريدقتف

 هج ل كت

 انههوهو . ًاقباس روكذملاىلإ دومي نأو دبال (هوبتكت نأ) هلوق ىف ريمضلا «ةثلاثلا ةلأسملا)

 قحلا امإو نيدلا امإ

 ظ امهف ءايلاب (هوبتكي نأ اومآسي الو) ءىرق 4ةعبارلا ةلأسملا)
 ىلاعت هللا نأ ملعا «اوباترت ال نأ ىندأو ةداهشلل موقأو هللا دنع طسقأ ملذ) ىلاعت لاق مث



 80 د «أوعدام اذإ ءادلوتدلا ل الو» لاع هلوق

 نايسناان ا لاو ذتلا اذه نأ لع نيرسفملا ةماعو ٠ لاعفالا:ةزمهب ايدعتم لعفلا لعج دقف

 ىيي انك ثان 0 امهادحإ ركذتف) هلوق ىف لاق هنأ ةنيبع نب نايفس نع ىورب ام الإ

 :ءالعلا نب ورمع ىبأ نع لوقنم هجولا اذهو ؛ دحاولا لجرلا ةدابش لثم نيتأرملا ةداهش عونج نأ

 3 ماقم ناموقي امهنآل « اهتركذأ اهعم تدبشف ىرخالا تءاج مث ةأرملا تدهش اذإ:لاق

 : لالا: :! ناهكوب هفعض اع لدرو. ١ سقما ةناغأ قافتابن طازه را )عورتا

 - ةأرملاف كلذك ناك اذاف «نمتدابش زن مل لجر نهعم نكي ملو «نغلب ام نغلب ول ءاسنلا

 والا ترد

 لالضلاناكاسلف (امهادحا لضت نأ)هلوةنم هلبق ملل باقم (ركذتف)هلوق نأ(ىتاثلا هجولا ١

 نايسنلا:لياقن ان اررشفم,راكذإلا ناك: (ناسفلاب اسم

 لئاسم هيفو «اوعد ام اذإ ءادوشلا بأي الوز) ىلاعت لاق مث

 عانتمالا نع دهاشلا ىبن هنأ : حصاألا وهو لوألا : هوجو هبآلا هذه ىف (ىلوآلا ةلأسملا)

 ؛قالطالا ىلع ةداهشلا لمحت دارملا نأ : ىناثلاو ءاهيلا قا بحاص جايتحا دنع ةداهشلا ءادأ نع

 دهانقلا سا كلذك + ةناتكلا ىأب ال نأ تتاكلا أ 6: لاق ««لاغقلا"راتخا و ةداق لرقا 21

 . ىوقحلا عايض امهمدع ىفو « رخآلاب قلعتي امهنم دحاو لكنأل : ةداهشلا لمحت نع ىنأي ال نأ
 عومجعب دارملا نأ : جاجزلالوةوهو : عبارلا. هريغ دجوي مل اذإ ةداهشلا لمحت دارملا نأ : ثلاثلا

 قالو رم كوكا لو كر املا جتحاو ءايناث ءادألاو د را سجتلا ا

 ءادأ دنع الإ حصي ال كلذو « ءادهش مهنوك ةرح ىضتقي (اوعد آم اذإ ءادهشلا بأي الو) هلوق

 ءادبش مهنوك تقولا كلذ مدقتي ل هناف لمحتلا تقو امأف : ةداهشلا

 لبق ابتاك هامم كلذكو (مكلاجر نمم نيديهش اودهشتساو) هلوقب اذه لكشي : ليق ناف

 بتي نأ
 0 20 نآز و الف“, ةيآلا هده ةرؤ رتغتلاب اكو ارتم راض هانزكذ ىذلا لملذلا ' اذ

 لارا عانتمالا ن رع ىلا (1 وع داماد] ادع كنا الو) هلوق رهاظنأ : قال ةيآلا كلت ىف

 4 رجب 1 ؛ لكلا ىلع 2 ريغ لمحتلا نأ مولعمو ؛ لكلا قح ىف بوجولل كلذو . لعفلاب

 (ةدابشلا اومتكتت الو) ىلاءتهلوقب دك أتمو , لكلا لع بجاو هناف لمحتلا دعب ءاداألا امأو ؛ هَلْ

 راصف ءاكوجولا ضعت نم لمجتلاب“نعانفلا ارمأ دلعي ,دابضاإلاب مالا نأ" كلاقل) ! لوأ اذه اح

 الو) هلو5 فرص ناكف (ملاجر نم نيديهش اودبشتساو) هلوق ىف الخاد ةداهشلا لمحتب رمألا



 ةنآلا «امهادحا لضت نأ ىلاعت هلوق ١

 هسفن ىلا ةعفنم ةدابششلا كلتب رحب ملو هب دبش امب املاع الدع ءابلسم اغلاب ارح نوكي نأ ةرشع

 هنيينوكي الو« ةأورملا كرتب الو. طلغلا ةرثكب افورعم نوكي الو. هسفن نع ةرضم اهم عفديالو

 ةاواذع هلع دهشز نه ني

 ءاسنلا عابط بلاغ نايسذلا نأ ىنعملاو (ىرخالا امهادحإ ركذتف امهادحإ لضت نأإ لاق م“

 رودص نم لقعلا ىف دعبأ نايسنلا ىلع نيتأرملا عامتجاو . نهتجزمأ ىف ةبوطرلاو دربلا ةرثكل

 تيسن ول امهادحا نأ ىتح « دحاولا لجرلا ماقم ناتأرملا تميقأف  ةدحاولا ةأرملا ىلع نايسنلا

 لئاسم اهيف مث ةيآلا نم دوصقللا وه اذهف ؛ ىرخألا اهتركذ

 ءازجلا : هانعمو : ديدشتلاو عفرلاب (ركذتف) نإ رسكب (لضت نا) ةزمح أرق 4«ىلوألا ةلأسملا)

 ]ا اأو تما“ ركل ا: ننيام نول عفر (ركذتف) فيضعتلا ىف نيمنب الهنأ الا مزج (لضت) عضومو

 .ضفانعا :هلنم "فان «.لضت,ن"ال : ةريدقتلا,: امقدحأ :.نامج و١ ةلفو.(نأ) بتي اورَهف':ءانوقلا

 لضت نأ ةدازا ىأ « هل لوعفم هنأ لع : قاثلاو

 لالضالا ال راكذالل داهشالاو مالكلا اذه حصي فيك : ليق ناف

 والا يي داركم لاو اال كاذاز اا نافحلا نط: نظل 1 ناع وكانرط : انف

 وهدحاولا لجرلا ماقم نيتأرملا ةماقا نأ نيبي ىتح ةأرملا لع لجرلا ليضفت نايب : ىناثلاو « ةيناثلا

 نيرماألا نت ذهن م دحاو لك ناك اذاف:« نيت أملا ئدخإ لالضؤ الإ ىقأتتال كلذ . ةيضقلاف' لدعلا

 امهاذحا' لالضت الإ كلذا]:لييس الو « ًادوصقم ةأرملا لع لخرلا لضف ناييوداهشالا ع

 باوجلا نم ىلابب رطخ ام اذه« نيبولط» نارمآلا ناذه راص مرجال :« ىرخأللا ركذتو

 بتكلاو « اهتس>تسا ام ىرخأ ةبوجأ نييوحنالو عضوملا اذه ةبتك تقو لاؤسلا اذه نع

 . ملعأ هللاو . اهيلع ةلمتشم

 ىنعمب هنأ : امهدحأ : نابجو هيف (امهادحا لضت نأ) هلوق ىف لالضلا (ةيناثلا ةلأسملا 9

 تنوكي نأ : ىناثلا.. متع بهذ ىأ ( نورتفي اوناكام منع لضو ) ىلاعت لاق: نايسفلا

 لالضلا لصصأ : ورمع وبأ لاقو « نابراقتم ناهجولاو « هل دتبي مل اذإ قيرطلا ىف لض نم كلذ

 ةبوديغلا ةغللا

 ا 31 2 بضتااو نيادغتلاب (زكذت) قاطكتلاو مصاعو رماع نباو عفان أرق (ةئلاثلا ةلأسملا ١

 ركذأو ركذ ناتغل امهو ء«بصنااو فيفختلاب ورمع ونأو ريثك نبا أرقو ٠ عفرلاو ديدشتلاب ةزمح

 فيحان ورق [نماو (نك ذه تنام اكد ف)«للاعت اق الاتش نثككأ كيدشتلاو « زنأو لدن وك



 ا ةيالا ءملاجر نم م نيديهش اودهشتساو» ىلاعت هلوق

 ريس دال ا داوشالا ةنيادملا فىلاعت هللا اهربتعا لارومآألا نم «ىناثلاعونلا))

 دروسا دنغ تيوينعلاب نكت كلت اهنس ال اه .ةراتكلا ةطرصقللا نأ ملعا و (مكلاجر نه

 : لئاسم ةيالا ىفو ؛ قحلا ليصحت ىلإ لصوتلا نم
 . ىنعم هتدوشتساو لجرلا تدبشأ : لاقي . اودهشأ ىأ (اودبشتسا) (ىلوألا ةلأسا ا )

 لعاف ىنعع ليعف.. نادهاشلا امهناديبشلاو

 مو كتم لهأ نم ىنعي : لوألا : هوجو هيف (؟كلاجر نم) هلوق ىف ةفاضالا يناثلا ةلأسملا)

 ةدابشلل مهنودتعت ندذلا (مكلاجر نم), اكلاتلارو أر حالا ىعلا مهضعب لاق: ىاثلإت نوما

 ةلااعلا كسب

 ةدحا و ةلاسم اذهه رك ةثاو ىفقفلا يفك قرع رك هع نك ةحاقسلا كارت 0

 امهنع هللا ىضر ةفينح ىف ًاوىعفاشلا دنعو . دبعلا ةداهش زوجت دبحأو نيريس نبأو حيرش دنع نأىهو

 « مهريغو ديبعلا لوانت, ماع (؟لاجر نم نيديهش اودهشتساو) ىلاعت هلوق نأ حيرش ةجح .زوجتال

 بتاتكلا نم :هعتم هتلادعر هنذو نامزالا لفع نال كا درو !!هلع/ لا ءاضضر أ ضنلا نم دامس

 لقعلاو ؛ هقح ءايحإ ىف ايبس كلذ راصف . ىعدملا لوقدب دك أت طئارشلا هذه عامتجا دنع دبش اذاف

 ىتفاشلاةجح . ةاعتسيما ةداهش نوكتب نأ ب جوف «قالاو زا تيبس تاتفال تلا دعو لال

 لك ىلع بحي هنأ ىضتقي اذهف (اوعدام !ذإ.ءادبشلا بأي الو) ىلاعت هلوقام نع هللا ىضر ةفبتتح أو

 دننعلا مقالا 4 باهذلامدع هيلع مرو ؛ ةداهشلا ءادأ 5-2 ىلإ :بافذلا ادهاش ناك

 ةيالا تلد ابلف « ةداهشلا ءادأ ىلا ب راهذلا هيلع مرح كلذ ىف هل نذأي مل اذإ ديسلا ناف ؛ ,كلنك نيل

 , باهذلاهيلع بحيال ديعلا نأ ىلع لد عامجالاو , باهذلا هيلع بجو ادهاش ناك نم لكنأ ىلع

 نسح لالدتسالا اذهو ادهاش ديعلا نركال ل

 اودهشتساو:لاق نم مهنم نأ انيب دقف ( اجر نم نيديهش اودهشتساو )ل ىلاعت هلوق امأو

 كإذك ديبعلا نأ مق ملف ريدقتلا اذه ىلعو « ةداهشلا ءادآل مهنودتعت ل مكلاجر نم نيديبش

 هجر ةعيارأرفا 0 لجر عافترا ىو «( ناتأ ماو لجرف نيلجر انوكي مناف لىلاعت لاق مث

 ناأرض الفدا ا : تيلاثلاو . ناتأرماولخردبشلف : ىناثااو .ناتأ_ ساو لج كل لا

 هللاهمسر ىسع نب لعاهركذ « نسح رئاجتاريدقتلا هذه لك« نودي ناتأرماو لجرف : عبارلاو

 متل عونا ايوب ) قالطلا ىف ىلاعت هلوةك وهو («ءادهشلا نم نوضرت نميإل لاق مث

 داههشا'لوبق طئارش : اولاق ءاهةفلاو « ةداهشللا اص دحأ لك سيلهنأ ىلع لدت ةيآآلا هذه نأ معاو

 «0-رخق 19



 ةيآلا «ائيش هنم سخبيالو هبر هللا قتيلو» ىلاعت هلوق 271

 انههو ؛ بتكي نأ بتاكب أ, الو :ريدقتلاو « هدعب امباةلعتم نوكي نأ (ىاثلا لامتحالاو ل

 رمآلاب هفدرأمث اقلطم ةباتكلاب |رمأ لوآلا نوكيف (بتكيلف هللا هلع م ) هدعب لاق مث ؛ مالكلا م

 جاجزلا امهركذ ناهجولا و ءاهايإ هللا هيلعىتاا ةباتكلاب

 ؛ ناتل اسم هيفو (قحلا هيلع ىذلا لاهل و) ىلاعت هلوق (ةباتكااىف ىناثلا طرشلا)

 تالجسلاو طورشلابتك ةيفيكب ملاعلا املراتخي نأبجو نإوةباتكسلانأ (ىلوالا ةلأسملا)

 هردقىف « قحلا نم هيلع امب هفارتعا هتالمإ ةلمج ىف لخديل قحلا هيلعنم ءالمابالإ متيال كلذ نكل

 (قحلا هيلع ىذلا لاملو) ىلاعت لاق كلذ لجاللف , كلذ ريغ ىلإ ؛هلجأو ؛ هتفصو « هسنجو

 زاجحلا لهأ ةغل باتكلا هيلع تللمأ: ءارفلا لاق ؛ ناتغل ءالمالاو لالمالا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ىلمت ىهف) ةيناثلا ةخالا ىف ىلاعت لاق « نيتغللاب نآرقلا لزنو « سيقو مبمت ةغل تيلمأو ؛ دسأ ىنبو

 (اليصأو ةركب هيلع

 رقي نأب قالا هيلع ىذلا لمملا اذهل رمأ اذهو 4 ائيش هنم سخبيالو هبر هللا قتياوإل لاق مث

 ايش هنم صقنيالو هيلع ىذلا لاملا 0

 هيلو للميلفوه لمي نأ عيطتسيالوأ افيعضوأ اهيفس قحلا هياع ىذلا ناكنإورإل ىلاعت لاق مث

 مث ؛هياو رارقإ وه رئتعملاف اربتعم هرارقإ نركب مل اذإ نيدلا هيلع نم نأ ىنعملاو («لدعلاب

 : لئاسم ةيآلا ىف

 , فيعضلاو ؛ هيفسلا ىنعأ « ةثالثلا ظافلأألا هذه نيب «وأ» فرح لاخدإ (ىلوألا ةلألا)

 قملا هيلع ىذلا نأ انعم نآل « ةرياغتم ًارومأ اهنوك ىضتقي ٠ لس نأ عيطةسيالنمو

 ةرياغتمنوكت نأ ةثالثلاف بجيف لدعلابهبلو للميلف ثالثلا تافصلا هذه ىدحاباةوصوم ناكاذإ

 ىلع فيعضلاو « نيغلابلا نم لقعلا صقان ؛ ىأرلا فيعضلا ىلع هيفسلا لمح بجو اذه تبث اذإو

 نم لمي نال عيطتسيال ىذلاو « ةيلكلاب لمعلا اودقف نيذلا مثو' فرخلا خيشلاو نونجماو ريغصلا

 رارقالاو ءالمالامبنم مصيال ءالوهلكف ؛ هيلعامو هلامبهلهجوأ سرخل ءالمالا نع هناسأ فعضي

 نم دحاو لكىلو دارملاو (لدعلاب هيلو لامياف) ىلاعت لاقف , مهماقم مهريغ موقي نأ نم دب الف

 هرومأ رئاسب برةب اك « نيدلابهيلعرقي ىذل اوه :ىصلاىلوؤ ؛ هيفسلا روجحن الو نآل . ةثالثلا ءالؤه
 اا 0 وبلا ىلو ةيلاوب,دازملا : عطرا ]زلت اعمال لسانعنيإ الاةؤا ملحضلا كر ةلاؤغأ اذهاو

 انب ةجاح ىأف ء اربتعم هلوق ناكنإو ئعدملا لوق لبقي فيك هنأل ءديعب اذهو « لمي نيدلا هل

 دايشالاو ةناتكلا لإ



 1/0 ةيآلا «بتكي نأ بتاك بأي الود ىلاعت هلوق ظ

 ناكص خش ىأ نم ةبتكسلا هذه لوصح دوصقملا نأ لع لدي اذه ناق (لدعلاب

 : هنم صقني الو نيدلا ىف ديزيال ثيحب بتكي نأ : لوآلا : هوجو هيفف «لدعلاب ١ هلوق امأ

 قرح كتتكي نأ بجو اهيقف, ناكاذا : لدانلا ]اهلا /ةجاحل اد دع هل ةجح نوك نأ حلصي ثيحب هبتكيو

 نيمصخلانم د>او لك نوكي ثيحي هبتكي نأو دبال لب « رخآلا نود طايتحالاب امهدحأ صخمال
 اقف ةينكي از و ركي كا رئ دفا ةءانهتإل يد لاه لات ايتن ا نس ل

 ضعب بهذملع هلاطبإ ىلا اليبس نيماسالا ةاضق نم ضاق دحي ثيحب نوكي الو : ملءلا لهأ نيب هيلع

 ىلا روهألا هذهو اهب دارملا ىف عازنلا عقيب ىتلا ةلمجما ظافلألا نع زرتح نأ : عبارلا . نيدهتجما

 ازيم ابيدأ نوكي نأو ٠ نيدهتّلا بهاذمب افراع اهيقف بتاكلا ناكاذا الا امتياعر نكمال اهانركذ

 : لئاسم هيفو (هللا هءلعاك بتكي نأ بتاك بأي ال و) لاق مث , ةبباشتملا ظافلالا نيب

 باحياو ؛ ةبتكلانع عانتمالا نع ابتاكناكنم لكل ىهن مالكلا اذه رهاظ «(لوألا ةلأسملا 9

 غال كوالا ىلا داشرالا لبس ىلع, اذه: نأ: كوالا: اءوجاو 'ةلفإو( اتاك ناك ندا لك لع تكلا

 نأىلو آلاف « ةيعرشلا ماكحأألاةفرعمب هفرشو « ةبتكلا هملع امل ىلاعت هللا نأ ىنعملاو ؛باحجيالا ليبس

 (كيلإهلازسحأ 6 نس>أو) ىلاعت هلوةكوهو :ةمعنلا كلتل ًاركش ملسملا هيخأ مهمل اليصحت بتكي

 اهميلعتيب هللا هعفن هك هتباتك سانلا عفتتي هناف

 دحاولاكلذالإ بتكي ًادحأ دحب مل ناف « ةيافك ضرف هنأ:ىعشلا لوق وهو «ىلاثا لوقاوإ)

 بتكي نأ مهنم دحاو ىلع بجاولا ناكاماوقأ دجو ناذ . هيلع ةبتكلا بجو

 راضي الو) ىلاعت هلوقب خسن مث : بتاكلا ىلع ابجاو ناك اذه نأ 4( ثلاثلا لوقلاوإ)

 (ديبشالو بتاك

 بتكي نأ ريدقتب نأ ىنعي . هللا هلع 6 بتكي نأ وه باحيالا قاعتم نأ (عبارلا لوقلاو)

 لخب ادبق هيف جردي الو ؛ طئارشاا نم طرشب لخنال نأو « هللا هلعام ىلع بتكي نأ تجاولاف

 «ناسشالا دوصقم لتخا طورشلا هذه ةاعارم نيغ نم هتك ول“هناأل كاذو :ناسنالا دوق

 ىلا طئارشلا لك رابتعاو « لدعلا نع هبتك اذ بتكت تنك نإ :هل لبق هن أكف . هلام عاضو

 ىلاعت هللا .اهريتعا

 ريدقتلاو « هلبقامباقلعتمنوكينأ : لوألا : نالاهتحا هيف (هللاهملعاك ) هلوق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 «ناهايإ هللا, هملعىتا :ةباتكساا ريغ بتكي نأ ىنبني ال ء اهايإ هللا ةءلع ىتلا ةباتكلا نع بتاكب بالو

 اهايإ هللا هملع ىتلا ةباتكلا كلت بتكبلف : كلذ دعب لاقم“



 ةياللا «ةودكماف ىيلما ل7 ؟ىك إد ىلاطت هلوق 1

 ةيمستلا مدعل رحب ل « جاحلا مودق ىلإ وأ ؛ سايدلا ىلإ

 0 د نما ةناذملا ىأ لاك أ ملعاف «هوبتك افإ ىلاعت هلوق امأ

 (مكلاجر نم نيديههش اودهشتساف) هلوق وهو داهشالا : ىاثا (هوبتك اذ) انبه هلو هو

 7 ناتلا سو هشتسف

 هللختب وةبلاطملا هيف رخأتت ؛ لجألا هيف لخديام نأ داهشالاو ةبتكلا ةدئاف (ىلوآلا ةلأسملا))

 نيدلا بح اص نآآل نيبناجلا 00 ببسلاك ةباتكلا تراصف . دحجلا هيف لخديو « ناسنلا

 لولح لبق ةبلاطملامدقت نمو . ةدايزلا بلطنم رذحب ؛ داهشالاو ةباتكلاب ديق دق هقح نأ ملع اذا

 ليصحت ىف لجآلا لولح لبقذ ذخأ دو ؛ دو>جلأ نع رذحي كلذ فرع اذإ نيدلا هيلع نمو لجألا

 مرجالدئاوفلاهذه داهشالا و ةباتكلا ىف لصحاسلف :نيدلا لواح تقو هئادأ نم نكمتيل ؛لاملا

 ملعأ لاو هب هللا 2

 نأ, ن ولئاقلا امأو . هذه ىف مهاعلاكشإال بدنلا ىماألا رهاظ نأب نولئاقلا (ةيناثلا ةلأسسملاإ)
 ىعختااو جيرج نباو ءاطع بهذم وهو بوجولاب موق لاقف ؛ هيف اوفلتخا دقف بوجولل هرهاظ

 اذه : نورخ ل هب كس ل 1 ىعخناا لاقو ؛ ىربطلا ريرج نس دم رايتخاو

 رك ال ليلشلاو :نانرخااءاومفا ورع ادق 85 كننلا "ع لزم ثلا

 مدعىلع عامجا كلذو : داهشإ الو ةباتك ريغ نم ةلجؤملا نامتآلاب نوعيبي مالسالا رايد عيمج ىف

 تعيد لوقي سو هيلع هللا للص ىنلاو . نيملسملا ىلع ديدشتلا رظعأ 1 ا

 نمأ َناف) هلوتب اخوسنم راص كلذ ناكل نجار كاك 0 لاف تحمس ةليكلا هيفلملا

 :ىميتلالاقو « ةنييع نب مكحلاو ىعشلاو نسحلابهذم اذهو (هتنامأ نع ؤا ىذلا دؤياف اضعب مكضعب

 مكضعب نمأ ناف) ىلاعت هلوق عمست الأ «دبشي مل ءاش ناو « دبشأ ءاش.نا : لاقف اهنع نسحلا تلأس

 نام اد كلا كرات عراد ع اك فلكل لجأ معاو (اضعب

 ملعاو (لدعلاب بتاك 1 بتكيلو) هلوقوهو : الدع بتاكلا نوكي نأ (لوآلا طرشلا))

 "116 ريغ كلذ نكس: اينتكيا نأ دلل 8ابإع تحي هنأ !ىطتقي نا (هوبتك اذ) ىلاعت هلوق نأ

 "12101 هن لوصح "0 ىأ (هوبتك اذ) هلوق ىنعم راصف . اتاك ناسنالا كلذ نوكيال دقف

 باطخ ىضتقي ناكنأو هرهاظ ناف (ءازج امهيديأ |وعطقاق 3 قراسلا و) ىلاعت هلوةك وهو

 امإ ءدحاو ناسنا نم ديلا عطق لوصح نم دبال هنأ هنم دوصقملا نأ انملع انأالا ؛ لعفلا اذهب لكلا

 بتاك مكب بتكبل و) ىلاعت هلوقب هانلق ىذلا اذه د اك أت مث انبه اذكف « ىلوملا وأ هبئانوأ مامالا



 /١١ ةيالا ليم العا لام لاك هارد

 كلذب مظنلا نكي ملف ٠ نيدلا اوبتك اف : لاقي نأ تجول كلذ ركذي ملول ذإ (هوبتك اه) هلؤق ىف هيلا

 رئاط الو . نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف) ىلاعت هلوقك « ديك أتلل هركذ ىلاعت هنأ : ثلاثلا . نسحلا

 نم«. ناك هنتر ىآ لع», [نيكم وأ انيس لاك ند ىلا متتيادت اذاف : هانعم : عيارلا (هيحانجب ريطي

 كلذو ؛ ةلعافم ةنيادملا نأ انركذ انأ ىلاب رطخام : سماخلا . لجأ ىلإ نيع عيب وأ ملس وأ ضرق

 نيدلا عمب ىلع اروصقم صنلا قبل متتيادت اذإ : لاق ولف , لطاب وهو نيدلاب نيدلا عيب لوانتي لك

 نيد هيف لصحي انيادت متتيادت اذإ : ىنعملا ناك (نيدب متتيادت اذإ) لاق امل امأ ؛ لطاب وهو ندلاب

 نيعلاب نيدلا عيب وأ ؛ نيدلاب نيعلا عب قبيو « نيدلاب نيدلا عيب صنلا نع جرخي ذئايحو . دحاو
 ريغال لحاو: نرد اههتم دحاو لك ىف لضاخل ا رناف

 مومعلا ديفتال «اذإ» ةملكو ؛ هويتك اف ندب متيادتاسلك: ةيآلا نمدارملا (ثلاثلا لاؤسلا)

 مليادت اماك لقي مو (متيادت اذإ) لاق ملف

 ليلدلا ماقانبهو مومعلا نمعنمتال اهنأالإ ؛ مومعلا ىضتقتال تناكناو «اذإ» ةماكنأ : باوجلا

 دنع طسقأ 5اذ)هلوقوهو ٠ ةيآلا رخآىفةبتكلاب سمأألا ىف ةلعلانيبىلاعتهنأل ٠ مومعلاوهدارملانأ ىلع

 رهاظلاف ٠ بتكي ملو نيدلاب ةلماعملا تعقو اذإ ىندملاو (اوباترتال نأ ىتدأو ةدامشلل موقأو هللا

 ناصقنلا مهوت امبرو « لظ وهو ةدايزلا بلطف « ةدايزلا موت امبرف . ةيفيكلا ىسنت هنأ

 تاروذحلا هده. نم نأ ةعفاولرةضك .نيكك اذإ امان. ب رجارخلاب رك عيل دج

 اضيأ مكحلا ناك . لكلا ىف ةمئاق ةلعلا هذه نا مث « ةلعلا وه اذه نأ ىلع صنلا لد املف

 لكلا ىف الصاح

 نالاؤس هيفف ( ىمسم لجأ ىلإ إل ىلاعت هلوق ك

 ؟ لجألا ام (لوألا لاؤسلاإل

 تقولا. وه ناسنالا لجأو ؛ دمألا ءاضقنال بورضملا تقولا وه ةغللا ف لجالا : باوجلا

 لجأب .ىثلا لجأ : لاقي «ريحأتلا نم هلصأو , ليقتسملاف نيحم اكان دلا لجأ 2 0

 لجاعلا ضف لحالات ادا ل

 دك لج الا تدر ىف ىديافلا اقإ هل مالا نوكي ال ةيرذلا (ىناثلا لاؤسلا)

 ؟ةنيادملا 17

 ملعيل (ىمسم) هلوق ىف ةدئافلاو (ىمسم) هلوقب هفصي نأ هنكمل لجالا ركذ امتا : باوجلا

 وأ ءداصخلا ىلإ :لاق لو « مايالاوربشلاو ةنانلاب تيقوتلاك ءامواعم ن وكي نأ لجأللا قح نم نأ



 ةنآلا « نيد ملي ال اذإ اونمان يذلا اميأا » ىلاعت 3 ١

 انكيف 1812 1 ا سو واذا اع ط هدللا كاذ ه2 لك ضحي ا هكجَحَو

 : كلا قلعتي ام
 نذل متعيلاست متذيادتو ء اضعب مكضعل نياد هانعمو : نيدلا نم لعافت نيادتنا ( ةيناثثا ةلأسملا ١

 7 ذا اد مهارد ناسنالا ضرقي نأ ضرقلا نآل « نيدلا ريغ ضرلا:ةغللا لهأ لاق

 ]1 رع كافيا لجالا هكلف نوح ,نينلاوب لالا “هعف نوح ةلوإ# كلذ هسأراموأ رع ؤأ
 ضرقتسا اذإ نادو ٠ ضرقأ اذإ نيدي نادو « لجأ ىلإ نمثب هتعاس عاب اذإ نادأ نيدلا

 : رحآلا دشنأو

 اقيض نونيدي ال موق عراصم ىز دقوانع هللا ىضقيو نيدن

 كلئلاا كل 071 اع لاا: ل]وقأ ةيادملا هذه دارللا ىف لوقف اذه تفرع اذإ

 ىلص لاققف : ثالثلاو نيتنسلا رقلا ىف نوفلسي مهو ةنيدملا مدق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نال

 ىلاعت هللا نأ مث «مولعم لجأ ىلا مولعم نزوو مولعم ليك ىف فاس يلق فلسأ نم» ملسو هيلع هلل

 لجأ ىلإ نيدب متلي ادت اذإ) لاقف لجاآلاو نزولاو ليكلا ىف طايتحالا هجو نيفلكملا فرع

 (ةيبكاذإ طم

 لجاألا هيف طرتدشي نأ نكعال ضرقلا نأ انيب امل فيعض وهو ضرقلا هنأ (ىناثلا لوقلاوإل

 لجاألا هيف طرتشا دق ةيآلا ىف روكذملا نيدلاو

 عيب : اهدحأ : هجوأ ةعبرأ ىلع تاعايبلا نأ : نيرسفملا رثكأ لوق وهو (ثلاثلا لوقلاو إل

 الخاد نوكي الف « لطاب وهو نيدلاب نيدلا عيب : ىاثلاو . ةتبلا ةنيادم سيل كلذو  نيعلاب نيعلا

 نيدلا عبو لجؤم نمب ائيش عاب اذإام وهو « نيدلاب نيعلا 0 نامسق انه قب ةيآلا هذه تحت

 تالاؤس ةيآلا ىفو ةيآلا هذه تحن نالخاد امهالدو . ملسلاب ىمسملا وهو نيعلاب

 وه كلذو « نيد امهنم دحاو لك نم لصح نأ اهتةيقحو  ةلعاف» ةنيادملا (لوآلا لاؤسلاإ)

 قافتالاب لطاب وهو نيدلاب نيدلا عيب

 نيد هيف امب متلماعت اذإ : ريدقتلاو « متلماعت متنيادت نم دارملا نأ تار

 (نيدب) هلوقب ةدئافلا اف نددلا ىلع لدب (متتيادت) هلوق «ىناثلا لاوؤدلا)

 0 ادلا : [ضرخ): نيد نوكي نادتلا" ىزانالا نبا لاق: لئاألا:: هو نف باوجلا

 هللا ركذف « ءارجلا نيدلاو . نادت نيدت اك: ىطوق نم. ةازاجلا ىنعم نيادتلا رخالاو «لاملاب

 ريمضلاع جريل نيدلا ركذ امبإ : فاشيكلاب.-اصلاق : يناثلا . نيينعملا دحأ صيصختل نيدلا ىلاعت



 او ةيآلا «نيدب متيادت اذإ اونما نيذلا اهيأاي» ىلاعت هلوق

 ملا اذه اذه لبق 3 1 ةمافس هتاف: لولا + نايت مظناا 00 نأ (ىلوألا ةلأسملا)

 كارت قاتلا - لال ىصيفت بجو رذر هلا لانس ىف فاشاإلا : اه مكحلا نم نيعون

 لا ل ديدهتلاب نيمكسملا كنيذ متخ ىلاعت هنا مث ؛ لاملا 2117 قل اباقلا

 عفاناو بساكملا باوبأ رثك أ ناسنالا ىلع دست ىوقتلاو (هللا ىلإ هيف نوعجرت اموي اوقتاو)

 ل ةرذقلا"ناف ( اويل" داشفلا لكمت ولع لالا لاخلا : طف اةيفكا لإ بانل نب اكل عببتأ

 لاسح ذعدالإ لمكي الو متيال « ىوقتلا ةمزالم ىلعو ءابرلا كرت ىلعو . هللا لبس ىف قافنالا

 ىوتلا هوجو نع لالحلا لاملا ظفحب ةيصولا ىف غلاب ةقيقدلا هذه لجأل ىلاعت هنا مث :لاملا

 (امايق كل هللا لعج ىتلا كلاومأ ءاهمتسلا“ وق اللوز انيفلا ةراوُس ف ماولطل درو دقو ؛ فلسا

 هللا همحر لافقلا لاق : داعملاو شاعملا ملاصمل ايبس اهنوكل لاوماألا سمأ ىف طايتحالا لع ثخ

 ةيآلا هذه ىفو ء راصتخالا ىلع رثك آلا ىف ةيراج نآرقلا ظافلأ نأ كلذ ىلع لدي ىذلاو : ىلاعت

 بتكيل و) ايناث لاق مث (هوبتك اذ ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ) لاق هنأ ىرت الأ « ديدش طسب

 هلوقل راركتلاكاذه ناكف (هللا هلع ا بتكي نأ بتاكبأب الو) انلاث لاق مث (لدعلاب بتاك كني
 رمالاةداعا اذهو (بتكيلف) اعبار لاق مث هللا هءلعام وهلدعلا نآل (لدعلاب بتاك مكني بتكيل و)

 نعةيافك (ل ادعلاب بتاك كيب بتكيلو) هلوق ىفو (قحلا هيلع ىذلا لاهلو) اسماخ لاقمث : لوألا

 هللا قتيل وراس داس لاق مث ؛ هيلع للبعامبتكي امإ لدعلاب بتاكلان آل (قلا هيلع ىذلاللميلف) هلوق
 (هبر هللا قتيلو) هلوق نم دافتسملاك اذهف (ًائيش هنم سخبي الو) اعباس لاق مث , ديكأت اذهو (هبر

 مث ؛ ىضمامل ديك أت اضيأ وهو (هلجأ ىلإ اريبك وأ ًاريغص هوبتكتت نأ اومأست الو) انماث لاق مث

 ةثالثلا دئاوفلا هذه ركذف (اوباترت ال نأ ىتدأو ةداهشلل موقأو هللا دنع طسقأ مكلذ) اعسات لاق

 لاكملا نضيقنت ب بس رجم -ىرحي ام لع تح اكل ةنألغ “كذب, كلذ 'لكو ؛ ةفئاألا "تأدك أتلا كلتل

 كالحلا نع هنوصو :لالحلا لاملا ظفحب ةيصولا ىف مكحلا اذه ىف غلاب  نيلوالا نيدكتحلا ىف

 طغاتم نع ةضاؤقإلاو + اهللأ ؟زبس ىف قافتالا 3م هطماوب ناسنالا ككل 010

 « مظنلا هوجو نم لوآلا هجولا وه. اذهف. « هللا ىوقت ىلع" ةبظاوملاو ؛ هريغو ابراا نم هللا

 تفلح رد

 عنم ال ىلاعتو هناحبس هللاف « ملسلا ةنيادملاب دارملا : اولاق نيرسفملا نم اموق نأ : ىناثلا هجولاو

 ةلصاح ابرلا نم ةبولطملا عفانملا عيمج نأ عم ةيآلا هذه عيمج ىف لسلا ىف نذأ ةمدقتملا ةيآلا ىف ابرلا

 الإ + مارش :قيوطلا اجلا لدصاوت ةهطفنم الاواةنإ الا ءايلعلا ضعب لاق اذلو ؛ ملسلا ىف



 ةيالا «نيدب متيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيأ ايد ىلاعت هلوق ١

 6 باه اس ل و ال سس

 وا هيلع ىذلا ناكنأف 56 3 نحوالاو هةر هللا قنيلَو قحلا هيلع ىذلا
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 ا طا لا اوُقَنأَو مكب ل هنأ | واعف نود ديالو
0 

 «؟ ل مملع

 هبر هللا قتيلو قدلا هيلع ىنذلا ةلاقو كيا هللا هملع 5 تك كعك أ تيكسالتلا لدسعلاب

 للميف وه لع نأ عيطتسيال و أقرعض نأ | مفس قحلا هيلع ىذلا ناك ناف ايش هم جيحيا»ال و

 نم نوضرت نمم ناتأ ماو لجرفنيلجر انوكي مل ناف مكلاجر نم نيديهش ازد مفطاو لدعلاب هيلو

 الو اوعدام اذإ ءانععتلا سان الو ىرخالا امهادحإ رحذنت اهادحا لدضت نأ ةلايقلا

 نأ كك ةدابشلل موقأو هللا دنع طسقأ كلذ هلجأ لإ اي أريغط ةزيعكلا نأ امان

 اودهشأو اهوبتكستال نأ حانج مكيلع سيلف ككنيب امموريدت ةرضاح ةراجت نوكست نأ.الإ وباترتال

 هللا مكاعيو هلا اوقتاو مكب قوسفهناف اولعفت ناو ديبش الو بتاك راضي الو متعيابت اذإ

 « يلع ءىث لكب هللاو

 لئاسم ةيآلا ىف نأ ملعا



 3 ةيآلا «نيدب متيادت اذإ أونمآ نيذلا اجاب دىلاعت ةلوت

 مو ها دل خه 2 22

 52008 هوبتك اف ىعسم لجأ 4 | نيدب متي اذ 5 نيا امي

 للميأو همك ا ل كَمْ نأ باكل لدعلاب بتاك مني

١ 

 هلمعءازج 7 ص ل دبالهّللا ناو رلا دنع وهف فلكم لكنأ دارا (ىلو ألا ةلأسملا)

 امنا) اضيأ لاقو (هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نف) لاق اء ماقلاب

 لاقو (هللا ابن نانا نضرأللا ف وأ تاومسلا ىف وأ ةرحض مف نكتف 'لدرخ نم هيح ان اقتم كلنا ذا

 اناا لورحو م هعشلا هس ناك ناو انف 1 ظن الف ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو)

 ءارج. ردعتلاو اذذح هش نأ: لوألا :ناهجو (تيسك اامز هلق ليوأت انو( نيساح اص

 هناف لاملا نم هتراجتب لجرلا هلضحام نآل « ءازلا كلذ وه.بستكملا نأ : ىاثلاو .. تيكا ام

 اذهو « اهستكم سفن لك فوت ىأ (تبسك امسفن لك ىفوت) هلوقف « هبستكم هناب ةغللا ف فصوب

 ىلوأ ناكر امضالا ىلا هيف جاتحيال ثيحب مالكلا ريسفت نكمأ امهم هنال : ىلوأ ليوأتلا
 نوكسمتيانباحصأو . قاسفلاديعوب عطقلا ىلع ةيآلاهذبب نوكسمتي ةيديعولا  ةيناثلا ةلأسملا))

 نأبالا كلذ نكميالو « هيلاناءالاباوثلصي نأودب الف نمآ امل هنألل , دولخلا مدعب عطقلا ىف اهب

 ةنجلا لخديو رانلا نم جرخي

 الا هل ىنعمال (تبسك ام سفن لكى وت) هلوق نأ وهو لاؤس هيفو «نودلظيال مثول لاق مت
 ًاريركت كلذ ناكف ء نوءلظيال مهنأ

 باذعلا لاصيإ ىلع اليلد كلذ ناك(تبدسك ام سفن لك ىفوت) لاق امل ىلاعت هنأ : هباوجو

 هديبع بذعينأ نيمرك آلا مرك أ مركب قيلي فيك :لوقي نأ لئاقل ناكف ء رافكلاو قاسفلا ىلا

 هللانآل ء ةطرولا كلت ىف هسفن عقوأ ىذلا وه دبعلا نأ ىندملاو(نوملظ!ال مثو) هلوقب هنع تا

 ىلا ءاسأ ىذلا وهف رصق نف هلهمأو «لالدتسالا قيرط هيلع لهسو . هرذع حازأو هنكم ىلاعت

 هناحبس هنأ وهف اناكأ لوصأ لع امأو « ةلزتعملا لوضأ لع ميقتسي امنإ باوجلا اذهو ؛ هسفن

 مثو) هلوق ناكف ؛ املظ نكي مل دارأو ءاش فيك هكلم ىف فرصت اذا كلاملاو ؛ قالا كلام

 هانركذام: ىلا ةةراشأ دكولا رد نعي نوالك

 ةنيادملا ةيآ ةروسلا هذه نم عضوملا اذه ىف ةروكذملا ةيعرشلا ماكحألا نم (ثلاثلا محلا

 بتاك كنب بتكيلو هوبتك اذ ىمسم لجأ ىلأ نيدب متيادت اذا اونمآ نيذلا اممأاي + ىلاعت هلوق

 عنب عرج لا 2 ١6



 هل سفن لكى وت مث»ىلاعت هلوق 0

 لاقف (هللاىلإ هيف نوعجرت اموب اوقتاو) لزن ص (ىتمعت م ل6 تب هعأو مكنيد 5 5

 كال هر شاع ةرعبلا نم: ةبآ ىتئامو ةنأ ينام 00 ا : مالس سلا هيلع ليربج

 ةكلب:! علبقو ء قي رشغاو اخ هوب نانا وراح اهدعب سو هل ! ىلعو هيلع هللا لص هللا

 تاعاس تال : ليقو 2 مايأ

 عوجرلا نأ ملعاو « ءاتلا مضي نوقابلاو» ءانلا حيتفب (نوعجرت) ورموبأ أرق ( ةيناثلا ةلأسملا)

 ناتءارقلا جرخ هيلعو 3 ٍدعتم جرلاو 5 مزال

 اوقتاو : ىنعملا سيل هناآل «فرظلا لع ال ء.هب لوغفملا لع (اموي) بصتنا 0 3 ةلأسملا)

 5 5 هلوق هلثمو 2 حاصلا لمعلا ن 7 َْن رمدقت 6 هئاقلل ا 1 مم ويلا رك 2 ْق

 عع هةفصو ذه ىنلا مويلا نا نوهت 57 5 / دش نادلولا لعب 0 0 كوهتت

 هللا دكا

 قتياماو 0 قس ال كلذو ؛ صوص نامز نع ةرابع مويأأ 8 ىضاعقلا لاق « ةعبارلا ةلأسملا

 ىصاعملا ةبناجمي اندلا راد ََق الإ 0 ال لاوهاللا كلت ءاقن ءاقتاو؛ َُك وهلا هدفا نه هيف ثدح 68

 فيلاكتلا ماسقأ مع صال نمضت (اموي اوقتاو) هلوق را ضف تت ايجاولا لعفو

 كلذ ناف ةهجلاو ناكملاب قلعت, ام هنم دارهلاءسيل ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا 4 ةسماخلا ةلأسملا )

 لك نكل اوناك اهنيأ مهعم هناف . هظفحو هملع ىلإ عوجراا هنم دارا سيلو « ىلاعت هللا ىلع لاح

 ةثالثث لاو>أ هل ناسنالا _.كترأ : لوألا : ناينعم هل (هللا ىلإ نوعجرت) هلوق نم تارقلا ىنام

 بيترتلا ىلع

 مف فرصتملا لب 0 مثرض الو مهحفت 2ك نوكلع اإل 3 34 مهتاهمأ نوطبف مهنوك : لوألا ةلالاو

 ىللاعتو هناحبس هّللأ الإ نوتيلا

 ملاوحأ حالصاب لفكتملا نوكي 0 مهتاهمأ نوطب نع زوربلا دعب منو © ةيناثلا ةلاطإو

 رهاظلا ل رك ىلا َّق مسح فرصت كلذ دع م نوبلز مالا الو َُق

 2 هناحبس هللا الأ ةقيقحلا قر 2 ارهاظ مهف فرصتملا كرك الل كاش توم دك ةئلاثلا ةلالاو

 ىنعم وه اذهف .ايندلا ىف لوخدلا لبق اهيلع ناكىتتلا ةلا+لا ىلإ داع ايندلا نع جورخلا دعب هناكف

 داللب ( باكعا وأ لا وز نم محل هلل دعأ ام ىلإ نوعجري دارملا نوكي نأ : ىناثلاو . هللا ىلإ عوجرلا

 ظفلل قباطتف نيسح يلييوأتلا

 ناتل اسم هيفو («تبسك ام سفن لك فوت مث ل لاق مث



 هس

 اذ ةيآلا كل ريخ أاوقدصت نأو» ىلاعت 8

 هل لصح ضوعنعن 5 همزلىذلا نيدلا اذبف .محرغلا هبذكو ا عدا اذإ أ رحارا

 نأ ىلع نيلد.ع نيدهاش ةماقإنم هل دبال لوآلا مسقلا فو . كلذك نوكي الو أ ء ضرآلاو عيبلاك

 قاذصوأ تفدلبا صرخ ةناحأ ا نأوهوناثاا مسقلا ىفو ؛ كله دق ضوعلا كلذ

 دغلا وه'لضأللا ن ال يبا ءامرغلا لعو هلوق لوعلا ناك ناش و

 لئاسم هيفو (5كل ريخ اوقدصت نأورإ ىلاعت لاق مث

 : هيف لصألاو  اهديدشتب نوقابلاو داصلا فيفختب (اوقدصت) مداع أرق (ىلوآلا ةلأسملا))

 نيءاتلا ىدمحا رغدأ ددش نمو : افيفخت نيءاتلا ىدحإ فذح ففخ نف . نيءاتب اوقدصتت نأ

 ىئردلا لو
 نم هيلع امب رسعملا ىلع اوقدصت نأو :هانعم : لوألا: نالوق قذصتلا ىف «ةيناثلا ةلأسملا)) .

 رسعملاركذ ىرج دق هنال هب علل فذحلا اذه زاج امتإو : هريغ ىلع هب قدصتلا حصيال ذا نيدلا

 :ىتناثلاو (ىوقتلل برقأ اوفعت نأو) هلوةكوهو ءامهيلا عجار قدصتلا نأ ملعف لاملا 50

 مويلكب هل ناكالا هرخؤيف لم لجر نيد لحالد» مالسلا هيلع هلوفل راظنالا قدصتلاب دارملا نأ
 ةبالا هذهل مح ىم دب الف : ىلوآلا ةبآلاب هيوجو تبث راظنالا نال ؛ فيعض لوقلا اذهو «ةقدص

 بودنملاب لب بجاولاب قيليال (5ل ريخ ) هلوق نآلو . ةديدج ةدئاف ىلع

 ةرخآلا ىف ليزجلا باوثلاو ايندلاىف ليمجلا .انثلا لوصح ريخلاب دارملا (ةثلاثثا ةلأملا)

 ريخ قدصتلا اذه نأ نوملعت متتك نا هانعم : لوألا . هوجو هيفو«نويلعت متنك نال لاق مك

 متنك نا : ىناثلاو . ةاصعلا ىلع ديدش ديدب هيفو « للعلا مزاوأ نم لمعلا لع ؛ هومتلمع نا مكس

 مكبر هب كرمأيام نأ نويلعت منك نا ::تلاثلاو ::نضبقلاو ناظنالا لع قدضتلا 0

 مك حلصأ

 ”نودلظيال مو تبسك ام سفن لك ىفوت مث هتلاىلا هيف نوعجرت اموي اوقتاول ىلاعت لاق مك

 اراصتأاو الجو هوز لالا وناكو ابأزلاب قولا رتاك كدلك فاينل معا

 ديعوو رجز ديزم ىلا اوجاتحاف ؛ مهتورث ببسب سمانلا ىلع بلغتلا مهنم ىرحي دق ناكو ناوعأو

 ؛ةيآلا هذمهكلا مهدعوت مرجالف . لطابلاب سانلا لاومأ ذخأ نعو ءابراا نع أوعنتمي ىح . ديدتو

 ةلئاشل هيوت«مؤيرلا لكأ ل فالك

 : مالسلاوةالصلا هيلعلوسرلا لعتلزن ةيآ رخآ ةيالاهذه : سابع نبا لاق (ىلو آلا ةلأسملا )

 هفرعب فقاو وهولزت م : ةلالكلا ةيآ ىهو (كنوتفتسي) تلزن 2 امل مالساا هيلع هنأل كلذو



 ةيالا (ةرسيم ىلإ 1 0 وذ نكن ود ىلاعت 8 1

 م نا لاقق لكلا ىف .ماعو ًايابزرلاب] نط راظألا - نأ فتان 5 ةلأملا

 ا م | سبح لمأ هنأ حيرش 02 0 انرلا هيلا ميهارباوىدسلاو كاحضلاو حيرشو

 أ كمأب هللا نا) هياتك ىف لاق ىلاعت هللاو .ءابرلا ىف كلذ 0 : ميرش لاقف . رسعم هنأ : ليقف

 لاك 0 زن امل هنأ 10511 هاش لوزن تيس ىإ نوابسملا ركدو'(اهلهأ لإ تاناماللا دوت

 الإ افرح لإ ةيايرلا نولمادي ا وزاكا نر ذل] ةعيراألا ,ةاوخالا تلاق (هل وييراوا تلا: نم بيري ازونذاقز

 0 يللا براي هلاكللا عزم

 ىلاعت هللا لزنأذ « مهورخؤي نأ اوبأف ؛ تالغلا كردت نأ ىلإ انورخأ : اولاقو . ةرسعلا ةريغملا ون

 أرب اوضرف :هلوسرو هللا برح انل ةقاط ال هناف هللا

 (ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نأو)

 امب اوجتحاو ؛نيذ لك ىف ةماع اهنا : نيرسفملا نم ةءامجو دهاجم لوق وهو («ىلاثلا لوقلا])

 ىفاماع مكحلا نوكيل« ةرسع اذ ناكناو : لقي لو (ةرسع وذ ناك ناو) لاق لاعت هنأ فا

 متت ناو) ةمدقتملا هيلا قالاق للاع هنال“ حجرأ هلونألا كاوفلاا و: اخاعلا لاق, قيرسلا لك

 2 1 را نم ناك نلاو + ةيآلا هده لاق مث ؛ صقن الو سخن ريغ نم (5 )أ 00

 مزلي ىح ةايلد مدقت ق> نم دب الف اخأتلا اهم دارب ةرظنلا نال ءاةردقلا تقو لإ هراظنإي بدو

 ةرورض رودصلا رئاس ىف هبوجو تدث « صنلا < هذه ىف راظنالا بوجو تبث امل لب ا
 ؛ابقفثأا رثك أ لوق اذهو «ةياهفنلكت زوحال لانملا ءادأ نغزجاعلا نأ وهو . ىنعملا ىف كارتشالا

 ميغ هللا ضر ىماشلاو كلامو ةفيش> ل ا

 كلم دحيال نأ وه راسعالا : لوقنف ؛ راسعالا ريسفت نم دب ال هنأ ملعا «ةعباسلا ةل أسملا)

 ابايث واراد دج ونم : انلق اذهلف « هنمب نم نيدلاءادأ هنكمالل هعاب ول ام هل نوكي الو . هنيعب هيدؤي ام

 هسفنل موي توقاالا سبحب نإ رك تلا امها ذو اجل ةدكمأ اها 1وإبا ةرعلا وذ دينو

 له ايوق ناك اذإ اوفلتخاو :« مهنع رحلاو دربلا عفدو مهتالصل وما مل دب ال امو ؛ هلابعو

 جاتحا اذإ همزلي اك. كلذ همزل, : مهضعب لاقف : هريغ وأ نيدلا بحاص نم هسفن رجاوي نأ همزاب

 ا 2 كذب نفإو .. اريسعم ناك اذا اضن اوفلتحا و 2 كلذ مدا ال : مبضعب لاقو « هلايعلو هسفنل

 كلا. هلع تدك ةعلست هل ل امانا كلذاقم اينالاو أ ءادآلا و لوبقلا همز له« يدوي

 نيدلا ىف هيدؤيو . كلذ الا نكمي ل نا ناصقتلاب اهعيبي نأ هيلع

 بج وف؛هيلعهلامهيلاطي نأ و: هسيحهيلعهرحرسعم هم رغنأن اسنالا جا اذإ «ةنماثلا ةلأسملا )

 راسعالا روهظ تقو ىلإ هسحب ٠ ناةلز دسم ةللاكع ف هلي زامل ناك أ اذ 0000 ىلا راظنالا



 060600000 دةزدزةزةزة بزة ب7 زآزآززؤزة ة 0

 ١+١ ةيآلا («( 5 رسم ذل ةرظنف ةرسع وذ ناكناو» ىلاعت هلوف

 تاذلا -ةيفوضوم طاق ناك نأ دعب ةفضلا هلع تاذنلا فوط تدخلا ولأ رغاز ءا سرا

 ىرخأ ةفصب
 : اودشنأو ةدئاز نوكست نأ <« عبارلا موهفملا)

 كربلا ةناوللا ناك( 1غ 1

 لوالا : ناهجو ةيآلا هذه ىف «نأك» ىف : لوقنف ريسفتلا ىلا عجرنلف ةدعاقلا هذه تفرع اذا

 ةراجت نوكت نأ الا) هلوق هريظنو ؛ةرسع وذ دجو ناو : ىننملاو . ثدحو عقو ىتعم اهنأ

 ظفالا اذه ىلع حصي اهإ ةيالا دوصقمو ؛ ةرضاح ةراجت تدقو ناو : ىنعم ىلع عفرلاب (ةرضاح

 ناوكتتا ةرظتش.ةوهع' اذ ئرتنشملا ناك ناو :ىنعللا ناكل ةرسع اذ ناكنأو : ليق رة

 ىلا ةرظنلا هلف ةرسع اذ.ناكاذإ هريغو ىرتشملا نآل : كلذك رمآلا سلو.« هلع ةروصقم ةرظنلا

 نامثعأرقو ؛ رك ل انعرع ورع وذات اك ناو هرتدقت. ريا فدحا عة ضقان انآ: ناثلا  ةردشملا

 (ةرسع اذ ناك نمو) ءىرقو « ةرممع اذ محرغلا ناك نا:ريدقتلاو (ةرسع اذ)

 رسعأ : لاقي «لاملا نمدوجوملا رذعت وهو « راسعالا نم مسا «ةرسعلا» (ةيناثلا ةلأسملا))

 لاملا دوجو اهيف رسعتي ىتلا ةلاكلا نهد ةرسعلا ةلاح لا كاط | ذإ لكلا

 : لئاسم ةيفو 4 ةرسيم أ ةرظنفإل ىلاعت لاق مث

 ةرظنهنولماعت ىذلافوأ . ةرظن رمالافوأ مكحلاف : ريدقتلاو . فذح ةيآلا ىف (ىلوألا ةلاسملا)

 : لوقت . لاهمالا وهو . راظنالا نم مسالا ةرظنلاو  ريخأت ىأ «ةرظن» 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ىلا نيرظنملا نم كنإ لاق نؤتكبإ مو. ىلا" ىرظنأ كرر لاق) ىلاعت لاه «راظنابو ةرطما» هنا

 (مولعملا تقولا موب

 هرظان قحلا بحاصفىأ (هرظانف) ءاطع أرقو . ءاظلا نوكسب (ةرظنف) ءئرق 4 ةثلاثلا ةلآسملا))

 ىتقتعوذ 6 لقادو أعشاع ناكم : مهو 0 كا لا قلاطا اع" هن رظن بحاص 5 2 هرظتنم 1

 ةرابملا ىلا ةرظنلاب هحعاسف أ رمآلا ىلع هرظانف هنعو ؛ لقب وذو

 رسلان وهو 2 'رانفاألا دضوه ىذلا 3 راسل رم م ةلءفم » ةرسيأأ» 4« ةعبارلا ةلأسملا إل

 ع
 ١

 رسيلاو ةرسدملا/ ءرسدلا ىلإ راص ىأ ءرسوم وهف لجرلا 0 لاقي هنمو ؛لاملا 0

 ىلا روساملاو

 ناتروهشم ناتغل امهو . ابحتفب نوقابلاو نيسلا مضي (ةرسيم) عفان أرق 4ةسماخلا ةلأسملا)

 اراتكلا 6 لا هاا نخلا 1 حتفلاو «ةيرسملاو ةيرشملاو . ةفرشملاو « ةربقملاك



 ةيالا «ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسعوذ ناكن أوه ىلاعت هلوق 4/٠١

 ةلزنم نوكت نأ : اهدحأ : هوجو ىلع لمعتست ةملك «ناك» نوي وحنلا لاق «ىلوألا ةلأسملا إل

 نأ : ىناثلاو . ربخ ىلا جاتحي ال ذئنيحو ءدجو ىأ .رمآلا ناكدق : هلوق فكلذو : عقووب ثدح

 510 و تا جاتحي ذاليحو « نامزلل ةدرجم ةملكلا قيتف « ثدحلا ىنعم هنم عل

 ابهاذ ديز
 مهلع تدروأ « ءابدآلا رباكأ نم عمج كانه ناكو . مزراوخ اقم تنك نيح ىنأ ملعاو

 اك مالو ناك انا هلع ان تناك اذإ 2 ناك د: نبل كولو ركنا : تلقف بابلا اذه ىف الاكشإ

 نوكلا ىنعم لوص> ىلع لدي «ناك»> كلوَةف « نامزب ثدح نارتقا ىلع لدام لعفلا نال « لاحم

 هداك نإ اعأ حتا [لذلا اذهف 1 :ةضقانال ةمات [كناك دعانا انهي ةامأ اذ.« لضاملا نامزلا ف

 "كلذ نورك متنأ و . افرح تتاك لب ةتبلا العف نكت مل ةمات نكست مل نإو ؛ ةصقانال ةمات تناك

 فشكنا مث هيف اوحلفأ امو ء ابتك هنع باوجلا ىف اوفنصو : اليوط انامز لاكشالا اذه ىف اوقف

 ثدحودجوكلوق نأ الإ ءدجوو عقوو ثدح الإ هل ىنعمال ناكنأ وهو انبه هركذأ رس هيف ىل

 كك ار و فلفل هءارقلا فيدخل نع و لا نورك نإ خدك نيمعش لغ

 نال ت6 16 اذان قلاب ةدرابلا طر طروماسن ملح دلل نوكب نأ. : نادل اورج ضرعلا

 ةماتلا ناكب ىمسملاوه لوألا مسقلاو : ملعلاب ديز ةيفوصوم ىضاملا نامزلا ف ثدح هانعف . املاع

 ثودهحلا وه نيعضوملا ىف «ناك » نم موهفملاف ةقيقحلا ىفو  ةصقانلاب ىمسملا وه ىناثاا مسقلاو

 دحاولا مسالا ناك مرج الف : ههسفن ىف ءىثلا ثودح دارلا لوألا مسقلا ىف نأ الإ .عوقولاو

 مسالا نكي مل مرج الف « رخآلاب نيرمالا دحأ ةيفوصوم ثودح ىااثلا مقلا ىف دارملاو « ايفاك

 0 كلا هسا ةكو ضروف ىلإ يي نأ تكتم عتيل نيهساللا نكد خف هنارهال ا: < ايفاك دحاولا

 نامزلا ىف ردصملا عوقو ىلع الاد ناك لعف هنا انلق نإ امأف . ثاحالا فئاطا نم اذهو

 ه5 لاب كلكف ردك لبا كعفز نسنل هنا :ايلق اننإ و: ةضقان ل ةفات نوكتت ادتتيف+ ؛ قيضاذملا

 لصف هنأ نيبت هاناقام ىلع رمآلا لمح اذإو . لاعفاأللا صاوخ عيمجو .ىمالاو لبةتسملاو ىضاملا

 هياكلاب ا لاكفألا لازاو

 : اودشنأو ءزاص ىنعمب نوكي ناكل «ثلاثلا موهفملا)

 امي وب اها داك دعو ااا الم ظللا نا ابق

 هذه تاذلاةيفو دوم ثدح هنأ راصىنعم ناف  هانركذام ىلع لومعانبه ظفللا اذه نأ ىدنعو

 تثودح هنأ الإ . عقوو تح يد انما لوكسم كاد هفاوش ل تناك ابنأ نحب ةفعلا
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 مربرب ككاو

 0 هأ/ ةيآلا «ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسع وذ ناكنإ مد ىلاعت هلوق

 اولاق 9 ايرال هن للا رافكلا عم باطخ وهو وأ ذب رل]:ةلماعما لعام ا نان اش

 مدقت موق عمباطخ (اونذأف) هلوقنال . ىلوأ لوألا لامتحالاو : ىضاقلا لاق ابرلا لدم عببلا امنا

 ىلع لدي كلذو (ابرلا نم قبام اورذو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهنأ اي) هلوقب نوبطاخما مهو مهركذ

 نينمؤملا عم باطخملا نأ

 نيملسملا عم ةيراحلاب مات ك لكنا

 ايلو ىل ناهأ نم» ربخلا ىف ءاج ا« لحتسم ريغ هللا ىصع نم ىلع قلطت دق ةظفالا هذه : انلق

 5 نذأيلف ةرباخلا عدي مل نم» ملمو هيلع هللأ ىلص ىنلا نع رباج نعو «ةبراحناب ىنزراب دقق

 هللانوبراحنبذلا ءازج امتإ) ىلاعت هلوق ءاهقفلاو نيرسفملا نم ريثك لعج دقو «هلوسرو هللا نم

 دراو نيملسلاعمديدبتلانم عونلا اذه ركذ نأ تبثف . نيبلسملا نم قيرطلا عطق ىفالصأ (هلوسرو

 .. ت1 هلو نس قارا كارا

 "علاجا دارملا* لالا“ ناي قؤكدلل لا تنل عير قلل قرأ لورد 1

 لمع لع رارصاللا : لوقنف . ليصفت هيفو برحلا سفن دارملا : ىناثااو . برحلا سفن نود ديدهلا

 ىلا سبحلاو ريزعتلانم هللا كح هيف ىرجأو هيلع ضبق هيلع مامالا ردقو صخش نم ناكذا ابرلا
 ةيغابلا ةّئفلا براحي اج مامالا هب راح ؛ ةكوشو ركسع هل نوك نم عقو ناو . ةبوتلا هنم رهظت نأ

 ٌكلارتو, ناذاللا كرت مع اوعمدجا ول'ءوقلا !ذكو'ةاةاكرلا'نئناقأ هنغ تلا ئضار دوك وأ كراج

 باتتسي اب رلاب لماع نم : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقو هاناركذ ام مهم لعفي هتاف ؛ قارألا

 هقنع ترض الإو بات ناذ

 ىنعم نأو . رافكلل باطخ (اونذأف اولعفت مل ناف) هلوق نأ ةيآلا هذه ىف (ىاثلا لوقلاوإل

 مل ناف ىأ ان ابرلا مرحتب نيفرتعم (نينمؤم منك نا ابرلا نم قب ام اورذو) ةبآلا

 لولا اذنه“ ىلا تهد, كىرمو 'ماوقرو هللا نما فوح اوتحأف) ةعاحتا ندر ١

 ول م ٠ ًارفاكناك مالسالا ”عئارش نم ةد>او ةعيرشب رفك نم نأ ىلع اللد هيف نا : لاق

 هعن ارث عيمجب 0

 لوقلا ىلعو « ابرلا ةلماعم نم متت نا لوآلا لوقلا ىلع ىنعملاو «متبت ناوزإ ىلاعت لاق مث

 محرعلا نولظت ال ىأ .(نويلظت 5 نوملظتل يكاومأ شوو كلف انرلا كالختسا نم ىناثل

 لاملا سأر ناصقنب ىأ نويلظت الو. لاملا سأر ىلع ةدايزلا تلط

 : ناتلأ سم هيفو (ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسع وذ ناكن او )ل ىلاعت لاق مث



 ةيآلا «هلوسرو هلال نبك اونذأف اداب هارو ىلاعن هلوذ 8

 1 نينمؤم تك

 0 ل _اطخ 1 008 تانيا 0 00 كور اباس ّق ما لا

 ؛ 0 0 ترعسم ةقكهجق نع 3 و راها درا" لياقم لاق ةناثللر

 ىلص ىنل هنأ رهظ ادككفل] ةريغملا اقر كاك اوناك٠ ىف كاع ل ا ةعسر رو. باحو

 0 هللأ 1 0 ةريغمل أى مثابرب | 00 اط ع 0 ةوخالا لسأ ل طلا طلا ىلع ملسو هيلع هللأ

 د
 اال افلا اكو اديع هللا حر نافع ن ناتعو ٠ نساسلا فكلنا هثلاثلا ةياورلاو ١

 اا ا و للا نقال يحاك سعر اضف نادل رس اب
 لل ل عر ل ل ىينافلب اكو ودلولا ىادلاغ و ساعلا قي تلو

 لماكتبال نام الا ل ىلع ةلالدلاك ( نينمؤم منك نإ) هلوق : ىضاقلا لاق 4« ةثلاثلا ةلأسملا)

 رئابكلا لك بنتجا اذإ قالطالاب انموم ريصي امتإو ةريبك لع ناسنالا رصأ اذإ

 ىلع (بيغلاب نونمؤي نيذلا) هلوق ريسفت ىف ةروكذملا ةريثكلا لئالدلا تلد امل : باوجلاو

 ناكف : هعئارشو نامالا لاك ىلع ةلوم ةيآلا هذه تناك« نامبالا ىمسم نع جراخ لمعلا نأ

 هيلا انيهذ انكل رهاظال اكرت ناكنإو اذهو نامءالا عئارش ىضتقمب نيلداع منك نا ::ردقتلا

 لئالدلا كلت

 لئاسم هيفو (هلوسرو هللا نم برح اونذأف اولعفت مل نافل ىلاعت لاق م“

 ىلع .لاذلا ةروسكم  ةدودم فلآلا ةحوتفم (اونذآف) ةزمحو مصاع أرق «ىلوألا ةلأسملاإل

 لص ىنلا نع ىورو .« ةروصقم لاذلا ةحوتفم ةرمهلا نوكسب (اونذأف) نوقابلاو.>!ونمآف : لاثم

 00 ا أذ تيسشما (ك كلذك رق اعبنأ هنع هللا ضر لع نعو.:: لسو هيلعوتا

 آف ردعتلاو ةيآآلا ده ق كودحم نادياالا|لوعفمو (ءاوس لع مكتذآ لقف) ىلاعت هلوق

 « كلذ اوملع دق اضيأ مبف مهريغ مالعاب او رمأ اذإو « هلوسرو هللا نم برح ابرلا نع هتني مل نم

 دمحأ لاقو . دك آ ةغالباا ىف ةءارقلا هذهف . مهريغ مالعإ ىلع نيل

 ليلد وهو (اونقيأف)نسحلا أرقو ؛نذإو ملع ىلع اونوك ىأ « نذالا نم ةماعلا ةءارق : ىحي نبا
 ةقاحلا ةءارقل

 باطخ (هللا نم برح اونذأف اولعفت مل ناف) هلوقب باطخلا نأ ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا)



 ا ٠و ةيالل 181 ارا نيذلا اهيأ اي» ىلاعت هلوق .

 اس سو ميك سس لس 2 تلا سا 6 لذ

 0 0 ىلإ 0 ه 1 1 00 نإو « اة كرار نول

 م < هد ا ا ع واع هز هر ةرارس متو ع

 هللا ىلِإ هيف و 8 10 اوت «؟/.ء) 0 كيلا | مكل كح ا 2

 دس ل تدرج د 6 اا 4

 «؟ماط نوال 37 50 1 0 لكى وت مث

 وتم هللاىلإ هنف ناوعجيرت اهاوي اوقتاو نوملعت متتك نإ كل ريخ )رقدصت نأ ةرالرم لإ ةراق

 «نوملظيال مثو تبسك ام سفن لك

 :! م|كاتسم ةنآلا ْق

 , فلسام هلف ابرلا نع ىهتنا نم نأ ةمدقتملا ةيآلا ىف نيب امل ىلاعت هنأ لعا «ىلو آلا ةلأسملا )9

 هذهىف ىلاعت لاقف « موقلا ةمذ ىف قابلا نيب و هنم ضوبقملا نيب قرفال هنأ ني نأ قوي نكد

 مط ناو مرح ةدايزلاف ؛« ضيشب مو ميم اع ناكاذإ كلذ نأ هب نيو (ابرلا نم قيام اورذو) ةيآلا

 ل ىف ةليوط ةدم رظننا نم نآل « كلذ ىف ىلاعت ددش امنإو : مهلاومأ سؤر الإ ا

 ىلإ هنع هعنم ىف جاتحيف ؛هل تاصح دق ةدايزلا كلت نأ ىلع هسفن نظو تقولا رضح مث لجاألا

 دق متلك نإ ىنعي (ابرلا نم قبام اورذو) هع ىمنام هؤاقتاو ( هللا اوقتا) لاف « ميظع ديدشت

 اضعب وأ ناك الكهوضبقت مل ىذلا كلذف . هضعب اوضبقتملوأ ؛ هوضبقت مل نإو ؛ هنعوفعيف اًئيش متضبق
 هضبق مرح هناف

 تقو ىف ىضمام نآل كلذو .اويلسأ اذا رافكلا ماكحأ ىف ريك لضأ ةيآلا هذه نأ معاو

 لع لوم ه,ىكحل رفكلا لاح ىف ءىث هنم دجويال امو : خسفيالو . صقتيالو قبب هناف رفكلا

 ناكناو : بقعتيال وفع وهف مالسالا ىف زوحي الو .هدنع زو<ام ىلع ع انتل ؛ مالسالا

 ؛ىمسملا رهملا نود اهلثم ربمابلف هضبقت لتناكن او ؛ ىضم دقف ةأرملا هتضبقف مر ىلع عقو حاكتلا

 هنع هللا ىضر ىعفاشلا بهذم اذه

 (نينمؤم متنك نا) هرخآ ىف لاقم“ (هللا وقتا اونمآ نيذلا اهيأاي) لاق فيك : لبق ناف

 نأ قاضم 10115 انراحأ'تكككتا كافناما ادع نأ «(باوجلا)

 ّ نوديزت متتك نا : ثلاثلا . هلبق نينمؤم متتك نا هانعم : لبق :ىتاثلاو +هاخأ مرك أ اعأ نك

 نا ابرلا نم قيام اورذ « مهنالب اونمآ نيذلا اهمأاي : عبارلا . نامالاب كل محلا ةمادتسا

 9:١ - فخر  0«



 ةنآلا هللا اوقتا أونمآ نذلا أ انإ» ىلاعت هلوق ا
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 دم نينم ومنك نإ | ران قيم 11
 ل خت مارح س1 هم ردؤعم رع

 مكلا 0 - منت نإو وهلوَسَرَو هل نم ٠ برحت اننا مناف

 ا ,ّلا نأ ا عاب اذإ ام ىرج ىرحي

 فودال : سابعنبا لاقف (نونزحي هالو مهيلع فوخالو) هلوقف اوفلتخا 4 ةثلاثلا ةلأسملا 9

 نم لقتنملا ناف : ايندلا ىف هوكرتام ببسب نونزحي مه الو « ةمايقلا لاوحأ نم عيلبقتسي اهف مها

 اطيتغم ناك ناو « ةفلاسلا لاوح اللا نم هتاف ام 2 ىلع نزح امبير اهقوف ىرخأ ةلاح ىلإ ةلاح

 تا ركلا و تاوتلا "لفأ قليل ةضغلا قم ردقلا اذه نأ ىلاعت نيف : ةتداعإو هفلإ' لجل ةبناثلاب

 ىذلا دئازلا ميعنلا مهتاف هنأ ببسي نونزحب مه الو ؛ ذئمويباذع نم مهلع فوخال : معألا لاقو

 ردصي ل هنأببسب اضيأ تور كا 0 هيفا ا ءادعسلا نم مه هريغل لصح دق

 هد كاد . هاندجتو اكع ديزأ تاونل نيقحتسم انرص ىح ( ردص آمن ديذأ 0 ا.ندلا ىف انم

 هر 15 حرا طارخلا

 اوتآو ةالصلا اوماقأو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نا) ىلاعت هلوق ىف «ةعبارلا ةلأسملاإ)

 مث ؛ تضاح تغلب اكو «هللاب ةفراع تغلب اذإ ةأرملا نأ وه , لاكشإ (مهمر دنع 5 مهل ةاكراا

 امهف « تام ةاكزااو ةالصلاهيلع بحت نأ لبقو « هللاب افراع غلب لجرلا وأ.تتام اهضيح عاطقنا دنع

 لوصح لع كقوتي#ال تباوثلاو رجالا قاقحتسا نأ لع كلذ لدف. ٌباْوُتلا لهأ نم قافتالاب

 اذإو , لامعألا عيمج نعيىلاخلا قسافلا نموا بيثي دق ىلاعت هللا نأ انبهذم نم اضيأو « لامعالا

 ؟ لامعالا لوصح ىلع رجالا لوصح انهه هللا فقو فيكف كلذك ناك

 اك طا روع كاوالاب ناقتي نان دقإلا 5 ”لانطتلا لزهلا انك اصقمنأ كااوخلا

 عم نوعدي ال نيذلاو) اذه دض ىف لاق ا. باوثلا بلج ىف ًارثأ امهنم دحاو لكل نأ لجآل لب

 جاتحيال.رخآ الإ هللا عمىعدا نم نأ مواعمو (اماثأ قلي كلذ لعفي نمو) لاق مث (رخآ الإ هللا

 ءاعد عم لالحتسالا ليبس لع سفنلا لتقو انزا| عمج هللا نكلو ٠ رخال 1 هقاحتسا ىف

 هوفثلا تجري لاصخلا هذه نم دحلاو 5 ن) نايل: املإ هللا غ

 . اونذأف اولعفت مل ناف نينمؤم متتك نإ ابرلا نم قيام اورذو هللا اوقتا اونمآ ا رو هلوق

 ةرسع وذ ناكنإو نوبلظت الو نوءلظتال ؟لاومأ سؤر مكلف متبت نإو 5 رسول



 «ت1ص 530 ب ب ايي يي

 ا

 اكو ةيآلا «تاخحلاصلا اولمعو اوما نيذلا نإأ» ىلاعت هلوق

 مرج أكدال اوتآو ةالصلااوماَقَأَو تاَحلاَصلا اوُلمَحَو اوم َنلا نإ زر ا 2 سا ا و 2 2 3 3 ل 0 الا ا 0
 د 22 5 عون رواج 6 هاضصر ا م3 6 2 ع د 6 سس ا

 «(؟ا//» نونزحي مهالو مهلع فوخالو مهر دنع

 لكىف لبانس عبس تتبنأ ةبحب هللا هبرض ىذلا لثملا (تاقدصلا ىبريو) هلوق ريظنو « ًادلص

 ةح ةثأم ةلزط

 ناكنم هانعمو : رفكلا نم لاعف رافكلا نأ ملعاف 4 ميثأ رافك لك بحال هللاوإل هلوق امأ

 ميئالاو ءهب انامأ يحلل كاف نالفا+:لوعف ءااذبج ءئقلا "له ميقملا ىمست برعلاو « ةداع هنم كلذ

 ىداعلاو ماثآلا تاق“ ىلع رز رمتسالا]! 3 ةخلام اضيأ وهو « لا وهو « لعاف ىنعم ليعف

 نوكي نأ وهو : رخآ هجو هيفو ؛ ادحاج نوكيف ابرلا جرحت ركني نميالا قيليال كلذو « هيف
 ةيالان وكتف : مي رحتللا داقتعاعم هلعفي نم ىلا اعجار نوكي ميئألا وا: ليعمل لا عجار نككلا

 : نيب رفلل ةعماج

 مه.ردنع مهرجأ محل ةاكزلا اونآو ةالصلا اوماقأو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلانا إل ىلاعت هلوق

 «نونزحي مهالو مملع فوخالو

 انه غلاب املف ادعو هدعب ركذ ًاديعو ركذ امم ىلاعت هنأب ةدرطم نآرقلا ىف هللا ةداع نأ معا

 : لئاسم هيفو ؛ عضومريغ ىف ةيآلا هذه ريسفت ىضم دقو ؛ دعولا ادب ةعبتأ ىارملا اتعود

 هناف ةيآلا هذبب ناميالا ىمسم نع جراخ حاصلا لمعلا نأب لاق نم جتحا لوألا ةلأسملا)
 رباغم فوطعملاو : نامبالا ىلع تاحلاصلا لمع فطعف (تاحلاصاا اولمعو اونمآ نيذلا نا) لاق

 اوماقأو تاحلاصلا اولمعو) ةيآلا هذهىف لاق هنأ سيلأ : هنع باجأنم سانلا نمو « هيلع فوطعنلل

 (تاحلاصلااولمعو) تحت نالخاد ةاكرلا ءاتيإو ةالصلاةماقا نأ عازنال هنأ عم (ةاكزا اونآو ةالصلا

 اورفك نيذلا) لاقو (هللا ليبس نع اودصو اورفك نيذلا) ىلاعت لاق اضيأو : متركذ اهف اذكف

 دنع هب لمعلا كرت ةديدج ةذئاف لع ةظفل لك لمح لصأآللا نأب هنع بيحي نأ لوألا لدتسملاو

 لصاللا ىلع رذعتلا عضوم را قبيف « رذعتلا

 ىرجب لالا ال مهرجأ مير ىلع : هلوق نم ىوقأ (مهمبر دنع مثرجأ مل) 4«ة يناثلا ةلأسملا ١

 . مجبر ىلع مهنرجأ : هلوقو . هذخأ عئابلا ءاش ىتم رضاح كانه دقنلا كاذف « دقنلاب عاب اذإ ام ىرجم



 ةيآلا « و هللأ ود للاعت هلوق 9" .٠ ١

 نركل فاو ٠ اننلا ىف ناوكي نأ لكتح تاقدصلا ءابزإو اب 0 ةيناثلا ةلأسملا )

 الف 15 ةلاغلا نأ : اهدا ءىد و نم انندلا ى ايراا قع لوقف اندلا قاأ هةرجالا ف

 هد نك راحل: ملسو هيلع هللا لص لاق ؛ هلام نع ةكربلا لوزتو : رقفلا ىلإ هتبقاع لؤت هثأل#لام رثك

 ( تاكا كلاوز و ةلادعملل طرة ندمت مذلا هتيقاع ناف هلام صقنب م ا اهنا ” و . لق ىلاف

 ببس مهلاومأذخأهنأ نودهاشي نيذلا ءارقفلا نأ : اهثلاثو « ةظلغلاو ةوسقلاو قسفلا مسأ لوصحو

 ' هلامودسفن ١ هنع ةكرلاو ريكا كاوزل انيس نوكي كلذو ؛ هيلع نوعديو ةنوضعس و:هنوتعلت انرلا

 لك هدصقو . عامطألا هيلا تهجوت ابرلا نم هلام عمج امنا هنأ قاخلا نيب رهتشا ىتم هنأ : اهعبارو
 ابرلا نا امأو « هدي ىف كرت, الفةقيقحلا ىف هل سيل لاملا كلذ نا : نولوةيو ؛عاطو قرامو ملاظ

 كان نا لذه يمة امنع رشلا ىدرإ شاع لا ةلاق ةل واللا : ورجل رجالا ىب قومللا فم

 قبب ال ايندلا لام نا : اهيناثو . محر ةلص الو ءاجح الو . اداهج الو ةقدص هنم لبقي ال ىلاعت

 ا ثيدحلا ىف تبث أ املاثو كالا زا اسلا وه كلذو . ةيوقعلاو ةعبتلا قبو توا دنع

 اف ؛ كلذك لالحلا هجولا نم ىنغلا ناك اذاف , ماع ةئامسمخ ءارقفلا دعب ةنجلا نولخدي ءاينغألا

 ءابرا امأو « ناصقنلاوقحلا وه كلذف ؛ نوكي فيك هتمرحب عوطقملا مارا هجولا نم ىنغلاب كنظ

 ةرخالا ىف دارملا نكي نآو: افلا ىف دا رملا نرودي نأ لكيم فافدملا

 هتجاح وهرقفعم ناسنالا ناك اذاف « هل هللا ناكهّلل ناكنم نأ : اهيحب ةاءوحي و نف ا نلا ىف امأ

 مدقت اف هانيور ىذلا ثيدحلا ىفو ءايندلا ىف ًاعئاج اعّئاض هكرتيال ىلاعتهتلاف « هللا ديبع ىلإ نسح

 ههاج ىفموي لك دادزب هنالابداثاو ماقلت كيلو الخ ىقتم لكلا ميللا» موي لك ىداني كلملا نأ

 لاوحالا هذهدادضأعم ؛ لاملانملضفأكلذوهيلا سانلانوكسودهيلا بواقتا ليمو « ليمجا هركذو

 هنأ رهتشا ىت هناف هنع عطقنت عاطالا : اهعبارو . ةحلاصاا تاوعدلاب هنونيعي ءارقفلا نأ . اهثلاثو

 عاط لكو ؛ ملاظ لكو . هتعزانم نع زرتح دحأ لكف . ءافعضلاو ءارقفلا تامبم حالصال رمشتم

 . ايندلا ىف تاقدصلا ءابراب دارملا وه اذهف « ًاردانالإ مبللا هلام نم ءىبث ذخأ زوجال

 نا» مسو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق هنأ ةريرهوبأ ىور دقف ؛ ةرخآلا ىف اهؤابرإ امأو

 هوافوأ هربم كدحأىب رياك اهيبريف هنيميب اهذخأيو , بيطلاالا اهنم لبقيال و تاقدصلا لبقي ىلاعت هللا

 ةبوتلالبقي وه هللا نأ اوملعي ملأ) هللا باتك ىف نيب كلذ قيدصتو «دحأ لثم ريصت ةمقللا نأ ىت-

 : ىلاعت هللا همحر لافقلا لاق ( تاقدصلا ىبريو ابرلا هللا قحمبو تاقدصلا ذخأيو هدابع نع

 ٌرتف لباو هباصأف بارت هيلع ناوفصب مدقت امف هيرض ىذلا لثملا (ابرلا هللا ق>ع) هلوق ريظنو



 1 ةيآلا «ابرلا هللا قحمب» ىلاعت هلوق

 2 م6

 «؟/1» 1 5 ما رانك غذا هلا تاقدصلا فريد ابر 1 5 قحمك

 ا 2 3 0 هللا ناز 0 هل 1 م 0 هيذع 0 ل

 وجرم هللا نم وفعلا نأ اناَوة ةمىلع ارهاظ اليلد كلذ نوكيف (ءاشي نمل كلذ نودام

 لالحتسا ىلا داع نمو : ىنعملاف «نودلاخ اف مث را لا باححأ كتل وأف داع نمو هلوق 8

 أرفاك ريصي ىتح ابرلا

 رفاكلل الا نوكيالدولخلانأ ىفعطاقليلد(نودلاخ اهيف مث رانلابادكأ كئلوأف) هلوق نأ لعاو

 (نودلاخاممف مه) هلوقكلذكو رفاكلالوق ىلا داع نميفرمصحلا ديفي (رانلاباعصأ كئاوأ)هلوقنآل

 زافكلا اللا لضحتل ؟راثلا ى.انلا هتك نانلابكتحاضا هوك نأ لع لدي انهو ظل

 هرهاظ لع قبب هنكل « هيف رافكلا رئاس انلخدأو : رهاظلا.اذه انفلاخ انأ بابلا ىفام ىصقأ

 انم وه ناكاذإ ةريبكلا بحاص نأ انبهذم نأ كلذو ؛ عضاوملا هذه ىف لمأتف ةريبكلا بحاص ىف

 هللا لإ لكوم نيبالا"ى هم و'هللا هنقاعبانأ وحي ؛ هنع هللا وقعت نأ ةقح "قى زوج ةلوس رو هللا

 ىف بهذملا اذه ةم نيب ىلاعت هللاو ؛ اهنم هجرخ لب . رانلا ىف دلخمال هناف هللا هبقاعي نأ ريدقتب مث

 هلوق مث , هانيبام ىلع ةريبكسلا بحاص قح ىف وفعلا" زاوج ىلع (هللا ىلإ هرمأف) هلوقب تايآلا هذه

 نال امف هدلخت ال هنكل رانلا هللاهلخدي نأ ريدقتب نأ ىللعلدب (نودلاخ اهف مثار انلاباحصأ كئاوأف)

 نسح ريسفتو فيرش ناب اذهو « نامالا لهأبال . رافكلاب صتخم دواخلا

 ىلاعت هنأ ٍلعا «ميثأ رافك لك بحال هتلاو تاقدصلا ىبريو ابرلا هللا قل ىلاعت هلوق

 انهه ركذ* تاقدصلاب مالا ى.ةمدقتملا تايآلا ىف غلاب دق ناكو « ابرلا نع رجزلا ىف غلاب امل

 ىعاذلا نآل كلذو. ب هدادف نع كشك «ابرلا لغفو.| تاقدضلا كررت لإ ءاعدلا ىرم 2 2

 ريخلا ناصقن نع زارتحالا تاقدصلا نع فراصلاو : تاريخلا ىف ديزملا ليصحت ابرلا لعف ىلإ
 تناك نإ و.ةقدصلا نأو .ةقيفملا ق 'ناصقت.هنأ الا: لاخلا ىف ةفانز ناك ناو ارا نأ لات

 ثفتاب ال نأ لقاعلاب قاللا ناك, "كل ذك رماآللا ناك املواء ئدملا ف ةدايز اع الإ ؛ ةرودقلا ف اك

 ىعاودلانم هيلاعرشلاهيدنام ىلعل وعي لب « فراوصلاوىعاودلا نم سحلاو عبطلا هب ىضقي ام ىلإ

 : لئاسم ةيآلا ىفو مظنلا هجو اذهف فراوصلاو

 هقحم : لاقي « لالحلا ىف قاحنا هنمو ؛لاح دعب الاح ءىثلا ناصقن قا (ىلوآلا ةلأسملا)

 هترارح ءىش لك ىف صقن اذإ قحام ري : لاقيو 2 قحتماو قحماف هللأ



 ةيآلا «هير نم ةظعوم هءاج نث» ىلاعت هلوق ش ٠٠

 « قيقح ريغ اهتينأت نآل ' دم يا (هبر نم ةظعوم هءاج نفل هلوق امأ

 لاقمث « عنتماف ىأ (ىبتناف) لاق مث (ةظعوم هتءاج نف) نسحلاو ىنأ أرقو ؛ ظعولا ىنعم ىف امنالو

 ناتلأسم هيفو (فلسام هلف)

 نم ىضم اع هل حفص ىأ : جاجزلا لاق : لوألا : ناهجو ليوأتلا ف «ىلوألا ةلأسملا)

 (فلس دقام محل رفغي اوبتني نا اورفك نيذلل لق) هلوةك وهو , ةيآلا هذه لوزن لبق نم هبنذ

 لاقي فيكف « ابننذالو امارح كلذ نكي مل محرحتلا ىف ةيآلا لوزن لبق هنآل « فيعض ليوأتلا اذهو

 0 7ك انكاملال ا ىرتلاو 8ك ذكانم”ناكام هنأ عم « بنذلا كلذ نع حفصلا ةيآلا نم دارملا

 نوكي فيكف (فاسامهلف) هلوقوهو : كيلعلا مالب هيا كلذ فاضأ ىلاعت هناألو « مدقتملا لعفلا

 كاز كنان ماكو هلع سلو" ءابقلا اوه نك اق ه1 أ كفلس ان ذل "قلل لاك": قاثلا : اذ كلذ

 متبت ناو) هلوقب كلذ دعب هنيب اك« طقف هلام سأر هل امنإ و٠« هذخأ هل زوحي الف دعب ضي ل نم

 ) مكلاومأ 3 مكلف

 هنمو « فاس وهف كمامأ هتمدق ءىث لكو « مدقتملا فاسلا : ىدحاولا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا إل

 رخلا ةفالسو . ماعطلالبق مدقي ام ةفلسلاو ؛ ولعلا ةهج ىف همدقتل , قنعلا ةفلاسلاو : ةفلاسلا ةمآلا

 اهريصع نم جرخي ام لوأ هنآل ءامتوفص

 ةيآلا هذه نا : هلوقأ ىذلا نأ الا ء نيرسفملل هوجو هيفف ( هللا ىلا هرمأو) ىلاعت هلوق امأ

 ةمدقم هيلع ليلدلاو :كرتي مل وأ ابرلا لكأ كرت هنأ نابي ريغ نه ابرلا لالحتسا كرت نمب ةصتخم

 امترخؤمو ةيآلا

 اذامع ىبتنا هنأ نايب هيف سيل (ىبتناف هبر نم ةظعوم هءاج نف) هلوق نأالف ةيآلا ةمدقم امأ

 مهنأ هللا كح ام ةملكلا هذه ىف تاروكذملا برقأو « قباسلا ىلا روكذملا كاذ فرصي نأو دب الف

 لوقلا اذه نع ىبتناف : ىنعملا ناكف : هيلا ادئاع (ىبتناف) هلوق ناكف ءابرلا لثه عيبلا امإ : اولاق

 ىلا داع : هانعمو (نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كتئاوأف داع نمو) هلوقق ةيآلا ةرخؤم امأو

 ىمتنا امي هنا : لاقي نأ اما ناسنالا اذه مث « هللا ىلا هرمأف ؛ ابرلا لالحتسا وهو « مدقتملا مالكلا

 صخشلا اذه ناك لوألا ناكناف . كإذك سيل وُأَد ابرلا لكأ نع اًضيأ ىبتنا ايرلا لالحتسا نع

 هرمأف) هلوق نكل ؛ مارك الاو ميظعتلاو حدملا قحتسي ذئنيخ . هللا فيلكتب امللاع هللا نيدب ارقم

 ةيالا هذه نأ تبث هلارغفخ ءاش ناو هلدعا الكا نأ ىلاعت هنأ دعب هن آلا كذك "لري" عشا كلا

 درا كأا ع " ايرلا ةمرح رقأ نم اصتخم نوكي نأ الا ق .. ملف. عيطملا نمؤملاب الو رفاكلاب قيلتال



 هه هبآلا«ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو» ىلاعتهلوق

 مالكة جحلا هذه ىفو ؛ هب اوادتسي نأ مل زاج امل الاو . رافكلا مالكال هللا مالك كلذ نأ اوءلع
 ةناثلا هل انما ف تر

 هلفىهتناف هبر نم ةظعوم هءاج نف) هلوق ةملكلا هذه بيقع ركذ ىلاعت هنأ (ةثلاثلا ةجحلا

 ىضتقي مالكلا اذه رهاظف (نودلاخ اهيف مه رانلا باحأ كئلوأ داع نمو هللا ىلا هرمأو فاسام

 كلت داسف نع فشك دق ىلاعت هتلف (ابرلا لثم عيبلا امإ) هلوق ىهو ةبيشلا كلتب اوكسمت امل مهنأ

 كلت باوج نكي مل هللا مالك(ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو) هلوق نكي ملولو ؛ اهفعض نعو ةوبشلا
 عضوملا اذهب اقثال (هبر نم ةظعوم هءاج نث) هلوق نكي ملف اروكذم ةبيشلا

 نم (ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو) هلوق نأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا بهذم 4 ةيناثلا ةلأسملا )9

 لل 0 ا

 فيرعت الاهيف سيل لب « ةتبلا مومعلا ديفيال فيرعتلا مالب لحنا درفملا مسالا نأ هقفلا لوصأ ىف

 ةدجاو ةروص'ىف ةكح تويثى هب لمعلا ئفك كلذك ناك مو ؟ ةهاللا

 فعضأ مومعلا هتدافإ نأ كشنال انكلو . مومعلا ديفي هنأ انماس اذاانأ وهو( ىاثلا هجولاو إل

 لحأو هلوق نأ الاقا رغتسال ادافأ ناو (عيبلا هللا لحأو ) هلوق الثم « مومعلل عمجلا ظافلأ ةدافإ نم

 الا قارغتسالا ديفيال (عيبلا هللا لحأو) هلوق نأ تبتف « قارغتسالا ةدافا ىف ىوقأ تاعايبلا هللا

 طبضلاو رصحلا نع ةجراخ ةريثك تاصيصخت اهبلا قرطي نأو دبال مومعلا ريدقت مث ةفيعض ةدافإ

 بذكلاوبذك هنال ملسو هياع هللا ىلص هلوسر مالكو ىلاعتهللامالكب قيلي ال مومعلا اذه لثمو

 نال زئاج كلذف ء ادمج اليلق هنم صيصختلا عضوم نوكي ىذلا ماعلا امأف : لاح ىلاعت هللا ىلع

 ىلع اذه لمح نأ تيثف ؛ برعلا مالك ىف روهشم فرع بلغالا ىلع قارغتسالا ظفل قالطا

 زئاج ريغ مومعلا

 0 لوسر جرخ : لاق ؛ هنع هللا ىضر رمع نع ىور ام «ثلاثلا هجولا)

 هذه نأ انملعف «٠ كلذ لاق امل مومعلل اديفم ظفللا اذه ناكولو « ابرلا نع هانلأس امو ايندلا نم

 تاالمجملا نم ةيآلا

 مرحو) هلوقو ؛ الالح عيب لك نوكينأ ىضتقي (عيبلاهللا لحأو) هلوق نأ 4« عبارلا هجولا

 ليوأف ةدايزلا هب دصقيو الا عيب الو . ةدايزلاوه ابرلا نآلءامارح ابر لكن وكي نأ ىضتقي (ابرلا

 تناكف «ةبآلا هذ مارحلا نه لالحخلا فرعي الف« عيمجا مرح اهرخآو « عويبلا عيمج حا ايأ ةيآلا

 ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نايب ىلا مارملاو لالحلا ىف عوجرلا بجوف « ةلمج



 ةيآلا «ابراا مرحو عيبلا هللا لحأو» ىلاعت هلوق هر

 217 قم ذا رملا سيل ةنأ اني: دقو: ةنذلا ةهدقما لب وأت بحت ادق نتخو ظقن داقعالا و لولا

 هلمحت نحو « ابرلاف فرصتلا ىلع هومتامح مناف ؛ لئالدلا نم اهوجو هيلع انركذو « لك ألا سفن
 لكأأي نالف : لاقي « لالختسالا نع هب ربعي دق لكلا نآل كلذو , هتباطتساو ابرلا لالْحَتتللا لع

 ةمدقمت راص : لالختسالا ىلع لكلا انلمح اذإو ء ههف فرضتلا لختسي ىأ . امضخ اهضقدتلا لام

 ديعوىلعةي.الا اول نيرسفملا روهمج نأ الا : ةيآلا ظفل هيلع لدي ام اذهف ءاهترخ مل ةقباطم ةيآلا
 دقعلا اذه لحتسي نم ديعو ىلع ال ؛ ابرلا لام ف فرصتي نم

 لح نآل كلذو « عيبلا لثم ابرلا اممإ : لقي مل هنأ وهو  لاوئس ةبآلا ىف (ةثلاثلا ةلأسملا))

 لحمب فالخلا < هبشي نأ سايقلا قح نمو « ابرلا هيلع اوسيقينأ اودارأ مهف . هيلع قفتم عيبلا

 « ةيضقلا هذه بلق نأ ىف ةمكحلا اف « عيبلا لثم ابرلا امتإ : لاقي نأ ةيآلا مظن ناكف « قافولا

 (ابرلا لثم عيبلا اعإ) لاقف

 ابرلا نأ مهضرغ ناك لب ٠ سايقلا مظنب اوكسمتي نأ موقلا دوصقم نكي مل هنأ : باوجلاو

 ىناشلاو ؛ لجلاب نيلثملا دحأ صيصخت زوجي فيكتف ؛ ةبولطملا هوجولا عيمج نم نالثاهتم عببلاو
 زاج رخآ وأ متق امهمأف ريدقتلا اذه لبعو « ةمارحلاب

 لئاسم هيفف (ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو ل ىلاعت هلوق امأ

 : اولاق مهنأ ىنعملاو : رافكلا مالك مامت نم مالكلا اذه نوكي نأ لمتحي (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 امهنأ ىنعي ؟ اذه لقعي فيكف (ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو) نولوقت مكنا مث ءابرلا لث عببلا

 ريغ كلذو « نيلثملا نيب ةقرفتلل اعاقيإ كلذ ناكل رخآلا مرحو امهدحأ لح ولف نيلثامتم اناك امل

 امأو « داعبتسالا ليبسى لع رافكلا هركذ (ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأ) هلوقف . ريكا ةمكحم قال

 هلوقامأو (ابرلا لثم عيبلا امنإ) هلوق دنع عطقنا رافكلا مالكنأ ىلع اوةفتا دقف نيرسفملا رثكأ

 رافكلالوةلالاطباهركذ قرفلا اذه ىلع هصن و « ىلاعت هللا مالكوهف (ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأ)

 هوجو لوقلا اذه ةحص ىلع ةجحلاو ؛ ابرلا لثم عيبلا امبإ

 الخلاب تتادايز رامضانالا متيال « رافكلا مالك اذه : لاق نم لوق نأ (ىلوآلا ةجحلا ا

 نأ مولعمو ؛ نيملسملا لق نم ةياورلا ىلع كلذ لمح وأ « راكنالا ليبش ىلع مابفتسالا لع َكِلَذ

 ناكف « رامضالا اذه ىلا هيف جتحي مل ءادتبا هللا مالكه انلعج اذإ انأو. مالا كدا راما

 ىلوأ كلذ
 مهنأ الواو ةيآلا هذبب عيبلا لئاسم عيمج ىف نيكسمتم اوناكادبأ نييلملا نأ (ةيناثلا ةجحلا)



 5 ةيآلا «ابرلا لثم عيبلا امنا اولاق مهنأبكلذ» ىلاعث هلوق

 هنال . الالح نوكي نأ بحيةرشع دحأب ةرشعلا عاب اذإ اذكف . لالح اذهف رشع دحأب هعاب م“

 عاب ول هنأل اضيأ كلذكف . ةئيسنلا ابر ىف امأو ءدقنلا ابر ىف اذهف « نيرمأألا نيب لقعلا ىف قرفال
 ريثع نحب ةرشعلا لطعأ اذإ اذكف ناج ريش ىلإ يع دحأب كاتل ف ةردع كدا ياش

 هنالل :كانهزاج امإ ةناآل كلذو ؛,نيتروصلا نيب لقعلا ىف,قزفال ةناآل زوج نأ تجو : رهش لا

 زوج نأ بجو « نيبناجلا نم ىضارتلا لصح امل انهه اذكف . نيبنالا نم هيف ىضارتلا لصح

 ديدش لاحلا ىف ديلا رفص نوكي نأ ناسنالا لعلو : تاجاحلا عفدإ تعرش امنإ تاعايبلاف ء اضيأ
 ايش لاملا بر هطمي مل ابرلا زحي ل اذاف ؛ةريثك لاومأ نامزلا نم لبقتسملا ىف هل نوكيو ؛ ةجاحلا

 « ةدايزلا ىف اعمط لاملا بر هيطعيف ابرلا زاوج ريدقتب اما ء ةجاحلاو ةدشلا ىف ناسنالا قببف

 لهسأ لاملا نادجو دنع ةدايزلا كلت ءاطعإو « ةدايزلا عم لاملا نادجو دنع هدري نويدملاو

 تاعاببلا رئاس لحب انيكح امايرلا لح ىضتقي اذهق « لاملا نادجو لبق ةجاحلا ىف ءاقبلا نم هيلع

 هلوق وهو ءدحاو فرحب هنع باجأ ىلاعت هللاو ؛ موقلا ةهبش وه اذهف ؛ةجاحلا عفد لجآل

 نم وهو «سايقلاب صنلل ةضراعم متركذ ام نأ باوجلا هجوو (ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو)

 لاقف « سايقلاب صنلا ضراع ملسو هياع هللا لص مدآل دوجسلاب هرمأ امل ىلاثت هناق سلا ل5

 « فرحلا اذهب نوكسمتي سايقلا ةافن نأ لعاو (نيط نم هتقلخو ران نم ىتتقلخ هنم ريخ انأ)

 صنلاب نيدلانأ انملع ةعوفدم تناك املف ؛ ةمزالةبيشلا هذه تناكل سايقلاب نيدلا ناكول : اولاقف

 ةرشع ىواسي ابوث عاب نم : لاقف « نيبابلا نيب قرفلا هيلع هللا ةمحر لافقلا ركذو « سايقلابال
 لك راص لياقتلا اذه ىلع ىضارتلا لصح ابلف « نيرشعلاب الباقه بوثلا تاذ لعج دقف « نيرشعب

 اذ[ نأ ضرع تاتش ةكاض دا < لف « امهدنع ةيلاملا ىف رخآلل الباقم امهنم دحاو

 وه هضرغ نا : لاقي نأ نكمي الو : ضوع ريغ نم ةدئازلا ةرمثعلا ذخأ دقف ةرشعلاب ةرشعلا عاب

 ةريثعلا نع اضوع هلعج ىح هللا راشي ايش وأ الام سيل لابمالا نآل ءلجاالا هذه فال

 نيتروصلا نيب قرفلا رهظف : ةدئازلا

 ديعولا نأ ىلع لدي (ابرلا لثم عيبلا امنإ اولاق مهنأب كلذ) ىلاعت هلوق رهاظ 4 يناثلا ةلأسملا )ل

 تيثي ال ريدقتلا اذه ىلعو . مرحتلا عم هلكأو « هيلع مادقالا نود ابرلا مهلالحتساب لصحي امنإ

 رئاكلا نم ايرلا نوك ةآلا هني
 ايرلا اولكأ مهنأ ببسب ناك نيطبختم ةمايقلا موي مهمابق نأ ىلع لدت ةيآلا ةمدقم : لبق ناف

 اذه وه طبختلا كلذل ةلعلا نأ ىف برص (ابرلا لثم عيبلا امنإ اولاق مهنأب كلذ) هلوق نا : انلق

 +١ رخف «<



 . ةيآلا ءابراالثم عيبلا امإ اولاق مهنأب كلذ» ىلاعت هلوق ب

 0 آ ًاهجو هف لافقلا ادد تنابلا ا راع ديالا

 ةداع نم اًضيأو : اذه نم هوفراعتام لع اويطوقت . نجلا ىلاو ناطيشلا ىلإ عرصلا نوفيضي

 هن اك اهعلط) ىلاعت هلوق ىف اك « ناطيشلا ىلإ هوفيضي نأ ءىث حيبقت اودارأ اذإ مهنأت سانلا

 . (نيطايسشلا سؤر
 ان ونجم ةمايقلا موي ثعبي ابرلا لك 1 نأ : لوألا : لاوقأ ةيآلا ىف نيرسفملل (ةثلاثلا ةلأسلا)

 اللى اررلا لك ١ نايم اعلا كلت تقارن لكمأ هقدسيف!ءابرلا لك ا( ةصررصخملا ةماللغلاك كلدو

 نوحي ناطيشلا هباصأ نك نينا نوهوقي مهنأ : ةيآلا ىنعم اذه لعف

 هلوقل ٠ نيعرسم اوجرخ مهروبق نم سانلا ثعب اذإ ديرب : هبنم نبا لاق «ىلاثلا لوقلاو )

 هطيختي ىذلا موه م ءنوطقسيو نوموقي مهناف ؛ايرلا ةلكأ الإ (اعارس ثادجالا نم دوجر#)

 ىتح ةمارقلا موي مهتوطب ىف هللا هاب راف ءايندلا ىف ابرلا اولكأ مهنأل كلذو ٠ سملا نم ناطينشلا

 لوألا ريغ لولا اذهو :نوردقي الو عارسالا نوديريو ء نوطةسيو نوضمني مهف : مهلقثأ

 ىف نونجلا نم سيل اذهو ؛ نطبلا لقث ببسب ىثملا ف عارسالا مهنك<يال ابرلا ةلكأ نأ ديرب هنأل
 ليربج هب قلطنا ٍلسو هيلع هللا لصىنلا نأ ءارسالا ةصق ىف ىور امب لوقا اذهدك أتيو : ءىش

 ليربجاي : تاقف ؛ عرصيف هنطب هب ليمتف مهدحأ موقي « مخضلا تيبلاك مهنم دحاو لكل اجر ىلإ

 سملا نم ناطيشلا هطبختي ىذلا موقي اكالإ نوموقيال ابرلا نولكأي نيذلا : لاق ؟ءالؤه نم
 ناطيشلا نم فئاط مبسم اذإ اوقتا نيذلا نا) ىلاعت هلوق نم ذوخأم هنأ (ثلاثلا لوقلاو)

 لاغتشالا و تاوهشلاو تاذللا بلط ىلإ وعدي ناطيسقلا نآل كلذو (نورصبم مه اذاف اوركذت

 1 01 ام ندا رغأا ىف ناك كادك ناك نمو. ناطسقلا نسم نم دا ملا وه اذهف هللا ين

 كلا نيداخل ىرشلالر نيدلا لإ هرج كلملا ةزراتاوا 4 ىوسملاور نممنلا لإ :ةرج ناطقا

 ايرلا لك 1و ناطيدشلا لعفب لصاحلا طبخلا وه اذهف . ةفلتخم لاعفأو : ةيرطذم تاكرح

 كلذ راص بحلا كلذ ىلع تام اذاف  اهفاكل اهنم ايندلا بحف اطرفم نوكحي هنأ كشال

 اك ا( زاملا تح كفل اددلا ىف لماع ناك عزل ظحلاو ل اعتب هللا نيكو هني اياطستابلللا

 © دلل يح ولا نم ىدع تارقأ واكل دهر ا ناجملا كدر قب هفيف وأو. ةرخالا قيطبخلا

 انلقن نمع اهانلقن

 لئاسم هيفف (ابرلا لثم عيبلا اما اولاق مهنأب كلذ إل ىلاعت هلوق امأ

 ةرشعب ابوث ىرتشا نم نأ ىهو « ةهبشلاهذه ىلع ابرلا ليلحت ىف اوناك موققلا «ىلو ألا ةلأسملا)



 9 0ايام هك

 5 ةيالا عداطيمإلا» هطبختي ىذلا م موق 6 الا دومرك اذن ىلاعت 0

 يل نومودبال انيدقتللو (ةوقي ءاوق قلعتم هنأ : ىناثلاو . ناطيشلا هطبختي ىذلا موقي الإ

 سملا كلش طيختملا موق

 نال ةلاحلا كلت هب تثدح امنإ عورصملا نولوةي سانلا : ىتابجلا لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 لدي و.مهلتقو سانلاعرص ىلع ردقيال فيعض ناطيشلا نآل ؛ لطاب اذهو هعرصيو هس ناطيبشلا

 مكتوعد نأ الإ ناطاس نم مكيلع ىل ناكامو) ناطيشلا نع ةياكح ىلاعت هلوق : اهدحأ : هوجو هيلع

 - قائلا و مانيلا لكلا و 0 اع ةردق دا سيل هنأ ىف حرص اذهو (ىل متيجتساف

 لوالا ناك ناف . ةفيطالا ماسجالا نم هنا : لاقي وأ « مسجلا فيثك هنا : لاقي نأ امإ ناطيششلا

 انترضح نوكي نأ زاجل ؛ ىربال مث رضحم وأ فيثك 00 أ ةفراج ولان «ةقافوا عر نأ

 7-0 |مسج ناكول هنآلو : ةميظع ةلاهج كلذو . اهارن ال نحنو لابجو قوربو دوعرو سوم

 عنتمي اذه لثف . ءاوملاكًافيطا امسج ناكنإ امأو . ناسنالا ندب نطاب ىف لخدي نأ هنكمي فيكف

 ناكول : ثلاثلا . هلتةيوناسنالا عرصي نأ ىلع ًارداق نوكي نأ عنتميف ؛ ةوقو ةبالص هيف نوكي نأ

 مالسلاو ةالبصلا مييلع ءايبناألا تازجعم لثم لعفي نأ حصل لقي و عرصي نأ ىلع ردقي ناطيثلا

 نينمؤملا عيج عرصيال ملف كلذ ىلع ردق ول ناطيبشلا نأ : عبارلا . ةوبنلا ىف نعطلا ىلإ رجب كلذو

 ىثفيو ؛ ماوحأ دسفيو : ملاومأ بصخيال مو «نامبالا لهأل هتوادع ةدش عم مبطبخال ملو

 هذه ىلع ردقي ناطيشلا نأب نولئاقلا جتحاو : داسفلا رهاظ كلذ لكو ؟ مطوقع ليزيو « مرارسأ
 نولمعي اوناكمالسلا امهلعدواد نب ناهلسنامز ىفنيطايشلا نأ ىورام : لوألا : نيهجوبءايشاألا

 نافجو ليثامتو بيرام نم ءاشيام هل نولمعي اوناك مهنأ مهنع هللا حام ىلع , ةقاشلا لامعألا

 تاسارر زودهو ىناوجلاك

 كلذناكو  لاعفألا هذه ىلع اوردق كلذ دنعف ؛ ناملس نمز ىف مهفلك ىلاعت هنأ هنع باوجلاو

 ىف برص (ناطيشلاهطبختي ) هلوق ىهو ةيآلا هذه نأ : ىناثلاو . مالسلا هيلع نايلسل تازجعملا نم

 هسم ببسب ناطيشلا هطبختي نأ
 لوك وهو : عرصلا اهدنع ثدحب ىتلا  ةيذؤملا هتسوسوب هسه ناطيشاا نأ : هنع باوجلاو

 ةسوسولا كلت دنع عرصلا ثدحب امناو (باذعو بصنب ناطيشا١ ىنسم ىنا) مالسلا هيلع بويأ

 ىرتجيالف « ةسوسولا دنع ف اخي ثيحب هيلع ءادوسلا ةيلغو : عابطلا فعض نم هقلخ ىلاعت هللا نآل

 اذه دجوبال ىنعملا اذحلو : ىلاخلا عضوم ا نم نايجلا خعرصب ني. 1 1 تان لك عرصيف

 للخو ؛ جازملا ىف صقتن هب نميف دجوي امإو : لقعلا ومزحلا لهأو « نيلماكلا ءالضفلا ىف طبخلا



 ةيالا «ناط.شلا هطيخت ل 0 مال 0 الو ىلاعت روع 6

 ناش نع 0 عنمي هنأ ثيح نم ابرلا مرح اما ىلاعت هللا : مهضعب لاق اانا

 دئازلا مهردلا ليصحت نم ابرلا دقع ةطساوب نكم اذإ مهردلا بحاص نآل كلذو « بساكملاب

 ةراجتلا ار دلك“ ةدعم لدحر ذاكر القا :ةيعرغملا هعحاو تاستكك ١ ةيلع كح اةثيسف: وأ "ناك ادقن

 . د حلاصم نأ مولعملا نمو : قلخلا عفانم عاطقتنا ىلإ ىضفي كلذو ؛ ةقاشلا تاعانصلاو

 هنأ ءابرلا دقع محرحت ىف ببسلا : ليق : اب 7 :كارامتلاو كئاضانضلا, كفاوظااو كوالا مل

 ضرقب سوفنلا تباط مرح اذإ ايرلا نال ء ضرقةلا نم سانلا نيب فورعملا عاطقنا ىلإ ىضف

 ؛ نيريهاردب مردلا ذخأ ىلع امك جاتحما ةنج ادا تتاكلا ايزل ]ذهول :“ هلل عاجرتساو مثردلا

 ضرقملا نأ بلاغلا نأ وه : اهعبارو . ناسحالاو فورعملاو ةاساوملا عاطقنا ىلإ كلذ ىضفيف

 00 رم ايران داق كروفلا## 7 1 نورك "نخاع 53 طغت

 3 ايد علو ميحرلا ةمحرب رتاج ريغ كلذو « ادئاز الام فيعضلا ريقفلا نم هب أ

 عطقلا بجوف . قاخلل ةمولعم فيلاكتلا عيمج كح نوكي نأب حي الو ؛ صنلاب تقيثدق ابرلا ةمرح

 هيف هجولا للعنال انك ناو ؛ ابرلا دقع ةمرح

 لاقو : ةمايقلا موي مايقلا هنم دارملا : اولاق نيرسفملا رثك اف (نوهوقبالال ىلاعت هلوق امأ

 امهلع ظفللا لمح بجوف « نيهجولا نيب ةافانمال هنأ ملعاو « ريقلا نم مايقلا هنم دارالا : مهضعل

 لئاسم هيفق © سملا نم ناطيششلا هطبختي ىذلا موقي اي الإ! ىلاعت هلوق امأ

 0 2 ىلا زكرلا لاهو وتسالي لع برضا هانعم لكلا 4 ”ىلوآلا ةلآسملا)

 اذإ ناطرشلا هطبختو ؛ ةكانحأ ضر ريعلا طبخ و ]وقف طبخ طبص هنأ 35 دنع ل را

 ناطيقلا ةباضإ ئمشتو .© شاهدالا ف ءاوتسالا ريغ لع برضلاك ةنآل «نونج او

 وهف لجرأا سم : لاقي « نونجلا سملاو ؛ نونج نم ةطخ هب : لاقيو « ةظدخ لخلاو نونجلاب

 نردكلا قست 0 ةنجيف ناسنالا "نمي ؟ناطيقلا نأاك « ديلاب نسمملا نم ةلضأاوأ 8سم اةباو سوس

 0 ا لع رالا لك كل او ف ةطقخ قرشا يشف ل ا نش الجز ووو ىيلططخ فاظيإطلا نأ 6 اند

 نالاؤس هيف 3 ؛ديلاب

 ؟ ايدعتم نوكي فيكف « لعفت طيختلا (لواآلالاوملا )

 هغطق ىنعم هعطقت و ؛ همسق ىنعع همسقت وح « ريثك لعف ىنعع لعفت : باوجلا

 (سملا نم) هلوق قلعت مب « ىناثلا لاؤسلا ١
 مهل ىذلا سملا نم نوموقيال : ريدقتلاو (نودوقيال) هلوقب : ايهركأ# نايجرر هكا 5



 50 ةيآلا ا رلا نولكأي نبدلا» 3 0

 لاحم كارا هوك العت نيتي هتالاف ةالو اان تا 0

 طبرو ةنونظم ةغالاو « مولعم صنلا دروه ىف محلا ناألفايناث امو « لوضاللا! ف تبث ام لع

 ةروصقم ريغ دقنلا ابر ةمرح نأ ىلع اوقفتا دقف ءاهقفلا روهمج امأو « زئاج ريغ نوناظملاب مولعملا

 لح نع مكحلا ةيدعت نكمي ال هنأ مولعملا نو مث . اهريغ ىف ةتباث ىه لب ؛ ةتسلا ءايشألا هذه ىلع

 صنلا لحريغ ىف ةلصاح ةلعب صنلا ل ىف تباثلا مكحلا ليلعتب الا ٠ صنلا لح ريغ ىلإ صنا

 بهاذم ىلع ةلعلا ىف اوفاتخا ىنعملا اذهلف

 ءايشالا ىف رعطلا|ب اا قمارحا قا ةلغلا نأ: هنع هللا ىضز ىعفاشلا بهذم وهو 4 ل ما وقلاف)

 ةيدقنلا ةضفلاو تهذلا ىو.« نذجلا اداحا طارتشاو ةعلرالا

 ىف ةلعلاو ءابرلا هيفف ًاردقم ناكام لكنا : هنع هللا ىضر ةفينح ىنأ لوق «قاثلا لوقلاو إل

 سنجلا داحتاو ليكلا ةعبرألا ءايشالا ىفو نزولا ريناندلاو ماردلا

 هب حاصي ام وأ توقلا وه ةلعلا نأ هنع هللا ىضر كلام لوق «ثلاثلا لوقااوزل

 . حاملا وهو . توقلا

 هيفق هب عفتني ام لك نأ : نوشجاملا نب كلملا دبع لوق وهو 4 عبارلا لوقلاول

 لئاسملا هذه عيرافت 2 مالكلاو . ايرلا مكح ف سانلا بهاذم طبض اذهف ٠ ابرلا

 .نيسفتلا تكلل

 لاه ذخأ ىضتقي ابرلا : اهدحأ : اهوجو ايراا ميرحت ببس ىف اوركذ 4 ةعباراا ةلأسملاإ)

 هلا ا[ حبف ا ةكس 5 ادهن ؟نارهر 0 مهردلا عيبي نم نال ضوع ريغ نم ناكل

 هلام +: ةميظع .ةعر هلو ا هنتح اس قاعتم 0 لامو .« نضوع" ريغ نمو هاردا

 نم هلام ذخأ نوكي نأ بجوف «همد ةمرح ناسنالا لام ةمرح » لسو هياع هللا للص

 . امرع ضوع ريع

 : دئازلا مهردلا نعاضوع ةديدم ةدم هدي ىف لاملا سأر ءاقبا نوكي نأ زوي ال ل: ليق ناف

 كي ل 5 نأ كلانملا نكمي ناكل ةدملاهذه هدي ىف قب ول لاملا سأو نآأل كلذ

 كلذلالا بر ىلإ عفدي نأ دعبي مل نويدملا هب عفتناو نويدملا دي ىف هكرت املف احبر ةراجتلا كلت

 . هلامب هعافتنا نع اضوع دئازاا مهردلا

 مهردلا ذخأو ٠ لصحب ال دقو لصحي دق موهوم رمأ مركذ ىذلا عافتنالا اذه نا :انلق

 ررض عون نع كفني ال موهوملا رمآلا لجال نقيتملا تيوفتف ؛ نقيتم يمأ دئاززلا
0 



 ديلا امرا نولكأب نيذلا» لاعت ةليوكا 0

 01 1 مكاو وبأ هل لاقف , دقتلابزوج ناكو ٠ ةئيسنلا ىفالإ 0 3 ناكف لوألا

 هنع عجر هنأ ىور مث عمست ملام لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس 1000 0 تيب

 تيب ىف نحنو ركذت ام ةمركع اي : لججر لاف ؛ ةمركع انعمو تيب ىف اذنك : نيريس نب دم لاق

 هيلع هللا لص هنأ ىنغلب مث ءىنأرب فرصتلا تلاحتسا تنك امنا : لاقف «سابع نبا انعمو نالف

 (عيبلاهللالحأو) هلوق نأ سابع نبا ةجحو ؛ هللا ىلإ هنم تئربو هتمرح ىنأ اودهشاف ؛ همرح ملسو

 ؛ةايزلا نع ةرابع ابرلا نآل : هلوانتي ال (اررلا مرحو) هلوقو « ادقن نيمهردلاب مهردلا عيب لوانتي

 ىعسم ناك ىذلا صوصخلا دقعلا لوانتي اما (ابرلا مرحو)هلوق لب . ةهرح ةدايز لك تسيلو

 نأ تبثف « ةئيسنلاب اصوصخم (ابرلا مرحو) هلوق ناكف « ةئيسنلا ابر وه كلذو .ابر هنأب مهني امف

 لك قي لأ تحبوق هل وانتي الا#/ابرلا مرجاو) هلوقرو. ءدحتتلا بز, لوادي ا اا رجا ور دل وق

 دحاولا ريض نآرةلا رهاظ صرصخن ىضتقب هنال « ثيدحلاب همرح امنا : لاقي أ نكم الو« لحلا

 دحاولا ريض نآرقلا صيصخن نإ للاإر هفدفا مو داع نبا فرع وه اذهو « زئاج ريغ هنأ

 لوالا مسقلا امأ «نيمسقلا ىف ابرلا رحت ىلع اوقفتا دقف نيدهتجملا روهمج امأو ؟ ال مأ روج له

 اوفلتخا مث« ةتسلا ءايشالا ىفدقنلا ابر ةمرح ىلع لد ربخلا نا مث , ريخلابف دقنلا ابر امأو « نآرقلابف

 ةافن لاقو « اهريغ ىف ةتباث لب « ةتسلا هذه ىلع ةروصقم ريغ لضافتلا ةمرح : ءابقفلا ةماع لاقف

 نم صخ عراشلا نأ : لوآلا : هوجو نم ءالؤه 7 العا روصقم همارحلا لب: سايقلا

 لك .فاوأ تاليكملا لكىف اتياث اث ركحلا ناكولف ؛ ةعبر ءانشأ تا وقال وب تامروعطملا_و تاليكملا

 ءالضافتمموعطملاب موعطملا | 0 لاف ار ؛ اضاف 0 ابليكملا اوعيبتال : لال تاموعطملا

 نأ انملع ؛ ةعبرالا دع لب كلذ لقي ملاملف . ةدئاف رثك أو « اراصتخا دشأ نوكي مالكلا اذه ناف

 طقف الع روصقم ةمرحلا كح

 متجرخأ متأف دقنلا ابر لح ىضتقي (عيبلا هللا لحأو) ىلاعت هلوق نأ انيب انأ (ةيناثلا ةجحلا)

 ازعل. اهريغا قتةمردلا متين مث ء ةتسلا ءايشالا ىف دحاولا ربخب مومعلا اذه تحت نم دقنلا ابر

 سايقلاب اهريغ ىفو « دحاولا ربخ ةتسلا ءايشالا ىف نآرقلا صن مومعل اصيصخت اذه ناكف ءاهلع

 ربخ نم ريثكب فعضأ نوكي سايقلا اذه لثمو ؛ دحاولا ربخ اهيف مكحلا تبث  ةتسلا ءايشألا ىلع

 « ىوقألا ىلع فعضألل احيجرت اذه ناكف ؛ نآرقلا رهاظ نم فعضأ دحاولا ربخو . دخاولا

 نتاج وبيع هنأ

 ليلو ةطقا وبااالإ نكسمالا ا قشتلا لج زيغا لإ جنطنلاا لخ نم ةيدعتلا# نأ ( (ةثلاثثا ةجحلا)



 نأمل ةيالا ءابرلا نولكأي ن ,ذلا» نك

 اناكف :هنع هللا ىهن عم لاملاا ىلع ةدايزلا كَ نع راع ابرلا و قللت هبا 7 5

 نيكل نيفه نينا لضح ايلف: (تاقدصلا ارت و ايرلا .هتلا قحمتا) ىلاعق هللا كاقإ اذهللاو < ىداضتم

 ابرلا ركح تاقدصلا كح بيقع ركذ مرج ال ؛ ةبسانملا نم عونلا اذه
 ؛ رمآلا رظعم هناأل لكلا صخو ء هب نولماعي نيذلا دارملاف «ابرلا نولكْأي نيذلا) هلوق امأ

 هنكلو . هفالتإ زوح ال ميتيلا لام لكأ زوحي ال اكو (ًادظ ىئاتيلا لاومأ نولكأي نيذلا) لاقاك

 ايرلا سفن نأ الف ًاضيأو(لطابلاب منيب كلاومأ اواك أت الو) هلوق كلذكو هاوس ام ىلع لكلاب هبن

 لؤك الل ىف :فرظي اما : طوي ال: ةيلهالا ف نؤاعتيب ااوناك اعدل غأ قاعللا ىأ ةدايولا الع ىذا

 تيثدقفًاضيأو ؛ ديعولا نم انركذ امب ايرلاف فرصتلا نمهللا عنف . هيف فرصتلا دارملاو « لكؤيف

 ريغ ةمرحلا نأ انيلعف «هل لاح اوهبتاكو هدهاشو هلكومو ابرلا لك 1 نعل» ملسو هيلع هللا ىلص هنأ

 لك ألا لع هميرحت فقويال مرح ام نأ ء سكعلاو درطلا ةدابنغي تبث دقف ًاضيأو . لك الاب ةصتخم

 فرصتلا ةب آلاهذه ىف ايرلا لك أ نم دارملا نأةغبرآلا هةوجولا هذبب تيتفتافرصتلانم هريغ فود

 : لئاسم هيفف ايرلا امأو . ابرلا ىف

 تزتها) هلوق هنمو وبرب ءىثلا ابر : لاقي ؛ ةدايزلا نع ةرابع ةغللا ىف ابرلا (لوآلا ةلأسملا))

 لماعىأ«ىبرأ دقف ىجأ نمو ثيدحلا هثمو : ابزلا ىف لهاع اذإ لجرلا ىزأو:تداز ىأ(تبدو

 ندي ةفللاقابزلا يوفم 1ةههحالص ودم نأ لق عرولا عيا الا ا

 ميخفتلاب نوقابلاو ءارلا ةريمك ناكمل ةلامالاب «ءابرلا» ىناسكلاو ةزمح أ رق (ةيناثلا ةلأسملا)

 لاق . ءايلاو واولاو فلالاب ا!هتباتك ىف ريخم تنأو واولاب ةيوتكم فحاصملا ىف ىشو ؛ ءابلا حتفب

 فلاللا تديزو ةاكرلاو ةالصلا تبتك م مخفي نم ةغل ىلع واولاب تبتك ابرلا:فاشكلا بحاص

 . عمجا واوب اهيشت اهدعب

 لضفلا اب رو « ةئيسنلا ابر : نامسق ابرلا نأ ملعا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 نوعفدي اوناك مهنأ كلذو . ةيلهاجلا ىف افراعتم اروبشم ناكىذلا ردآلا وهف ةئيسنلا ابر امأ

 اوبلاط نيدلا لح اذا:مث ءانقاب لاملا سأر نوكيو ؛انيعم ازدق رهتش لك اوذخأب نأ لع لاملا

 اوك ىذلا ايزلاوه اذهف« لخلل او قا ىااوداز ءادآلا اهنلخ ردت نانا كانا سار نرد

 . هب نولماعت, ةيلهاجلا

 كلذدبشأ امو اهنم نيونمب ةطنحلا نم عابي نأ وهف دقنلا ابر امأو

 مسقلا الإ مرحب ال ناكل سنع نبأ رع اور لوقف اذه تفرع اذإ



 ةيالا "اب رلا نولكأ 1 نيذلا» لاعت 1 5

 را 7 6

 م ناطيشلا ة ىنلام 0 ا الإ 3 ا رلا ْن 0 ا نيل

 تاج نفابرلامرَحو يبل للا لَو ايرلا لم عببلا امِإ ولاقمهنأب كلَذسَا

 باح كنود ع نمو هللا َلِإ هرمأو َفَلَساَم هلك ىَتأَ هير نم ةظعوم

 ل م ران

 (مهلف) هلوق نم ءافلا نوكت نأ زاجو « ءادتبالاب عفر (نيذلا) جاجزلا لاق (ةثلاثلا ةلآسملا )

 :هريرقت و: هرجأعيضي الف قفنأ نم : ريدقتلاناكف . ءازجلاو طرشلا ىنعمب ناناعأل :نذلا تا

 (1 1 يذلا :جلاق ول امأ مارك آلا 3 0 دفي مل « مثرد هل ىنمرك أ ىذلا : لاق ول هنأ
 ناك امنا رجآلا لوصح نأ ىلع تلد ءافلا انهبف : مارك الا ببسب ممردلا نأ ديفي « مهرد هلف
 ملعأ هللاو قافنالا ببسب

 هنآل كلذو « ةينالعلا ةقدص نم لضفأ رسلا ةقدص نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا ىف «ةعبارلا ةلآسملا)
 ركذلا يف ةينالعلا لع رسلاو «راهنلا لع ليللا مق

 ىنعملاو «نونزح مهالو مهلع فوخ الو ممر دنع ممرجأ مهلفإل ةيآلا ةماخ ىف لاق مث

 ناتلاسم هيفو مولعم

 كلذ دك أتيو « ةمايقلا موي مهلع فروخ ال باوثلا لهأ نأ ىلع لدت اهنأ (ىلو ألا ةلأسملا))

 (ربك آلا عرفلا مهنزح ال) ىلاعت هلوقب
 نأ ةلزتعملا دنعو . رفكلا هبيقع لصحب ال نأب لكلا دنع طورشم اذه نأ 4 ةيناثلا ةلأسملاا)

 ناب فاعور وك ذللا تايآلا رخآ :انبهو ٠ ةلليبلا ونيف ه انكحأ دقو ٠ ةطب ةريبك هبيقع لصح ال

 قافنالا ماكحأ

 ايلا ح ةروسلا هذه نم عضوملا اذه ىف ةروك ذملا ةيعرشلا ماكحالا نم (ىناثلا محلا

 سملا نم ناطيبشلا هطبختي ىذلا موقي اك الا نوموقيال ابرلا نولكأي نيذلا]) ىلاعت هلوق
 ىبتناف هير نم ةظعوم هءاج نف ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو ابرلا لثم عيبلا امتا اولاق يباب كلذ

 (نودلاخ اهيف مث رانلا باحصأ كئءلوأف داع نمو هللا ىلإ هرمأو فلس ام هلف

 صيقنت نع ةرابع ةقدصلا نآلل كلذو . داضتلا ةبج نم ةيسانم ةقدصلا نيبو ابرلا نس نأ معا



 /4 ةيآلا «مهلاومأن وقفتي نيذلا» ىلاعت هلوف
 58 مزع 522 52 هرج ما

 را ع مهرجأ مل ةنالعو رس رابثاو ليلا مهم َن وقف نذلا
 س0 2 زا ه2 هيا 8١ 2-52 ارث ه6 2-2-2

 «04» نونزح مالو مهبلع فوخالو

 كيلا العار كل نزال اذ رظعأ اذه ناذ :كتفدح كحَو

 فاول مع دنع مهر جأ مهلف ةنالعو ارسرابنلاو ليللاب ملا رمأ نوقفني نيذلا ل ىلاعت هلوق
 ١ ِ؟ 3 ب | 5

 «نونزحي مثهالو مهلع

 نملك أ نأ ةمدقتملا ةيآلا هذه ىف نيبامل : لواألا : لاوقأ ظنا ةيقيك ىف (ىلوألا ةلأسملا)

 نوةهفن نيذلا) لاقف وه 27 قافنالا ةرجر 51 ةبالا ةذهىف نيب وه نم ةقفنلا هيلا فرضت

 هلوقنم مدقتام ديك أتل ةبآلا هذه ركذ ىلاعت هنأ : ىناثلاو (مهلف ةينالعو ارس راهنلاو ليللاب محلا 5

 .قافنالا ماكخأىف ةروكذملا تابالارخآ ةيآلا هذه نأ : ثلاثلاو (ىه اعنف تاقدصلا اودبت نا)

 تاقافنالا هوجو لك أ ىلإ قاخلا دّرأ مرج الف

 اويضح ا نيدلا | رقفلل) لاعت لوك لؤناتلا ل والا وكر كورولا كشف 4(ة يناثلا ةلأسملا)

 قسوب هنع هللا ىضر ىلع ثعبو . ريناندب ةفصلا باتحأ ىلإ فوع نب نمحرلادبع ثعب (هللا ليبس ىف
 تناك ليللا ةقدصف الا هذه تلزنف ؛ هتقدص ىلاعت هللا ىلإ نيتقدصلا بحأ ناكف ءاليل رم نم

 قدضتف « هارد ةعبرأ ريغ كلمب ناكام الملا هلغ الع نا : سابع ناولاق : ىنالاو ! لكلا

 ىلعكلمحام : سو هيلع هللا ىلص لاقف : ةينالع مهردبو ءآرس مثردبو ٠ ارامن مثردبو ؛ اليل مهردب

 : تلاثلاو . ةيآلا هذه .ىلاعن هللا لزنأف : كلذ كل : لاقف ء ىر. ىدعوام بج وتسأنأ : لاقف ؟ اذه

 كفل ناعنوأب قدصن نيح هنع هللا ىضر قيدصلا ركب قاب فاك ا :":قانفكللا بحاص لاق

 تلزن: عيارلاو ؛ ةينالعلا ف ةرشعو ٠ رسلا ىف ةرشعو ٠ راهنلاب ةرشعو ٠ ليللاب ةرشع : رانيد

 . ةيآلا هدا ]زق نيس اذإ ةريره ونأ ناكف ٠ هللا ليدس ىف اهطابت راو ليلا فلع ىف

 الكف « ريخلا ىلع مهضرحت ةقدصلاب لاو>ًلاو تاقوألا نومعي نزذلا ىف ةماع ةءآلا نأ : سماخلا

 نسح أ وهاذهو ؛ لاح الو تقوب اهوقلعي ملو اهورخؤي لو اهءاضق | ولي جاتحم ةجاح مهم تلزن

 هوجو ل5 أ اهف نكذ مرج الف . تاقافثالا مكح نايب ىف ةروكذملا تايآلا رخآ اذه نال . هوجولا

 ملعأ هللاو تاقافنالا

 «07 _ رخه ١؟ د



 ةنآلا «ميلع هب هللا ناف ريخنم اوقفنتامو» ىلاعت هلوق //

 دقف لأس اذإ هنآل « تاقوألا ضعب ىف حلي نأو دب الف لأس نم لك نأ « سماخلا هجولا إ)

 عجرأ الف قاشملا هذه تلمحت ال : لوقيف لاؤسلا كلذ راهظا ىف ةلذلا لمحو : ههجو ءام قا

 دب الف لأس نم لك نأ تبثف . حاخلالاو فاحلالا ىلع هلمحب رطاخلا اذهف , دوصقم ريغب

 ىفنل ابجوم اقلطم مهنع خاحلالا ىفن ناكف . تاقوآلا ضعب ىف حاحلالا ىلع مدقي نأو

 ًاقلطم مهنع لاؤدلا

 راثآ هسفن نم ربظأ نم نأ وهو . تقولا اذه ىف ىلابب رطخ اضيأ وهو 4 سداسلا هجوااإ)

 تارامأ رورظنال : فحلملا حلملا لا واب ىنأ هنااكف : لاّوسلا نعتكسمم ةنكسملاو هلذلاو رققفلا

 روصت ىتمو . ةجاحلا كلت هب عفديام هدنع سيل هنأ ىلع لدي هتوكسو « ةجاحلا ىلع لدت ةجاحلا

 ةلاخاهذه رارظا ناكف ائيش هيلا عفدي نأ ىلع هل الماح راصو ادج هبلق قر كلذ هريغ نم ناسنالا

 .نارودلا + ةع او كش يأ انعم 7 جلانلا قولا نوخل) ةلكتماا فاخألا لئيطا 18 لاوأللا وذ

 ىلع لاؤسلا ماقم موقيام راسكنالا راهظإو لاخلا ةثاثر نه توكسلا كلذ ىلإ نومضيال مهنكل

 00 مهرقف نولعجيو : قاخلا اذهب نولمجتي و « سانلا دنع مهسفنأ نوني زي لب « فاحلالا ليبس

 سانللو « تالكشملانم ةبالاهذهو « لوقعم بسا:هاضيأ هجولا اذبف : قلاخلا الإ هيلع علطيال ثيحب

 «ةيآلا هذه ريسفت بتك تقو ىلاعت هللا قيفوتب ةثالثلا هوجولا هذه تحالدقو ؛ ةريثك تاملكابف

 هدارمب ملعأ هللاو

 (ميلع هب هللا ناف ريخ نم اوقفنت امو) هدعب لاق مث ؛ ءارقفلا ءالؤه تافص ركذ ىلاعت هنأ ملعاو

 سيلو (نودلظتال متنأو كباا فوي ريخ نم اوقفنت امو) هلوق نم ةيآلا هذه لبق ركذام ريظاوهو

 (مكيا] فوي ريخنم اوقفنتامو) لاق امل ىلاعت هنأ : امدح نال دا كفا

 « لمعلا رادقمب ملعلا دنع الإ نكميال ؛ ناصقنو سخم ريغ نم رجآلا ةيفوت نأ مولعملا نم ناكو

 ريداقمب املاع ىلاعت هنوك ةيآلا هذه ىف ررق مرجال . باوثلا قاقحتسا ىف ةرثؤملا هناهج ةيفيكو

 امتايفيكو لامعالا
 اوقفنتامو) لاق : ىمذلاو لسملا لع قدصتلا ف بغر امل ىلاعت هنأوهو (قاثلا هجولاوإل

 ءارقفلا لع قدصتلاىف ةيآلا هذه بغرامل مث . ةلاححال لصاو هرجأ نأ نيب (مكيلا فوي ريخ نم

 هفدرأ مرجال : تاقافنالا هوجو مظعأ قافنالا اذه ناكو  ةلماكلا فاصوألا هذه نيفوصوملا

 لاق اذإام ىرجم ىرحي وهو (ميلع هب هللا ناف ريخ نه اوةفنتامو) لاقف : هباوث ةمظع ىلع لدي ام

 كتعاط ةيفيكب ادهاش ىلع نوكي نأب كيفكيام : همدخ نسحتسا ىذلا هدبعل ريظعلا ناطلسلا



 /جا/ ةيآلا «ففعتلا نم ءاينغأ لهاجلا مهيسحب» ىلاعت هلوق

 نإ ئذلا ىردفخلملا لئابلا ل ئديلا سخان ١ كتم ب لا ا م

 ملسو هيلع هللا ىلص هلال وسر نعو . مذلاف طرفأ اليلق ىطعأ نإو ؛ حدملا ىف طرفأ اريثك ىطعأ

 هفعي ففعتسي نمو« هللا هنغإ نغتسي نمو ٠ رقف باب هيلع هللا حتف الإ ةلأسم باب دحأ حتفيال د
 «نمانلا لاشي نأ لزم هل نيخ رو نم دع هيف تطتح تاج كدحأ دل ن1 نك

 . حاملالاوه فاحلالا نأ : لوألا : اهوجو اهليوأت ىف اوركذو . ةلكشم ةيآآلا هذه نأ ملعاو

 ىلاعت هللا نآل ؛ فيعض وهو فاشكلا بحاص رايتخاوهو. اوحلي ملو فطلتب اولأس مهنأ ىنعملاو

 رودصوفاني كلذو (ففعتلانم ءاينغأ لهاجلا مهيسحي) لاقف ؛ كلذ لبقلا وسلا نع ففعتلاب مهفصو

 هلوق نم دوصقملا سيل هنأ : عضوملا اذه ل دنع ىلا ناتج ىدتلا ئهور: ىاثلاو . تع كاوذا

 كلذ لبق مهفصو ىلاعت هناأل كلذو  افاحلإسانلا نولأسي ال مهنأب مهفصو (افاحلإ سانلا نولأسيال)

 لب ءافاهلإ نولأ يال مهأاضيأ ملع دقن : ةتبلا نولأسي ال مهتأ لع اذاو ٠ لاؤسلانع نوففعتي مهنأب

 لقاعامهدحأ نالجر كدنع رضح اذا هلاثمو « افاخإ سانلا لأسي نم ةقي رط ءوس ىلع هيبنتلا,دارملا

 تلق ؛رخآلا مذب ضرعتو امهدحأ حدمت نأ تدرأ اذاف . هيفسراذبم شايطرخآلاو ؛ تباث روقو

 نكي مو ؛« تاهافسلا ىف عرشيالو ؛ تاهرتلا ف ضوخبال ٠ مالكلا ليلق روقو لقاع لجر نالف

 فاصواألا نه مدقتام نال ؛ كلذب هفصو تاهاقسلاو تاهرتاا ف ضوخبال : كلوق نم كضرغ

 انلا نولأسال) هلوق انهه اذك و ء ىاثلا ةمذم لع هينتلا كضرغ لب « كلذ نع ىنذي ةئدملا

 امال قيل كاب نمىلع هيبنتلا هنه ضرغلا (ففعتلا نم ءاءنغأ لهاجلا موسع هلوق دعب (اذاخلإ

 ميظعتلاو حدملا باجيتساف رخآلا نع نيسنجلا دجأ,ةئيام نائيو

 نولأسيال)هلوقن : هفطات ةرثكبلاملا جر ختسي ىذ|اوهحلملاف>لملا لئاسلانأ (ثلاثلاهجولا)

 ,ىلوأ فنعلا هجو ىلع دجوي ال نأبف ؛ هجولا اذهىلع لاّولادجويل اذإ و « فطلتلاو قفرلاب (سانلا

 ساس نراعي ) هلوق 59 اذه ىلعف لاّوسلا لوصخ 3 دقف ناهسقلا عنتمأ اذاف

 الصأ مهنم لاؤسلا رودص مدعل بجوملاك (افاحلإ

 مدقت اهف دي كاب ل رمو زاوإ اذه ىف اضيأ ىلابب رطخ ىذلا وهو 4 عبارلا هجولاوإل

 ىلع هنمدي دش حاجلاب الا لاؤسلا كرت هنكمي ال هناف هتجاح تدتشانمو ؛ ءارقفلا ءالؤه ةجاح ةدش

 اهوعنمو سفنلا ىلع اول امدنع لاؤسلا كرت مهنكمأ ايئاو سانا نولأسي ال اوناكف ءهسقن

 هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نبرمع لوق هنمو « لاّوسلا كلذ نع ديدشلا فيلكتلاب

 ناشع زاد لعل راي (ءانلزراف ل



 ةيآلا كسلا انغأ لهاجل مد ىلاعت ه5 5

 نم مهتم ء ا نما وخ نال ا ةراجتلاو 17 لاغتشالا خرما» مهن ا 17

 نمىلإ مهجايتحا ةدش ىف كشالف هوجولاعيمج ىللعو . هنم مهعنمي مثرجيو مهضره نآل اماو ؛ رفسلا

 مهتامبم ىلع رحل ذيك

 لئاطلا نمسا ىقافاععا ل فلملا كنيي) لات هلاوق < مهل ةثلاثلا ةفصلا ١)

 امهو اه رسكب نوقابلاو نيسلا حتفب (مهيسحب) ةزمحو رماع ن او مصاع أرق (ىلوآلا ةلأسملا)

 , دنع حتفلاو رسكلاوحتفلا اني نحلل بن الي كلا, نو قاكلت ان لعلاقات رقرو اب دج او. كم نذل

 قرفي قرف لثم : لعفي ىلع عراضملا ناكس> وحن ٠ لعف ىلع ناكاذإ ىضاملا نآل . سيقأ ةغالا لهأ

 هب عمسلا ءىجنس> رسكلاو « رخأ تاملك عم لعفي ىلع ءاجخ .بسحب بسح ذشو ؛ برشي برشو

 سايقلا نع اذاشناكناو

 "| كلاما هائذلا ةبخلا هند ا لهاجلا) هلوقو : نظلا وه نابسحلا « ةيناثلا ةلأسملا)

 «ففعتلا نم ءاينغأ مهرمأ ردتخ مل نم مهسحت : لوقي ؛ رايتخالا دض وه ىذلا لهجلا دارأ امتاو

 لولا نع قفا مانو دع كلا تان :م لعفت وهو

 أملا ميكرتو لمجتلا مهزابظال ءاينغأ مهسحب امنإو «ملعلل ةكرتف

 فرعي ىتلاةمالعلا ايميسلاوايسلا 0 مهفرعت )ىلاعت هلوق# ءارقفلا ءال وَ ةعبارلا 0
 هنرو : ىدحاولا لاق نيعاا عضوم ىلا واولا تبلق : ةمالعلا ىه ىتلا ةمسلا نم اهلصأو : ءىثلا اهب
 تعضو ةءالع امال عافترالا اهسلا : موق لاقو . هجوىأ ساناا دنع هاج هل:اولاق اك 00

 ةجاخلاو رقفلاّنم دهجلا رثأ : ىدسا او عيبرلا لاق ؛ عضاوتلاو عشختلا ( مهاس) دهاجم لاق . رورظلل

 رظنهيفكلذلكنأ ىدنعو خ عوجلا و ممايث ةثاثرديزنبالاقوعوجلان 0 راو د كاجكلا لاق

 (ففعتلا نم ءاينغأ لهاجلامهيسحب)هلوقهضقاني كلذورةفاا لوصح ا ذاماكنأل

 مهطعضاوتو َ مهمرثأت هآر نملك . قلخلا ٍبولقىفاعقوو ةسهنيصلخلا هللادابعل نأ وهرخاءىثدارملال

 اهعابطب عابسلارئاس هتباهرماذإ دسالا نأ ىرتالأ : ةينامسج تامالعال : ةيناح ا كلذو

 0 كلا روطلا هنا توعتراطاذإ ىقزانلاو كلم واما ردتلا كله تأ رهاظلا نال «اةيوجتلا ال

 لاق اي. ةالصلا ىف عوشخلا راثآ بابلا اذه نمو انبه اذكف : ةينامسجال ةناحور تاكاردإ كلذ

 ليللانوموقي اوناك مهنأ ىور : ركفلاراثآ ا اضيأو (دوجسلارثأ نم مههوج ىف ماهيس) ىلاعت

 ففجتلل راهنلاب نويظتح و دجلل

 ىلا نب /افاخلإ: سسانلا#ن ولأ تسال لت لوو 4 ءارقفلا ءالؤمل ةسماخلا ةفصلاإل



 / آلا «ضرالا ىف ابرض نوعيطتسيال» ىلاعت هلوق

 ةفصلا باحصأ ىلع اموي ٍلسو هيلع هللا لص هتلا لوسر فقو : سابع نبا نع « ةوزغ لكفف

 ىلع ىتمأنمىنيقل نف ةفصلا باحصأاب اورشبأ» لاق : مبمولق بيطف مهدهج و مهرّف ىأرف

 «قافر نم هناف هف امم ًايضار هيلع متنأ ىذلا

 سمخ تافصي ءارقفلا ءالؤه فصو ىلاعت هللا نأ معاو

 ضويدإاكلاذ 6117 لوقنفا(ها ليبس ىف اورصحأ نيذلل) هلوق «ىلوألا ةفصااإ)

 نيبو هنيب لوحبام لجرأل

 ناف) هلوق دنع راصحالا ىنعم ىف مالكلا ىضمو : رصخم وهف ل اذيلا كات يلا

 ىردع ىرح< م وأ 0 ةقفن باهذ وأ و ودع 0 5 و ص ردهنم 2 هرفدس سس

 يم هنن كاد ادعالا عيمج ةيآلا هده: تارسف دعف نيدفتلا اما: أ كاكا 3 ام (متر صحأ

 لبس) ف هلق نك ا ىلع اهوفقوو مسفنأ اورصح مهنا :«نيعملا نأ: -:ل واللا: دراما

 ةجاخلتادتنقت نأكو ؛ نامزلا كلذ قفا جاو ناك داهجلا ل :نآرقلا فرع َّق داهجلاب صختخ (هللأ

 هد ىف : كاذل ادعت :.نوكبق#» سو هيلع هللا لص لوسرلا عم ةدهاجملل هسفن سبح نم ىلا

 مهيف ةقدصلا عضو نوكي هلاح اذه نمو : ةفصلا هذه مهنأ ءارقفلا ءال وه ىف ىلاعت نيبف : ةجاحلا

 : اهتلاثو . هيلا اوبصتنا امل مهلق ةيوقت : ىلاثلاو . مهتليع.ةلازإ : اهدحأ : ريخلا نم اهوجو ديفي

 نورهظي ال اوناك مما عم ادج نيجاتحم اوناك مهنأ : ابعبارو . نيدهاجملا ةيوقتب مالسالا ةيوقت

 (ففعتلا نم ءاينغأ لهاجلا مهيسحب ضرألا ىف ابريض نوعيطتسي ال) ىلاعت لاقام ىلع ؛ مهتجاح

 شاعمللةراجتلا ف تافرصتلانم مهسفنأ اوعنم : ديز نباو ةداتق لوق وهو (قاثلا لوقلاو )ل

 فولتق مهودجو ىم اوناكو.. ةيادملا كل وج نيعمتج اوناك نافكلا نال رامكلا نوردتلا 0-5

 نع ةناددلاو ضورملا مهريودحاف 2 ىمز اوراصو 3 ملسو هيلع هللأ ىللص هللا لوسر عم كا

 ليبسف داه+لا نع رقفلامبسب> نب رجاهملا نم موق ءال وه : سابع نبا لاق <« عبارلا لوقاور)

 هللأ مهرذعف هللأ

 ةدش تناكو . هتيدوبعو هتعاطو هللا ركذب نيلغتشم اوناك موق ءالؤه «سماخلا لوقا

 تابت نتايز النعل م ةعاطاا كلت ىف مهقارغتسا

 ترض لاقت .(نض رالا ىف ايبرض 000 ال) ىلاعت هلوق 6 ءارهفلا ءال وذ ةيناثاا ةفصلا ١

 نيدلا ح الصلب مهلا ا ا نإ َّك 55 اما ةعاطتسالا مدع 5 0 ترس. اذإ 0 نضل ق



 يالا هللا ليش اورصحأ نيذلا رمل ولك هلوق 1

 ضرألا ف 0 َنوعيطَسيدل هلل ليس ف اورصخأ َن ذل : ارق

 - رك ا 2 1 ا

 ا ا كرا اذا ثواكألا مثامسب مهفرخل فعلا - 00 لداجلا 9

 هه هاعم رت ترا اساس

 « ؟١/*) ملغ كد هللا نق ريخ نم نس ماو

 121 ابأو ةمدلا ل هأ ىلا وطلقلا هدام نفالع ادتعا هللا كر ةفيتخب وبأن و و « عوطتلا ةقدصب

 كتقفن باوث كل 2 كل' ناكل هللا ق اخ 2 ناكل ءالعلا صقل نعإو

 كك 5 ةرخآلا َّق هٌوازج ميا فو أ ( ميلا فون ريح نم اوهفنت امو ىلاعت لاق

 ةيدأتلا ىنمم تنمضت اهنال ةيفوتلا عم (كيلا) هلوق نسح

 انلكأ) كتان لوقا اك مكلامعأ باوث نم نوصقنتال ىأ (نويلظتال متأوإ لاق مث

 صقنت مل ديري (اًئيش هنم ظن ملو

 مهيسحب ضرأألا ىف ابرض نوعيطتسيال هللا ليبس ىف اورصحأ نيذلا ءارقفلل إل ىلاعت هلوق

 ناف ريصخخ نم اوهفنت | مو افاحلإ س انلا نولأس ال مثاهسإ مب و رحل ففعتلا معا لهاجلا

 . 4 ملع هب هللأ

 هذه َّق نيد « ناك ريف ىأ ىلإ ةقدصلا فرص زوج هنأ لوألا ةيآلا ف نس اذ لاك هنأ ملعا

 انا د] .اااعقلل) لامف.« اوه. نم هيلإ ةةددصلاافارضب :اقاعجتسلا "لشانلا:دشأ نوكأ ىدلا فاديا

 لئاسما هال فو (هللا ليش ىف اور صحا

 تمدقت امل :لوآلا : هوجو هيف اذامب قاعتم (ءارقفلل) هلوق ىف ماللا (ىلوألا ةلأسملاإ)

 هيلع ثوذحلا .قافنالا كلذ ىأ (ءارقفلل) اهدنعب لاق : قافنالا لع ثحلا ىف ةريثكلا تايآلا

 لقاع هفصورم ىذلا كلذ نأ ىنعملاو « بدبل لقاع :لوقتف لجر ركذ مدقت اذإ ام اذهو . ءارقفلل

 ناتئادو نافلأ ِ مهاردلاو بهذلا هيف دنولعج ىذلا شكلا لع ننويعكل سانلا َكاذكلو 2 ل

 ءارقفلل اودمعا:ةيآلا زيدعت نأ :ىاثثلا 1 ةاودولا نوع اذه ناتئامونافلأ:نسكتلا فىذلا كلذ ئأ

 نكي ل ةفصلا باحصأ مهو ؛ ةئاعبرأ وحن اوناكو . نيرجاهملا ءارقف ىف تلزن 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 نوجرخبونوموصيو ؛ نآرقانوءعتيو . دجسملا نيمزالم اوناكو ؛ ةنيدملاب رئاشع الو نكسم مهل



 / نال تال همام وترا

 كلذ و! ةنإ 2 و هقيلختو ىلاعت هللا ريدقتب اعقاو راتخالاب لصاحلا ءادتهالا ن 57 نا

 تاولطل ي

 ةازاجلاو ةياثالاب ىدههنأ : اهدحأ : اهوجو لمتح (ءاشي نم ىده هللا نكلو) ةلزتعملا تلاق

 نكلو : اهتلاثو : ءاممز نم ئدطلا تادايزو قاطلالا" ئدب': اناثرو كلذ قحتنلا دارا نك

 ممالاب ىده هنأ : ابعبارو . هلعفي ناوكلذ ىلع رداق هنأ ىنعم ىلع : ءاشي نم هارك الاب ىده هللا

 كلذب حدمب نأ قحتسا ئذدتها نق ةءاعب ىو مكحلاو

 (ءابغي نم دج هللا نككل و) هلق ىف كرما نإ ناهي هان هوجولا مده وك ناجم الا[ كاك

 (مهاده كيلع سيل) الوأ هلوقب ىئنملا كلذب دارا نكس (مهاده ركيلع نسل هلوقت لوألا

 وه نوكي نأ, بحي (ءامثي نم ىدهع هللا نكلو) ةلوقي تبثملاف :راشخالا ليبس لع ءادتهالا وه

 هوجولا 1ك ظعشألاز ليتلاز اذه لعوا# نانتحالا ليش لع ةلاكمللا

 وهاتان يللا باعت نما ابن تفس فمش كو لال ركسفن الذ ريخ نم اوقفنت امو) لاق مث

 مهرفك كرضي سياف . هباوث مكسفنأل لصحيل ىأ مكسفنال

 : لئاسم هيفو 4( هلا هجو ءاغتبا الإ نوقفنت امو ىلاعت لاق مك

 ىلع مكتقدص ىف متسلو : ىنعملا نوكي نأ : لوآلا : هوجو ةيآلا هذه ىف «ىلوآلا ةلأسملا)

 اذإ مهيلع اوقفنأف . مكبواق نم اذه هللا لع دقف : هللا هجو الإ نودصقت نيكرشملا نم مكبراقأ

 مكمن ىح ره قادتها مكيلع سيلو . رطضم ةل* دسو حرةلص ىف هللا هجو كلذب نوغتبت اع منك

 اوةقنت الو ىأ « ىبن هانعم نأ الإ اربخ هرهاظ ناكناو اذه نأ : ىناثلا : مهيلع قافتالا نم كلذ

 قهدال وأن عض كاذلاولا) (لاغت لاق: زيثكا قيتلاو رماثلا يدم رغلل ةووو للا هلي ا

 اذمل' نيقختسس :نيقشمااقنؤكنا الواغأت ,(نروعفتت امرو)'هلوق نأ :.تلاثلا (قسلاسا كاكا

 هللا هجو كلذب اوغتبت ىت> حدملا ديشب ىذلا مسالا

 اذإ كنأ : امهدحأ : نالوق (هللا هجو ءاغتبا الإ يي و ركذ (ةياثلا ةلأسملا)

 م . هيفام فرشأ .ىشلاهجو نال هل هتلعف : كلوق نم ركذلا ىف فرشأ وهف ديز هجول هتلعف : تلق

 انرهفادل كمل د12 تلقت كلقالذإ كنار 00 ؛ ظفللا اة نفزسلا نع ا واط

 تلعف كنأ ىلعلدي اذهف ههجوللعفلا اذهتلعف تاق اذإ امأ ًاضيأ هريغلو هل هتلعف:لاقي نأ لمتح

 ةكرش هيف هريغل سيل و طقف هل لعفلا

 ةصتخغ ةيآلاهذه نوكتف : لسملا ريغ ىلإ ةاكرلا فرص زوجبال هنأ ىلع اوعمجأ (ةثلاثلا ةلأسملا))



 ةيالا «اقنا نم 0 هليأ نكلو» 0 و 5

 تا نيح كت ةنآلا هذه نأ 35 :هوجو 0 ايب ىف «ىلوألا ةلأسملا)

 م الأ د ءاعمأ ادتأ ناكل ةيااسص 2 كلدك و كا اهملا 38 تلك 5 مأ ةليآن

 نادل ماشاف: ىءد لعاتسلا كناذ لس و هيلع هللا ىلص هللا 0 ا

 امهملع دك نأ لسو هيلع هللا لص هللا لوسر اهر هآف «ةيآلا هذه 0 هللا لزتأف كلذ

 نوةدصتال اوناكو « ريضتااو ةظي رق نم ةبأرق مل [ اكنالا نما نم .انأ ناك «ةيناثلا ةياورلاو ١)

 ةيآلا هذه تلزنف ايش مكيطعنال اولا ملام : نولوةبو ؛ مهملع

 هذه تلزن ىتح « نيكرشملا ىلع قدصتيال ناك ٍلسو هيلع هللا لص هنأ 4« ةثلاثلا ةياورلاو ١)

 معن 2 كفلاخ ند ىدصحه كدلع ع ِ تاناورلا 6 لع يل 3 مهلع قدصتو ةنآلا

 مهمالسا ىلع كلذ فقوت الو . هللا هجول مييلع قدصتق ؛ مالسالا قررت نأ لخال 0 قل عل

 اذه ةلص ف صخرو (كوجرخ لو نيدلا َّق ولتاقي مل نيذلا نع هللأ معامال) ىلاعت هلوق هريلظنو

 نيك رشا نم برضلا

 كلءاف) ىلاعت لاق اك. مهنامبإ ىلع صرحلا ديدش ناك سو هيلع هتلا بص هنأ (ةيناثلا ةلأسملا)
 ( نينمؤم ا وأ كسر عخاب كلعل 08 5 ثيدحلا اذ اونمؤي ملْنأ مراثآ ىلع كشفت عخأب

 هيلع زيزع مكسفنأ نم لوسر عءاج دقل) لاقو (نينمؤم اونوكي ىتح سانلا هركت ةتنافأز لاقو

 ا 6 اهنا رططوو هنذاثا هللا ىلإ انعادو  اريذنو انيبشت هسيومتأ للاحتا هللا 'هبلعأف ( مكيلع صيرح متنعام

 ءاوشق ؛ املا ىعم أنبه ىدمللاف « كب د كتم كلذ سلف نبدتبم مهنوك امأ ان 3 لئالدلل انيممو

 ىلإ مهمجلتنأ كللَع نزل ٠ احا ةجاو هقاو مهنعكتقدصوكربو كن دز وعم عل ةتالفاودتملوأ او اودتها

 لب ؛ هب نوعفتنيال نامالا اذه لثم ناف ؛ مبنامبإ ىلع مهنع كتقدص فقوتنأ ةطساوب ءادتهالا

 رايتخالاو عوطتلا ليبس ىلع نامبالا وه مهم بولطملا نامبالا

 نكلو . ملسو هيلع هللا لص ىنلاعم باطخ (مهاده كيلع سيل) هلوقرهاظ 4 ةثلاثل ةلأسملا)

 كيلع سيل) لاق مث ٠ ماع باطخ اذهو (تاقدصلا اودبت نا) لاق هارت الأ ؛ هتمأو وه هب دارملا

 مهفيف 5 ماع اذهو (كسفألف ريخ نم اوقفنت امو) هدعل لاق مث 2 صاخ رهاظلا َْق وهو (مهاده

 اضيأ ابهومع اهدعبام مومعو ةبآلا ليقام مومع نم

 ريغىلاعت هللا ةياده نأ ىلع باحصالاهب متحا دقف م ءاشي نم ىدهي هللا نكساو ل ىلاعت هلوق امأ

 هلوقباهافن ىبااةب ادهلل تابثإ( ءاشي نم ىدمهللأ نكلو)هلوق نال:اولاقءنينمؤملاب ةصوصخم ىه لبةماع

 رايتخالا ل يبس لعءادتهالا ل وصح وه (ماده كيلع سيا) هلوقب ىناملا نكل (ماد» كياع سيل)

 اذنهو ٠ راشغالا ليبس ىلع ءادتهالا لوصح نع ةرابع:(ءاشي نم ىده هللا نكلو) هلوق ناكف



 4ك ةيآلا «مماده كيلع سيلو ىلاعت ارق

 26 هوا ل ضار هز صاح هس 6

 ريخ نم اوقفت 0 ك0 1

 د ا ها هم 0 3 7 تا ماو هولا [ اصلا م

 مكيلِإ فو ريخ نم اوقفنت امو هللا هوا ا الإ نوقفنت امو مكسفنالف

2-2 00 

 «(”1/؟» نوملظتال 3 1و

 عمجاو الو اة اع دارفالا ظفل من الوأ عملا ظفل ر 1 27 سأبال اولقو

 فاشكلابحاص لقن و(باتكلاىسوم انيتآو) لاق م (اليلهدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس)هلوقف ايناث

 نسحلا ءارقىهوةسماخةءارقو « تاقدصلالءافلاو اموزجمو اعوفرم ءاتلاب (رفكتو) ةعبار ةءارق

 مكتائيس منع رفكت ناو . كل ريخ رك اهوفخت نا اهانعمو «ناد رامضاب بصنلاو ءانلاب

 ل ريخ وهف

 مكتنعرفكتو : دارملا : اهدحأ : هوجو (مكاًئيس نم) هلوق ىف«نم» لوخدفف (ةئلاثلاةلأسملا ١

 ضعبلا كلذفمالكلا مهأ متاهضعبرفكي امإو : كلذب رفكتال اهلك تائيسلا نآل ؟تائيس ضعب
 فوخلاانيبهلاوحأ لك ىفدبعلا نوكي نأ ب جاولا لب ؛ ةرفكماهنأ ملع اذا ءاهماكتراب ءارغالاكهنايبنأل
 : ىنعملاو ؛ لجأ نم ىنعمب «نم» نوكي نأ : ىتاثلاو . ماهمالا عم نوكي امإ كلذو ؛ ءاجرلاو

 رباك الو كلذ كادجل وم ىأ كملح وش ع كلك لوقت اك. كبونذ لجأ نم مكنع رفكتو

 ىلوأ لوآلاو ؟كتائيسعيمج مكنع رفكتو ؛ريدقتلاو (تارقلا لكنم ايف ) هلوقك ةدئاز ةلص اهنأ

 حصاألا وفا

 ىنعملاو ؛ ةينالعلا لع رسلا ةقدص ليضف“ ىلا ةراشإ وهو « ريبخ نولمعت امب هللاو إل لاق م“

 لصح دقف . هتاضرم بلط ةقدصلاب نوديرت امنإ متأو ؛ةينالعلاو رسلاب ملاع هلل نأ

 ٍدحبأ نوكيل'ءافحإلا لا مالكتلا !اذيب ]ويدي (يتاكف', ءادنالا ضم انف ا ؟دوصقم

 ايلا

 امو ,كسفن الفريخ نم اوقفنت امو ءاشب نم ىده هللا نكلو مهاده كيلع سيل إل ىلا عت هلوق

 «نوملظتال متن أو ميلا فوي ريخ نم اوةفنت امو هللا هجو ءاغتبا الإ نوةفن

 وه نماةلك قاقثاللا نوع 0 نايب وهو ٠ قافنالا ماكحأ نم عبارلا كحلا وه اذه

 لئاسم ةيآلا ىف مث

 ١ ند رد «



 ةبالا <. اقفل !هوياقتوا هوفخت ن ]و» ىلاعت هل وذ /ا١

 5 ا 2 َْق .ةلظلا عمطي نا رخال ايم كلذ 01 لايملا ردق راهظأ

 هذه نأ : ىناثلاو . ىلوأ ةاكرلا ءافخا نوكي نأ ةلاال هنم مزل . هلام ءافخإ هل لضفألا ناكاذإو

 الفةاكرلا 00 ىف نيمبتم اوناكام ةباحصلاو . لسوهيلع هللا لص لوسرلا مايأ ىف تلزن اهيايةيآآلا

 اطل 5 ةيبلا تاصحلللو نآلإ امإ معمم لا ودان رلاءنعي دعب 3 مه ىلوأ ةاكرا' ءافخا ناك مرج

 هنايب قبس دقو حيجرتلا ىلع (ريخ وهف) هلوق ةلالد لسنال نأ : 3 ل ل

 « راهظالا ضيقن ءافخالاف (5ل ريخ وهف ءارقفلا اهوتؤتو اهوفخت ناو ىلاعت هلوق امأ

 انركذ دقو ؛ كل ريخ ءافخالا ىأ . ردصملا ىلعلدي لعفلا نآل . ءافخالا نع ةيانك (وهف) هلوقو

 ريدي تلا :لاقيب اك« تارا نم ريخ هسفن ىف هنأ هنم دارملا نوكي نأ لمتحي (مكل ريخ) هلوق نأ

 كاد فورد زر نأ صفا ءافحالا نادك ىف للاكت طرق اكعازو. ا 1 نرك تا

 نونوكيال نيذلا ءاقدصالاو بابحالاىلا ؛ ءارقفاا نع ةاكرلابلدعي نأ برقالا ءافخالا دنع نآل

 قدصتملا ثعب دوصقملاو « ءارقفلا ءاّتيإ هعم لصحب نأ نخل ىف طرش كلذلو : ةاكزال نيمحتسم

 اذه هنم مدقت اذاف ؛ مهريغ نع مجزيميف « ءارقفلاب املاع ريصيف ؛ ةقدصلا عضوم ىرحتب نأ ىلع

 ةليضفلا تلصح اهافخأ مث راهظتسالا

 لئاسم هيفف « ؟تائيسنم ىكنع رفكن و !)ىلاعت هلوق امأ

 هنمو ؛ هيف ىطغم حالسلا ىفرفكم لجرو ء رتسلاو ةيطغتلا ةغالاىف ريفكتلا (ىلوآلا ةلأسملا)

 2 فال راس ةرافكملا و م ةفدصلا نمل ديلان فسنحلا تند ريتا ىأ“ هننع نع رفك : لاقي

 تا

 عفرو نونلاب (رفكت) ركب ىنأ ةياور ىف مداعو ورم وبأو ريثك نبا أرق (ةيناثا ةلأسملا)

 ردع ادهن رح نورك نأ :ىناثلاو.. ءاقلادعبام, لحب لعافطعن وك نأ: اهدخأ, :هوجودهفو ةأرلا

 ةيناثلاةءارقلاو « اهلبقامع ةعطقنمةفن اتسمت أدتبم لعافو لعف نم ةلمج هنأ : تلا ريك نخر أ

 ريخوهف) هلوق ع 4 ىلع مالكلا لمحبي نأ م4 ؛مزجلاو نونلا ىاسكلاو عفا عف :و ةزمح ةءارق

 نأ رهظيف مرجلا؛ : مكباوثل رظعأ ن كن اهروفحت ناو :لاَق ا مزج هعضوم ناف (؟ل

 هللا لصل نمز أرق نم ةءارق مزجلا عضوم ىلبع لما ىف هلثمو ؛ مزج عضوم ىف ( (مكل ريخ) هلوق

 ءايلاب (رفكي) مداع نع صفحو ماع نبا ةءارق ةثلاثلا ةءارقلاو ؛ مزجلاب (مهرذيو هل ىداه الف

 ظفل ىلع هدعبام نأ مهتجحو ٠ ءافخالا رفكي وأ هللا رفكي : ىنعملاو ؛ءارلا عفرو .افلا رسكو

 ١ عا نواوأللاو . هدعبام هبشأ نوكي كي (رفكي) هلوقف (ريبخ نولمعت امب هللاو) هلو وهو : دارفالا



 (/4ب ةيالا «تاقدصلا اودبت نآو» ىلاعت هلوق

 ريغ هب ىدشق نأ يان ر لكم اف 4: نلعأ اذإف تلم انك 0 ةعزاتمو.”تلطت' لق نسفتا

 أ ىلاعت هللا نأ ىرت الأ ,ماقلا قوفو اهات ن 00 1 طاووس 0 0

 ىموم ةمأ حدمو (امامإ يتسلل انلعجاو) اولاق نأ 5 اهوبلط ىتلا ا لاصحلا 00 7 (ةفرغلا

 ملسو هيلع 00 ل حدمو (نولدعيهبو حا ودم 3 ىسومموق نم لاقت مالسلا هيلع

 لاقف ركنملا مهمأ مث (ركذملا نع توهنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرأ ةمأ ريخ متتك )لاقف

 مع قا ةداع 2و نيدلا مال - و ىدملا 3 ءال وهف (نولدعي هنو قل كود 0ك | 0

 اهوفخم ناو) هلوق ىف رابظالا ىلع ءاذخالا حجر ملف مكركذ ام ىلع هلا ناكنإ : ليق ناف

 .  (مكل ريخ وهف ءارقفلا اهوتؤتو

 ٠ حيجرتلا ديفي ل ريخ وهف) هلوق نرأ مسن الا: لوالا : نيهجو نم باوجلاو

 ةعاطو ٠ تاريخلا نم ريخ ءافخالا لاح ةفدصلا ءاطعإ نأ ىعملا نوكي. نأ لمح اك

 هنف دوصقملا نأ آل ٠ ةعاطو اريخ هسفن فهنوك ناب هم دارملانوكف  تاعاطلا <

 حيجرتلا ع

 ةدحاولاحلا تناكاذإ هنأةيآلا نم كارلا 1 م ملأ هنم كزرلا نأ اك «ىناثلا هجولاورل

 حيج رت دعس : ا 0 ءادبالا ف لصح اذإ اأو َ ءاقحالا وه لضفالاف 2 ءاقخالاو ءادبالا َْق

 ءافخالا ىلع ءادبالا

 : لوآلا : هوجو هيلع لدي و ؛ لضفأ ةبجاولا ةاكرلا ءاطعإ ىف رابظالا نأ (ىناثلا ثحبلال

 اهرابلغا ةاعسلا ىلا وأ « ةمتآللا ىلإ ابعفد ىفو ؛ ةاكرلا بلطل ةاعسلا هبجوتب ةمالا ردأ ىلاعت هللا نأ

 كنا ى ةدايص نكحأ نك ٍلسو هيلع هللا ىلص هنأ ىور « ةمهتلا ىنن اهرابظإ ىف نأ : اهناثو

 ىف اذكف « ةمهتلا ىفنل ءافخالاو راهظالا ىف اهلفنو ةالصلا ضرف كح فاتخا اذاف ةبوتكملا الا

 كرتهوي اهءافخاو : هفيلكتو ىلاعت هللا ىمأ ىلا ةعراسملا نمضتي اهرابظا نأ : اهثااث و : ةاكزاا ىف

 تاقدصلاب دارا لاق نم لوق نابب ىف هلك اذه ؛ ىلوأ رابظالا ناكف بجاولا ءادأ ىلا تافتلالا

 طقف عوطتلا ةقدص ةيالا هذه ىف ةروكذملا

 باجأو ؛ بودنملاو بجاولل لوانتم ظفللا نأ ىرصبلا نسحلا لوق وهو (قاثلا ل وقلا)

 بجوت لاومألا ةاكز راهظا نأ « ٍلواألا ؛ هوجو نم ىلوأ بجاولا ىف'راهظالا : لاق نم لوق نع



 ةيآلا ءانادملا ني تاود لا وق ا/راب

 رك سلوا 0 00 مخ اذإ 3 اهناثو ٠ .ايرلا طسوتملا 0 1

 اش اوك راك )كلذ لوك نأ كحوت ”نيفلا لع قسشي كلذ ناكف ؛ يظعتو حدمو

 لمعيل دبعلا نإ» ًاضيأ لاقو «رس ىف ريقفلا ىلإ لقملا دهج ةقدصلا لضفأ» سو هيلع هللا لص هلوق
 نم لعن هن ثدحت نا . ةينالعلا ق.كتك و ,رسلا نم لقت ةرهظأ ناف ارك هل هللآ هتكي رسلا ىف المع

 موي هلظىفةمايقلا موب ىلاعتهللا مبلظي ةعبس» روهشملا ثيدحلا فووءايرلا فبتك و ةينالعلاو رسلا

 هيلع هللا لص لاقو «هنيمي 0 ام هلامش معلا لف ةقدصي قدصت لجر مدحأ : : هلظ الإ لظال

 نم ذخآلاب ررضاا قاحلا بجوي راهظالا نأ : اهعبارو «برلا بضغ ءنطت رسلا ةقدصو ملسو
 ا ل راسل كلل نابولى وأ ءافحتلا لازكي نأ تح وذ كلذ نممجال ءانحالاو هروح

 ” ناكل ادي رعفلا لم دال نع زاو «ةرفف رابظاو ريقفلا ضرع كتهجابطالا ى نأ.: لوألا
 ىف كلذ حدم ىلاعت هللاو . لاؤسلا مدعو ففعتلا ةئيه رم ريقفلا جارخا اراظالا قانا

 مهامسب مهفرعت ففعتلا نم ءاينغأ لهاجلا مهيسحب) ىلاعت هلوق وهو : ةيآلا هذه دعب ىنأت ىبلا ةيآلا

 ةارتطو و ةقدقلا كلت دا“ رففلا ل ا كس ادعار. سانلا نأ« .خلاثلاو (افاخلإا انمانلا آن ول اكن
 ةاطا ف نأ : عبارلاو . ةببغلا ىف سانلاو : ةمذملا ىف ريقفلا عقيف . اهنع ءانغتسالا عم اهذخأ هنأ

 1 يما ا انيع ١ قماوملا لالذإ 1 ذل ةناقإ او نحول" ل كلذ !ةاطعالا

 مهف موق هدنعو ةيده هيلا ىدهأ نرم» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو . ةيدحلا ىرحجب ةيراج

 ريقفلا عقيف نيرضاخلا هئاكرش ىلإ ايش ةةدصلا كلت نم ريقفلا عقدي ال امميرو «أبف هٌواكرش

 ةقدص ءافخإ نأ ىلع ةلادلا هوجولا ةلمج هذهف ٠ ىغينيال ام لعف ىف ةقدصلا كلت رابظا ببسب

 ىلوأ عوطتلا

 ادع ك]ذهراض اهيرهظأ اذإ هنأ لع اذإ ناسنالا نأ وهف «ةفادصاارابظ)اهرااوج ىادجولا امو

 اا 1 نىك نأ دع نال عنتمي الف اهب ءارقفلا عفتنيف ٠ تاقدصلا ءاطعا ىف هب قلخلا اذا

 ةينالعلاو . ةينالعلا نم لضفأ رسلا» لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رمع نبأ ىودو ؛ لضفأ

 ةيحوشيو لمعتا ىأ اذإ ناسنالا ىذمرتلا يكحلا ىسيع نب دم لاق «هب ءادتقالا دارأ نأ لضفأ

 دروي ناطيشلا انهبف ةوهشلا كلت عفدي وهو 8 2 يزيل لي اي ا

 فعوضف ناطيشلا ةيراحم ىف ناسنالا اذهف. هتعفدي و كلذ ركني بلقلاو « قاخلا ةيؤر ركذ هيلع

 هتياده عاونأب مهلع هللا نم ىتح مبسفنأ اوضار ًادابعهتل نا مث . ةينالعلا ىلع اع نيو لكلا

 مهنم تتام دق تاوهشلا نآل ٠ سفنلا سواسو مهنع تبهذو ؛ ةفرعملا راونأ مهبواق لع تمكار -

 ةوهش نال ؛ هاج نأ جت مب مل ةينالع يف المع ىلع اذاف . يلاعت هلا ةمظع راح ىف ممولق تعقوو



 // كيا ا 0 ا ىلاعت هلوق

 نيعلا ف عقوأ هب 0 اه 0 هيلعهتلا لصوبنتلا نأ انيلع نينك اسلانيذهني عجل 5 ال هنأ لع
 ّّ ا سلو ةيأورب عفانو 0 أرد ةنناثلا ةءارهلاو نمالمحخالا ليس ىلع 4 4ف.هجخ 3

 اوجاتحا املأ 2 3 م 5 ناهجو هرب رقت و 2 نيعلاو وتلا 20 اعنف) صاح ةءأور

 ت0 هن : لوقي نم ةغل ىلع اذه نأ : ينانثلاو : اهليقام ةكرخ لثم اهوك رح نيعلا كبرت ىلإ

 (ىه اعنف) ءارقلا رئاس ةءا 0 هلا . ليذه ةغل ىهو : هيوييس لاق . نيعلاو نوتلا

 «معل» ىهو . اهلص أ ىلع ةملكلا هذ ىنأ ِدَقف . ةءارقلا ا ا 1 ا نونا حتفب

 : ةفرط لاق

 رملارمآلا فان رعادملا مهن

 دما لع الا ا ءىنثلا معن ىأ . .ىثلا ليوأت ىفام : جاجزلا لاق يةعبارلا ةلأسملا)

 الع ليلو ةراحلاب --- نك تر انههإم نال عنخ قات نامل نأ اذه 0

 نال ءهب 0 دلو « ةلصلا نب برع الا هدرا مأ يصادر

 لوقتلا اذه لطب اذإو .. الا ةلص نوكيال درفملاو « ةدرفم ىه ةيلكو :؛ ىه ىهام دعب 0

 ةلالدأ فاضملا فذخ تاقتدصلا ءادبإ ى ا :. ىدقتلابو زييعلا ىلع نظام : لوف

 يلع مالكلا

 . عوطتلا : ةيالا هذه ىف ةروكذملا ةقدصلاب دارملا نأ ف اوفلتخا 0

 ايهعارمت و[ حلا

 ءافخالا نال : اولاق ؛:عوطتلا ةقدص هنم دارملا نأ : نيرثك آلا لوق وهو «لوأآلا لوةلافإل

 ناثحب هيفو لضفأ ةاكرلا ىف رابظالاو ؛ لضفأ عوطتلا ةقدصفف

 لأ ركنلد زابطإ | واكل عوطتلا ةقدص ءاطعإ ىف لضفالا نأ ف كن والا ثحبلال

 هللا لص لاقبرء اةعمتتلا وألا رلا نعش نوكتاجت] ل رانا. تكا 0 ىلع ةلادلا هوجولا

 : ةعمسلا بلطي هنأ كشال هتقدصب ثدحتملاو «نانم الو ءارم الو عمسم هللا ليقيال» ٍلسو هيلع

 غلاب دقو ءامهنم صا#لا وه توكحلاو .افخالاو . .ايرلا بلطي سادنلا نم الم ىف ىطعملاو

 ١ ىعأ دن ىف هنقاي مهضعب ناكف ؛ 1 مهفر هلال نأ ازودكبحا زاد امخاإلا داك موق

 ناك مبضعب و « ىل 0 طءملا ى زن الو اهأ لس ثمءح هس ولج م قو ريقفلا قيرط َّق ةيقلب ل يمدح

 نع دوصقملاو / هريغ كد لع ريقفلا 3 ل لصوي ناك مهضءعب و 4 مكان وهو ريقفلا 2 ّق هدشب

 هنملأَو ءانرلا لصح ليد ىطعملا فرع اذإ ريقفلا ا )أ ةنلأو ةعمسلاو ءأب رلا نع زارت>الا لكلا



 هلا ةقايدافلا ا نإ 2 ىلا علا 2 0/0"

 ملكه م راد ا

 ريخ وهذ ءارقفلا 2 اهردح نإو ى عنق تاقدصلا و 4 0
 هه هه

 س م 958 رثئس ريرتلال مارثا

 «؟ا/ا> ريب هك ام 0س مكن يس نم 0 رفكيو مكل

 رفكنو كل ريخوهف ءارقفلا اهوتؤتو اهوفخت ناو ىه 5 50 0 نا ١ لاك هلت

 4 ريبخ نولمعت امب هللاو كن ائيس نم نع

 ركذو ؛كلذك نوكي الامهنمو . ىذأألاو نملا هعبتي ام هنم قافنالا نأ الوأ نيب ىلاعت هنأ معا

 مكح ركذو « ءىدر نمو ديج نم نوكي دق قافنالا نأ ايناث ركذ م , نيمسقلا نم دحاو لك كح
 001 ا( ركل ةفارأ رهاظ نك, دف فاق الا نأ ةنالا هده ف ياذو . نيمش هلا نم دحاو لك

 لئاسم ةيآلا ىفو (ىه اعنف تاقدصلا اودب# نا) لاقف ؛ نيمسقلاا نم دحاو لك

 ةينالعلاةةدص مألضفأ رسسلا ةقدص : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر | ولأس «ىلو ألا ةلأسملا)

 ةيآلا هذه تلزنف

 (مثرهطت ةقدص رمل ومأ نم ذخ) ىلاعت لاق لفنااو ضرفلا ىلع قلطآ ةقدصلا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ال ةاكرلاو «ةقدص هلايع ىلع ءرملا ةقفن» ٍلسو هيلع هللا لص لاقو (ءارقفلل تاقدصلا امنا لاقو

 ةحصلل ع وضوم بيترتلا اذه ىلع «ق د صد ةقدصلا لصأ ةغللا لهأ لاق :٠ ضرفلا ىلع الإ قلطت

 :ةدوملاقداصنالفو . لاتقلا مثوةدصو . ءاقللا قدصو . رظناا قدص لجر : مهل وق هنمو « لاكلاو

 هجولا ىلع هب ربخأ اذإ هريخ ىف نالف قدصو « ةواللا قداد ءىثو ..ةضوملا قداص لخ اذهو

 نال اقادص ىعس قادصلاو « ةدوملا ىف هقدصل اقيدص ىمسي قيدصلاو « الماكاحيح هياع وه ىذلا

 ببس ىهف . لمكي و حصي اهب لاملا نآل ةقدص ةاكزلا ىلاعت هللا ىمسو . لمكيو متي هب حاكنلا دقع

 هيف هلاكو هناميإ ىف دبعلا قدص ىلع ام لدتسي هنآل اماو : هئاقيو لاملا لكل اها

 هيف مث . رخآلا ىف نيميملا دحأ رغدأ هنأ الإ . ام رعن (اعنف) هلؤق ىف لصاألا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 كاك و كوتا رك 5 (|عنف) مصاع نع ركب ا ا 5. ١ ةرااوملا نس ةكووأ هند

 (عئد صاعلانب ورمعل لاق نيحرلسو هيلع هللا ل صوتا ةغل اهنال : لاق ؛ ديبع ىنأ رايتخا وهو نيعلا

 ىضتقي اذه: اولاقنويو>نلاو ؛ نيعلا نوكسب ثيدحلا ف ىور اذكه «ماص'ا لجرال حلاصاا لالا

 ا نيللاوانللاا فرخ 7 لواألا فرحلا نوكب ايف الا  زئاج ريغ ؤهو نينك اسلا نيب عما

 سال الدامل هنآلفثيدحلا امأو « ةكرلا نع اضوع ريصي دما نم فرالا قام نآل ؛ ةباشو ةءاد



 اعلا 4 الا «راصنأ نم نيملاللل دامو اني وو

 : ةبقر قّتع ىلع هلل : ل نأ رسفلاف 1 عم يعاو سيفم: نبع لع ا قو في وختلا

 نأ هلل ترذن : لوقي نأ أسفل ريغو هريغ هيزجي الو .٠ هب ءافولا مزلي انبهف ؛ 2 ىلع هللو

 هللا لص هلوقل : نيمب ةرافك هيف همزايف ةيمست ريغ نم رذنىلع هلل :لوقيوأ « هلعفي مث اذك لعفأال

 «نيمب ةرافك هيلعف مسي لو ارذن رذن نمو . ىمسام هيلعف ىمسو ارذن رذن نم» ملسو هيلع

 ارا اة 14 راضنأ نم نيملاظلل ام ور)ل ىلاعت هلوق امأ

 لك ىف لصاح كاذف هسفن هملظ امأ ؛ نامسق وهو . نيملاظلل ديدش ديعو هنأ (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 ىف هيل نوكت وأ «هزريعىلإ قحتسلل) نع قاقالا فرضي وأ قفل ناف هريع ل نار
 تابنماسل ناريخاإلا نايسفلا نادهو « ىداخملاب اهدسف وأ «ةعمسلاو ءارلا و دحسملا | ىلا

 سفنلا ىلع لظلا باب نم لب . ريغلا ىلع ملظلا

 رصان نآل :اولاق  رئابكلا لهأ نع ةعاف كلا قن ىف ةيآلا هذه اوكسمت ةلزتعملا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 اراصنأ ءاعفشلا كئلوأ ناكل . ءاعفشلاةعافشب مهنع ةبوقعلا تعفدن اولف ؛'هنعررضلا عفدي نم ناسنالا

 (راصنأ نم نيملاظلل امو) ىلاعت هلوق لطبي كلذو ؛ مش

 نع سفن ىزحتال اموي اوةتاو) ىلاعت هلوق ليلدب ؛ ارصان عيفشلاىمس!ال فرعلا ف نأ ملعاو

 رصانلاوعيفشلان يب ىلاعت قرفف (نورصن, مهالو لدعاهنم ذخؤيالو ةعافش اهنملبقي الو ائيش سفن

 ءاعفشلا ىفن راصنالا ن نم مزلي الف

 راصنأ نيملاظلا ضعيل سل ملل ملف ,راصنأ نيملاظلا عومج سيل : ىناثا باوجلاو

 درفلا ىلع درفلا عزوت عمجاب لبوق اذإ عمجاو : عمج راصنالا ظفلو نيملاظلا ظفل : لبق ناف

 راصتالا نم ندنأ نيلاظلا نم دال سل ل

 ةلباةمدارل 0 نأ لامتحال . درفلا ىلع درفلا عزوت بجوت عمجلاب عملا ةلباقمنأ لنال : انلق

 درفلاب درفلا ةلباقمال طقف عمجاب عملا

 : تاقوألا لك فو . لكلا ق> ىف ماع ةعافشلل ىفانلا ليلدلا اذه نأ 4 ثلاثا باوجلاوإل

 ماعلا ىلع مدقم صاخلاو : تاقوآلا ضعب ىفو ضعباا نح ىف صاخ ةعافشلل تبثملا ليلدلاو

 ملعأ هللاو

 ليبس ىلع ارهاظلب ٠ قارغتسالا ىف اعطاق نوكي ال ماعلا ظفللا نأ انيب ام : عبارلا باوجلاو

 اطقاس اهب كسقلا ناكف ؛ ةينظ تسيل ةلأسملاو « اينظ ليلدلا راصف : ىوّلا نظلا

 بيبحو بابحأو ؛ فيرشو فارشاك. ريصن عمج راصنالا (ةثلاثلا ةلأسملا))



 .ةيآلا | «ةقفن نم متقفنأ | امود ىلاعت هلوق /

 ركاه ساس 600 دل 7 ا

 0 َنيملاظللامَو 2 ل ا 0 نم * مترذنوأ ة ةققن نم مهفنا ١امو

 ص 514 ه-هذ 2 -

 «(9ا راصنأ
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 0 دال |نهفا+ اعاسأ لإ | معا فر ل تايشلا دنع تق 1 ٠ بالاآلا ا ىلوأ نم

 1 لاوجالا هده 0 نمااهأاو :٠ كتايلازلا ىو الإ“ لص ال ىدلا كدتلا وه ترصلا لإ

 لاقتنالا نعا ورمي نيذلا نييرهاظلا نم ناك« ابليصحتو اهلوصح ىف ببسلا وه هنأ دقتعاو « هسفن

 .لئالدلا عضوو مبفلا ةوقب ةمكحلا اورسف امل مهناف ةلزتعملا اما ناسا لإ تانلعملا نع

 امو هلام فرعيف . ركسفتيو ريدتي ناب ءرملا اهب عفتني امناو ءاهسفنب موقت ال ةمكحلا هذه :اولاق

 مجع وأ مدقي كلذ دنعو « هيلع

 «راصنأ نم نيملاظلل اهو هملعي هللا ناف رذن نم مترذن وأ ةقفن نم متقن اموال ىلاعت هلوق

 الوز هلوقالوأ تح م « لاملا دوجأ نم نؤكي نأ بحي قافنالا نأ نيب امل ىلاعت هنأ معا

 | متققنأ امو) هلوقب اثلاث هيلع ثح (رقفلا دعي ناطيشلا) هلوقب ايناثو (ثيبخلا اومميت

 لئاسم ةبالا ىفو (هملعي هللا ناف رذن نم مترذن

 ؛ نيعيطملل ميظعلا دعولا ديفي ؛هراصتخا ىلع (هسلعي هللا ناف) هلوق ىف «لوألا ةلاسملا ١9

 نم قدصتملا بلق ىف ام ىلاع ىلاعت هنأ : اهدحأ : هوجو نم هنايبو : نيدرمتملل ديدشلا ديعولاو

 د طل د هيكو هلع نأ اهنا ةفمسلااو ءانارلا "هنا نماوأ هي ويعلو والا

 0 اك ةرذ لامنما لمكي نف) هلوقو. (نيقنملا نما هللا لقت اا) لاق م« تاعاطلا كلت لوبق

 ىلع باقعلاو باوثلا نم قحتسملا ردلا ملعي ىلاعت هنأ زملاثل م ار لاف

 اهنم ءىث هيلع هبتشي الو « اهنم ائيش لمه. الف تاينلاو ىعاودلا كلت
 ريمضلا نأ : لوآلا : نيهجول . اهماعي : لقي ملو (هيلعي هللا ناف) لاق امنا (ة يناثلا ةلأسملا)

 . شفخألا لوق اذهو (ائيرب هب مري مث امتا ؤأ ةئيطخ بسكي نمو) هلوقك « ريخالاأ ىلإ دئاع

 0 امو) هلوقك مسا اهنآل (ةقفن نم مت ةفشأ امو" هلوق'قرام“#لإ تذاع ةياكلا نأ قاتلاأو

 (هب مكظعي ككل و باتكلا نم

 0 هلصأو :ءرذني اردن: لاقي اهسفن ىلع هباجياب ناسنالا همزتايام رذنلا ثلا 3 ةلأسملا)

 ؛ اراذنإ موقلا ترذنأو : هدنع مهلا رمآلا ىف ريصقتلا فوخ هسفن ىلع دقعي اإ ناسنالا آل



 ع ةيآآلا «بابل اللا ولوأ الآ ركذي اموت ىلا هلو

 ملعاف) سو هيلع هللا ىلص دم ق> ىف لاقو : ةيلمعلا ةمكملا وهو (آيح تمدام ةاكرلاو ةالصلاب

 لاقو  ةيلمعلا ةمكحلا وهو (كينذل رفغتساو) لاق مث  ةيرظنلا ةمكحلا وهو (هللا الإ هلإ ال هنأ

 (انأالإهلإال أ د نأ هدابع ف ا م ىلع هر حورلاب دكتالملا لزني) ءايبن اال | عيمج ف

 نأ ىلع ةلادلا ةيآلا نم وه نآرقلاو . ةيلمعلا ةمكحلا وهو (نوقتاف) لاق مث : ةيرظنلا ةمكحلا وهو

 ةل>الاك ىهو « محلا نم ةلعف ةمكحلا:ل1ه وبأ لاق ؛ نيتوقلا نيتاه ىف الإ سيل ناسنالا لاح لاك

 لعافلا ىنعم ف عضوملا اذه ىف وهو ٠ ىار نار كلو نجح ١١ ناكل يك احر م

 )كح 0 لك قرف اهف) ىلاعت هللأ لاق 3 لوعفم ىعم لمعف وهو ٍ ع 3 ميكح 1 لاقيو

 ىنعملا نم هانركذ ام قباطي ةفالا قاقتشا نم ملسم وبأ هلاق ىذلا اذهو

 هللا هني نمو : ىنعمب (ةمكحلا ىنؤي نمو) ءىرق : فاشكلا بحاص لاق (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 نيالا أرق |دكه و : هك

 ةمكحلا نال كلذ. ىلاعت هلق ولخمدبعلا لعف نأ ىلع ةيآلا هذه انباحصأ جمتحا 4ةثلاثلا ةلأسملا ١

 .لافطالاو نيناجيلاو مثاهيال ةلصاح اهمال ؛ ةيورورضلا مولعلابةرسفم نكت مل ملعلاب اهانرسف نا

 ةيسحلا لاعفألاب اهانرسف ناو . ةيرظنلا مولعلاب ةرسفم ىهف . ركح اهنأي تصوت ال تالا د

 نم ًاتباث ةيسملا لامفالاو ةيرظناا مولعلا لوصح نوكي نأ مزليف نيريدقتلا ىلعو ؛ رهاظ رمالاف

 دبعلا لعف نأ ىلع لدف ؛ قافتالاب ىلاعت هللا الإ سيل ريغلا كلذو . مهريغ ردقم ريدقتب و  مهريغ
 ىلاع للاواح

 ىلع ةيسحلاو مهفلا ةوق وأ ؛نآرقلاو ةوبنلا ةمكحلا نم دارملا نوكي نأ زوحي ال مل: لبق ناف

 سنأ نب عيبرلا لوق وه ام
 لمعتس هنأ تبث رتاوتملا لقنلاب هنال كلذو ؛ تالامتحالا هذه عفدي هان ركذ ىذلاليلدلا : انلق

 ةفنعع اما ةرسفم. ىه لب.« نآرةااو.ةوبنلل ةرياغم ةمكمجلا نوكتف .٠ ءانأللا ريغ ىف ميكحلا ظفل

 ناف . لصاح دوصقملاف نيريدقتلا ىلعو « ةيئاصلا ةنسحلا لاعفألا ىلع مادقالاب وأ : ءايشألا قئاقح

 ىف:سنجلا اذه نم هلعف اه لك : انلق« فاطلالاو ةناعالاو قيفوتلا لع ءاتبالا لمح ةلزتعملا تلواح

 الزاةيالإ ةدبه قييروكيذلل ميظعلا حدملا اذه نأ عم . رافكلا قح ىف هلثم لعف دقف نينمؤملا قد

 معأ هللاو.فلظلالا/لعف,ىوس رخآ ءىق ةىآلا هذه ىف ةروكذملا ةكحلا نأ انيلعف ؛ مهوانتي

 محلا ىأراذإ ناسنالا نأ ملعأ هللاو ىدنع هب دارملاو (بابلألا ولوأ الا ركذي اموزل. لاق مث

 ناك, هريسيت و ىلاعت هتلا.ءاتياب الإ لصحت مل اهنأ فرعو ربدتو لمأت مث  هبلق ىف ةلصاح فراعملاو

 «0ن رف ع ١٠د



 كيال طا د اول ىلاعت هلو 3

 ل مقو وب نينا ةةوهشأأ و 0س 0 0 00 عير لا نع أربملا 0 0

 قب « مظنلا هجو ىلآ ةراشالا وه أذهف ةرفلا لقعلاو ةمكحلا 6ك ةنملاو ءالبلا

 لك ان ةيآلا قى

 ريسفت : لاق هنأ لتاقمنعىوريباوصا!لءف امإو ملعلاام] ةيكحلا نم دارملا «ىلوألا ةلأسملا)

 نم مكيلع كان امو) ة ةرقبلاف لاق « نآر هلا ظعاوم : اهدحأ هج وأ ةعبرأى اع نا رقاا ف 5

 لا امو) ءاسفلا ف نآرقلا ظعإ وم ىنعي 6 1 مكظعي هيكل أو تانكلا

 هانيتآو ) ىلاعت هلوقهنمو « ملعلاو مبفلا ىنعمب ةمكحلا : اهنناثو . نارمع ل آ ىف ابلثمو : ظعاوملا ىنعي

 مانيتآن يذلا كئلوأ) ماعنالاىفو ِلعلاو مهفلاىنعي (ةيكمملا ناهتل انيتآ دقلو) ناهتل ىفو م مكحلا

 | كاسر تاكشلا ةهاارإ ل! اننا دف ) انمنلا 3 هاوتنلا قع ةيكدملا الات وا مكملاو:ةاعكللا
 لان 1 : ا (

 كللملا هّللأ ةانارو) ةرعبلا 6 2 ةودناا ىعل (باطخلا لصفو ككل هانيتآو) ص قو 5 ةودنلا ىعل

 ىفو (ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا)لحنلا فرارسآلا بئاجي نم هيف ام نآرقلا اهعبارو (ةمكحلاو

 معلا لإ عجرتقيقحتلا دنع هوجولاهذه عيمجو (ًاريثك ًاريخ ىنوأ دقف ةمكحلا تؤي نمو)ةيآلا هذه

 (اليلقالإ ملعلا نم تيت وأ امو)ىلاعت لاق « ملعلا نم ليلقلا الإ ىضعأ ام ىلاعت هناف نيكملا اهيأ لمأت مث

 ةمظع فرعل ىَدح لياقلا أذه رادقم عرظناو(ليلق ايندلا عاتم كك لاق 2 3 اليلق | ا : اندلا ىبعتاو

 ةيهانتم . ددعلاةيهانتم ؛ رادقملا ةيهانتم ايندلا نآل هقباطي اضيأ لمعلا ناهربلاو ٠ ريثكلا كلذ

 كيني كلذو ٠ امهنم ةلصاحلا ةداعسلاو « اهئاقب ةدمو اهددعو اهمتارمل ةياهنال مولعلاو « ةدملا

 ءامسالا مدآ ملعو) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىم دق بابلا اذه ىف ءاصقتسالاو « ملعلا ةليضف ىلع

 ال تاجا قاتلا .ايينا 3 اهالتحي ىف ليقف, بزوضلا: لفف[ىمم .ةيكتملا:امأو (اذنهلك

 قالخأب اوقلخ» حلو هيلع هللأ ىلص هلوق ىلع ىنعملا آد_ه دادمو 5 ةيرشبلا ةقاطلا ردقب

 ف ناسنالا لاك نال كلذو : نيينعملا ناذه نع اهجيورخ نكم ال ةيكحلا نأ ملعاو « ىلاعت هللا

 كاردالاو للعلا ىلا لوألا عجرملاف . هب لمعلا لج ال كيل او. هتازا ىلا توخي نأ + نحت

 به بر) هلوق لسوهيلع هللا لص ميهاربا نع ىيقنز تاوصلاو:لدعلا لعق لا فاثلا و: اطل

 لاقفمالسلاهيلعىموم ىدانو . ةيلمعلا ةمكحلا (نيحلاصلاب ىنقحلأو) ةيرظنلا ةيكحلا وهو (مكح ىل

 نع لاقو : ةيلمعلا ةمكمحلا وهو (ردبعاف) لاق مش « ةيرظنلا ةكحلا وهو /انأ الإ هلإال هللا انأ ىنأ)

 قاصوأو) لاق مث « ةيرظنلا ةيكحلل كلذ لكو « ةيآلا (هللا دبع ىتأ) لاق هنا مالسلا هيلع ىسيع

 و دةييشال



 / هيالااءءاني نم حشا اود كا

 د 50 ةكمحلا د 0 0 55 7 7 9
 ك0
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 أذهو 2 انندلا ف : لجحملا فاخلا وق ل اضفلا ىععم ام امأ و اندلا 6 ام انع هب وجح 1 5 رخآلا

 ىهو 5 سفن ةلصاخلا ةليضفأا لضفلا اذه نم دأ را ذل 0 0 ىدنع لمتح ل اضفلا

 كلمو « ةيجراخو « ةندبو « ةنادقن : ثالث ةداعسلا بتارم نال كلذو ”ءاخسلاو داوجلا ةليضف

 اود ١ ةداكفلا لئاضفلا نم ةواكسلاو دولا قزح كوص و ( ةيعراخلا لئاضملا ع ناكل

 ل ىف“ هن راخلا 'فاذاعلا اسحأاو ةئاسفتلا تاداحسلا: تالثلا نارا نق فا

 لصح ىمهو ( ةلصاح أيعم ةيناسفنلاةصيقتلاو : 1 كا ةيجراخلا ةذاحشلا تناك ل املا قافنأ لصحت

 درع نأت يش ؛ لك أ ةلاخلا هذه نأ كشالو ؛ ىجراخلا ناصقنلاو ىاشفتاا لالا لضخ قالا
 كلم لصح ىمد هنأ وهو : ىناثلاو . لضفلا لوصح نم هب هّللأ دعو ام لوصح ىضتقي قافنالا

 نم حورأل عنام الو 3 املاطم ىف كلامتلاو اندلا تاذلب ل سما اربع هديه حورلا نع ُثلاَر قاف

 نيطاسقلا نأ الولد مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذلو ء ايندلا بح الا امل هللا لالج رون لب

 تح رابغ بلقلا هجو نع لاز اذإو «تاومسلا ةئاركللفا اللا او رطل مدآ ى . بولق ىلا نو>- و

 11 ل حاورأب ق وحتلاو ىردلا بك وكلاك راصو سدقلا ملاع نا وتأت ناتس احلا

 يك 0 م فار امينا هرتحولا نسحلا وهو تلات ا

 اندلا ها هيلع تفتت داش 2 هيلاطم َّق هنوهياضي الق هيلا بولقلا تلام 5 تاريخا هوجو ف

 ريخلا باوبأ هيلع هللا حتفيف. ةمحلاو ءاعدلاب هنونيعي مهلع هلام قفنأ نيذلا كتلوأ نآلو

 فالخإو . مكئانغإ ىلع رداق . ةرفغملا عساو هنأ ىأ ( ميلع عساو هتلاوإ هلوقب ةيآلا متخ 2

 مكيلع هفلخت وهف . نوقفنت ام هيلع خي ال ميلع وهو . هنوهفنت ام

 نك را اريح ى وأ نه كلل كو نو ءاشلا ةكحلا ىو ىلاعت هلوق

 بابآلا ولوأ الإ
 نمحرلانأو ؛ ءاشحفلاب رمأي و رقفلاب دعي ناطرششلا نأةمدقتملا ةيآلاف ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 وه ناطيشاادع و ىلع 5 دعو حيجرت بجو ةاجال ىقلاا رمال نأ ىلعهبن لضفلا و ةرفغملاب دعي

 امينا تلح نما ىاقنلالواةورعلا حج ناطكطلا لع «لتفلاو ه



 ةيالا « ءاشحفلاب ؛مرمأايوا رفا د هكر 0 هلوق 0

 0 هنع هسا ماقملا اذه ىف ناط.شلا ناسنالا ىصع ناف 0 ل هرج نأب

 فرطلاو (رقفلا مدعي ) ىل 55 هلوق وه طشولاف؛ شحافاا فرطلا ل 1 7 هر< أ 0 عمط

 اهفدرأ ناطيشقلا ةسوسو تت اجرد لاك هناحيس 1 اكل مث ( 1 ثحفلاب كرمأ دوز هلوق شح افلا

 ةةردخالا عفانم ىلإ ةراشا ةرفغملاف (الضفو هنم ةرفغم مدعي هللاو) لاَقف : نمحرلا تاماهلإ ركذب

 ةليل لك ىداني كلملا نأ ملسو هيأع هللا لص هنعىوروقلخلا نم ايندلا ف لصح ام ىلا ةراشا لضفلاو

 «افلت كس لكو افلخ قفنم لك طعأ مبللا»

 ىف ةرفغملا كدعي نمحرلاو .كايند دغ ىف رقفاا كدعي ناطيشلا نأ ىهو : ةفيطل ةيآلا هذه ىفو

 اندلا دغ نادجو نإ امدح" هوجو نم لويقلاب لو ىهقعلا ةع فق نع را دعو كافع دع

 قييدقف ٠ اندلا دغ نادجو رب دقني نأ أمن منان و هب عوطقم ن :ةيتم ىقعلا دع نادجو رة كر 5

 00 . دوعوملا ةرفغملا نادجو نم دبال ىقعلا دغ ناذدح ردع و« قس ؛ ال دقو هب لوخملا لاملا

 لاملا ءاقب ريدعتب نأ : املا 7 همالك ىف سكك دوجو ع ىذلا قداصلا هال 0 هللأ دنع

 أ فروخ باسل م 5 ال دقو هب عافتنالا نم كانألا 1 كف ٠ يلا 12 َّق هب لوخمملا

 هناسحاو هلضفو هللا ةرفغع لصاح عافتنالا ىهقعلا دع كاد و دنع خآ مع كاع 5 02

 عافتنالا كلل نأ كش ذل اندلا دغ ىن هب لوخملا لاملاب 00 0 ريدقتب نأ : ابعبارو

 : لوز لوو عطقني ل ئذلا ىقابلا ووفق هناسحاو هلضفو هّللأ 5 رفع عافتنالا ف ع قه الآ عطقني

 اا د كر دل تاذللا نم ايش ئرت الفي واضملا بوبغم اندلا تاذلن عافتنالا نأ : اهسماخو

 ك0 انف ليات نمو تناوغلا نعدصلاخ اهناف . ةرحالا عفانم فالخم هجو فلأ نم ةنحملل

 ناطيشلادعول دايقنالا نم ىلوأ ةرفغملاو لضفلاب ىحرلا دعول دايقتالا نأ لع

 مث ربطت ةقدص مهلاومأ ن هم ذخ) لاق اك بونذلا ريفكت ةرفغملاب دارا : لوقتف اذه تفرع اذإ

 ةرفغملا ةظفل ىف ركل اهل ةرفغملا هذه لاك ىل اع نالدب ناظفل ةيآلا قر (اه مهيكزت و

 ةرفغملا هذه لاح ل5 ىلع لدب (هنم) هلوقف (هنم ةرفغم) هلوق : ىاتلاو رد ْىَأ ةرفغم ىعملاو

 صخاسلف 5 دح أ لكلاضي أ مولعمهنم هرفخملا 9 ااا عيمج م ولعم هدوجةبامو 0 0

 مع لع لد ل مظع ل ةرفغملا هذه لاح ميظعت دوصقملا نأ مع 6 م ةرفغملا هذه

 مهايسهللالدبب كل وأف) ىرخأ ةيآ ىنهلاقام هنم دارملا نوكي نأ لمتحت ةرفغملا هذه لاكو ؛ ةيطعلا

 لمتحو « نيبنذملا رئاس باونذ نارفغ ىف اعيفش هلعج نأ هنم دارلل نك 0 2

 الارحأ لضايت .نافاا ايندلا قاد ىف انمذاعب انلقع هيلا 'لتصتا الا[ لهآ ةززععملا كلت لاكنرك
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 ةثللا ىف رقفلا 1 كاكا وأ كي فاسلل) وهو , ناتخل رقفلاو رقفلا 4 ةثلاثلا ةلأملا)

 ةفرط لاق . راقفلا روسكم ناكاذإ ريقفو رقف لجر :لاقيءراقفلا سسك

 رقف نوهرج تسل ىتا

 : نيتحتفب رقفلاو : مضلاب رقفلا ءىرق:فاشكلا بحاص لاق

 ريسفت ىف باتكلا لوأ ىف هانركذ دفف : ةسوسولا ةقيقح ىف مالكلا امأ :(ةعبارلا ةلأسملا)

 ىضو ؛ةلل ناطيستلل نا : هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع ىور (ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ)

 لوألا دجو نمو هللا نم هنأ ملعيلف كلذ دجو نف « ريخلاب دعولا ىهو ؛ ةمل كلمللو رشلاب داعيالا

 نأ رس“ نه ناوج ابملا طع" الا يقل ىلا زو الز هده ازا ميجرلا ناطيشا| نم هللاب ذوعتيلف

 0 لعف ىف ةيغرلا دجب هنم ىذلا ناكداا نم هعضوم كماعلت هنم ناطرشاا نا ملعي

 2 كل "صاد ءامجفلا*نأ أد.لونالا: هوجو هيفف 4 ءاشحفلاب ؟ممأيو )) ىلاعت هلوق امأ

 هللا الب علا ةععامدج القنا ىلسدما ناس ازغ الخلا 1! ع مكيرغيو ىأ (ءاشحفلاب

 ةقاراع ل

 دنس نكحافلا“ لانا هلت 1١ حلت ارا ءازككلا ءاكإ كرا ذأ

 بحل هناو) ىلاعت لاق . ليخبلا شحافلاب دارأو ' هاهتشأ اذإ نبللا ىلإ نالف ماع نم لوقنم ماتعِيو

 1١ الو ! هفوذخ ناط.شلا نأ ىهو « ةفيطأ ىلع ةيآلا هدفا لالا هللأ هبادقو (ديدش قل ريا

 ةمومد ةمص لحللا نال كِلْذَو 2 لخبلابةب 0 و ءاشحفلاب هوا نألإ فيولا ادم لضم

 هو 6 ةمادقملا كلت“ عدقت الإ هنيع ىف .لخبلا نين هيكحمال ناظيشلاف 6 لك ادي

 نع

 الثل هللا :ةعاط ىق:كلام نم دنجلا قفنتال. :لوقت هنأ وهو ءا حفلا نيشفت ىف «( ىنأث ل

 ىتح ةياكلا ىف قافنالا نم هعنميف : ناطيش'ا داز :كلذ ىف ناطيشأا لجرلا عاطأ اذاف اريقف ريصت

 دربالو محرلالصيالو ةاكرلا ىدؤيالف , ةبجاولا قوقحلا عنمي ىتحو ؛ ءىدرلاالو ديجلاال ىطعيال

 عسذي كانهو : !ماكتراب لابم ريغ ريصيو هبلق نع بونذلا عقو طقس اذكه راص اذاف ؛ةعيدولا

 اطموو نيفرط قلخ لكل نأ هقيق#و ءاشحفلا وه كلذو . بونذلا لك لع امادقم ريصيو قرخلا

 فرظلا و اطىدرلاو دلل هللا ليئاس. ىف كلاما لك لذوات نوكير نإ د لماكلاا فرغلا

 نخس  ا ظفاوتلا ١ ضالاو .ىدرلا كلوا الا ها ليسا فايس ل ل ال لاا

 الإ ه:كعال . شحافلا ف رطلا ىلإ لضافلا فرطلا نمهلقن دارأ اذإ ناطيشلاف ؛ ءىدرلا قفني و ديجلا
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 ل ترص ١ دس توفاه

 الَْفَو هلم ةرفخ 0 لاو. اَشَحَفلاب ةا كد ناطِسَتلا
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 «؟<م» 00 عساو هللاو

 لئام 0 3 0 نأ الا هيذخاب ملول + لاعت هلو امأ

 ضومخلانم هلصأو نفج ىلع نفجقابطاو رصبلا ضغةغللا ىف ضامغالا 4 ىلوألا ةلأسملا

 ضراألا نم ىفخلا نماطتملا ضمغلاو كاردالا فخ ىأ ضماغ مالكلا اذه:لاقي ءافخلا وهو

 ايه نضاغألاب دآرملا نأ : لوألا : هوجو ةيآلا هذه ىف. ضاخالا ىعم ىف ( ةيئاثلا ةلأتسملا )ل

 لعج ىتح كلذ رثك مث كلذ ىري الثل هينيع ضمغأ هركيام ىأر اذا ناسنالا نأ كلذ ةلهاسملا

 ول لوقي (هيف اوضمغت نأ الا هيذخاب متساو) هلوقف اضامتإ هريغو عيبلا ىف ةلهاسمو زواحت لك

 كسفن ل هنوضرتالا لن وضرتفيكف ا ىلعالااهومذخأ اا ءايشأللا هذه لثمكيلا ىدهأ

 هيذخاب مسلو ىنعملاو هتضمغو تيملارصب تضع أ لوقت م ئدعتلا لعضامالا لمحت نأ: ىقاثأاو

 نقلا نم طحلاو ضامغالاب هوم مأ ىنعي عئابلا رصب متضمغأ اذا الإ

 ىأ دي ىنعمو كئاقدص نع ىنغ هنأ ىنعملاو «ديمح ىنغ هللا نأ اوملعاورإ هلوقب ةيآلا متخ مث
 ىف ةئيدرلا ءايشالا ءاطعا لع ديدبتلاك (ىنغ) هلوق نأ وهو « رخآ هجو هيفو نايبلاب منأام 0

 ناك كئاوأف) هلوقك وهو تاريؤلا نم هنولعفت ام ىلع يدمحأ انأ ىأدماح ىنعمب (ديح)وتاقدصاا .
 1 مهيعس

 هللاو الضفو هنم ةرفغم دعي هللاو .اشحفلاب مرمأي و رقفلا يدعي ناطيشلا ل ىلاعت هلوق

 اللا
 ناطوسلا اد رشاو نم كاد اذفي هزردح لماع دوجلأ قافناى ناسنألا بن غر امل ىكلاست هنأ العا

 نمحرلا ناف هلوقب لابت الف ارّيتف ترص دوجالا تقفنأ نا لوقي ىأ (رقفلا كدعي ناطيشلا) لاقف

 لئاسم ةيآلا ىفو (الضفو هنم ةرفغم ؟دعي)

 نجلا نيطا.مش ليقو نيطا.شلا رئاس ليقو سيلبا ليقف ناطيشلا ىف اوفلتخا (ىلوألا ةلأسملاإ)

 اولا“ ةنراشكلا؟ ىورطللا لسهولة لازو

 (اورفك نيذلاهتلا اهدعو رانلا)ىلاعت هللا لاق رشلاو ريخلا ىف لمعتسي دعولا«ةيناثلا ةلأسملا ١

 (ميلأ باذعب مرشبف) هلوق ىف م مكبتلا ىلع الوم اذه نوكي نأ نكميو



 23 ةنالا ديك اوكي الود ياك هل و5

 ةفحت ريكلا ناطاسلا لإ 5 كا اذفأب هيلا ْ ويرفتا نأ 1 مهمدن ىلاعت هللا نا

 ةيآلا ّق كَ انه ارككف# ا .قلار) لف ةمدخا| كلت نورك تأ ديال هناف ؛ةيدهو

 (ٌٌضرآلا نم 5 ا امو) هلوق قمن ةللك ىف ةلاقلاا لاقي نأ وهو« دحاو لآ وش

 نه كك 0 تايبيط نم اس 2 متيسك ام تابيط نه اوقفنأ : ةيالاريدقت : هياوجو

 ةولل هايد هفاتأا دزلا تبفذخ  مرجاو اء لصح امل تايظلا 55 نا

 هيلع ىلوالا
 ناتلأسم هيفف «ثيبخلا اومميت الو ل ىلاعت هلوق امأ

 : ع لاق هتدصق ىنعع هلك هتعأتو ءهتمعو٠ هتعأ: لاقي «ىلوالا ةلأسملاإ)

 فرشىذهمبمزمضراأللازم هنود ميو اسيق تمميت
 ناءات لصالا ىف ناكل ءواتلا دي دعت( ويميت الوز, هدو نيتك نإ ةيناثلا ةلأسملا)

 كج ىللعو٠ ةففخم ءاتلا متفب نوقام أو ٠ ىلا 0 0 ءا ةطاخملا 8

 اولوت . فقلت : ب قرفتف اونواعت , مجافوت اوقرفال :اعضومنورتعو ةنزل هاو . ا 3

 اوزانت 2 1 : نورصانت 6 لدبت :نج ربت ؛هنولت 8 ملك الءاولوت ناف 2 نوصل رت 2 ارءزات

 : ناثح انههو : كم الملا لزنت , ىلظلت : ىهلت ء نوريخم ء زبم ؛ اوفراعتل

 نأ مزل مكس اداوم نكس مغدملا نآل زئاج ريغ ماغدالا اذه : ىلع 0 لاق 4 (لوالا ثحبلا إل

 نا ريطاو « مار أو. 00 2ىضاملا ةانمأ 00 ءاج 7 4 ءادذ لاذع لصولا هرم بليت

 | عراضملا ىلع لخدتال لصولا ة 0 5 مه نأ ىلع ملا ل

 ىلوالا ءاتلا ىه : مهضعب لاقف ةماعلا ةءارق ىلع ةفوذحما ءاتلا ىف اوفلتخا ( ىناثلا ثحبلا إل

 اهنع ةيقابلا ةيانل زاج تطقسأ امهمأ:لوقي ءارفلاو « ةيناثلا الإ طقسيال هيوبيسو

 («نوقفنت هنم) ىلاعت هلوق امأ

 (ثييخلا اوممدالو) هلوق 1 مالكلا م هنأ 9 كيرالا 5 نيهجو ةنالا مظن ةفيكرف نأ ملعاف

 ىلع ماهفتسا (نوقفنت هنم) هلوةف (هيف اوضمغت نأ الإ هيذخأب مسلو نوقةفنت هنم) لاقف ادع مث

 مالكلا نأ :ىتاثلاو . ضامغالا عم الإ هيذخاب مّتسل مكنأ عم نوةفنت هنمأ يحملاو : نكن الا ل

 ىذلاهنم تيبخلا اومميتالو:ريدقتلاو ارمضمىنذلا نوكيو (هيف اوضمغت نأ الا) هلوقدنعرتي امنا

 ةورعلا كسك دقت ىلاعت هلزد.عق ىلا اراضأا :هريظن وأ هنفر ضاعالاب الإ ةيانحا متسلو هنوقفنت

 اذ ماصقتناال ع قولا قفا (امل ماصفناال قولا



 ةنآالا متبسك ام تابيطنم اوةفنأ اونمآ نيذلا اهمأاي» ىلاعت هلو 6

 مارحلا وه ثيبخلاو . لالحلاوه بيطلا نأ : دهاجمو دوعسم نبالوقوهو(ىاثلالوةلاو

 فارجو كوالا لرقلا هل

 ةذلا كلف م اومأ ءىدربنوةدصتن, اوناكمهنأ لوزناا ببس ىف انركذ انا (ىلوالا ةجحلا)

 ليلا يطل م دارللا نأ زعل كلذ

 نأ ىلع لدت ةبآلاو ؛ ضامغإ ريغب الو « ضامغابال هذخأ زوال مرا نأ ةيناثلا ةجحلا

 ضانعالا نم دارملا نأب هّنع تاج نأ نكم و :'هتلا همر لافملا"لاق' ضامغالاب هذخأ زوج كيلا

 اوصخرت نأ الا مرح هنأ نوملعت متلأو هيذخاب متسلو : ىنعملا نوكيف :ءاصقتسالاكرتو ؛ ةحاسملا

 همارح نم وأ هلالح نمأ ؛ لاملا متذخأ هجو ىأ نم اولابت الو . مارحلا ذخأ كسفنال

 كلذو(نوبحت امم اوةفنت ىتح ربلا اولانت نل) ىلاعت هلوقب ديأتم لوقلا اذه نأ «ةثلاثلا ةجحلا

 در دل هند ءاينالا ال ايكلم ةظاطتنني للا ةشيفنلاا اقماللا فانيطلاب داَزرملا نأ "لذي

 نأ ىلع انعمجأ : لاقف ىناثلا لوقلل ىضاقلا جتحاو هتيب نع اهجارخاو هسفن نع اهعفد دحأ لك ىلع

 هنآ انلق امتإو : ىاثلا نيعت لوألا لطب !ذاف لآلخلا امإو دبجلا امِإ ةيآلا هذه قف تيطلا نم دارملا

 اهارح ناك ءاوسا دبجلا قلظم قافناب "امأ كلذ ناكل ؛ ديلا وه ناك ول دارملا نآآل لوألا :لطن

 لب « ديجلا وهسيل دارملانأ تبثق للا فالخ صيصختلا مازتلاو ؛ زئاَجريغكلذو ءالالخ وأ

 ال1 زك ن1 2 نيوكيام: ادهم كيطلا) مدا رملا نا وهوه ثلاث لق دف ارك ذب نأ نكع و: ل الخلا

 لع ةلرتشملا ا ظفللا لك لقي نأ لئاقلا نيل و .:ةذؤتملا م اايئظ نوكيو لالا قا ابيطن وكف

 هنال ايطومسي امن اديجلاو: نيدلاو ل قعلا هيطتسيهناآلابط ىسامإ لالخلا لوقن انالز واله شاوهقم

 ذإ هيلعال وع ظفلل!ناكف : نيمسقلا نيب كرتشمدحا و موهفم ةباطتسالا ىنعف « ةوهشلاو ليملاهنيطتسي

 درس ايوا زن الك ن وكت انآ امآ.:' ةناكرلا اوما نوهت لاللخلا دلع هنت كلا ذأ كيت

 ناو « كلذك ةاكرلا تاس ذوخأملا ناكافي رش لكتلا ناكناف ةطلتخغ نوكت وأ ةطسوتم قاوكتت وأ

 ةذهفذوخأملا نال ةيآلل افالخ كلذ نوكالو سيسخلا كلذ نم اضيأ ةاكزلا ناكانتيسخ لكلا ناك

 ةاكرلا [مجتال تان نال لاقي كش © ءئدار و كيج لاملا قتاكت ال لالا كلذ نماسي سخ نوكيا ةلاخلا

 نيح لبج نيذاعمل سو هيلعهتلا يصلاق طسولا وه بجاولاف اطلتخلاملا ناكنا مانو كللاف دار نم

 «مهلاومأ ماركو كايإو مهئارقفىلإ درتو مهئاينغأن م ذخؤت ةقدص مهيلع نأ مهملعأ» نول ىلإ هثعب
 ىناثاا لوقلا ىلع امأ ةبجاولا ةاكرلا (متبسك ام تابيط نم اوقفنأ) هلوق نم دارملا انلق اذإ هلك اذه

 لوقنف ؛ عوطتلاو بجاولا قافنالا هنم دارملا انلق 00 عوطتلا ةقدص هن دارملا نك ناار



 5و ةيآلا «متيسك أم تأ نم اوةفثأ و 5 نيذلا اممأ أبد لاعت هلوق

 (/دييمح ىنع

 هنيتيالاع هتمورىذلا نايا هكس امرهم قيمت ل عقافتالا كأني يافا هنأ ملعا

 فشكي الئمامهنم دحاو لكل برضو:نيمسقلانيذهزم دحاو لكب قلعتيام حرشملاعتهنا مك كلذ

 رمأ ىذلا لاملا نأ ةيآلاهذه ىفركذولاعت هنا مث ؛ هوجولا غلبأ ىلع هنم دوصقملاحضوي و ىنعملانع
 هلك نأ قل ىفلعتلا و ( قالا اما تاعط نك اوقفنأ) لاعف ن مك فيك هللا ليبس ىف هقافثاب

 عوطتلا هنم ا : 3 ةلاقوت ةضوررفملا ةاكرلا منَ دارا + نيسحلا لاقف اذه دم دا ملا ((نوتمل ١

 رهأ(اوقفتأ)هلوقب نأ .ةضورمملاةكرلاهنم دارملا لاق نمزهجتح لفتلاو:ىضرغلا!ل وانتي ةنإ < تلات لاك

 لاقنم هيج « ةجااولا تاقفتلارئاس و. ةاكرلا الإ [نسلا تجاولا قافنالا و: كوجولل رماثلا رهاظ

 اوناكمهنأ : دهاجمو نسحلاو . هبجو هللا مرك بلاط ىنأ نب ىلع نع ىورام عوطتلا ةقدص دارملا

 : امهنع هللا ىضر 0 نبانعو ؛ةيالا هذه هللا ل زئاف رشا وف 000 مراعي نوقدصت

 عنصام سم :لسو هيلع هللا لصهللال وسر لاقف ةقدصلا ف هعضوف . فشح قذعب موي تاذلجر ءاج

 . ةيالا هذه ىف نالخاد لفنلاو ضرفلا : لاق نم ةجح « ةيالا هذه ىلاعت هللا لزناف ء اذه بحاص

 زوحي هنأ ناب هيف نوكي نأ ريغ نم . كرتلا بناج ىلع لعفلا بناج حيجرت رمآلا نم موبفملا نأ
 اننوكي .نأ. بجو. «لديفتلاو نضرقلا ني 'كلاريقم ردق !هيعملا ادهورء نرد لإ كل

 مالا فيلا

 : لئاسم هيلع عرفتيف بوجولل هنأ وهو لوآلا لوقا ىلع امأ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 لخديف : ناسنالا هبستكي لام لكىف ةاكزلا بوجو ىلع لدي ةيآلا رهاظ (ىلوأآلا ةلأسملا)

 لدي دي عش و تحرز كوكا نذل معنلا ةاكزو . ةضفلاو بهذلا ةاكزو . ةراجتلا ةاكزهيف

 ةبالاهذهم هلالدتساو « هللا همحر ةفينحىبأ لوقوهام ىلع ء. ضرألا هتينتاملك ىف ةاكرلا بوجو ىلع

 تاوارضخلا ىف سيلد ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب مومعلا اذه اوصصخ هيفااخم نأ الإ ؛ ادج رهاظ

 ناك اليلق . بجاو ضرأآألا هتنبنأام لك نم ةاكرلا جارخإ نأ ةفينح ىبأ بهذم اضيأو «ةقدص

 ملسو هيلع هللا لص هلوقب مومعلا اذه اوصصخ هيفلاخم نأ الإ هلوق ىلع لدي ةيآلا رهاظو اريثك وأ

 «ةقدص قسأ ةسمخ نود امف سيل»

 نيلوق ىلع ةيآلا هذه ىف بيطلاب دارملا ىف اوفلتخا (هيناثلا ةلأسملا)

 لييسىلع . ديجلا ىلع بيطلا ظفل قلطأف «ءىدرلا نود لاملا نم ديجلاهنأ (لوألا لوقلاز)

 .ىدرلا ةيآلا هذهىف روك ذملا ثيبخلا نم دارملاف ريسفتلا ذه ىلعو : ةراعتسالا

 «07نرخف وود



 0 0 تاب طا اوقفنأ | عا نلا ١ أ اي )ىلاعت هلوق 5

 يسع ا 6 < 2 5

 1 رمل ا رخا امو مسك ام ت م ت ابيَط نم اوقف م نيذلا'

2 0 
 2 اهلا ا ب هاب 6 -

 هيف اوضمغت 0 الإ هب دخ ا كم ان 5-5 5 ٌضرالا

 ست ه- 2 ا 2و ه- 2 7

 مى أ 0 رع ا اس

 «9/» دسم ىع هللا أ ال

 1 فعضلا : ةيرذلا كك 0-5 ءافعض ةيرذ هلو) لاقف ةججلا كلت ىلإ ناسنال ا كلذ

 كلا لإ ةجاللاو فقفعضلا ةباح ف“ درا ناطنآلا :كلذينأ' ىعملا ريض ةيلوفطلا و وعلا

 ةيلوفطلا بيسب . ةجاحلاو فعضلا ةياغ ىف ةيرذ هلو ٠ ريكلاو هج حفلا ميشا 1101

 ريدتستو عفترت بر راصعالاو (تقرتحاف ران هيف راصعإ اهءاصأف) ىلاعت لاق مث ٠ رغصلاو

 هنمو ةدشلا ةياغ ىف ير ىهو : ةعبوزلا سانلا اهمسي ىتلا ىهو : دومع انس ا

 ا عافلا كلر

 اراصعإ تيقال دقق ًاكر تنك نإ
 ةريخلاو ةرسحلاو ةنحناو مغلا نم ناسنالا اذهبلق ىف لصح هنأ ناب لثملا اذه نم دوصقملاو

 اهم نرقي لب ؛ هللا هجو اهم دصقب ال هنأ الا « ةنسملا لامعاللاب ىنأ نم كلذكف ء هللا الإ هيلعيال ام

 ةياهنوةجاحلا ةياغىف ذتيحوهو « ةمايقلا موي مدقي ني ؛ باوثلل ةبجوم اهنوك نع ابجرخت ًارومأ

 نع محل اد,و)ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ريظنو . هتري> تهانتو هترسح تمظع باستكالا نع رجعلا

 (ارؤثنم ءابه هانلعج لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقو) هلوقو (نوبستحي اونوكي ملام هللا

 « بابلا اذه ىف هلئالدو « هتايآ كل هللا نيب مي ىأ (تايآآلا ركل هللا نيبي كلذك ) لاق مث

 نوركسفتت كلعل نيدلا رومأ رئاس ىف هلئالدو هتايآ مكل هللا نيبي كلذك ابيهرتو ابيغرت

 ناتلام هللبفاو

 ىلاعت هتلابقيليال وهو ىجرتال «لعل» نأ «ىلوآلا ةلأسملا)

 دقو ناميالا لكلا نم دارأ ىلاعت هنأ ىلع لدي هنأ ىف هب اوكسمت ةلزتعملا نأ 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 أرارم نيتبالا نيتاه حرش مدقت

 نم مل انجرخأ امو متبسك ام تابيط نم اوقفنأ اونمآ نيذلا اهيأاي ) ىلاعت هلوق

 هللا نأ اويلعاو هيف اوضمغت نأ الإ هءيذحخاب متسلو نوقفنت هنم ثييخلا اوممت الو ضرالا



 اق ل نم ةنج 2 ىلاعت هلوق
 2 ةيالا

 ناتل أسم هيف « ؟د-أ دويأ) هلوق امأ

 ةلماكلا ةبحنا وه ؛ دولا (ىلوآلا ةلأسملا)

 لقي ملو (دويأ) لاق امنإو « راكنالا لجال ماهفتسا «دويأ» ىف ةزمحلا «ةيناثلا ةلأسملا)

 ةمات ةلماك ةبح ةلاحلا هذه مدعل دحأ لك ةبح نأ مولعمو « ةماتلا ةبحمناىه ةدوملانأ انركذ انالديربأ

 ( ؟دحأ دويأ) لاقف :تو.ثلا بناج ىف ظفللا اذه ركذ . ةلاحلا هذه مدع ةدوم وه لصاحلا ناكابلف

 ظ هقوف ةبترمال ىذلا دحلا ىلإ ةغلابلا ةرفنلاو : ماتلا راكنالا ىلع اهبنت ةلاخلا هذه لثم لوصح

 (بانعأو لبخن نم ةنجإل هلوق امأ
 :تاعاو لح نساعر) : ل ةلامعملا ؛ كذل تامصت هللا يهم ركلات كا لعاف

 بانعألاو ليخنلا نم ةنجلا نوكت الو :؛ بانعآلاو ليختاا ىلع ةيوتحم نوكت ةنجلا نأ ملعاو

 انكإ و, نانعالاو ليخنلا مان ردن امإ هللا 6 راض تاعالا و رجلا ك1

 نحت ةطانم 5 اولا نيسحأ امين ل و 4ك |ودلا كف 21 امهم لل 4 ل نلا تاس ل00

 اهراجثأ ىلع ةيقاب نوكت

 شفت ةذانكا كيس اذه نإ كش الو( راعألا اع ننائرج) هلون (ةيناثلا ةفصلاو ب

 ةنللا هده

 اذه لاح لاكل اببس نوكي اذه نأ كش الو (تأرعلا لك نم اهنف هل) هلوق «ةثلاثلا ةفصااوإ)ل

 نوكت ةنجلاهذه نأ كشالو : اهب ةنجلا هذهىلاعت هتلا فصو ىتلا ةثالثلا تافصلاىه هذهف ناتسبلا

 ةدايزلانكمتالو ؛ عيرلاو عفتلاةريثك رظنملاو ةيؤرلا ةنسح تافصلا هذهعم اهنال ؛ نسحلاةياغىف

 ةنجلا هذه ىلإ كلاملا ةجاح ةدش نايب ىف عرش كلذ دعب ىلاعت هنا مث . كلذ ىلع ةنجلا نسحىف

 هتاجاح تاهج ترثك باستك الا نع زجيو . ًارييك راض اذإ هنأل كلذو (ربكلا هباصأو) لاقف

 تاجاحلات اهج تدب ازت اذاف ؛ هحلاصم ليصحتو : هتمدخل موق 0 ا ءهسلمو؛ 00

 جايتحالا ةيابن ىف نوكي دئنيخل : ةنجلا كلت نم الإ ؛ بسكلاو لخدلا تابج تصقانتو

 ةنجلا كلت ىلإ

 لبقتسملا ىلع ىضاملا فطع زوحب فيكو (دويأ) ىلع (هباصأو) فطع فيك : ليق ناف

 . فطعلل ال لاحلل «واولا» فاشكلا بحاص لاق : لوألا : هوجو نم هنع باوجلا : انلق

 قرحت اهنا مث ربكلا هباصأ ام لاح ةنج هل نوكتت نأ (مدحأ دويأ) هانعمو

 فطعلا لمخ ؛ اذك ناكول تددوو اذك نوكي نأ تددو : ءارفلا لاق «قاثلا باوجلاوإل

 جايتحا نايب ىف داز ىلاعت هنا مث . ربكللا هباصأو ةنج هل ناكنا كدحأ دويأ:ليق هناك ىنعملا ىلع



 ةيالا « ةزج هل نو 2 نأ ١ مدخأ دوبأ» ناك 0 5

 وع عر 01 ع 26

 رابنألا اهتحت رو ا نم نب هل 0 0

 هبق راَصعِإ ٍج 1 ا ربكلا كانغ تارمش || لك نم ايف 1

 د

 2 1 ةهمسدع ةهاس مك لل

 (/252 رو 5 00 تأانآلا 0 0 نيب ؛ َكاَذَك تقرت

 0 ميلعلا هيلدا 2 7 (ريصب نولمعت امب هللاوإل <

 "اق نا نياك قاع لاح اولا "قلع نعال »زرماللا و تاي و تاقفا ةيكب ىلاع

 رشق أرش نإو
 1 ل ناكل لك ىو ماعلا نو ع لنوع أ كدحأ 8 ا لا

 5كل هللا نيبي كلذك تقرتحاف ران هيف راصعإ امءاصأف ءافعض ةيرذ هلو ربكلا هباصأو تارّعلا لك

 (نوركفتت لعل تايآلا

 نوكي نأ ىنعملاو . ىذأللاو نملاب هقافناعبتي نم ق> ىف ىلاعت هللا هركذ رخآ لثم اذه نأ معا

 بسكلا نع رجعلا ةياغ ىف ناسنالا ناكو « عفنلا ةريثك « ةياهنلاو نسحلا ةياغ ىف ةنج ناسنالل

 ءرجعلا )ةياخ فروا ةجلاخت] )اهب اعرف اضْيأ ةيزذ هلذو كلذكا ناشفألا نأ اكو ؛ةجااحلا ةدش ةياغ ىو

 هب نيزجاعلا نيجاتحملا نم م عمج قامت يتسم, هدفا ةكيلعم ١ دج اطومأا اهناوشس نأ ككالر

 ىف نوكي ؟رظناف : ةيلكلاب ةقرحم ةنجلا كلت دهاشو ناسنالا حبصأ اذاف ؛ ةنحم ىلع ةنحم ةدايز

 « سيفنلا فيرشلا كوامملا كلذ لثم عاض هنأ ببسب ةرات ةيلبلاو ةنحاو ؛ ةرسحلاو مخلا نم هبلق

 دحأ هيلا عفدي نأ نع سأيلاو باستك الا نع زجعلا عم ةدشلاو ةجاحلا ىف قب هنأ ببسب ًايناثو

 « هللا لجأل قفنأ نم كلذكف. ةقفنلا هوجوب هايإ مهتبلاطمو ء هب هريغ قلعت ببسب ًاثااثو ؛ ًائيش

 هداهتعا لك ن وكي ىذلا زجاعلا صخشلا كلذك . ةمايقلا موي وهو ةروك ذملا ةنجال ًاريظن كلذ ناك

 راصعالاك كلذ ناكىذالاب وأ نملاب هقافنإ
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 بقعأ اذإ امأو « ةنجلا كلت ىلع عافتنالا هوجو ىف

 موي مدق اذإ ىذؤملا لاملا اذه اذكف ةمادنلاو ةريحلاو ةرسحلا بقعيو « ةنجلا كلت ىرحب ىذلا

 ىف ةلاحم ال قبيف ائيش كانه د مل هلمع باوثب عافتنالا ىلا جايتحالا ةياغ ىف ناكو « ةمايقلا

 نا اكن لاكلا هياء ىلا اها فلانا اذه ريحا هون لككأ ىو ةفازخعأ
1 َ 

 ةنآلا ظافلأ



 ١ ةيالا «نيفعض ابلكأ تناف لياو َِ .اصأ» لك ف

 عفت رثال و: ءاملا قوف ذنب ضار الانف نم عفتر ند ف تاكد إ ناتسببا نأ 01000

 ترضصنأ ضرآلا نم هدهو قى ناك اذإو هدعبر نشك 7 حايرلا هبيرضتو ء راهن افلا

 هعيز نس [عاناتسلا نذافهقلار انهن نسمح الف“ حايررلا ةراثإ هيا لصي الو . راهنألا هايم

 ةوبرلا هذه نم دارملا سيل نذاف ::ةدهو الو ةوبر نوكت ال ىتلا ةيوتسملا ضرأللا لع ناكاذإ

 ءامنو ابرو خفتتا هيلع رطملا لزن اذإ فق |[ نط لوا ردوا معدل ل

 ىذلا ليوأتلا اذيهو“ امهراجشالا لكت و: ابعناز نشك ةفصلا'هذه لق اتناك قم نضر لاك

 ترتفإ املا الع انلزتأ اذاف ةدماهغ ضؤراألا ىرتؤ) ىلاعت هلت: امش لل اك

 لثملا ةلباقمىف لثملا اذه ركذ ىلاعت هنأ : ىناثااو . انه اذكف . انركذ ام اهوبر نم دارللاو (تبرو

 ببسب ومني الو ؛وبري الو . رطملا هيف رثؤي ال ىذلا ناوفصاا وه لوألا لثملا ناك مث ؛ لوألا

 رطخام اذهف ء ومنتو وبرت ثيح ضرالا نوك لث ا اذه ىف ةوبرلاب دارملا ناكف « هيلع رطملا لوز

 هدارع ملعأ هللاو ىلا

 لئاسم هيفو (نيفعض اهلكأ تنآف لباو اهءاصأ ١ ىلاعت لاق م“

 : ليقتتلاب نوقابلاو . فيفختلاب (اماكأ) ورمع وبأو عفانو ريثك نبا أرق (ىلو ألا ةلأسملا)

 نيحلك اهبلكأ ىنؤت) ىلاعت هللا لاق « لكؤي نأ هنأش نم نآل : ماعطلا مضلاب لكألاو ٠ لصألا وهو

 شفخاألا ديقنأو ةمعطلا لدم عملا ىف لك الاف «ابنم كاتي امو اممرع أ( اجد تدا

 مارق ا حبا نا هارت ةلواو فتح نالت مار تلك ا تانذ

 اينانلا ني ظخادل تاكا ذإ 1: لك وتقل نلاقي هلو الا

 ادئاز هلثم ءىشثلا فعض نآل : نيلثم ىنعي (نيفعضاباكأ تنآ ) جاجزلا لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 لاقو: نيتتسىف اهريغ لمح ام عيرلا نه ةنس ىف تلمح : ءاطع لاق « هالثم 053050 ليقؤو.: هيلع

 اهنم دهعي ناكام لثم : ملم وبأ لاقو : اهريغ ىف نوكي اد فعض : مصألا

 : هوجو ىنعملا ىف مث . رطقلا ريغص رطم : لطاا لطف لباو ابهمصي مل نافل ىلاعت لاق مث

 اذاحب ةيقاب امترمت نأ الإ ٠ لباولا نود رطم اهيضيف لباو امصي ىل نا ةنجلا هذه نأ ىنعملا :لوالا

 نا ةيالا يقم: قاتلا . تينملا مرك بيسي كلذو . رطملا صاقتتا ببسب صقن.ال ؛ نيريدقتلا ىلع

 لع ىهف ليارولا وعأ ودا نما سكي ملظ ابجضي نأؤ اد لف ها هر اطعاض 2 لا امصي مل

 ؛ هبسك عيضيال ىلاعت هللا هجول ةقدص جرخأ نمااك]ةكف ءارفك نأ نم ولختال لاوحالا عيمج

 اريثك وأ ناكالللل



 ةبآلا «مهلاومأ نوقفني نيذلا لثمو» ىلاعت هلوق 0

 سفنلا ضرغلجالال ؛ قحلا ةيدوبعلجال دبعلاقافنا ناكاذاف (ىضري فوساو ىلعالا هبر هجو
 لاق اذهلو : هبلق عمةعزانم هسفنل لصحب لو .«هسفن ترقتساو هلق قا كانهف ء ضحلا بلطو

 هنأ : اهسماخو (مهسفنأ نم اتيبثتو) هلوقب كلذ عبتأ مث .هللا ةاضرم بلطاهنا قافنالا اذه ىف الوأ

 تاكلملا لوصحل ببس لاعفالا ريركت نأ « ةيلقعلا مولعلا ىف تبث

 لصح هللا ةاضرم ءاغتبال ير دعي ةرم قافنالا لع بظاوي نم نا : لوقتف اذه تفرع اذإ

 تاطلاو هال أذهةروريص 9 ىاثلاو ّ ىنعملا اذه لوص> 3 مر : تارمأ ةظاوملا كلت نم هل

 عجرقافتالاوةلفغلا ليبس ىلع لعف هنع ردص ول ثيحت بلقلا ريصي ىتح ؛ سفنلا ىف ةرقتسم ةكلم
 رولا ىاذلا ناحل اك كزاتط,ةدانعلا كلتا نأ تين كا ذوو سدا اكان ىلا لاخلا. كلقلا

 قااَعغ اًريعتلا عقو ىلا « ةرقتسملا لاا هذه ديفي ؛ هللا ةاضرم ءاهبالو : هلل ةعاطلاب دبعلا نائتاف

 تيبثتلا اذه لوصح دنعو (اونمآ نيذلا هللا تبثي) هلوقب اضيأ دارملا وهو « سفنلا تيدثتب نآرقلا

 هلاق اك دبعلا راصف . ةيسدقلا رهاوجلاو ةيناحورلا ةكئالملا رهوج نم ملاعلا اذه ىف حورلا ريصت

 اهنوقفني مهنأ تييثتلانم دارالا : جاجزلا لاق:اهسداسو . اقم ًانعاظ ؛ ًارضاح ايئاغ : نيققحلا رضعب

 ناوشنلاو تاقعلاَو ٍباوثلاب ةنورقم اهنا: مءاجر بيخن الو : مهل مع عيضي ال هاته نأ فراج

 وه مزجلا اذهف :باوثلاب نمؤيال هنألل « ًاعئاض قافنالا كلذ دع قفنأ اذإ هناف « قفانملا فالخم

 اهعضيفةقدصاا ءاطعإ قش قفا أ دارك : ءاطعو دهاج و نسما لاق : اكان : تيشتلابدارالا

 نإو . ىطعأ هلل ناكاذاف : تبثت ةقدصب مه اذإ لجرلا ناك: نسحلا لاق ؛ فافعلاو حالصاا لهأ ىف

 مهسفنأ اوتبث مهنا «"تبثتلا ىنعمب « تيبثللا نوكي نأ زاج امتاو : ىدحاولا لاق « كسمأ ةظلاخ

 قافنالا نم مهضرغ نأ حرش نأ دعب ىلاعت هنا مث ء هبجو ىف لاملا فرصو . قحتسملا بلط ىف

 لئاسم هيفو لباو امماصأ ةوبرب ةنج لثك : لاقف . الثم مهقافنال برض نارءآلا ناذه

 وهو (ةوبر ىلإ) نينمؤملا فو ءارلا حتفب (ةوبرب) رماع نباو مصاع أرق لوألا ةلأسملا)

 (ةوبر) تاغل عبس هيفو . شيرق ةغلو تاغللا ربشأ نأ وهو .امهف ءارلا مضي نوقابلاو « ميم ةغل

 (وبر)و ؛ ءارلا لع ثالثا تاكرحلا بقاعتب فلالاب (ةوابر) و . ءارلاىلع ثالثلا تاكرملا بقاعتب

 وبرلا ةنمو 2 فعفترأ اهءازجأ نال 2 ةيبارلا هاهو 2 عفترأو دادزا اذإ ونا - ئذلا اير 5 مط وق نم

 ةداججل) اح اندناأل دبايرلا هتمؤري دمار ةنيرج قر قش اظأ اذإ

 اعير شك أو نسحأ ناكضرآألا نم ةوبز ىف ناكاذإ ناتسبلا : اولاق نبرسفملا نأ ملعاو



 6 .ةيالا «عزرتاكلا عوقلا تي دييإلا ذنب ارو ملدعا و

 هر لاف ا : 5 سنجلاو . سذجلا ىلإ هن 1 اما (هلام قفني ىذلاك) هلوق نآل

 عدلا يبل مت اقدض اولطيت ال) هلوق ىلع ادودرم كلذ نوكي نأ وهو. ثلاث هجو هيفو : هللأ

 هلاعت ياا باطخلا نع عجرف « مرسك ام ءىث ىلع اوردقت مل كلذ متلعف اذإ 3

 (مه نيرجو كلفلا ىف متنك اذإ ىتح)

 لوق ىلعو . ناميإلا بلس : ,هوق ىلع هانعمو (نيرفاكلا موقلا ىد,م ال هللاوإل لاق ع

 مثرايتخا ءوسب ةنجلا قيرطو باوثاا نع مهلضي ىلاعت هنا : ةلزتعملا

 ةنج لثك مهسفنأ نم اتيبثتو هللا ةاضرم ءاغتبا مطاومأ نوقفني نيذلا لثمو إل ىلاعت لاق مث

 ؛ريصب نولمعت ام هللاو لطف لباو اهبصي مل ناف نيفعض اهلكأ تنآذ لباو اهءاصأ ةوبرب

 نوكاذل قيفإ] قفل غو كد مايك عمو ابان ن وكر كيلا قتلا مهن تراكم ىلاكت ةئلز نأ ا

 :امهدحأ: نارزعأ قافنالا اذه نم نيققتملا ءالٌوه ضرغ تأ كات نيب و ؛ ةيآلا هذه وهو رافلبك

 تيختاونتيغب عرقا وق ءاروسو تغلط: ئأ تدعي, نم لااعتفا ءانتيإلا و: كلحت تلامس

 ظفح ىلغمبسفنأ نونطوي مهنأ : اهدحأ : هوجو هيفو ٠ سفنلا تييثت وه (قاثلا ضرغلاوإ)

 ىضاقلا :لوق اذهو . ىذالاو نملاب ابعابتا كرت كلذ ةلمج نمو ءاهدسفي ام كرتو ةعاظلا هذه

 دهاجم ةءارق هدضعيو . هيف ةصلخم نامالا ىف ةقداص اهنأ نينمؤملا دنع مبسفنأ نم اتيبثتو : اهيناثو

 تراخض اذإ الا :ةيدورعلا فقوم ىف انمل تابث ال سفنلا نأ: !هثلاثو (مهسفنأ ,نضعب نم.اتيبثو)

 داق لاملا قافناع عفلك ذاق ع لام لابو: ةلجاعلا ةالعإ :نارمأ ايقو هيمو: ةدهاجملا 2

 عيمج نم ةروهقم تراص دف حورلا لذبب تفلك اذإو : هوجولا ضعب نم ةروهقم تراص

 كيل انكم ادم ل ل 0 لالا لذي ةءآلا هده. فيلكتلا ناك ايلف ءاوروخا

 لذب نم نأ ىغملاو «ضيعتتلا نه ىلا نقدر هيف: لحد اذنيهظ م تيبحاا ]نضع لصح رد

 هوت الليلك اكن ئذلا نيف لهير هج نوزادلاه لو ودوام هلق صب رسم دك اك

 بحاص هركذ همجولا اذهو (كسفنأو ملاودأب هللا ليس ىف نودهاجتو) هلوق نم دارملا

 اذه ةبتك تقو ىلابب رطخ ىذلا وهو : اهعلارو . فيطل ريسفتو نسح مالك وهو ؛ فاشكلا

 نف (بواقلا نئمطت هللا ركذب الأ) لاق ام ىلع ؛ هللا ركذب الإ لصحي ال بلقلا تابث نأ : عضوملا

 ضرغ ضحل هقافنإ ناكاذإ الإ : لجتلا ماقم ىف بلقلا نانئمطا هل لصحي مل هللا لبس ىف هلام قفنأ

 ديرتالهللا هجولكمهطن امنا)هقافنا ىف لاق هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع ىح ببسلا 0 ب دؤسلا
 ماخشا الإ :ىزخي .ةمعن نم هدنع.د حال .امو) ,لاقف رك نا اقإ فطر روحت الو ءازج مكنم



 ةيآلا محل بنك ام ءىل ىف ىلع نودقيال» 0 هليذك اان

 رس ةمايقلا مو وب ناك اذاف ء ناو فصلا اذه ىلع بارتاا ىرب 5٠ الارعأ ال 0

 ناوفصلا ىلع ناكام لباولا ب هذأ م. ىلاعتهتت تناكام لاسعاللا كلت نأ نيت هنا « لطبو هلك

 نملا نا مث «باوثلاو رجالا تبج وأ ةقدصلا كلت نأ ىنعملا نا : اولاقف ةلزتعملا امأو ٠ بارتلا ند

 اذه ةيفيك ىف نأ ٍلعاو . ناوفصلا هجو نع بارتلا لباولا ليزي كرجالاكلذ الازأ ىذالاو

 ناوفضلاك قفانملاو ىذؤملا ناخملاو :بارتلاك رهاظلا لمعلا نأ انزكذ ام : لوآألا:نيهجو هيشتلا

 لياولاكىذآلاو نملاف ةلزتعملا لوقللع امأو : انلوق ىلع اذه « لباولاكةمايقلا مويو

 لاعأ نأ وهو ؛ رخآ لامتحا هيفو : ىلاعت هللا همحر لافتلا لاق . هييشتلا ىف (ىناثلا هجولا ال

 ومنيوهلفعاضي وهف ء ضرأ ىفارذب حرط هن اكف صالخاب لمع نف « ةمايقلا موي مهل رئاخذ دابعلا

 خلا هنأ مولعمو : قفانملا رذب ل< ناوفصلاو . هتجاح تقو هدو ٠ هتقو ىف هدصحن ىت>

 ًارذب حرط اذإ هبشي قفانملاو ىذؤملاو ناملا لمع نأ ىنعملاو ؛ رذبلل لويق هيف نوكي الو ءىث هيف

 الأ : هيف ءىثال ايلاخ هرذب اعدوتسم قب ؛ دوجرطم هياصأ اذاف ؛ ليلق رابغ هياع ؛ دلص ناوفص ىف

 رد نقي استرا زادشأ لف نر انةمتلل وأ: هاوي« وفة وفل ذأ :لفم لكشف هنأ ل

 ؛ ةجاحلا  تاقوأ. ىف هسارغ نم ىنح وهف «نضرالا' نم ةاوبر ىف اناتْسِب 'سرغ نك ناك ىل اعنا هلل

 نك يقع فانا ئك لانو ناعما“ لع امو ةيئاو ةفعاضصتم ابن ندا "نيحكاهلكأ ىف ات ةزهو

 نعط نمةذحللا نمو... ًائيش هنف دجال عرزلا ىلإ ةجاحلا دنعف , بارت هيلع ىذلا ناوفصلا ىف رذب

 كيكف «اررتااو زانغلا و عاف ظنايقت ارهاظ ةلعج ناوفصلاباضأ:اذإ لباولان | ::لاقف ءةيبشتلا ف

 امف اهفالشخاب ريتعي الف , هانرك ذام هيبشتلا هجو نأ باوجلاو « قفانملا لمع هب هللا: هبشي نأ زوحب

 حلصأ هنأ : اهدحأ : هوجونم عفانم ديفي ناوفصلا ىلع بارتلا عقوف اضيأ و»: !قخاقلا كاق ههئلقأو

 اذهو « تابنلاب لصتي اهفهب عافتنالا : اهتلاثو . مميتلا ىف اهب عافتنالا : اهيناثو . هيلع رارقتسالا ىف

 لوألا ىلع داهتعالا نأ الا ء نسح ىضاقلا هركذ ىذلا هجولا

 ىلا (نوردقيال) هلوق ىف ريمضلا نأ ملعاف (اوبسك امن ءىث ىلع نوردقيال ) ىلاعت هلوق امأ

 قلخلا نم دحأ ردقي ال ىأ :روكذم ريغ مولعم ىلإ دئاع هنأ : امهدحأ : نالوق هيف ؟ عجري اذام

 كلذ لاز هنآل ٠ ناوفصلا كلذ ىلع ناك ىذلا بارتلا كلذ ىف قلملا رذبلا كلذ ىلع

 هجولأىوقي اذهو ٠ رذبلا كلذب عافتنالا ىلع ةردق دحال قبب ملف ؛ هيف ناكام كلذو بارتاا

 عفتني ال قفانملاو ىذؤملاو ناملا اذكو : ىلاذعت هللا:همحر كيم ؟ذ ىذلا هيشتلا ىف ىناثلا

 «ىنعملا اذهىلع ج رخو (هلام قفني ىذلاك) هلوق ىلإ دئاع هنأ : ىناثلاو . ةمايقلا موي هلمعب مهنم دحأ



 هأ/ عسانا نام هلاعإ نفس يذلا لاس

 ةأيامملا اماو حيجرتلا امإ

 بيب هللا ىلع نملاب ,كتاقدص اولطبت ال : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق «ةيناثلا ةلأسملا)

 نبا لوقو : ريقفلل ىذالابو ؛ ريقفلا ىلع نملاب : نوقابلا لاقو : لئاساا كلذل ىذآلابو ؛ مكتقدص

 عضاوتلا ةقيرطكلسي لو . هلعفب احجبتمقفنأ اذإن اسنالا نال ؛ لمتحم امهنع ىلاعت هللا ىخر سابع
 ىلاعت هللا ىلع ناملاكن اكف هناسحإو هقيفوتو هلضف نم كلذ نأب فارتعالاو ؛ هللا ىلا عاطقنالاو

 هل رهظأ ىناثلا لوقلا ناكناو

 ناتلأ سم هيفق «سانلا ءائر هلام قفني ىذلاك إل هلوق امأ

 ريدقتلاو . فوذحمب قلعتم هنأ : لوالا : نالوقديف (ىذلاك) هلوق ففاكلا«ىلو آلا ةلأسملا)

 ىذاللا زملانأ لاتت نيف ماتا اءاكر ةلاه قمت ىلا لاظناك ىداللا راجملاب مكتاقدص اولطد ال

 وانتا قازملاو قاتلا نأ هيف لوقلا ييْفضاَو ءلبنالطت ءاييزلاو قافنلا نأ كي هه دل ندا

 هللا هجول ال ةقدصلا كلتب ىنأ دقف . ىذاللاو نملاب ةقدصلا نرقي نمو « ىلاعت هللا هجول ال ةقدصلاب

 كارتشات بثف  هاذآ الو ريقفلا ٍلعنم املىلاعت هللا ةاضرم ةقدصلا كلت نم هضرغ ناكول ذإ اضيأ

 لاطبالا نم دوصقملانأ انلقامققح اذهو « ىلاعتهللاهجول ام.ىتأ ام ةقدصلا كلت نوك ىف نيتروصلا

 ىذالاو نملا ببسب هطابحاو هتلازإ مث . احيحص هب نايتالا دوصقملا نأ ال ؛ الطاب هب نايتالا
 نيلئام كتاقدص اولطبت ال ىأ « لاحلا ىلع بصنلا لحم ىف فاكلا .نوكي نأ (ىناثلا لوقلاوإل

 سانا باكر هلام نس

 ةاعارم هتيعار : لثم« ةاءارمو ءاير هتيأ ار : لاقي ةاءارملاك. ردصم ءايرلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 اذه ركذ امل ىلاعتهنا مث . مدقت دق ءايرلا ىف مالكلا قيقحتو , كريغ كلمعب ىفارت نأ وهو ؛ ءاعرو

 نوكنف . قفاثملا ل ادئاعمنأ : امههدخأ : ناهجوريَمضلا اذه ىو (هلثف) لاقف .ىاثلا لئملاب ةعتأ لكلا

 (ناوفص لثك) لاق مث ء رجحلاب قفانملا هبش مث , قفانملاب ىذؤملاو ناملا هبش ىلاعت هللا نأ ىنعملا

 لكو (دحاو اوفضلاو اقْنضضلاو ناوفضلا نأ صال "نع دع بأ ىح و نالمالا سلا 7

 مث , ةنادعسونادعسو « ةناجرمو ناجرك. ةناوفص عمج ناوفصلا : مهضعب لاقو ء روصقم كلذ

 ىلا «ةلويؤج: ضرأو ا البؤر اعلا اكلبو + لاقي « دنانعلا لطملالباولا ( ليا تاشأر كل

 اذإ دلص لبجو ؛ دلص رجح : لاقي « سبايلا سمألا دلصلا (ادلص هكرتف) لاق مث « لباو اهباصأ

 ارانروي مل اذإ دنزلا دلصو . دلصلا رجلاكأئيش تبنت ال ىأ ؛ ةدلص ضرأو . سلمأ اقارب ناك

 نور نيانلا.ناف 6 قفاقنملا لمعلاؤ اء ىؤ ملا انالكملا#لمغل لاف شا رم لدم اذه نأ ملعاو

 ب كك



 ةيآلا د تل هعمو فورعم لوق» ناجل 1

 ةنسنيسمخ هتيدوبع ق< ماق ديعلا كلذ نأ م هدبع ىلع همعن تمظعاذإ كلملا نال «فيعض رذغلا

 مرجلا نم ردقلا كلذ ببسب هتاعاط عيمج كلملا طبحأ ولف . ادصق كلللا كلذ لق سأر رسك منا مث

 لالجيلإ ةبسنلاب ىصاعملا عيمج نأ مولعمو ؛ ةوسقلاو فاصنالا 6 ىلإ هسنيو همذي دحأ لكذ

 :.اهرشاعو :لوقعلا سائق فال ىلع.هولاقام نأ. .رهظف ٠ « ملقلا سأر رسك نم لقأ ىلاعت هللا

 اك اذهل هل ةعانب قدقإ مد فكل ةنس ناعبس ,نانعإاذ « ةنس نيعيس فك. مدهب ةعاش ناسعإ نأ

 ةلزتعملا كسمم قب . ةطياحناب لوقلا داسف ىلع ةيلقعلا لئالدلا ةلمج هذهف : لعأ هللاو لقعلا هليقيال

 ا انك - اهدا نزمأ لمتح (ىذألاو نملاب كتاقدص اولطبتال) ىلاعت هلوق : لوقنق هبآلا هذبب

 كلف تدحج و. ناك ةديصلا_هذه نوكتف :.ةعملا وءايرلا ةقدضلاب ىو. نأ كلذو“ الطأب هب

 ةقبلا انصب ل لي ءاث) اهي ةلطاب

 كلذدعب مث د باوثلا بجوي هجو ىلع اب ىنؤي نأ لاطبالاب دار ان وكي نأ «ىلاثا هجولا )

 هجولا اذه :لعو . ةقدصلا كلت باوثل اليزم ىذآلاو نما باقع راص ىذاآلاو نملاب تعبتأ اذإ

 لوالا هجولا ىلع هلمح نم ىلوأ ىناثلا هجولا اذه ىلع ظفللا لمح ناك ملف ؛ ةيآلاب كسلا مهعفتب

 اريك ,ىدلاك ).هلاوقب زهور: لوألا لاتحالا قباطي : انهدحأ : نيلثم كلذل ركذ ىلاغت هللانأ ٍلعاو

 دوج ولا ىف لخدهنأالطاب اذهلمعهنوك نمدارملا نأ مولعملا نم ذإ (هللاب نمؤي الو سانلا ءائر هلام

 رفكلااو . رفكلا وه لمعلا اذه ةحص نم عناملا نآل « لوزي مث ء احيحص لخد هنأ ال ءالطاب

 امأو « ليوأتلا نم هيلا انبهذ امل دهششي لثملا اذهف . دوجولا ىف احيحص هلوخد عنتميف : هل نراقم

 هنآل ؛ مبلي وأتلدهشي اذهف : لباو هباصأ مث بارتو رابغ هيلع تارت ىقلا ناوفصلا وهو ىناثلا لثملا

 نوكي نأ بحي انهه اذكف ناوفصلا ىلع رابغلا عوقو دعب رابغلا كلذل اليزه لباولا لعج ىلاعت

 لسنال : لوقننأ انل نإ هل هال للا ىاكجعم ١ ل وخل كليات تاو رخال ليس حدا نكلا

 ىذلالمعلا اذهرودص كلذب هبشملالب  رفاكلل رجالا لوصح ناوفصلا ىلعرابغلا عوقوب هبشملا نأ

 . ىلععقاولا بارتلاب هبشملاف . باوثلاو رجالا لوصحل ابجوم ناكل ةدسافلا ةينلأب انورقم هنوك الول

 ىلع عقو اذإ رابغلا نآل ؛ ىلوأ هانركذ ام ىلع مالكلا لمحو . هنم رداصلا لمعلا كلذوه ناوفصلا

 ىأرم ىف وهف . لاصفنالاك لاصتالا كلذ ناك لب « هتبلا هيف ًاصئاغ الو هب اقصتلم نكي مل ناوفصلا

 دل ةلظلا ىف ىرر # ىدالا ون قلباب تاورقملا قافتالا.اذكف: لصتميغ ةقعحلا قو .نطتف. نيغلا

 ةجحلاامأو . فيعضةيآلاهذهب مهلالدتسا نأ ربظف.ء كاذك سيل ةقيقحلا ىو ء.ربلا لامعأ نم, لمع

 عما كلذ ىضتقم نأو ٠ نيقاقحتسالا نيب عما ىف ةافانم ال هنأ انيب دقت ءاهم اوكسمت ىتلا ةيلقعلا



 17 كبي ل ل يي ل يي يل ل داع

 (ه] (ه] ةيآلا «ةقدص نم يح ءارمتماوأ فاو رحت كت لانا ت15

 وهوحج رهريغنمنكممأل حيجرت ةيهاملا ىف اهلكءاوتسا عم ضعبلا نود ةيرث 7 3 ءارجالا كلت

 باعلان منارج باوثلا نم دحاولا ءرجلالاطبا ىللععمتج ذئنيح هنالل , لطاب ىاثلا مسقلاو ؛لاح

 دحاولا رثآلا ىلع عمتج' دف . باوثلا كلذ لاطباب لقتسم نيأزجلا كنيذ نم دحاو لكذأ عم

 ًاهنع ؟نوكيف امهم ديخا و 6 نحا اكل حلاو لكن دمي 10 ل

 :نيقاقحتسالان يذهب ةافاتمالهثأ وهو : اهعباسو ..لاخوهواعم املا" اجاتحس هنوك لاح احم ان

 دصقو ودعلا ءاج تقولا كلذ ىف مث ء قراسلا هقرسي الثل عاتملا ظفحا : هدبعل لاق اذإ ديسلا نآل

 تجاوتسي «دلسخلا "قم لعفلا: (كلاذفأ' ادلعتوا وعلا كلذ ةةيراخن لا لست كا

 ثيح مذلل هقافحتسا بجويبو ٠ هديس نع: لتقلا عفد ثيح ٠ ميظعتلاو حدملل هقافحتسا

 هذه لثم فق زندروعجرب ءالقعلااو ؛ تباث نيقاقحتسالا نم دحاو لكو. ةقرسلل هلام ضرع

 هلاوزو نيقاقحتسالا دحأ ءافتناب اومكحب نأ امأف . ءةأباملا ىلإ وأ حيجرتلا ىلإ ةعقاولا

 وه قاقحتسالا اذه لوصحل بجوملا نأ : اهنماثو . لوقعلا ةهادب ىف عوفدم كلذف

 قاقحتسالا كلذل لعفلا كلذ ءاضتقا ةبج ىف رثأ هل نوكي نأ اما ءىراطلا اذهف : مدقتملا لعفلا

 ناكولف ؛ ىضاملا نامزلا ف ادوجوم نوكي امنإ لعفلا كلذ نآل ؛ لاحم لوآلاو « نوكيالوأ

 كاع وهو ئضاخلا نامزلا ف ريثأتلل .اغاقبا اذه ناكل 'ىيضاملا العقلا كلذ' ىف رثأ' ىتراظلا الان

 كلذ قبي نأ بجو قاقحتسالا كلذل قباسلا لعفلا كلذ ءاضنقا ىف رثأ ءئراطلل نكي ل ناو

 رثآلا روهظ نم ًاعنام ءىراطلا اذه نوكي نأ زوحبال مل: لاقي'الو لوزبال نأتو . ناكا5 ءاضتقالا

 لعفلا كلذ ءاضتقا ةبحب لمعي نأ هنكمال .ىراظلا اذه ناك اذإ : لوقن انأل «قباسلا كلذ لع

 نكمت ءىراطلا اذه رثأ عافدناو . لاح ىضاملا ىف رثآلا عاقيإ نا ثيح نم ةتبلاو ء الصأ قباسلا

 ثداحلا اذه عفدب ىضاملا ناكف  ثداحلا اذه نم ىوقأ ريدقتلا اذه لع ىضاملا ناك ةلمجلا ىف

 باو طبحت رخلا نم ةعرج برش نا : نولوقي ةلزتعملا ءالؤه نأ : امعساتو . سكغلا نم ىلوأ

 باوث نأ ةرورضلاب ملعن انآل « لاح كلذو ؛ صالخالا ليبس ىلع ةنس نيعبس ةعاطو نامالا .

 هنا : ىتابجلا لاق : لقآلاب طبحبال مظعالاو : ةدحاولا ةيصعملا هذهباقع نم رثك أ تاعاطلا هذه

 ةرثك ردق ىلع مظعت ىلاعت هللا ةيصعم نال « ةعاطلك نم مظعأ ةدحاولا ةريبكلان وكت نأ عنتمال

 نم مظعأ ةميظعلا ةياهنلا ىلإ هغلب و هكلمو هابردقو ةينابرلا مايق قاقحتسا نأ اك : هناسحاو همعن

 نأ عنتمي مل ةرثكو امظع طبضتال ثيح هدابع ىلع هللا معن تناكاذاف ٠ همعن ةرثكل هقح همايق

 اذه نأ ملعاو : تاعاطلا ةلمج باوث ىلع ىفاوي ىذلا « ريظعلا باقعلا ةدحاولا ةيصعملا لع قحتسي



 ةيآلا «ةقدص نم ريخ ةرفغمو فورعم لوق» ىلاعت هلوق هم

 م فجل دنق ىلا كلا هول رداع يسم ادا ةنازل كلذرو © الطان لمعلا: ادع 5 نأبهبادل رطل لب

 :اهوأ : لئالدلا نم هوجوي ةلزتعملا لوق نالطب ىلع اناكحأ 37 ؛ نالطيلا تعن ىلع ءادتبالا

 تلصح ناو «ىانلا لاوز ءىراطلا ناب رط نم ماي مل ةافانم امهنيب نكي مل نا ءىراطلاو ىقلنلا نأ

 لبسأ عفدلانآلا كيرا ادعت ناكها ]11 قانلا# لاو نم ىلوأ ىذا طلا عافدنا نكي مل ةافانم امهنيي

 الا ى دوج 0 د ل [ 4 رشا قاما ناكلا لطر أ اول ءئراطلا7نأ رن اث . مقارلا نم

 وه ام لظبي نأ اماو ؛ لا مودعملا مادعإو «لاخلا ىف قب ملو ىضقنا ىضاملا نآل : لاحم وهو

 مدعلإ نيب عملا مزل لاحلا ىف همدعأ ول لاخلا ىف دوجوملا نآل : لاح اه ما لاك ند م

 0 طحت رم ىذا "قالا . لاحت وهو لفتسملا | ق:هحؤسام لظننأ هاو + لاخ اوفا ةوجتولااو

 ءىراطلا نايرط طرش نأ : اهثلاثو . لاحم دعب دجوي ملام مادعاو ؛ لاحلا ىف مودعم ليقتسملا

 : اهعبارو . لاحم وهو رودلا مل ءىراطاا نايرطب اللعم ىفانلا لاوز انلعج ولف :ىفانلا لاوز

 ءىراطلا اذه نم مدعي نرأ اما قباسلا باوثلاف : قباسلا باوثلا مدعأو أرط اذإ .ىراطلا نأ

 نال كلذو ؛ لطاب وهو مثاه ىنأ لوق وهو : ةنزاوملا وه لوآلاو . ائيش هنم مدعي ال وأناتيش

 ؛ نالولعم امه ناذللا اعم نامدعلا لصح ولف . رخآلا دوجو امهم دحاو لك مدعا بجوملا

 نوك لاح ًادوجوم امهنه دحاو لك نوكي نأ مزليف : ناتلع امه نيذللا نيدوجولا لوصح مز

 نآآل ؛ لطابا ,اضيأ وهف ىناتللا لع ىنأ. لوقا وهو قاثلا امأو .. لاو هو. امودعم امهنم دحاوا لك

 ال فا ةتلا نا عا شل اقل ةبااقذلا كلذو قانا ؟تاوتلا"لاوأل اجل 1 ئىقاالا ًايراقعلا

 دلااقل ةنئاقا باقلا باونلا#قحنزأ 6 معلا نماء صح ال فقيخ .٠ ءىراظلا قاععلا ادهانوم

 لاقثم لمعي نف) هلوق ىف عيرصلا صنلا ةداضم ىلع كلذو « باقع عفد ىف الو « باوث بلج ىف

 فل ف لس اننماكل رهظي لو « ةعاطلا ةقشم ديعلا ل محن ثيح لدعلا فالخ هناللو (هرب اوك ند

 فالوتلا دا ودلا» كمر هلت ةريغصلا ا ناولتوقت نأ وهو : اهسماخو . ةرضملا عفد ىف الو : ةعفنملا

 هلا ةلغاملا ى ةنواعتم تاقامحتشالا ةاّرجأ الل ل وعلا نمي لا قاَذَو ء ضل ناود

 ىف لكلا ءاوتسا عم ضعبلا نود تاقاقحتسالا كلت ضعب ىلإ اه نينا كف صن ١١ اذ 2 راظلا

 0 لا لاا نال اوم بي لف ء ل 0000 ريَغ/نم نكمملا احرجارت كلذ ناك« ,ةيهاألملا

 10 رد ! اهماقش لور اللوك فاه الا لطان وهو تاقاكعسلالا كلفن لك[ ]يت ةثواطلا

 ناب )لاق نأ ؟انافإء مدقتملا "لمعلا قااؤث نما زتك أ ناكاذإ ةزيبكلإ اقع: نأ وهو : اهسشذاسو

 ل اس! نازل :لظان كوالا ابكدوأ د ىرراطلا كباقعلا لأ نفل تاوثلا لاطنإ قدوتوملا



 ه؟ ةيالا «ةقدص نم ريخ ةرفغمو تر لوق»ىلاعت هلوق

 لجعي ملذإ (لح) ايلع ميشل ام يرمأ امتاف دابعلا ةقدص نع (ىنغ هللاو) لاق مث « ريقف ىلإ

 نيده فصو ىلاعت هنأ مش هل كدبعوو ةنم 0 اذ-هو . هتقدصل ىذويو نمي نم لع ةيوقعلاب

 حرشف « ىذالاو نملا هعبتيال ىذلا ىناثلاو ىذاللاو نملا هغبتن ىذلا امهدحأ قافنالا لع نيعونلا
 ل هحعش ىذلا لوألا مسقلا ف لاَقف 8 6 دحاو لك دج برضو 3 6 كح لك لاح

 نما كر سائلا از هلام قفني ىذلاك ىذاللاو نما مكتاقدص اولطنتال رمل نيذلا أ انز ىذاللاو

 لئاسم ةيآلا ىفو (رخآلا مويلاو هللاب

 لازأو ىذالاو نملاب ةقدصلا لاطبا نع ىبنلا دك أ ىلاعت هنا : ىضاقلا لاق (ىلوألا ةلآسملال

 تعقودق ةقدصلا نأمولعمو . ةقدصلا نالطد, ىذاألاو نملا نأ دارا نأ نين"نأب ةئجرملل ةهسش لك

 لبقتسموهو دعب لصح مل رجالا نال اماوثو اهرجأ لاطبإ دارهلاف لطبت نأ حصي الف ؛ تمدقتو

 ىذالاو نملا نم هيتأي امب هلاطبإ حصبف

 نمي وعزل نانا نويلنع والاحد _راكرللاب ةعوخلاا لاخلا دك معاو

 اذه ةقفن رجأ نالطب نال : رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ال رفاكك لذ عم وهو ؛ سانلا ءائر هلام

 ىذلا ناوفصلاب اناث هلثم مث : ىذآلاو نملا اهعبتي نم ةقدص رجأ نالطب نه رهظأ رفاكلا قارملا

 هلكناكام هايج ىح هنع رايغلا كلذ لييزيف ؛ ىوقلا رطملا هباصأ 2 رابغو تارت هيلع عقو

 زهكلاك لباولاو »6« قاقنالا.كلذا لما كاذتلاَو نااوكضلاك زفاكتاو“ . اص[ 81

 لباولا نأ كف : لاق « قفنملا اذه لمع ناطبح نيذالا ىذاألاو نااكو : رفاكدلا لع طب ئذلا

 رجال نيلطبم انوك نأ بجوي ىذاآلاو نما اذكن .؛ ناوفصاا لع عقو ىذلا بارا لا د

 اذه لد 5و : قاينلا لاق هيل طايحالاب لولا َّق ُ كلذو 2 هلوصح دسعل قافنالا

 هتعاط باوث قحتشا ولف ىصعو عاطأ نمد كلذو 5 اضأ هيلعلد لمعلاف 5 اوف ةحص ىلع نعل

 ةعاد هةضصلااخ 0 15 نأ اونا طرش نال 5 نيضقتلا قداس نأ بجول ّ ةدصعم افك

 عفت ملولف :لالذالاب ةنورقم ةمئاد ةصااخ ةرضم نوكي نأ باقعاا طرشو ؛لالجالاب ةنورقه

 ةياثالا عنمو : ةياثالا هعنم دقف هبقاعإ نيح هناآلو « لاح كلذو نيضرقنلا قاقحتسا لصحل ةطباحما

 اءاظ نوكي نأو ٠ هقح هنا ثيح نم الدع باقعلا اذه نوكي نأ مزايف « لدع باقعلا اذهو « ِلظ

 حصق . لاحم كلذو هيف لداع وه ىذلا لعفلا سفنب املاظ نوكيف . ةباثالا عنم هنا ثيح نم

 ةلزتعملا مالك اذه . لقعلا ةلالدبو . صنلا اذم ريفكتااو طارحالا ىف انلوق اذه

 هتويدعي تاوثلا انه ةلازإ لك ىلا (لاولطتطاالز هله فاما يل :رارلاف كن اما



 ةيآلا ماا م دا دعمو كف ورع لوقو لات لاك 0

 ري ا

 م 1 5 0 ام .ىث تاع َنوردَقيال الط 1 لباو

 6 لس 2-5 را 8 حلا ال2 © 0 2 0 2 52 3 را >> هذ

 نو ا هللا ا كا 0 َنوقفني كيدل لثمو «؟5115» 2

 رو ه- رت هه هل

 00 َّ 17 دابق 3
 ب 22

 ىديال 0 اقم نشا ع نؤاردقبال 000 00 طاف بارت هيلع 100 0 هلثف

 ةوبرب ةنج لثك مهسفنأ نم اتيبثتو هللا تاضر» ءاغتبا مهاومأ نوقفني 0 ا

 (ريصب 10 هللاو لطف لباواهبصي مل ناف نيفعض ابلكأ تنآف لباو اهماصأ

 1 اناناس هاون ارا هوك لو :باواقلا هلنقت ىذلا لوقلا وهف... تفوزعملا لوقلا امأ

 ريقفلا نأ : اهدحأ : ا امأ ؛ ةنحن ةدغ :ءاظع لاق ء نسج ليمج قيرطب لئاتشلا

 اان نحب وفعلا رخأق +, نانللا ةءاذب ىلع كلذ هلمح ام رف ؛« كلذ هيلع قش هدوصقم ريغب در اذا

 درلا كلذ تبسب هللا نم ةرفغم لينو : دارها نوكي نأ : اهناثو . هتءاسا نع حفصلاو « ريقفلا

 01 لارا وا دل كلج لو ةريقفلا ةجاخ نتي نأ .ةؤفغملا نم دارملا نوكيلنأاةاهثلاثبو:::لمطا

 11 ل لات ا ذل ناجم رتل كابن زل نأ ترم ابان قارظلا نسج ًايانذز [نقاؤلعملا لولا

 1 الكي أني لع ؤسملا عم باطخ (فورعم لوق) هلوق نأ : اهعبارو . هلا- ىلع هفوقو ريقفلا

 :رف ءدرلا كلذ ىف لوسملا رذعي نأب لئاسلا عم باطخ (ةرفغمو) هلوقو ٠ قرطلا نيس

 ةقدص نم هلريخ نيرماألا نيذحل لجرلا لعف نأ ىلاعت نيب مث . ةلاحلا كلت ىف ءىشلا كلذ ىلع ردقي مل

 نيب عمج كانهف ٠ ءاذيالاب ءاطعالا 1 عبتأ مث ىمعأ اذإ هنأ حيجرتلا اذه ا

 عفا كورو ردت ال وقل امأو؛ 0 اقعب عافنالا باو في ملامبرو ٠ رارضالاو عافتالا

 اذه ناكف . رارضالا هب نرتقي لو « للا بلق ىلإ رورسلا لاصيإ نمضتي هنا ثيح نم عافنا

 لولا 0

 هيما لاول تلا ١ نال « عوطتلا ىف ةدراو ةبآلا نا : لاق نم سانا نم نأ 7

 ريفف نع و « لئاعىلإ لئاسنع 3 لدعي دقو. :٠ بجاولا هب دارب نأ لمت دقو « هنم لثا اسلا ذر الو



 ه١ 0 يآلا «ققدص نم ريخ ةرفغمو فورعم لوقو ىلاعت هلوف
 سا هل سل اس ل < هس ل ل و ل سد نل مثله مس مآئلا ه ص دز مالا ناو م62

 ب ىع هللاو ىذا اهعش ة هقدص نم را لا فورعم لوق

 اثر ها قف ىلا ىَمألاَو ن بكت يا كا نيل 1
-_ 

 ص ب مو -_ 2ع مص ا

 هباصاف بارت هيلع ناوهص لثكك هَ رخالا مو داو هلاب ن نمي 0 سانا

 ةمظعلا ةعاطلا هذه جرخت ثيح راكنا 7 1 ىلا ا آلا (ةسماخلا ةأنملاإ ١

 ليزجلا باوثلا كلذ ديفت نأ نع امهنم دحاو لك ببسب

 لئاسم هيفف (مرجأ ملل هلوق امأ

 : ىلاعت هللا ىلع رجالا بجوب لمعلا نأ ىلع ةيآلا هذب+ ةلزتعملا تجتحا (ىلوألا ةلأسملاإ)

 ادبعلا لع كعينآو:لكعلا نال :لمكلا سف بيشيالادعولا كيش ارجأألا لوصخ نواود اياك

 كل

 اجلا نأ لع كدت تك كلذو : طابحالا ن 00 ف 0 ةلآسملا)

1 0 

 هنم دجوي ال ناب طورشم (مهبر دنع ممرجأ مل) هلوق نأ ىلع ةماألا تعمجأ (ةثلاثلا ةلأسملا))

 نكت مل ةلمجا ىف كلذ زاج ىتمو . صاخلا ةدارال ماعلاب رلكتلا روج ةنأءلغ لدككلذؤ )ردك

 كسقلا ىف. ةلزتعملا لئالد طوقس بجوب كلذو . ةيعطق ةلالد قارغتسالا ىلع ماعلا ظفالا ةلالد

 ديعولاب عطقلا ىلع تامومعلاب

 هللاليبس ىف مهقافنا نأ : لواألا : نالوق هيفف (نونرحي مالو مهيلع فو الوز هلوق امأ

 نأ ببسب نونزحي الو : دجوي ال نأ نم نوفاخي ال . ةمايقلا موي مهيلع رفوم هباؤث لب ؛عيضي ال

 (امضه الو ابلظ فاخذ الف نموهم وهو تاحلاصلا نم لمعي نمو) لاك هلاوقك اوه « دنجؤت ال

 ذئموي عرف نه مهو) لاق اء ةتبلا باذعلا نوفاخي ال ةمايقلا موب مينا داولل توك نأ: قاتلا

 (ربك الا عرفلا مهتزحي كر لاقو (نوتماإ

 نيذلا اهيأ اي ميلح ىنغ هللاو ىذأ ابعبتي ةقدص نم ريخ ةرفغمو فورعم لوق إل ىلاعت هلوق

 رخآلامويلاو هللاب نمؤي الو سانلا ءاثر هلام قفني ىذلاك ىذآلاو نملاب مكتاقدص اولطبت ال اونمآ



 ةيآلا «ىذأ الوآنم اوقفنأ ام نوعبتيالمث» ىلاعت هلوق 4

 رم“الا ناكىتهو ؛ عنملا بابسأ لازأو ؛ ءاطعالا بابسأ هل ايه ىلاعت هللا ن'ال رسيت امتإ ءاطعالا

 ىلاعت هللا رونب |ارينتسمهبلق ناك ةج ردل هذه ىف ناك اذإ دمعلاف « دسعلا الةقيةحلا فهلا وهىطعملاناككلذك

 بابسالا ةعلاطم نع امورحناكو « ةرهاظلا ةينامسجلا بابسلابال وغشمناك لب كاذك نكي مل اذإو

 نعو « لوةعملا ىلا سوسحملا نع مهرظن قرتي ال نيذلا مثاهبلا ةجرد ىف ناكف « ةقيقحلا ةينابرلا

 . نينمؤملا ىذأ ىف قالطالا ىلع هلمح نم مبنم ؛ هيف اوفلتخا دف ىذألا امأو . رثؤملا ىلا راثآلا

 ًادبأ تنأ : ريقفلل لوقي نأ لثموهو ؛ هركذ مدقت امب ًاصتخن وكي نأ بحي لب ؛ نملاب كلذ' سيلو

 هلام قفتأ نم نأ ىلاعتو هناحبس نيبف « كنيبو ىنيام دعابو « كنه ىنع هللا جرفو « مالبالاب ىثيح

 ليزجلا باوثلاو ميظعلا رجآلا هلف ىذالاو نملا هعبتيال هنأ مث

 ىناثلان ودامهدحأ دجو ول هنأ: مزابف ء رجالا نالطي امبعومجمب امهنأ ظفللا رهاظ : لبق ناف

 رجالا لطب 1

 0 تاخر اءاووشل امان وع الا ةلوق نآآل ايم بحاو: دج ال نأ طربشلا لب ةانلق

 كاذ الو اذهال هنم عقبال نأ

 هنال كلذو « ابلعاف باوث طبحت رئابكلا نأ ىلع ةلاد ةيآلا : ةلزتعملا تلاق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 امهدوج وعمو امهدقفعم تيثول هنأل « ىذألاو نملادجوب مل اذإ قبي امنإ باوثلا اذهنأ نيب ىلاعت
 ةدئاف طارتشالا اذهل نكي مل

 ”هنرك نأ نم قاقتالا ناجرخ ىذاللاو نما لوصخ نأ ةءآلا نم دارملا نأب انباخأ تاجأ

 . هللا ناوضر بلطل قفني ملو « نمي ىل قفنأ امإ هنأ ىلع نالدي ثيح نم: الصأ باوثو رجأ

 هنا : لاقف باوجلا اذه ىف ىضاقلا نعط ؛ رجالا لطب مرج الف «ةدابعلاو ةيرقلا هجو ىلع الو

 امو. ىخارتلل (مث) ةيلكو (اوةفنأ امنوعبتيال مث) لاق كلذاو  حص دق قافنالا اذه نأ نيب ىلاعت

 هل رق تا كل ارك نأ كك اجلا طرق نال فراق تو كاستل نط عاش ن6

 هدب ال رثؤملا
 ١) اهلل ا وع 1نجاحم ناكنااوب ىذاللاو نللا | هنأ : كونالا هكر كم هنا ان انك :كياجأ

 لجل لب «٠ هللا هجول هقافنا ناك ام قفنأ نيح هنأ ىلع ًارهاظ لدي رخأتملا ركذلا اذه نأ الإ

 . باوثلل بجوم ريغ هقافنإ ناككلذك سمآلا ناك ىتمو : ةعمسلاو ءايرلا بلطو سالا ىلع عفرتلا

 اوزللا انأت_ براد لاقيءنأ نوح ال, ل نكلو ءهزخأتم اطررشلا ده: نأ .بهي: قاثلاو

 ىف مولعم هريرقتو ٠ ةافاوملا باحصأ بهذم وه ام ىلع هداضي ام هدب دجويال نأ ىلع فقوتي

 مالكلا ملع



 3 ةيآلا «ىذأالو نم اوقفنأ ام نوعبتيال مث ىلاعت هلوق

 هذهو . هسفن ىلع قفنأن مب ةصتخم ةمدقتملا ةيآلا نا : نيرسفملا ضعب لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ىف روكذملا ميظعلا باوثلا بجوي امنإ ريغلا ىلع قافنالا نأ ىلاعت نيبف هريغ لعقفتأن ع ةيآلا

 ًاضيأ ًاربتعم طرشلا اذهنوكي نأ لمتحدقو : هللا هحرلافقلا لاق . ىذأالو نمب هعبتي مل اذإ ةيآلا

 هيلع هللا لص هللا لوسر عم داهجلا رضحيو هسفن ىلع قفني نأ وه كلذو . هسفن ىلع قفنأ نميف

 1 ا سو هيلع هللأ ىلبص ىنللا ىلع هب نمي الو « ىلاعت هللأ ةاضرمل ءاغتبا نيملسملاو ملسو

 تنأ : هريغل لوقيو ٠ رءآلا اذه مث امل رضحأ ملول : لوقي نأ لثم : نينمؤملا نم ادحأ ىذؤي

 داهلل ده كم ةمبال لا

 ىلع هللا نم دق : لاقي . ماعنالا ىنعمب : اهدحأ : هوجو ىلع ةغللا ىف «نملا»«ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىرابنالا نبا دشنأو , ةمعن ىأ : ةنم: لع نالفل وأ : معنأ اذإ تحل

 مظنم ردو توقاي كمالك امئاف مالتلاب انلع ىنف

 نأ نم هد: تاذ اللا وهذ كش" قالك قمأ ادا انا( ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هنمو

 معنم ىأ نام هنأب فضوي ىلاعت هللا ًاضيأو هلام اماعنإ رثك أدير (ةفاحف ىإ

 ًارجألكلنإو) ىلاعت لاق . هل سخبلاو حلا نم صقتنلا «نملا» ريسفتلا ىف (ىناثلا هجولاو إل

 عطقيو ٠ رامعألا صقني هنال انونم : توملا ىمس هنمو ؛ عونمم ريغو عوطقم ريغىأ (نونم ريغ

 كرتين و>دتمب برعلاو ء اهردكيو « ةمعنلا صقني هنآل . ةمومذملا ةلا بابلا اذه نمو : راذعالا

 : مهلئاق لاق : ةمعنلاب نملا

 ريقح روتسم كدنع هنأ اظع ىدنع كفورعم داز

 ريثك نويشم ملاعلا ىبىهزو .٠ هيا ل شاك ءاماق

 ماطعأامببسب مهنمهتياكش ىذ'الاو ؛مهيلا عانطصالا رابظإ وه نملا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 هتجاح لج" ال .بلقلا رسكتم ةقدصلل ذدخآلا ريقفلا نأ : لو الا : هوجو امومذم نملا نك اك

 داز « ماعنالا كلذ رابظإ كلذ ىلا ىطعملا فاضأ اذاف , ىطعملل ايلعلا ديلاب فرتعم ريغ ةقدص ىلا

 هيلا نسحأ نأ دعب هيلا ءىسملا كح ىفو : ةعفنملا دعب ةرضملا كح ىف نوكيف « هبلق راسكتا كلذ

 ::تلاشلا كلذ مقبارط نمارهتشا اذإةهتقدض قاةغازلا نعاةجلاكلا لفأ لعبا ناي رابظإ : قاتلا

 ةميظع :اعن هيلع هلل“ نأ دقتعي نأو: هيلع ىلاعت هللا نُم ةمعنلا هذه نأ دقتعي. نأ بحي ىطعللا نأ

 ىتمو ٠ هايإ هللا لوبق نع هجرخعام ماعنالا اذبب نرق له هنأ فاخم نأو ؛ لمعلا اذهل هقفو ثيح
 كلذنأ عنا هنأ : لص الا رساا وهو : عبارلا . ريغلا ىلع ةنم هلعجي نأ عنتما ٠ كاذك رمأالا ناك

 20 رخال د



 ةيآلا «هللأ ليس َّق ا دو نيذلا ( لاعت هلوق م

 ا 6 لا ا هل لا د ١ را هةر هر ل

 ىف الو 6 اوقفتاام نوعبني ال 0 + هليإ ليس : كا نوقف دل

 أ 022262 ها 6 ه7 كان م5 مهررن عع

 «078) لون زد مثالو مملع فوح 7 معد 02 م

 ةدايزلا بلطي ناذنإ مع 7 هنأ ةيآلا نع ا نأ رلا : نحل يشك باسل انت

 ”ادعتلا الو يكلذ كارت هل ىقني ناك ام ؛ هيخ .ةئاعيس هل تجرخأ ةدحاو ةبخ رب اذإإ هنأ حرلاو

 ةدحاولا ٍلعهل لصحيهنأ ملعاذإ هكرتيال نأ هللادنع ةرخآلا ىف رجالا :تلط نمل نبني كلذدكف م اهيف

 ملوأ ةفصلا هذهب ةلينس ايندلا ىف دجو ءاوس الوقعم ىنعملا اذه ناك اذإو . ةثاعبسو « ةّئامو ؛ ةرشع

 ل عر در لالا لوف ادقلو :اهفتسم لاح ىنملا ناك# دخلو

 ككل اح ف ناجل ار اذه وى ندر واحلا ةلئنيس ىف كلذ انه وش دنأ : قاث] تناوب

 عبس تتبنأ) هلوق ىفنيسلا ىف ءاتلا نوهغدي ىناسكلاو ةزمحو ورمع وبأ ناك( ةعبارلا مالاو

 لصاألا ىلع رابظالاب نوقابلاو «ناسومهم نافرح امهم (لبانس
 هذهب هللاهف رشي نمنايبالو « ةفعاضملاكلت ةيكنايبهيف سيلو «ءاشي نإ فعاضيهتلاو ال لاقم“

 ثيح نم مهضعبل فعاضي نأ زوو . نيقتملا لكل فءاضي ىلاعت هنأ زوجي نأ بحب لب « ةفعاضملا

 دو 5 هلو رغم ةعاط لجحي هناي و هلضوفب لات هال وأ ء/ضالخالا ىف لخدأ ةقاقتا نك

 : كناوتلاو كف

 ريداسقمب « مهلع لاضفالاو دوجلا ىلع ةازاجلا ىلع ةردقلا عساو ىأ (عساو هتلاول لاق مث
 ىلاعت هللادنعاعُتاض لماعلا لمع رصي مل كلذك رمآلا ناك ىتمو : اهلعقحتسيام ةيفيك و « تاقافنالا

 مرج طىذأالو انم أوقفتأ ام نوعبتي ال مث هللا ليبس ىف مهاومأ نوقفني نيذلا إل ىلاعت هلوق

 0 ا مهبلع فوخ الؤ مهر دنع

 حك هع ةيع لا رمال نايناهعسأ قا ليسف تاهل ل رظع امل ىلاعت هنأ عا

 : لئاسم ةيآلا ىف مث ىذآلاو نملا 1 نم « باوثلا كلذ قب

 ةرداعلا يح رهخ ناع اعأ ؛, فوع نب قمسرلا تنعإو ناهنع ىف ةيآلا كلوت «لوألا ةأملالا ٠

 :لوقي هيدي ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لودسر عفرف ؛ راند كلارا ءاتقأب ريعب فلا كورت هو رع3

 كر ىأ هلام تتضنب قدصت هناف: فرغ نب حرا دع ام 0 هنع تيضر نامّنع سراب

 ةبالا تلزنف رايد فالآ



 1/ ةيآالا «هللا لييس ىف محلاومأ نوةفني نيذلا لثم» ىلاعت هلوق

 كل علا 1 ثم خر د هنا مس مرت ن2

 ٠١:., ميلَع عساو هللا و ءاشي هب نك فعاضي هاو ةيح هي 0

 ؛دارأ ام 0 لئالد نمو : داعملابو أدبملاب ٍلعلا لوصأ نايب نم ركذ امل هناحبس هنأ لعا

 فيلاكتلاو ماكحاألاو عئارشلا نايبب كلذ عبتأ

 لئاسم ةيالا ىفو لاومالا قافنا ىف ةريتعملا فيلاكتلا نايب ىف «لوألا محلا ١)

 لمجأ اى ل ىلاعت هنا : هللا همحر ىضاقلا لاق : لوألا : هوجو رظنلا ةيفيك ىف «ىلوألا ةلاسملاإ)
| 0 5 

 هذهىف كلذ دعب لضف (ةريثك افاعضأ هل هفعاضف انسح اضرق هللا ضرقي ىلا اذ نم) ةلوق قف

 رئاس ىف قافنالا ناكل « بقاعملا بيثملا هلالا دوجو الول هنال ؛ قافنالاب فيلكتلا نسحب مل كلذ

 كراع ىمعن ت تلك كتولخ ىنأ تفرع دق : قافنالا ىف هبغر نا لاق ىلاعت هاك ادع تاعاطلا

 ىلا ابعادلاوحاللا هذ كيلع نكملف :ةباثالا ؤ ةازاجلا لع قردق تيلع دقو .اواذقآلاو ءاحخلاب

 ةيح ردد نه نأ وهو ؛ الاثم الثم ريثكلا كلذل برض َّ ياللا ليلقلا ىزاجب هناف ءلاملا قافنأ

 هنأ حبس ةدحاولا تراصف 0 ةرح هكا ةليدس لكى لياتس 2 عرش

 ىفلاملاو سفنلاب ةدهاجما ىف اوبغريل ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا قيدصت بجوي امب لكلا ىلع

 هتعل رش 0 4 هنرصن

 . 4 ْ : ةح لكيلا ك-أ نرقمم ةقانلا تاقدش لك ردعتلا ا نايضإنةلالا 1 ا
 ةيح عدو لثكك مهلاومأ نوعفس نيذلا لثم : ليقو

 ىف ةقفنلا دارأ : لبق : هنيد ىف ىنعي (هللا ليبس ىف ملاومأ نوقفني) ىنعم (ةثلاثلا هلأسملا)

 عم ةرجحلا ىف قافنالا نم لفنلاو بجاولا هيف لخدي و « ربلا باوبأ عيمج : ليقو . ةصاخ داهجلا

 لاملا فرص نمو ؛ريغلا يعوهسفن ىلع داهجلا ىف قافنالا نمو ؛ ٍلسو هيلع هللا للص هللا لوسر

 ةب رطو هللا نيد وه ىذلا ليبسلا ىف دودعم كلذ لك نآل . ملاصملا ىف اهقافنإ نمو « تاقدصلا ىلا

 (هللا ليبس ىف قافنإ) كلذ لكن آل

 ؟ اب للا ترضي ىتح ةح ةثامابف ةلينس تار لهف : لبق نآف
 . ا



 ةيآلا «هللال يبس ىف مهلا ومأ نوقفني نيذلا لثم» ىلاعت هلوق 5

 0 لا ل هامدة 3 رت

 ف ل 00 تبن ة 0 لك هللا ليس َْق ذ مهلاومأ َنوقفني : نذل لثم

 2, ةدهاشملاب الإ ميال كإذ نال الا 1 هم ا 5 5 30 “ ميش هاربإ هدهأ دشنلا 8 3

 ةديشس مالسلا هيلع مه ميه اربإ اهدهاشي ناك ىلا لايجلاو

 ًاءزجآءزج اهعيطقتو ؛ امشي رفتنو . اهحذب سمأ لسوهياعهللا لص هنأ ىور «ةيناثلا ةل أملا»

 لبج لك ىلع لابجلا ىلع اهءازجأ لعجي نأب رمأ مث ءابسؤر كسمي ٍنَأو ءابموحلو اهئامد طلخو

 ىتح رخآلا ىلا ريطي ءزج لك ذسخأ مث . ىلاعت هللا نذاب نيلاعت : اهب حييصيمث « رئاط لك نم اعبر

 هناا كلا اه رويسكالا اراك مضفاو . اهسأر ىلا ةثج لك تابقأ مث , ثثجلا تلماكت

 نشا

 .عقو ثيح ًازومبم القثم (ًاءزج) لضف !او ركب ىبأ ةياور ىف صاع أرق (ةثلاثلا ةلأ سما

 دحاو ىنعمم ناتغل امهو .اففخم ازومبم نوقابلاو

 ىغلبأ كلذ نال , نهلجرأ ىلع ايشمو اودع ليقف (ايعس كلنيتأي نهعدا مثل ىلاعت هلوق امأ

 نأب هنع باجأن م مهنمو . ىعس : راط اذإ ريطال لاقي ال هنأل ءمصي سيل و ءاناريط ليقو . ةجحلا

 ك1 كلل ىف دادتسالا ئه انف علل اذ نان نيط: دكورملا "تناك ن ادي« تكريلا ىاذادتشالا وق ئلل

 لعج ىلاعت هنالك لذو :ةايحا ةحصفف اطرش تسيل ةينبلا نأ ىلع ةيآلا هذهب انباحصأ جتجا دقو

 لع كلذ لدف /ودعلا و نعشلا لع انداق : رادتللامهافا احر نضاعبالا ورا زجاإلا كلت نةيدحاو لك

 كثيح نم ةينبلا ند ديال هنأ لع ةلاد ةيآلا : ىضاقلا لاق : ةايحلا ةحص ىف اطرشش تسيل ةينبلا 1

 امتايح نالطب عيطقتاا بجوأ

 تاكل اعز ١ داق ضزجو اعالي >ل ةيراقملاهل لطح نأكل «تفعضرفلا: تاو

 ةيالا تلد املو ءةبجاو تناكام تاصح ثيح ةنراقملا نأ ىلع لدي هناف لاوحالا ضعبف هنع

 نأ ىلع اعطاق. اليلد ناك« !هةرفت لاح ءازجاللا كلتل ىعسلا ىلع ةردقلاو  ءادنلا مبف لوصح ىلع

 ةا.حلل اطرش تسيل ةينبلا

 (ميكح) تانكمملا عيمج ىلع بلاغ هنأ ىنعملاف « كح زيزع هللا نأ ملعاو )) ىلاعت هلوق امأ

 اهات 0 بقاوعإ ميلع

 ةلبفس لك ىفلبانس عبس 500300 ليبس ىف م ماودأ ودمي نيناا لكك رق ىلاعت هلوق

 0 كو هللا و اك 0 1 هللأو ةيح 20



 م ةيآلا «|ءزج نوعم لمج لك ىلع لعجا مث» ىلاعت هلوق

 ةنآلا ف ةجازدإ ناكف دلع ا رطقتلا امأو ٠ نبلمأ (نهرصف) هلوق

 نهرصب دارا ناكول هنأ : ىتاثلاو . زوجال هنأو املع ليلدلا لدي مل ةيآلاب ةدايزل اقاحلا

 ناكاذإ فرحلا اذنه ئدعتي اسماو ىلا ىدعتال كلذ ناف"ء: كيلا لقب للا كل رزهعط

 ةلامالا ىبعمب

 نم ةعبرأ كيلا ذفم : ريدقتلاو ء ريخأتو محدقت مالكلا ىف لاقي نأ زوحيال مل : لبق ِناف

 نهرصف ريطلا
 نأ : ثلاثااو . رهاظلا فالخ همازتلا ىلإ ءىجلم ليلد ريغ نم ريخأتلاو حدقتلا مازتلا : اناق

 ناكو ؛ ةلدافتم ةقرفتم ءازجالا تناكاذاو « اهئازجأ ىلإال اهلا دئاع (نهعدا مث) هلوق ىف ريمضلا

 ؛ املاال ءازجالا كلت ىلإ و ريمضلا 0 نأ ملي ءاوجالا كلت ضعب لبج لك ىلع عوضوملا

 كلوةىلعو . اهئازجأ ىلإال اهلا ادئاع (ايعس كنيتأي) هلوق ىف ريمضلا اًضيأو : رهاظلا فالخ وهو

 جتحاو ٠ ؛اهلاال اهنا زجأ ىلإ ادئاع ( نا ,) ق'”ريفصلا ناك ضغب- ىلإ" ءارجالا نطقت قش اذإ

 اع اوءمجأ لسم ىبأ لبق اوناك نيذلا نيرسفملا لكنأ : لوألا : هوجوب روبشملا لوقلاب نولئاقلا

 نأ : ىناثلاو . عامجالل ًاراكنإ كلذ راكنإ نوكيف ؛ امءازجأ عيطقتو رويطلا كلت حيبذ لصح هنأ

 نأ تنلاتاا, ةنيعلا ىلع ةيزم هيف هل نوكي الف سو هيلع هللا لص ميهارباب صتخم ريغ" ه دك دام

 لغو كادت ىلإ كيج أ أ لع لديإ ةيآلا ارعاظإو : ىتوملا ىحب فيك هللا هيرب نأ ٍداَؤ 0

 (اءزج نبنم لبج لك ىلع لءجا مث) هلوق نأ“ عبارلاو . ةقيقحلا ىف ةباجالا لصحال مجسم ىأالو

 فاضأ هنأ : هجولا اذه نع باوجلا ىف لسم وبأ لاق ؛ أزج أزج تلعج رورطلا كلت نأ ىلع لدي

 فا ««بكناولنا وا ةلكي ةراألا "قللت ىلا 5 وه جلا ذا نزوكت نأ[ كحتف هير لإ

 لبج لكى لع لعجاف“: ريدقتلاو ٠ ربظأ هانركذام ىلع ءرجلا لمح نأ الإ المت ناك ناو ةتركذأ»

 اضعب وأ أزج نهنم دحاو لكنم
 ( اء زج نهنم لبج لك لع لعجا 3 لاا ةلاودل اه

 : لئاشم هيف

 ىلإ كاحضلاو دهاجم بهذف . ايندلا لابج عيمج (لبج لك ىلع) هلوق رهاظ وألا ةلأسلا)

 نسللاو سابعنبا لاقو « هيلعةقرفتلا كلنكع ليج لك للعابقرف : لبق هن اك« ناكمالا بسحت هومدلا

 ىف ةء اضن ةعيراألا تابجلا بسح ىلعو : ةعبرالارورطاا بس>لعلابج ةعبرأ : عيبرلاو ةداتقو

 دازملا نال ::لابتجلا نم همس: زج نباو .ئددبلا لاق ..باوذجلاو «لامشلاوأ . برتملاو : قرا



 ةيالا « كيلا نهرصف» ىلاعت هلوق :؛

 هللا لالج رون نم ةحارو احور هبلق ىف دحب مل ؛ قلخلا

 : لئاسم هيفق ( كيلا نهرصف إل ىلاعت هلوق امأ

 مضلا امأ «داصلا مضب نوقابلاو . داصلا رسكب (كيلا نهرصف) ةزمح أرق (ىلوآلا ةلأسملا)

 0 كلا لام ان روخ) نحر ر «٠ هللا هلم ا ذإ فراؤطأ وتلا ااكرض نم" + ل وألا :نآلوق'هيفق

 « فوذحم مالكلا ف لصح ريسفتلا اذه ىلعو : هيلا لامو هب لاق اذإ اذك ىلإ نالف راص : لاو

 نهعطق ىه ىتلا ةلما فذخ . أزج نبنم لبج لك لع لعجا مث ؛ نهعطقو كيلا نولمأ : لبق هناك

 نال « قلفناذ برضف : ىنعم ىلع (قافناف رحبلا كاصعب برضا نأ) هلوةك . هيلع مالكا ةلالدل

 عيطقتلا ىلع لدي (أزج نونم لبج لك ىلع لغجا مث) هلوق

 تاو نأ كك همت لإ اهنلطل كرهأ قا ةدئاقلا 6: ليف ناف

 110 216 ل دا اهو افاكقأ فردي ابق لما نأ ةدئاقأا < الق

 . كلت ريغ اهنأ ثوتي

 (كيلا نهرص) دهاجمبو نسحلاو ؛ ريجج نب ديعسو ؛ سابع نبأ لوق وهو ىىناثلا لوةاو)

 هانرمد دلأ : مصخ“فصي ةبؤر لاق ؛ هعطق اذإ ؛ ًاروص هروصي ءىشلاراص : لاي . نهعطق : هانع

 كلا لا ةماعلا ناز اطال نر حاطقار لالا طا عر اءاذس ئأ "كلا
 ليذه ةغل هذه : ءارفلا لاقف ةلامالا امأ . عيطقتلاب ىرخأو « ةلامالاب ةرات انا ملكا د

 "لاق يكف اصلا كو (نهرح )هزبعو: ن محلا لامارا ةلاكأ ادا ءريقت ةراضإ“ ميلسو

 تمدقف « عطق اذإ ىرصي ىرص نم بولقد كلذ نأ نظأ : ءارفلا لاق  هعطق اذإ هريصي هراص

 لصأ نيظفللا نيذه نم دحاو لكن آل حصي ال اذهو : دربملا لاق . ثاعو اثع : اولاق اكءاهؤاي

 : زخالا نع اعرق اًهدحأ لعج زو لف :هتاذب لقتشُم هسفنا

 اهءاضعأ عطق ميهاربا نأو . نهعطق : ةيآلاب دارملا نأ ىلع ريسفتلا لهأ عمجأ ( ةيناثلا ةلأسملا)

 نا : لاقو ٠ كلذ ركنأ هناف لم ىنأ ريغ ؛ ضءب ىلع ابضعب طلخو . اهءامدو اهشيرو ابموجلو

 ؛ هيلع رمآلا هب برق الاثم ىلاعت هللا هارأ ىلاعت هللا نم تيملا ءامحإ بلط امل مالسلا هيلع ميهاربا

 اذإ يح ريصت نأ ةعبرألا رويطلا دوعف ىأ :ةباجالا ىلع نيرقلاو ةلامالا كيلا نهرصإ دارحلاو

 نهعدا مث : هتايح لاح ادحاو لبج لك ىلع ل عجاف ؛ كلذك تراص اذاف « كتتأو كتباجأ اهتوعد

 ةلاورتلا لويس لع داسجتالا) لإ ملاورآلا او قأش وتسع لائم ركذ هتف ضزرخااو:ءايغس كنبتأي

 َّق ةخالأ 5 راو نقلا نأ 8 لوألا 8 د وج وب هماع جتحاو 2 نهعطقف : كم دارألا نأ لولا 5-1



 م ةيآلا « ريطلا نم ةعب رأ ذفخ» ىلاعت هلوق

 1 نيتلاخلا انك لع لصاح نيعلاد الاو لذ لا

 نم ىوقأ اهضعب نوكي نأ زو< مولعلا نأ ىلع عرفم ريسفتلا اذه نأ وهو ىلقع ثحب انههو

 اما وافعل نرخ نيك نأ امل ل معلا لوصحلاح ناسنالا نأ وهو ؛ بعصلاؤس هيفو :ضعب

 زوحب مل نإو « مزاج داقتعاال « ىوق نظ كاذف هوجولا نم هجوب, هضيقن زوج ناف «نوكبال نأ

 مولعلا ىف توو افتلاعوقو عنتما هوجولا نمه+وب هضيقن

 هللأ ةردقد داقتعاق هدر ًامطلا لوصحوه 0 اناقاذإ هج تاب كاكتتالا اذه نأ معاو

 لاؤسلاف رخآ ءىث دوصقملا : انلقول امأ : ءامحالا لع ىلاعت

 يازين اسر اطسحلا: انيق 0 سابعنبالاقف 4 ريطلانم ةعبرأذ خف ) ىلاعتهلوقامأ

 : ثاحأ انههو ءرسنلا لدي ةمامح : امهنع ةللاىضر دنيز ناو دهاجم لوق قو: اكيدو

 : لوآلا : نيهجو هيف اوركذ ةلاهلاهذم تاناورحلا ةلمج نمريطلا ص خامل هنأ (لوآلا ثحباا إل

 توكللملاىلإلوصولاو واعلا هتمهتناكليلخلاو : ءاوها ىف عافترالاو « ءامسااىف ناريطلاهتمهريطلانأ

 هش هلك م هب زجعد تاعج ف

 لو ىلععضو وو ةعطق ةءطق ابلعجو رو ٍهدطلا حذامل ماس لا ه4 هيلعليلخلا نا رينا هجولاو ) 1

 مون اذك كيلا زج لكراطام هل ليقف 2 ءزج لك راط اهاعد ّ : ةظاتتخ اعطقا | 00

 ىلاعت هلوق هررقيو ٠ حاورألا اهب لصنتو نادبالا فلأتت ىتح هلك اشم ىلإ ءزج لكريطي ةمايقلا

 ( رشانم دارج مهن اكثادجألا نم دوجر#)

 ذخأب رمأ مف .دحاو ناويح الصاح ناك ةتامالاو ءايحالا نم دوصقملا نأ (قاثلا ثحبلا إل

 انأو ةيد وبعلا زدق ىلع ان وكل ا , كنأ هيف ىلا نإ 6 نابجو هضو ٠ . تابائح اهلا

 بيك رت اهنمىتلا ةعيوألا ناكراألا لإ ةراشإ ,ةعباراألا نويطلا نأ ::ىاثلاو !. هب وبرا ودق لع اا لا

 ربط ردهال ةيررالا رويطلا ةده نس قرم: ملام كا هيف ةر امنا 2 تان انلإو تت اناويحلا نادبأ

 سدقلا ملاع ءافصو 3 ةينويرلا ءاوه ىلإ عافت رالا ىل اع حورلا

 بد نم تثاش الأ قام مل ةراخإ سو اطلا ل تاناويحلا هذه صخ اعإ «ثلاثلا ثحبلا )إ

 ا ةدش ىلإ ةراشإرسنااو (تاوهشلا بح سانال نيز) ىلاعت لاق ؛ عفرتلا و هاجلاوةنيزلا

 ىلع صرحلا ةدش ىلإ ةراشإ بارغلاو . جرفلا نم ةوهشلا ءاضقب فغشاا ةدش ىلإ ةراشإ كا

 ةراشالاو« بلطلل دربلا ةياغىف راهنلاب جرخيو ليللاب ريطي هنأ بارغلا صر>نم ناف ؛ بلطلاو عما

 آلا لاطباو صرحلا لاطبإ ىفو جرفلاو سفنلا ةوهش لتق ىف عسي مل ام ناسنالا نأ ىلا هيف
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 كايشلا و كاوكسلا وم

 هارت لع هلو كربقت 1 هيلع 1 هّللأ اناا لأ فحضلاق علاط ةلكل 4 عباس || هجولا )

 ننس أ ىلع (ىلق نئمطيل نكلو لب لاق نمؤت موأ) ) هل ليقف كلذ بلطف هئاعدب ىتوملا ىح

 ' قدع قتلو نه كن رص ف ةأذف

 مأ 0 هيلا عراسف دلولاحبذب رمأ ملسو هيلع هللا لص ميهاربإ نأ (نماثلا هجولا)

 نموت وأ :لاقف ؛ايناحور حور ىذ ريغ لعجت نأ كلاسأل نأ« تاما حرر اذلعجأ نأ

 البلخ ىتذختا كنأ لع ىلق نكمطيل نكلوأ لب لاق

 هللا نم ىحتساف هدلو بح ًاتيم هآرف هبلق ىف ملسو هيلع هللا ىلص ميهاربا رظن (عساتلا هجولا ١

 ىلاعت هللاركذب هؤايحإ نوكي فيك ةلفغلا ببسي تام اذإ بالا ىأ قوما ىحت فيك ىنرأ : لاقو

 ىف كلذ ىترأف ةمايقلا موي رشحلا نودهاشي قاخلا عيمج نأ ةيآلا ريدقت «رشاعلا هجولاإ)
 افيارمتلا اانع درع ايدلا ق'ىتضصخ نأ ىلعىلق نيمطيل نكس و لبلاق نمؤت ملوأ : لاقف ءايندلا

 ةطساو الب مالكلاعاممهدصقناك لب « ىنوملا ءابحإ ميهاربا دصق نكي م (رشعىداحلا هجولا)

 ةفرعمفاكاش ناك لسوهيلع هللا لص ميهاربأ نأ وهو ؛ لاهجلا نم موق هلاق ام (رشع ىناثاا ١)

 ننوك آل ىبر ىدم مل نآل) هلوقو(ىبر اذه) هلوقف أدبملا ةفرعم ىف كش امأ : داعملاةفرعم ىفو أدبملا

 كلذو رفك لب «فيخس لوقلا اذهو . ةيآلا هذه ىف وهف داعملا ف كش امأو (نيلاضلا موقلا نم

 رفك دقف كلذ ىلإ موصعملا ىنلا بسن نف « رفا ىنوملا ءايحإ ىلع ىلاعت هللا ةردقب لهاجلا نآل

 | 11 رع انك هما رساو كاادمداع اصيل دب اليو الالئو أ[ ىفككلاع اذه ناكل ءودصتملا لزق

 نئمطيلنكناو) هلوق : اهناثو . كلذ حصي مل اكاشناكو لو (ىلق نئمطيل نكل وىلب لاق نمؤت ملوأ)
 ىف كشلا بجوي ىلاعت هللا ةردق ىف كلثلا نأ اهنمو , نيقبلا ديزل بلاط فراع مالككلذو (ىلق

 ! سلا ة ودا فرعي قاكف 6 وبنلا

 رعامشلا لاق « ريرقتلا ىنعمب مابفتسا هنأ : امهدحأ : ناهجو هيفق 4 نموت ملوأ) ىلاعت هلوق امأ

 حار نوطب نيملاعلا ىدنأو اياطملا بكر نم ريخ متسلأ

 ناك مالسلا هيلع هنأ نوعماسلا عيل هب قاجأ اكع كيا نأ لااؤعلا| )ذم نمد طعما 3 قالا

 لح! هلال اةىملا"|انهأ نم ةوضتللا,نآأو اه ادراة كلذ انميوم

 « فوذحمب قاعتم (نئمطيل) ىف ماللا نأ لعاف 4 ىلق نمطيل نكلو ىلب لاقل ىلاعت هلوق امأ

 درفت ىلا طا ولع ةنغ'ل ورنا نأ ةتمادا للا :؟أ لاق: كلقلا»ةننأمط ةذارإ كلذ تلآس:"رعَتلاَو

 2. ع7 لف



 ١ ةنالا عقول يحن فيك ىنرأبر ميهاربا لاق» ىلاعت و

 امل ذورمن عم هترظان» عم هنأ لاؤساا بدس : ىضاقلاو قحسإ نب دم لاق ىلا عرار

 : يهاربإ لاقف : الجر 0 وبحم قلطأف : تيمأو ىحأ انأ لاق ؛ تيميو ىبحي ىذلا ىبر :لاق

 دنع ةلأسملا هذه فسكت (ىاوملا ىضرقفك ىرأ كرري لان كلاذ نيو. تاع اك نه ل

 نايخاشا لاس عكف اوت ىد وكس و ل لات هنآ در

 ىلودع ناو :ىناهربو ىتجح ةوقب ىلق نئمطيل وأ لتقلا نم ىناجنب (ىلاق نئمطيا) هلوقو « كلذ
 عيتسملا لوح باق ناك لإ نايم كل يي بس ا

 ىلاعت هللا نا : مبنع هللا ىضر ىدسلاو ريبج نب ديعسو سابع نبا لاق 4« ثلاثلا هجولاوإ)ل

 | ىهِإ لاقو ء ملسو هيلع هللا ىلص ميهاربإ كلذ ظعتساف : اليلخ ًارشب ذختم ىلا هيلا ا

 مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم رظع املف : هئاعدب تيملا حي هنأ هتمالع : لاقف ؟ كلذ ةسمالع

 لاقف تمملاءايحالأسف .ليلخلا كلذ نوك أنأ ل علينا :هلاببرطخ :.ةلاسرلا ءادأو ةيدوبعلا تاجرد ىف

 كلليلخ ىتنأى لع (ىلف نئمطيل نكلو ىلب لاق نمؤت موأ) هللا

 مهنوبلاطياوناكءايبنالا عابتأ نال كلذو هموقل كلذلأسامنا مل-وهيلعمتلا لصدنأ ( عبارلاه+ولا

 لأسف (ةملآ ىهل م اهلإ ان لعجا) مالسلا هيلع ىسوم مط وةك . ةقح ةراتو ةلطاب ةرات داي
 مهمولق نع راكتالا لوزيف هموق هدهاشي نأ دوصقملاو : كلذ مهاربإ

 قداصلوسرلا ناب لعاا ىف نوجاتحي ام ةمآلا نأ كشال تاقفىلابب رطخام « سماخلا هجولا)

 هانإ هرابخإو هيلا كلملا لوصو دنع لوسرلا كلذكف هدب ىلع رهظي زجعم ىلا ةلاسرلا ءاعدأ ىف

 كلم لصاولا كلذ نأ لوسرلا ملعيا كلملا كلذ دي ىلع رهظي زجعم ىلا جاتح الوسر هثعب هللا نأب

 مالكا كلذ نأ ىلع لدي زجعم ىلا جاتا هللا مالككلملا عمس اذا اذكو ميجر ناطيشال محرك

 ميهاربإ ىلا كلالا ءاج امل هنا : لاقي نأ دعبي الف كلذك ناكاذاو هريغ مالكال ىلاعت هللا مالك

 نمؤتملوأ لاق ىتوملا ىحت فيكى رأب ر) لاةفزجعملابلطقاخلا ىلإ لو سر كعب ىلاعت هللا نأب هربخأو
 ا مبجر ناطيشال رك كلم ىتألا نأ ىلع (ىلق نئمطيل نكلو ىلب لاق

 نع ةبوجحلا ٍبولَقلاىتوملانم دارملا نأ ::فوصتلا لهأ نامل ىلع وهو « سداسلا هجولا

 ىنرأ)هلوةف ةيهلالاراون الاو لجتلاكل3 لوصح نع ةرابع ءايحالاو : لجتلاو تاقشاكملا راونأ

 «بيغلا ناميا هب نموأ ىلي لاق نمؤت ملوأ لاقف ةفشاكملاو ىلجتلا كلذل بلط (ىتوملا ىحت فيك

 ىلالدتسالا ملعلا : نيملكتملا لوق ىلعو:ىلجتلا كلذ لوص>ح ببسب ىباقنئ هليل اك

 .ىث هجلاخت ال ارارقتسا هعم بلقلا رقتسي ايزورض انباع لطف كوكفلاو تاببقلا هللا قرطت ا

 «ل  رخف - »
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 1 ماس 1#

 00 ليلا نموت ل ىحت فلك رَأَبَر 1 | لا ذإو
ّ- 

 لبج لك ىلع لدا 0 ل | 0 ريطلا ن نم م 1 1 0

- - - 

 و مس" تاع هاج نإ اه 26م

 «5؟٠7 2 ميك ريع ل 1 ءاإو ايعَس كن ا "- د نوم

 هتقناشتلا هضملا

 نيمطيل نكلو لب لاق نمؤتملوأ لاق ىنوملا ىحت فيك قرأ بر ميهاربإ لاق ذإو ) ىلاعت هلوق

 كدت نهعدأ م أءزج نهم لد لك ىلع لعجا مْ كيلإ نهرصف ربطلا نم ةكيوأ نفك لاق ىلق

 2ك زيزع هللا نأ معاو كك

 لئاسم ةيآلا ىف

 لاقو « ميهاربإ لاق ذإ ركذا ريدقتلا : جاجزلا لاق : نالوق «ذإ» لماع ىف (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 هير ىف ميهاربإ جاح ذإ رت ملأ : ريدقتلاو ( ميهاربإ جاح ئذلا ىلإ رت ملأ) هلوق ىلع فوطعم هنا هريغ

 نوال نع كفك قرأ كي مهأربإ لاق ذإ رث مأو

 ميهاربإ انهه ىمس و (ةيرق ىلع م ىذلاكو أ) لاق نيح ًاريزع مسي ملىلاعت هنأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 .لاق لب ءبداآألا ظفحب مل ًاريزع نأ ببسلاو ؛ دحاوءىثنيتصقلا انلك ف ثحبلا نم دوصقملا نأ عم

 اعد مث (بر) هلوقب ال وأ هللا ىلع ىنثأ هناف بدالا ظفح مهارباو (امتود دعب هللا هذه ىحي 5

 ًاريزعو ؛ رويطلا ىف ةنامالاو ءايحالا لعج بدالا ىعارامل ميهاربا نأ اضيأو (ىنرأ) لاق ثيح

 كاحضلاو نسحلا لاق : لوألا : اهوجو ميهاربإ لاؤس ببس ىف اوركذ (ةشئاثلا ةلأسملا)ب

 ريل لا ا ا جيرج نباو ءاطعو ةداتقو

 «تراطو اكرك انروظلا ا عابسلا تبهذ اذإو 3 ل عابسلا تءاج رحبلا تان اذإو 5 رحبلا

 ثعيلا هوك ىلع ةلاد اضأ

 (رحبلا باودو رويطلاو عابسلا نوطب نم ناويحلا ءازجأ عمجت فيك ىنرأ بر) ميهارإ لافف

 .ايرورض لالدتسالاب علا ريصي نأ لاؤسلا نم بولطملا نكلو ىلب لاق نمؤت ملوأ : ليقف



 نب ا هل 9 اماف» ىلاعت هلوق

 اذإ مث) ىلاعت مت لاق 3 0 ا لاقي ؛ ابيحتدا رماف اه رمشنن ا كوق امأ

 (اميحب لقمر ىهو ماظعلا ىحن نم لاق) ىلاعت هلوق ىف ءايحالاب ماظعلا هللا فصو دقو را

 نأ كلذو ٠ ىلا دعب ىثنلا 0 بهذ هناك : ءارفلا لاق : نيمقلا مضو نونلاحتفب (اهرشنن) ءىرقو

 «ىطلا دعب رشن ةناك راصايحداعاذاف ؛ اتيم ماد امىوطم هناك وهفب فرصتلا ف طاسبنالا نوك» ةايحلاب

 زاشناو "ضدي ىلا اضن مهرت عملا و  ىرق نم ةطوقملاىارلاب (اه نر ىناسكلار -

 هنمو . زشن ضرألا نم عفترا امل لاقيو . عفتراف هتعفر ىأ . زشنف هتزشنأ : لاقي « هعفر ءىثنا

 اهعفرت فيك : ةءارقلا هذه ىلع ةنآلا ىنعمو ؛ جوزلا اضر دح نع عفترت نأوهو « ةأرملا زوشن

 ناك هنأ "نمختلا نع يورو «نضتت لع اهضقي تك او نسما سابك امآ "ىلا هدر ندا 7

 هتزشنأو هترشن : لاقي هنأ شفخالا لاقام هبجوو ىازلاو نيشلا مضو نونلا حتفب (اهزشنن) أرق

 ىلع تاصتا ىتح ضعب ىلع اهضعب ماظعلا بكر ىلاعت هنأ تاءارقلا عيمجنم ىنعملاو ١ هتعفر ىأ

 ىلا هضعب عفرو ؛ اهبلع دولجلاو موحللاو باصعاألاو قورعلا رشنو ءابيلع محللا طسب م . ماظن

 كلذ ىف الخاذ تأ ارقلا لك نوكيف ::نضعللا بج

 (اهتومدعب هتلادذه ىحيىنأ) هلوق نم هركذ مدقتامىلا عجار اذهو «هل نيبتاملف ل ىلاعتلاقم“

 رمضم «هل نيبت» لعاف : فايثكلا بحاص لاقو ؛ هعوقو دعبتسي ناكام عوقو هل نيبت املف ىعملاو

 لوآلا فذخل (ريدق ءىث لك ىلع هللا نأ ٍلعأ) لاق ريدق ءىث لك ىلع هللا نأ هل نيبت اسلف هريدقت

 ىلع ءايحالاو ةتامالا ىمأ هل نيبت امل هنأ حيحصلا لب . فسعت هيف ىدنع اذهو : هيلع ىناثلا ةلالدل

 هملعأ تنك ام ةدهاشم تملع دق ىنأ : هليوأتو (ريدق ءىش لك لع هلا تأ لعاز الإ ةدعاشل

 دنعهنأ : امهدحأ : ناهجو هيفو رماألاظفل لع( (معالاق) ىف :اسكلاو ةرمح أرقو لالدتسالاك لذ لبق

 ىشعالا لاق كلذب هسفن رمأ نيبتلا

 ارح زاده ككارل] نإ ةئاعأ عدو

 دبع ةءارقليوأتلا اذهةعص لبغ لدي و (ريدق ءىش لك ىلع هللا نأ ملعأ) لاق ىلاعتهلل نأ :ىاثلاو

 7-2 ىرأ ىفر) ميهاربا ةصق ىف هلوق هدك وي و ريدق ءىش لك ىلع هللا نأ ملعأ ليق : شمعالاو هللا

 نال كلذو لوألا ةءارقلاو : ىضاقلا لاق (ريكح زيزع هللا ل معاو) اهرخآىف لاقمث ( ىنوملا حت

 ناكف (هل نيبت املف) هلوق ليلدب لصا> ملعلا انههو ؛ هب نوطمأملا مدع دنع سك كما ىتلاناركللا

 ازئاج ناك لصح هنأ نع زاخالا امأ « زئاجريغ كلذ, دعب ملعلا ليصحتب رمآلا



 ةيالا «ماظعلا ىلإ رظناو» ىلاعت هلوق 8

 هرامح ماظع دهاش نأب هتوم ةدم لوط هفرع هنأ ىنءملاف 4 كرامح ىلإ رظناو إل ىلاعت هلوق امأ

 لاخلا 3 12 ةرخيلا .ماظعلا بالقتا دهان ا ل لدن ال ةقمللا قاده يقر 2

 ! لل ف رخ ةبيفر 3 لعجيو لاخلا ىف راخلا تيمب نأ ىلع رداق كلذ ىلع رداقلا#انأ لع

 ةايحلا ىلا راما ماظع بالقنا لب ؛ توملا ةدم لوط ىلع راما ماظعب لالدتسالا نكمي ال ذئنيحو

 00 اكفنا هلوق ىنعم : كاحضلالاق ( ماعةئام تثيل لب ) هلوق نم عم ام قدص ىلع ةلاد ةزجعم

 يارلا دوس | اخ لاعت هللا قآل ةيا ناك : هّريغ لاقو « تعبلا ةمح' لع الئلد ناكذوألا

 سؤرلاو ىحللا ضيب خوي هينب ونبو

 ةجردلابدعولاو ميظعتلاو في رشتلاهنم دارملا نأ انييدقف 4« سانللةيآ كلعجنلو ) ىلاعت هلوق امأ

 لاعت هللا ةرذق ق.كنفلااو ارفكلا لع تام نم قيلت ال كإذو ءاندلاوأ نيدلا ىف ةلاعلا

 اهدعب لمعف هنألل واولا تلخد : ءارفلا لاق : انلق (كلعجنل و) هلوق ىف واولا ةدئاف ام : لبق ناف

 ؛ءازج ةيآ هلعجو. اطرش راما ىلإ رظناا ناك. ةيآ كلعجنل كرامح ىلإ رظناو : لاق ول هنأل . رمضم

 ةيآ كلعجنلو : ىنعملا ناك (ةيآ كلعجنل و) لاق امل امأ : مالكلا اذه نم بولطم ريغ ىنعملا اذهو

 (كسارد ولوقملاو تادالا فّرضن كلذك و ) ىلاغت ةلوق هلثمو : ءانحالاو ةتاّمالا.نم.اناعف اماانلعف

 1 11 كائايشلا اتوكلم ميهاربا ىرن كزذك و زا فايل اهرض تفاردآ اولودنلاو :جملاو

 توكل هل رو ىأدي نينقووللا نم ناكل

 ناف؛ هرامح ماظع ماظعلاب دارملا نأ لع نيرسفملا رثكأف (ماظعلا ىلإ رظناو ) ىلاعت هلوق امأ

 احأ ىلاعت هنا : اولاق : هسفن لجرلا اذه ا لاقو . ةيانكلا لدب هيف ماللا

 عمتج اهآرف . هسفن ماظع ءا معلا لز افرام ناكفاا ترسل كال ند فق و( لع رنا

 ها توفت طلبك مل اح ناك نيح هطبر ا ا تف ل ضعبأأ مضنيو

 : ديز نباو عيبرلاو ةداتق لوق اذهو . كماظع ىلإ رظناو : هجولا اذه ىلع مالكلا ريدقتو : ماع

 ىلا نعل اراب اكل اون لضبا وأ امور اتننلاو هلاوق نأ 3 اهدنا: هدوجتاولا كنطا ئداع وقال

 هندب ماظعو : ةقرفتم هندب ءازجأ دهاش نم امأ « موي ضعب ىف امئان ناكمنأ نظيف هسفن ىف ريغتلا رثأ

 الإ 1 داءاماعأ رك طاعاالا معي كلا ككاذو هنأ": اناتثوألا لاوقلا كاد ها

 كلا نر انا اضن كشلاو : هلك ل[ ةلكجا ر ةتاماآللا تناك !ذاف1#هللا ةتاطل ئدلا وذ كيل !نوك

 كلت نأ لع لدن 5057 ةئام هللا هتامأف) هلوق نأ : ملا لح نارك

 اهثعبو اقاحأ ةلخلا
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 مار ةيالا «هنسني مل كب ارمثو كماعط ىلإ رظناف» ىلاعت هلو

 مث « ماع ةثام هيلع. ىنأ دقو « بضني مل هلاحت قب بارشلا ئأ . نئستي مل: هلوقف ؛ ئسرافلا لع وبأ

 هذهف :ىناثلا هجولا ىف هانررقام لع فقولا دنع 'تكسلا ءاهب تلدبأو ؛ ةريخآألا نونلا تفذح هنأ

 ةنسلاو , ةنسلا نم ذوخأم (هنستي مل) نأ وهف تابثالا نابب امأو « .فذحلا نابل ةثالثلا هوجولا

 ترجآو « تمواع ىنعمب ةلخنلا تهناس : لاقيو ةوينس : اهريغصت ىف لاقي هنأ ليلدب « ةبنس ابلصأ
 دنعال ةتباا فذح مل مرج الف ؛ لعفلا مال (هنستي ىمل) ىف ءاحلاذ كلذك ناكاذإو . ةمئاسم رادلا

 كولا تعال و لضرللا

 هيلع تأي مل ىأ (هنسني مل) ىنعم لصأو . ريغتب مل ىأ (هنستي مل) ىلاعت هلوق ( ةيناثلا ةلأسملا))

 ىأ ننستي مل : ىسرافلا ىلع ىنأ نع اناقنو « هيلع تأت مل امتاكف هريغت ىل اذإ نينسلا رم نآل نونسلا

 نالاؤسةيالا ف قب :بارشاابضنيول
 لديام هبيقع ركذي نأ هقح نم ناك(ماع ةئام تبل لب) لاق امل ىلاعت هنأ «لوالا لاؤسلا)

 ارهاظ لدي لب . ماعةئام ثبل هنأ لعلديال (هنستي ل كب اريثو كماعط ىلإ رظناف) هلرقو كلذ ىلع

 موب ضعب وأ اهوي ثيل هنأ نم هلاق ام لع

 ليلدلا عامس ناك: ةهبش اهنأ ةلمجا ىف ناسنالا لع عم ىوقأ ةبمشلا تناكاسلك هنأ : باوجلاو

 لاق(ماع ةثامء ثلا لب) لاقااحلالاعت هناك 7نلككأ لقعلا فاعور دك 1 هيلقلا كلاتل 131
 ذئيف (مويضعب وأ اموي تثبل) كلوق دكؤي امم اذه ناف (هنسني ل كبارشو كماعط ىلإ رظناف)

 ىأرف (كرامح ىلا رظناو) هدعب لاق مت. ةبسشلا هذه نع فضشكي ىذلا ليلدلا ىلإ كقايتشا مظعي

 ظعف ةرخن اماظعو ؛ ممر راص راما
1 : 

 ماعطلا وهو . ًابقان قييال ام ىأرف ٠ ايظع انامزو اليا ًارهذ.قن امر راماو.ءامهف ريختلا

١ 

 عرسي بارشلاو ماعطلا ناف « ىلاعت هللا ةردق نم هبجعت

 هلعي عرق نك و « ىلاعت هللا ةردق نم هبجعت رظعف  ماظعلا وهو ىنأب ريغ قسامو . بارشلاو
 هيلق فو هلفع َّق هل

 بارشلا ىلإ عجار (هنسني مل) هلوقو ٠ بارشلاو ماعطلا يد لاك ردنا «ىلاثلا لاؤدلا)

 ماعطلا ىلإ ال

 1 كسعلاو نيتلا وه ناكر ال نأ ىرورااتو ) هيلا كالا عراستي ًافطل ماعطلا نك اذإ

 1 و كوماعط للا رظنااو) هيع هللأ ىضر داوعسم نعل ةءارق ىو )ع نبالاو هع ريصع ناك هيارشو

 (ناسني مل كبارش



 ةيآلا «هنستي مل كبارشو كماعط ىلا رظناف» ىلاعت هلوق سل

 3 دهتعي ناك لب كلذ معي ل نا ل يس ن6 تنللا كلذ نأ ملع له 4 ثلاثا لاؤلا)

 توملا كس ناك تلللا كلذ

 هتتاما فصلا ضرغلان ال كلذ و « توملا ببسي ناكث للا كلذ نأ مع هنأ رهظاللا.: تيليجلا

 كلذ نأ فرع اذإ الإ لصحبال كلذو « ةتامالا دعب ءايحالا دهاشي نأ ماع ةثام دعب هئايحا مث

 كلذ نأ ىلع ةلاد الاو>أ هرامح ىف وأ هسفن ىف امإ دهأش دق اضيأ وهو « توملا ببسي ناك ثبللا
 توا تشن نك تدلل

 وه ىذلا موعلا نم هلصأ ماعلا : ليقو . رهاظ ىنعملاف « ماع ةئام تنبل لبلاق )) ىلاعت هلوق امأ

 هيف فرصتلا نم نكميال . اليوط احبس هيف نآل ةحابسلا
 لئاسم هيفف 4( هنستي مل كبارشو كماعط ىلإ رظناف إل ىلاعت هل وقامأ

 (هدتقا)و (هنسني مل) هلوق نم لصولا ىف ءاملا تابثإ ىف ءارقلا فلتخا «ىلوألا ةلأسملا)
 وبأو عفانو ريثك نبا أرقف . فقولا ىف اهتايثا ىلع اوقفتا نأ دعب (هيهام)و (هيناطاس)و (هيلام)و

 ىف نهفذح ةزمح ناكو ؛. لصولا ىف ءاهلا تابثاب ابلك فورحلا هذه مصاعو [رماع نالاو للص

 ىف اهتبشيو (هدتقازو (هنسني ل) هلوق نم لصولا ىف ءاملا فذحب قاسكحلا ناكو لصولا
 ىف ءاحلاب اهنأ (هيباسح اهردأ ملو هيباتك توأ مل) هلوق ىف اوفلتخي لو ٠ قابلا ف لصولا

 فقولاو لصولا

 هلا سر لزق قاسم نأ :.اهدحأ + ةوجو هيفف فذحلا امأ : لوقف اذه تفرع اذإ

 ا قاقتغالا ق'نولوقي منأ هيلغ !لدلاو : اولاق « ةوتس ةنساا لصأ نأ سانلا نم ريثك معزو
 رعاشلا لاقو ةنسلا مهتباصأ اذإ موقلا تنسأ

 فاحي نوتنسم 25ه لاجرو

 قو.« ةنس ةنس هلماع اذإ ةاناسم لجرلا تيناس : انم لعفلا فو تاونس : ابعمج ىف نولوديو

 لقن : اهناثو . لص/الل ال تكسلل (هنستي مل) هلوق ىف ءاملا ناك اذه تبث اذإ ةينس : ريغصتا

 ةئينس : اهريغصت ىف اولاق منال : ةتس ةنس لصأ نوكت نأ زوحي : لاق هنأ ءارفلا نع ىدحاولا

 ةريخاألا .نونلا تطقسأ مث . ننستي مل هلصأ (هنستي مل) نوكي نأز وحي اذهىلعف « اليلقكلذ ناكناو

 مث, ىزابلا رضضقتي مل: ىزايلا ضقتي مل لصأ نأ م« هيلع فقولا دنع تكسلا ءاه اهيلع لخدأ مث

 نأ : اهثلاثو . هضقتب مل: لاقيف فقولا دنع تكسلا ءاه هيلع لخدأ مث ؛ ةريخآلا داضلا تطقسأ

 اك لا اصلا ره هللا ىف نسل( نإ. ماج نمز ىلا ةلوق نم اذوخأم (هتسنن ل) توكب



 6 بالا «موي ضعب وأ اموي تثيلد ىلاعت هلوق

 01 مال تعبلا مر نشب هماقلا من 1 مث : ىنعملاف (هثعب مثإ) ىلاعت هلوق امأ

 نال ءهامحأ مث : لقي لو (هثعب مث) لاق امإو ءاهنأكم نم ايتفأ اذإ اهقاثأإ كف لس مثروبق

 فراعملا ىف لالدتسالاو رظنلل ًادعتسم امبف القاع ايح الوأ ناكاي داع هنأ ىلع لدي (هثعب مث) هلوق

 لئاوقلا هذه لصحت مل هايحأ مث : لاق قون ةشألا

 لئاسم هيفف (تثبل لاق ل ىلاعت هلوق امأ

 قاشكشلاب ا رعاووتورع وأ أرق ؟ ةءارقلا نم كلا زاهجو هف «ىلوآلا ةلأسملا)

 ا نيابتلف رهظأ نمو ٠ نيجرخملا برقلف مغدأ نف . رابظالاب نوقابلاو ٠ ماغدالاب

 نيسرق اناك نإو

 باطخلا اذه نأ فرءامت او : ىلاعتهللا وه لوقلا اذه لئاق نأ ىلع اوعمجأ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هرات لاول قُم: قمانخ ءاحتقلا ذاكرا مناثل او. ودل اباان ورقي فالك ىاطخلا كلذ اق كلاما كل

 ىلاعت هللا نم الإ ردصت مل قراوخلا كلت نأ هب فرعام هماظع ىف لبلا روهظو

 نأباملاع ناكو ًآتيم ناكهنأب املاع ناك ىلاعت هللا نأ وهو ؛ لاكشإ ةبآلا ىف (ةثلاثلا ةلأسملا

 ةكح ىأأل كإذ عف» ةريصق مأ ةليوط تناكهتوم ةدم نأ ملعي نأ ًايح ناص نأ دعت هدكع ال. ثيل

 ةدملاا كلت رادعما نع هلاع

 لاهاي م تدسام توضح اع هلا كاوسلا اذه و سن

 تالاؤس هيفف (موي ضعب وأ اموي تثبل ل ىلاعت هلوق امأ
 ؟ديدرتلا اذه ركذ ل «لوآلا لاؤسلا)

 نكماملقأب:باجأف.. هملا ةبسنلابةد>اولاحلاف ترصقوأ هتوذ ةدد تلاط تملا نأ : باوجلا

 رظن امل مث . اموي : لاقف رابنلا لوأ ىف تناك هتتامإ نأةليسفلا قو نقلا نال اي نا

 مويا ىو“ لاقف ناردجلا سؤر ىل اع ًانقاب شمكعلا ارد كلل

 ادهن نيل هم ربا لضرب هوز اكل كلقبلو لاق مث ماع ةئام ثبللا ناك امل هنأ (ىناثاا لاؤس ١

 ؟ ًايذك 5

 هنأ هريتطتاو «اكدكملا اذه 2دجا م كوك ل وان. نطلا كيسا: لغ كلذ ناش انا

 ,هدنع عقوو هومهوت ام لع (موي ضعب وأ ًاموي انثبل) اولاق مهنأ فهكلا باصأ نع ىكح ىلاعت

 اولاق امنإو (انيلع ام الإ اندهشامو قرس كنبا نإ انابأ اي) مالسلا هيلع فسوي ةوخأ لاق اضيأو

 هلحر نم عا وصلا جارخإ نم ةرامالا ىلع ءانب كلذ



 هيالا «امتوم دعب هللا هذه ىحي ىنأ لاقد لا هن هلوق م

 ىو ءاملبإ : عيبرأ و ةمركعو ةداتقو بصو لاقف ةيرقل ةلا لات َّق | وفلتخا 4 2 علا هلأسملا)

 توملا رذ> فرلاأللا ١ م جرخ قل ةنرقلا له: كير نا لاقو « سدقملا تيب

 دود ءاوخ ىو ورق تييلا ىروحخ 3 ىعمصالا لاق 4« اهشورعمل اع ةيواخ ىمو) ل هلوقامأ

 ملسو هيلع هللا للص ىنلا ناك »ثيدحلا ىفو « ماعطلا نم نطبلا ولخ : اوخلاو : هلهأ نم الخام اذإ

 مث همباوق نيباه سرفلا ىوخو . هيذختو هنطبو ؛ هدنجو هيدضع نيبام لخ ىأ «ىوخظ دجس اذإ

 اذإ توخأو موجنلا توخ : كلذكو ٠ هلأ نارك هنو ماونالا ىو: مدهنا اذإ تيبلل لاقي

 فوقسلاو . ةينباآلا شورعلاو « تيباا فقس شرعلاو . رطملا نع تلخ اهل رطمت ملو تطقس

 ةيواخ ىهو) هلوقق : بشخ فقةسو ىبب اذإ شرعيو شرعي لجرلا شرع : لاقي بشخلا ن

 :افنحأ هزو> و هيفو « امنع هللا ىطر سابع نا هلاق « بارخ ةطقاس ةمدهم ىأ (اهشورع :

 ىلع تطقاستف اهدعاوق نم ناطيلا ترءقنا مث « افوقس تمدهت دقو ةمئاق تناك اهناطيح نأ

 لأ لاجل ىف هيلع الدب + ايلا وص نكي ةعلقتملا هل« ةنعقتملاةيواخلا عدو كمدوللا ]تفوقا

 فصوبام نفح نم لزاما تارخؤى ةفصلا هذهو ( رهعنم لخ زاخعأ) رخآعضومو (ةيواخ لخ

 «نع» ىنعمب «ىلع» لعج . اهشورع نع ةيواخ أ (امشورع ىلع ةيواخ) ىلاعت هلوق : ىناثلاو

 اهراجشأ نوك عم ةيواخ ةيرقاا نأ دارملانأ : ثلاثلاو . مهنع ىأ (سانااىلع اولاتك | اذإ) هلوقك

 نم اهيفام لطي نأ ةيواخلا ةيلاخلا ةيرقلا نم يبلع” نال ربك ا فللذ ا تحتتتلا ناكفا هيث ورم

 انكم لكل ناكل ا عاق عم ةيرقلا تبرخ اسلف ؛ ةبك افنا شورع

 ًارفاك ناكر املا : لاق نم نأ انركذ دقف (اهتوم دعب هللا هذه ىحب ىنأ لاق ) ىلاعت هلوق امأ

 فرعلا ىراجم بسحب داعبتسالا ىلع هلمح « ًايبن ناك: لاق نمو : ىلاعت هللا ةردق ىف كشلا ىلع هلمح

 مالسلا هيلع ميهاربا لاق اك« ديك أتلا لجأل لئالدلا ةدايز بلط هنم دوصقملا ناكوأ ٠ ةداعلاو

 ةيرقلا هذه ءايحاب دارملاو (اذهكل ىنأ) هلوقك ٠ نبأ نم ىأ (ىنأ) هلوقو (ىنوملا ىت فنك ىرأ)

 ليو ملفت قرد راينأ كايت هللا حال ايضا أوس ءهالاع ا 0

 دعب وأ موي دعب ءايحالاب لالدتسالا نأ عم . ماع ةثام هل هللا ةتامإ ىف ةدئافلا ام : 5 ناف

 لصاح موي ضعب

 نآلف :اضيأو : ةدملا' برق دعب ءامحالا نم لوقعلا ىف دعبأ ةدملا ىخارت دعب: ءامحالا نال : انلق

 كعأ هريغ نم وه دهاشي و : هنم دهاشيام ةدملا ىخارت دعب



 8 مردف عا لع دل نأ معأ» همر

 ةردقدب نوفرعلو« كاذب نوربتشعي مقال سانلل 5 هنآ: كاذ لجالل لاقي 0 ص 2 0 دقو

 نامزلا كلذ ىف ةودو ( لا هللأ

 اذه: اهيا هلع ىلاعت هنأ نع نانخإ (ةيا كلل ور هلاوقانأ : كراألا  نيرجو نك تاكو

 هلوق لمح بجوف «ايناث لعجي ال لوعجملاو . هعم رلكتو هللا هايحأ نأ دعب عقو امن رابخالا

 ناكف ءايحالا اذه سفن ىلع هنولمحت متتأو ؛ ءايحالا اذه قعانعلز نعأأ لع (نماذل هيل كالا

 كلذو. ميظعل' في رشنلا ىلع ل لدن (سانلل 5 كلذ وز هلوق نأ كسقلا هجو 0 قاتلا . الطاب

 اك رفكلا ىلع تام نم لاحب قلن د

 رحمك لاق هلل كلوز كس فا 1 :ءىلاعت هللا ىذر ١ سابعن |نعءىورام 4« ةسماخلاةجحلا ١

 ب اذ دق )م ليابىلا مم ءاجخ اك م رابع نم ناكو ريزع مهممو / نو ريثكلا مهنم ىسف لوكا رسإ ىب رع

 ار امفرب ملف 5 ٌَى فاطو هرامح طل رف 0 رام ىلع وهو .ةرجش 1 كاني هب رقلا كلت اموي

 لييس ىلع لب ؛ ةردقلا ىف كدشلا لبس ىلعال ( اهتوم ددب هللا هذه ىحب ىنأ) لاقو كلذ نم بجعف

 ةيرهود لمعلا نيتلا ةهككافلا م لوانتف) فمثل زاجل لا [تناكو ا ةداعل كس ا

 اضيأ هتوم نع ىمعأ مث «باش وهو ماع ةئام همانم ىف ىلاعت هللا هتاماف « مانو بنعلا ريصع نم

 دعب تبل ريزعاي : ءامسلا نم ىدونو ٠ ةثاملا دعب ىلاعت هللا هايحأ مث « ريطلاو عابسلاو سنالا

 ماعةئام تبل لب : ىلاعت هللا لاقف موي ضعب وأ لاقف : ةيقب سمشلا نم رصبأف اموي : لاقف توملا

 م”بنعلاو نبتلا اذاف رظنف 2 أامهمعط ريع م ريصعلا نم كئارشأو دنعلاو نيتلا نم كماعطىلارظناذ

 ماظعلا|هتيأاتوص عمسوهلاصوأ تق رفتدق وحولت ضب ماظع وهاذاف رظنف كر امح ىلا رظن اولاق م امهدهاش

 علضلاوهب قيليامب وضع لك قصتلا مثضعب ىلا مضعب ماظعلا ءازجأ مضذاف احور كيف لعاج ىنإ ةيلابلا

 محلا ءارط تبنأمث قورعلاو بصعلا مث . هناكمىلإ سأرلا ءاج مث . هناكمىلإ عارذلاو : علضلا ىلا

 قوني مثأق وه اذاف . حورلا هيف خفت مث . دلجلا نع روعشلا تجرخ مث . هيلع دلجلا طسبنا مث . هيلع

 : مولا لاقف سدقملا تيب لخد هنأ مث (ربدق ءىش لك ىلع هللا نأ ملعأ) لاقو ؛ داس َرَرَع ركن

 افلأ ا سدعدملا تءلب ف رصاة#ء 2151 دقو 2 ليا تك ءانخ رش ب سر نأ انؤابآ 1

 ددج ماع ةئام دعب مهاأ املف ؛ةراوتلا أرقي هنأ اوفرعام موقلاو . ريزع مهيف ناكو ةاروتلا أرق نم

 عضوم ىف تنفد دق ةراوتلا تناكو « افرح اهنم مرخي مل هباق ربظ نع مهلع اهدا

 هذهوأ ه1 نوارع»: اولاق ك5 دقق فرج قافلتا اف مالم انا( و

 انني فاكاواملا كلذ نأ ىلع لدب كلذو . سانلا نيد امف ةرورشم ةياورلا

 40 رخه هد



 ةيآلا «ىمانلل يآ كلمجتا ود ىلاعت هلوق 0

 ا 3 1 1 0 0 ثان نأ دك 0 آم كدبل لب

 مث اهزشنن فيك ماظعلا ىلا رظناو) لاق مث ىلاعت هللا وه سانلل ةيآ هلعج ىلع رداقلا نأ مولعملا

 هرجولاهذه سقلاد ةبآلا هذهنأ تدثف . ىلاعت هللا 0 0 0

 وذاكلا ]ذه لاح ىيلإ الء انه نأ: ةّواعماو :هعم ملكت ىلاعت هنأ. لع ةريثكلا

 ىلاعت هللا نع لوقلا اذه هل ل : ىتح اكلم وأ الوسر هيلا تدب ىلاعت هلعل : ليق ناف

 نعظفللا فرصف « ىلاعت هللا وه هعم لاوقآلا هذه لئاق نأ ىلع لدي مالكلا اذه رهاظ : انلق

 راسا يع و لا ل م دالا ىلإ مال ا

 دعب ايح راسا ةداعإو : املاح ىلع بارشلاو ماعطاا ءاقبإو ايح هتداعا نأ 4 ةثلاثلا ةجحلاو

 كو ميظعمارك اداب و تيك رتلا ىلإ نجلا ءا زج ةداعال [دهاشم ةنرك عم اهمر نا

 اباخدأ امنا ءايشالاهذه لكنا : لاقينأ زوحيالل : ليقناف ؛ هل رفاكلا لاح قيلبال كلذ مما

 نان ركلاذ( اق انين ناك ١ نانا امانك ل .ددوجولا قب لاح اهلل

 الصأ ىنلادوجوبةرعشم ةلاح ةصقلا هذه ىف سيلو : ىنلا اذه ركذ ةيآلا هذه ىف رجب مل: انلق

 نك ل ناكل .ةرجعملاب هتلاثو دبات ىنلا كاذب ءايزك !'ءايشاألا مده :نايظإ نم داوصقملا ناك ولف

 و اهنا هدانا يي لصألا ندردلا لهنا لوقا كاك
 ةلاحلا للف نم ةوبنلا_نعدلاهنا : لاقي ترآ اًقإ ناكل نضخبلا كلذ اكول ::لانق نا

 ىلع دؤوعت .ةحيلصملل نوك# هللا لبق نم .ىنلا لاسرا,نآل لطاب لواألاو : امهدعب وأ ءابحالاو

 ' ىوعولا لع متت دق زجحملاف ءابحبالا دعب .ةوبتلا ىعدا ناو « ةئامالا دعب متل كلذو « ةمآلا
 زئاج ريغ كلذو

 اع ل انانع راج ال وسر ريض هنأ هلل ملعي نم دي ىلع تاداعلا قراوخ راهظإ :اذلق

 كائسلا كلان ى رطلا

 امتاظفالا اذهو (سانلل ةيآ كلعجنلو) صخشلا اذه ق> ىف لاق ىلاعت هنأ 4 ةعبارلا ةجحلا

 نم ادعو اذه ناكف (نيملاعلل ةيآ اهنياو اهانلعجو) ىلاعت لاق « لسرلاو ءاببناألا ق> ىف لمعتسي

 فيرشتلاديفي هنأ كش الف ؛ هحرصب ةوبنلا ىلع لدي ىل مالكلا اذهف اضيأو . ايبن هلعجي هنأب ىلاعت هللا

 ىلاعت هللا ةردق ىف كشلا ىلعو رفكلا لبع تام نم لاح قيلي ال كلذو ؛ ميظعلا

 كرش 7 اناقر حسابا نيا كرع ال هاد نم دارملا نوكي نأ زوجي ال ل: لبق ناف

 امو 3 تام نك كن ربخلاب اوععم وا و «أومره وأ ا دقو هيايش ىلع 4 2 كا دعل هودهاش



 56 ةبالا « ريدق ءىث لك ىلع هللا نأ ملعا» ىلاعت دهلوف

 غولبلا لبق هنم عقو كلذ نأ زوجي : لبق ناف

 كش نم بجعتيال ىصلا ذإ . هنم هلوسر بجعي نأ ىلاعت هللا نم رحب مل كلذك ناكول : انلق

 هللا ةردق. ىف كنغلا ببب ناكام داعبتسالا كلذنأ لاهتحال ةفيعض ةجحلا هذهو ؛ كلذ لثم ف

 هللا هريصي الق بارخلا عضوملا كلذ لثم نأ ىف تاداعلا دارطا ببسب ناك لب « كلذ ىلع ىلاعت

 نأ ذل ءات رقاب وأ اهدا حلق م القفا الإ يعي اهتكك لا انآ كاد لا

 درطم ىف لصحب الو عقيال كلذ نأ هنم هدارم نأ ىلع لب : ىلاعت هللا ةردق ىف كشلا هنم هدار»

 انيه اذكف . تاداعلا

 مل كلذ لبق هنأ لع لدي اذسهو (هل نيبت املف) هق> ىف لاق ىلاعت هنا : اولاق «ىلاثلا هجولا

 ناك ام ةدهاشاا ليس للغ ءايحالا نيت نآل . فيض ًاضيأ اذهو « هل الصاح نيشلا كلذ نكي

 عونمم وهف الصاح ناكام لالدتسالا ليبس ىلع كلذ نيبت نأ اماف «كلذ لبق هل الصاح

 امإ ملعلا اذه نأ ىلع لدي اذهو (ريدق ءىث لك ىلع هللا نأ ِلعأ) لاق هنأ (ثلاثلا هجولا)

 اذهو « تقولا كلذ لبق ملعلا كلذ لثم نع ايلاخ ناكهنأو ٠ تقولا كلذ ىف هل لصح

 كلذ و اس افك نك عون تدافأ اهنأ كش ال ةدهاشملا كلت نآل . فيعض ًاضيأ

 ناك ام ىلعلا لضأ نأ: لع" كدي ال اذهو ©: تقولا" كلذ": هرصحخ اا نيكأتلا لكلا

 كلذ لبق الصاح

 فيعضوهو دحاوكللسىف ذورة عم هماظتنال ًارفاك ناكر املا اذه نأ ل «عبارلا هجولا ١

 نم ًايبن نوكي نأ بجوف : ميهاربإ لاؤس ةصق هدعب نكلو ؛ ذورم ةصق ناك نإو هلبق نآل ًاضيأ

 ميهاربإ سنج

 دكي هللا ' هذه نك ىأ) هلؤت.نأ لوألا : هروجتو ان ناكو.انم مناك هنا :لانإ ل

 ىف" ءايتحالا' هن متصين لاقت, هب اسملاع ناك هنأ لجو عا تاب ةللاعأ ناك هن[ 1 ن0
 فارتعالا لصح وا نأ حصي امنا ءايحالا داعبتساب ءىشلا اذه صيصخت نال « ةلملا

 اذط قبب مل ةعنتمم ءايحالا ىلع ةردقلا نأ دقتعي نم اماف . ةلمجا ىف ءايحالا لع ةردقلاب

 ةدئاف صيصختلا

 راصف :ىلاعتهللا وه قباسلا روكذملاو ؛ لئاق نم هل دبال (تنبل ؟) هلوق نأ 4 ةيناثلا ةجحلا إل

 "لاستةنلا لاق." موي ضف اوأ امارراكتل ١ ناذنألا كلذ كاك( نل 5: ىلاعتهتلالاق : ريدقتلا



 ةيالا «ةيرق لعام ىذلاك و ا 2ىل اعت 3 1

 ىلاعتهتلا نأ.الا ؛ 0 توبملاك ل طملا راص ثيح 1 5 0 ىف 3 0 ليادلا

 مهملاانل زناننأ ولو ) هلوق ريسفتلا اذه ريظنو : رهاظلا ليلدلا كلذ هعفني مل ءادتهالا هل ردقي ملام

 (هللا ءامشي نأ الا اونمؤيل اوناكام البق ءىث لكميملع انرمثحو ىتوملا مبملكو هتك الملا

 ةيناثلا ةصقلا

 «اهشورع ىلع ةيواخ ىهو ةيرق ىلع رد ىذلاكوأ إ ىلاعت لوك ؛ دانملا تانإ اهم د ودفلاو

 لئاسم ةيالاىو

 هيف اوركذو (ىتلاكوأ) هلوق ىف فاكلا لاخدإ ىف نويوحنلا فلتخا '(ىلوآلا ةلأسملا)
 جاح ىذلاك رث ملأ) ىنعم ىف (ميهاربا جاح ىذلا ىلإ رث ملأ) هلوق نر نأ ركل كر ةثالث

 ره ىذلاك وأ « ميهاربا جاح ىذلاك تيأرأ : ريدقتلاو : هيلع ةفوطعم ةبآلا هذه نوكنتو (ميهاربإ

 اد الا عا ءارفلاو ىاسكلا لوف رهو ؛ ىعملا لع اهطع اذه وكم : ةنرق لع

 نولوقيسن ولعت منك نإ امف نمو ضراألا نمل لق) ىلاعتهلوة نآرقلانم هريظنو : اولاق نييودحتلا

 « ىنعملا ىلع يدك م كورا للا شرعلا برو عبسلا تاو مسلا بر نم) لاق مث (هلل

 : رعاشلا لاق . هلل : ليقف ؟ تاومسلا نمل : هانعم نآل

 اديدحلا الو لابجلاب اندلف مجسأف رشب اننإ ىواعم

 ظفللا كرتو ىندملا لع لم

 جاح ىذلا ىلإ رت ملأ : ريدقتلاو « ةدئازفاكلا نأ : رثفخالارايتخا وهو (ىاثلا 0 7

 ةيرق ىلع رم :ىدلاو
 ىذلا ىلإ رت ملأ : ريدقتلاو . ةدايز ةبآلا ىف رمضن انأ : دربملا رايتخا وهو «ثلاثاا لوقااورإل

 ةيرق ىلع رم ىذلاك ناكنم ىلإ رت ملأو ؛ ميهاربإ جاح
 تا ا 0 1 1ك احر ناكل كانا قف :ةيرل ابرز ىددلا | ]وفل ايدماقإ كلا ذذل1 ١

 0 ال ل الم ناك ١ نال لاق ةلوتسملا نمر ريل اك اوما ءلوق لع
 نا : لاق نمءاله نم مث ,ءايمرأ وه : سابع نبا نع ءاطع لاقو . ربزع وه :ىدسلاو كاحضلاو

 ارو ساو مالنا اهيبلعا نابع ىإ قو راه طيس نم لخراوهؤ, « مهلسلا هل رضحلا وه امو

 0 و اهادنع هاا ىدلا قتلا وها ءابمارأ نا": هينم نب ته لاقأو © «قاحسإ نب دمع

 ثلا ل يل ا نا اللا و ناز: لاق يشل كورلا ىرحاو ني انا
 ةنامالا دعب ءامحالا هللا نم دعبتسي نم مالك اذهو (ام ومدعي هللا هذه ىح ىتأ) لاق هنأ هنع يكح



 4 ةياالا ع نيملاظلا موقلا ىدبال هللاو» ىلاعت هلوق
 تيعاسسلس2

 هانركذ ىذلاهجولا امأو « فيعض هيلع نورسفملا عمجأ ىذا ريسفتلا اذه نأ اذهب رهظف . ءاسلعلا

 ءايحالاب مالسلا هيلع ٍيهاريإ جتحا امل : لوقت انأل ؛ تالاكشالا هذه نه ءىث هيلع هجوتي الف

 ةنامالا و ءايخالا ثيعد)“ اذ كتأ وهوا ترالكتلابا عاب ال الاول هلع مصخلا ةروأ ةتامالاو

 هريظتف كالفاألا تاكرحةطساوب املوصح تيعذا ناو : البس هتاثإ ىلا دحت ال كلذف ؛ ةطساوب ال

 الصح نراو ةتامالاو ءايحالا نأب مالا هيلع يهاربإ باجأف ؛ رشبلل لصاح هنم برقي ام وأ

 0 حدقي ال كلذو : ىلاعت هللا نم تلصح 8 1 كلت نكلا , كالفاأللا تاكرح ةطساوب

 مرج الف « كالفاآلا تاكير< ىلعرل ةردقال هناف قاخلا ىالخم : ىلاعت هللا نم ةتامالاو ءايحالا

 د يا ناحل هجر اذه لع مالكلا الخ ىمو «امهنم نيرداص امال و ماسالا نر د

 همالك ةقيةحب لعأ هللاو ؛ هيلع امزال ةروكذملاتاروذحما

 وهو ءاباوجةلأسللالو . الاقمدجيال ًابولغم قبف : ىتعملاف «رذكىذلا تريفإل ىلاعت هلوق امأ

 لجرلا تهب : تاغل ثالث هيفو : ىدحاولا لاق (اهدرنوءيطتس! الف مهتببتف ةتغب مهمتأتلب) هلوقك

 : ىرذعلا ةورع لاق . تو تمو. توهمرهف

 بح داك ام يد تاحاق" + ١ ةءاخن اهارأ نإ الل رش اذه

520 

 : ىضاقلا لاف ةلزتعملا امأ ؛ رهاظ انلوق ىلع هليوأتو (نيملاظلا موقلا ىده-ال هللاول لاق من

 ىف دبال هناف نمؤملا ىد, ؟قحالو جاجحلل مرفكو مهملظل مه.د,مال هنأ امنم : اهوجو لمتحي

 عطقنيو زجعي نأ نه رفاكلا

 ادوجوه جاجحلا نوكي ثيح حمصي امنا . جاجحلل مهيدوال هلوق نآل : فيعض اذه : لوقأو

 امتهو : ىضاقلا لاق « هيلا هيدهمال ىلاعت هللا نأ : لاقي نأ حمصي فيكف « رفكلا ىلع جاجحالو

 ميسا ؛لع !اونلسالظلاو. نفكتلابا» عينا نيس نم ةقاظلالا ةحاذايولا يطال أ ا

 هب عافتنالا قيرط
 نأ حصي مل القع ةعنتم مبقح ىف تناكاذإ تادايزلا كلت نأال ؛ فيعض اضيأ اذه : لوقأو

 ءدع ا واحد ولا نبز 4 الف نيدضلا نيب عمجي ىلاعت هنأ : لاقي ال م٠ مهمدب-ال ىلاعت هنا : لاقي

 ةنجلا ىلا مهيد الو ةرخآلا ف باوثلا ىلا مهيدبي ال ىلاعت هنأ اهنمو ::ىضاقلا لاق

 ةنجلل رحي ملو «ةفرعملا ليصحتو لالدتسالا رمأ انهه روك ذملا نآل فيعض اضيأ اذه لوقأو

 نأ هيلز اكل خلا ا - 5 نأ ةيآلا قال يا هللا لوقأ ل اناء 3 ىلا ظفللا فرص كعتسق 8 1



 ةيالا «تيمأو ىحأ انأ لاق » ىلاعت هلوق 3-1

 ا كك اذه هلع 5 ا ا ملع لطبملا كلذ

 زئاج ريغ هنأو هنأش ةراقحو لوسرلا عقو طوقس

 ىلا لام نم وأ « ليلد ىلا ليلد نم لاقتنالا نسحب ناكناو هنأ وهو (ثلاثلا لاكشالاو إل

 سنج نآل , كلذك رمآلا سيل انههو . برقأو حضوأ هيلا لقتنملا نوكي نأ بحب هنكل لاثد

 لمعلا ىف دعبي الو ؛ هيلع ةردق قاخللف ما-جالا كيرت سنج اهإو ؛هياع قلخلل ةردقال ءايحالا

 اذ 121 تاودسلل رج كوكب يذلا وه هنا وا“ تايومسلا نم رظعأ ةئجلا ىف مظع كلم دوجو

 عولطب لالدتسالا نم ىوقأو رهظأ عناصاا دوجو ىلع ةتامالاو ءايحالاب لالدتسالا ريدقتلا

 ليلدلا ىلا ربظألا حضوالا ليلدلا نم لقتتي نأموصعملا ىنلاب قيل ف يكف عناصلادوجو لع سمسشلا

 ايوق مالا سفن ىف نوكي الىذلا لا

 عولط ةلالد نم ىوقأ عناصلا دوجو ىلع ةنامالاو ءايحالا ةلالد ِل «عبارلا لاكشالاو)

 ىوق لدتتاو ٠ تافالتخاو. تالدش هبافصو ناسنالا تاذ:ق ئر اناإل كلذ رى ةللع سكش

 "لت اعافم اال "الدنا ابنادت ب رنا الف قللطمنقاا 3 | رثؤملا ىلا ةجاحلا ىلع ةلالدلا

 لودعلا ناكف ؛ ىوقأ عناصلا ىلع ةتامالاو ءايحالا ةلالد تناكذ ؛ ةتبلا الدبت اهتاكرح جنه ىف الو

 زوحي ال هنأو ؛ فءضاألا ىتخالا ىلا : ىلجألا ىوقألا نم الاقتنا سمشاا عولطولا هنم

 , نيرداصلا ةتامالاو ءايحالا ةضراعم نم مّتسي ملامل ذورغ نأ ( سماخلا لاكشالاو)

 لوي نأ سمشاا عولطب ميهاربإ لالدتسا دنع هنم نمؤي فيكف ةلختلاو. لتقلاب ىلا عت هللا

 مزتاا كلذ دنعو . برغملا نم ابعلطي ىح هل لقف هلإ كل ناك ناف ؛ ىنه قرم لا نم سمشاا عولط

 قلل كان نإ تما رلا نم ناكل كلاويسلا اذه ةروأ] ول هنا) 2 !ولاقف»# كلذإ نيرتعفللا نع نوتيلا

 0 تكف ليسا كايدو ءاح الا ى هلاركس داينف ناهطا لاخلا نأ مولعملا نهو « برغملا نم

 نوكي هنأ الا «برغملا نم سمشلا عواط لصحي نأ ريدقبف , برغملا نم سدشلا عالطا مازتلا

 قرشملا نم سمشلا عولط نوكي الو «برغملا نم سمششلا عولط وه عناصلا دوجو ىلع ليلدلا

 اضيأو ٠ ًاعئاض لوألا هليلد راص مي. ًاعئاض ىناثاا هليلد ريصي ذئيحو . عناصلا دوجو ىلع الياد

 مزتلاو ؛ كيكرلا لولاك لذ نع باوجلا كرت نأ ىلع مالسلا هياع ميهاربإ لمح ىذلا ليلدلا اف

 سميشلاعولطما زتلاب الإ هتيشم هنكع ال ليلدب كسمت ىلا لاقتنالا ىلا ةجاحلاب فرتعاو عاطقتنالا

 لوآلا عاض 6 ىناثلا هلياد عيضي هناف . برغملا نم سمشلا عالطاب فايا واس لا

 ملعأو ءالقعاا لضفأ نع الضف اسلع سانلا لقأب قياي ال تاروذهحلا هذه مازتلا نأ مولعملا نمو



 1 ةيالا .«قرشملانم ةسقفلا قأيمللا طك ميهاربإ ا لاقد ا 8

 ءاملاو «انأ» ىف فلاللا اذكف : ةزمهلا تبثت الف ةزمحلا دعب امب قطنلا ىلا هءلصوتي هب لصتي ام

 ا ل طوس بحي 5 , لضولا دنع اهظرةس ا كف ولا[

 نأ ملعاف « برغملانم اهب ت 0 رخل ره ىلا نااسا نان مها ربإ لاقل ىلاعت هلوقامأ

 . امل مالسلا هيلع ميهاربإ 0“ نيرسفملا كك ةشرط م 1 نيّة رط ماقملا اذه ىف سانلل

 ىنأي هللا نا) لاقف . هنم مضوأ رخآ ليلد ىلا كلذ نع لدع ةيبشلا كلت ققلأ هنأ ذورك نم ىأر

 هند حضوأ رخآ ليلد ىلا ليلد نم لاقتنالا نأ معزف (برغملا نم ا كان نرسل 6 ا
 لدتسلل راج

 5 ماا كيد تالف ذورمم لاق اله : ليق ناف

 راتلا ىف هثاقلإ دعب ميهاربإ عم تنك هللا هذه ن) : اههدحأ ناي كك

 ردقي قارتحالا نم ةميظعلار اناا كلت ىف ميهاربإ ظفح ىلع ردق نم نأ ملعف . املاس اهنم هجورخو

 هنت رص ةرشلا هذه دارإ ةانتأو ةلدخ هللا نأ : "قاتكلاو ١ ترخملا نم نسسلا فاننا 017

 مداسلا
 رخآ ليلدىلا ليلد نم الاقتنا ناكام اذه 0 : نوققحما هب لاق ىذلا وهو « ىناثلا قيرطلاو ل ١

 ردا نمديالف اماذحإ لعقلخلا ردقيال ءايشأ تودخىرن انأ وهو ؛ نيعضوملا ىف دحاو ليلدلا لب

 ىلع قلخلا ردقي الءايمشأ تودح ىزن : انلوق نا 2 : ىلاعتو ةناحبس هللا وهو « اهثادحإ كوس رخآ

 كك اوكا كاللفالا تاكرخ بنفق ولا دغر 5 كلاخانلا انماو: ةنامال وراح ال همن خ مكن

 نملقتني نأهلف الاثم مالك حاضي ال ركذ اذان كلرخآ ليلدىلاليادنملقتني نأ هلزوحجيال لدتسملاو

 لاقتنالاعقي هناكلا نحاو كلذلا نكات كانا نم ميهاربا هلعفام ناكف ٠ لجأ لاثم لا لاّثْلا كلذ

 انهو : رخآليلدىلا ليلد نم لاقتنالا عقيامباب نم سيلو . رخآ لاثم ىلإ لام نم هحاضيإ دنع

 : لوآلا : هوجو نم اههلع لاكشالاو : هنم قيقحتلا لهأ مالكب قيلأو لولا نم نس>أ هجولا
 رداقلا قحلا ىلع بجو ؛ عامسأللا ىف ةيبشلا كلت تعقوو ةبثلا ركحذ اذإ ةيشلا بحاص نأ

 كلملانبطالف : لّوةعاا نع لبجلاو:سينلتلا كلذل ةلازإ لاكتا ف باوجلا ركذي نأ تاوجلا لع

 انجلو ةزينعلا كلت ةلازابإ لاهتشالا ناك (ةبنغلا كلج كوالا لاثللز ىف وأ لوألا لل 3 اك

 بجاولا كلذ كرتي نأ موصعملاب قيلي فيك « اقيضم

 لوآلا مالكلا قحلا كرت اذاف ؛ لاؤسلا كلذ لطبملا دروأ امل هنأ (ىاثلا لاكشالاول
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 نأو . هفعض املاع ناكام هنأو اطقاس افيعض ناك لوألا ههالكنأ موأ ؛ رخآ مالك ىلا لقتناو
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 ىلع هبنشي نأ عنتما هجولا كلذ ىلع هحرش ىتهو٠ 0 اناس ىلع ةتامالا

 ميظعلا عمجا دعبيو : هكرتو لتقلا ىنعمب ءايحالاو ةتامالاب هجولا كلذ ىلع ءامحالاو ةتامالا لقاعلا

 ءىث ملعأ هللاو ةيآلا نم دارملاو ؛ قرفاا نم ردقلا اذه نوفرعي ال ثيحب ةقاهخا ىف اونوكب نأ

 ىعدت  ركنملا لاق هللا نم ةنامالاو ءاي>الاب جتتحا ملل لو هيلع هللا لص هاربا نأ ودو . رخآ

 را نا تسال كعمل 40 تاغ قف دهام نم هامالا اخلا

 هل اك: فيولا تاسال زون تارك |ىانسالا ةطسا يب ىلاغت شاد نم ةنامالا وءابجالا رود

 ةطساوب ةتامالاو ءايحالا ىلع ردقي انمدحاولا نآل دودقملا ىلع لدي الف ىتاثلاامأو ؛ هيا ليبس الف

 لوانو: ةيوامااو ةضرالا تاسألا ا 0 ىلإ ىضفيدق عاملا ناف ٠ تاس

 هيلع ميهاربا باجأ هجولا اذه ىلع لاّوسلا اذه ذور# ركحذ الف ؛ توملا ىلإ ىضفي دق مسلا

 ةيكلفلا تالاصتالا ةطساوب ىلاعت هللا نم الصح 20 ءاحالا نأ كدت لاق نأ مالسلا

 كلل رمملا ناك اذاف: © ريم لاعاف نم هةككلفلا تاكرجلاو تالاضتالا كلتل تنال 'ةنأجألإ

 ةيكلفلا تاكرملا كلت ةطساوب نالصاخلا ةتامالاو ءايحالا ناك« ىلاعت هللا وه ةيكلفاا تاكرملا

 ةيرصنعلاوةيكلفلاباسألاةطساوب رشبلا لغنارداصلاةتامالاو ءايحالا امأو « ىلاعت هللا نم ًاضيأ

 قرفلا رهظف : ةيكلفاا تالاصتالا ىلع رشبلل ةردق ال هنآل . كلذك تسيلف

 (لالذلا اعلي هرزخا الباز نسل (قزرشملا نم سمشلاب ىأي هللا نا :هلاوقق اذه تقرع اذإ و

 تاكرحنأالا «كالفآلا تاكرح ةطساوب هللا نم ةتامالاو ءاحالا ناك ناو هنا : هانعمو لوألا

 ا 1/| هنف د نا ةنافايشما لمآ و ءىلاعت" هللا نم اضن ةنامزال وز ءايح الا ناكف.ء تلا ىم كلفالا

 هكا كلل تاساللا| كلت نإ الإ فةضراللاو هب وايسلا بابساللاب ةناهتشالا ةشإ ور ةنامالاو

 حلصي ال هنأو ٠ هجولا كلذ ىلع تسيل رشبلا نع نيرداصلا ةئامالاو ءايحالا نأ تبثف , هتردقب

 لكلا دع[ تلا عراق هل ءاموطا ض] هده ناكئرج همك ى هدفا: ىذلا ىهاذهم لد اهم

 لاحلا ةقيقحب لعأ هللاو

 ىورام الإ . نآرقلا عيمج ىف لصولا ىف ءانأ» فلأ طاقسإ ىلع ءارقلا عمجأ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 «<نأ» وه ملكملا ريمض نآل . روهملا هيلع ام حبحصلاو .ةزدهلا لابقتسا دنع هتايثإ نم عفان نع

 81 فقول يوكل ىذا وحلت 5, تفهارلا ىقءايفحلت انماق"ةلفلاآلاناعأف «ناوتلا ونةاومحلا وهو

 موق هب لصتي ام نآل ؛ لصولا دنع طقست فلالا هذه اذك-ف . لصولا دنع طقست ءاهلا هذه نا

 انآ « تبثتملو تطقس ءىشب اهفىه ىتلا ةملكلا تاصتا اذإ لصولا ةزمه نأ ىرت الأ . هماقم



 5-5 ةنالا «تيمأو ىحأ نأ لاق» ىلاعت هلو

 لاق : نيملاعا بر لوسر ىتا) لاق امل مالسلا هيلع ىموم نأ ىرت الأ ٠ املإ ملاعلل نأ تابثاب
 تاومسلا بر) هلوقب ةيلالا تايثا ىلع مالساا هياع ىموم جتحاف (نيملاعلا بر امو نوعرف

 هاربا كاقأك كير نم# دوز لاه, ةلاشرلا ؛ىعذ | ميهارب ١نأ رهاظلا انبه اذكف (ضرآأألاو

 الع لدت ةعقاولا نال . تفذح ةمدقملا كلت نأ الإ . تيميو مقنع ىئداافر

 ةفرءمىلإ ليسال هنال كلذو : ةحصلا ةياغ ىف ناك مالسلا هيلع يهاربا ليلد «ةيناثلا ةلأسملا ١)

 نال. كلذك ةتامالاو ءامحالاو . نيرداقلا نهدحأ اف هكرانشتال ىتلا هلاعفأ ةطشاوب الإ ىلاعت هللا
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 نيزذلكا ال وه ريع وك ماب دل 11ر2 عقلا دعب ملعلاو : امهنع نوزجاع ق ركل

 ماود نم مزلي هنآل « لطاب لوألاو . اراتخم وأ ابجوه نوكي نأ اما رثؤملا كلذو « هارت نيذلا

 ىناثلاو « ءايحالاب ةتامالا لدبتتإل 8 ةتامالاب ءاخنالا لذش ال نأ بح ناكف رثآلا ماود

 كججوملا ثول زيياعو(اةضاقاو ةعابطلاو ةفلضلاو لكشلا ىاةفلتتعم ءاططعأ" نأ ركل ل

 ليش لع رتور وحل دودو نم ةبامالا و. ءانلحلا فاما هنآ الخف كلك نكت كالا

 ليلدوه و للاعتو ةناحبس تلاوه كاَذو "اتنامإاق و ةفاناوالل ا هدفا اخف راس الار ا

 ةاالشإ نم ناجل قل رسل ك1" , اك ىف عضاوم ىف ىلاعتو هناحبس هللا هركذ ىوق نيتم

 لاقو (نيلفاس لفسأ هانددر مث موقت نسحأ ىف ناسنالا انقلخ دقل) هلوقو  هرخآ ىلإ (نيط نم

 (ةايحلاو توملا قاخ ىذلا) ىلاعت

 ىلاعت هلوق اهنم تايآ ىف ةايحلا ىلع توملا مدق ىلاعت هنأ : لوقي نأ لئاقل 4 ةثااثلا ةلأسملال

 ميهاربإنعى> و (ةايحلاو توملاقلخ ىذلا) لاقو (؟ايحأت اتاومأ متكو هللاب نورفكت فيك )

 ةايحلا ركذ ةيآلا هذه ىف مدق ببس ىالف (نيبحي مث ىتتيمي ىذلاو) ىلاعت هللا ىلع هئانث ىف لاق هنأ

 (تيميو ىحب ىذلا ىنر) لاق ثيح . توملا ىلع

 ةزكا نأ" ضو لافتا: نل] ءقعدلا وه ةزكاذإا هل ذل 5 7 1 ل نال : باوجلاو

 اهلع ناسنالا عالطاو . رثك أ ةايحلا لاح ةقلخلا بئاجي نأ كش الو « حوضولا ةياغ ىف ليلدلا

 ركذلا ىف انهه ةايحلا ميدقت بجو مرج الف ؛ منأ
 لئاسم هيفف « تيمأو ىحأ انأ لاق إل ىلاعت هلوق امأ

 رفاكلاكلملاكلذ اعد . ةجحلا كلتب جتحا امل مالسلا هيلع يهاربإ نأ ىوري «ىلو ألا هلأسملا)

 ىف لوقنملا وهاذه . تيمأو ىحأ اضيأ انأ : لاقو  رخآلا قبتساو . امهدحأ لتقو . نيصخش

 ةقيقحو ءايحالا ةقيقح حرش هنأ ميهاربإ لاح نم رهاظاا نآل كلذو « ديعب هنأ عا كاملا

 «نب رد ؟»



 ةيأالا ( 0 د ا كال ل لاق ذإ» نلاعت هلوق 9

 محا 001 دم نضل را هلا ةيصلا قل. كلما ره ناك ميها | اا

 ردك( للملا هللا هانأ نأ ىلاعت هلوق نأ : لولا - هوجو نم تهدم لع لوقأا اذن 0

 دحأو : ميهاربإ ىلإال كلملا ىلإ دئاع ريمضلا : اناق اذإ حيصي اما اهنم دحاو لكو : ةثالأ الب وت

 ءاتيإ نأ ىنعم ىلع  كلملا هللا هاثآ نأ لجال هبر ىف يهاريإ جاح.ىنعملا نوكي نأ تالي وأتلا كلت

 ليوأتا و. ىناعلا كلملاب قيليامنإ اذهنأ مولعم وب كلذل جاخ ؛ وتعااو ربكلا هثروأو هرطبأ كلملا

 الف ىناداع : لاقي, اك ٠ كلملا هب ر هانا نأ ىلع اركش هبر ىف هتجاح لعج هنأ ىندملا نوكي نأ ىتاثلا

 اند كرو رطل ناجح الا لج ل ءالاوللا نم هيلع تام نيكع هنأ دب رن ءهيلا تسحق ال

 ةجاحلا رابظإ هيلع بحب هناف ؛ىنلاب قلي ال اضيأ ليوأتاا اذهو (نوبذكت مكنأ ؟قزر هرم

 نأ دعب الإ ديدقلا تعا 0 1 ا ما ى اعلا كلل اااخ] ةدكعر و كلانا كل ل

 الح اذإ لإ ]1 واكو ىعمب (كلا] هللا هاتآ تأز هلوقل ميقتسي ال هنأ تبتق ٠ هل ميظعلا كلملا لصحي

 1 ىناعلا كلل.ا ىلع

 رابظإىف ملسو هيلع هللا لص ميهاربا لاح لاكن ايب ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ 4ةيناثلا ةجحلا ال

 متأ ىنعملا اذه ناك« اكلم ناكام يهارباو « ابيهم اناطاس رفاكلا ناكى هو : قحلا نيدلا ىلإ ةوعدلا

 انركذ ام ىلإ ريصملا بجوف . اكله رفاكلا ناكامو . أكلم مهاربإ ناكاذإ امب

 وه ناكول ٍلسو هيلع هللا ىلص مههاربا نأ 0 منصآلا ركب وبأ هركذام (ةثلاثلا ةجحلا )ل

 سو هيلع هللا ىلص ميهاربا ناك لب ؛ رخآلا قيتسيو نيلجرلا دحأ لتقي نأ رفاكلا ردق امل كلملا

 اذه : ىضاقلا لاق ؛ كلذ لعفيال نأ ىلإ اجلا اك نوكي نأ بحي ناك ىلب . عنم دٌتأ هنم هعنع

 اناطاسو اكلم ناك ملسو هيلع هللا لص ميهاربا نا : لاقي نأ ل1 هو . ةهينح كا دل

 أذهلف ٠ لكلا ل مام اكلم ناك رفاكلا كلذو : تازجمملا رابظا نم نكملاو نيدلا ىف

 كاك ادرق ناك 1 م اعإ لاف نأ روحه اصير ء نيلج را دحأ 3 هنكمأ تسلا

 هاقبتساو ةيدلا لذب وأ هيلع لتقال هنآل امإ . رخآلا قيتساو ؛ هيلا رايتخالا

 أذهفأ ه1 وو مال نيلاطتاول ( دعوو ربخ ( تيم أو ىحأ انأ) هلوق اضيأو

 لام ل

 لئاسم هيفف ( تيعيو ىحب ىذلا ىبر ميهاربا لاق ذإ + ىلاعت هلوق امأ

 مولعملا نم نآل كلذو ؛ روكذم ريغ قباس لاؤس باوج اذه نأ رهاظلا (ىلوألا ةلأسملاإ)

 هبلاطي ركنملا ناف  ةلاسرلا ىعدا ىّتم هنأ رهاظلاو : ةوعدلل اوثعب مالسلا ميلع ءايبنألا نأ
 00 اا | |! |1010 1 1 1



 9 . ةنآلا «كللملا هللأ ةأنآل نأ» ىلاعلا هل وق

 هذ 5261 انا جيا تس رضأل عصرتم 011 ا ل م نه سس اس نيس سس < هسا

 16: ريد ءىث لك ىنع هتلا نأ م اعأ لاق هل ند الو ال 0

 ((ريدق ءىش لك ىلع هللا نأ ملعأ لاق هل نيبت املف احل اهو كن مث اهز.شنن فيك ماظعلا ىلإ

 ةثلاثلا و ةيناثلاو « عناصلاب ملعلا تايثا نايب ىف اهنم ىلو ألا : ثالث اصصق انبه ركذ ىلاعت هنأ معا

 هنامزكلهعم ملسو هيلع هللا لص ميهاربا ةرظانم ىلوألا ةدقااو : ثعبلاو رشنلاو رشحلا تايثا ىف

 : لوقنذ اهريسفت ىف نحت ىتأا ةيآلا هذه ىهو

 مافتسالا ظفل اهظفلو .. امنه بجعت ىلع بطاخملا اهب فقوي ةملك ىهف «رت ملأ ) ىلاعت هلوق امأ

 اذك هفضل ناك كلر له : هانعم . عنصي فيك نالف ىلإ رت ملأ : لاقي م ىهو

 3 مك وهو ؛ ناء:5 نب ذور# وه : دهاجب لاقف 4هبر ىف ميهاربإ جاح ىذلا ىلإ إل هلوق 5

 ىف ءاقلالا لبق مانصالا رم 0 د "زك جالا هده قو اا رمل: هلل ورنا 251 ريحت

 3 ىأ هبت هتجلاح# لاقي "ةلاكملا هدانا ئاءكراذلا ىاهئاقلإ دن 7 ]قوق

 ؛ نعاطلا ىلإ عجري نأ لمتحيو ؛ ميهاربإ ىلإ دوعي نأ لمت# (هبر ىف) هلوق ىف ريمضلاو ( ةنبلكف

 هير ىف هموق هجاحو ىبءملاو (هللا ق ىرجاك لاق هموق هجاحو) لاق م٠ رهظأ لواللاو

 لإ داع هنآ ىءاشا ن) لوألا: قلودشالا "ىف نأ لعاف < / كلملا هللا هانا نأ ل هلوق امأ

 هوجوب لوقلا اذهىلع اوج:>او: كلملا سو هيلع هللا لص ميهاربا ىتآ ىلاعت هللا نأ ىنعي ٠ ميهاربإ

 «ةوبنلاب اناطلسىأ (امظع ا كلتا فاتكلا ميها ربإ لآ انيدآ دقف) ىلاعت هلوق : لوألا

 ةباورلا 21: انامكتلا كلخلا ناو نأ زر 0 هنأ : ىناثاو . ىلاعت هللا نيدب مايقلاو

 0 برقأ ميهارباو ؛ بجاو نيروت ملا ترقأ ىلإ ريمصلا دوغ نأ : تلاثلاو د

 :نرسفملاروهمج لوق وهو« ىاثلا لوقلاو؛ هيلا اياع ريمتسا اذه لوك نأ تجوق

 ميهاربإ جاح ىذلا ناسنالا كلذ ىلإ دئاع ريمضلا نأ

 اهيف سيلو . يهاربا لآل كلم ا لوصح ىلع ةلاد ةبآلا هذه نأب ىلوألا ةجحلا نع اوباجأو

 مالسلا هيلع ميهاربال كلملا لوصح ىلع ةلالد

 لدي' شملاو ءاننذلا ىف ةطسيلاو ةردقلاو نيكسقلا انه كلملا نم دارملا نآب ةنناثلا ةجللا ّنعو

 لاح كلملا هاطعأ ىلاعت هنا : لاقي نأ زوحي ال ملف اضيأو . ىنعملا اذه رفاكلا ىطعُي دق ىلاعت هنأ ىنع
 ىلاعت هللاب رفك كلذ دعب هنا مث : انمؤم ناكام

 ةريثكلاتاياورلا نأالا نيروكذملا برقأ ناك نإومالسلا هيلع ميهارب !نآب هتلاثاا ةحللا نعل



 ةيآلا «ميهارب .! جاح ىذ ءنإا ىلا رت ملأ» ىلاعتهلوق 1

 سدس وه ع

 ميهأر يلق ذإ كلما هل هآ م1 هبر ىف مهاربإ ٍحاَح ىنلا َلِإ رت ىلا

 خا بهل نا ميهارإ رونا اكان اق تيد حن يدل د قدر

 موقلا ىدهال هللاو رفك ىذلا 3 كسلا 20 0 5 ا نم

 ا 2 ةهساس اة 2

 أ لآ اًهشورع ىلع ل < - ىهو ةير ل ىلع 0 ىنلاك وأ و «؟ هرل» َنيملاظلا

 ويَتَْلَلَ تنل ل كلف هلع مغ ةئام ام هللا هامات ا يو دعب هنأ هدد 7
 2-5 رج بع

 اذه حاس لا 0 20000

 1 ملم كي ل مي سل وأ

 مث 0 رشن فك فعلا لإ رظناو سان هي ا كلمجتلو د كراح لإ حار

 3 عاطل نمدا ا نآإل . قافتاب ١ زاجم توغاطلاىلا هفاضأ 0 هنألل : اولاقا لاعت 5 0

 كراالا نإ ارثك نلصأ نبا برز ىلاثت هلوتب اده دك ايو ملا وه لاوقألا ربظأ ىلع
 نع تجرخ « ازاجم مكنيبو انذيب قافتالاب ةفاضالا هذه تناكاذاو « منصلا ىلإ لالضالا فاض

 5ل ةجح نوكت نأ

 ؛طقف رافكلا ىلإ كلذ عجري نأ لمتحي («نودلاخ ايف مه رانلا باحصأ كئاوأ إب ىلاعت لاق مك
 ظفا نآل : ًاديعوو لكلل ًارجز نوكيف ءاعم تيغاوطلاو رافكلا ىلإ عجرب نأ لمتحيو

 ىلاعت هللاو . ام امهيلا هعوجر بجو « نيروكذملا الك ىلإ هعوجر حصو اعمج ناكاذإ (كئلوأ)
 باوصلاب ملعأ

 ىذلا ىفر ميهاربإ لاق ذإ كلملا هللا هانا نأ هير ىف يهاربإ جاح ىذلا ىلإ وأ لاك هلق

 2 لما كاف وخلل م 0 ىتأي هللا ناف يهاربإ لاق تيمأو ىحأ انأ لاق تيعيو ىحي

 كاف القت ؤ رغ ]ع ةلاو احب ىهاوتني رقي لعب رف يدلك ى أ نيملاظلا م موقلا ىدهب ال هللاو نت

 لاقموي ضعب وأ اموي تبل لاق تبل ؟لاق هثعب مث ماع ةئام هللا هتامأف |متوم دعب هللا هذه ىحب ىنأ
 رظناو سانال ةنأ كلاعجنل وك رامحىلإ رظناو هنستب مل كبارمششو كماعط ىلإ رظناف ماع ةئام تنبل يلب



 1 ةيالاب © تايلظلا ىلا 'نولا نم مهن رج را لاك الر

 نالوق اذهه مث « نامبالا ىلا رفكلا كلذ نم ىلاعت هللا مهجرخأ م

 م“ ًارفاك ناك نمي ةصتخم ةيآلا هذه نأ وهو ؛ هرهاظ ىلع ظفللا ىرحب نأ «لوآلا لوقلاإ)

 ةيالا هذه : دهاجب لاق : اهادح | : تاياور لوزنلا ببس ىف اوركذ لوقلا اذهب نولئاقلاو ملأ

 سو هيلع هللا لص رع هللا ثعب اسلف ؛هب اورفك موقو مالسلا هيلع ىسيعب اونمأ موق ىف تازن

 موق تا ةيآلا نأ : ا مالسلا هيلع ىسعب 0 بأ رقت و «ىسعل ا ب نأ

 ناك ديف : ملسو هيلع هللأ للص دمحم هددل انمآ مث 2 ىراصنلاةهب رط ىلع مالسلا هيلع ىسعل ودعا

 نفل يخرحأ لات هللاو ء رفك داحتالاب لوقلا نآل : ًارفكو ةيلظ هب اونمآ نيح ىسيعب مهنامأ

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب ملسأ رفاك لك ىفتازن ةيآلانأ : اهتثلاثو . مالسالا رون ىلإ ت املظلا كلت

 كلذ 85 0 ملسو هيلع هللأ لص كمحع ا نم لك ىلع طظفللا لمح 0 (ىاثلا لوقلا ١

 تانظلاىلا رونلا نم مهجر لاعب ل دعت د هنأ هرب رهن و 3 كلدَك نس ١ | رفكلا لعل نامالا

 هلوقذ نآرقلا امأ « فرعلاو ريخلاو نآرقلا : هزاوج ىلع لديو . ةتبلا تادلظلا ىف اونوكي ل ناو

 ايلف) لاقو . رانلا ىف طق اوناكام مهنأ مولعمو (اهنم مذقناف رانلا نم ةرفح افش ىلع متتكو) لاك

 تك رت) مالسلاه لع ف سرب ةّضققلاقَو ؛ ةيبلات ادعم لو نكي لو (ىرخل ا ناذع عامك

 هيف اوناك امو (ردعلا لذرأ ىلا درب نم مكنمو) لاقو : طق اهيف نكي لو (هللاب نونمؤيال موق ةلم
 ىلع لاف . هللا الا هلا ال نأ دهشأ : لاق اناسنا عمم سو هيلع هللا ىلص هنأ ىورف ربخلا اهأو ءطق

 ىؤورو ٠ امف كاكا هزأ مولعمو 03 رانلا نم جرخلاف 0 هللا وسر ارم نا : لاق الو . ةرطفلا

 انأ اهو ٠ دارجلا تفاهت رانلا ف نوتقابتت : لاق هباحصأ لع لق لسو هيلع هللا ىلح هنأ ًاضيأ

 هلامزك قفنأ اذإ بالا نأ وبف فرعلا امأو ءزانلا ىف نيف اوناك اد مهتأ مولعمو ٠ رجع ذخآ

 0 جرخأ مف لاكاذلا ذل. اخ قال لح : أ كلام نم ىتجرخأ : هل لوفي دق ل

 كلت عفدل آب .ىلاعت هقيفوت راصف . تايلظاا ىف عقول ىلاعت هللا قيفوت نع الخ ول دبعلا نأ هقيقحتو

 ىعم ىف دامب الاو جارخالا لاعتسا زو قيرطلا اذهف . ةماشم عفرلا و عفدلا نيبو « هنع تاملظاا

 . ملعأ هللاو عفرلاو عفدلا

 (تيغاوطلا موال وأ )نسحلاأ را هنأ ملعاف (توغاطلا مث ؤاياوأ اورفك نيذلاو ل ىلاعت هلوق امأ

 فاعتشا) فب اني دوي اضرأ رى بفكصملا (فالع ا هأاإلا (مهنوجرخت) هدعب ىلاعت هلوقب جتحاو

 . عمجال درفم هنأ ظفللا اذه

 موج رع 0 كاك هلوق أ

 رفكلانالعةيالا هكيع ةلزتعملا تل بتسا د4 تابلظاىلار وتلا 7 0 -ء ا 0 3
 ١ 8 : ٠



 ةيآلا «رونذاا ىلإ تادلظاانم مبج ري »ىلاعت هلو# "2

 2 ال دعو فاعلا كالتللا ةهافللد دل تارذا

 : ناتلأسم هيفف رون ١) ىلإ تابلظلا نم مهجرخب ل ىلاعت هلوق امأ

 ناكعالاو هكا : رونلاو تادلظلا م انهه كارلا نأ ىلع ناوورسفملا عمجأ ( لوألا ةلأسملا١

 ناك إلا ف هاجد 1 نك نم امنا جرخأ ىذلا وه ىلاعت هللا 3 3 ةحن رص ةيآلا نوكق

 هسفن جرخأ ىذلا وه ناكل دبعلا قاخن لص> ول هنأل . هللا قلخن ناميالا نوكي نأ مزايف

 ةيآلا حب رص ضقاني كلذو : ناميالا ىلإ رفكلا نم

 ىلع لوم .٠ رونلا ىلإ تاءلظلا نم جارخالا نأ : لوألا : نيهجو نم هنع ةلزتعملا كا

 ريذحتلاو ٠ هوجولا غابأب ناميالا ف بيغرتلاو ٠ بتكلا لازنإو ؛ ءاينالالاسراو . لئالدلا بصن

 بر) هلوق ىف منصلا ىلإ لالضالا ىلاعت هللا بسن دق : ىضاقلا لاقو ؛ هوجولا لن اي كلا

 جارخالا فاضي نافذ 5 محالضلام 4هجوب بئدس مانصالا نأ لجأل (سانلا نم 0 نالضأ 0

 الرا ناك نمو نع اهلعف لا تابشاللا ةوق عم ىلاعت هللا ىلإ روناا ىلإ تاملظلا نم

 رانلانم مهب لدعي ىلاعتهنأ ىلع : رونلا ىلإ تاملظلا نم جارخالا لمح نأ «ىقاثلا هجولاو)

 هلعف نم نوكي ةرخآلا ىف كلذ نم عقي ام نآل . ةقيقحلا ىف لخدأ اذه : ىضاقلا لاق . ةنجلا ىلإ

 . كلفن هناكق ,٠ لاحت

 َْق زاجو 6 لحعفلا 3 قم م 0 هذه 31 : هر 0 نيهجو ن م لوألا ع 2 تآ لاو

 ةريؤدم 0 نأ ت 5 رتلا هذه نأ و . ةقيقحلا ىلع طظفالا | لمح لصالاو 08 بيعرتلا و تك

 نكي مل ناو « هل رتعملالوق 00( 00 ' 1 0 : ًابجاو حجارلا راص ةيعادلا حيجرت ىف
 جارخالاب اهتيمست مصي مل حيجرتلا ىف رثا امل

 نم عوفدم أضيأ وهف ؛ ةنجلاىلإ رانلا نم مهب لودعلا ىلع ظفللا لمح وهو : ىناثلا لاؤسلا انو

 رفكلا هن دارأ هناف (روتلا ىلإ تاءلظلا نه) نآرقلا ىف ناكام لك ىدقاولا لاق ::لوآلا : نيهجو

 را لئلا ب كلت رونار تايلظلا لع وز ماعنالا هو قايل ادت كلوت نع ناتعالا»

 بيسلاك هنالل : ًارون ناميالا لعجو . كاردالا نم عنملا ىف ةءلظلاكهنآل : ةملظ رفكلا لعجو : لاق

 . كاندالا ل رطق ف

 هل 01 هد للاعت هللا لع تجاور مآ « هنا لإ ارانلا نم: نموملاب لودخلا' نأ: ىباثلا باولو

 . هيلع ظفللا لمح زوج الف

 رفكلا يف اوناك مهنأ يضتقي هرهاظ (رونلا ىلإ تابلظلا نم مبجرخ) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا +



 1 ' دم ةهيدع

 1 نأ نافكلا ىف قت و ؛ هل ايلو دجسملا ةرامب ميقلا لعل (نوقتملاالإ هؤايلوأ نإ |

 ىلع نينمؤالل ايلو هسفن لعج ىلاعت هنا مش 97 لفكحتلا ىلولا ىنعم ناك الف «هءأ. أ

 هنأ ةلزتعملا دنعو : رافكلا اصب لفكتام قوف مهحلاصمب لفكت ىلاعت هنأ انلع . صيصختلا

 ةلطبم ةيآلا هذه تناكف :؛ فاطاالاو قيفوتلاو ةبادسحلا ف نينمؤملاو رافكلا نيب ىوس ىلاعت

 ةدايز ىلع لوم اذه نأ : لولا : هوجو دحأ ىلع لومم صيصختلا اذه ةلزتعملا تلاق مطوقل

 ةعاطلاو ريخلا نأ لقعلاتي> نم هريرقتو (ىده مهدازاودتها نيذلاو) هلوق ىف هركذ ؟ فاطلالا

 هبلق قدل» هناف . ظعولا هيف ىر اساجب رضح اذإ نمؤملا نآل كلذو . ضب ىلإ هضعب وعدي
 كلذو . ىصاعملاو رفكلاب هبلق اس3 نم لاحل ًاقرافم هلاح نوكيو : راسكناو عوضخو عوشخ

 لاعت هاب نينمم | صيصخت ناكف : هريغ ىف حصي الام فاطلألا نم نمؤملا ىف حصي هنأ ىلع لدي.

 كلذ ىلع الوم مهلو

 ناكف « يظعلا ماركالاو ٠ ميقملا ميعنلابمهصخمو : ةرخآلا ىف مهيثي ىلاعت هنأ «ىاثاا هجولاو ١

 . هيلع ال و2 صيصختلا

 لكلا حلاصمب الفكتم هنوك ىنعمب لكلل ًايلو ناك نإو ىلاعت هنأ وهو (ثلاثلا هجولاول

 هلوق ىف امك ةبالا هذب. هصيصخت حصف . نمؤلا وه ةيالولا كلتب عفتمملا نأ الا ؛ ةيؤسلا ع

 (نيعتلل ىده)

 مهميظعت بحي هنأ دارملاو : مهيحب هنأ ىنعمب . نينمؤملا ىلو ىلاعت هنأ «عبارلا هجولا

 نوكي هالو : ىدنع تبجو تنكمأ ىتم فاطاألا ةدايز نأب لوألا نع («باحصالا باجأإل

 خرماوملا : لب :برداكلا قرت صاج م[ 5: قسلا اذه و . بجاولا ءاذآ الآ نموا قا ل

 . فطألا نم ديرما كلذ هللا نم 'تجوتساةلجاإلا اك الدف

 حار لااوتلا كلذ نآلا/ نحب اطيأ ويف رجالا ق دينك (لانتاسنا رع ,:ىاثلا/ ل0

 .ًاكسفن وه هيلو نوكيف : باوثلا كلذ هللا لع اقحتسم هلعج ىذلا وه نمؤملا ىلوف. ىلاعت هللا لع

 هل الو وهاشا نركال

 زاتما ىذلا رهآلا اذه : لوقنف « نمؤملا وه هللا ةيالوب عفتنملا نأ وهو ؛ ثلاثلا لاؤسلا امأ

 اذه ىلع دبعلا لو ناكف . ىلاعت هللا“نم ال دنعلا:نم ردع ةنالولا' تانى رفاكتلا نع نملة

 نيغ الا هففدعلا وه لوقلا

 ءاطعإ اهانعم ةحملا نأ, باكا ةحا اهاتعم انهق ةيالولا نأ وهو: عبارلا لاوس



 ةيآلا «اوتمآ نيذلاىلو هتلأ» ىلأعن هلوق ١

 م

 اورفك نب
 2 ا 0 داس فم رجا ما نسا

 د راسو ت1 2 2 - هلا نا ارسال م ةدض1) ير لو ساير ربا هو

 (؟ه1أ/> نودلاخاهف مث

 : نالوق هيفو يلع عمت هللاَوب لاق م
 . رفكلاب ملكتي نم لوقو « نيتدارشلاب ملكتي نم لوق عمسي ىلاعت هنأ (لوآلا ل وقلا)

 ثيبخلا داقتعالا نم رفاكلا بلق ىف امو  رهاطلا داقتعالا نم نمّوملا بلق ىفام معيو

 هيلع هللا لص هللال وسر ناك : لاق امهنع هللاىضر سابعن.|نع .اطع ىور «ىلاثلا لوقلاو إل

 كلذ ىلاعت هللا لاسي ناكو : ةنيدملا لوح اوناكن يذلا دوملا نم باتكلا لهأ مالسإ بحي ملسو

 كدامتجاو هيلع كصرح داب كئاعدل ديرب (مياع عيمس هللاو) هلوق ىنعف ةينالعو |

 ِ انوا اررفك ندلاز وونلا لإ تالظلا لذ مهجرخب اونمآ نيذلا ىلو هللا إل ىلاعت هلوق

 (نودلاخ اهف مث رانلا باعصأ كتل وأ تاملظلا ىلإ رونلا نم مهنوجر خم توغاطلا

 : ناتلاسم هنف

 لاو وهف ةيالو هيلي .ىثلا نالف ىلو : موق نم لعافىنعمب ليعف «ىلولا» «ىلوألا ةلأتسملا)
 : ىلذهلا لاق بْرَلا وه ىذلا ىلولا نم هلضأو ؛ ىلوو

 بغشت كيلو نود داوع تدعو

 تر ول لاو نواعم نحلل لاقي هنمو .اهنه برقت ىأ . اهراد ىلت ىراد : لاقي هنمو

 ىلوملا هنمو ؛ ىبهنلاو رمآلاو رييدتلاب موقلالي هنآل ىلاولا هنمو . كقرافيالو ةرصنلاو ةبحملاب كنم

 ةيالولا تناك اذه لجألف . هزواج اذإ ءىثلا ادع نم . ةوادعلا : ةيالولا فالخ ىف اولاق مث نمو

 . ةوادعلا فالخ

 اف نمؤملا قح ىف ىلاعت هللا فاطاأ نأ ىلع ةيآلا هذ انباحصأ:جتحا . (ةيناثلا ةلأتنملا) ٠

 ىلو ىلاعت هنأ ىلع تلد ةبآلا : اولا/ق نرأب : رفاكلا قح ىف هفاطاأ نم رثك أ. نيدلاب قلعتي

 ناسنالا حال صل اببس نوكي امل ىلوتملا وه ءىثلل ىلولا نأ مولعمو « نييعتلا ىلع اونمآ نيذلا

 اوناكامو :مارحلا دجسملا نع نودصي) ىلاعت لاق هلجاللو . بولطم لا ضرغلا ىف هرمأ ةماقتساو

 ومس



 3 ةيآلا اهل ماصقنا الد ىلاعت هلو

 عج عقلا انو اولاق ؛ ليع ماضرا مذ لاقي ٠" عمجا عضوم ىف دزفأت : (توغاطلا مثوايلوأ)

 كيرعاطلا ىلإ اوك اخ نادتودت) لاش هل وذي ف حش دجال ف اع عمجلا ىلعو دحاولا ىلع

 (ترغاطلا ممؤايلوأ اورفك نيذلاو) ىلاغت هلوق ىف كف عمجلا ىف امأو (هب اورفكي نأ اورمأ دقو

 امناف (اهودبعي نأ توغاطلا اوينتجا نيذلاو) هلوق امأف . ريكذتلا هبف لصأللا : اولاقو

 ةهالا ةدارإ تثنأ

 ةداتقو ادهاجيو اربع, لاق : لوألا :, لاوقأ ةيسمح هيف نورشملا كذ : لوقش ]ذه تفرع اذإ

 : عبارلا . رحاسلا وه ةيلاعلا وبأ لاق : ثلاثا . نهاكلا : ريبج نب ديعس لاق : ىتاثلا . ناطيشلا وه
 لضخ ان هنأ قفل يطاام كو ننالاو نللا ةدرم هنأ: حساملا ةماضالا سيال

 نبا تاور ةلوقتف 5 نايغطلااناسأ ءاّنشآلا هديه :تكاعح ءاعأللا هدي لاضتالا نع ناكل

 (قمانلا ره اريك لك

 مث رفكلا نع الوأ بوت نأ نه واكل ديال ةنإ 00 < هللاب نمؤيو إل هلوق امأ

 كلذ دعت ند

 كسمت اذإ .ىثلاب كسسمتسا :لاقي هنأ لاف «قثولا ةورعلاب كسمتسا دقفإل هلوق امأ
 نع ةرايع ةورعلا نال كلذب تيمس امتاو . زوكلاو وادلا ةورع وحن . ارع اهعمج ةورعااو« هب

 نآل ٠ لوقعملل سوسحملا ةراعتسا باب نم اذهو . قثوألا ثينأت قئولاو : هب قلعتي ىذلا ءىثلا

 لئالدلاب قلعت ندلا اذنه كاسما:دارأ#نم انهه اذكف « هتورعب قلعتي ءئث كاسما دارأ ل“

 ابنأي اهقتصوو مرجال ..]حض وأو. لئالدلا ,ئوقأ مالسالا لئالد تنك الو ةهلع هذا

 قولا ةورعلا
 لئاسم هيفف ( اهلل ماصفتن الإ هلوق امأ

 هتمصف ؛ ىصفلا عواطم ماصفنالاو « ةنابإ ريغ نم ءىتلا رسك مصفلا «ىلوألا ةلأسملا)
 نوكي ال ناف ماصفتا امل نكحي مل اذإ هنال . ةغلابلا ظفللا اذه نم دوصقملاو . ىصفتاف

 وأ عاطقنا اهل

 «ىتلا»هرمضتبرعلاو ءاهلماصف:!الىتااقثولاةورعلاب ةيآلا مظن : نوي وحنا لاقي ةيناثلاةلأسملا ١

 : لدنج نب ةمالس لاق اهنم ء امتالصب تكنو «نم»و «ىذلا»و

 كح تاس /اهتانعإ ناك ٠ ماما ءامدلل ضان تايداكلا

 هل نم ىأ (مولعم ماقم هل الإ انم امو) هللا لاق ىتلا تايداعلا ديري

 «0ل  رخف د ع)»



 ةنآلا «ىغلا نم دشرلا نيبت دق» ىلاعت هلوق ا

 ا فاتخا دقف اورصنت وأ اودومت اذاف رافكلا رئاس اماو . مهنع لتقلا طقس ةيزجلا

 ءال وه بهذمىلعو ؛ةيزجلا لبق اذإلتقلا هنع طةسيريدقتلا اذه ىلعو « هيلع رقي هنا : مبضعب لاقف

 اذإ رافكلا رئاس نأب ءابقفلا نم لوقي نم امأ ؛ رافكلا لكىف اماع (نيدلا ىف هارك ! الإل هلوق ناك

 (هارك !ال) هلوق ناكو« مهقح ىفهارك الا حصي هلوق ىلعف . هيلعنورقيالمهناف اورصنت وأ اودوهت

 تاكا نها ام دع

 ىضر اذإ هنأل . اهركم لخد هنأ برحلا دعب نيدلا ىف لخد نمل اولوقتال (ثلاثلا لوقلاوإل

 الو) ىلاعت هلوق هريظنو . هارك الا ىلإ مهوبسنتال هانعمو ؛ هركمب سيلف بمقاس

 (انمؤم تسل مالسلا مكيلا قل 01

 ناتلأسم هيفف ( ىغلا نم دش 8 نيدت دق ىلاعت هلوق امأ

 نيبت دق» لشملا هنمو . حضوو رهظ اذإ نيبتو نابتساو نيالا كاسل اني «ىلوآلا ةلأسملا ١

 صفقلا مقوي هنال ناب ىعم امإ فيرعتلاو حاضيالا نأ ىدنعو «(نينبع ىذل حبصلا

 دشرو دشر : ناتغل.هيفو « "ريا ةباصإ هانعم ةخالا ق كشرلاو .٠ هريغو دوصقملا نيب ةنونيبلاو

 دشرلا قيرط ريع

 رفكحلا نم نام الاو « لطابلا نم قحلا زيه ىأ (ىغلا نم دشرلا نيبتإ« ةيناثلا ةلأسملا)

 هنأ ىأ (دشرلا نيبت دق) ىنعمو : ىضاقلا لاق : ةلادلا تايالاو ججحلا ةرثكب ةلالضاا نم ىدحملاو

 كلذ فالخ مولعملا نآلل هبنت فلكم 0 ال ةلداآلاب لحجناو حضتا دق

 هلا لب نكست لداتنماو امم (نيتقالا قسما نأ اننكذ نتا لاوقأ و

 ير ظيللا ناك اذنه ١ لعل“ نعل رلا دلك أنرو .لقالذلا ! ةوقن سيلا ىغلاو نشألا قرب ةياوبتنلا

 ةزرهاشظ لع

 : . تولصف. هنزو توغاطلا : نويوحنلا لاق دقف (توغاطلاب رفكي نف إل ىلاعت هلوق امأ

 0 تيلق» لبعفلا مال. نأ الإ . تووغط هريدقتو . اغط نم ةقتشم ىهو ةدئاز ءاتلاو . توربج

 عضومف ابعوقول ًافلأ واولا تبلق مث ؛ ةقعاصلاو ةعقاصلا : وحن . بلقلا ىف مهتداعك نيعلا عضوم

 : ىمرافلا ىلع وبأ لاق عمج هنأ ىدنع بوصألا : توغاطلا ىف دربملا لاق ءاهلبقام حاتفناو ةكرح

 هذهينإ كف تاوكللال و: تاوهولا و توض رااكرديغم توغاطظلا الا كلذو ا, كلاذكا !:دنعرماللانشنلاو

 هلوق درفم ردصم هنأ ىلع لدي اممو ؛ عمجي سيلو . درفم مسالا اذه كلذك . داحآ ءامسألا



 ١م ةنالا «نيدلا ىف هاركإ الد ىلاعت هلوف

 هر و 01 ناسا لس قل سس

 نمي وتوغاطلاب رك نك ىلا نم دشرلا نيت دق نيدلا ىفهارك آل

 دراما مع عين ا ماصقناال ول ةورعلا كسمتسا ٠ 0 5 هلل

 مدع ةعطاقلا نيهاربلاب تبث ال لاح ريف ءاهجلا سيب قعرا تاه 207
 نعال كدي ةلطحملا اداحاإلا تناك تايللا لك نما طاع” قط نأ هانم ع داس ك1

 مظعأو ىلعأ ىلاعتو هناحبس هنأ قلاف ؛ قالطالا ىلع امظع ءىثلا اذه لثم نوكي الف ؛ هنم مظعأ

 اريك اول نوملاظلا كوه اع لاحت ماكجاإلاو رهارلا ننجح نكاد 10

 دقف هللاب نديرو توغاطااب رفكت نف ىغلا نم ذشرلا نيت دق نيذلا ىف هارك !ال إل ىلاعت هلوق

 يلع عس تاو نط ماسعلالا ولازال كلا
 قاثلاو 0 هنأ : امهدحأ : نالوق هيف «نيدلا» ىف ماللا (ىلوألا ةلأسلا) ناتلأسم هبف

 ندد ىف دارملاو . هاوأم ىأ (ىوأملا ىه ةنجلا ناذ) هلوقك « ةفاضالا نم لدب هنأ

 ع ا 1 سم ىبأ لوق وهو 1 هوجو ةنآلا اليو 2 3 "ةيناثلا ةلأسملا)

 كيلا لع هانت امو « رسفلاو رابجالا لع امبالا رمأ ىباَم .ىلاعت هنأ هانعم : ةلرتعلا لوس

 ايفاش انايب ديحوتلا لئالد نيب امل ىلاعت هنأب دارملا وه اذه نأ ىلع لافقلا جتحا مث. رايتخالاو

 رف.كلا ىلع ةماقالا ىف رذع رفاكلل لئالدلا هذهحاضيا دعب قبب مل هنا : كلذ دعب لاق : رذعلل اعطاق

 ذإ « ءالتبالا راد ىه ىتلا ايندلا راد ىف زوال امن كلذو « هيلع ربجبو نامالا ىلع رسمي نأ الإ
 ءاش نن) ىلاعت هلوق اذه ريظنو ٠ ناحتمالاو ءالتبالا ىنعم نالطب نيدلا لبع هارك الاو ربقلا ىف

 مهلك ضرالا ىف نم نمآل كبر ءاش ولو) ىرخأ ةروس ىف لاقو (رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف

 نأ كسفن مخاب كلعل) ءارعشلا ةروس ىف لاقو (نينمؤم اونوكي ىتح سانلا هركت كاف

 اذه دكؤ بامبو (نيعضاخ اهل مهقانعأ تلظف ةيآ ءامسلا نم مهلع لزنن أشن نا . نينمؤم اونوكي ال
 تحضوو + لئالدلا ترهظ: ىعي (ىتلا نم نشرلا:نيبت دق) ةبآلا هذه دعب لاق ىلإعت هنأ لوقلا

 فيلكتلا ىناني هنآل زئاج ريغ كلذو . هارك الاو ءاجلالاو رسقلاقيرط الإ اهدعب قبي ملو ؛ تانيبلا
 ليوأتاا|ةهاار عت [ذيف

 كتلتقالإو تنمآ نإ : رفاكلل لسملا لوي نأ هارك الا نأ وه ليوأتلا ف «ىناثلا لوقلا إل

 اولبق اذإ مهن الف « سوجملا قح ىفو باتكلا لهأ ق> ىف اما (نيدلا ىف هارك ! ال) ىلاعت لاقف



 ةناآلا « ميظعلا ىلعلا وهوا 0 هل وف ١

 ضرألا كر 8 طظفح ىأ

 انللد دقو . ةهجلاب ولعلا هنم دارها نوكي نأ زوحيال هنأ لعاو « ميظعلا ىلعلا وهورإل : لاق مك

 ا للا تيل ولع نك يارد” لارازلا ١ نرخ نيدهج و انره ديؤناو ؛ ةزيذك ءاوجلا# كلذ لغ

 هنالل لطاب لواألاو . ةهجلا كلت 6 0 مل اما ولضال ناكل

 لك مم ىلعأ وه نوكي الف ؛ هنم ىلعأ هقوف ضورفملا ءزجلا ناك قوف ةهج ىف ايهانتم ناكاذإ

 ةباهت ال دعب تايئاب لوقلا نآل « لاح اذهف هانتم ريغ ناكنإو ؛ هنم لعأ هريغ نوكب لب ؛ هادع ام

 1-0 نعلا كلذ نب نس رفال .٠ اال اديب اكردقا اذ انا اضيأ و ,. ةينيقتلا» نيهاّريلابب لطابأ هل

 اماو . ىرخأ ةطقن اهقوذ ضرتفي ال ةدحاو ةطقن طقنلا كلت ىف لصحي نأ امإ ولخم الف . ةيهانتم

 ل تلو ل كف دعا كا إ .اهرط ةظدنلا كذاك لاواألا ناك نافذ ضخ الان

 ىرخأ ةطقن اهقوفو الإ ةطقن اف دجوي مل نإو ء فلخ اذه « هانتم ريغ هانضرف دقو ٠ أيهانت»

 ىلع اقوف نوك ام اهنذ نوكي الو ٠ :الفس دعبلا كلذ ىف ةضرتفملا طقنلا كلت نم. ةدحاو لك ناك

 ىقني' كلذو ةتبلا قلطم ولع دعبلا كلذ ىف ةضرتفملا تاقفنلا نم ءىشل نوكي ال ذئنيْخ : قالطالا

 هواك هع

 ضرف. بناج لكف كلذك مالا فاك ىتمو . ةرك ملاعلا نأ 4ةيناثلا ةجحلاإل

 001 ايل كف هي ىاذلا دج ىلا كلا مسسنلا# الو نركض رالا اوهج و تح لل ةينلا "او

 لفسلا ةياغ

 لوآلا ةيءبتب رخآللو « هتاذب نيرمآلا دحال هتوبث نوكي فصو لكنأ 4 ةثلاثلا ةجحلا)

 ببسب ىلاعت هللا ولع ناك ولف «,فعضأو لقأ ىضرعلا فو « لكأو متأ قاذلا ىف كلا كلذ ناك

 لوصح ناكلو .. ةيتاذ ةفص ىلاعت هلل واعلا اذه لصح هيدسب ىذلا ناكملا ولع ناكل ناكملا

 ولع نم لكأو مثأ ناكلا ولع ناكف  ناكملا ىف هلوصح ةيعبتب الوصح ىلاعت هلل ولعلا اذه

 ذأ ىف هيطاق ل ىلإ ديف كاع كلذ. داماك ريغ ولعإو.« اضقات هنلا اع نوككف 4 لانت هللل! كاذ

 ريسفت ىف قاهفصالا رحب نب سم بأ لاقالم يا رمح امو“ ةهطان نووك نأ عنتمي ىلاعت هللا ولع

 اكمل و ناكملا نأ 1 لد تاس الار شنق لضم الل ا كرو تملا افا نأ لفرز لزق

 نامزلا نأ لع لدي اذهو (راهلاو ليللا ف نكسام هلو) ) لاق مث . هتوكلمو لاحم كام اهم

 ا لاك دا ل نيم كير كلو نعت هللا كلم اهو كأن تفاعلا

 0 ةتمظع امأو



 «١ ةيآلا «امهظفح هدؤب الود ىلاعت هلوق

 نال انركد دقو“ ءالضعاللاو 8 ]دك نع لادفتاو لاك هللا يذق عضوم وه : سابع نأ

 1 اح ب ورلا هذه 50 بد وو 3 فادكللا اذه نم 0 عضاوم ْق ةيمسجلا ىفن ىلع 0

 ىلاعت هل 0 ميظع رخآ كلم 5 مظعألا حوراا ىمدق عضوم ىسركعاا نأ دارملا نأ لع

 ةيملالا : لاقي : 1 و ةردقلاو ناطاسلا غىسركسا» نم دارملا نأ «ىناثلا لوقا ١ ١

 000 « ىعر 8 !!و ءىش لل 5 ارطأ لطفي برعلاو ؛ داجالاو ٌقاذلاو ةردقلاب الأ لصح ال

 كلملا ناكم مساب كلملا ىمسيف . ىسركلا ىلع ساحب كلملا نآل « ىسركلاب كلملا

 ةفص تيمسفىءركلا وهو : ملاعلاعضوم)لعلا نآل . لعلا وه «ىمركلا» ن 1 م كلاثلا لوقلا ١

 ل وه عرفا 4 هيلع هيتلا] لسلام ملعلا نال 3 اجلا ليبس ىل إع.ءىشلا د ناكم م ل ل

 : مهل لاش 15 مهلع دمتعي نيذلا مهنال . نارك: ءاديلعلل كام هكمرو هلع نشا ىذلا

 ضلال داعروأ

 هللا ةمظع ريوصت مالك-ا| اذه نم دوصقملا نأ وهو . لافقلا هراتخاام 4 عبارلا لوقلا و١

 مهئاظعو مبكو لم هوداتعا امب هتافصوهتاذ في رعتىف قلخلا بطاخ ىلاعت هنأ هربرقتو : هئايربك و

 ةتاوايزب "نسانلا سو ميكو ام ثوبي نوفوطو :اكهب سانلا.كوطي هل اتبب: ةيعكلا لعج هنأ كلذ

 ليسبقتللاعضومهلعج 5 هر َْق هللأ نيع نأ وم خللا َّق 00“ تود ىسانلا روزي َ

 ةكئاللا روضح نم همايقلا موي دابعلا ةبساح ىف ركذام كلذكو . مبك ولم ىدبأ سانلا لبقي 5 '

 نر علا لع نم را | )لاذ 2 ع رع دسم ا اعلا انه ليعف ٠ نيزاوملاعضوو و دانا داو نكسر

 سوعلا ل وو فا كيلا مو) لاق م ءاملأ ىلع هشرع ناكو) لاقف هث رع فصو ,م ل

 نترعلان وامك ىذلا) لاق( ةيتاثمع ذئموبمهقوف كبر شرع لمحو )لاقو (مهمر دمح نوحبسي

 (ضرالاو تاوامهسلا هيسرك عسو) لاقف ًايسرك هسفنل تيثأ مث (هلوح نمو

 507 1 ا و. نشردل دل هتضنلل همه ومآ لخافلاول] ند 6 لوقت اذه ع اذإ

 ىإ وكلا ادكتف كدكلا تارك نا ع دك 7 0 عم هئايربكو هللا ةمظع فيرعت

 ليد ريغب رهاظلا كارت ا ا م نا لل الإ نيم باو اذهو٠ يوسلا) نترعلا

 رلعأ هللأ و زوال

 ادا, ةنودلا و هنا: [اذإ ادع هز دل[ لاك هنأ ملعاف « امبظفح هدؤي.الو ) ىلاعت هلوق امأ

 امبظفح هيلع قشي الو هلفثبال : ىدلاو هيلطأ ىد لقثلاب هلع تدمتعا اذإ كلذو ٠ ًادوأ دولا



 ةنالا «ضرالاو تاما هيسرك عسو» ىلاعت 00 مل

 ىف الرا الافقهأ طلال تاينإ قولا هني باتحالا نشب يتلا ( تالا ةلأدلا9ل ١"
 علا نم دارلا ناك ولف ؛ ملعلا ىلع انهه ةلخاد ىهو . ضيع. » ايوا ناس لا ل

 (214 ور "هوم نأ + قانا ا وطاو قاتت"دقلا ةطض'ى رفحا لوحَد ءؤا ”ةعطلا سفن

 دارملاو : تامواعملا ف انههعقو امنإ مالكلا نأ : ثلاثلاوو . مولعملا ىف قاد انا ملعلا فوات هل

 لياقلا الإ ابنه نوملعي ال لب « تامولعملا نكن ودلعي ال قاذلاو ؛ تامواعملا لكب ملاع ىلاعت هنأ

 كلذو هب طاحأدق . هاصقأ هملع غاب وأ ًائيش زرحأن م لكل لاقي : ثيللا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 2 طيخن اك لعلا راص هماهتب هرخآو ءىثاا لوأب ملع اذإ هنال

 ءاشام الإ هتاولعم نم ًائيش نودلعي ال مهنأ : امهددأ : نالوق هيفف «ءاش امي الإ إل هلوق امأ

 بيغلا نويلعي ال مهنأ : ىناثلاو (انتملع ام الإ انل لع ال) اولاق مهنأ مهنع كح امك. مساعي نر

 الإ ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع) لاق م. برغلا ضعب ىلع هئاسنأ ضعب هللا عالطا دنعالإ

 (ةلوشر نم كارا

 هعسي ءىنثلا انالف عسو : لاقي هنأ لعاف (ضراآلاو تاومسلا هيسرك عسورإل ىلاعت هلوق امأ

 هلوقهنمو « هلمتحت الو هقيطت ال يأ ؛ اذه كعسي الو . هب مايقلا هنكمأو .هقاطأو هلمت-ا اذإ ةعس

 لضافا و كلا نأ: كلذ ريغ لمتك ل يأ عيضاينا لل هعلماو اما قوم لاك ولو ءالسلا ةيلع

 قؤف ابضعي دبلت اه 0 كارد لارزأا زكا نكباا لعهد ءىشأذ كك رت نم هغللا

 ءىمنلا لس زلاكتو «؟نطعب لع ابهحي كلت .كازناللاو:ناعبالا ازلف"ترثك اذإ رادلا “تسزك أو ضب

 فورذملا .ىتلا!!ةهوه «ئمركلاوو ضغب لع اهقارؤأ ضحب تكرتل'ةساركلا هنمو ؛ بكرت اذإ

 ضع قوف اهضعب هتابشخ بكرتل
 تاومسلا عسي ىبظع مج هنأ: لواللا : لارقأ"ةغيرأ' لع ةريشفت ىف نورسفملا قلتخاو

 فصوي دق ريردللا نال « شرعلا سفن وه.«ىمركنا» نسالا لاقف هئف اوفلتخا مب ء. ضرألاو

 لب : مهضعب لاقو .هيلع نكسملا حضي ثيحب 0 ىمرك هنأبو نتاع هنأ

 نورخآلاقو . ةعباسلاءامسلاقوفوشرعا'نوددهنا : لاق نم مهنف اوفلتخا مث « شرعلا ريغ ىسركللا

 0 نع لوقنم وعاو نضل ل تحك نإ

 تحن ميظع مج هنأ ةحيحصلا رابخالا ىف ءاجو ةبآلا هذه فدرو ىمركلا ظفل نأ لعاو

 ديعس نع ىورام امأ و هعابتاب لوقلا بجوف هب لوقلا ىف عانتماالو . ةعباسلا ءامسلا قوفو شرعلا

 لوقت نا ديعملا نهو ٠ نيمدقلا 2 : لاق هنأ امنع لا هللأ ىحكر ساع نبأنع د كل



 23 ةيالا«هملع نم ءىشب نوطيح الود ىلاعت هلوق

 نوكيال عيطملاو كلذ لوي ال فيكف . هبجومب لوقن نحنف ؛ رومآلا لك ىف امبنيب ةيوسنلا نوحيال

 متي ورانلا لخديامبرو ٠ فوخلاةياغ ىف نوكي بنذملاو ؛ باقعلا نم افئاخ نوكي الو . عزج هل
 ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ةعافشب باذعلا كلذ نع ىلاعت هللا هصلخي مح ؛ ةدم

 : ظافلالا تالي وأت ىف رظناا قيقد « ريسفتلا ىف مالكلا نسح ناك هللا همحر لافقلا نأ لعاو

 لييلق : مالكلا ملع نم ظحلا ليلق ناك هنأ عم . ةلزتءملا بهذم ريرقت ىف ةغلابملا ميظع ناكدنأ الإ

 ةلزتعملا مالك ةفرعم نم بيصنلا

 ناتلأسم هيفف (مهفلخ امو مه.ديأ نيبام عي )ل ىلاعت هلوق امأ

 مف نآل ٠ ضرألاو تاومسلا ىف امل ريمضلا : فاشكتلا باص لاق «ىلوآلا ةلأسملا
 ءابنالاو ةكتالملا نمهاذ نمد هيلع لد امل وأ ءالقعلا

 ناك ام (مه.ديأ نيبام) ىدسلاو ءاطعو دهاجم لاق : اهدحأ : هوجو ةيآآلا ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 ىلكلاو كاحضلا لاق : ىتاثلاو . ةرخآلا ىمأ نم مثدعب نوكيا٠ ( مهفلخ امو) ايندلا رومأ نم مهلبق

 ءارو اهنوفلخ مهنأل ايندلا (مهفلخ امو) الع نومدقي م.نآل ةرخآلا ىنعي ( مهديأ نيبام ملعي)

 (مهفاخ امو) ضرألا ىلا ءامسلا نم(مه.ديأ نيباملعإ) سابع نبا نع ءاطع لاق : ثلاثلاو مثروهظ

 نم ناكام ىأ (مهفاخ اهو) مهاجآ ءاضقتا دعب (مه-ديأ نيبام ملعي) عبارلاو . تاومسلا ىفام ديري

 كلذ دي هيولعش امور رخو نيخ قم اولخفام : لساطا ماك

 قلعتي اهف هل عوفشملاو عقاشلا لاوحأب ملاع هناحبس هنأ : مالكلا اذه نم دوصقملا نأ ملعاو

 نودلعيال ءاعفشلاو : ةيفاخ هيلع ىفخيال ؛ تامولعملا عيمجب ملاع هنالل كيا وثل] ويباقعلا فاح

 نودلعي الو . ىلاعت هللا دنع ةميظعلا ةلزنملا هذه هب نوقحتد بام ةعاطا نم مل نأ مهسفنأ نم

 لدي اذهو كلذ ىلع رجزلاو تقلا نوةحتسي مهنأو : ةعافشلا كلت ىف مه نذأ له ىلاعت هللا نأ

 ىلاعت هللا نذاب الإ ةعافشاا ىلع مدقي نأ قئالخلا نم دحاأل سيل هنأ ىلع

 نم راسو . ةكنالملا مث نوكي نأ لمتحي ةيآلا هذه نوروكذملا ءالؤه (ةثلاثلا ةلأسملا )

 نيهلاصلاو ءادبششلاو نيةيدصلاو نييبنلا نم ةمايقلا موي عفشي

 : لئاسم هيفف (هءلعنم ءىثب نوطيحي الو) هلوق امأ

 كمولعم ىأ « انيف كملع انل رفغا مهللا : لاقي ٠ مولعملا انهه ىلعلاب دارملا «ىلوآلا ةلأسملا

 تامولعم طيح ال ًادحأ نأ : ىنعملاو ؛ هرودقم يأ « هللا ةردق هذه : ليق ةميظع ةبآ ترهظ اذإو

 لاك



 ةيآلا «هنذاب الإ هدنع عفشي ىذلأ اذ نه» نلاعل هلوق 5 ١

 , ةقولخم اهنا ثيح نم هيلا اك لا اذه ءانخأللا هنهف ًاضيأو «ام» ظفلب هنع ريعف ؛ لكلا ىرجي

 ةفاضالا هذه نم دارلا نأ ىلع هيذتلل «ام» ظفلب اهنع ربعف : ةلقاع ريغ ةقولخم اهنا تدح نم ىهو

 ةهجلا هذه نم اةفاضالا هيلا

 هلوقنأل اولاق « ىلاعت هلل ةةولخم دابعلا لاعفأ نأ ىلع ةبالا هذه اوجتتحا دق باححأللا نأ ملعاو

 ةلج نم كاملا لابقأ . . صرالاو كاومشلا قام 1 لواتك (لضرالا قءامو تاوهشلاق اماهل)

 نزال وللا ٠ انما تاتحا لاب للا لا[ ةيلتتم نوكتت نأ «يجاوف: «نضرآلاو كلااومسلا قاام

 حج ريال هتاذإ نكمملاو « هتاذل نكموهفهاوسام لك نآل كلذ : هدك وب لقعلاةىنعملا اذه عل ديظفللا

 لاحم وهو مجرم ريغ نم نكمملا حجرت مزلالاو « هتاذل دوجولا بجاو ريثأتب الإ

 : ناتلأسه هيفف (هنذاب الإ هدنع عفشي ىذلا اذ نم إل ىلاعت هلوق امأ

 دحأ هدنععفشيال ىأ ؛قنااو راكتالا ا مابفتسا (ىذلا اذنم) هلوق (ىلوألا ةلأسملا)

 مهنع ىلاعت هللا ربخأ دقو . ل عفشت مانصألا نأ تيورع لاب | ناكر كو رعللا نأ اكلك رانا

 ىلاعت نيب م (هللادنع انؤاعفش ءالؤه) مطوقو . ىنلز هللا ىلا انوبرقيل الإ مهدبعن ام : نولوقي مهنأ

 هللا ربخأف (مهعفني الو مرضي الام هللا نود نم نودبعيو) لاقف بولطملا اذه نودحب ال مهنأ

 موي) ىلاعت هلوق هريظنو (هنذاب الإ) هلوقب ىلاعت هللا هانثتسا نم الإ دحأل هدنع ةعافش ال هنأ ىلاعت

 (انارح كاف نحال ل نذإ نم الإ نويلكت دال افط كئاللاو حورلا موقي

 زوحي ال ناكذإ « نيعيطملا ريغل ةعافشلا ىف نذأ» ال ىلاعت هنا : لافقلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هريرقت ىف لوطو ؛"ةيصعملا لهأو ةعاطلا لهأ نيب ةيوستلا هتمكح ىف
 دقفكلذعمو « مهتاماك ىفداقتعالا نسح . لازتعالا ىف ةبغرلا يظع لافقلا اذه نا : لوقو

 ةريبكلا بحاص نع وذعلا نأ مهنم نييرصبلا بهذم نم نآل كلذو ؛ مطوصأب ةطاحالا ليلق ناك

 ىلقعلا لالدتسالا ناككلذك ناكاذإو « عقي ال كلذ نأ لع لد عمسلا نأ الإ لاو دعلا ف 1

 ىصاعملا نع وفعلا نأ ىعكلا بهذه ىلع لب ٠ موق ىلع أطخ ةاصعلا ق> ىف ةعافشأا نم عنملا ىلع

 ةراركلا نأ الإ - كد دتسالا اذه ميقتسي ذنيخ ىعكلا بهذم ىلع لافقلا ناكن اذ « القع حيبق

 00 لطصش) نار كلو . لاعلا لإ قد تاقعلا نأ: لواألا < ردو نم كلذ درر هع

 005 ىرفلا ادم و ٠ دطقسي نإب ىلإ 3 هنن روكي الف دسلا تح هناق باوثلا فال ( هسفن
 عيطملا نيب ةيوسنلا زوحي ال : هلوق نأ : ىناثلاو . ىمعكلا ةهبش نع باوجلا ىف نويرصبلا

 ىوس دق ىلاعت هنآل « لبج وهف رومأألا نم سمأ ىف امهنيب ةيوستلا زوجيال هنأ هب دارأ نا ىصاعلاو
 هنأ دارملا ناكنإو : تادارملا نم نيكملاو ؛ تابيطلا ماعطاو قزرلاو ةايحلاو قلخلا ىف امهنيب



 5 ةينآلا «نضرراللا ف اهي تيا ومسملا.ىااقن هلي لاحت إلا

 اراركت (مون الو
 لئاسم هيفف.« مون الو ةنس هذخأت ال ل ىلاعت هلوق امأ

 ساعنلا ىمسي ىذلا روتفلا نم مدقتي ام «ةنسلا» (ىلوألا ةلأسملا 9

 كلذ لد دقق. (ةنس هذخأت ال) لاق اذاف . مونلا ةمدقم نع ةرابع ةنسلا تناكاذإ : ليق ناف

 ازيركلت اموبلا وكتير تلك ىلوالا قينزطب مون هدخأي الءهنأ لع

 مونلا:هذخأي نأ نع الضف.ةنس هذخأت ال :ةيآلا ريدقت : انلق

 نآل ؛ ىلاعت هللا لع تالا ةلفغلاو وهلاو.مونلا نأ لع لد ىلقعلا ليلدلا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 زاوخ نيريدقتلا ىلعو . ىلعلا دادضأ نع وأ: للعلا مدع نع تارابع نوكست قاراأ ءانشاللا د

 نوك نأحصي ثيحب ىلاعت هتاذ تناكل كلذك ناكولف ؛ ىلاعت هللا ٍلع لاوز زاوج ىضتقي اهنايرط

 هيف مالكلاو  لعافلا ىلإ هل علا ةفص لوصح رقتفي ذئنيخ . املاع نوكي ال نأ حصيو : املاع

 ةعنتم. « تول 'ةبجاو. ةفص .هملع.ن وكي نم.ىلإ ىهتني نأو دب الف.« لاح لساستلاو لوألا ىقءاك

 الام هيلع وهبسلاو ةلفغلاو مونلا ناككلاذك ناكاذاو ؛«لاوزلا

 هنأ مالسلا هيلع ىبوم نع ىكح هنأ سو هيلع هللا لص لوسرلا نع ىوري 4( ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىف:نيتروراق هاطعأ مث . اثالث هقرأف اكلم هيلا هللا لسرأف ؟ ال مأ ىلاعت هللا ماني له : هسفن ىف عقو

 تقفطصاف رمآلا رخآ ىف مان نأ ىلإ هدب زرحتي ناكو ء امهم ظافتحالاب هرمأو ؛ ةدحاو دب لك

 ىلع ردسقي مل ماني ناكول هنأ”نابب ىفاهل الثم كلذ ىلاعت هللا برضف.. ناتروراقلا ترسكتاف هاد

 ىضرالاو تانباجلا طم

 ناك وأ هللا ىلع مونلا زوج نم ناف ؛ مالسلا هيلع ىموم ىلإ هتبسن نكمي ال اذه لثم نأ ملعاو

 ةثلش "كالا ةياوّزلا تك نأ ٠] , ئماوم لإ اذه اةيسن نوح طفتكم 1596 ناك هزاز قا

 . هموق لاهج ىلإ لاؤسلا اذه

 قلخلا ةفاضإ ةفاضالا هذه نم دارملاف «ضرآلا ىفامو >2 ىف ام هل إ) ىلاعت هلوق امأ

 قنا ةلذ وج ولا نك ءاَدَغاَم ناك ادنلاو دوجاولا فجاو ناك هنأ ىلا 55 اه ةريدعلو . تال

 عدبم : هثادحاب ثدحم وهف ا

 داجتالاو كلملا ةفاضا ةفاضالا هذه تناكف « هعادباب

 ؟ تاومسلا:ىف نم.هل : لقي ملو (تاومسلا ىفام هل) لاقل : لبق ناف

 بلاغلائرجأ ؛ لقعيالام هيلعبلاعلا ناكو « ةيقولخلاب هنلا هاوسام ةفاضإ دارملا ناكامل : انلق

 4 رخخ عد



 ةيآلا «مويقلا » ىلاعت هلوق /

 نوكي نأ مسجلا لاح لاكن آل ةايحلاب تيمس امنإ : نيملكملا فرع ىف ةامسملا ةفصلاو (ضرألا

 دز ف ف راوماب كك نا راعش اك كا اكو ١-0 ةفصلا كلت تيعسمرج الفةفصلا كات اف وصوم

 نأ تيثقةاي> ةلاهلا هذه ترعسمرج الف « ةرومعمنوكتنأ ضرأألا لاك و: ةاي>ةلا+اهذشإةتسيعم مرج

 لاكشالالازدةفكلذك ناك اذإو : هتافص وهلا و> أل أ ىلع اعقاوهنوك ىلا ظفل نم لصاألا موهفملا

 "1 1 لد كاد نو اذه لد هب ادعم كلذ نكي لاملو : لماكلا وه يلا نم حوهتملا نك

 الباق نوكيال نأ وه لماكلاو « قالطألا ىلع الماك هنوك ديفي ىحلا هلوقف ؛ قالطالا لع لماك

 انصصخ نا اذه دنع مث , ةيفاضالاو ةيبسنلا هتافص ىف الو ةقيقحلا هتافص ىنالو هتاذ ىفال ؛ مدعلل

 هنوك ىلع لدي هريغ محوقتل اببس هنوك نآل . لاكشالا لاز دقف هريغ وقتل اببس هنوكي مويقلا

 هنوك ىلع لدي امسا مويقلا انلعج ناو : هريغل اموقم هنوك ىلع لدي امويق هنوكو . هتاذب اموقتم

 ىدنعام اذهف ؛ ةدايزعم ىحلا ظفل ةدئاف ًاديفم مويقلا ظفاناكهريغل موقملاو « هتاذب موقتملالوانتي

 ملعأ هللاو بابلا اذه ىف

 ' لئاسم هيفف 4 مويقلا إل ىلاعت هلوق امأ

 قباسلا ناكمث واولاو ءالا تعمتجا الف : مئاقلا ىف ةغلابم ةغللاىف مويقلا «ىلو آلا ةلأسملا)

 هفو ؛ لاا اا لوهف لع نوك ىأ زوج ال و, ةددشم) ان اتليجر انك

 سانلا نمو مايقلا ىحلا : أرق هنأ هنع هللا ىضر رمع نع ىوريو . مبقو ؛ مايقو ؛ مويق : تاغل ثالث

 انيب نال كلذك رمألا سيلو ٠ أمايق ايح .نولوي مهنآل ؛ ةيبرعال ةيربع ةظفللا هذه : لاق نم

 ال فأن د11, نم وهو نيدو زويد و رايد رادلا فام : هلثمو .؛ ةغللا ناجح اج وهل نأ

 تكافل نإ ناةمار داق و [(ه ضر با را

 مويملانمسملا_ اهربدق

 ىلع مئاقلا مويقلا : دهاجلاقف « بابلا اذه ىف نيرسفملا تارابع تفاتخا: 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هلوق تايالا نم هريظنو ؛ مهقازرأ ىو « مثداحيإ ىف قلخلا رمأ ريبدتب مكاق هنأ هليوأتو « ءىث لك

 امتاق) هلوق.ىلإ (وه الإ هلإال هنأ هللا دبش) لاقو (تبسك امب سفن لك ىلع مئاق وه نفأ) ىلاعت
 © دحأ نمراه سما نا اتلار نتلو الور: نأ ضرالاو تاومسلاك سم هللا ؟نإ) لاقو (طمقلاب

 دوجولا مادلا مويقلا : كاحضلا لاقو  هريغل اهوةم هنوك ىلإ هلصاح عجري لوقلا اذهو (هدعب

 هدوجو ىفو هتاذ ىف . هسفنبامئاق هنوك ىلإ هانعمعجريلوقلا اذه : لوقأو : ريغتلا هيلع عنتع ىذلا

 ةنس هذخاتال) هلوق ريصي هنآل ديعي لوقلا اذهو : ةينايرسلاب مانيال ىذلا مويقلا : مبضعب لاقو



 / ةيالا «مويقلاىحلا وهالإ هلإالهّتلا» ىلاعت هلوق

 ةيآلاىف هب أدب اه ىلإ ةراشإ (ميظعلا ىلعلا وهو) هلوقف «توءنلا نم تعن ىف الو تافضلا نم ةفص

 سيل هنأ لع هانركذ امب هلقع طاحأ نمو :هريغل اموقم هتاذب امئاق هنوك ىندمب امويق هنوك نم

 تاي.الاهذههيلعتامتشا ام حضوأ ناهربالو : لئكأ مالكة يهلالارومأألا نم ةيرشبلا لوقعلا دنع

 ريسفتلا رهاظ ىلإ عجرنلف ؛ رارسآلا ةذه تفرع اذإو

 ناتل أسم هيفف (وه الإ هلإ ال هللا ل هلوق امأ

 هربخ هدعب امو :ءادتبالاب عفر (هللاد (ىوألا 1 أملا»

 لاك لا 01 تي وف ظولكلا ا : مبضعب لاق 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 امو مكنا) هلوقب نآرقلا ىف هاوس اذ نتألم فنا واقل. كاكامز

 ةدابشال اقحتسم ناك ةلعف اذإ ام ْلَع رذاقلا وه هلال لر(هللا نود ارم ثودنعت

 لئاسم هيفف 4 ىحلا ] 7 هلوق امأ

 لعق الا ىلا قاعداف 5 رذح : ملوةك .ىح هلصأ ىحلا «لوألا ةلأسملا )9

 انكاس قباسلا ناك مت : واولاو ءايلا تعمتجا ايلف ءويحلا هلضأ»عراتاألا نا لاهو هل[

 ةددشم ءاب العجل

 قل اس كرارح و معي نأ مصي ثا لكك ل!" نودكتجلا لاق 4 ةيناثلا ةل أملا)

 ملعي هنأ عنتع ال ثيحب ءىثلا نوك نع ةرابع هنا : مبضعب لاقف : ال مأ ةدوجوم ةفص مويفملا اذه

 نع ةرامع ةاملا تناكاملو : نوةقحملا لاقو «ةدوجوم ةفص نوكي ال عانتمالا مدعو : ردقيو

 هب فوصوملا ناكل ًادوجوم افصو ناكول ذإ  ىددع رمأ عانتمالا نأ تبث دقو « عانتمالا مدع

 نأ تبناو ٠ مدع عانتمالا نأ تبث اذاو لا وهو ادوجوم دوجولا 0 نوكيف . ادوجوم

 ةفص ةايحلا نم موهفملا نوكي ىأ مزال ؛ دوجو مدعلا مدع نأ تبثو ؛ عانتمالا اذه مدع ةايحلا

 بولطملا وهو ةدوجوم

 , ردقيو ملعي نأ حصي ىذلا هنأ وه ىلا ىنعم ناكاملل : لوقي نأ لئاقل 4 ةثلاثلا ةلأسملا

 اف هكراشي ةفصب هسفن هللا حدمب نأ نسحب فيكف : تاناويحلا عيمج لصاح ردقلا اذهو

 تانا زرقا بخل

 ئشازك لب .ةحبصلا ةذهنع“ةزانعسيل ةغللا لصأ ق'" ىلا" نأ تالا اذه ىف ىدنع ىدلاو

 ,تاوملا ءانخإ“ ::ةفس ةيزكلا لضاأألا ةرابع قأ ردا“ انيك عنو هدانا لقت فاول كا

 هن انييَحلاَف تبم للي ىلإ ) لاقو (اهتوم دعي لص رالا نك عك هللا هم ركراثا لا سافر كاكا كل



 ةبالا«مويقلا حلاوه الإ هلإ ال هللا» ىلاعت هلوق 1

 ةبجلا ىفن ىضتقي هتطساوب و زي>:لاىفن ىضتقيو دنلاو دضلاىفن ىنعع ةدحولا ىضتقيكلذو « هتقيقح

 د رأت ورح ىضتقل هريغل ام وقم هنوك :ىق ؟ موف دارك ءاضيأو

 الا كج يكاد رانا تالا تاياإلا هلع اتا: هللا لكلا دانتسا ىطتقي و "هن وأ ناك

 هذهتغلب مرج الف . ىملالا لعلا ثحابم عيمج نيطيحناكنيظفالا نيذه نأ رهظف : ردقلاو ءاضقلاب

 لاح هللا ءاسأب ع ظعاألا مسالا وه نوكي أ توتا, صقل دبمقملا كلا ةفرشلا ىلا

 هنآ : ىبملا و (مون الو هس هدأت الز ةلوقب كلذ: دك + مويق ىح هنأ .نيب امل: ىلاعت هنأ: مت

 ةناح م رهف! لفطلا ءأ لتخال ةعاب ةنعالفغ اول لفطلا سمأب ملا نال وقفا دي نك ل

 الو ةنس هذخأت ال) هلوقف , مهريبدت نع لفغي نأ نك الف . تانكمملا مويقو . تاثدحلا عيمج مهق

 هنا مث « منان نانسول كنا : لمهأو عيض نمل لاقي اك وهو . امئاق ىلاعت هنوك نايبل ديك أتلاك(مون
 قافدلا هلوق هر كح هلع تتر ءةريعل اموقم ؛ هتادن, ايمئاق .هنزك ,ىنعم امونق هتوك نيب امل لاعت

 اجر لس (اعاو# ةنهام كيف وعت [| ماومام لك ناك امل هال (ضرالا ىف امو تاراعلا

 قامهل)هلوقنم دار لاوهو ؛ هل اكلمو هل اكلم هاوس امؤك نوكي نأمزل : هقيلختو هنيوكتو هموقتب

 ىف هنكح نأ تبث ؛ هاوس ام لكل كلاملاو كلملا وه هنأ تبث امل مث (ضرأألا ىفامو تاوامسلا

 ىذلا اذ نم) هلوقب دارملا وهو . هرمأو هنذاب الإ مح ءايشآلا نم ءىث ىف هريغل سيلو راج لكلا

 فرصت هكلمفف هريغل نوكي النأ . لكللاكلام هنوك نممزلي هنأ نيب امل مث (هنذاب الإ هدنع عفشي

 نأ « لكلاب ىلاع ريغ هريغ نوكو لكلاب املاع هنوك نم مزاي هنأ اضيأ نيب ؛هوجولا نم هجوب

 امو مهيديأ نيب ام لعي) هلوق وهو . هنذاب الإ هوجولا نم هجوب فرصت هكلم ىف هريغل نوكي ال
 ةراشاوهو(هملعنم ءىشب نوطيحالو) لاقم ؛ لكلاب املاع هناحبس هنوك ىلإ ةراشا وهو 07

 نمر ف وكل[ بلا هكحو كلم - كفل 4 تام أمولعملا عيمج ملاع ريع ةريغ نك لإ

 قه وتلل هاه رانا يفتال اع كلذ ناين لاو 0 اظعألظرالاوتاوانملا ارو اف كل نأ

 تاوامسااهيسرا' عسو) لاقف» ناجل بالاخ اناجرد نم جرد فدا لإ اقترالا نود عطقنيو

 الو) لاقف «ةدحاو ةروصو ؛ دحاو تعن ىلع لكلا ىف هكلمو همك ذافن تأ 8 نضر دا

 نيب ؛ تاقولخلاو تانكمملاو تاثدحملل اموقس هنوك ىنعمب اهويق هنوك نيب امل م (امهظفح هدؤي

 هلاك نومالا 156 رماد هريغ لإ جايتحالا نع اهزنم . هتاذو هسفنب امناق ىنعمب امويق هن 1

 ( يظعلا ىلعلا وهو) لاقف. نامزولإ جاتحي ار وم ىح انرحتم نوكت نأ

 قاد هيا الرا ل تحب ال هنأ ىنعع», ةمظخلا و ىلعلا هتمرذا رملاو



 ُ ةيآلا «مويقلا ىل اهلا هلإال هللا» ىلاعت هلوق

 0 هنوك عنتما زيحتمي 0 525 اذإو ٠ عنتمم هئلَغ تسكارتلا نأ دوو ؛ مسقنم وهف زيحتم لك

 سيلا زيحتم سيل هنأ ثيث اذإو ؛ ةيشخ ةراشإ هيااراتقتنأ نكءامالإ رنكتملا ئغمالا نال / ةبيجلا

 نوكسو ةكرحو ءاضعأ هل نوكي نأ عنتما ةبجلا ىف

 رومأ مزلتسي هتاذب اسمئاق هنوكو « هتاذبامتاق ناك امويق ناكامل هنأ «اهيناثوإل

 الصأ لح ىنالاح الو . ةدامف ةروص الو . عوضومىف اضرع نوكيال نأ (لوالامزاللا إل

 ةتاذب امويق نوكيال ةريغلا ىلا رقتقملاو : لحما ىلا ”رقتفم لاخلا نآل

 |هويقناكاذاف : ملاعلل مولعملاةقيقحروضحالا ملعلل ىنعمال : ءاملعلا ضعب لاق «ىناثلا مزالااو إل

 روضحلا اذهالا لءلل ىنعمال ناكاذإ و هتاذدنع ةرضاح هتقيقح تناك هريغبال هسفنب امئاق 2

 اناآلاو“ هزشات لفت اما هناف ادع ام كوك ان قوام هنا د نداف أت اذ ةه واع سس نورك نأ كل

 نو ديا راتخملا ”لغافلاف:راصخالا نأك نا ريثأتلا كلذو ؛ ةةريغل اموقم ةنوك ىدع موف هنأ اش

 لكل ةبجوم هتاذ نآل ؛هاوسام لكب املاع هنوك اضيأ مزل باح الابناك ناو « هلعفب روعش هل نوكي

 ملعال ةلع ةلعلاب ملعلاو . هتاذب املاع هنوك هتاذل سفنلاب امئاق هنوك نم مزلي هنأ ىلع اللد دقو هاوسام

 تامواعملا عيمجب املاع هنوك امويق هنوك نم مزاي الك تاريدقتلا ىلعف , لولعملاب

 كلذ معو مت ىف هريثأت نال اثدع هاوسام لك ناك « هاوساه لكل امويق ناكامل 4 املا ورج

 انإو "ةشع لاككاما رق لاح "كانا لح للا علا كلذ ءاه نا 5 نأ عنتمي ريغلا

 اثدح لكلا ل نأ بجو ني ردقتلا ىلعو ؛ هتودح ل

 ريغب وأ ةطساوب امإ هيلا تانكمملا لك تدنتسا تانكمملا لكل امويق ناكامل هنأ( اهعباروإل

 0 هاتحضوأو هانلضف دق امت اذهو ءاقح ردقلاو ءاضقلاب لوقا ناكنيريدقتلا لمكو « ةطساو

 ١ تتلع'اهان كذا دقاعملا ةنهأ قف" تلمأتأو ىرقوما كدعاشن] نانا ة رك تايآ فاك ل

 مرج الفاهويق اح ىلاعةهنوكةطساوبالا . ىملالا 5 ةقلختملا لئاسملا نما تب :ةظاخ لالا

 داو هلإ مهلإ وز كلارقك فلا كاكا .اذه وه مظع اللا مدالا ا

 ام هلا طا ا 2 يك هولا ا هلإال هنأ هللا دبش) هلوقو ( وه الإ هلإال

 د هيلا 0 دي>وتلأ ناب ه.فف 0 هللا وه لق) هلوق

 فيرا ةففوار هعع ض ل58 نق حولا اهنا مكبر نا) هلوق امأ 5

 ىضتقي امويق هنوك نآل .لكلا ىلع لدي هناف (مويقلا ىحلا) هلوق 0 ةقيمللا هنكتإ 28 هن

 0 هب ةدحولاى تعب هتاذب امثأ5 1 دل انو نأ ؛هتاذب اما نك أ
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 نكم رف زك نأ لوقلا لطف ؛ 0 ساد وج ومدج ودق أ 8 55 متان م مك لكلارب ا

 نادوج رملصح واهنال ؛ لطاب انهأ اذهنةجاو 6 تادوجوملا : لاعب نأ ره وىاثلا ا

 4 6 0 ىفالاب نيرااغتمو تاذلاب 0 َْق يك رام ناكل ل هاذ بجأ 15 م كَ لك

 056 كراشملا هلا ىذلا تر للا( ه5 رمااعبم دحا و لط لوكف « ةريامملا هب ل رباعم ةكرامشملا

 ام "66و ع كر هنا خأو ظىلأ هدف وهف ب ل

 2 دوجولا كو 05 0 اع وق هع لأ رقتفم 0 كل رقتفم وهف

 اف 1| كح اشلا تل كا 4)] نادع لاي الو. كاع ك ]3و دود ولا كححاو امم ءىش نك امل دخاإو

 2 هناذل نكم ورف هادعام 0ك ناو 5 هناذل دوجولا بجاو دحأو دوجوه تادوجوملا عوم

 هتاذل بجاولاف ناذه لطب اكل هاذ دوجولا بجاو وه ىذلا دوجوملا كاذ داجاب دوجوه

 هدوجو َّق رقتفف ار لكامأو 2 هأوسأم 5 هدوجو َّق نءتسم و 0 هتاذبو هتاذإ تداوج اوم

 هتيهام ْق هأوسام لك موقتل بدسو هتاذب مثاق هناأذإ بجاولاف ,هتاذز بجاولا داحبإ للا هتيهامو

 5 سذلاب قحلا .مويقلا وه ناك تاذا 0 بج أو ناك 1 :« هدوجوو هتمهام ىقق هادعام لكل

 0 ا ل ا ل نك نازاغإ يعلق روما نك انلسما م يكفل ل
 هلوقب باحبالاو ةيلعلاب ًارثؤم هنوك مثو لازأ مرجال ءر ع لكعا ليس لك ادع نوح

 هلوقو 1 ارداق ناك هنوك للعلد «ىحلا» هلوقيف ةالاعفلا كار ذلا وه «ىحلا» ناف (مويقلا ىحلا)

 «بقح كحل نيلصاللا نيذه نمو. هأدعأم 0 اموهدمو هتاذب ا 0 ىلع لك « مويقلا»

 دي>وتلا مع َّق ةربدعملا لئاسملا

 نأ هناهربو 2 ءازجالا نم ة ريغ هتيهام نأ ىعمع دحأو دوجولا بجاو نأ (املوأفإل

 ورش كر لكو 3 هريغ هوؤزجو هئازجأ نم دحأو لك قة ل 4 َّق ردم هناف 0 15

 مورق هنأ ناهربلاب اني دقو 6 أهويق 0 الق ٠ هناذب اموهتم نورك هريغب موقتملاو 1 هريعل موهتم

 دحاو دوجولا بجاو نأ : : امهردأ : 5 امزال هل لصألا ]ذوق ٠ دحأو هتاد ٌّق ىلاعت هنأ تنل اذ

 بؤجولا كاك كلذ ضر ةول د( 2: اذ كح و امرم دحأ ولك نائيش كالا ع ل هنأ ىنعمب

 ند 8 هتاذ َّق امهنم دحأو لك مزق )2 ةنامملا هنأ م ريغ كرا ملا 4 اة 2 نئدتلا ْق انام

 ل هنأ نان دقو ءنأرج

 قاد 2 ًازيحتم 4 رك عنتما نيأزج ند ةكارم نوكت نأ هته.هح ُى عنتمأ دكا هنأ : ىناثلا مزالا



 1 ةياآلا «مويقلا ىملا وهالإ هلإال هللاد را

 0 لام راس اهلح د الو امو نيتدات نيطابلا ا رجه الا رآد فا لا 0

 ىف ىسركلا ةبآ أرق نمد لوي وهو ربخلا داوعأ ىلع كين تعم : لاق هنأ ىلع نعو ةليل نيعبرأ

 دياغ ذأ قيدص الإ الع بطاؤبا الو: توللالا هللا لايخد 2 هعام مل ةبوتكم ةالص لك رد

 رك اذتو «هلوح ىتلا تايب آلا و هراج.راجو هراجو هسفن ىلع هللا هنمأ هعجضمذخأ اذإ اهأرق نمو

 هللا لوسر ىل لاق لاق مث « ىمركلا ةيآ نه متن نأ“ ىلع مهل لاقف . نآر قلافام لضفأ ةباحصلا

 .« نآرقلا مالكلا ديسو . رن الو دمح برعلا ديسو « مدأ رشبلا ديس ىلعاي» سو هيلع هللا ىلص

 مث تاتاق ردب موي ناك امل : لاق هنأ لع نعو «ىسركلا ةبآ ةرقبلا دبسو ٠ ةرقبلا نآرقلا ديسو

 ىحاي : لوقي دجاس وهو تن لاق . عنصي اذام رظنأ سو هيلع هللا ىللص هللا لوسز ىلإ تج

 عجراو بهذا لازأ الف ؛ كلذ لودي وهو تدج مث لاتقلاىلإ تعجر م .٠ كلذىلع ديزبال . مويقأي

 هل هللا حتف نأ ىلإ كلذىلع ديزبال ناكو ؛ هيلا رظنأو

 ركذلا نآك فرَشأ مولعملاو روك دما ا ناعبتي ملعلاو ركذلا نأ معاو

 هنا : لاقي نأ نع لاعتم وه لب هناحبس هللاوهتامولعملاو تاروكذملافرشأو : فرثثأ ملعلاو

 ءهاوسام ةسناجج نع سدقم وهو « ةلكاشمو ةسناج عون ىضتقي كلذ نآل ؛ هريغ نم فرشأ

 لالجلا ةياهن ىفمالكلا كلذ ناك. هئايربك تافصوهلالجت وعن ىلعلمتشا مالك لك ببسلا اذهلف

 تاياغلا ىصقأ ىلا فرشلاف ةغلاب ةيالاهذه تناكم رجال كإذك ةيآلا هذه تناكاملو ٠ فرشلاو

 تايابنلا غلبأو

 الاهلإ الز هلوق ريسفتو . باتكلا لوأىفمدقت دق (هللا) ةظفل ريسفت نأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا)

 (مويقلا ىحلا) هلوق ريسفت ىورلكتنأ انههقي «وه الا هلإال دحاو هلإ كطإو» هلوق ىف مدقت دق (وه

 تاولص هنأ انيورامو (مويقلا ىلا) هللا ءاعسأ مظعأ : لوقي ناكهنأ هنع هللا ىضر سابع نبا نعو

 نيهاربا لاومسالا اذه ةمظع ىلع لدب ءردب موي دوجسل 0 ىلع ديزي ناك ٠ هيلع همالسو هللا

 تل لا ل ا 0 قيفوتلا هللا نمو هريرقتو . هتحص ىلع ةلاد ةيعطقلا ةيلقعلا

 اهضعيوةنكم اضم: نوكك نأ اماوةبجلاو اهرسأب ناوكت نأ امإو ءةكمباهرسأب تركت ك1 0

 لكو « هئازجأنم دحاو لكوملا رقتفم وهف عومب لك نآل . ةنكم اهرسأب نوكت نأ زئاجال ةبججاو

 هتاذب نكمم عومجملا ذهف . ناكمالاب ىلوأ نكمملا ىلا رقتفملاو « نكم عومجلا اذه ارا يحل

 اذهف : هل رياغم حجرمل الا همدع ىلع هدوجو حجرت,.ال هناف نكمت لكو نكمي هئازجا نم دحاو ضب

 ناكام لكو هل رياغم حجرم ىلا هئازجأ نم دحاو لك بسحتو اعومج هنوك بسحب رقتفم عومجلا



 ةيآلا «مويقلا ىحلا وه الإ هلإال هللا» ىلاعت هلوق 0
 تس سس ساس 1 1 1211 يي يي م سل 5

1 
 5 رى يَ 1

 تاوامسلا ىفام الوالد ةلس# تلا 0 الإ هلإال هللا
 8 ا 262-6 هس وج ع 6 ع

 مهفلخامو مهيدي |نيبام لمي هنذأب , الإ هدنع عفش ىذلا 7 ضرألا قامو 10

 ل 0

 ”رآلاو تاَوايسلا هيسرك سو ام الإ همأع نم ءىَتِب نوط هجم الو
 ا آخ -

 هذ 2 م ا تار تاس سس

 «؟86ز ميلا قولا وهو ياكم هدؤيالو

 ىف امو تاواهسلا ىفام هل مون الو ةنس هذخأتال مويقلا ىلا وه الإ هلإ ال هللا ىلاعت هلوق
 الإ هلع نمءىثشب نوطيحالو مهفلخ امو مهمديأ نيبام ملعي هنذاب الإ هدنع عفشي ىذلا اذ نم ضرالا

 «ميظعلا ىلعلا وهو امهظفح هدؤي الو ضرآلاو تاواعسلا هيسرك عسو ىماشام

 اهضعب ةثالثلا عاونألا هذه طلخي هنأ م ركلا باتكلا اذه ىف ىلاعتو هناحبس هتداع نم نأ معا

 انآ ضعقلا ن5 لل ةاوضقملا و«( ضضقلا - ماكحالا ٍلعو ؛ ديحوتلا لع ىنعأ ٠ ضعبلاب

 قيرطلا وه قيرطلا اذهو . فيلاكتلاو ماكحألا مازلإ ىف ةغلابملا اماو ء ديحوتلا لئالد ريرقت

 مولعلا نم عون نم لقتتا اذإ امآف « لالملا بجوي هنآل , دحاولا عونلا ىف ناسنالا ءاقبإال نسحألا

 لقتناو رخآ دلب ىلإ دلب نم رفاس هن اكف . بلقلا هب حرفيو ردصلا هب حرشي هن اكف رخآ عون ىلإ

 نوكي هنأ كش الو ءرخآ عون لوانت ىلإ ذيذل ءاعطلوانت نم لقتناو ؛ رخآ ناتسب ىلإ ناتسب نم

 نآلا ركذ ةحلصم هآرام صصقلا لع نمو ماكحألا مع نم مدقت اهف ركذ املو . ىبشأو ذلأ

 لئاسم ةيالا ىفو (مويقلا ىلا وه الإ هلإال هللا) لاقف ؛ ديحوتلا للعب قاعتيام

 لاق هنأ ملسو هيلع هللا .ىلص هللا لوسر نع ىور. ةيآلا هذه لئاضف ىف (ىلوألا ةلأسملا 9
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 لوألا د م لدا

 هعبط مزتلم نم بلطي

 ا ا

 هرالا مم اخ اع تيرشلا نحصل عبط مم

 همزتلل ةظوفحم لمنلاو ءطلا قوقح
 أ

 ةيرصملا ةيبلا ةعبطملاب عبط
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