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 ىتح نونمؤي ال كبرو الفد 2

 ةيآلا «كوكحي
 «اجرح مهسفنأ قاودحيالم»

 ةبآلا «مهيلع انبتك انأ ولود

 ا مهانيتآل اذإو د
 ةيآلا «|مظع

 «لوسرلاو هللا عطي نمو»

 ةيالا هللا نم لضفلا كلذ»

 اود اوما نيذلا امارات

 ةيآلا «كرذح

 ةيالا «نئطبيل نم مكتمنإ و »

 هلا ةيشم مكتباصأ نافد

 «هللا نم لضف مكباصأ نئلود

 ةيالا هللا ليبس ىف لتاقيلفد

 ةيآلا «نولتاقتال ركلامود

 ىف نولتاقي اونمأ نيذلا»

 ةيآلا <هللا لبس

 اوفك ل لبق نيذلاىلإ رتولأ»

 ةيآلا «ركيديأ
 ةيآلا «ليلق ايندلاعاتملق»
 «ت وملاك نداو وكت الذ

 «(ةنسد مهبصت نإو»

 ةيآلا «موقلا ءالؤه لاف»

 هللا نف ةنسح ىف كباصأ امد
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 ةيآلا «ةعاط نولوشو»

 ةيآلا «نآرقلان وردتي الفأ»
 «نمآلا نم مأمثءاج اذإود

 «مهنم هنوطبذتسي نيذلا هيلعلد

 ةيآلا ءكيلع هللا ضفالولود

 ةيالا « هللا ليسف لتاقف»

 سأب فكي نأ هللا ىع»
 ةيآلا ءاررفكرنذلا

 «ةنسح ةعافش عفش نم»

 «ةئيس ةعافش عفشي نمو»

 ةيالا «ةيحتب مح اذإو»

 «ابيسح ءىثشلكىعناك هللا نإ »

 «ركتعمجيل وهالإ هلإال هللاد
 « نيف نيقفانملا ىف مك فد

 ةيآلا «نورفكتول اودو»

 « ٌمثرودص ترصح ؟ؤاجوأ»

 «نودي رب نب رخأ نودجتس»

 «انم ملتقي نأ نموا ناك امود
 ةيالا«أطخ انموملتق نمو»

 «مكلودعموق نم ناك ناف»

 منيو مكتب موقنمناكنإو»

 « قاثيم

 «نيروش مايصف دحب مل نف»
 | ليعتم انمّوم لتعي نمو»
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 َج ' ىزارلا رخفلا مامالل ريبكلا ريسفتلا نم رشاعلا ءزجلا سرهف

 ةيآلا «ىبرقلا ىذبودىلاعتهلوق
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 ةيالا «بنجلاب بحاصلاو»

 هللا نإ ناعأ تكلم امور

 أ روش الاتع ناكنم كحال

 نورمأيو نولخب نيذلا»

 ةيآلا «لخبلاب سانلا

 ءائر لاو مأ نوقفني نيذلاو»
 ل

 «هللاب | وما ول مهلع اذامو»

 «ةرذ لاقثم مظيال هللا نإ»

 «اهفعاضي ةنسح كت نإو»

 لك نم انتج اذإإ طيش

 ةيآلا «ديبشب

 «اثدحةتلانومتكي الود

 اوبرقتال اونمآ نيذلا اهيأاي»

 ةرآلا راكم متلأو ةالصلا

 «رفس ىلعوأ ىضرم متنك نأ و»

 ةيآآلا «ءاسنلا متسمال وأد

 ةيآلا «أبيط ًاديعص اومميتق»
 ابيصن اوتوأ نيذلاىلإارت ملأ»

 ةآلا «قاتكللا نم

 » ماكل وفر<اوداهن.ذلا نم»

 ةيآلا «مهتسلأب ايل انعارو»

 «اليلقالإ نونمؤي الف»

 «باتكلااوتوأ نيذلااهمأاي»

 ما 6
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 «مهسفنأ ن وكي نيذلاىلإرتمأ»

 ابيصن اوتوأ نيذلاىلإ رت ملأ»

 «تبجلاب ن ونم وي باتكلا نم
 يللا نمل مم مأ»

 ل سانا نوت ال ادا

 ةيآلا «سانلا نودسحب مأ»

 انتايآب اورفك نيذلا نإد

 ةيآلا «أران مهلصن فوس

 تاخلاصلاا ولمعواونمانءذلاو»

 ةيالا «تانج مهلخدنس

 اذ ىكرأ مرمأي هللا نإ»

 ةيآلا «اهلهأ ىلإ تانامألا

 «سانلا نيب مكح اذإو»

 هللا| وعيطأ اونمانيذلا امأايد

 هدا لرد

 ةيآلا (ءىث ىف متعزانت نافد

 تراي رات نسحأ رع كاذر

 «نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ
 ىلإ اولاعت مهل لبق اذإو»

 ةيآلا هللا لزنأ ام

 «ةبيصم مهتباصأ اذإف يكف

 6 مهظعو مهنع ضرعأف»

 لأ لوسأر ننال انود

 ةيالا «هللا نذأب عاطيل
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 ةيآلا «هللأ ىلع ةبوتلا امإ»ىلاعت هلوق

 نولهعي نيذللةبوتاا تسيلو» 2

 «تائيسلا

 «توملا مدحأ رضحاذإىح»

 «رافك ثونوتوع نيذلاالو»

 املأ ًاياذع مهلاندتعأ كئاأ د

 لالا ارز نيذلا امااند

 ةيآلا «كل

 «ةنيبم ةشحافب نيتاينأ الإ د

 اتيلووم كلت نأ, ىمفد

 جأريثكا[نيخلااهيف هللا لعجو

 «جوذ لادبتسامثدرأ نإو»

 ةىآلا ءاناتبم ةنوودخأت أد

 ىنس أ دور هر يأت فك وذ

 ةيآلا «كضعب

 ءاظيلغ اقاثيم مكنه نذخأو»

 «؟ؤابآ حكنام 0 الود

 ةيآلا «مكتاهمأ كيلع

 «؟كئعض رأى اللا متاهمأو»

 «ركئاسن تاهمأو»

 « ؟روجحف ىلا رو»

 ةيآلا «مكتانب ألئالح ود

 «نيتخاألا نيب اوعمجت نأو»

 ةدالا «ءاسنلا نم تانصخملاو»

 3-5 «مكلذ ءاروام ركل لحأو»
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 ىزارلا رخفاا مامالل ريبكلا ريسفتلا نم رشاعلا ءجلا سرهف

 0 مكلاومأباوغتبت نأ د ىلاعت هلوق

 ةيآلا « نونم هل متعتمتسا افر

 « متيضارتامف مكيلع حانجالو»

 «الوط مكنم عطتسي مل نمو»

 ةيآلا ,كناعأ تكلماهث»

 ةبآلا «ضعب نم مكضعل )

 «نهلهأ نذاب نهوحكتافد

 «فورعملاب نهروجأنهوثآو»
 ةيآلا ءنصحأ اذافد

 ةيآلا ءىل نيبيل هللا ديرب»

 «مكيلع ود نأ دب ر هللا ود

 «ركنع ففخي نأ هللا دي ريد
 اراك را نذلا اعأاند

 ةيالا «لطابلاب مكب مكلا ا

 ةيآلا «ةراجينوكت نأ الار

 «اناودع كلذ لعفي نمو»

 «هنعنوهتامرئابك اوبتجت نإ»
 «مكضعبه.هللا لضفاما و نمتتالو»

 هر دكا كغ يض لاجرلاو

 ةيآلا «ىلاوم انلعج لكلو»

 ءيكنامأ تدقع ن.ذلاو»

 «ءاسنلا لع نوماوقلاجرلا»

 «نهزوشت نوفاخت ىناللاود»

 ةيآلا ءامهنيب قاقش متفخ نإ ود

 «هباوك رشتالو هللا ا وديعاو»





 114 سعنم انما لتقيم لات لوف ع

 ناودعريغ دمعلال تقلا نوكينأ : امهدحأ : نيعضوم ىف ةصوصخ ةيآآلا هذه : لوقت انألعاو

 هناذ هنع بات اذإناودعلا دمعلا لتقلا : ىتاثلاو . ةتبلا ديعولا اذه هبف لصح الهناذ صاصقلا ىف اك

 صصخت نحنف نيتروصلا نيتاه ىف هيف صصصختلا لوخد تبث اذإو ؛ديعولا اذه هيف لصحال

 ةيآلا هذهف ًاضيأو (ءاشي نمل كلذ نودامرفغيو) ىلاعت هلوق ليلدب وفعلا لصحاذإ ايف مومعلا اذه

 را جالا قاع « هلق زارا طعاولا تانويع زل رقكا 1 :بعاإلا تام نيكو ديعرلا ت ل ع ىدحإ

 ىف ةرقبلا ةروس ىف هانركذ دق كلذ لكو « ةحجار دعولا تامومع انآ انني دش :ع انمجأ دق ديعولا

 (نودلاخ ايف مثار انلا بادأ كئوأف هتليطخ هب طلخا ف ةئدس 50 لب) ىلاعت هلوق ريسفت

 ريغ ناودعلا دمعلا لتقلا ىلع مدقأ نم ةبوت : لاق هنأ سابع نبا نع لقن 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 : هوجو هيلعلديو « ةلوبقم اهنإ : ءاماعلارومج لاقو « ةلوبقم

 نم ةبوتلاف رفكلا نع ةبوتلا تلبق اذاف لتقلا اذه نم مظعأ رفكلا نأ (ىلوالا ةجحلا)

 كارلا لوا ؟زخقلا ذه

 نولتةيالو رخآ الإ هللا عم نوعديال نيذلاو) ناقرفلا رخآ ىف ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةجحلا

 ةمايقلا 0 باذعلا هل فءاضي ااا قاب كلذ لعفي نمو نونزاالو قحلاب الأ هّللأ مرح ىلا ندمنلا

 را 8 نعل لتقلاب ىنالا ةبوت قئاك اذإو (اهلاص داع ل نمأو بات نم الإ انابمهيفدلخ و

 ىلوأن اك ةلوبقم هدحو دمعلالتقلاب ىنألا ةبوت 0 نأبف : ةلوبقم ةيآلا هذه ىف ةروك ذملارئابكلا

 3 رثكلا يس 15 نع وفعلا 1 دعو (ءاشي و كاذ نودام رفغيو) هلوق ث امل ةجحلا)

 لاك ةلوذ هلوزو” ربع ىداختا ءوجلا ىلاعت هللا ءاش :رإ هيلبو ؛ رشاعلا ءزجلا مح

 هلاك ! ىلع هللا ناك. ءاسلل ةرروئس نم هللا ليبس ىف متيرض اذإ انما نذلا اهيأاي ١



 معقب ش ةبآلا «أدمعتم انمؤم لتّقي نمو» ىلاعت هلوق

 بسانمإ ظفضولا اذهان ال: دمعلا لتقلا اذه ىه.دنعولا اذه ك1 كرك نأ بجو انبها د53

 تين اهنيأ: لاقي نأ مزل كاذك رمأللا ناك اذاو « هب اللعم مكحلا كلذ نوك مزاف مكحلاكلذا

 . هجو رفاكلاب ةصوصخم ةيآلا:هلوقل قبال هجولا اذهب« مكحلا اذه لصحب هناف ىنعملا اذه

 لتقلا اذه وأ 00 وه نوكي نأ ادإ ديعولا اذه قاقحتسال أشنملا نأ (عبارلا هجولا»

 نروكر الب دف(! لتقلا اذه لبق الطاحوفكلا ناك رمكشلا 1ك 2 لإ اد ا ناو ردا

 نا : لاقيام ىرجب ةي + ةيراج ة ةيآلا هذه نوكست ريدقتلا اذه ىللعو « ديعولا اذه ىف ةتبلا رثأ لتقلا اذهل

 ريثأت هل نكي مل امل دمعلا لتقلا نآل ؛ هيلع هللا بضغوايف ادلاخ منهج هؤازخ سفن لتق دمعتي نم

 نا مولعمو ؛ ديعولا اذه ىفاحل رْثأال ىلا رومالا رئاس ىرجبو سفنلا ىرجب ىرج ديعولا اذه ىف

 لتقلا لصح اهنبأ : لاقي نأ مزاي ذيل ادمع التق هنوك وه ديعولا اذه أشنم ناكناو « لطاب كلذ

 هاضتارا ئذلا ةجلولا اذه نأ ”ان رك تنام :تقف« لالا اذه الكفي دقح و! ديعرلا ده[

 :: شل سل يدخل

 مسق ديعولا نآل د اسفلا ةياغ ىف وهف امهراتخا نيذللا نيهجولا نم «ىناثلا هجولا ام مأو)

 0 'ء ا أطخ اذهو ؛ هللا لعبذكلا زوج دقف هيف فاخلا هللا ىلع زوج اذاف . ربخلا ماسقأ

 بذكتازوجاذإهنألو «بذكتلا نع هزنم ىلاعت هنا ىلع اوعمجأءالقعلاناذ « ًارفك نوكينأن مب رقي

 ديعو ىف ًاضيأ فاخلا زوال ملف . مرك ديعولا ىف فاخلا نإ : لاقام لجأل ديعولا ىف هللا ىلع

 صصقلا ىف فلخلا زوحيال ملف ٠ 0 نضردل 'كيعولا ىف ملخلا راج اذان اأو ؛ كافكا

 ةعيرشلا لكو نآرقلا ىف نعطلا ىلإ ىضفي بابلا اذه حتق نأ مولعمو ؛ ةحلصملا ضرغل رابخألاو

 باوجلاوه ءرخآ امجو هريسفتىلافقلا كحو . ءىثب سيل نيهجولا نيذه نم دحاو لكنأ تيد

 ءارجلا اذه لصوب ىلاعت هنأ اهف سيل نكل :ركذاَموه دمعلا لتفلا ءارج نأ لع لدن ةيالا : لاق

 اذهو :هلعفأ ال ىنأ الإ ؛اذكو اذك كب لعفأ نأ كَوازج : هدبعل ل لا لرشي دقو: ك ١

 تانالا ياست كيدز فك ةاماوه دسعلا لتقلا ءارج نأ ةءآلا هدم ]تت ناز تس شا 0

 لك ىوجت مويلا) لاف (هن“رج أوس لهي نم) ىلاعت كاف." نيتحتستملا نا 2ك لش ا

 ةنإ لب (4 | رش ةرذ لاثثم لمح نهو هري اريبخ ةرذ لاقثم لمت رنا قو ا ا

 (امظع اباذع هل دعأو) هلوق وهو ءازجلا اذه مهيلا لصوي هنأ ىلع لديام ةيآلا هذه ىف ركذ ىلاعت

 ارابخإ( امظعاب اذعهل دعأو) هلوق ناكولف(اهيفآدلاخ ماهج هؤازخل)هلوقب لصح هؤا رجاذهن أن ايبناف

 .ىلوأك لذ ناكفءراركتلا مزلي 1لعفيس ىلاعتهنأ نعرابخالا ىلعهانامح ولف ؛اراركست ناكق اقحتسالا نع



 ةيآلا « ًادمعتما:هؤم لتقي نمو» ىلاعت هلوق فر

 بسك نم لي) هلوق ريسفت ىف ةرقبلا ةروس ىف مهمالك ريرقت ىف انيصقتسا دقو ؛ قارختسالا ديفت

 معزو « امنع باوجلا ىف انغلابو (نودلاخ اهيف مث رانلا فاكحلا كيل راك هتلطخ ب ةطاخأ و هتيم

 ائيمش ىضترأال انأو : لاق . ةريثك اقرط ةيآلا هذه نع باوجلا ىف اوكلس باحصالا نأ ىدحاولا

 كلذ نم ءىث ىلع لديال ظفللاو «رامضإ امإو « ةضراعم امأو ؛ صيصخت اما اهورك ذ ىتلا نآل اهنم

 مث انمؤم لتق رفاكىف تلزن ةيآلا نأ ىلع نيرسفملا 0 ”لوالا . نايحر هديتعأ ىئدلاو : لاق

 اذهو « منهجي ىزجيس هنا ىأ لابقتسالا هانعم (منهج هؤازج) هلوق لآ ناكل ةصفلا كلك كد

 ىذلاهمالك لصاح ا ذهف « نينم وم لاديعوهللا فلخت نازوج هاد مرك ديعولا فلخو :لاقدنعو

 . هريغ هلاق امن ريخ هنأ معز

 ظفللا مومعب ةربعلا نا هقفلا لوصأىف تبن هنأل كلذو . فيعضف لوألا هجولا امأ : لوقأو

 رافكلا قح ىف هلوزنف « لصاح قارغتسالا ىلع لادلا ظفللا نا تبث اذاف « ببسلا صوصخ ال

 هنوك ىضتقي ظفللا مومع نأ اك: لوقن مث « ةيلكلاب مالكلا اذه طقسيف « مومعلا كلذ ىف حدقيال

 ةيآلا هذه صيصخت نم علمي 2200 ايش ]كف 05 رركادملا همضلا فرع را لك ىف اماع

 نوجاتحيام مهبلعمث رافكلاعم ةدهاجلاب نينمؤملا مأىلاعتهنا : لوألا : هوجو نمهنايب و « رفاكلاب

 هذه ىف ركذف (أطخ الإ انمؤم لتقي نأ نسل ناكامو) هلوقب أدتباف , دابجلاب لاغتشا دنع هبلا
 عم هنوكس دنع ملسملا لتق ةرافكو « مالسالا راد ىف ملسملا لتق ةرافك : تارافك ثالث ةبآلا

 لتق كح هبيقع ركذ مث «درعلا لهأو ةمذلا لهأ عم هنوكس دنع ِلسملا لتق ةرافكو ؛ برحلا لهأ

 مح نايب ناك نيباسملاب صتخا محل انايب اطخلا لق مكح نايب ناك الف « ديعولاب انورقم دمعلا

 مهب صتخم ل ناف ؛ نينمؤملاباصتخم اضيأ نوكي نأ بجو ء اطخلا لتقل دضلاكوه ىذلا دمعلا لتقلا

 ليبس ىف مترض اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي) ةيآلا هذهدعب لاق ىلاعت ةنأأ ال ل مو خد نم لقأ الف

 اهإ تايدآلا هذه نأ ىلع نورسفملا عمجأو (انمؤم تسل مالسلا 5كيلإ قلأ نمل اولوقتالو اونيبتق

 «فوخلانم اوءلسأ امنإ مهنأ اومعزو مهولتقف اوملسأف اموق اوقلنيملسملا نم ةعامج قح ىف تلزن

 ىضتقياضيأ اذهو : نام الان ورهظي نذل! لق نعنينم وما ىهنؤفتدروةب.الاهذبف : ريدقتلا اذهىلعو

 لصحب ىتح نينمؤملا لتق نع نينمؤملا ىهن ىف الزان (ًادمعتم ًانمؤم لتقي نمو) هلوق نوكي نأ
 .رافكلاب ةصوصخم اهنوك :نم عنمب اهدعب امو ةيآلا هذه لبق | نأ اناكاد اكع كرف "كامات

 كلذ نوك ىلع لدي هل بسانملا فصولا ىلع مكحلا بيترت نأ هقفلا لوصأ ىف تبث هنأ : تلاثلا

 هلوةو(امهيديأ اوعطقافةقراسلاو قراسلاو)هلوق نأ انفرع قيرطلا اذهبو . كلا كإذإةلع فصولا

 ؛ انزلا وه دلجلل بجوملاو ؛ ةقرسلا وه عطقلل بجوملا (امهنم داو لك اودلجاف ىنازلاوةينازلا)



 3 .. .. '2آلا نأ ةلتم انسوم لتعم سوس لا لاق

 هسا عا ا 0 ب هرث مه رثو 20

 هع هّللأ بضغو ايف ادلاَح مب ل ادمجتم ع لتفتاو نرر . رهو

 لسا رس يق و

 فكارش [مظع ب 18 هل داو هنعلو

 رض لالا رف اناشنإ ناحأ ب طخاف دع ل[ كر دف عقي ال هنأ رهاظلاب فافكت الار

 (هللا نم ةبوت) هلوقف « ةعقاولا كلت ىف عقب ال هناف ناسنإ كانه سيل هنأب عطقي عضوم ىف الإ ىرب

 ”"طاخحالا كرت ىف ارصقم داك هنأ لع 5

 موصلا ةماقإ ىف هل نذأىلاعت هنأ ىلإ عجار (هللا نم ةبوت) هلوق نأ( باوجلا ىف ىناثلا هجولارإ

 ناك الف , هنع ففخ دقف بنذملا ىلع بات اذا ىلاعت هللا نالكلذو « هنع رجعلا دنع قاتعالا ماقم

 . مزاللا ىلع موزلملا مسال اقالطإ فيفختلا ةدارال ةبوتلا ظفل قاطأ ةبوتلا مزاول نم فيفختلا

 نوكيال نأ ىنمتيو مدني هناف أطخلا اذه لثم هلقفتا اذإ !نموملانأ(باوجلا ىف ثلاثلا هجولا إل

 . ةبوت ىنعلا كلذو مدنلاك لذ ىلاعت هللا ىمسف عقو ام كلذ

 مكح دمعتي ملودصقي مل هنأب ملع ىلاعت هنأ ىنعملاو (امكح املع هللا فاكورإ ىلاعت لاق م

 . دمعتي و:ناتخ امب الإ: ناّسنالاذ خاب الإ نأ ئضتقت ةيكحلا ناذ, ءأطخلا ل ءفلاك لذي هذخاؤيام هنأ ىف

 ىنعم : اولاق حلاصملا ةياعرب ةللعم ريغ ىلاعت هللا لاعفأ نأ اودقتعا امل ةنسلا لهأ نأ معاو

 هنالي ل وهلا اذه لطي هب الا زدانمم ؟ ةلرتنللا تلاقو .-رومتالا نفل رداع رك كج ناب

 . لاحوه وهسفن ىلع .ىثلل افطع اذهناكل معلا وه يكحلا ناكولف « ملعلا ىلع مكحلا فطع ىلاعت
 دارالا ناك ملعلا ىلع افوطعم مكسحلا ظفل هيف درو نآرقلا نم عضوم لك ىف نأ تاو

 . ملعأ هللاو لعفلا ةيفيك ىلإ نادثاع مالعالاو ماكحألاف « هلاعفأ ىف امكحم هنوك مكحلا نم

 دعأو هنعلو'هيلع هللا :بضِغو اهيف ًادلاخ منهج هؤازجل ًادمعتم ًانمؤ» لتقي نمورإل ىلاعت هلوق

 ( امظع ًاباذع هل

 لثم ماكححأ هلو ,دمعلا لتقلا مكح نايب هدعب ركذ أطخلا لعقلا مح ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 بتك )ونمآ نيذلا ابمأايرإزهلوقاوهو ةرقبلاةروسمف.كلذبىلاعتي ركذي دقو« ةيذل او, صاضقلا توجو

 لئاسم ةيآلا فوء«ديعولاو مالا نم هيفام نايب ىلع رصتقا انبه مرج الف (ىلتقلا ف صاصقلا يلع
 ديعوب عطقلا ىلع : امهدحأ : نيرمأ ىلع ةيآلا هذبب ةيديعولا تلدتسا «شىلوالا ةلأسملا ١

 طرشلا ضرعم يف «نم» ةملك نأ لالدتسالا هجوو « زانلا ىف مدواخ ىلع : ىتاثلاو . قاسفلا



 ةيالا «نيعباتتم نيربش مايصف دحي مل نفو ىلاعت هلوق نس

 مو ئ 1 هماكنا ةعباسلا:ةيالا ف ةرسقت تراص 77 نأ ا (ثلاثلا امأ و)ل را

 . ريغال كلذ ىنعملا نوكي نأ بحب اره اذكف . كل ودع

 ىنذلا ةيد نأ ةفينح ىبأ بهذم نأ ىهو . ةيعرش ةلأسم ىف ررظت ثحبلا اذه ةدئاف نأ لعاو

 ةيدو « ىسوجما ةيد ثلث ىفارصنلاو ىدوهلا ةيد :ىلاعتهتلا هحر ىعفاشلا لاقو ملسملا ةيد لثم

يبو منيب موق نم ناكنإو) ةيآلا هذهب هلوق ىلع ةفينحوبأ جتتحاو . مسملا ةيدرشع اثلث ىسوجا
 مه

 :لوقن نحو « ةيدلامامت مهيف ىلاعت بجوأف (هلهأ ىلإ ةملسم ةيدف) لاق“ : ىذلا هب دارملا (قاثيم

 نأ يلع اضرار لال دال طقشف ةمذؤلا لهأ قح ىفال نينمؤملا قح ىف ةلزان ةيآلا نأ انيب انإ

 هلل يد ةيآلا هذق ىف يجوأ لاغت نال ؛مدوصقمىلع لدت مل ةمذلا لهأ ىف ةازان اهنأ مل تبثي

 ىف ىذلا قح ىف اهجوأ لآ ةيذلا تإ ملق ملف « ةيد ىمست ىلا ءايشالان م ءىث باحيإ ىضتقي اذرف

يك انيك نادم ملا ةيد نوكت نأزوحبال لو ؟ ململا قح ىف اهبجوأ ىجتلا ةيدلا
 ار 

 ةيذلا رادقم نأ متيعدأ ناف « سفنلا ةلباقم ىف ىدؤي ىذلا لاملا الإ امل ىنممال ةدلز تنافر ١

 جاجتحالا انكم لمدد «هيفالإ عقو 8 عازنلاو ء عونم ورهف دحاو ىنذلا ق> 3 مسملا 5

 . ملعأ هللاو

كع انبهو ىلو ألا ةيآلا ىف ةيدلا ىلع ةبقراا ريرحت مدق مل: لوقي نأ لئاقل 4 ةيناثلا ةلألا)
 س

 ًادجس بابلا اولخدا) هلوقك اذه راصف نيتآلا ىدحإ ىف نءطلا هجوتلهدافأ ول ذإ ء بيترتاا اذه

 . ملعأ هللاو (بابلا اولخداو ةطح اولوق را ا كا مش الارق

 ىضر سابع نبا لاق : لوالا : نالوق قاثيم مهنيب و اننيي نذذلا ءالؤه ىف (ةشلاثلا ةلأسملا 0

 ' امكلا ىم نودهاعملا مث : نسحلا لاق : ىناثلا . باتكلا لهأ نم ةمذلا لهأ مث : امهنع هللا

 نع الدب كلذ هيلعفن أ هللا نم ةبوت نيعباتتم نيربش مايصف دحب م نف) ىلاعت لاق مث

 اول حا تحاو عباتتلاو « ةيدلاو ةرافكلا عومج نع لدب هنإ قورسم لاقو ءاريقف ناك اذإ ةقرلا

 بصتنأ (هللا نم ةبوت) هلوقو ءسافنوأ ضيح رطفلا نوك< نأ الإ فانئتسالا 22 انو طفأ

 هللا لبقيل ىأ « هللا نم ةبوتلا لجل مكيلع هللا بجوأ ام اولمعا : لبق هناك مدقتامْه ايص ىنعمب

 . رشلا رذح اذكت اعف :لاقي وهو . توت

 (هللا نم ةبوت) هلوق ىنعم اف « ةيصعم نوكي ال أطاللا لتق : لبق ناف

 مل طايتحالا ىف غلاب ول هنأ رهاظلا ناف ؛ ريصقتلا نم نيعون هيف نأ : لوألا : هع ولة اف

 طايتحالاىف غلاب هنأولف « ىبرح ٍرفاك هنأ نظ ىلع املسم لتقنم نأيرت الأ « لعفاا كلذ هنع ردك



 افران ةيالا «قاثيم مهدي و ب موق نم ناكنإو»ىلاعت هلوق

 ةبقر ريرحتو هلهأ ىلإ ةماسم ةيدف قاثيم مهنيبو مكين موق نم ناكن اول ىلاعت لاق م

 : لئاسم هيفو (ةنمؤم

 هنم دارأا نا : لوألا : نالوق هيف « قاثيممهنيبو مكب موق نم ناكذاو (ىلوآلا ةلأسملا)
 اذإ أطخ لوتقملا لسملا لاح ركذ م“ أطخ لتافلا ٍلسملا لاح الوأ ركذ ىلاعت هنا كلذو ؛ ملسملا

 ةمذلا لهأو دبعلا لهأ نيب ايف ناك اذإ أطخ لوتقملا لسملا لاح ركذ مث ء برحلالهأ نيب اف ناك

 هلوق نألوقلا اذهةتدكؤ ب ىذلاو « ارئاج هيلع ظفللا لمح ناكف نسح بيترت اذه نا كش الو

 وه مدقت ايف هركذ ىرج ىذلاو «٠ مدقت ايف هركذ ىرج ءىث ىلإ هدانسإ نم دبال (ناكنإو)
 :"ةيلع ظفللا مك كيرف. طخ ردا مولا

 قاثيم مهنيبو منيب موق نم لوتقملا ناكناو : ريدقتلاو « ىذلا هنمدارملا نأ (قاثلا لوقلا )

 لوألا لوقلا ىف اونعط لوقلا اذهب نولئاقلاو « مهبهذمو مهنيد ىلع هنأ مهنم لوتقملا نوك ىنعمو

 وهف ةمذلا لهأ نم ناكوأ برها لهأ نم ناك ءاوس أطخ لوتقملا ملسملا نأ : لوآلا : هوجو نم

 نم دارملا ناكولف (هلهأ ىلإ ةلسم ةيدو ةنمؤم ةبقرريرحتف أطخ انمؤم لتق نمو) هلوق تحت لخاد

 نمؤملا ناك اذإام فالخ ء زوال هناو هسفن ىلع ءىثلل افطع اذه ناكل نمؤملا وه ةيآلا هذه

 امأو اهل ىف ةيدلا تجيال هنأ نال ةداعأ اعإ لاك ها كرما 5 نك 0 ل 7

 ازا ركت و ةداغإ اذهن اكل نموملا وه هنم دا لان اك ولف ؛ ةرافكلاو دلا + رأ دخ د

 هلهأ نال هلهأ ىلإ ةماسمةيدلا تناك املمركذامهنمدارلاناكو لهنأ : ىتاثلا . زوحيال هنإوةدّئاف ريغ نم

 نا ون رك نأ صنف (قاثيم مهنييو مكن موق نم ناكناو) هلوق نا : تلاثلا . هنوثريال ناقثا

 لمجج مهنم هنرك ناف : امهنيب قاثيملا لوصح وهو هيلع صيصنتلا عقو ىذلا فصولا ىف موقلا كلذ

 ناكف لامجالا لاز فصولا كلذ ىف مهنم هنوك ىلع هانلمح اذإو : رومألا ىأىف مهنم هلأ يود

 مهلثم ادهاعم وأ ايمذ نوكي نأ بجو ادهاعم هنوك ىف مهنم هنأ ىلع ةيآلا تلد اذإو ؛ ىلوأ كلذ

 :"هتؤجولا ةذها نع ٍفاحيب نأ نك

 دحا] 25 ما المخا ليسا لع لوتقملا قولا مح ركذ ىلاعت هنأ هباوغ «لوألا امأإ

 ىف بجتال ةيدلا نأ نيبف ٠ برحلا راد ناكس نم نوكي ىذلا أطخ لوتقملا نمؤملا وهو هيمسق
 نيبو ؛ةمذلا لهأ عضاوم ناكس نم نوكي ىذلا أطخلوتقملا نمؤملا وهو ىناثلا مسقلا ركذو ؛ هلتق

 . هلبقام نيبو مسقلا اذه نيب قرفلا راهظا هنم ضرغلاو « هلتق ىف ةراعكلاو ةيدلا كوت

 ؛ مهيلإ هتيد فرصت نيذلا نوملسملا مم هلهأ نأ هباوخ «ىناثلا امأو)



 ةيآلا «نمؤم وهو كل ودع موق نم ناك كوول 0 الا

 قارولا تودقتتل ١ لعل فول نم هس م 1 0 يسرا لاق ا لإ هلي

 ىف ىدؤي امب ظفللا اذه صصخ عرشلا نا مث ؛ هيلو ىلإ هتيد ىدأ ىأ ءانالف نالف ىدو : لاقي

 ااا ل اا ل ف دوام كودو: تافلتملا لدب فإ ىدنؤي ام, نود :نفنلا لدن

 ءاطعالا قدصتلا ىنعمو  داصلا ىف ءاتلاتمغدأف اوقدصتي هلصأ (اوقدصي نأالإ) ىلاعن لاق مث

 اوفعيف ةيدلاب اوقدصتي نأ الإ : ىنعملاو (نيقدصتملا ىز< هللا نإ انيلع قدصتو )ىلا عت هللا لاق

 نيح ىلإ اهميلستو ةيدلا هيلع بحبو « ةيآلا ريدقتو : فاشكلا بحاص لاق . ةيدلا اوكحرئيو

 الاحن وكي نأ زو<و « فرظلا لع بصنلال حم ىف (اوقدصي نأ) هلوف اذهىلعو ؛ هيلع نوةدصتي

 ., نيقدصتم الإ ىحم هلهأ نم

 (ةنمؤم ةبقر ريرحتف نمؤم وهو 5كل ودع موق نم ناك نافإل ىلاعت لاق مث

 ةبقرلا ريرحت هيلعف انمؤم أطخلا لبس ىلع لتق نم نأ : ىلوألا ةبآلا ىف ركذ ىلاعت هنأ ملعاف

 ريرحت هيلعف انل ودع موق نم انممأطخلا ليبس ىلع لق نم نأ ةيآلا هذه ىف ركذو « ةيدلا ملستو

 «ةيدلا تبجوقاثيم مهنيب و مكنيب موقنم ناك نإ لوتقملانأدعب ركذ مث ,ةيدلاركذ نع تكسو ةبقرلا

 ةيدلا نأ لع لد 7 و « ةيآلا هذهلبق امف اهركذ عم 000 ىف ةيدلا باجيإ نعتوكسلاو

 تر كلا ودع قة ورع

 اذه نوك اهنم دارملا نوكي نأ امإ (كلودعموقنم)هلوق ىف«نم» ةملك : لوقنف اذهتبث اذإ

 ىلع عامجالا داقعنال لطاب ىتاثلاو « مهنم بسن اذ هنوك دارملا وأ «برلا راد ناكس نم 0

 تبجو أطخلا ليبس ىلع لتق اذاف « ارافك نونوكي هيراقأ عيمجو ؛مالسالا راد ىفنك اسلا ملسملا نأ

 اك 7 اك لوما ناك نإو :دارملا نوكف لوألا نعت مسقلا اذه لطب امو ؛ هلتق ىف ةيدلا

 بوجو امأف ؛ ةبقرلا ريرحتوه أطخلا لبس ىلععقاولا هلتق ببسب بجاولاف « نمؤم وهوبرحلا راد
 هنأ امأ ءهيوقي سايقلاف ىنعملا اذه ىلع ةيآلا هذه تلد اكو : هللا همحر ىعفاشلا لاق . الف ةيدلا

 راد وزغ ديري نم جاتحال برحلا راد ىف نك اسلا للا لتق ىف ةيدلا اير ول انؤافا هيدلا تحال

 ىضفيف قشيو بعصي امن كلذو ال مأ نيملسملا نم وهله هنأ دحأ لك نع ثحبي نأ ىلإ برحلا

 هسفن مد ردهأ ىذلا وه هنآل هلتاق نع ةيدلا طوقس ىلو آلاف « وزغلا نع سانلا زارتحا ىلإ كلذ

 كلا[ ل1 هد لاك هللا 00 نان: رامكلا "انو" نر راذ ىأ كسلا ةراتخا تيس

 ىلع ةيظاوملا هنكعال قيقرلاو « ىلاعت هللا ةدابع ىلع ايظاوم ناك ناسنإ كله دف الوتقم ناسنالا

 سايقلا نأ ربظف « تادابعلا لع ةبظاوملا ىف لوتةملا كلذ ماقم هماقأ دقف هقتعأ اذاف « هللا ةدابع

 معأ هللاو ةرافكلا ءاقب ىضتقيو « ةيدلا طوقس ىضتقي



 ”سع ةيآلا «أطخ انمؤم'لتق نمو» ىلاعت هلو
 امأو « هدر بجوف « عئارشلا لوصأ عيمج ةفلاخم ىلع درو دحاوربخ هنآلو « دريف ىولبلا هب معت امف

 نطب تبرض ةأرما نأ ةريغملا ىور اف :ريخلا امأ :ةيآلاو رثآلاو ربخلاب هيف اوكسمت دقف ءاهقفلا

 ؛ ةرغلاب ةبراضلا ةلقاع ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز ىضققف « اتم انينج تلا يزخأ ةأرعا

 « لطب كلذ لثمو : لهتسا الوحاصالو ؛لكأ الو برشالنم ىدن فيك : لاقف كلام نلمح ماقف

 ىضق هنع هللا ىضر رمعنأ وهف : رثآلا امأو « ةيلهاجلا عجن نم اذه : ملسوهيلع هللا ىلص ىننلا لاقف

 « ةيفص ىخأ نبا ناك ىلعو . اهالوم ىنج نيح بلطملادبع تنب ةيفص ىلوم نع لقعي نأب ىلع ىلع
 . ملعأ هللاو ةلقاعلا ىلع بجت اممإ ةيدلا نأ ىلع لدي اذبف ؛ اهثاريعب ريبزلل ىضقو

 نبإو مصآلا لاقو . لجرلا ةيد فصن ةأرملا ةيد نأ ءاهقفلا رثك أ بهذم (ةنماثلا ةلأسملا))

 ةأرملا نآلو (كاذي اوضق دوعسم| ناو سعو الع نأ اهلا 2 15 رس

 نمو) ىلاعت هلوق مصالا ةجحو . ةيدلا ىف كلذكق ؛ لجرلا نم فصنلا ىلع ةداهشلاو ثاريملا ىف

 مكحابيف لخد ةيآلا هذه نأ ىلع اوعمجأو (هلهأ ىلإ ةملسم ةيدو ةنمؤم ةبقر ريرحتف أطخ انمؤم لتق

 5 ملعأ هللاو ةيوسلاب اتباث اهيف محلا نوكي نأ بجوف ٠ ةايللاو 0

 ناثلتلاو « ةنسلا ىف ثاثلا :نينس ثالث ىف ةففخم اطخلا ةيد نأ ىلع اوقفنا (ةعساتلا ةلأسملا)

 فلسلا نم دحأ هيف هفلاخي لو رمع نع كلذ ضافتسا . نينس ثالث ىف لكلاو . نيتنسلا ىف

 . اعامجإ ناكف

 مسقيو « ةيصولا اهنم ذفنتو نيدلا اهنم ىضَقي نأ نيب ةيدلا هذه ىف قرفال (ةرشاعلا ةلأسملا)

 لاقف جوزلا ةيد نم اهبيصن بلطت تءاج ةأرما نأ ىور . ىلاعت هللا ضُئارف ىلع ةثرولا نيب ىفابلا

 لوسرلا نأ ةباحصلا نمضعبادبشف ٠ هنع نولقعي نيذلا هيصحلل ةيدلا اعإ , ايم كل لعأال : رمع

 انركذ.دق ذإو,, كلذب ربع ىضقف ءابجوز ةيد قم ةجوزلا ثروي نأ هرمأ لسو هيلع هلل ىبص

 « ةبقر ريرحت هيلعف هانعم (ةنمؤم ةبقر ريرحتف) هلوق :لوقنف ةيألا ريسفت ىلإ عجرنلف لئاسملا هذه

 قاخ ةقلخما لصأ ىف ناسنإلا ناك املو «ضلاخلا وهرلاو ا هل نع ةراع 7

 ردك ةفص نوكي اكولمم هنوكف (اعيج ضرأألا ىفام كل قاخ) ىلاعت لاق ام ءايشألل اكلام نك

 اسمع ناسنالا كلذ اصيلخت ىأ : ًاريرحت كلملا ةلازإ تيم مرج الف . اهشوشتو ةيناسنالا ىضتقم

 نالف : موق ىف ةمسننع ةرابع اضيأس أر لا لعجي دق ام ةمسنلا نع ةرابع ةبقرلاو ؛ هتيناسنإ ردك

 ؛ ءابقفلا دنع مالسالا مح ىلع تناك ةبقر لك ةنمؤم ةبقرب دارملاو ؛قيقرلانم اسأر اذك كلم

 ةيؤوز.ةلوقوواتلأسملا كافرا وكاد اقراط و [كلص دق ةلمر الإ ىرخال 00-7

 1١« ل رخف حمو 2



 ةيآلا ءأطخ انمؤم لتق نمو» ىلاعت هلوق لقال

 : لاقو . ابيطخ ماق هنع هللا ىضر رمع فلختسا ايلف « مرد الاسكا رانيد ةثامتامت

 57 لهأ ىلعو « رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلع اهضرف رمع نإ مث ءاهنامتأ تلغ دق لبالا

 ت11 1 لو ل عت ف كاك از ع نأ لالتمالا لاا

 : لارا ىف دعوا وأ لق الاب ادالا نأ! ةشتحوأ

 : اولاق ؛ لتاقلا ىلع ةبجاو ةيدلا : جراوخلا روهمجو ىصألا ركب وبأ لاق 4ةعباسلا ةلأسملا)

 باحيالاو «ريرحتلا اذهل باحيإهنأ كشال(ةنمؤم ةبقر ريرحتف)هلوق نأ : لوآلا : هوجوهيلعلديو

 لتق نمو)هلوقوهو « لتاقلاوهةيآلاهذه لبق روك ذملاو « لعفلاك لذ هيلع بحجب صخش نمدهيبف ديال

 « هريغ ىلعال هيلع ىلاعت هللا هبجوأ امنإ ريرحتلا اذه نأب عطقلا بجوي بيترتلا ذهف (أطخ انمؤم

 ىامىصقأ ؛ فلتملا لعالإ بحيال نامضلا نأوه لوقعملاو . هنم تردص ةيانجلا هذه نأ : ىتاثلاو

 شورأو تافاتملا بق ىف مئاق أطخلا لعفلا نكلو . أطخلاليبس ىلع هنع ردص لعفلا اذه نأ بابلا

 بج وأ ىلاعت هنأ : تلاثلا . انهه اذكف : فلتملا ىلع الا بجتال تانامضلا كلت نأ 1 ةفانانللا

 ريرحتلا نأ ىلع عامجالا دقعنا مث , ةلماكلا ةيدلا مستو ؛ ةنمؤملا ةبقرلا ريرحت : نيئيش ةيآلا هذه ىف

 ىف دحاو ظفللا نأ ةرورض « لتاقلا ىلع ةبجاو نوكت نأ بحب ةيدلا اذكف « ىناجلا ىلع بجاو

 ءىثث مهمزاي ال نأ بجوف « ةيانجلا هبشيام الو ةيانج مهنع ردصي مل ةلقاعلا نأ : عبارلا . نيعضوملا

 لك بسكت الو)ىلاعت لاقو (ىرخأ رزو ةرزاو رزتال) ىلاعت هلوقف نارقلا امأ :ربخلاو نآرقلل

 لخد ةثمر ابأ نأ ىور افف ربخلا امأو (تبستك اام اهلعو تبسك ام امل) لاقو (اهلع الإ سفن

 هنا لاق « ىنبا لاقف اذه نم : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هنبا هعمو ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع

 دوصقملا امتإ ةيانجلا سفن نع رابخالا هنم دوصقملاس يل هنأ مولعمو « هيلع ىنجت الو كيلع ىنحبال

 ناجلا ع ةيذلاباحيإ نأ لع لدن كلذ لكو © سكعلابو كدلو ىلإ ئدعت:ال كتيانجب رثأ نأ ناب

 ليبسال هنأو موصعم ناسنالا لام نأ لع لدت صوصنلا نأ : سماخلا . ريغلاى لع اهءاجبإ نم ىلوأ

 هيلع لاقو (ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب كيب مكلاومأ اولكأتال) ىلاعت لاق . هنم هذال نأ حلال

 لحي الد لاقو «همد ةمرك ملسملا لام ةمرح» لاقو «هبسكب ق-أ ”ىرما لكد مالسلاو ةالصلا

 نآرقلا صنب انفرع ىتلا ءايشآلا ىف تامومعلا هذهب لمعلا انكحرت «هسفن نم ةبيطب الإ لسملا لام

 ةيدلا باجيإ ىف امأو . تانامضلا ذخأ ىف انلق اكو « تاوكزلا ىف انلق 5 ذخاللا زاوجل ةبجوم اهنوك

 نآرقلا نآل ء زوجيال دحاولا ربخ نآرقلامومع صيصختو ؛دحاولا ربخ ىلعهيف دمتعم اف ةلقاعلا ىلع

 درو دحاو ربخ اذه نالو ؛ زئاجريغ مولعملا لع نونظملا مجدقتو ؛ نونظم دحاولا ربخو ؛ مولعم



 نس ةيآلا «أطخ انمؤم لتق ندو» ىلاعت هلوق
 . لزوأ كلذ كاك كك

 ماص اذإ الإ ةبقرلا ىزحجن ال : ىعخنلاو ىعشلاو نسحلاو سابع نبا لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا 9
 ناك اذإ ىصلاىزحي : مهنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح وبأو ئعازوالاو كلامو ىعفاشلا لاقو ٠ لصو

 اوم نمملا و ؟ةنفوملا ةيقزلا لي رحت بجو أ ىلاعتهنافر تالا هذه ساع نإ هل انعم هي ورأ دخأ

 تاريدقتلا ىلعو ؛ عومجلا امإو لمعلا امإو قيدصتلا امإ ناميالاو : ناميالاب افوصوم نوكي

 لستق نمو) هلوق نأ ءاهقفلا ةجح . ىرحيال نأ بجوف « انمؤم نكي ملف ىبصلا نع تئاف لكلاف

 . ريغصلا هيف لخدي نأ بجوف (ةنمؤم ةبقر ريرحتف) هلوق اذكف: ريغصلا هيف لخدي (أطخ انمؤم

 ةثلثم ةظاغم دمعلا هبش ىفو ضحلا دمعلا ىف ةيدلا : هللا همحر ىعفاشلا لاق ( ةسماخلا ةلأسملا

 . اهدالوأ اهتروطي ىاةفلح نوعي أو . ةعدخت نونالث و وع نو

 ادني ناو ريع نويل تاني نوريتعو ء ضاخم تاتي نو رثع : فسم سلا [طلا فان

 ىف الإ_ لكلا ف لوقيءاذكه ًاضيأ وهقةفيتحورأ امأو . ةعذجن ور شعو « ةفحن ورشعو نول

 بجوأ لاعت هنأ هللا همحر ىعفاشلا ةجح . نويل تانب نع الدب نضاخم ىنب تجوأ هناذ داو ءىثث

 ىف دحين ملف . سايقلاو ةنسلا ىلإ ةيفيكلا ةفرعم ىف انعجرف ةيدلا ةيفيك نيبي ملو نآرقلا ىف ةيدلا

 . هيلع لديام ةنسلا

 «دادعاللا :نيعتاو :تايشاللا نيبعت ىف ةلوقعملا تاليلعتلاو تابسانبلل لاجمال هناف سايقلا امأو

 بجوملا ببسلا نم ىوقأ ببسب تبجو ةيدلا نأ ىرنو « هبشلا سايق ىفالإ عمطم انبه قبب ملف
 امل نوكي ال نأ بجوف « ةاكرلا باب ىف الخد ضاخم ىنبل لعحجي مل عرشلا نأ انيأر انإ مث « ةاكرلل

 « ءاقلا تاثلا ف لصالاو . ةحاث تناك ءازإلا نأ ةنيج نا[ ةجحو .اضاةدلا

 وه لوألا : لوقنف هنم ىوقأ ليلدل الإ ليلدلا اذه نع لدعي الو «ةبقابةيلصألا ةءاربلا تناكف

 . لصاألا ىننلا لع قب, نأ بجوفهيلع دئازلا امأو : هبوجوب انف رتعاف هيلع قفنملا

 رمح انئأر دقو“ ماقتل تباثلا ىف زم اللا و ةةيابلا تروح دا ست هيل نأ تا

 لقأ ءادأ نع طؤوقتسلا كلذ الصحال نأ, تجبوف, هتف لئقام رثك أءادأب طوقسلا لع تاكا

 . ملعأ هللاو «هيفام

 , رانيد فلأ امإ بجاولاف « لبالا دجوت مل اذإ : هللا همحر ىعفاشلا لاق (ةسداسلا ةلأسملاإ)

 ىورام : ىففاشلا ةجح . مهرد فال 1 ةرشع بجاولالب : ةفينحوبأ لاقو . مرد فلأر شع انثاوأ

 سو هيلع هللا لص هللا لوسر دهع ىف ةيدلا ةميق تناك : لاق . هدجل ءفي) نعش نب ورع



 ةبآلا «أطخ ًانمؤم لتق نمو» ىلاعت هلوق قر

 (مكيلع ىدتعاام لثمب هياع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف . اهلثم ةئيس ةئيس

 . رادهالا نع حاورآألاو سوفنلا ةنايص صاصقلا عرش نم دوصقملا نأوهف : لوقعملا امأو

 حاورالاو سوفنلا ةنايص صاصقلا عرش نم دوصقملا ناكاذإو (ةايح صاصقلا ف 2 و) ىلاعت لاق

 ىدحإ ىف رجازلا عرش ىلإ ةجاحلا تناك ددصحما ىف يك لكلا نم نادم! نادهألا نع

 انميإ ءرادهالا سفن ىف نيتروصلا نيب توافتالو « ىرخاللا ةروصلا ىف هيلإ ةجاحلا؟نينروصلا

 تايهقفلاىف مالكلاو «ربتعمريغ كلذ نأب لصاح ىرورضلا معلاو «رادهالا ةل [ىف لصاح توافتتلا

 هللا لص هلوقباوجتحاو « ديلقتلا كرت نم قيقحتلا ف ىوصقتا ةياغلا غلب دقف دحلا اذهىلإ لصو اذإ

 ناك ءاوس ماعوهو «لبالا نم ةئام هيف اصعلاو طوسلا ليتق دمعلا أطخلا ليتق نإ الأد سو هيلع

 "ارت وأ دس اهعلا و طوتشلا

 دقو ؛ هيف الصاح أطخلا ىنعم نوكي نأو دبال هنأ ىلع لدي (أطخلا ليتق) هلوق نأ : باوجلاو

 لقاع لك ناف « هلتق هل ل لاق م“ هاك اني ع

 0000 1 دكا اضملا ترضلا لع ترضلا اذه ل تع وف": لاتملا اذه تدك هنأ معي هلقع ةييدبب

 لعأ هللاو . هيف أطخلا ىنعم قبب

 . بجوب : ىعفاشلا لاقو ؛ ةرافكلا بجويال دمعلا لتقلا : ةفينحوبأ لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 دنعو ةرافكلا بوجول طرشش (أطخ ًانمؤم لتق نمو) هلوق لاقف « ةيآلا هذي ةفينحوبأ جيتحا

 حكني نأ الوط مكنم عطتسي مل نمو) لاق ىلاعت هنإ : هل لايف « طورشملا لصحبال طرشلا ءافتنا

 ةمآألا حاكن زاوجل اطرش ناك ام (عطتسي ل نمو) هلوقف (مكناعأ ك6 ف كارلا كالا

 سايقلاوريخلا دمعلا لقا ىف ةرافكلا بوجوىلعلدي ىذلا : لوقنم“ . انهه كاذكف ٠ مكلوق ىلع

 انل بحاص ىف سو هيلع هللا لص لوسر انيتأ : لاق عقسالا نب ةلثاو ىور ام وهف ربخلا امأ

 "ال 0 يرضع هنا ر كا لك هللا قتتي هتحاا رفعا كاعد ؟ افلا راثلا' كح رأ

 قيال ةحاللا ٠٠ رانا نءاهنلا همني نأ وه انيعلا قاتعإ نع ضرعلا نأ ويف : ساتفلا امأو

 . ملعأ هللاو مثأ ةرافكلا باحيا ىلاهيفةجاحلا تناكف « مثأ دمعلا لتقلا ىف ىنعملا

 0 ةرافكلا كيو اهلل الاه ينقل ساق نم قرح هجح هنع هللا ىضر ىفاشلا 0

 اذهلو « نمؤملالتق ىف اذكف , مثالا ىف الإ ءىطاخلا نيبو دماعلا نيب انيوس مارحالا ىف ديصلا لتق

 انرهف . ”ىطاخلا ىلع انبجوأو « دماعلا ىف كانه ىلاعت هللا صن : لاقي نأ وهو رخآ ديك أت مالكلا

 رانلا نع هل صاخما قاتعالا ىلا دماعلا جايتحا نأ عم دماعلا ىلع هبجون نأبف : ”يطاذلا ىلع صن



 « 8 ش ةيذلا «أطخ انمؤم لتق نمو» ىلاعتهلوق

 «اوقدصي نأ الإ هلهأ ىلإ ةملسم ةيدو ةنمؤم ةبقر ريرحتف أطخ ًانمؤم لتق نمو ىلاعت هلوق

 :ةلئاسماةيالا |[

 . دمعهبشو أطخو دمع : ماسقأ ةثالث ىلع تقلا : هللا همحر ىعفاشلا لاق (ىلوالا ةلأسملا)

 ملوأ احراج كلذ ناك ءاوس توملا ىلإ هءاضفإ ملعي ىذلا ببسلاب هلتق دصقي نأ وبف : دمعلا امأ

 . ىفاشلل لوق اذهو : نكي

 اثلاؤ التم فاضت تاظلا أ ك1 د نأ كا

 !ةعنلا نالت قاثلاو ."زكفلا ىف طخ لو ل11 رانككلا اضن 6

 : هللا همحر ىعفاشلا لاق . هنم توميف ابلاغ لتقتال ةفيفخ اصعب هيرضي نأورف : دمعلا هبش امأ

 . برضلا ىف ادمع ناكنإو لتقلا ىف أطخ اذه

 2122 42 رااأطل ره ضخ دمت نا للا كفل هه 41 مة يناثلا ةلأسملا)

 ىعفاشلالاةو . صاصقلا هيف بجيالو ؛ ةرافكلاو ةيدلا هيف بجتق ةدآلا هذه تحت الخاد نوكيف

 نآرقلاامأ : ربكلاو نآرقلا هيلع لدبف لتق هنأ نايبامأ . صاصقلا هيف بحب ضح دمعدنإ : هللا همر

 ىمسي زكولا كلذ نإ مث « هيلع ىضقف ىطبقلا زكو هنأ مالسلا هيلع ىسوم نع ىكح ىلاعت هنأ وهف

 ناكو (سمالاباسفن تلتق اي ىنلتقت نأ ديرتأ) ىناثلامويلا ىف لاق ىطبقلا نأ ىكح هنأ ليلدب « لتقلاب

 نا ًاضيأو « التق هامس ىطبقلا نأ تبثف «زكولا الإ سيل سمأألاب مالساا هيلع ىموم نع رداصلا

 عمجأو (نواتقي نأ فاخأف اسفن 3 تلتق ىلا بر) لاق ثيحالتق هامس هيلع هللا تاولص ىسوم
 ثيح اتق هامس ىلاعت هللا نا اضيأو ءركولا كلذب ىطبقلا كلذ لتق هنم دارملا نأ ىللع نورسفملا

 ىسوه لوديو ىطبقلا لوش لق ىلا نأ تق (انوتف كانتفو مغلا نم كانيجتف اسفن تلتقو) لاق

 لك 2 اطخلا ليتق نإ الأ» ملسو هيلع هللا لص هلوقف ربخلا امأو ءلاعت هللا هلا ل

 كاشلاذدمع هنأ امأو « لتقلالصح هنأ نيليلدلا نيذبب تيثف ءالتق هامسف «لبالا نم ةئام هيف اصعلاو

 م“ هقنخ وأ « هقرغ 2 هءلص ىأ . احررلا رجح ناسنإ سأر ترض نم نافةطفسلا ف ل10

 تبثف « لم هيف عزاني الف ناودع هنأ امأو « انونحت وأ ايذاك امإ كلذ ناك هلتق هب تدصقأل : لف

 : لوقعملاو ىصنلاب صاضمأ| بجحيبنأ يحرق ناد د

 صاصقلا ميلع بتك ) هلوةك « صاصقلا بوجو ىلع ةلادلا تابآلا عيمجوهف : صنلا 3

 ءازجو . ًاناطلس هيلول انلعج دقف !مواظم لتق نمو . سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو . ىلتقلا يف



 ةيآلا كاطخ الإ امم لتع نأ نمر ةناكامفاو»'ىلاعت لق ا

 ذخا وي الهناف أطخ لتق لتقلا ناك اذا الإ لتقلا لع ناسنالا ذخاؤي هنأ هانعم (أطخ الإ ًانمؤم لتقي

 ةتبلا انمه لقي نأ نم مل سيل هنأ ىنعملاو , ظفللا رهاظ ىلع اضيأ سيحص ءانثتسالا نأ : ىتاثلا . هب

 ذوك انف ةاكرتشم ةئظف مهركسع ف هل رى[ نامكللا ناتشمدلع قار ل ذإ ام اهو طنا دنع الإ

 اميدقت مالكلا ىف نأ : ثلاثلا . ارفاك ناك ام هنأ عم رفاك هنأ نظ هناف ءأطخاذه نأ كش الو « هلتق

 نأ دل لاكا امزا,لاتعت هلاوق !هلثفو «ًأطخ الإ ًانماؤما تقيل نموه ناك امو: رتدقتلاو ٠ انريخأتو

 دك الما نت هلع رجال الاخت هنآلل دلو نم دختيل هللا ناك ام: هللوأت (دلو نم دخت

 ىلاعت هنأل « !وتبنتل تنك ام هانعم (اهرجت اوتبنت نأ مكل ناك ام) ىلاعت لاق اضيأو هب قيلي الام

 تابنإ ىلع رداقلا وه ىلاعتهناف ءاهتابنإ مهنكمي نأ مبنع قن امتإ ء رجشلا اوتبني نأ مهيلع مرحي ل

 : لاقي نأ وهو ؛ لصتملا ءانثتسالا ىلع ءانثتسالا اذه لمح ىف لاكشالا هجو نأ : عبارلا . رجشلا

 كلذو ؛ لاو- آلا ضعب ىف نمؤملا لتق ىف قالطالا ىضتقي اذهو . تابثإ ىقنلا نم ءانثتسالا

 نيب هيف فلتخم كلذو « تابثإ ىنلا نم ءانثتسالا نأانيلساذا مزايامإلاكشالا اذه نأ الإ :لاحم

 تراخال قتعفملا|نغ محلا كورتع صنفت ءاستمخلا نال فمما هنأ حيحصلاو « نييلوصألا

 قئلابال هيلع موكحم ريغىثتسملا قب طقف كحلا فرصف ءانثتسالا ريثأت ناك اذاو ؛ هنع هب موكحملا

 هلوق تابثاب سيل ىنلا نم ءانثتسالا نأ ىلع لدي امو . لاكشالا عفدني ذئنيحو « تابئالاب الو

 الو لاجرلابالا كلمال : لاةيو «ىلوب الا حاكن الو روهطب الا ةالصال» مالسلاو ةالصلا هيلع

 انف ىننلا/ نما قثتسملا محلا نووكي نأ دش ال رو دلا هاله ةلجج ىف ءادتمالاو ةلانملاب الا لاخي

 لتقينأ 62لط نك امو ةيالا ريدقت :ةلاتفلا ءا ور لح اواو مثاهوأ لاق : سماخلا . ملعأ هللاو

 هجر نمؤملا نم ولا لتق نأ دارملاو : لاق  انمؤم ذئنيح بف أطخدلتقي نأ الا ءانم وه قيبف انهؤم
 ىلع ءانب مالكلا اذه نأ لعاو . انهم هنوك نع هجرخب ال هاف أطخ نوكي نأ الا .انمؤمهنوك نع

 . ملعأ هللاو ؛لطاب لصأ وهو « نموت سيل قسافلا نأ
 ىلاعت لاق . ريثك نآرقلا ىف هريظنو « نكل ىنعمب عطقنم ءانثتسالا اذه نأ «ىناثلا لوقلا)

 شحاوفلاومالارئابك نوبنتحي نيذلا) لاقو (ةراجت نوكت نأالإ لطابلاب مكب ؟كلاومأ اواكأتال)

 . ملعأ هللاو (امالس امالس اليقالإ اهيثأتالو اوغل ايف نوعمسيال) لاقو (مالا الإ

 ىغبني امريدقتلاو ؛هل لوعفم هنأ : لوألا : هوجو (أطخ) هلوق باصتتا ىف ةعبارلا ةلأسملا)
 رك لاح الإبةنلا'هلتقدال : ردعتلاو «لاحمنأ : ىتاثلا . أطخ هنؤكل الإ :للعلانم,ةلعل هلتقي نأ

 , أطبخ التق الإ : ريدقتلاو . ردصبلل ةفص هنأ : ثلاثلا , أطخ



 4 ةيآلاعأطخ الإ ًانمؤم لقي نأ نموا[ ناك امو ىلاعتهلوق

 : لئاسم انبهو ةيآلا هذه ىف ةعقاولا هذه كح ىلاعت هللا ركذف ء اسلسم ناكدنا نيبتي مث « هلتقيقا

 ةفيذحنأ ريبزلا نب ةورع ىور : لوألا : اهوجو لوزتلابيس ىف اوركذ «(لوألا ةلأسملا)

 ناهلا هابأ نأ اونظو نوملسملا أطخأف دحأ موي ملسو هيلع هللا لص لوسرلا عم ناكناهلا نبا

 نأ دعبالإ هلوق اومبفي للف ىبأ هنا : لوقي ةفيذحو مهفايسأبه وبرضو هوذخأف . رافكلا نم دحاو

 ٍلسو هيلع هللا للص لوسرلا عم اساف  نيمحارلا ,محرأ وهو 5كل هللا رفغي : ةفيذح لاقف ؛ هولتق

 : ةيالا هذه تلزنف « هدنع ةفيذح عقو دادزا كلذ

 بعش ىلإ لدعف ةيرس ىف ناكهناآل كلذو « ءادردلا ىبأ ىف تلزن ةيآلا نأ (ةيناثلا ةياورلاإ)

 قاسو هلتقف « هللا الإ هلإال : لجرلا لاف« فيسلاب هيلع لمح هل منغ ىف الجر دجوف هل ةجاحل

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف مسو هيلع هللا ىلصلوسرلل ةعقاولا ركذف « اًئيش هسفن ىف دجو مث همنغ

 . ةيالا تلزنف ءادردلا ونأ مدنو «هيلق نع تققش الهو

 رجاهو ملسأ « همأ نم لهج ىبالاخأ ناكو ؛ ةعيبر ىنأ نب شايع نأ ىور (ةثلاثلا ةياورلا)

 لكأتال همأ تمسقأف سو هيلع هللا لص لوسرلا ةرجم لبق كلذو « ةنيدملا ىلإ هموق نم افوخ

 ةسينأ ىأ نبدي زنبثرحلا هعمولبج وب أ رخف « عجري ىتح فقس تحن سلجت الو برشت الو
 نسحأو فرصناف مالا ريب كرمأي ادم نأ سيلأ : لبج وبأ لاقف « ثيداحألا ىف الوطو هايتأف

 ةئام لهج وبأ هدلجو « هيلجر وهيدي اودبق ةكم نم اوند املف ؛ عجرف كنيد ىلع تنأو كمأ ىلإ

 كتدجو نإ ىلعهلل ءثرحاي تنأ نف ىخأ اذه : ثرحلل لاةف ؛ ىرخأ ةئام ثرحلاهدلجو « ةدلج

 هتك رت دقف ىده لوألا كنيد ناك نا :عجرنيح شايعل لاق ثرحلا نأ 'ئورو ؟ كلكأ نأ ال

 ىلع لخد املف : هلتقي نأ فاحو شايع ىلع كلذ قثف « هيف نآلا تلخد دقف الالض ناك ناو

 ملسأو كلذ دعب رجاه مث « لعفف لوآلا هنيد ىلإ عجري ىتح ديقلا هنع لوزيال همأ تفلح هيل

 السم ناك هنأب ربخأ ايلف « هلتقف همالساب رعشي لو ًايلاخ شايعهيقلف « رجاهو اضيأ ثرحلا

 .ةيآلا هذهتلزنف .همالساب رعشأ مو هتلتق : لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنأو هلعف ىلع مدن

 هبرنمهاتأ|يفهلناك اموىأ : لوألا : ناهجو هيف (ناكامو) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 تناك لتقلا ةمرح نأ ناي هنما ضرعلاو أ كلذ ةمّرالا نم ءىث فاد ناكامت: ىنالا هلا 27

 . كيلكتلا نامز لوأ نم ةئباث

 اذه ىلإنويهاذلاو « لصتم ءانثتسا هنأ : لوآلا : نالوقهيف (أطخ الإ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 نأٍن ما ناكامو)هلوق نآل «ىنعملاقيرطىلعدروءانثتسالا اذه نا : لوألا : اهوجواوركذلوقلا



 كلل انف ةلإ اعمل نأ نهرا لاو اًمو» الاعت ل تل

 0 0 تامه 2 0 كا

 ريرحت أَطَح انمؤم لق نمو أطخ آلإ انمؤم لمي | نمّؤمل ناك امو

 هرتي ص سن راس 0 0 2 مس 2 ب

 كل ودع موق نم َناك نآف اوقدصي نأ الإ هلهأ َلإ هل .سم ةيدو ةنمؤم ةنقر

 مل - 000 رتسو سس هرتسوم هر مآ ذسأ هرج تحس 7 همس مك مهر 0

 >1 0م ب موق نم ناك نإو ةئمؤم ةبقر ريرحتف نمؤم وهو

 0 همت هر هد راج ااا تأ 5327-7 مب حا ةضما اسد سل مق

 ةبوت ا ا

 تت تبسي سس يي

 فاض كح يلع 0 ناكر ايو هللا ن عنه
 ذآ هر

 اوفكو انم حلصلا اوبلطو انلاتق اولزتعا اذا مهنأ ىلع لدي اذهو : نورثك الا لاق. مهومتفق

 مولت قيل نيذلا نع هللا ابني ال) ىلاعت هلوق هريظنو « مهلتق الو محلاتق انل زحي مل انئاذيإ نع مهمديأ

 صخف (متولتاقي نيذلا هللا ليبس ىف اولتاقو) هلوقو ( مارت نأ مرايد نم كوجرخي لو نيدلا ىف
 «نإ» ةملكب قلعملا نأ لع ىنبم مالكلا اذه نأ ملعاو . انلتاقي مل نم نود انلتاقي نمل لاتقلاب ىمألا

 رئابكح اوبنتجت نإ) ىلاعت هلوق ىف هيف لاحلا انحرش دقو « طرشلا مدع دنع مدع طرشلا ىلع

 (هنع نوهت ام

 ليم اناطلس مهيلع مل انمج متلوأ ول لاق م
 « ةرهاظ ةحضاو ةجح ءالؤه لتق زاوج ىلع ربظ هنأ : لوألا : ناهجو نيملا ناطلسلا ىفو

 : ىناثلا . مالسالا لهأب مهرارضإو ؛ ردغلاو رفكلا ىف ملا فاشكناو مهتوادع روبظ ىهو

 . رامكلا ءالوه لبق قف نيلسلل لاعت هللا نذإ و نيبلا ناطلسلا نأ

 ةنمؤمةبقر ريرحتف أطخ ًانمؤم لتق نمو أطخ الإ ًانمؤم لقي نأنمؤمل نأك امو ىلاعت هلوق

 نإو ةنمؤم ةبقر ريرحتف نم ؤموهو 5ل ودع موق نم ناك ناف اوقدصي نأ الإ هلهأ ىلإ ةيلسم ةيدو

 نيرهش مايصف دحب مل نف ةنمؤم ةبقر ريرحتو هلهأ ىلإ ةيلسم ةبردف قاثيم مهنيبو مكنيب موق نم ناك

 (/ملع هللا ناكو هللا نم ةبوت نيعباتتم

 هذهب قلعتيام ضعب كلذ دعب ركذ اهلع ضرحو  رافكلا ةلتاقم ىف بغر ال ىلاعت هنأ ملعا

 ايبرحار فاك هنظيالجر لج رلاىرينأ قفتيدق هنأ كش الفرافكلا لتق ىف نذأأملىلاعتدنأ اهنف :ةبراحلا



 تا 1 386 .٠ و .٠ : 2 ه

 مع ةيالأ « ؟ونمأي نأ نودبرب نيرخآ نودجتسو» ىلاعت هلوق

 يسير مرتع هم 2 57 6-2 ا 2 هه ذآ

 9 ةا اونمايو مكونماي نأ َنوديرب َنيرَحآ َنودِجتس

 6 ضاح 62

 00 ا 0 م مكلإ ا وقلِيو كوارع لنآ ايف 5 ةنتفل

 هل ةزي 6 ةهدءس نه را هع 6 7 ا 6 هع ريلرخو عع رجآ نم هاج مرو 2-0 كمل

 يم اطلس مهلع مك العج مكشلوأو مومتفقت ثيح مولتقاومود

 هنأ ىلع ةلالد ةيآلا ف سيلو « ملظلا لعفيال ىلاعت هنإ : لوقت انأ الإ انبهذم اذهو « ىلظلا

 كالو كلت

 ليوأت ىلع  لدبلاوأ ريركستتاىلعع«ولل» باوج (.ولئاقلف) هلوق ىف ماللا (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 (كولتقاف) ءىرقو : فاشكلا بحاص لاق . عولتاقل هللا ءاش ولو مكيلع مهطاسل هللا ءاش ولو

 . ديدشتلاو فيفختلاب

 ءىرقو:مالستسالاودايقنالاىأ «لسلا,كيلا اوقلأو كل اوضرعتي ملنافىأ(كولزتعا ناف)لاق

 فاتخاو . مهلتقومهذخأ ىف كل نذأ اف (اليبس مهيلع مكل هللا لعج اهن) نيسلا حنف عم ماللا نوكسب

 لاقو (نيكرشملا اولتقا) هلوق ىهو ٠ فيسلا ةيآب ةخوسنم ةيآلا : مهضعب لاقف :رورسفملا

 « ىهلوق ىلع رهاظ كلذف نيملسملا ىلع ءانكسالا اوامح نيذلا امأ ©” ةحوسنم ايا اهنا"

 فيكف دهاعملا ىلع ةيآلا انلح اذإ : مصآلا لاقف نيرفاكلا ىلع ءانثتسالااولح نيذلا امأو

 :'ةحاوستم اهنأ لاقي نأ

 ةنتفلا ىلإ اودر الك مهم وف اونمأيو عونمأي نأ نوديري نيرخآ نودجتسإ) ىلاعت لاق مث

 4ايف اوسكرأ
 مهضرغو « اودهاعو اوبلسأ ةنيدملا اوتأ اذا اوناك « نافطغو دسأن م موق مث : نورسفملا لاق

 الك (ةنتفلا ىلإ اودر الك) مهدوبع اوثكنو اورفك مهموق ىلإ اوعجر اذاف : نيماسملا اونمأي نأ

 ةراعتسا اذهو ؛ ايف نيسوكتم نيبولغم اودر ىأ (اهيف اوسكرأ) نيململا لانق ىلإ مبموق مهاعد

 . هنم هجورخ رذعتي !سوكنم ءىثش ىف عقو نم نآل نيملسملاةوادعو رفكلاىلع مهرارصإةدشل

 مهولتقاو مهوذخف مهيديأ اوفكيو ملسلا مكيلإ اوقليو كولزتعي ل نافل ىلاعت لاق 2

 « مهؤمتفقت تي

 ثيح مهواتقاو مه وذخف مه.دبأ اوفكي لو مكنم حلصلا اوبلطي ملو مكلاتق اولزتعي مناف : ىنعملاو

 عود افخر  ٠١ «6



 ةيآلا «كيلع مبطاسل هللا ءاش ولو»ىلاعت هلوق ع

 ىناتأ ىأ : هلقع بهذ نالف ىناتأ لاقيو ؛ ةالصلا تماق دق : نولوقي مهارت الأ « لالا نم ىضاملا

 دعب ربخ هنأ . قالا مثرودص ترصح دقام لاح ماج أ ءةيآلا ريدقتو : هلقع بهذ دق نالف

 هلرؤرركت ريدقتلا اذه ىلعو (ممرودص ترصح) لاقف هدعب ريخأ 2 كؤاج ا : لاق هناك ريخ

 ممرودص ترصح أموق واج : ريدقتلا نوكي نأ : كلاثلا (كؤاج) نم الدب (مرودص ترصح)

 ةفص هنأل بصن (مهرودص ترصح) هلوق ريدقتلا اذه ىلعف  مثرودص ترصح الاجر ؟ؤاج 3

 تمص تميقأو . لاخلا "لعب بصتتملا فوصوملا فذح هنا الا « لاخلا لع بوضنم فوصومل

 مبموق لاتق نعو مكلاتق نع مهولق تقاض هانعم (مهموق اولتاقي وأ مكولتاقي نأ) هلوقو « هماقم

 كل الو كيلعال مهف

 لاقف ؟نينمؤملانموأ رافكسلا نم مهأ ىلاعت هلل مهانئتسا نيذلا نأ ىف اوفاتخا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 لاتقال اكرات وأ ادهاعم ناكاذإ الا رفاكلا لتق بجوأ ىلاعت هنأ ىنعملاو ؛ رافكلا نم مث : روبملا

 زوجب هناف لاتقلا كرت ناورفاكلا نال مزال خسنلاب لوقلاف ريدقتاا اذه ىللعو مهلتق زوال هناف

 دع هلا من قانشا لسأ نم لك ىلع ةرجهلا بجوأ ال ىلاعت هنا : ىناهفصالا سم وبأ لاقو « هلتق

 ف ناكمبنأ الا ء ةرصنلاو ةرجهلل لوسرلا اودصق نيئمؤملا نم موق مو (نولصي نيذلا الإ) لاقف

 مهنيبو نيمللانيب موقىلا اوراصف ؛ رافكلاكئلوأنم افوخهيلا اي رطاودجبملام رافكسلا نممهقيرط

 لتاقي الو لوسرلا ىلإ راص نم كلذ دعب ىنثتساو ؛ صالخلا مهنكمي نأ ىلا مثدنع اوماقأو دهع

 هنال وأ «هبراقأ مهنال اضيأ رافكلا نتاقي الو « هيف ىلاعت هللا فاخن هنآل ؛ هباحصأ الو لوسرلا

 نم ناقيرفلا ناذهف ةءاضأو و اولتقي نأ مهلتاق ول فاخيف ؛مهنييهجاوزأو هدو ََىأ

 رافكلا ةلتاقم الو ةرجحلا مبنم دجوي مل ناكناو مهلاتق لحبال نيملسملا

 ني رخام كحل مى ظلستلا (مكيلع مهطلسل هللا ءاش ولو) ىلاعت هلوق «ةعبارلا ةلأسملا)

 : ىندملاو « ندهاعملاسسأب فكب نيملسملا لع نم ىلاعت هللا نأ هنم دوصقملاو « ةدحلاىهو ةطالسلا

 مهبولق ىوق ىلاعت هنأولو « مهبولق ىف بعرلا فذق هللا نالوه امنإ مكلاتق نع مرودص قيض نأ

 رفاكلا طيلستىلاعت هللا نم حبقي ال هنأ لع لدياذهو : انباحصأ لاق . مهيلع اوطاسنل نيملسملالاتق ىلع

 انيبادق قابلا لاق: لوالا : نيج واجنم هنغا | وباجأ دقفةلرتعملا امأو « هيلع ةتبوقتو نمؤملا لع

 هللا ءاش ولو : ةيآلا ىنعف اذه ىلعو « نورفاك ال نونمؤم موق ىلاعت هللا مهانثتسا نيذلا موقلا نأ

 لظلا ليبس ىلع مهتلتاقم ىلع ممدقأ نا مهسفنأ نع اوعفديل مهمولق ةيوقتب مكيلع مهطلسا

 ىلع رداق ىلاعت هنأ الإ ديفيال اذهو « لعفل ءاش ول هنأ ربخأ ىلاعت هنا : ىلكلا لاق : ىناثلاو



 ارا 1 فيدل 2 ترص»> 1 5 كاحف

 هه هرر هيااس ا 22 67 . هم هع

 هك 8

 تر 5 0 1 مكواتاقي لق 7 5 نأ 7 واتا مكلع مب
 6 622 6 راد

 «ة٠ .. الييس ميل مكل 10

 : ةانم دبع نب ةعزخو ةعازخ مه : لتاةم لاقو « ةانم

 نمىلإأجتلا نع في.سلا عفر ال لاعت هنال , نامالا لهألةميظع ةراشب نمضتي كلذ نأ معاو

 ناك هلوسر ةبحعو هللا ةبحم ىلإ أجتلا نمع ةرخآلا ىف باذعلا عفرب نأف . نيملسملا ىلإ أجتلا

 . لعأ هللاو كو

 ارا وأ ؟واتاقي نأ مرودص ترصح كؤاج وأ ) ىلاعت هلوق «ءانتسالا ىف ىناثلا عضوملا)

 هللا لعج السلا مكيلا اوقلأو ولتاقي ملف ؟ولزنعا ناف ؟ولتاقلف مكيلع مبطاسل هللا ءامش ولو مهموق

 لئاسم ةيآلا ىفو «اليبس مهيلع مل
 :ريدقتلاو «نيذلا»ةلص ىلع افطع نوكي نأ لمتحي (؟ؤاج وأ) ىلاعت هلوق (ىلوألا ةلأسملا)

 مي ا مكنولتاقي الف مرودص ترصح نيذلا وأ نيدهاعملاب نولصي نيذلا الإ

 ترصح موقىلانواصي وأ ؛ دهع منيو مي موق ىلا نواصينيذلا الإ : ريدقتلاو «موق» ةفص ىلع

 مكواتاقي. ملف ؟ولزتعا ناف) ىلاعت هلوق : هايج نييجاولا 0 ذأ ل رانا مكنولتاقي الف ممرودص

 ثيح مولتقاو مثوذخف) هلوق دعب اذه ركذ امتاو (اليبسمهيلع ركل هللا لعج اف ملسلا مكيلا انتل

 امنا اذهو ؛لاتقلل مبكرت وه مهل ضرعتلا كرتل بجوملا ببسلا نا ىلع لدي اذهو (مومتدجو

 وه مط ضرعتلا كريل بجوملا ببسلاف ىتاثلا لامت>الا ىلع امأو «لوالا لاهتحالا ىلع ىثمتي

 لاضتالا عج نت ىلوأ رق رشتلا كرتل, ايكوم لاتقل كرت لعجب نأ > قاتلا, لاتقلا كارت لالا

 ابيرق اببس لاتقلا كرت نوكي لوالا ريدقتلا ىلع نال ء ضرعتلا كرتل ابرق ابيس لاتقلا كرت نمي

 نيني 'ءاببس ريصي ىاثلا بينملا| لكل ورع ا كر

 نوديري الف ةلتاقملا نع مثرودص تقاض هانعم (مرودص ترصح) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 ترصح) هلوق عضوم ىف اوفلتخاو . مهبراقأمهنال مهلاتق نوديررب الو « نودلسم مكنال كلاتق

 برت «دق» نال كلذو «دق» رامضاب لاخلا عضوم ىف هنأ : لوالا : اهوجو اوركذو (مثهرودص



 ةيآلا «مثومدجو ثرح مولتقو هوذفن ولو ناف» ىلاعت هلوق ف
 ل ١ ل م يد ب دهر د ا اتا را هر 6 2 ةرعلا 1و

 الي الو موعدجو كيت 1و4 فاتك و ناف

 ها ا مس وسع هر اس6

 قاتم مونييو مب موق : لإ ٌتولصَي نيذلا الإ «55هاريصتال َو و

 لكلا لوانتي اماع اظفل ىلاعت هللا ركذ مرجال اريتعم رومألا هذه لك ناك غب 1 هتايبنم لخفأو

 ىح) لاق لب « رفكلا نع اورجاهم ىتح : لقي مل ىلاعت هناف (هللا ليبسس ىف اورجابم ىتح) لاقف

 رصتقي ل مث, رفكلا راعش ةرجاهمو رفكلا راد ةرجاهمهيف لخدي كلذو (هللا ليبس ىف اورجام

 رفكلا راد نم ةرجحلا تناك ابر هناف ؛ هللا ليبس ىف هنوكحب هديقلب ؛ ةرجحلا ركذ ىلع ىلاعت

 ربتعملا اميإ ءايندلا ضارغأ نم ضرغل مالسالا راعش ىلإ رفكلا راعش نمو « مالسالا راد ىلإ

 « للاخت هنن أ لجاألاو 0 كلت عوقو

 (اريصنالو ايلومهنم اوذختت الو مهومتدجو ثيح ,هولتقاو مهوذخع اولوت نافل ىلاعت لاق مْ
 « مبيلع متردق اذا موذفع ةنيدملا نع اجراخ مبعضاوم اومزلو ةرجحلا نعا ا اف كبار

 همام لا ل ةلاحلا هذه ىف مهنم اوذختت الو « مرحلاو للا ىف ,هومدجو اهنيأ مهولتقاو

 . كئادعأ ىلع كرصني اريصن الو مكتامهم

 . نيعضوم هنم ىثتسا رافكلا ءالؤد لتقب رهأ امل ىلاعت هنأ ٍلعاو

 : لئاسم هيفو (قاثيم مهنيبو مكنيي موق ىلإ نولصي نيذلا الإ ١ ىلاعت هلوق : لوألا

 نأ ىنعملاو « مهب نواصتيو مهلا نوهتني : لوآلا : نالوق (نواصي)هلوقف(ىوألا ةلأسملا)

 : هللا همحر لافقلا لاق . ؟دبع ىف نواخاد اضيأ مهف مدبع ىف الخاد ناك نم دبع ىف لخد نم لك

 بولطالا كلذ مهياعرذعتيف ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ةرضح موق دصقي نأ ةبآلا ىف لخدي دقو

 . هيلا ليبسلا اودحب نأ ىلإ دهع نيبلسملا نيبو مهيب موق ىلإ اوأجليف

 مه 0 هك رولا نان كييك ذه هنتي هاععم (نولصي) هلوق نأ «ىاثلا لوقلا )

 . مهنمرافكلا مد حابأ دق ناك سو هيلع هللا بص هنأ عم بسنلا ةبج نم لوسرلاب نيلصتم اوناك

 مهضعب لاق ؟ره نمدبع نيملسملا نيبو مهنيب ناكن يذلا موقلانأ ىف اوفلتخا «ةيناثلا ةلأسملا)

 مالسلاو ةالصلا هيلع هناف « دبع ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نيبو مهني نا هناف نويبلسالا م م

 0 الاو يفك كأب لع قلسالا/ارعاؤ عنب لاله ةكم ني فش 3

 ديز نب ركب وني :سابع نبا لاقو . لالمملام لثم راوجلا نم هلف هيلإ ألو لاله ىلإ لصو نم لك



 34 ةيآلا « اورجاهي ىت> ءايلوأ مهنم اوذختت الف»ىلاعت هلوق

 اذإ ليوأت لع كلذ دارأ ولو : ىتمتلا باوج كلذ لع نأ زوج الو ةفطاع ءافلاو :نونوكت

 باوجلا ىلع (اونهديف)ليق ولو(نونهديف نهدت ول اودو) هلوقهلثمو ءابصن ناكل اووتسا اورفك

 مكتعتمأو م؟تحلسأ نع كر وافخت ول | رفكا لا هوز هلئفو : تارعالا فا اج كلذ لاكش

 ءاوس مو متتأ نونوكتف دارملاو « رفكلا ىف ىأ (ءاوس نونوكتف) هلوق ىنعمو (؟كيلع نوليميف
 ىلاعت هنأ ٍملعاو « مثركذ مدقت ببسب ىنعملا حوضول مهريغ ركذ نع نيبطاخملا ركذب ىنتك | هنأ الا

 ةطلاخلا ةيفيك نينمؤملل حرش كلذ دعبف ء رفكلا كلذ ىف مهولغ ةدشو مهرفك نينمؤملل حرش امل

 لئاسم هيفو (هللا لبس ىف اورجاهم ىتح ءايلوأ مهنم اوذختت الف) لاف مهعم

 ةقدنزلابنيرهتشملاو نيقفانملاونيكر شملا ةالاومزوحيال هنأ ىلع ةيآلا تلد (ىلوألا ةلأسملا)

 (ءايلوأ كودعوىودعاوذختتال اونمأ نيذلا عع أي) ىلاعت هلوق مومعب نك امياذهز نالكلا

 برقتيهب ىذلارمالا وهكلذنأل ؛نيدلا وهقاخلا عيمج دنع اهمظعأو ءايشالا زعأ نأ هيف ببسلاو

 ةلصاحلا ةوادعلا تناككلذك ناك اذإو : ةرخألا ىف ةداعسلا بلط ىلا هب لسوتيو «ىلاعت هللاىلا

 نوكيىذلا عضوملا ىف ةيالولاو ةبحلا بلط عنتما كاذك ناكاذإو « ةوادعلا عاونأ مظعأ هببسب

 ملعأ هللاو هيف الصاح ةوادعلا تابجوم مظعأ

 ريدقتلا : ىزارلا ركب وبأ لاق (اورجام ىتح ءايلوأ مهنم اوذختت الف) هلوق 4(ةيناثلا ةلأسملا))

 ىلع ةيآلا تلد دقف « مالسالا دعبالإ نوكتال هللا ل يبس ىف ةرجحلا نآل , اورجاهمو اوءلسي ىتح

 هريظنو . ةرجهلادعبالإ ةالاوم مهنيواننيب نكي مل اوباسأ نإو مهناو ؛ مالسالادعب ةرجملا باحيإ

 (اورجامب ىتح ءىش نم مهتيالو نم ملام) هلوق

 سو هيلع هللا لص لاق ةضورفم ةرجهلا تناكام لاح امزال ناكام:إ فيلكتلا اذه نأ ملعاو

 تناكف «كرشم عم لسه لك نم ءىرب انأو نيكرشملا رهظأ نيب ماقأ لسم لك نم ءىرب انأ»

 : لاق سابع نبا نع سواط نع . ةرجحلا ضرف خسن م“ , ةكم تحتتق نأ ىلإ ةبجاو ةرجحلا

 ىورو «ةينو داهج نكلو حتفلا دعب ةرجثال» كم حتف موي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 ىلإ ةرجهلا ضرف ىأرف برحلا راد ىف ماقأ نرم لك ىف تباث ةيآلا مكح نأ قفطان

 . امناق مالسالا راد

 «نامالا راد ىلإ رفكلا راد نم لاقتنالاب لصحت ةرات ةرجحلا نأ عا 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 رجاهملا» سو هيلع هللا لص لاق ؛ نيملسملا لامعأ ىلإ رافكلا لامعأن ع لاقتنالاب لصحت ىرخأو

 هنارومأم كارتْنع ةرجملا نع ةرابغاهللا ل سس: ى ةرجملا :"نوققحملا لاقو ع هّنع هللا ىرماماجعا كك



 هم 526 26و تر ل ا رد 6< 7

 11 2اوَُت ةلقاءاوس 0 5 01 ا

 هللا ا ف 1 ا 0

 لبق لاق ىلاعت هناللو «ةروبشملا هوجؤلل هيف لالضلا قلخ وه هنأ سيل (هللا لا ( 1 5 717

 « مهلعفو مهبسك ببسب مهدرطو مهدر اهم هنا ىلاعت نيبف (اوبسك امب مهسكرأ هتلاو) ةيآآلا هذه
 ىلع (هللا لضأ نم) هلوق اولمح اذه دنعو هللا قا لصح مهلالضإ ناب لوقلا فني كلذو

 انالف رفتك نالف لاقي اك مرفكو مهالضب ح لاك تاننأ هن كلاقالا كاواللا :ةءوعو

 هللا هلضأ نم ةنجلا ىلإ اودهت نأ نوديرتأ ىنعملا نأ : ىناثلا . هنع ربخأو هب مكح هنأ ىنعمب : هلضيو

 :ثلاثلا. ةنجلا قيرطولإ ءادتهالا نع ةمايقلاموي رافكلا لضي ىلاعت هنال كاذو « ةنجلا قيرط نع

 : فاطلالا عنمب ارسفم لالضالا اذه نوكي نأ

 به : لوقت مث «هوجولا هذه فعض باتتكلا اذه نم ةريثك عضاوم ىف انركذ دق انأ ملعاو

 لاكشالاهجوت دقف ةنجلانولخديالمهنأو ؛ م

 ةيآلا نم دارملانأ لع لدن امبو ؛ لاح لاخلا ىلا ىضفملاو « لاحم الهج ىلاعت هللا لع بالقنا نال

 امل ايندلا فنونمؤملاف (اليبس هل دجت نلف هللا لاضي نمو) هلوق نيدلا نع مهلضأ ىلاعت هللا نأ

 . هيف مهطاخدإ ىف نولاتحو ناممالا نيقفانملا نم نوديري اوناك

 مهلضأ ال ىلاعت هنأ هانعمن وكي نأ ب جوف (اليبس هل دجت نلف هللا للضي نمورإل ىلاعت لاق مك

 رهاظ اذهو « نامبالا ىف هلاخدا ىلا اليبس قولخما دحي نأ عنتما نامبالا نع

 ىتح ءايلوأ مهنم اوذختت الف ءاوس نونوكتف اورفك م نورفكت ول اودوزإل ىلاعت لاق م

 (هللا ليبس ىف اورجاي
 ناتلاسم هفو

 ناكو (هللا لضأ نم اودهت نأ نوديرتأ) ةيآلا هذه لبق لاق امل ىلاعت هنا «ىلو ألا ةل ًاسملا)

 مهنأ ىلا رفكلا ىف اوغلب مهنا :لاق نأب داعبتسالا كلذ ررق راكنالا ليبس ىلع اماهفتسا كلذ

 فيكف دحلا اذه ىلا رفكلا ىف مهبصعت ىف اوغلب الف ءارافك نواسملا اهيأ اوريصت نأ نونمتي

 ملالضو مثرفك نع ربخأ ل ىلاعت هنكلو ؛ةحيح هنأ

 مهناعا ىف نوعمطت

 ول اودو :ىنمملاو (نورفكت) ىلع قدنااب عفر (ءاوس نونوكتف) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا ١



 م4 ٠ .ةيآلا عهّللا لضأ نم اودهت نأ نوديرتأ» ىلاعت هلوق

 اورجاهم ىتح ءاياوأ مهنم اوذختتالف) ىلاعت هلوقوهو « ةكملهأ نم مهنإ و « هيف حدقيام ةيآلا قسن

 ةماهلاىلإ اهب اوةلطناو نييلسملا لاومأ اوذخأو اولض موق ىف ةيآلا تلزن : عبارلا (هللا ليبس .ىف

 اوراغأ نيذلا نوينرعلا مه : سماسخلا . ةمركع لوق وهو : ةيالا تلزنف « مهبف نوملسملا فلتخاف

 ؟ كمال لقأر فاكر: دير قنا لاق :: نسداملا مسوهيلعهللا يصل وسرلا ىلوم اراسياولتقو

 : كارقكح : لالا لعبصن «نيتئف»نأ : لوألا : ناهجو ةيآلا ىنعم ىف (ةيناثلا ةلأسملا))

 « ناك ربخ لع بصت هنأ : ىتاثلا . هيوبيس لوق اذهو « مايقلا لاح ىف كلام ىأ ٠ امناق كلام

 ىف نوفلتخت مل ىأ ؛ راكنالا ليبس ىلع ماهفتسا وهو « نينئف نيقفانملا ىف مترص ملام : ريدقتلاو

 نأ بحي لب هيف اوفلتخت نأ ل سيلف ٠ ةيلج ةرهاظ مهقافنو مهرفك لئالد نأ عم مجرفك

 . مهرفكب اوعطقت

 ةفصلاب اوفصو مهل رفكلا اورهظأ ناو نيقفانم مهامس امنإ : نسحلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 مهنع بذتو مهلا ليمت تناك مهنم ةقرف نا انيبام (نيتئف) هلوقب دارملاو « لبق نم اهيلع اوناك ىلا

 ىف دحاو جبن ىلع اونوكي نأب اورمأو كلذ نع اوهنف ٠ مهيداعتو مهنيابت مهنم ةقرفو « مهلاوتو

 : لعأ هللا ءنيفكتتلار عربتلا]و قاكلا

 : لئاسم هيفو (اوبسك امب مهسكرأ هللاو) مهرفك نع اربخم ىلاعت هللا لاق مك

 دوك راو سكت رقاد كلر لرب الا نك نإ ف كلا « لوألا ةلأسملا)

 أ ةيلاختلا#ةلابك هاو ةنياخلاةلاحج ىلإ "دارا ةناللا ناكل كو رلل لاقت .ةنمو.. جار[ رك

 ىأ « ارسكتران مهسكرأو مهسكر : ناتغل هيفو ٠ اضنأ نعمل انتل اك را

 .ةفآلاقاو داو

 اروزلاو كالا اولاقوةاصع اوناك مهنإ رانلا يح ىف اردكرأف

 لتقلاو ىسلاو راغصلاو لذلا نم رافكلا ماكحأ ىلإ ممدر هنأ ةيآلا ىنعم (ةيناثلا ةلأسملا 2

 مادام قفانملا نأ كلذو « قافنلا ىلع اوناكام دعب دادترالا نم اوربظأ امب ىأ , اورسك امب

 هللا ىرحي ذكيخ رفكلا ربظأ اذاف  هلتق ىلإ ليبس انل نكي مل نيتدابشلاب رهاظاا ىف اكسمتم نوكي

 . رافكلا ماك-أ هيلع ىلاعت

 سكرأ نأ انركذدقو (مهسكرأ هللاو) دوعسمنب هللادبعو بعك نب ىبأ أرق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 يامل لك

 ةلزتعملا تلاق (اليبس هل دجتناف هللا لاضي نمو هللا لضأن م اودبتنأ نوديرتأ) ىلاعت لاق م“



 ةيآلا « نيتدف نيقفانملا َّق ل اد للاعت هلوق 59 /١

 ماو 1

 1 وديرنأ او 00 3 0 0 يقفل ْةَلاَف
 تتيح :ثلع نت ع 6م

 00 البس هل َدَك نق هللا لاضب نمو هللا لضا نم

 بذكلا عانتما ناكامئاق قدصلا ناكمإ ناك اذاف ء ىرو رض ةحصلا هذبم ملعلاو « هيلع موكحبلل

 . اقداص ىلاعت هنوكب عطقلا نم دبال هنأ تبثف . ةلاحال الصاح

 هنال اولاق ٠ ثدحم ىلاعت هللا مالكنأ ىلع ةيآلا هذ ةلزتعملا تادتسا (ةعباسلا ةلأسملا)

 وه ثيدحلاو (ثيدحلا نسحأ لزن هللا) ىلاعت هلوق ىفو ةيآلا هذه ىف اثيدح هنوكب هفصو ىلاعت

 توصلاو فرحلا وه ىذلا مالكلا ثودحب نومكحتامنإ عكا : هنع انباوجو ٠ ثدحلاوأ ثداحلا

 ةيالاو ء تاوصآلاو فورلاهذهريغرخآ ءىث همدق ىعدن ىذلا امنإ ؛ هثودح ىف عزاننال نحنو

 نوركنت مكاذ مكنم اك داطف اق امأف مكنمو انم قافتالاب ةتبلا ءىثلا كلذ ثودح بع لدنال

 ىلع ةيآلا هذه ةلالدب اولوقت نأ مكنكع فيكف ؛ تاوصآألاو فورحلا هذه ىوس مالك دوجو

 . ملعأ هللاو هلودح

 00 12 نأ نودي أ وينك انه مهسكرأ هللاو نيتتف نيقفانملا ىف ركل اف لاكذت كأي

 (اليبس هل دجت نلف هللا لاضي نمو هللا لضأ

 : لئاسم انهو «ىلاعتهللا هركذ نيقفانلا لاوحأ نم رخآ عون اذه نأ ملعا

 أومدق موق ىف تلزن اهنأ : لوآلا : اهوجو ةيآلا هذهلوزنببس ىفاوركذ لوألا هل أسملا)

 نأ ديرن : هللالوسراي اولاق مث هللا ءاشام ةنيدملاب اوماقأفنيءاسمهلآو ملسو هيلع هللا ىلص ىننا ىلع

 اوةحل ىح ةلحرم ةلحرم نواحري اولازي مل اوجرخ املف ل نذأف .هيفانل نذئاف ءارحصلاىلإ جرخن

 انربص امك اوربصو انعم اوقبل انلثم نيملسم اوناكول : مصعب لاقف مهفذ ونمؤملا ملكت نيك رشملاب

 مهقافن ىلاعت هللا نيبف « مثلمأ رهظي نأ ىلإ رفكلا ىلإ مهبسنن نأ انل سيلو : نوملسمم :موق لاقو

 ىلع نيكرشملا نونيعي اوناكو : ةكمب مالسالا اوربظأ موق ىف ةيآلا تلزن : ىناثلا . ةيآلا هذه ىف

 : ثلاثلا . ةداتقو سابع نبا لوقوهو . ةيآلا تلزنف ءاورجاشتو مهيف نوماس ا فاتخاف : نيملسملا

 « ؟انعبتال الاتق اعنول اولاقو ملسو هيلعهللا للصدتلا لوسر نعدحأ موي اوفلختنيذلا ىف ةيآلا تلزن

 مل: اولاق نورخآو ء اورفك نولوقي ةقرف مهنف ؛ مهف ملسو هيلع هللا لص لوسرلا بادأ فلتخاف

 ىف : لاقو هجولا اذه ىف نعط نم مهنمو « تباث نب ديز لوق وهو . ةيالا هذه تلزنف هنالك



 م« ةيآلا أتي دححاشا نم ىدكأ ل ناك كرت

 : ىناثلا . ةمايقلا موي ىلإ روبقلاوأ توملا ىف مكدعمجيل هارملا: كوالا: نييك نن تاونات

 . هيف ركعمجي نأب هنييو مكنيي عمجبو مويلا كلذ مكنمضيل :ريدقتلا
 نم نوموقي سانلا نآل ةمايق ةمايقلا تيمس لاقي نأ زوجي : جاجزلا لاق 4 ةعئارلا ةلأسملا)

 موي) ىلاعت لاق باسحلل نوموقي ضانلا نآل مسالا اذهب تيمس :لاقينأ ًاضيأ زوجيو « مثروبق

 . ةبالظلاو بالطلاك« ةمايقلا مايقلا : فاشكلا بحاص لاق (نيملاعلا برل سانلا موقي

 ؛ ةلاحال دجوتس ةمايقلا نأ تبثأ ىلاعت هنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ نأ ملعا (ةسماخلا ةلأسملا)

 نيمسق ىلع ةيلوصاللا لئاسملان لك لذو ٠ ق>اذهو « هنعىلاعت هللا رابخإدرجم كلذ ىلع ليلدلا لعجو

 اندلع لثم لوآلاو . كاذك نوكي الام اهنمو ؛ هتحصب ملعلاىلإ اجاتحم ن وكي ةوبنلا ةحصب لعلام اهنم

 ملعلا اننكميال كلذ ملعن ىلا اناف « تانكمملا لك ىلع رداق تامولعملا لكب ملاع عناص ىلإ ملاعلا راقتفاب

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا رابخاو نآرقلاب اهتابثا عنتمب هناف اهنأش اذه ةلأسم لكف « ءاينآلا قدصب

 .رودلا عقو الاو « مالسلاو

 اهتحصب ملعلا ىلع ةوبنلا ةحصب ملعلا فقوترال ىتلا لئاسملا ةلمج وهو «ىناثلا مسقلا امأو)

 مرج الف «كلذك ةمايقلا مايق نأ مولعمو هرابخاو هللا مالكب هتايثا نكحمب امن كلذ لكف

 هنع هللا رابخاب ةمايقلا مايق ىلع لالدتسالا نأ تبثف « هللا مالكبو نآرقلاب هتايثإ نكمأ

 . حمص لالدتسا

 دوصقملاو « راكنالا ليبس ىلع ماهفتسا (اثيدح هللا نم قدصأن مو) هلوق (ةسداسلا ةلأسملا)

 اوني, دف ةلوتعملا امأز ."لاحبهلوق ق فلا و ىدكلا نأ وراهداض لات ة.؟« عدا

 ناكام لكو : هع ع 1 ملاعو ٠ ايف تدكلا نرك ملاع ىلاعت كاع ميلصأ ىلع كلذ

 بذكلا نآل هنع ًاينغ هنوكب ملاعو ء بذكلا حبقب ملاع هنا : انلق امإ . بذكي نأ لاحتسا كا
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 بجوف تامواعملا عيمجي ملاع هنأ تبثو « الصأ ءىثث ىلإ جاتحم ريغ ىلاعت هللاو ءابذك هنوكل حيبق

 رهاظ وهف بذكي نأ لاحتسا كلذك ناك نم لكنأ امأو ؛ نيرماألا نين املاع هنوكب عطقلا

 عنتميف اضحم اراض قب ةجاحلا ضراعم نع الخ اذاف ؛ ءاعد ةهجال فرص ةهج تكلا نال

 هبذك ناكولو . اميدق هبذك ناكل ابذاكن اكول هنأ مهليلدف انباخأ امأو « هنع بذكلا رودص

 عنتمال امدق هبذك لاوز عنتما ولو ٠ محدسقلا ىلع مدعلا عانتمال هيذيك لازوز عنتمال امدق

 قدصي نأ عنتمال ابذاكناكولف « رخآلا دضاا دوجو عنمي نيدضلا ذأ درج رانال اقداطت

 قباطمكحب هيلع كحي نأ هيلع عنتميال هناف ائيش ٍلع نم لك نأ ةرورضلاب ملعن انال « عنتم ريغ هنكل

  80رخخ ٠١ «



 ةيآلا ؟«ةمايقلا موي ىلإ منعمجيل وه الإ هلإال هللا :ىلاعت هلو كذا

 تناااح © 2 6

 قدصا نمو هيف بيرآل ةمايقلا مو 0 | مسمي وه الإ هلال هلل

 «لاد شب د يل نم

 نع رجز ىلاعت هتاف « هبلس ىف هنم اعمط هلتق امبر لب , هلاح نع صحفتي ناك ام ملسملا كلذ نإ مث
 . لتقلاب هل اوضرعتت نأ مايإو (اهودر وأ اهنم نسحأب اويف ةيحتب مديح اذاو) لاقف كلذ

 ءازج لاصيإ ىف ىفاكو مكلامعأ لع مكبساحم وهىأ (ابيسحءىث لك ىلع ناكهللا نإ لاق مك

 ءامدلا ظفح ةيانعلا ةدش ىلع لدي اذهو ٠ فيلكتلا اذه ةفلاخم نم رذح ىلع اونوكف كيلا مكلامعأ

 . اهرادهإ نم عنملاو

 نم قدصأ نمو هيف بيرال ةمايقلا موي ىلإ مكتعمجيل وه الإ هلإ ال هللا » ىلاعت لاق مث

 4 ائيدح هللأ

 : لكان ةيآلا َّق

 اذإو) هلوق نم دوصقملا نأ انيب انأ : لوآلا : ناهجو مظنلا ةيفيك ىف لوألا ةلأسملا))

 0 دا املا اهمرد اا م ةيحتب متليح

 دعولا كلذ ديكأت ىف غلاب م ا ءىث لك ىلع ناك هللا نإ) هلوق ىف ديعولاب كلذ

 ةراشإ (وه الإ هلإ ال) هلوقف «نامزالتم لدعلاو ديحوتلا نأ ةيآلا هذه ىف نيبف « ةيآلا هذهب
 هنأ هللا دهش) هلوقكوهو ٠ لدعلا ىلإ ةراشإ (ةمايقلا موي ىلإ مكتعمجيل) هلوقو ٠ ديحوتلا ىلإ
 ىتديعاف انأ الإهلإ الهلا انأىتنا)هط ىف هلوقكو(طسقلاب امناق معلا اولوأو ةكئالملاو وهالإ هلإ ال

 لك ىزجتا اهيفخأ داك أ ةينآ ةعاسلا نإ) لاق مث ديحوتلا ىلإ ةراشإ وهو (ىركذل ةالصلا مقأو

 نأ هتكحو هيكح ىف بحي هنأ نيب ةيآلا هذه ىف اذكنف « لدعلا ىلإ ةراشإ وهو (ئعست امب سفن

 ديد هنأ كشالو « نيملاظلا نم نيمواظلال فصتنيف ةمايقلا ةصرع ىف نيرخآلاو نيلوآلا عم

 ىلع ءانب هواماعو هومرك أو همالس اولبقاف ىايححو مكيلع لس نم : لوقي ىلاعت هناك : ىناثلا . ديدش
 قلخلل قاخلا نطاوب فشكنت امإ « وه الإ هلإال ىذلا هللا ابفرعي امإ نطاوبلا ناف ؛ رهاظلا

 . ةمايقلا موي ىف
 ضارتعا امإو . ادتبمللربخ امإ (وهالا هلإال) هلوق : فاشكلا بحاصلاق 4 ة يناثلا ةلأسملا)

 كنا هللاو : ريدقتلاو « مسقلا مال ماللاو (مدعمجيل) ر ,لاو

 ؟ ةمايقلا موي ىف مكتعمجيل : لقي مل مل : لوقينأ لئاقل «ةثلاثلا ةلأسملا)



 لو ةيآل ا «ابيسح ءىثلك ىلعناك هللا نإ » ىلاعتهلوُق

 الو مالس ءادتبا كلذ ناك تقولا توف دعب ةناغنأ نافركتكرإلا  ىضمن) رس رخأ ناك ردا 5

 ىلاعت هلوقل , بجاو اضيأ ةبتكلاب هب اوخ باتك ىف مالس هيلع درو اذا : عبارلا . اباوج نود

 نأ بجاولاف  كيلع مالسلا لاق اذا : سماخلا (اهودر وأ اهنم نسحأب اويخ ةيحتب متيبح اذإو)

 ([ حا اويخ)هلوق تحتل خديلةكربلا وةمحرلا هيف ديزينأ ةنسلانأ الإ ؛مالسلا يلع و : لوهي

 هلوق ىلع راصتقالا زوحيال هنأ ىضتقي ةيآلا رهاظف « هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : لاق اذا امأ

 رهجلا ىنعي درلاب ربحيال : لاق هنأ هنعهللا ىضر ةفينح ىنأ_.رع ىور : سداسلا . مالسلا كيلعو

 ملةنتف وأ ةمهت اهيلع باوجلا در ىف فاخي ناكو هيلع ةيبنجالا ةأرملا تيلس نإ : عباسلا . ريثكلا

 هنالل .درلا اهياع بحي مل ملس ولف « ملسي ال هنا انلق ثيح : نماثلا . لعفيال نأ ىلوآلا لب ء درلا بحي
 0 هدو و لاكف ةنع ىبم له

 عيمجل , مارك الا نع ةيانك راص هانيب ٠١ ىلع ةيحتلا ظفل نأ لعا 4 ةرششع ةنماثلا ةلأس ا )9
 . ةيحتلا ظفل تحت لخدي مارك الا عاونأ

 عوجرلاهلف مرخ عار ىذ ريغل بهو نم : هنعهللا ىضر ةفينح وبأ لاق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ق>- ىف عوجرلاهل : هنعهللاىضر ىعفاشلا لاقو . اهيف عوجر الف اهنم بيثأ اذاف ؛ اهنم بني ملام اهيف

 ةفينح ىبأ لوق ةمصىلع ةيآلا هذبم ىزارلا ركبوبأ جتحا ؛ نجلا قح ىف عوجرلاهل سيلو ءدلولا

 . ةبحلا هيف لخديو « ملستلا هيف لخدي (اهودر وأ اهنم نسحأب اويخ ةيحتب متييح اذإو) هلوق ناذ

 . زاوجلا نم لقأ الف بوجولا تبثي مل اذاف ء نسحاألاب الباقم رصي مل اذا درلا بوجو هاضتقمو

 درلا ةنكم تطقس هنم لقأ وهام بيثأ ول هنأ ليلدب : بدنلا لع لوم ساللا اذه : ىعفاشلالافو

 نباىور امم هلوق ىلع ىعفاشلا جيتحا مث ء نسحالاب ىنأي نأ ىضتقي ةيآلا رهاظ نأ عم , عامجالاب

 ةبه ببم وأ ةيطع ىطعي نأ لجرل لحيال» لاق هنأ ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نع رمع نباو سابع

 ةبهو ؛ ايف عوجرلا مرحب ىنجألا ةبه نأ ىف صن اذهو لاق «هدلو ىطعي امف دلاولا الإ اهف عجريف

 . اف عوجرلا زوج دلولا

 : لئاسم هيفو 4«ابيسح ءىث لك ىلع ناكهللا نإ ال ىلاعت لاق 3

 ليك اآلاك « لمعلا لع بساحملا ىنعمب هنأ : لوآلا : «تالوق بيسحلا ىف( ل والا ةلاسللا)

 ىسح : موق ىف ىفاكلا ىنعم هنأ ::ىاثلا . سلاخملاو براشملاو طاتلا يي كل ا

 (هللا ىس>) ىلاعت هلق هنمو ءفاكىأ ؛ اذك

 « للا لجرلا ىلع اسي ناكدق مهنم دحاولا نأ انيب اناف ؛ ّ ولاهنم دوصقملا 4 ةيناثلا ةلأسملا)



 ةيآلا ءاهنم نسحأب اويخ ةيحتب متييح اذإو>ىلاعت هلوق 1

 . عضاوتلل ًارابظإ مالسلاب اردتبي نأ ناناسنإ ىتتلا اذإ ةنسلا «ةرمشع ةسماخلا ةلأسملا)

 ير ا ك0 ا هو ايف سيال ىتلا عضاوملا ركذنل 6 ةرشع ةسداسلا ةلأسملا)

 مالسلاب أدسال كاك ةفينح ىنأنعو 5 مالسلاب ىدووملا كك : لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ

 مالسلا : لقف تلخد اذإو « مبخاصت الو مهيلع ملستال :فسوي ىنأنعو « هريغ ىف الو باتك ىف

 اذإامأو ؛ ةجاح كلذ ىلإ تعد اذإ مهيلع مالسلا ءادتبا ىف ءابلعلا ضعب صخرو . ىدحلاعبتا نم ىلع

 ىلعلودلادنعزولوقياوناك مهنأه يف لصاألاو « كيلعو لاقي نأىغبني : ءاملعلارثك ألاقف انيلعاوماس

 عيرفت انبه م ءكلذيةنسلا ترج « مكيلعو لوقي سو هيلع هللا ٍصىننلاناكف ؛ كيلع ماسلا :لوسرلا

 مكيلعو :رفاكلل لاقي نأ زوجي نسحلا لاق؟هيفةمحرلاركذ زوي لبف ؛ مالسلا مكيلعو : مهل انلقاذإ 0

 هللا ةمحر ومالسلا كيلع و :ىنارصتللاقهناىعشا|نعو . رافغتسا امنالهّللا ةمحر ولاقي ال نكل « مالسلا

 الف « بطخي مامالاو ةعملا موي لخد اذإ : ىناثلا . شيعي هللا ةمحر ىف سيلأ : لاقف « هيف هل ليقف

 ةراشالا لع اورصتقاولو « سأبالف مبضعإ درف لس ناف . عامتجالاب سانلا لاغتشال مسي نأ ىتبني

 ل نيرزتم اونوكي مل نإو « مهيلع مسي نيرزتم سانلا ىأرف ماملا لخد اذإ : ثلاثلا . نسحأ ناك

 ةوالتلا هيلع عطقي باوجلاب لغتشا اذإ هنال ؛ ”ىراقلاىلع مالسلا كرت ىلوآلا : عبارلا ؛ مهلع لس

 لغتشملا ىلع ملسيال : سماخلا « للعلا ةرك اذهو ثيردحلا ةياورب الغتشم ناكنميف لوقلا كلذكو

 ىلعالو ؛درنلا بعالىلع سيال . فسوب لاق“ نقلا فات ك5 ورز تاكل ةقاقالا و ناذاآللاب

 ناك نم ىلع ملسيال : عباسلا ؛ ةيصعم عونب الغتشم ناك نم لك هانعم ىفو « ماما ريطمو « ىنغملا

 ؛ هيلع اسف ؛ هتجاح ىضقي وهو لجر مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلع رم ؛ةجاحلا ءاضقب ااغتشم

 نأ تيشخ ىنأ الول» لاقو ؛ باوجلا در مث مميتق رادجلا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ماقف

 نإ كنافىلع لست الف ةلاخلا هذه لثم ىلع ىتتيأر اذإ كتبجأ امل باوجلا دري لف هيلع تملس لوقت

 كانه ةيبنجأ ترض ناف «هتأرما ىلع لس هتيب لجرلا لخد اذإ : نماثلا «كيلع درأ مل ىلع تملس

 . امهلع ملسي مل

 هلوقل بجاوباوجلا در : لوألا : ةينامث ىهو باوجلا ماكحأ ىف (ةرشع ةعباسلا ةلأسملا)

 ؛ مارحو ررضو ةناهإ باوجلا كرت نآلو (اهودر وأ اهن نسحأب اويخ ةيحتب متتيح اذاو) ىلاعت

 مممع عزت الإ هيلع نودري الو ميلع مسيف نيماسم موق ىلع ري لجر نمام : سابع نبأ نعو

 طقس ضعبلاهب ماق اذا ةيافكلا لع ضرف باوجلا در : ىناثلا . ةكئالملا هيلع تدرو سدقلا حور

 بجاو هنأ :ثلاثلا ؛ هيف ةغلابمو مارك الل ارابظإ باوجلا اوركذي نأل كلل ىلوآلاو : نيقابلا نع



 م هلا ل نسحأب اويخ ةيحتب متييح اذإو» ىلاعت هوق

 , قافتالاب ماللاو فلل نمدي الذ ةالصلا 0 نكلشا قمل تا كلا 0 و

 هيلع لديو ؛ لضفأ ريكنتلا ليقف ؟فيرعتلا مأ لضفأ ريكنتلا نأ عضاوملا رئاس ىف اوفلتخاو

 لك نأ : ىناثلا . لضفأ ناكف نآرقلا ىف ريثك 1 ليبس ىلع مالساا ظفل نأ : لوالا : هوجو

 فلآلاب امأو « تايزالا ىف هانددعام ىلع ريكنتلا ظفلب درودقف نينمؤملاو ةكئالملاو هللا نم دروام

 نم ىلع مالسلاو) ملسو هيلع هللا لص ىسوم لاق هسفن ىلع ناسنالا مبلست ىف درو امناف ماللاو
 نا لوقعملا ىنعملا وهو :ثلاثلاو (ىلع مالسلاو) مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لاقو (ىدملا عبتا

 فصو عم ةيهاملا لصأ ىلع لدي ريكنتلاو ؛ ةيهاملا لصأ ىلع لدي ماللاو فلأألاب مالسلا ظفل

 :!لاوأ اذه ناكسم كك

 بك ارو ؛ىثاملا ىلع بك ارلا ملسي نأ ةنسلا» ملسو هيلع هللا لص لاق «ةعباسلا ةلأسملا)

 «دعاقلا ىلع مئاقلاو رثك آلا ىلع لقآلاو ريبكلاىلع ريغصلاو :راملا بك اردعسرفلا

 قولا لاوزر نقي همداكف ةيه تكا ] كا الإ نا -[ه د ل ل

 ىلع ملسي متاقلا نأ امأو « ربكستلا كلذل ارسك ميلستلاب ءاذتب الانا أف ا ىلأ هن كسلا نأ : ناثلا

 . ريخلاب لوصوملا لصاولا اذه حتتفي نأو دب الف . هيلا لصو ىذلا وه هنأللف دعاقل

 كلفنا فاروس كاعد 3 هناأل رهجلا مالسلا ىف ةنسلا (ةنماثلا ةل 0

 . اشاحبا صيصختلا ىف نآل ميمعتلاو ءاشفالا مالسلا ىف ةنسلا (ةعساتلا ةلأسملا)

 ةالصلا هيلع لاق ؛ لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةداع مالساا دنع ةخغاصملا (ةرشاعلا ةلاسملار)

 «رجشلا قرو تاحتي امامه ونذ تتاحن ناما.ملا حفاصت اذإ» مالسلاو

 بجو مالسلا ىنع انالف ءىرقا :رخآل لاق نم :فسوي وبأ لاق (ةرشع ةيداحلا ةلأسملاإ)

 . لعفي نأ هيلع
 نيكلملاو لجرلا دصقاو ؛ كيلع مالسلقف دحاو لجركلبقتسا اذإ (ةرشع ةيناثلا ةلأسملا)

 . هللا باذع نم مس دقف هيلع كلملا لس نمو كيلعمال.لا ادر امهيلع تماس اذإ كناف

 هللا نم ملست كنا : لوألا : هوجو هيفو « سف ايلاخ اتيب تلخد اذإ (ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةكربب ةمالساا بلطت كنأ : ثلاثلاو . نجلا ىنمؤم نم هيف نم ىلع لست كنا : ىنالاو . كسفن ىلع

 . تايذؤملا ونيطايشلانم تيبلا ىف نم مالسلا

 ىور . بيجملا اذكو ؛ ةرابطلا ىلع مالسلاب ىدتبملا نوكي نأ ةنسلا (ةرشع ةعبارلا ةلأسملا)

 ملل 016 مميتو ماقف :ةجاحلا ءاضقيف ناكوهو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ىلعإلس او



 ةيآلا «اهنم نسحأب اويخل ةيحتب متييح اذإ ود ىلاعت هلوق فخ
 05000 111 الا (اماودروأ اهنا تلجأ, ايفيةحتب ميحاذإو)

 . مأرح ررضلاو

 ليلدب « هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاقينأ مالسلا ىف ىمألا ىبتنم «ةعبارلا ةلأسملا)
 . ليقنلا فا ذوراولا وهردقلا اذه نأ

 لاق اذإ لسملا نأوه نسحألا : ءاملعلا لاقف (اهير د راو ام نسحب ويقنر "لاق حلاعت هنأ معاو

 « ةكربلا هياوج ىف ديز ءادتبالا ىف ةمحرلاو مالسلا ركذ نإو ؛ ةمحرلا هباوج ىف ديز كيلع مالسلا

 : ملسو هيلع هللا لص لوسرلل لاق الجر نأ قرد ؟ اباوجلا ىاهداغأ ءادتالا قا ةنالثلا ك5 نإز

 رخآو . هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو : مالسلاو ةالصلا هيلعلاقف هللا لوسراي كيلع مالسلا

 : لاقف ثلاث ءاجو « هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو :لاقف : هللا ةحرو كيلع مالسلا : لاق

 ؛ هناكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو : مالسلاو ةالصلا هيلعلاقف « هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا

 ىل تكرتام كنإ : ملسو هيلع هللا لص لاقف (اهنهنسحأب اويخل) هللا لوق نياقألا ىتضقن « لجرلا لاقف

 . تركذام كيلع تددرف الضف

 وه اذه: مالسلا مكيلعو : لوقي «بيجمناو كيلع مالسلا : لوقي ءىدتبملا (ةسماخلا ةلأسملا)

 « هللا ركذي اعقاو ءادتبالا ناك مكيلع مالسلا : لاق اذإ هنأ هيف ىلابب رطخ ىذلاو « نسحلا ببترتلا

 لواألا وه) هلوق قباطي اذهو : هللا ركذي اعقاو ماتتخالا ناك مالسلا يلع 1 را اةراذاق

 ريصي امهنيب عقوام نوكي نأ ىجري هناف هللا ركذب ماتتخالاو ءادتبالا عقو امل اضيأو (رخآلاو

 (تائيسلا نيهذب تانسهلا نا ليللا نم افلزو راهنلا ىفرط ةالصلا تأ هلوق ىف اي هتكربب الوبقم

 مكيلعو :لوقينأ بيجملل ىلو الاف ؛ ةنءلا فلاخ دقف مالسلا مكيلعو : لاقف ”ىدتبملا فلاخ ولف

 . هللا ركذي ماتتخالا كرتي نأ ىغبنيال اذهف .هللا ركذب حاتتفالا كرت امللوألا نآل : مالسلا

 قحىف ىلاعت لاق مكيلع مالسلا : لاق ءاش ناو ؛ مكيلع مالس : لاق ءاش نا (ةسداسلا ةلأسملا)

 ىف لاقو (ىبر كل رفغتسأ- كيلع مالس لاق) ليلخلا نع لاقو (انم مالسب طبها حوناي) حون

 ملسو هيلع هللا لص دمحنع لاقو (هيلع مالسو) ىحينع لاقو (مالس لاق امالس أولاق) طول ةصق
 مالس باب لك نم مهلع نولخدي ةكئالملاو) ةكئالملا نع لاقو (هدابع ىلع مالسو هلل دما لقو)

 فلالاب امأو (مكيلع مالس لقف) لاقو (ميحر بر نم الوق مالس) ةزعلا بر نع لاقو (مكيلع
 نم ةيآب كانئج دق مهبذعت الو ليئارسإ ىنب انعم لسرأف) مالسلا هيلع ىسوم نع هلوقف ماللاو

 مويو تدلو موي ىلع مالسلاو) مالسلا هيلع ىسيع نع لاقو (يدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو كبر
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 (ايح ثعبأ مويو تومأ مويو تدلو
 هتكئئالمو هللا نإ )لاق مالسلاو ةالصلا هيلع دمع مظعت ركذ امل ىلاعت هنأ (ثلاثلا هجولا)

 اذإاوناك دورملا نأ ريسفتلا فىورب (املست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهمأان ىنلا لع نولصي

 ابلغ نر رج هلا كاف يللا د2 ذاتك ةدافلا هيلع لورا نرخ ا نا نار
 , كيلعمالسلا : لالجلا تاقدارسنم لوقأ انأف « كيلعماسلا نولوقي دوهلا ناك نإ : لاقو مالسلا

 (املست اوملسو) هلوقىلإ (ىنلا لعنولصي هتكتالمو هللا نإ) هلوق لزنأو
 تعمس امل : لاق مالس نب هللا دبع نأ ىور اف مالسلا ةليضف ىلع رابخألا نم لدي ام امأو

 سانلا اهمأ ايد هنم تعمسام لوأف « سانلا رامغ ىف تلخد مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مودقب

 «مالسب ةنجلا اولخدت ماين سانلاو ليللاب اواصو ماحرألا اواصو ماعطلا اومعطأو مالسلا اوشفأ

 عضو ىراصنلا ةيحت : اولاق : لوآلا : هوجوف لوقعملا ةبج نم مالسلا لضف ىلع لدي ام امأو

 برعلا ةيحتو « ءانحنالا سوجم ا ةيحو ؛ عباصالاب ةراشالا ضعبل مهضعب دولا ةيحنو « مفلا ىلع ديلا
 عهضعب نيدلسملا ةيحتو « احابص معنأ : اولوقي نأ كولمللو : هللا كايح : اولوقي نأ ضعبل مهضعب

 تايحتلا فرشأ ةيحتلا هذه نأ كش الو . هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا : اولوقي نأ ضعبل

 ليضح قا ىعسلا نأ كشاالو :تايليلاو كافاالا نم ةمالتلاهارعتتم مالطا نأ: ىاثلا ام

 ىلع ناسنالا ردقي عفنلاب دعولا نأ : ثلاثلا . عفنلا ليصحت ىف ىعسلا نم ىلوأ ررضلا نع نوصلا

 . هيلع لدي مالسلاو «ةلاحال هيلع ارداق نوكي هناف ررضلا كرتب دعولا امأ ءردقيال دقو هب ءافولا

 . ةيحتلا عاونأ لضفأ مالسلا نأ تبثف

 « نيرضاحلا ىلع مسي نأ هيلع بجو ًاراد لخد نم : لاق نم سانلا نم 4« ةشلاثلا ةلأسملا)

 ىح متو ريغ اتويب اولخدتال اونمآ نيذلا ابأ اي) ىلاعت هلوق : لوألا : هوجوب هيلع جتحاو

 : "كوول رمالازو مالسلا« اأو مالسلا]و ةالصلا هلع لاقو!(/ابلهأ لعاا ولست ارنا

 «رشل وأ ريخل هبلطي هنأ لعيال هيلع لوخدملا مث هل بلاطلاك ناك ناسنإ ىلع لخد نم نأ : ىاثلا

 ةبجاو ملسملا نع ررضلا ةلاذإو ؛ فوخلا نم هنمآو ةمالسلاب هرشب دقف كيلع مالسلا : لاق اذاف

 .ابجاو مالسلا نوكي نأب جوف «هناسلو هدي نم نويلسملا لس نم !ملا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 نوف روبشملا امأو. اسجئاو مالساللا نئاعتش رابظإو «مالسالا ل هأ رئاعلعا نما ءالسا نأ كاكا

 .ىعخنلاو سابع نبأ لوق وهو ؛ةنسمالسلا

 ىلاعت هلوق : لوألا : هوجو هيلع لديو ؛هبوجوىلع اوعمجأ ٍديقف مالسلا ىلع باوجلا امأو
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 « سو هيلع هللا لص دمج ةمأ هنم دارهاو (كعم نم ممأ ىلعو كيلع تاكربو انم مالسب طبها حوناي

 مالسرمأ لكن م مهر نذاب ايف حورلاو ةكئالملا لزنت) لاف « ليربج ناسل ىلع كيلع مل : اهئلاثو

 لثم اوريصي نأ هتمأ ىلع فاخ مالسلاو ةالصلا هيلع هنإ : نورسفملا لاق (رجفلا علطم ىتح ىه

 ءاندلا نه كتجرحأ نإإو قاف'كلذل متهتال : هللا لاف ؛ مالسلاو ةالصلا اههيلع ىسيعو ىسوم ةمأ

 : اهعبارو . ىنم مالسلا مهغلبيو ردق ةليل لك كتتمأ ىلإ لزني ٠ كل ةفيلخ ليربج تلعج ىنأ الإ

 عبتم تنك اذاف (ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو) لاق ثيح مالسلا هيلع ىسوم ناسل ىلع كيلع لس

 لاقف ؛ سو هيلع هللا ىلص دم ناسل ىلع كيلع لس : اهسماخو . كيلإ ىموم مالس لصو ىدهلا

 لاق ؟«هافطصا دقف نامالا ىلإ هللا ىده نم لكو (قطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو هللا دملا)

 ىلع مالسلاب سو هيلع هللا لص ًادمجرمأ :اهسداسو (اندابع نم انيفطص|نيذلا باتكلا انثروأ مث)

 انج ةمآارمأ : اهحراسوو (مكيلع مالس لقف انتايآب نونمويي نيذلا كءاج اذإو) لاف ؛ ةهفاشملا ليبس

 : اهنماثو (اهوذر وأ انما نسنحأب, اوف ةيحت متييح اذإو) لاق كيلع ميلستلاب سو هيلع هللا ىلص

 : لبق (مكيلع مالس نولوقي نيبيط ةكئالملا مهافوتت نيذلا) لاقف توملا كللم ناسل ىلع كيلع مل-

 قاتشم ىلاف ىبجأ :لوقبو «مالسلا كئرقي مالسلا : ملسملا بسذأ ف لود توللا كلم نإ

 : توملا كلمل لوقي « ةراشبلا نمؤملا عمس اذاف « كيلإ نيعلا روحلاو تانجلا تقاتشاو : كيلإ

 نم مالسلا : اهعساتو ٠ كل ةيده ىحور ضبقاف « ىحور نم زعأ ةيده الو « ةيده ىنم ريشبلل

 (نيهلا باعصأ نم كل مالسف نيملا باعحأ نم ناكنإ امأو) ىلاعت لاق «ةرهطملاةرهاطلا حاورألا

 ىلإ مر اوقتا نيذلا قيسو) ىلاعت لاقف ةنجلا نزاخ ناوضر ناسل ىلع كيلع هللا لس : اهرشاعو

 ةكئالملاف ةنجلا اولخد اذا : رشع ىداحلاو (متبط مكيلع مالس اهتزخ مهل لاقو) هلوقىلإ (ارمز ةنجلا

 مريص امب يلع مالس بأب لكن م مهيلع نولخدي ةكئالملاو)ىلاعت لاق . مهيلع نوءلسيو ممتوروزي

 (مالس هنوقلي موي مهتيحت)هلوقوهو ةطساو ريغنم هللا نم مالسلا : ريشع ىناثلاو (رادلا ىقع معنف

 ىلع قبب ال قواخنا نال لكلا مالس ىثالتي كلذ دنعو (محر بر نر الوق مالس) هلوقو

 - كالا نوب لجت

 ىلإ ةجاح تاقوالا دشأ نأ مالسلا ةليضف ىلع ةلادلا ةينآرقلا لئالدلا نم «ىناثلا هجولا)
 ايل لاعت هللاو «ثعللا كقاوو ؛.اثوملا تقوو« ءادتالا تقو:: تاقاوأ ةثالث ةمازكلاو ةمالسلا

 هيلع مالسو) لاقف ةثالثلا تاقوأألا هذه ىف مالسلا هدعو نأب همرك أ امناف مالسلا هيلع ىحب مركأ

 مويىلع مالسلاو) لاقف كلذ اضيأ ركذ مالسلا هيلعىسيعو (ايح ثعبي مويوتومي مويو دلو موي



 ؟.9 2 .ةيآلاءاهنم ندحأب اوي ةيحتب متييح اذإود ىلاعتهلوق
 ةملاسملاب اوضرول ءادعالا نأب اضيأ مهردأ داهجلاب نينمؤملا رمأ امل هنأ : لوالا : نابجو مظنلا ىف

 ىلاغتهلومك لمد رروأ اهم د متييح اذاو) هلوقف « اهب نيضار اضيأ متنأ ونور

 وأ برحلا راد ىف لجرلا هاقلي ناك داهجلا ىف لجرلا نا : ىتناثلا . (ال حنجاف ملسلل اوحنج ناو)

 نينمؤملا هلا عنمف ءاملسم ناك هنأ ظامبرو ؛ هلتقيو هيلع همالس ىلا 0ك دقف : هيلع يف !مراقيام

 :ديزأوأ مارك الا كلذ لثم هنولباقي مارك الا نم عونب مبهركيو مهيلع ملي نم لكنا مث نما

 ايلسم ناك نا امأ ؛ مارك الا نم عونب رفاكلا كلذ مارك ! لباق نا ملسملا رضيال ارفاكناكنا هناف

 لئاسم ةيآلا ىفو « دسافملاو راضملا مظعأ هيفف هلنقو

 , ةيمسنلاو ةيصوتلا لثم «ةيبحت لصالا ىف ناكو ٠ تيبح نم ةلعفت ةيحتلا (ىلوألا ةلأسملا)

 ةيحتلا نأ تبثف (ريحج ةيلصتو) هلوق وحن ؛ ةعبرالا تاوذ ىف ليعفتلا ىلع ةلعفتلا ريؤت برعلاو

 ءايلا ىف ءايلا اومغدأ مث ةيبحتلا ابلصأ

 هللاكايح : اولاق اضعب مهضعب قتل اذإ هنأ مالسالا لبق برعلا ةداع نأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ضعبل مهضعب لوق نع ةرابع مثدنع ةيحتلا تناكف ؛ ةايحلاب هل وعدي هن. اك ةانكلا هلم ةقافتما

 مهتيحت) ىلاعت لاق . مالسلا امسا ةيحتلا اولعجخل « مالسلاب كلذ لدبأ مالسالا ءاج الف : هللاكايح

 ةقطان راعشالاو : هن تافآلا نم مالسلا ىأ « هلل تايحتلا : ىلصملا لوق هنمو (مالس هنوقلي موي

 ١ : ةرتنع لاق . كلذب

 هدهع مداقت للط نم تييح

 ايف اركاب اكرر كالا دارا

 : هوجو نم هنايبو « هللا كايح : هلوق نم لك أو متأ كيلعمالسلا : هريغللئاقلا لوق نأ 0

 هتايح نوكتت دقف « املس ناك ًايح ناكاذإ سيلو « ةلاحال ايح ناكاملس ناكاذإ ىلا نأ. :«لؤألا

 ىاثلا . هللا كايح : هلوق نمله أو متأ كيلع مالسلا : هلوق نأ تبثف ؛ تايلبلاو تافآلاب ةنورقم

 ءاقبا ديرب هنأ ىلع ةلادلا هتافص نم ةفصبوأ هتاركذ ما هان لاعت هنلإر ايس كن مسا مالسلا نأ

 هيف كيلع مالسلا : هريغل ناسنالا لوق نأ : ثلاثلا . هللا كايح : هلوق ند لكك أ هدابع ىلع ةمالسلا

 مالسلا ةليضف ىلع لديامبو . لك أ اذه ناكف « كلذ ديفي ال هللا كايح : هلوقو « ةمالسلاب ةراشب

 نمؤملا ىلع لس ىلاعت هللا نأ معا: لوألا! هوكو نفانارقلاامأ ,؛لوقجلا و تر داخ الاى نارا
 :ةتاذ تفضزو ىالاق هنأ ىلرتالا ,لزآللا ف كيلع ملس هن اكىلاعت ةنأ :اشاوأ و اعس وهرشعم ملا ف

 ليق) لاقف , ابيصن مالسلا كلذ نم كل لعجو حون ىلع مس هنأ : اهيناثو : مالسلا سودقلا كلملا

 الد فخر  6٠١



 ةيآلا «اهودر أ اهنم نسحأب اويخ ةيحتب | اذإ ود لاعت هلوق 5

 00 ا هه

 ل لع 0 هلا نإ 5 5 هم نسحب 2 1 متِحاَذِإَو

 0 أ 5-1

 باقعلا ةميظع نروكحت لطابلا ة ةوقو قآل اطوقس لإ ةيدؤملا ةعافشلا نأ احم هلقتلا ةنم ضرع

 . ىلاعت هللا دنع

 : ناتل أسم هيفواتيقم ءىثلك يلع هللا ناكوإل ىلاعت لاق مث

 رييزال اودشنأو « ءىثلاىلع رداقلا تيقملا : لوألا :نالوق تيقملا ف «ىلوالا ةلأسملا)

 . بلطملادبعنبا

 ل ةاسإال كا كدكاوأا, اردتع ردع كيفك ندا دو

 : رخآ لاقو

 تيعدو ةروشنم اهوبرق اماذا نرعشأو ىرعش تيل

 هس تاك 2 ق1 كيه ةيكياذا رعاك ءا» زكشلا 14
 : ليم نب رسنلا 5

 تيقملا هءاس ام ىلع ىناف ةظيفح اذنكو عزجت الودلجت

 مساو . هتوقي امب هسفن هلع تظفح اذا لجرلا تق : لاقي « توقلا نمقتشم تيقملا : ىناثلا

 ءىثلاىطعي ىذلا ظيفحلاوهتيقملاف . ظفحلاردق ىلعهللضفال ىذلاوهو ؛ توةااوه ءىثلا كلذ

 ىلعرداق ىلاصتهنأ وهو « يحلي وأتلاةناكنيينعملاىأو : هتلاهحر لافقلا لاق مث « ةجاحلاردق ىلع

 « ريع اريبخ نإ « هيف عوفشملا ىلإ هلصوي ام لثم عفاشلا ىلإ ءازجلا نم لفكلاو بيصنلا لاصيإ

 تاق طكلولا 7 ؛ خدش ءازج نم ءىثث عفاشلا ىلإ لصي ام ببسب صقتنيالو رشف ارش نإو

 قح ىف عفشي عفاشلا نأب لاعومف « الاوحأ نم ءىث هيلع خال اهيلع دهاش ءايشاألا ظفاح ىلاعت هنأ

 . هنم لع امب الك ىزاجيف هيلع ظيفح لطاب ىف وأ
 ىلع ارداق ىلاعت هنوك نأ ىلع اهيبنت (اتيقم ءىش لك ىلع هللا ناكو) لاق امنا 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 نأ ريغ نم اقلطم (ناك) هلوقف « ةثدحم ةفص تسيلو « لزالا نم هل ةتباث تناكةفص تارودقملا

 ديالا ىكإ لزالا نم الصاح ناكهنأ لع لدي ءاذك لاحوأ اذك تقو نم ناك هنأب كلذ ديق

 (ابيسح ءىش لك ىلع ناكهللا نا اهودر وأ اهنم نسحأب اويخ هك متييح اذاورإ ىلاعت هلوق



 6 ةيآلا «اهنم لفك هل نكي ةئيسةعافش عفشي نمو»ىلاعت هلو

 نم» لاق سو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ ءادردلا وبأ ىور امب جتحاو ؛ءاعدلاب نوكت امنإ هللا ىلإ

 امأوأ ءةييصنلا ئه ا دهف كلذ لع كارو اذل كلاملا لامر 1 2 31 ىط سما هيخاأل اعد

 ماسلا : اولاق سو هيلعهتلا لص لوسرلا ىلع اولخد اذإ اوناكدوهلا نأ ىورام ىهف ةئيسلا ةعافشلا

 نولوقتأ ةنعللاو ماسلا كيلع تلاقف اهنع هللا ىضر ةشّئاع تعمسف ؛ توملا وه ماسلاو ٠ يلع

 :سماخلا . ةيآلا هذه تلزنف « يلع و تاقفاولاقامتمءلع دق : ملسو هيلعهللا ٍ!صلاقف ! لوسرلا اذه

 زوجي اف ءضعبل مهضعب سانلا نيب ىتلا ةعافشلا وه دارملا : ديز نباو ىلكلاو دهاجو نسحلالاق

 لاق مث « ةئيس ةعافش وهف هيف عفشي نأ زوحي الامو « ةنسح ةعافش وهف هيف عفشي نأ نيدلا ىف

 (عفشي نم) لوقي ىلاعت هللا نآل ٠ عفشي مل نإو , رجأ اهيفدلناك ةنسح ةعافش عفشي نم : نسحلا

 «اورجؤت اوعفشا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب اذه ديأتيو ؛عفشينمو : لقي لو

 « ابلبق امع ةعطقنم ةيآلا تراص الإو داهجلاب قلعت امل نوكي نأو دبال ةعافشلا هذه : لوقأو

 ةبالا كضق ىارللا ناك ناف ةريخاللا ةثالشلا هاوجاولا امأه .٠ نيلاوالل ا ءنايح ولا لضاك قاتلا كلا

 ةثالثلا هذه لوخد دارملا ناك نإو ءابلبق امع ةيبنجأ ةيآلا هذه تراص الإو ؛ لطاب كلذف اهماع

 . ظفللا مومع عنمبال ببساا صوصخ نال ؛زئاج اذهف ظفللا ىف نيلوالانيهجولا عم

 نم نيلفك 5كْوي) ىلاعت هلوق هنمو ظحلا وه : لفكلا : ةغللا لهأ لاق ( ةشلاثلا ةلأسملا)

 ءاسك همانس ىلع تردأ اذإ هتلفتك او ريعبلا تلفك : مهلوق نم ذوخأم وهو نيظح ىأ (هتمحر

 لمعتسا امبإو «ربظلا لك لمعتسيول هنآل هتلفتك او ريعبلا تلفك : ليق امنإو . هيلع تبكرو

 ءاةلسقلاو ريغل تايه نق نركز نلف افكا اذنه: لاق اللب : هرفلتملا نإ لإق : ىلغلا 95

 . بيصن الو لفك هل لقتالف تدرفأ ناف « بيّصنلا ىف لوقلا اذكو

 لفك هل نكي) ةئيسلا ةعافشاا ىف لاقو (اهنم بيصن هل نكي) ةنسحلا ةعافشلا ف لاق مل: ليق ناف

 ؟ ةدئاف نيظفللا نيذه فالتخال لهو (اهنم

 تيمح كنال ريعبلا لفك لاقي امتإ و « انلا دامتعا نوكي هيلع ىذلا بيصنلل مسا لفكلا : انلق

 اريعبا) نايل ناس ا:اوعاءابلكعلا كالنودت ان عطكسلا رنا نحو ١ هفارلا نع ءاسكعلا كاذب ريل

 تبثف «نيتاهك متيلا لفاكو انأ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو . ليفك : نماضلل لاقيو « هب ىذأتيف

 « هسفننع دسافملا عفدو هسفنل لاصملا ليصحت ىفناسنالا دمتعي هيلع ىذلابيصنلا وهلفكلا نأ

 بيصن اهنم هل لصحي ىأ (اهنم لفك هل نكي ةئيس ةعافش عفشي نمو) هلوق : لوقنف اذه تبث اذإ

 ) ملأ باذعب مثرشبف) كلذ دض لوصح دوصقملاو ؛ هداعموهشاعم ىف هل ةريخذ بيصنلا كلذ نوكي
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 . امظع ارجأ ضيرحتلا كلذب قحتسا دقف دابجلا لعمهضر>امل مالسااو ةالصلا هيلع هنأ نايب هنم

 مهنايصعنمهيلإ عجري مل هرمأ اولبقي ملول مهنأ ركذ دابجلا لع مهضيرحتب هرمأ امل ىلاعت هنأ : ىتاثلا

 ريخ مهتعاط نم مهملإ عجر فيلكتلا اولبقو اوعاطأ امل مهنأ ةيآلا هذه ىف نيب مث ء بيع مهدرمتو

 كلوق اولبقي ىل ناف «داهجلا ىلع مهضرح : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل لاق ىلاعت هن اكف : ريثك

 اذه ناكف* كاوا مظعأ مهتعاط نم كل لصح كوعاطأ نإو « كل باتع مهايصع نم نكي مل

 ةالصلا هيلع هنأ ىف ببسلاو « داهجلا ىلع ةماآلا ضيرحت ىف دهتحي نأ ىف هلوسرل هللا رم ابيغرت

 « رزولا نم ءىثثمهتيصعم نم هيلا عجري ناك امو « ميظع رجأ مهتعاط دنع هيلا عجري ناك مالسلاو

 هيلا عجري مرج الف ؛ ةيصعملا ىفةتبلا مهبغر امو ةعاطلا ىف مهييغرت ىفدهجلا لذب مالسلا هيلع هنأ وه

 مالسلاو ةالصلاهيلعهنإ : لاقي نأز وجي : ثلاثلا . رزو مهتيصعم نم هيلا عجري الو رجأ مهتعاط نم

 هللا لصىنلا ىلإ عفشي نيقفانملا ضعب ناكف ؛ هيلع مهضيرحت ىف غلابيو لاتقلا ىف مهبغري ناك امل

 نأ نيبو ةعافشلا هذه لثم نع هللا ىبنف « ورغلا نع فاختلا ىف مهضعبل نذأ, نأ ىف ٍلسو هيلع

 تناك ةتيضتماملا اةلسس و«تناكا اذا: امأف:« هللا ةغاط ةَماقإ"خل] ةلشسإو تناك اذا نسحت اسمن ةعافتغلا

 , داهجلا ةبهأدحجب مل هنأ الإ ؛ داهجلا ىف ابغار نينمؤم لا ضعب نوكي نأ زوي : عبارلا . ةركنم ةمرحم

 ىف ايعس ةعافشلا هذه تناكف « داهجلا ىلع هنيعيل رخآ نمؤم ىلإ هل اعيفش نينمؤملا نم هريغ راصف

 . اهلبقام لاصتالاةنسح ةيآلاف هوجولاعيمجىلعو « ةعافشلاهذه لثمف ىلاعت هللا بغرف ؛ةعاطلاةماقإ

 بحاصل اعفش هسفن ناسنالا ريصي نأ وهو : عفشلا نم ةذوخأم ةعافشلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 . اهف ةلأملا ىلع هعم عمتج ىح ةجاحلا

 ضيرحت اهنمدارملا نأ : لوألا : هوجو ةنآلا ىق ةروكذملا ةعافشلا ىف : لوقنف اذهتفرع اذ

 وزغلاب مهرمأي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك اذا هناأل كلذو , داهجلا ىلع مايإ سو هيلع هللا لص ىنلا
 ةراع ءىثلا لع ضيرحتلاف اضيأو , داهجلاب ةقلغتملا ضار غلا ليصحت ىف مهل اعفش هسفن لعج دقف

 . ةعافشلا ىرجم ىرحجي كلذو ,« فطاتلاو قفرلا ليبس ىلع لب « ديدهتلا ليبس ىلعال هب رمآلا نع

 ال تارلادل كذا شا رح ىلا عفشي ناك نيقفانملا ضعب نأ نم انركذ ام هنم دارملا نأ : ىناثلا

 رخآ نمؤمل عفشي ناك نينمؤم لا ضعب نأ هب دارملا وأ ,دابجلا نع فلختلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع

 نبا نع ىدحاولا لقن : تلاثلا . دابجلا تالآ نم هيلإ جاتح ام هل لصحب نأ ىف ثلاث نهم دنع

 « رافكلا لاتقب هللاب هناميإ عفشي نأ ىه انهه ةنسحلا ةعافشلا نأ هانعمام امهنع هللا ىضر سابع

 ةعافشلا : لتاقم لاق . عبارلا : مهئاذيإ كرتو رافكلل ةبحناب هرفك عفشي نأ ةئيسلا ةعافشلا و



 الد .6 ةيالا «أم بعل هل نك هس هةعافج عفشي نم» ىلاعت هلوق

 5 2و 7 ةهاس مه دس ضصاص اسوا مخ هم 2 ىبرص مع مدال ترس عرج 6 2-6 2

 هرج ةغافش ع 0-0
 هج

 تلا تا ل ل

 لقانا مالا اذه نم كيلعاف لاقي كفر كما لكل 1ك عنملا فكلا «ةيناثلا ةلأ املا)

 باذعلاو ؛هوركمئأ (سيئب 0 هلاوق و ةءادازلا كيم واذإ ذه وذ 0 ه 1 ىأ

 انا ادن اسأب اىدجأ انلدريتسا خشأب نماان طم مقر لاكي ناو هر ركع رع

 ىبال ادب دقف مسأب ل فنك نرش" ع ١ نر ال لاق (انسأب

 هللا لوسر ةبراحت ىلإ باهذلا كرتف « قيوسلا الإ داز مهعم ناك امو بدجب ماع اذه لاقو نايفس

 . سو هيلع هللا لص

 هريغ لكنت ةبوقع هتبقاع اذإ انالف تلكن . لاقي (الكنت دشأو اسأب دشأ هللاو إل ىلاعت لاق مت

 اهانلعجل) ىلاعت لاق « هنم عنتماو هنع نبج اذإ ءىثتلا نع لجرلا لكن : محلوق نم :هلثم باكترازع

 نع نالف لكن : لاقيو (هللا نم الاكن ابسك اكعر ةدرنلا ف لاق (اهفلخامو اهدي نيب امل الاكن

 : هيلع مدقي مو هفاخ اذإ نيعلا

 نكو هاربع تادتع نم دشأ هليكنتو هللا باذع نأ ىلع ةلاد ةيآلا : لوقنتف اذه تفرع اذإ

 مئاد هللا باذعو ؛ امتاد نوكيال هتلاريغ باذع نأ توافتلا اذه نايب ىف هوجولا قأو « هليكنت
 « هنم صاختلا ىلع دحأ ردقيال هللا باذعو ؛ هنم هللا صلخي دق هللا ريغ باذعو « ةرخآلا ىف

 ءازجألا عيمج ىلإ لصي دق هللا باذععو « دحاو هجو نم الإ نوكي ال هللا ريغ باذع ًاضيأو

 .ندبلاو حورلاو ضاعبالاو

 لفك هل نكي ةئيس ةعافش عفشي نمواهنم بيصن هل نك ةننح ةعاطم عفشي نمل ىلاعت هلوق

 ( اتيقم ءىش لك ىلع هللا ناكو اهنم

 ةلئانشاةيالاوق و

 أ ىلاعت هللا نأ : لوألا : اهوجو اهلبق ام ةيآلا هذه قلعت ىف نأ لعا (ىلوألا ةلأسملا)

 تاعاطلاو ةنسملا لامعالا نم داهجلاو « داهجلا ىلع ةمالا ضرحب نأب مالسلا هيلع لوسرلا

 لعفلا ىلع ممل هه اضير< داهجلا ىلع ةمآلل مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ضير ناكف , ةفيرشلا

 ضرغلاو ءاهنهبيصن هل نكي ةنسح ةعافش عفشي نم نأ ةيآلا هذهىفىلاعت نيش « ةنسحلا ةعاطلاو نسحلا



 ياللا كار ردك نتذلا'سأن تكا نأ هللا !ىدعد» لاغت هلوق كَ

 ا ا ل الاب نأ تقلا كد عينا هلام ٠
 ضعب هركف : اف ءاقللا سو هيلع هللا لص لوسرلا دعاونايفس وبأ ناكو ا َُ ل

 ولو ؛دحأىلإ تفتتلي ملو الجر نوءبسالا هعم امو جرخف « ةيآلا هذه تلزنف ؛ اوجرخ نأ سانلا

 . هدحو جر هوعبتي مل

 لاتقلا ةيفيكب مهفرعأو قاخلا عمتأ ناك لسو هيلع هللا بص هنأ ىلع بالا تلد (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىدتقا دقلو «تافصلا هذهب فوصوم ملسو هيلع هللا لص وهو الإ كلذب هرمأي ناكام ىلاعت هنأل

 رمآلا نا ملع نمو : ةاكزلا ىعنام لاتق ىلإ هدحو جورخلا لواح ثيح هنع هللا ىضر ركب "6

 . هيلع كلذ لبس هللا ءاضقتب الإ رومأألا نم ردأ لصحال هنأو هللا دبب هلك

 : لئاسم هيفو «كسفنالإ فلكتال )) ىلاعت لاق مث

 (فلكنال)و .ىبنلا ىلع مزجلاب (فلكتال) ءىرق : فاشكلابحاصلاق (ىلوآلا ةلأسملا)

 . اهدحواكسفن الإ نحن فلكنال ىأ « ماللا رسكو نوتلاب

 هلعاف مسي ملاهلوءفم ىلع (كسفن) هلوق باصتتا . هللا همحر ىدحاولا لاق ةيناثلا ةلأسملا)
 دابجلا نع فلختلا هل رحب مل هريغ لاتقلا ىلع هدعاسي ملول هنأ ىلع ةيآلا تلد (ةثلاثلا ةلأسملا )9

 ” كراع ضرفب فلكتال كلعف تيدأ اذاف «كريغ لعف.نوذ كلعفت الإ ذخائتال ىعملاو هللا

 ىلع بلغي لاف ؛ تايافكللا ضورف نم مالسلا هيلع لوسرلا ريغ قح ىف داهجلا نأ ٍلعاو

 ليلدب رفظلاو رصنلا نم ةقث ىلع هناف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا فالخب .بحبمل ديفي هنأ نظلا

 لا ساب فك لكرأ هللا ىنع) انيه هلوقب لالدبو(سانلا نم كملضعي:هللاو) (كلاعت هلوق

 . هدحو ناكناو داهجلا همزاف ء مزج هللا نم «ىسع»و (اورفك

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلع بجاولا نا ىنعملاو «ن ينمو ضرحورإ) ىلاعت لاق مث
 فياكتلا ةدبع نع جرخ دقف نيرمآلا نيذهب ىنأ ناف , دابجلا ىف سانلا ضيرتتو داهجلا وه امتإ

 . ءىث داهجال اكرات هريغ نوك نم هيلع سيلو

 : لئاسم هيفو (اورفك نيذلا سأب فكي نأ هللا ىسعإل لاق م“

 هللا لع كلذو ؛ عمطو جرت هيفو ةبراقملا فورح نم فرح : ىسع (للوألا ةلأسملا)

 . لاحم ىلاعت

 : مهضعب لاقو . نيقي وأ كشدنأ عاطالا ىف سيلو , عاطالا اهانعم «ىسع» نأ هنع باوجلاو

 . باحيإ ميركلا عاطإ



 0 هيدا كشف در اك ا و ىلاعت هلوق

 را تل 6

 هلأ ىردع نينم ملأ ضرحو 80 الإ فاكنل هلل لييس ف لن اقف

 ه-أ 0 < ع م ا 2

 «84د الكت دشار هاتفا كر اورَمك نذل 9 01 نأ

 هترصن ود ةبآلا هذه قف هتمحر وهلا لطفي دارللا نأ وهو« سم وبأ هركذام (ىناثلا هجولا)

 رصنلال وصح االول هنأ ىلاعتنيبف (ايظع ازوف زوفأف) مهلوقب نوقفانملا امهانع ناذللا هتنوعمو ىلاعت

 ةدقانلا رئاصبلا لهأ مهو « كنم ليلقلا الا نيدلا متكرتو ناطيشلا متعبتال عباتتلا ليبس ىلع رفظلاو

 تح هنوك طرش نم سيل هنأ نوملعي نيذلا نينمؤملا لضافأ نم ةنكمتملا مئازعلاو ةيوقلا تاينلاو

 مازمنالارتاوتلجالو « اقح هنوك ىلع لدي رفظلاو حتفلا رتاوت لج الف ؛ايندلا ىف ةلودلا لوصح

 هوجولاحصأ اذهو « ليلدلا ىلع الطابو اقح هنوك ىفرمالا لب « الطاب هن وك لع لدي راسكشالااو

 قيقحتلا ىلإ امرقأو

 الا. هتمحروهلضف هللا مهعنم دقف ناطيشلا اوعبتا نيذلا نأ ىلع ةيآلا تلد (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 باجأ . نيدلا ىف حلصالا ةياعر هللا ىلع بحي هنأ ىف ةلزنعملا لوق داسف ىلع لدي اذهو ؛عبتي ناكام

 ل نيرفاكلاؤ هب اوعفتنا نينمؤملا نكل لكلا ق- ىف ناماع هتمحرو هللا لضف نأب هنع ىعكلا

 نيدلا ىف ةمحرو لضف هللا نم رفاكلل لصحب مل هنأ زاجلا ليبس ىلع حصف ؛ هب اوعفتني

 لصالا فالخ زاجلا لع ظفللا لمح نأ: باوجلاو

 فكي نأ هللا ىدع نينمؤملا ضرحو كسفن الا فلكتال هللا ليبس ىف لئاقفإ) ىلاعت هلوق

 (اليكست دشأو اسأب دشأ هللاو اورفك نيذلا سأ

 نيقفانللا ف5 وا ةئانتتلاا كا كلا ف فعالا انها هفاعرر دلل ا معا

 ىلإ ةيالا هذهىف داع « داهبجلا نع نيملسملا طيسنن ىف مهيعس ةدش مهنع ركذ لب «دابجلا ىف مهتبغر ةلق

 لئاسم ةيآلا ىفو (هللا ليبس ىف لتاقف) لاقف دابجلاب رمالا

 هلوقل باوج اهنأ : لوالا : هوجو هيف ؟ قلعتت اذامب (لتاقف) هلوق ىف ءافلا (ىلو ألا ةلأسملا))

 لتاقف زوفلا تدرأ نا ىنعم ىلع لدي هنآل ىنعلا قيرط نم (لتقبف هللا لبيس ىف لتاقي نمو)
 : كلاثلاو (هللا ليبس ىف لتاقف هللا ليبس ىف نولتاقتال 5كل امو) هلوقب الصتم نوكي نأ : ىناثلا

 اذك نيقفانملا ءالؤه قالخأ نم نأ ىنعملاو « نيقفانلا صصق نم ركذام ىدمب الصتم نوكي نأ

 . لتاق لب مهلاعفأ ىلإ تفتلت الو مهب دتعتالف ءاذكو



 ةيآلا «هتمحرو مكيلع هللا لضف الولودىلاعت هلوق "7
 : لئاسم هيفو «اليلق الإ ناطيشلا متعبتال هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو إب ىلاعت لاق مث

 هتمحرب الو هللا لضفبال عقو ليلقلا كلذ نأ مهوب ءانثتسالا اذه رهاظ نا («ىلوالا ةلأسملا)

 ءانثتسالا اذه : مبضعب لاق , اهوجو اوركذو نورسفملا فاتخا اذه دنعف . لاح كلذنا مولعمو

 هنإ : نورخآ لاقو (هنوطبنتسي نيذلا هبلعل) هلوق ىلإ عجار : موق لاقو (اوعاذأ) هلوق ىلإ عجار

 (هتمحر و يلع هللا لضف الولو) هلوق ىلإ عجأر

 ماكحالا هذه نعرامخالل ةنوضتم ةنآلا نال ةثالثا هذه ىلع ديزتنأ نكعدل هوجولا نأعاو

 . لمتحم لاوقألا هذه نم دحاو لكنأ تبثف ء اهنم دحاو لكرلإ ءانثتسالا فرصحصيو .ةثالثلا

 « اليلق الإ هباوعاذأ فوخلا وأ نمالا نم ىمأ مهءاج اذإو : ريدقتلاف «لوآلا لوقلا امأإ)ل

 ريغ مهنم ةفئاط تيب) هلوق ف مهجرخأ اك ةعاذالا هذه نع نيقفاملا ضعب ىلاعت جرخأف

 (لوقت ىذلا

 نيذلا هملعل ىنعي (مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل) هلوق ىلإ ليا اسال (ىنثلا لوقلاو)

 لقالاف طابنتسالاب ملعيام نآل ىلوأ لوألا لوقلا : دربملاو ءارفلا لاق : ليلقلا الإ مهنم هنوطبتسي

 طاغ اذه : جاجزلا لاق. كلذ دض ىضتَش هور ؟تاملا 00

 اك 1 ره اعأ .  ضماغ نكف ور قيقد رظنب ةج رختسو ايش ءاتثتسالا اذه نم دارملا,ّْسيِل هنال

 هفرعيال ىذلا وه ةلابجلاو ةدالبلا ىف غلابلا امنإ , هنوفرعي نورثك آلاف كلذك ناكاذإو ؛ ربخ

 رابخالا فرعت درجي ىلع طابنتسالا انلح ول حصي امنإ جاجزلا مالك : لاقي نأ نكعو

 قحلا ناكل يلدلاب كلذ انحص مك ماكحأللا عيمج ىف طابنتسالا ىلع هانلح اذإ امأ ٠ فيجارالاو

 تلل لرقلا ع5

 ءانثتسالا فرصنأ مولعمو (هتمحرو كيلع هللا لضف الولو) هلوقبقلعتم هنا (ثلاثلا لولا

 . هنع ديعبلا ءىثلا ىلإ هفرص نم ىلوأ هب لصتيو هيليام ىلإ
 :لوالا :ناهجاو هيف «ضاحمىتب.ةم<رلاو لضفلاان ريف اذإ الا قشمتي ال لوقلا اذه نأ ملعاو

 دم ةثعبو نآرقلا لازنإ ةبآلا هذه ىفهتمحربو هللا لضفب دارملا نأ ء نيرسفملا نم ةعامج لوق وهو

 ناطيشلا متعبتال نآرقلا لازنإو ملسو هيلع هللا ىلص دم ةئعب الولو : ريدقتلاو « ٍلسو هيلع هللا لص

 لازنإمدعو سو هيلع هللا ىلص دمح ةثعب مدع ريدقتب ليلقلا كلذ ناف ؛ مكنم اليلق الآ هللاب متر فكو

 ديزو « لفون نب ةقروو ةدعاسنب سق لثمممو « هللاب رفكي ناكامو ؛ ناطيشلا عبتي ناك ام نآرقلا

 ملَسو هيلع هللا ىلص د ةثعب لبق هللاب نينمؤم اوناك نيذلا مهو « ليفن نب ورمع نبا



 ا 20 ةيآلا «مهنم هنوطيئتسي نيذلا هملعل» ىلاعت هلوق

 له نظلا ديفي ىذلا سايقاا نأ ىف عازتاا امنا « سايقلا اذه لثم ىف عازن الو . طابنتسالا اذه نم

 : باوجلاو ؟ ال مأ عرشاا ف ةجح وه

 ىلوالا ناكل نيقفانملا هنوطبنتسي نيذلاب دارملا ناكول هنال عوفدف «لوالا لاؤسا امأإل

 « رمضملا ىلع ربظملا فطع نال ؛ هوملعل مهنم رهالا ىلوأ ىلإو لوسرلا ىلإ هودر ولو : لاقي نأ

 هركتسم حيبق (هودر ولو) هلوق وهو

 (فوخلاوأن مالا نمرمأ مهءاجاذإو) هلوق نأ : لوالا :نيبجولعوفدفف (ىاثلا لاؤسلا امأو )ل

 ىف لصاح فوخلاو نمالا نآل  ةيعرشلا عئاقولا رئاسب قاعتي امفو بورحلاب قلعتيام لك ىف ماع

 :قاثلا . "بوز هان اهصاصخ تجوب ام الا قالا هنا "كنت ؛[كفتاكتلا كا قات

 بجو هزاوج تي املو  ىعرشلا سايقلاب بورحلا ماكحأ فرعت نكل متركذ اكرمالا نأ به
 سايقلا :لاقنمنأ ىرت الأ « قرفلاب لئاقال هناأل عئاقولا رئاس ىف ىعرشلا سايقلاب كسملا زوحي نأ

 انهه اذكف هيلا تفتلي مل حاكنلا باب ىفال عيبلا باب ىف ةجح

 صوصنلا تابيكرت ىلع وأ ةيفخلا صوصناا ىلع طابنتسالا لمح وهو «ثلاثلا لاؤسلا امأو)

 زوجيال مل :هلوق . اطابنتسا ىمسيال صنلاب كسعلاو ٠ اصوصنمهن وك نعجر خيال كلذ لك نأ : هباوخ

 لثمو « ناكام ىلع ناك امل ءاقبإ وه لب اطابنتسا اذه سيل انلق ؟ ةيلصالا ةءاربلاب كسقلا ىلع هلمح

 ةنباا'اطاينتساا ل

 سايقلاو « لعلا لوصح دنع زوجي امنإ طابنتسالا اذه نا هلوق وهو «عبارلا لاؤسا امأو)

 ملعلا ديفيال ىعرشلا

 نعل كال كلذ ٠ معلا ديمي انددع ىعرشلا سانقلاا نأ : لوالا ::نيهج و نم هنعب اولا :انلف

 بلغ مث ء اذكب للعم لصالا ىف هللا كح نأ نظلا ىلع بلغ امهم هناب عطقن ةجح سايقلانأ توبث

 ىف هنكحل واسم عرفلا ىف هللا كح نأ نظ لصح انهبف ؛ عرفلا ىف مئاق ىندملا كلذ نأ نظلا ىلع

 عقاونظلا نأ لصاحلاف « نظاا اذه قفو ىلع لمعي نأب فلكم هنأب عطقن نظلا اذه دنعو : لصالا

 اذك كنظ ىلع بلغ امهم : هللالاق اذإام ىرجىر< وهو ؛ هب عوطقفكحلا انا مكملا قيرط ىف

 ال محلا كلذ تورث انعطقنظاا لصح اذاف اذك ىمكح ةينالفلا ةعقاولا ىف نأ ملعاف

 طرش «دهشاف سمشلا لثم تنلع اذإ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؛نظلا هب داريو قاطي دق للعلا نا

 ىمسي دق نظلا نأ تبثف « ةدابشلا زوجت نظلا دنع نأ ىلع انعمجأو « ةداهشلا زاوج ىف معلا

 : ملعأ هللو ملعلاب

 ٠١« رخف ؟<»



 ةيآلا «مهنم هنوطيذتسي نيذلا هملعل» ىلاعت هلوق
 ع

 مهنأ مهسفنأ نم نورهظي نيقفانملا نأ «رهاظلابسح ىلع مهنم رمآلا ىلوأ لعج امنإ : انلق

لق الإ هواعفام) هلوقو (نئطبيل نل مكنم نإو) ىلاعت هلوقهريظنو «نونمؤي
 . معأ هلاو (مهنم لي

 نيذلا) هلوق نآل كلذو « عرشلا ىف ةجح سايقلا نأ ىلع ةيآلا هذه تلد «ةعبارلا ةلأسملا)

 فوخلاوأن مالا نمرمأ مهتيحي نيذلا ىلع ىلاعت هللابجوأ دقو ؛ ملا ىلو أل ةفص (مهنم هنوطينتسي

 لوصح عم عئاقولا هذه ةفرعم ىف ميلا اوعجري نأ امإ ولخت الو مملإ هتفرعم ىف اوعجر. نأ

 طابنتسالا قيال ريدقتلا اذه ىلع نال ءلطابلوأألاو , اهيوفل نر عما الوأ ؛ ايف فلا

 ةعقاولا درب فلكملا رمأ هللا نأ تيثف محلا طننتسا هنإ : لاقيال ةعقاو ىف ضنلا, يور نك ناي

ةجح طابنتسالا نأ الولو ءايف محلا طنتسي نم ىلإ
 طابنتسالانأ تبثف : كلذب فلكملارمأ امل 

 نوكي نأ بجوف « هيف لخاد وأ طابنتسا امإ سانقلاو , ةجح
 ةيآلا : لوقتف اذه تبث اذإ . ةجح

 نأ :انانو ةظانسالا لب صنلاب فرعيالام ثداوحلا.ماكحأ ىف نأ : اهدحأ : رومأ ىلع ةلاد

 هنأ اهبارو: تداولا ماكحأ ىف ءاسلعلا ديلقت هيلع بحب ىناعلا نأ : اهتلاثو : ةجح طاتسالا

 كإو كوسرلا ىلإ درلاب رمأ ىلاعت هنال ماكحالا طاننتساب افلكم ناي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 رم لرأ

 ا ا تالا لو « مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل 7 ىلاعت لاق مث

لكم مبلك رمآلا ىلوأو لوسرلا نأ بجوي كلذو
 . طابنتسالاب نوف

مهنم هنوطذتسي نيذلا)هلوقبدا رملانأاسنال :ليق ناف
 نوقفانملا مهنم دارملا لب ءرمألا اولوأ مث(

ارلانأ الع, آلا رست ف لوقا اذه متيورامىلع نوعيذملا
 رمآلاولوأ مهنم هنوطينتسي نيذلاب د

 ولا ل لانأ كيف( ةاهملاو فورملا فمما عئاقولا نأش ىف تلزن امنإ ةيآلا هذه نكن

 ناف ؟ ةيعرشلا عئاقولا ىف هزاوج مزلي هنإ متلق ملف « اهفزئاج طابنتسالا
 رخ الا ىلع نيبابلا دحأ سيق

 ةيعرشلا ماكح آلا ىف طابنتسالانأ انملس «زوجي ال هنإ و ىعرشلاسايقلاب ىعرشلاسايقلل اتابثإ كلذناك

 طابنتسالا نمدارملان وكي نأ ن كمي هنأ هنا. ؟ ةجح سايقلان وكي أ مزليهنإ : متلق لف . ةيآلا تحتل خاد

 تابيك رتنموأ ةيفخ ا صوصنلانم ماكحالا ار ختسا
 نم ماكح آلا جا رختسا نمدارملاوأ ءصوصنلا

لا لوقي ا” لقعلا كحب تبث امم وأ ؛ ةيلصالا ةءاربلا
 قو «ةحابالا مفانملافلصالا نا : نورثك ا

 طرشي نكل دنالا و لخاو ىعرشلا نم سانقلا نأرانلس ةيرظا ناخلا
 سايقلا كلذ نوكي نأ

ف( مهنمهن وطي:آسي نيذلا هملعل ) ىلاعت هلوق ليلدب ملعلل 1
 معلا لصحي هنأ ةيآلا هذه ىف ىلاعت ريخا



 5 ةيآلا «مبنم هنوطبنتسي نيذلا» ىلاعتهلوق
 ,نيك اسملاوةفعضلا بولاق ىف بعرلا اوقلأوهيف اودازو ؛ كلذىفاوغلاب نيماسلل فولاربخ عقونإو
 كلذك ر مالا ناكاملو ؛ هوجولا لكنم تافآلاو نتفلل أشنم ناكفاجرالا كلذ نأ اذه نم ربظف
 . هنم مهعنمو «ريبشتلاكلذو ةعاذالا كلت هللا مذ

 . ناتغل هب عاذأو هعاذأ : هلوق نأ ملعاو

 ( مهنمهنوطينتسي نيذلا هملعل مهنمرمآلا وأ الإ لوسرلا لإ هودرأ ولاو زا (لاستالاف
 : لئاسم هيفو

 :ةفاكلاو . ميم اناا معلا ىوذ ىلإ : اهدحأ : نالوق ( رمأللا ىلوأ) ف (لوألا ةلأسملا إل
 لع أ مل نيذلارمآلا ىلوأ نآلل اولاق «لوالا ىلعلوقلا اذه او>جر لوم اا ل ا
 . سانلا لع امأ مل نأب نوفوصوملا مث ءارمالا امنإ ,كلذك اوسيل معلا لهأ و «نيانلا

 لوبق ,هريغ ىلع بحب ناكو  هيهاون و هللا رماوأب نيملاع وناك اذا ءاملعلا نآب : هنع تحال
 نددلا ىف اوهقفتيل) ىلاعت هلوق هيلع لدي ىذلاو « هج 0 لا ا موق
 لرد را ار مهراذناب رذحلا بجوأف (نورذحي مبلعل مهلا اوعجر اذا مهموق اورذنيلو
 . مهيلع رمآلا لوأ مسا قالطإ ىنعملا اذهل زاجل , لوق

 هقفلا جرختسا اذا هيقفلا طبنتسا : لاقي ؛ جا رختسالا ةغللا ىف طابنتسالا 6 ةيناثلا ةلأسملا ٠
 امنإطبنلاو « رفحتام لوأ رئيلانم جرخ ىذلا ءاملا وهو طبنلانم هلصأو « هميفو هدايتجاب نطأللا
 . ضرأألا نم ءاملا مهطابنتسال اطبن أوعم

 نوقفانملا كئلوأ مم مهنأ : لوآلا : نالوق (مهنم هنوطنتسي نيذلا) هلوق ىف (ةئلاثلا ةلأسملا)
 ىلإو لوسرلا ىلإ فوخلاو نمألا ىمأ اودر نيعيذملا نيقفانملا ءال وهنأ ولو : ردقتلاو ,نوعيذملا

 نوةفانملا ءالؤه مثو ؛ مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل مهتهج نم هيف اال هرم ورطة
 .رمالا ىلوأ بناج نمو لوسرلا بناج نم ىأ :مهنمنوعيذملا

 لوسرلا ىلإ هودر َنيقفامملا نآولو : ريدقتلاو رمالا ىلوأ نم ةفئاط مهأ (ىلاثلا لوقلا)
 ىلوأ نآل كلذو ءرمأللا ىلوأ نم عّئاقولا هذه طبذتسي نم دنع ات هلع ناكل مالا لادا كا
 هملعل ىنعي (مهنم) هلوَقف ؛ كلذك نوكيال نم مهضعبو , طبذتسم ن وكي نم مهضعب :ناقيرف رمألا
 . رمآألا ىلوأ فئاوط نم تايفخلا نوطبنتسي نيذلا

 , نوققفانملامرمألا لوأىلإو لوسرلا ىلإ رابخالا هذه درب هللا مهر مأ نيذلا ناك اذإ : لبق نأف
 (مهنم رمآلا ىلوأ ىلإو) هلوق ىف مهنم رمالا ىلوأ لعج فيكف



 ةيآلا «هب اوعاذأ فوذلا وأ نمالا نم رمأ مهءاج اذإو» ىلاعتهلوق 4

 لوسرا لل 1 ر ولو هب اوعاَذأ فوكلا 1 نمألا نم اسما هءاَج اذ
0 

 هارت هلع م 5 د 2 ةاحاسص هو ه2 62 2 2 راس 6 0

 مناع لع الولو مهنم نوط يذلا هلل مهنم رمألا ىلو
 ري

 كك

 تس

 أَلِإَو
 ه-

 0 ا رو رح ##

 ال اليلالإ نا د شلا متعبتال هنمحرو

 ؟دل انو توكتال ديعلا لسن نأ تعي

 ىلع عقي هنأ ىف توافتلا ىنن هانعم (توافت نم نمحرلا قاخ ىف ىرتام) هلوق نأ باوجلاو

 . قالطالا ىلع هتئيشم قفو ىلع عقبال هريغ لعف ناف  هريغ فالخب هتئيشم قفو

 ىلإو لوسرلا ىلإ هودرولو هب اوعاذأ فوخلا وأ نمآلا نم سمأ مثءاج اذإو ١ ىلاعت هلوق

 ناطيشثلا متعبت ال هتحرو مكحبلع هللا لضف الولو مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل مهنم ىمالا ىل وأ

 (اليلق الإ
 اذإ هنأ وهو , ةدسافلا لامعألا نم رخآ اعون هبآلا هذه ىف نيقفانملا نع ىكح ىلاعت هنأ ملعا

 هوعاذأ فولا باب نم وأ نمآلا باب نم سمألا كلذ ناك ءاوس روهاألا نم سمأب ربخلا متءاج
 2 ا زا اال ا رس قل! اكللذ ناكر كة وففأو
 ل5 0 دك ادا ةفاو داو اللا كايف رخل كلذ ناك نإ ةئأرد قاتلا و. ...ريثكلا جدكلا

 نيقفانملا نآل « مالسلا هيلع لوسرلا قدص ىف ءافعضلل ةبيش كلذ ثروأ تادايزلا كلت دجوت مل

 تالا رشا فرحا تا ىف كلذ ناك ناو. لوغتلا نع تافاجرالا كلت نوورنالواك

 0 كفا رالا كلت تاكف . ناوطخالاو ةريملا ىف ودنعر|ويقوو « نيبلسملا ءافكص لع هليسشت

 . هجولا اذه نم ةنتفلل

 ءاصقتسالاو ديدشلا ثحبلا ىلع ىعاودلا ريفوتل ببس فاجرالا نأ وهو (ثلاثلا هجولاز)

 ةوادعلا نأ : عبارلا . ةنيدملا ةحلصم قفاويال امن كلذو « رارسألا روهظل ببس كلذو « مانلا

 تال دادعإ ىف نيقيرفلا نم دحاو لك ناكو : رافكلا نيبو نيملسملا نيب ةمئاق تناك ةديدشلا

 عقوناذ « ىتاثلا قير فللاةوخناك نيقيرفلادحأل ًانمأ ناك ام لكف « هيف ةصرفلا زابتنا ىفو برحلا

 ربخلا لصوف كلذب نوقفانلا فجرأ محل برحلا تالآو ركسعلا لوصحو نيملسملل نمآلا ربخ
 « مهِلع مهئاليتسا نع زارتحالا ىفو « نيرلسملازم نصحتلا ىف اوذخأف ءرافكلا ىلإ ةدم عرسأيف



 ؛هلا/ ةيآلاءاريثك افالتخا هيف اودجولهللا ريغ دنعنم ناكولو» ىلاعت هلوق

 ىف.« مولعلا سا تك عاونأ لط لمست زهر يك ككلاك) كت نأ مد[ 1
 ليوطلا ريبكلا باتكلا نال ؛ةضقانتملاتاملكلا نم عاونأ هيف عقول هللا ريغ دنع نم كلذ ناك

 . هللا ريغ دنع نم سيل هنأ انباع كلذ هيف دجوي مل املو ؛ كلذ نع كفنيال

 هكردتال) ىلاعت هلوقل ضقانملاك (ةرظان اهمر ىلإ ةرضانذئموي هوجو) هلوقنأسيلأ : ليقناف

 هلوقل ضقانملاك (نيعمجأ مهللأسنل كبروف) هلوقو ءردقلاتايآل ةضقانملاك ربجلا تايآو (راصبألا

 (ناج الو سنإ هبنذ نع لأسيال ذئمويف)
 :'ةتنلا اًبْنَم ءقش نيب ةضقانم الو ةافانمال هنأ ريسفتلا اذه ىف اتحرش دق : انلق

 , ىناهفصألا سم ريا هرك داك ف داتا ا نع ملس نآرقلا :انلوق ريسفتىف (ثلاثلا هجولا))

 : كيكرلا مالكلا ىف دعي ام هتلمج ىف نوكيال ىتد- ؛ةحاصفلاةبتر ىف فالتخالا هنم دارملا نأ وهو

 ىف ناك نإو ناسنالا نأ مولعملا نمو  دحاو جين ىلع هرخآ ىلإ هلوأ نم هيف ةحاصفلا تيقبلب

 ربظي نأودب الف ؛ةريثكلاى ناعملا ىلع المتنشم اليوط اباتك بتك اذاف ؛ةحاصفلاةيامنو ةغالبلا ةياغ

 كلذك نآرقلا نك ملاملو ءالزان افيخس هضعبو انيتم ايوق هضعب نوكي ثيحب همالك ىف توافتلا

 هنكحمال انم دحاولا نا : لاقف الثم اذهل ىضاَقلا برضو . ىلاعت هللا دنع نم زجعملا هنأ انملع

 انيأر وا ىتح « ناصقنو لاخ فورهلا كلت نم ءىث ىف عقيال ثيحب ةليوطلا ريماوطلا بتكي نأ

 . انيهاذكف زاخيالا ىفادودعم كلذ ناكل ناصقنلاو للخلا اذه لثم نع ةنوصم ةليوطلا ريماوطلا

 هنأ ىلإ بهذي نف هلوقيام فالخ ىنعملا مولعم نآرقلا نأ ىلع ةيآلا تلد (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ؛ ريدتلاب كلذ ةفرعم نيقفانملل ايت امل كاذك ناك ول هنأل ؛ موصعملا مامالاو ىنلا الإ هانعم ملعيال

 نعمهري لعحي نأ الو . هتوبن ةمص ىف ةجح نآرقلا لعحي نأو هب ىلاعت هللا ممرمأي نأ زاج امو

 . كلذ لثمب جنزلا رافك ىلع جتحي نأ زوجال 5 « مهيلع ةجح هلثم

 هنألل ؛ديلقتلا داسفب لوقلاىلعو ؛لالدتسالاو رظنلاب وجو ىلع ةيآلا تلد (ةعبارلا ةلأسملا)

 نم هوز هك ىقذيال كورا 131 هورادط لكلا اذ نزل سالا نسال م

 او نيل حلا هاك جاتح نأبف «لالدتسالا

 ىلأعت هلل ةقولخم ريغ دابعلا لاعفأ نأ ىلع ةيآلا تلد : ىتابجلا ىلع وبأ لاق « ةسماخلا ةلأسملاإ)

 كفنياال دبعلالعف نأ ىضتقي (اريثك افالتخا هيف اودجول هللاريغ دنع نم ناكولو) ىلاعت هلوق نآل

 فالتخالا نع كفنيال دبعلا لعف ناك اذاف «دحاو ءىث توافتلاو فالتخالاو :فالتخالان ع

 اذهف (توافت نم نمحرلا قلخ ىف ىرتام) ىلاعت هلوقل توافنلا هيف دجوي.ال هللا لعفو : توافتلاو



 ةيآلا«نآرقلا نوردتي الفأ» ىلاعت هلوق هع

 ا ا ص عَ 2110 هم

 انالتخا 1 هللا ريغ د كس نم َناكولَو َنآرقلاَلوَربدَي 35
 7-1 ه-

 «يل؟» اريثك

 هيف مالكلا اذهو (نيقفانملاو رافكلا دهاج) هلوقب كلذ خسن مث ٠ مالسالا ءادتبا ىف نيقفانلا

 داهجلا كلذ دعب رمالا دوروذ ؛ ةدحاؤلا ةرملا الإ دي الف قاطم حفصلاب رمآألا نآل ءرظن

 كلاما نوكذل

 (/ريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناكولو نآرقلا نوربدتي الفأل ىلاعت هلوق
 اوناكام مهنأ لجال كلذ لكن اكو ؛مثديكو مهركم عاونأ نيقفانملا نع ىكح امل ىلاعت هنأ ملعا

 مرج الف « صرختم رتفم هنأ نودقتعي اوناك لب « هيف اًقداص ةلاسرلا ءاعدا ىف احم هنوك نودقتعي

 نوردتي الفأ) لاقف . هتوبن ةحص ىلع ةلادلا لئالدلا ىف اوركفتيو اورظني نرأب ىلاعت هللا مثرمأ

 هتوبن ةمص ىلع نآرقلاب ىلاعت جتحاف (اريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو نآرلا

 لا هنا ىو

 "0 ا 11١ رسالا [فارعاف نطل نك مراع رشلاو ريدا ( ىلوالا ةلأسملا إ)

 0 ا ول : مالكلا حيصف ىف لاقيو ءاهرودص تلو دق رومأ زاخيأ اوربدت مالإ : هلوق

 3 علا ل ل رم

 دم ةوبن ةحح ىلع نآرقلاب جيتحا ىلاعت هنأ ىلع لدي. ةبآلا رهاظ نأ ملعا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ءانلعلاو « ةتبلا اهلبق امب قلعت امل قبب مل كلذ ىلع ةيالا لمحت ل ول ذإ ٠ ملسو هيلع هللا لص
 :اهناثو. هتحاصف : اهدحأ : هجوأ ةثالث نمإسو هيلع هللا لص دم قدص ىلع نآرقلا ةلالد : اولاق

 هذه ىف روكذملا وه اذهو « فالتخالا نع هتمالس : ثلاثلاو . بويغلا نع رابخالا ىلع هلاهتشأ

 لاق : لوألا : هجوأ ةثالث فالتخالا نع هتمالس ريسفت ىف اوركذ لوقلا اذهب نولئاقلا مث « ةيآآلا

 ركملا نم ةريثك عاونأ ىلع رسلا ىف نوتطاوتي اوناكنيققانملا ءالؤه نأ هانعم : مصآلا ركب 5

 هربخو : الاخالاح لاوحأللا كلت ىعمالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاعلطي ناكىلاعت هللاو ؛ ديكلااو

 لصحمل وكل ذنإ :رل ليقف ؛ قدصلا الإ كلذ لك ىفنودحب اوناك امو , ليصفتلا لبس ىلع ابنع
 ؛ توافتلاو فالتخالا عاونأ دم لوق ىف رهظلو « هيف قدصلا درطا امل الإو ىلاعت هللا رابخاب

 رثك أ هلا بهذ ىنلاوهو : ىتاثلاو « ىلاعت هللا مالعاب الإ سيل كلذ نأ انماع كلذ رهظي ملاملف



 6١م .ةيالا «مهنع ضر نيد تكي للاو» ىلاعت هلوق

 دسافمو هحلاص» ىف اولمأتو ًاريثك هيف اوركفت ىمأ لك : جاجزلا لاق «يىلألا ةلأسملا)

 : ناهجو هقاقتشا ىفو (لوقلا نم ىض 0 نرد ب اجت لاق, .تدبم رمأ اذه نارك

 كانهف « ليللاب هتيب ىف ناسنالا ساحب نأركفلل تاقوأألا حلصأ نآل « ةتوتيبلا نم هقاقتشا : لوألا

 « تيبلاف نوكي ليللا تقو ناسنالا نأ بلاغلا ناكابلف « لقأ لغاوشلاو لخأ رطاولا نوكت

 : ىتاثلا .اتيبم ىصقتسملا ركفلا ىعس مرجال , لبللا ىف راكفآلا ىف ىصقتسي ام: ] هنأ هل بلاغلاو

 اوهسف هفركفتلاو اوذلاب روبشلا ضر اوداررأ اذإ بورغلا : نشفخ الا لاق . ردشلا تي ند ةفاتنم

 ربديو ىوسي هْنأ ثيح نم رعشلا تيبب هل اهببشت ءاتيبم ىصقتسملاهيف ركفتملا

 : نابجو صيصختلا اذهىفو « تييبتلاب نيقفانملا ةلمجنم ةفئاط صخملاعت هنأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 ل هناف كلذ نع عجري هنأ لع نم امأف « هقافنو هرفك ىلع قبب هنأ لع نم ركذ ىلاعت هنأ : امهدحأ

 ملو اوتكسو اوعمس مهريغو « تييبتلا ىف مهليل اورهسأ دق اوناك ةفئاطلا هذه نأ : ىناثلاو . مثركذي

 . اوركذيم مرجالف ءاوتس

 رابظالاب نوقابلاو « ءاطلا ىف ءاتلا ماغداب (ةفئاط تيب) ةزمحو ورععوبأ أرق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 تمدأ .اتأ تنكسالف . تائرحلا ةرثكل اوم :ءارشلالاق : لالا نا 5 مغد دأ نانإ

 لاثماألاىرجم اهءرجب اهنيب ىذلا براقتلاف ء دحاو زيحنم ءاتلاو لادلاو ءاطلا نأ : ىناثلاو « ءاطلا ف

 ًاتوص صقتالا ماغدإ نسف ؛قابطالاب ءاتلا لع ديزت ءاطلا نأ ماغدالا اذه نسحاممو « ماغدالا ىف

 ءاكإ 2 رن نكس اتم تكلف نا ع نان( هلق مغدي مل نم انأ . اود نر 15

 هلاح امهثم دحاو لك

 ريغ ةفئاطلا ثينأتن آل , ثينأتلاب تتيب : لقي لو ريكذتلاب (تيي) لاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 تنيزو تروز ىأ (ةفئاط تيب) فاشكلا بحاص لاق . جوفااو قيرفلا ىنعهف امهناآلو « قيقح
 لوبقاا ال درلا اونطبأ مهنأل ؛ةعاطلانم تنمض امو تلاقام فالخوأ ءهب ترمأ اموتلقام فالخ

 . ةعاطلاال نايصعلاو

 لزني هانعم نأ : امهدحأ : نيهجو هيف جاجزلا ركذ (نوتيبيام بتكي هتلاو ل ىلاعت لاق مث

 ”ةاررال مهامعأ فئاخ ق كلذ بنتك :ناثلاو . هناك ى كل

 هللارمأ ام وءمهئامسأب ,مركذئالو محضفتال وم 1 رعأف ل ىلاعت لاق مث

 كفك هّللأن اف ؛ مهنأشف (هللا ىلع لكوتو )لاق 1 مالسالا رمأ مقتسي نأىلإ نيقفانملا ساو

 نع ضارءالاب رمل ناك: نورسفملا لاق , هيلع لكوت نمل (اليكودللا : ىفكو) مهم منيو 0



 ةيآلا «كدنغ نم اوزرب اذاف ةعاط نولوةيو» ىلاعت هو ١65

 2 سوا مرثوس ظررشاما 2- انا اخد انسخ

 1 ىّدلا يع مهنم هَ الع تيب كدنع نم اوزَرب اذ اذ ا ةَعاَط نولوقيو

 ض 6 فاحص + ه6 نإ ه6 2 ادن سرت ل 15

 0 الكو هَل اب كو هللا ىلع لكوتو مهنع 1 ا هللاو

 « ةتبلا هلل الإ ةعاطال هنأ ىلع لدي (هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم) هلوق 4 ةثلاثلا 0
 ةيالا تناكف « هلل ةعاط الإ نوكست ال لؤسر هيف وه اهف الوسر هنوكل لوسرلا ةعاط نآل كلذو

 ناك ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا نا : ةيآلا هذه ىف لتاقم لاق . هلل الإ دحال ةعاطال هنأ لع ةلاد

 لجرلا اذه براق دقل : نوةفانملالاقف «هتلاعاطأ دّقف ىنعاطأ نمو هّللابحأ دقف ىنبحأنم» لوقي

 اك 20 يراشلا تدع ار هدغت ا نأ ديرو هللا ريغ دصن نأ! ىبني نأ وهو كزشلا

 . ةيآلا هذه هلأ

 ىلوتنمو) هلوقامأ . هللةعاطلا امتإو ؛ لوسرلل ةتبلأ ةعاطال هنأ ىلعةمآلاةلالدةيفيك انيب انآ ٍلعاو

 دمحعاي ىنعي ؛ باقلاب ىلوتلاوه ىلوتلا نمدارملا نأ : امهدحأ :نالوقهيفف (اظيفح مهيلعكانلسرأ اف

 مث ؛ رهاظلاب ىلوتلا هب دارا نأ : ىتاثلاو . امل ضرعتت الف نطاوبلا امأ , رهاوظلا ىلع كمكح

 كلذ ببسب متع نأ ىغبفي الف هانعم : لوألا : نالوق (اظيفح مهيلع كانلسرأ اف) هلوق ىف انبه

 ةطاطلا قلع هلأ كلذ ىف بلا ر . يضانلل نع ناثلا ظفحتل كاتلسرأ ان.ءنزح نأ وىلوتلا

 هيلع هل ةيلست مالكلا اذه ركذ ىلاعت هللاف ٠ مهضارعإو مرفك ببسب هنزح دتشي ناك مالسلاو

 ىلوتلا كلذ نع مهرجزب لغتشتل كانلسرأ اف ىنعملا نأ : ىتاثلا . نزحلا كلذ نع مالسلاو ةالصلا

 . داهجلا ةيآب هدعب اذه خسن مث (نيدلا ىف هارك !ال) هلوةك وهو

 هللاو لوقت ىذلا ريغ مهنم ةفئاط تيب كدنع نم اوزرب اذاف ةعاط نولوقيور) ىلاعت هللا لاق

 «اليكو هللا ىف كو هللا ىلع لكوتو مهنع ضرعأف نوتيبيام بتكي

 ىعع بصنلا 0 ) ةعاط اناشو انرمأ ىأ ؛عفرلاب (ةعاط) ءى هثب مهتمأ اذإ نولوقيو ىأ

 هيوبيس لاق . ةعاطو عمسو : ةعاطو اعمس : داقنملا عيطملا لجرلا لاق اذإ ام اذهو : ةعاط كانعطأ

 كلا نك هلع ءانو هللا 2 ٠ كل ودف ؟تحصأ فك مهل لاقي مهب قوثوملا برعلا ضعب انعمس

 هتلادمح قاشو ا

 اذاف) اهرارقتساو ةعاطلا تابث ىلع لدي هناف عفرلا امأو . لعفلا درجمىلع لدي بصنلا نأ ملعاو
 : لئاسم هيفو (لوقت ىذلاريغ مهنم ةفئاط تيبإ) كدنع نم اوجرخ 21 (كدنع م اور



 ١م ةيآلا هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نمو ىلاعت هلوق
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 هانلق ىذلا اذه دك أ ىلاعت هنإ مث

 (اظيفح مهلع كانلسرأ اف ىلوت نمو هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نمل ىلاعت لاقف

 عاطأام ةقيقحلا ف وهف هللا ماكحأ قاخلا ىلإ اغلبم الوسر هنوكل لوسرلا عاطأ نم نأ ىنعملاو

 نم ناف ؛ اظيفح مهلع كانلسرأ اف ىلوت نمو ؛ هللاقيفوتبالإ نوكيال ةقيقملا ىف كلّدو « هللا الإ

 هداشرإ ىلعردقيال قلخلا نم ًادحأ ناف ؛ قيرطلا نع هلضأو دشرلا نع هللا هامعأ

 هضرعت دحاولاليلدلا ىرتكناف ءانركذ ايرمألا نأب عطق ةيادهلارونب هبلق هتلارانأ نم نأ لعاو

 دادزيرخآلاو « هعامس دنع ناميإ ىلع ًاناعإ دادزب امهدحأ نإ ًّ ,دحاو سلجم ىف نيصخش ىلع

 مالكلا كلذ بح هبلق نع جرخي نأ دارأ مالكسلا كلذا بحلا نأولو : هعامس دنعرفك ىلع ًارفك

 داقتعاو مالكلا كلذ ضغب هبلق نع جرخم نأ دارأ هل ضغبملا نأواو « هيلعردقي مل هتح داقتعاو

 ىذلا عطاقلا ناهربلل لمأت نف . ًابحضغبملاو اضغبم بحلا بلقثا امبر مايأدعب مث ءردقي مل هداسف

 ىذلا ءارقتسالا هسفن نم ريتعامُث ء دوجولا بجاو ىلإ تانكمملا عيمجدانسإ نمدبالهنأف هانركذ

 لصحتال هنأ ىلع لئالدلا لدأن م هتعقاو لعجيلف ؛ هردقو هللا ءاضقب لكلا نأب عطقي مل مث « هانركذ

 لصحب مل امل ءارقتسالا اذهلثمب ملعلا عمو « ليلدلا اذهلثمب ملعلاعم نأ ةهجنم هللاقاخالإ ةيادهلا

 : لئاسم ةيآآلا ىف قب . هنم هعنمو هنع هدص هللا نأبالإ كلذ سيل هنأ فرع ء داقتعالا اذه هبلق ىف

 موصعم هنأ ىلع لئالدلا ىوقأ نم (هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم) هلوق «ىلو ألا ةلأسملا)

 هللا ةعاط هتعاط نكت امنم ءىثث ىف أطخأول هنأل « هللا نع هغلبياملك ىفو ىهاونلاو رماوألا عيمجف

 ةعباتملاو (هوعبتاف) هلوق ىف هتعباتمب ىمأ ىلاعت هنأل « هلاعفأعيمج ىف اموصعم نوكي نأ بجو اضيأو

 هلل اعيطم لعفلا كلذ لثم ىنآلا ناكف « ريغلا كلذ لعف هنأ لجل ريغلا لعف لثمب نايتالا نع ةرابع

 هلل ةعاط ؛ ليلدلا هصخام الإ ,هلاعفأ عيمج ىفو هلاوقأ عيمج ىف هل دايقنالا نأ تبثف (هوعبتاف) هلوق ىف

 هللا كحل دايقناو

 : لوسرأال ةعاطلا ضرف باب ىف ةلاسرلاباتك ىف هنعهتلا ىضرىعفاشلالاق 4 ةيناثلاةلأسملا ل

 باب ىف هدابع هب هللا فلك فيلكت لكنأ ىلع لدي (هللاعاطأ دّقف لوسرلا عطي نم) ىلاعت هلوق نا
 انيبم فيلكتلا كلذ نكي ملو ؛ نآرقلا ىف باوبالا رئاسو جحلاو موصلاو ةاكرلاو ةالصلاو ءوضولا

 كلذك مالا ناكاذإو ؛« لؤسرلا ناوببالإ فيلاكتلا كلتب مايقلا ىلإ ان ليسال ذئنيخ « نآرقلا ىف

 61١١ ح رخف -.0ه»



 < الأ كت ىف ف ى١كباصأ اهو لات هلو "و

 ليصحت الإ دصقيال وهو هسفن لاعفألل ًادجوم دبعلا ناك اذاف  أطخلا داقتعالاو لالضلاو لهجلا

 هدوصقم وه ىذلا نامبالا ناك اذاف « قحلا الإ هبلقف لصحالنأ بجو « قباطملاقحلا معلا
 ةياغ ىف ناكو هليصح# دصق امو هدارأ ام ىذلا لبجلا نوكي نأبف ؛هداحاب عطقي مل هداممو هيولطمو

 نأ ىف ةيبشلا نأ لصاحلاو . ىلوأ كلذ ناك هنيوكستو هداحاب عقاو ريغ هنم رارفلاو هنع ةرفنلا

 هنأ ناميالا ىف ىلاعت نيباملف ؛ هتردقب رفكلا عوقو ىف ةهبشلا نم دششأ دبعلا ةردقب عقاو نامالا

 ىلع ةيآلا هذه ةلالد نايب ىف مالكلا ةلمج اذهف . هانركذ ىذلا هجولل رفكلا ركذ كرت هللا نم

 ” امامإ بهدم

 (كسفن نف ةئيس نم كباصأ امو) هلوق نم هبهذم ىلع هب ىقابجلا جتحا ام امأ

 تضرم اذإو) مالسلا هيلع ميهاربا نع ةياك> لاقىلاعت هنأ »كوالا نيدو نك لاقل

 نضردلل الاخ ىلاعت هنوك ىف كلذ حدقي لف ؛هللا ىلإ ءافشلاو هسفن ىلإ ضرملا فاضأ (نيفشي وهف

 ؛«ضراأللاو تاومسلا ردماي : لاقيهناف ءانبه اذكسف « بدالا ةياعر امهنني لصف امإ لب « ءافشلاو

 ني اولا رمل رثكأ "قاتلا ذاتيه اذكتنا» نسفانخلاو نانيصلاو لمقلاا ردماي لاقيالو

 اذكف :ىبر اذهأ : لاق هنأك« راكنالا ليبس ىلع اماهفتسا اذه ركذ هنأ (ىفر اذه) ميهاربا لوق

 اذهف « هللا نم لب . هنم اعقاو سيل هنأ انيب دق هدصق قفو ىلع عقو ىذلا ناميالا : ليقدن اك« انهه

 نأ انيب اناف ؟ هب عقو هنإ : لاقي نأل معلا ىف لجشمأ ةحلا أ قصر ااه زووم دازرأ اكوا هدضقاك نفكلا

 (كسعت نف) أرقنم ةءارق امأ ءرفكلا اف لخدي ةثيسلاو .نامالا اهف لخدي ةيآلا هذهىف ةنسحلا

 كلذ حصي مل نإو ؛ هيف نعط الف نيعباتلاو ةباحصلا نم دحاو ةيآلا هذهب أرق هنأ حص نإ : لوقنف

 ريسفت ىف ركذ راكنالا هجو ىلع ماهفتسالا ليبس ىلع تدرو اهنأ ىلع ةيآلا لمح نم نأ دارملاف
 ماهفتسالا ضرعم ىف مهلا ةئيسلا فاضأ امل هنآل . مالكلا اذه راكنالا ليبس ىلع مابفتسالا

 داقتعاىلعال (كسعت نف) هلوق لئاقلا اذهركذف ؛مييلا ةفاضمريغ اهنأ دارملا ناكر اكنالا ليبس ىلع

 امو . راكذالا ليس ىلع ماهفتسا هنإ : انلوةلريسفتلا ىرجم ىرحي هنأ لجل لب ؛ نآرقلا نم هنأ

 دعي ىلاعت هلوق «ىلاعتهللا ىلإ رومألا عيمج دانسإ تايآلا هذه نم دارملا نأ ىلع ةرهاظ ةلالد لدي

 كلذ تلعف دقو ٠ غيلبتلاو ةلاسرلا الإ كل سيل ىنعي (الوسر سانلل كاناسرأو) ةيآلا هذه

 لوصح امأف ؛ىحولا غيلبتو ةلاسرلا ءادأىف كريصقت مدعو كدجوىلع (ًاديبشهللاب نك و) ترصقامو

 ىدبتال كنإ) هلوقو (ءىثث مالا نم كل سيل) ىلاعت هلوق هريظنو « هللاىلإ لب كيلإ سيلف ةيادهلا
 كارلا لعأ هللاو :ةيآلاهذهىف لابلاب رطخام ةلمج اذهف (ءاشي نم ىدبي هللا نكلو تببحأ نم



 نرسل ا هللا قيلختب لص نامالا نألع ةلادةيالا هذه : لوقن نحنو

 . ةيآلاب نيجوجحم اوراصف

 هللا نف ةنس> لكو . ةنسح نامبالا نآل كلذ ىلع ةلاد ةيآلا نإ : انلق امإ

 كشالو « حبقلا تاهج عيمجنع ةيلاخلا ةطبغلا ىه ةنسحلا نآل « ةنسح نام الا نإ : اقامتإ

 نم الوق نسحأ نمو) هلوق نأ ىلع اوةفتا مهناآل ةنسح نوكي نأ بجوف ؛ كلذك نامبالا نأ

 هلإال وه :ليق (ناسحالاو لدعلاب مأي هللا نإ) هلوق ىف ليقو ؛ ةدابشلا ةملك هب دارملا (هللا ىلإ اعد

 نم كباصأ ام) ىلاعت هلوقل هللا نم ةنسح لك نإ انلق امنإو « ةنس> نامبالا نأ تيثف , هللا الإ

 امهنأ 00 * , تانسحلا عيمج ىف مومعلا ديفي (ةنسح نم كياصأام) هلوقو (هللا نف ةنسح

 نأب عطقلا ؛هللا رم ةنسح لكو ؛ ةنسح ناميالا نأ ىنعأ :نيتمدقملا نيتاه نم مزليف « هللا نم

 . هللا نم نامءالا

 هادهو هيلع هردقأ هللا نأ وه هللا نم نامبالا نوكنم دارملا نوكي نأ زوي ال مل: ليق ناف

 ؟رفيككلا اره ئذأ) ةدض حبق ةفرعم ىلإو .هنس>ةفرعم ىلإ

 هسفن رايتخاب دبعلا نإ مث « دنع رفكاو ناميالا ىلإ ةبسنلاب ةكرتشم عئارشلا عيمج : انلق

 هللا نع اعطقنم نامالا ناكف « ناميالا سفن ىف هتناعإو هللا ةردقل ل خدم الو « نام الا دجوأ

 نأ ةيآلا هذه ةلالدب تيثف (هّللا نف ةنسح نم كباصأ ام) هلوقل اضقانم اذه ناكف ء هوجولا لك ىف

 نيبن نأ اندرأ اذا مث , ةلأسملا هذهىف نيجوجحم اوراصف «هبنولوقيال موصخلاو ؛ هللا نم ناممالا

 هللا نم اضيأ سضكلا نأ

 نأب#لاوقلا» تتنا لم رفكلا :لاق. ها قم قاسالا لاق نمي لك نأ : لوألا: :ةوجو هيف انلق

 رفكلا ليصحت ىلع ردق ول دبعلا نأ : ىتاثلا . ةمالا عامجال فلاخم رخآلا نود هللا نم امهدحأ

 داحيالةملاص تناكناف :نوكت ال وأن امم الاداحج ال ة اص ن وكت نأ امإ رفكلادا<الةحاصلاةردقلاذ

 ذئنيغ ناميالا داحبال ةحلاص نكت مل نإو « هنم دبعلا ناميإ نأ ىف لوقلا دوعي ذتيخ نامالا

 ةردقلان وكت ريدقتلا اذه ىلع نآلو « لاحمهدنع كلذو . هدض ىلعرداق ريغ ءىثلا ىلع رداقلا نوكي

 نوكيال نأبجو هنمزامبالا نكي مل امل هنأ تبثف هيلع ارداقهنوكن م عنميكلذو «رودقملل ةبجوم

 نآلكلذو  ىلو أر فكللادج ومن وكي الن أبفناسميالل ادج ومدبعلا نكيمل امل هنأ : ثلاثلا . هنمرفكتلا

 ضاخلان وكي نأ ديرب والإ القاع انندلا ف ئرنالاو / هدا رف ليصحت هنكم ىذلاوهءئشااداجاب”لقتسملا

 ؟رمببلق ىف [ظالفا نارك ذأ ديربال ءالقعأا نم ادط أ نإ وللا كدوملاو ناميالا وه هبلق ىف



 ةيآلا «هللا نف ةنسح نم كبادأامو ىلاعت هلوق 3

 هم سو ع هول صولا تح 2-0

 كاتليمرأف كف نف ةّئ 1 نم 2 مو هللا نف 00 نم كبياصاام

 02 2 ع ااست

 الولد اديبش هيلا 0 اع 0

 نوهقفي نوداكيال) هلوق نم دارملا نأ ىلع نورسفملاعمجأ :ةلزتعملا تلاق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 هنأب نآرقلا فصو ىضتقي اذهو : عضوملا اذه ىف ةروكذملا ةبآلا هذه نوهقفيال مهنأ (اثيدح

 . اثدحم نآرقلا نوكي نأ هنم مزليف « لوعفم ىنعمب ليعف ثيدحلاو ؛ ثيدح

 . ةثدحم اهنوك ىف عزاننال نو ؛ تارابعلا هذه الإ سيل نآرقلاب مدارم : باوجلاو

 سابعنيال ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هنمو « اهقف نالفىنوأ لاقي «ميغلا : هقفلا (ثلاثلا ةلأسملا)

 . همهف ىأ 101 ىف ههقفد

 سانال كانلسرأو كسفن نف ةئيسنم كباصأ امو هللانف ةنسحنم كباصأ امل ىلاعت لاق مث

 (ًاديبش هللاب ىفكو الوسر

 بنذلا ىلع عقي ةراتو ءةنحلاو ةيلباا ىلع عقي ةرات ةئيسلا ظفل نأ تيم دق : ىتابجلا ىلع وبأ لاق

 اهفاضأو (هللا دنع نم لك لق) هلوقب ىلوآلا ةبآلا ىف هسفن ىلإ ةئيسلا فاضأىلاعت هنإ مث , ةيصعملاو

 نيتاه نيب قيفوتلا نم دب الف (كسفن نف ةئيس نم كباصأ امو) هلوقي دبعلا ىلإ ةيآلا هذه ىف

 الإ كح, للا لإ ةناضم ةدلاو البلا ئه ةثيسلا| تناك ان و... اههنعب,ضقانتلا:ةلاّزإزو .نيقألا

 ؛ نيترواجتملا نيتيآلا نيتاه نيب ضقانتلا لوزب ىتح ديعلا ىلإ ةفاضم ةيصعملا ىنعمب ةئيسلا نوكت

 لثم اوكلسو نآرقلا اوريغف (كسعت نمن)اًورقو ةيآلا ريبغتىلع مهسفنأ نوفلاخملا لمح دقو : لاق

 . نآر قلاىف ريبختلا ءاعدا نم ةضفارلاةقيرط

 ةعاطلا ىه ىتلا ةنسهلا فاضأفةيآلا هذه ىف ةئيسلاو ةنسالا نيب ىلاعت لصف اذاملف : لبق ناف

 ؟ دنع دبعلا لعف امهالكو ةئيسلا نود هسفن ىلإ

 تحضف هفاطلأو ىلاعت هليبستي اهلا لصو امتاف دبعلا لعف نم تناك نإو ةنسملا نآل :انلق

 هنأبال و اهلعفىلاعت هنأب الىلاعت هللا ىلإ ةفاضمريغ ىهفدعلا ل عف نمىهىتلاةئيسلا امأو ؛ هيلإ ةفاضالا

 هوجولا عيمج نم ةئيسلا هذه ةفاضإ تعطقنا مرج الف: اهيف بغر نا اما نابالاواءاع

 . عضوملا اذه ىف لجرلا مالك يبتنم اذه . يلاعت هلل 0



 «اثيدح نورهفي نوداكياال موقلا ءال ؤه لافمد يع هلوق
 ١/4 ةيآلا

 دارملا ناك ول اذه ىلعف ؛ ةيصعم لمع ىنعمب ةئيس هناحأ 57 ريح 1 ىدع ةلدح 32 8

 « ةعفنملا ىلعو ةعاطلا ىلع كارتشالاب عقاو ةنسحلا ظفل : ثلاثلا . ةنسح متبصأ نا لاقل 0 ركذ ام
 لاكش «ةداممةعاطلان وك عن :ةميق ؛ ةدارم ةعفنملانأ ىلع نورسفملا عمج ل

 ْ : اعم ةيموهفم ىف كرتشملا ظفللا

 . ظفللا مومع ىف حدقيال ببسلا صوصخ نأ نويلست أ نر

 نالذخ هباصأو « هللا نمذوعو هللانه قيفوت ىنباصأ : لاقي نأمصي هنأ : ىناثاا نع باوجلاو

 . هضنملا كلت نالذخلان مو ةعاطلا كلت نودلاو ىفوتلا كللد نم هدارم نركز لإ 00

 ةرحالا اهي اعفتنما ناك نا , هنسح وهف هبااعفتتم ناك ام 5 نأ: تلاثلا نع كارد

 نيذه ىلإ ةبسنلاب ةنسحلا مساف ةرضاحلا ةداعسلا وهف اندلا ف هن احفتنم ناك نإ راء ةعاطلا

 لدي امو : هانركذام ىلع لدي ةيآلا رهاظ نأ تيثف . لاّوسلا لأّز ,كارتشالا ءىطاوت# نيَسفلا

 امإو  هناذأ بجو امإ وهفا دوج وم لك نأ لودعلا هتادب ىف تنام كاذ الإ سل ءارللا نأ لذ

 نكمملاف « هاوسام' لك هتاذإ نكمملاو ("ىلاعت و هناحبس هلا وهو دحااو هنأذل تحاول و «ةتاذإ 012

 مزلي ذئنيحو « عناصلا دوجو ىلعهثود>و ملاعلا زاوجب لالدتسالا دسف رئؤملا نع ىنغتسا نإ هتاذل

 لك ناك انكم هللا ىوس ام لك ناك اذاف : رثؤملا ىلإ اجاتحم هتاذل نكمملا ناك نإو  عناصلا ىف

 العف وأ ادانج وأ اكلم نكمملا كلذ نوكي نأب فلتخمال محلا اذهو : هللا ىلإ انسان وشال

 انكم هنوك نم انني امل هناذإ .ثجاؤلا لإ هنانإ نكمملا دانتسال محلا ناف تاينللاةفضوأ ناو حلل

 اكرام قا نأ ىلع سمشلا صرق نم نيبأو حضوأ ناهرب اذهو «ةيوسلا ىلع هيف لكلا ناك

 (هللا دنع نم لك لق) هلوق وهو « ىلاعت

 لئاسم هيفو (انيدح نوهقفي نوداكيال موقلا ءالؤه لاف اإل ىلاعت لاق مث

 ىلع هللا ىلإ ًادنتسم هللا ىوسام لك _رأىلع لادلا ناهربلا ناك امل هنا «ىلو ألا ةلأسملا)

 نووقفي نوداكي ال موقلا ءالؤه لاف) ىلاعت لاق« ءالجلاو روبظلا ةياغ ىف هانصخل ىذلا هجولا

 : ةلزتعا ا تلاق. هروهظعم مالكلا اذه ةعص ىلع مهفوقو مدع نمبجعتلا ىرج ىرحب اذهو (اثيدح

 اذهل قدي ملىلاعت هللا قيلختب ةفرعملاو مبفلا لوصح ناك ول هنال ءاناوقةح ىلع ةلاد ةيآلا هذه لب

 : اهدجوأ امو اهقلخاهىلاعت هنأ ره ةفرعملا هذه لوص- مدع ىف ببسلا نآل « ةتبلا ىنعم بجعتلا

 . ىلاعت هتلاداجباب ال دبعلا داي اب لصحت امن هنأ لع لدي بجعتلا اذه لوصخل ؛بجعتلا اذهلطبب كلذو

 . ملعلاب ةضراعم اهنأ انركذ دقو ؛ مذلاو حدملا ةقيرطب كسّملا الإ سيل مالكلا اذه نأ ملعاو



 ةيآلا «هللأ دنع نم هذه ا . هيج مع نإو»ىلاعت هل وق 1/١

 1 10 1 0 لا 2 قأ ةحيق ىرخأ ةلصخ ةبآلا هذه ىف مهنع ىح ةرخآلا ةداعس ىف

 اف اولتاقو اودهاج اذإ مهنأ م 7 قم داهنلكا ق:قيلقاتتمللا كولا نيدتاخما ءال وذ نأ وه رخل

 د ب مؤشنم اذه : اولاق هوركم مهباصأ نإو :هللادنعنم هذه:اولاق ةمينغو ةحار اوباصأ

 : لثاسم ةيآلاىو ؛ مثدانع ةدشو مبابجو مهقمح ةياغىلع لدياذهو ؛ ملسو هيلع هللا للص

 ةنيدملا تناك : نورسفملالاق : لوألا : اهوجو ةئيسلاو ةنسحلا ىف اوركذ (ىلوآلا ةلأسملاإ)

 كسمأ نيقفانملا قافتو دوهيلا دانعربظ اءلف ؛ لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مدقم تقو معنلا نم ةءولع

 ىن نه ةيرق ىف انلسرأ امو) ىلاعت لاق مالا عيمج ىف هتداع ترج اي كاسمالا ضعب مسهنع هللا

 مظعأ انيأرام : نوققانملاو دوهلا لاق اذه دنعف (ءارضلاو ءاسأبلاب اهلهأ انذخأ الإ

 بصخلا ىنعي (ةنسحمهمصت ناو) ىلاعت هلوقف « مدق ذنم انراعسأ تلغو انرامت تصقتن ؛لجرلا

 اذه نم 0

 رعس ءالغو بدج (ةئيس ممصت ناو) هللا دنع نم اذه : اولاق راطمألا عباتت و رعسلا صخرو

 ةئيس مهيصت ناو هذه انل اولاق ةنسملا مهتءاج اذاف) ىلاعت هلوقك اذهو ؛دمح موش نم اذه اولاق

 (كعم نميو كب انريطا اولاق) ّملاص موق نعو (هعم نمو ىسومب !وريطإ

 ةميزحلاو لتقلا ةئيسلا نمو « ةمينغلاو ءادعالا ىلع رصنلا ةنسحلا نم دارا (ىناثلا لوقلاإ>

 ىلإ اهتلقو معنلا ة هرتك و اهنلا ىلإ ءالغلاو كسك ار دفان ناأل بتعملا وه لوألا لوقلاو : ىذاقلا لاق

 لتقلاو ةميزهلا ىنعم تناكاذإ ةئيسلا نال ةزئاجر يغف هللا ىلإ ةميزهلاو رصنلا ةفاضإ امأ « ةزّئاج هللا

 ىف لخاد لكلاف انيهذم ىلع امأ ؛ هبهذم ىلع لاق لوقا : لوقأو « هللا ىلإ اهتفاضإ زحب مل

 .هردقو هللا ءاضق

 لاق ةعاطلاو ةمعنلا ىلع ةنسلاو ؛ ةيصعملاو ةيلبلا ىلع عقت ةئيسلا نأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 (تائيسلا نب هذي تانسحلا ناز لاقو (نوءجرب مهلعل تائيسلاو تانسحلاب مهانولب و) ىلاعت

 كلذكو « تانسحلا لك ىف مومعلا ديفي ريل هصت ناو) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 اذهف (هللا دنع نم لك لق) كلذ دعب لاق 5 ) 000 لا لكى مومعلا ديفي (ةّئيس مويصل ناو) هلوق

 ىداعملاو تاعاطلا نأ انركذ امب تبث امو « هللا نم تائيسلاو تانسحلا عيمج نأب حيرصت

 هللا نم ىداعملاو تاعاطلا عيمج نأ ىلع ةلاد ةيآلا تناك ةئيسلاو ةنسحلا مسا تحت ناتلخاد

 ب راطقلا رهز

 لول رت وجر هلع دو 22117 ةعاطلا وذ نيل ةيسلاو ةنئيللاب انيه داما“: لق ناف

 نأ : ىإذلا : ام ةصتخخ كتناكف ىدللاو بصخلا' ىنعم ف .ةلّزا 7 هذه نأ ىلع لكلا قافتا

 برعلا مالك ىف سد و ءاهتبصأ | لاقي اما يتتباصأ اهيف لا هبال ةعاطلاو ريخلا ام دارب يتاا ا



 اذا ةيآلا «توملا رد ازاي خو ىلاعت هلوق

 ور

 د 2 : مك هوس مككرذدي ا
2 

 كر 22 هرثم كر هكا هرتو 7

 ارح ةئيس !- مهيصت كا هللا دنع نو نه 0 هن مجيبصت ا
 هر 27 هس 1# ت7

 ه- م ه7 ب

 نوهمعي 00 مولا .ًالوم لاف هلل دنع نم لك ل ةاذع 0 ١

 6-2 مد ا سس اذ

 «ال/ 3

 « باوثلا مهتعاط ىلع. م مهنأ ىلع لدتت ةيآلا : ةل 2 تلاق 6 ةيناثلا ةلأسملا)

 امل الإو « لعفيال هنأب عطقن انك نإو لظأا هنم حصي ىلاعت هنأىلع لدتو ؛ لظلا ىنن ققحت املالإو

 . هب حدملا ص

 ارا ل مهامعأ باوث نم نوصقتنيال ىأ (اليتف نودظيالو) هلوق 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 هيف مالكلا ىضم # آراقتخا هيقلت م كدبب هلتفتام وهو

 ةيشخك سانلا نوشخي لاتقلا ضرف دنع مهنأ مهنع كح نم تيكبت مالكا اذه نم دوصقملاو

 نيبف (توملا ككردياونوكست اهنأ) ىلاعت لاقف : لاتقلا انيلع تبتتك مل انبراولاقو ةيشخ دشأوأ هللا

 نم ديالا ناك اذافز."ةرخطلا ىذا كفعسسم ترم اهلا وأ ؛ ترملا نم مل صالخال هنأ ىلاعت

 ريظنو , كلذك نوكيال نأ نم ىلوأ ناك ةيدب الا ةداعسلل ًابقعتسم نوكي هجوىلععقي نأبف :توملا

 جوربلاو (اليلقالإنوءتمتال اذإو لتقااوأ توملانم مثررف نإرارفلا مكعفن,نللق) هلوق ةيآلا هذه

 اذإ 0 أرنا تجرب : لاقي 4 روهظلا نه ةخالا ف اهلصأو 0 نوصحلاو روصقلا ىه برعلا مالك ىف

 اذإرصقلا ذا م فاشكلا بحاص لاق (ةديشم) ”ىرقو 2 ةعفت راأ ةديشملاو 3 ا ترهظأ

 1 ا كايلعاد لع اناني ميعن أرقو « صجلا وهو ديششلاب هالط وأ هعفر

 اهلئاق رغاشلا اع و: ةرعاش ةدمصق : أولاق

 نم هذه اولوقي ةّئيس مهمصت نإو هللا دنع نم هذه اولوقي ةنسح مهصت نإو)) ىلاعت هلوق

 ( ًاثيدح نوهقفي نوداكيال موقلا ءالؤه لاف هتلادنع نم لك لق كدنع

 نييغأ رريغ توملا نم نيقثاخ داهجلا نع نيلقاثتم مترك نيقفانملا نع قكحامل ىلايعَت 3 معا



 ةبآلا «ليلق ايندلا عاتم لقد ىلاعت هلو 1/5
 هيقو .لاحبويغلا مالع ىلع كلذو 2 كنشاامثوي (ةيشخ ةقارأر هلوقرهاظ ( ةعبارلا ةلأسملا)

 ةاواسملانمنيتفصلا ىدحإ ىلع مهنأ ىنعمب ,بطاخلا ىلعماهمالا هنم دارملا : لوألا : ليوأتلانم هوجو

 كارا( راش [ضقأ تركينأ امإ نخالا لإ ةيسنلابهاههدحأف نيفوخ لك نال كلذو.. ةدشلاو

 نوكي نأ امإ قب لب « هللا نم مبفوخ نم صقنأ سيل سانلا نم مهفوخ نأ ةيآلا هذه ىلاعت نيبف

 نيمسقلا نيذه ىف ماهبالا ءاقبإ بجو, لب ؛ هيف اك اش ىلاعت هنوك بجويال اذهف «ديزأ وأ ايواسم
 « ةيشخ دشأو هللا ةيشكك مهنوشخ : ريدقتلاو « واولا ىنعمب «وأ» نوكي نأ : ىتاثلا . بطاخلا ىلع

 . ةدابزو هللا نم هتيشخ لثم ةيشخلانم هعف ةيشخ دشأ وه نم نآل «ةافانمنيمسقلا نيذه نيب سيلو

 اذه لوقي ممرصبي نم نأ ىنعي (نوديزي وأ فلأ ةثام ىلإ هانلسرأو) هلوق ريظن اذه نأ : ثلاثلا

 : ملعأ هللاو انهه اذكف « مالكللا

 (لاتقلا انيلع تيتتك مل انبر اولاقو إل ىلاعت لاق مث

 نم اعزج نكل .هللا ٍلعاضارتعا الك لذ اولاق ام مهفنينمؤماوناك نإنيلئاقلا ءالؤه نأ لعاو

 لاتقال ابتاك ىلاعت برلا نوكل نيركنم اوناك مهنأ مولعف نيقفانم اوناك نإو ؛ ةايحلل ابحوتوملا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا معز ىف مهيلع لاتقلا بتك ىلاعت هنأ ىنعم ىلع كلذ اولاقف ؛ مهملع

 « مهيلع لاتقلا باحيال مهتهاركل ةلعلاك اذهو(بيرق لجأ ىلإ انترخأ الول)اولاق مث ؛هاوعد ىفو

 ليلق ايندلا عاتم لق) لاقف مهتيبش نع باجأ ىلاعت هنإ مث ءانلاجآب تومن ىتح انتكرت اله ىأ
 معنو «ةليلق ايندلا عننا : لوالا : هوجول ريخ ةرخآلا نإ : انلق امنإو (قتا نمل ريخ ةرخأآلاو

 ةيوشمايندلا معن نإ ت كلاتلإبو هلي قه رحال معنو ةعطقنم ايندلا مهل نا : ىناثلا و ؛ ةريثك ةرحالا

 ايندلا معن نأ : عبارلاو . تارودكلا نع ةيفاص ةرخآلا معنو ؛هراكملاو مومغلاو مومحلاب

 ةرخآلا معنو ؛ ىناثلا مويلا ىف هستبقاع نورك فك هنأ: ف رعي ال .اكعتت سانلا مظعأ نافذ ةكوكشم

 لصحت امإ ةيريخلا هذه نأ الإ ءايندلا لع ةرخآلا ناحجر بجوت هوجولا هذه لكو « ةينيِقِ
 دارملا وه اذهو (قتا نمل) هلوق وهو طرشلا اذه ىلاعت ركذ ىنعملا اذهلف « نيقتملا نينمؤيلل

 «رفاكلا ةنجو نمؤملا نب ايندلا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم

 : لئاسم هيفو 4 اليتف نوملظت الوإ ىلاعت لاق م“

 نيروكذملاىلإ عجار هنأ ىلع ءايلاب (نوملظي) ىتاسكسلاو ةزمحوريثكن با أرت (ىلو ألا ةلأسملاإ)
 ايندلا عاتم لق) هلوق ءاتلا ديوي و  باطخلا ليبسولع ءاتلاب نوقابلاو (ليق نيذلا ىلإ رت ملأ) هلوق ىف

 . باطخلا ديفي (لق) هلوق ناف (لياق



 امم ةنآلا «كيدبأ افك مهل لبق نذلا لإ رت أد ىلاعت هلوف

 ةشاررق 7 هب اورمأو ةنيدملا ىلإ ٍلسو هيلع هلا ىلص هللا ن1 اف 5 ةاكرلا و ةةالصلا قم

 لوسراا جاتحي نيذلا ناب لوقلا اذهىلإ نويهاذلاجبتحاو . ةيآلا هذه هللا لزنأف ؛ مهضع ههركردب

 اذه لدف , نونمؤملا مم لاتقلا ىف نوبغارلاو لاتقلا ف نوبغارلامه لاتقلا نع اوفك : مط لوقي نأ

 مهسفنأ نم نوررظي اوناك نيقفانملا نأب هنع باوجلا نكميو . نينمؤملا قح ىف ةلزان ةيآلا نأ ىلع

 هنع نوقفانملا مجحأ را افك محلات 1 مهتبراحو رافكلا لاتق ديزن اناو نوذم ومان

 . هنولوقي اوناكاهفالخ مهنم رمظو

 ةيآلا نأب لوقلا اذه ىلإ نويهاذلا جتحاو « نيقفانملا قح ىف ةلزان ةبآلا نأ 4ىاثلا لوقلا)

 سانلا نوشخي) مهفصو ىف لاق ىلاعت هنأ : لوالاف . نيقفانملاب ةصتخم اهنأ ىلع لدن رومأل ع ةلمتشم

 نأ زوال نمؤملا نآل ؛ قفانملابالإ قيليال فصولا اذه نأ مولعمو (ةيشخ دشأ وأ هللا ةيشخك

 انبر اولاق مهنأ مهنع ىكح ىلاعت هنأ : ىناثلاو . ىلاعت هللا نم هفوخ نم ديزأ سانلا نم هفرخ نوكي

 ىلاعت هنأ : ثلاثلا . نيقفانملاو رافكلا ةفص نمالإ سيل هللا لع ضارتعالاو ؛لاتقلا انيلع تبتك مل

 هتبغر تناك نم عم ركذي مالكلا اذهو (قتا نمل ريخ ةرخآلاو ليلق ايندلا عادم لق) لوسرلل لاق

 .«نيقفاثملا تاق نأكل زو(« ةرخ الا: ف ةتبغزر ىمارتك لااسأتلا ف

 ةرفتلااو ةاذلا كحك نأ وهو دحتا و ىف رك هوخولا هذه نع لون لل رقلاب تراتاقلا تاك

 تتكم) مهلوقو ؛ ىنعملا اذهىلع ةلوه ةبآلا هذهىف ةروكذملا ةيشخلاف « عابطلا مزاول نم لتقلا نع

 ىلاعت هلوقو «ىلاعت هللاب اجيال راكنالا هجو ىلعال فيلكتلا فيفختل ىنعلا ىلع لوم (لاتقلا انيلع

 مالكلا اذه رمل هللا عامسإ لجال لب « كلذل نيركتم اوناكموقلا نآلالروك ذم (ليلق ايندلا عاتمل)

 نومدقيو ةايحلا بحو لاتقلا ةرفن مملق نم لوزي ذكي « ةايحلا هذه ىمأ بلقلا ىلع نوبي ام

 نيقفانملا للع ةبآلا لمح ىلوآلاو ٠ ملعأ هللاو نيلوقلا نيذه ريرقت ىفام اذهف ء ىوق بلقب داهجلا لع

 ةئيس مهبصت نإو هللا دنع نم هذه اولوقي ةنسح مهمصت نإو) هلوق ةيالادذه دعب ركذ ىلاعت هنآل

 ةيآلا ىلع ةفوطعم ةيآلا هذه تناكاذاف : نيقفانملا مالكنماذه نأ كشالو (كدنعنم هذه اولوقي

 اضيأ مهيف مهلع فوطعملا نوكي نأ بجو نيقفانملا ف فوطعملا مث اهريسفت ىفنحن ىتلا

 « داهجلا باحيإ ىلع امدقم ناك ةاكرلاو ةالصلا باحيإ نأ ىلع ةيآلا تلد 4ةيناثلا ةلأسملا)
 ةرابع ةاكزلاو : هللا مآل ميظعتلا نع ةرابع ةالصلا نال لوقعلا ىف امل[ سا طل يل زال ره ادع

 داهجلا ىلع نامدقم امهنأ كش الو « هللا قلخ ىلع ةقفشلا نع

 لوعفملا ىلإ فاضم ردصم (هللا ةيشخك ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١9

 ١)« رن ؟4»



 ةيآلا «ميديأزاوفك م مل لبق .نيذلا ىلإ رت ملأ دىلاعت ديا 0 344

 00 ا سد ه

 ل ها كاملا اوم مكيديأ 5 1 لبق نب كرم
 2 2-2 هو مس مه دلما ةرثودن 0 6

 هقند نشأاوأ( هلا 12 كلألا َنوَشحَع مهنه ن ا رماد ل نقلا مهم عك

 تا

 7 | عم لق بيرق لجأ لإ ماكر لآتقلا لع تبتك م اال

 «الالد دلع 8 لطب لَو كك 5 8 هدعالا و لق

 اولتاقي نأب هللا ليبس ىف نيلتاقملا رمأ ىلاعت هنإ مث اتوغاط هللا ىوسام نورك ناتو 55

 هءايلوأر صني ناطيششلاو ؛ هءايلوأ رصني هللانأل « افيعض ناك ناطيسشلا ديك نأ نيبو « ناطيبشاا ءايل وأ

 مدل لاا نأ 2 2 ال) , هتالرالل هللا. ةرضن: نم تعضأ هال ول ناطدقلا ةريصن, نأ كشرالو

 امأو « ةلذلاو رقفلا ةياغ ىف مهتايح لاح اوناك ناو رهدلا هجو ىلع ليمجا مركذ قب نيدلاو

 ىف ىعسلا ديكلاو « مبللظ الو مهعسر ايندلا ىف قبي الو ممرْبأ ضرقنا اوتام اذاف ةريابجلاو كولملا

 هيلع ةليخلا ةبج ىلع ررضلا عاقيإ ىف ىعس اذإ هديكي هداك« :لاقيهيلع لايتحالا ةبج ىلع لاحلا داسف
 افوصوم ناكن اكذنم هنأ ىنعي , هديكف عضل ديك أتلل (افيعض ناك) هلوق ىف (ناك) لاخدإ ةدئافو

 . ةلذلاو فعضلاب

 بتك ايلف ةاكرلا اونآو ةالصلا اوميقأو مكب كانا رمكا مهل ليق نيذلا ىلإ رت ملأ ) ىلاعت هلوق

 تبتك مل انبر اولاقو ةيشخ دشأ وأ هللا ةيش سانلا نومشخي مهنم قيرف اذإ لاتقلا مهلع

 قنا نمل ريخ ةرخآلاو ليلق ايندلا عاتم لق بيرق لجأ ىلإ انترخأ الول لاتقلا انيلع

 4( اليتف نوبلظت و

 6 لئاسم هيفو

 تازن ةيآلانأ : لوألا : نالوق هيف ؟نيقفانملا وأ نينمؤملل ةفص ةيآلا هذه (ىلوألا ةلأسملا)

 نب دعسو نوعظم نب ةمادقو دادقملاو فوع نب نمحرلا دبع ىف تلزن : ىلكلا لاق . نينمؤملا ىف

 نيك رشملا نم نوقليو «ةنيدملاىلإ اورجاجب نأ لبق ملسو هيلع هللأ ىلص ىنلا اوناك« صاقو ىبأ

 مهلاتق ىف انل نذثا : نولوقيو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ كلذ نر كفيف ا ديكم حل

 مكنيد ةماقاب اولغتشاو «رحلاتقي موأ مل ىناف كيِديأ كك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لوقيو



 تر م

 0 ىف ترواتآت د * اورمك يذلا هلا ليبَس ىف نول 3 ؛ اونمآ نذل

 تس ا

 «:5 اقيعصأ ناك ناطيشلا دك نإ ناطيشلا ءال وأ اوان اه توغل

 ةبسشملا ةفصلا ةفصلا هذه لثم نومسي نيبوحنلا نأ هباوجو . اهلهأ ةملاظلا : لاقي نأ ىغبني ناكف

 لوألا ىلع هتيرجأ ريخأللا ىفماللاو فلاألا تلخدأ اذا كنأ : بابلا اذه ىف لصالاو « لعافلا مسا

 ليمج لجرب تررمو «بأآلا ةمعرك جوزلا ة ةنس> ةأرماب تررم : كلوق ون .هثين اتوهريك ذت ىف

 :كلوقك هثينأتو هريكحذت ىف ىناثلا ىلع هتلمح ريخآلا ىف ماللاو فلآلا لخدت مل اذاو « ةيراجلا

 تلخدأولو(اهلهأ ملاظلا ةيرقلا هذه نم انجرخأ) ىلاعت هلوق اذه نمو ؛ اهوبأ ميرك ةأرهاب تررم

 ةيرقللاتعن ملاظلا نوكي نأ زاج او , لهألا ةملاظلا ةيرقلا هذهنم تاقل لهألا ىلع ماللاو فلالا

 تررمكلوةكف صولا ةعح ىففاك ردقلا اذهو « ةيرقلا ىلإ نو.ستنم لهالاو « لهآلل ةفص هنآل

 ةح ىف ايفاك ردقلا اذه ناك امنإو ؛ لجرلل افصو هتلعج دقو بألل مايقلاف  هوبأ مئاق لجرب

 اذه لكما نم لضاخ دوطمملا "اذه يملا نطصحللا كحرا| 5 ا ترا كفا

 . ملعأ هاو فصولا

 : نالوق (اريصن كندل نم انل لعجاو ايلو كندل نم انل لءجاو) هلوق ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 ظفحبو انهلاصمب موقيو انيلاوي نينمؤملا نم الجر انيلع لعجا نوديري : سابع نبا لاق : لوألاف

 لعج ةكم حتقف امل مالسلاوةالصلا هيلع ىنلا نآل مهءاعد ىلاعت هللا باجأف .. انعرشو انتد انيلع

 ني تاتغ ريصتلا ناكو# و ةلصلا هيلع لوخارلا اوه ىلولا ناكذ؛ ؛ مه ايما ذأ كا

 م ان مج اوا: داما“: مقاثلا كاودلا نم زل دلاو ىف نم كردصلا امن كاع ناي

 .ةارصانو ايلو انل تنأ نك لطاخلاو ء ةرصنو ةيالو كلل

 توغاطلا ليبس ىف نولتاقي اورفك نيذلاو هللا ليبس ىف نولتاقي اونمأ نيذلا ١ ىلاعت هلوق

 («افيعض ناك ناطيشلا ديك نإ ناطيشلا ءايلوأ اولتاقف

 ةضقلاب ا ةردشلا# 7" ةذاهفلا هواوي ةرافدل ن) نم داتفلا كو ر نإ 1ك ناكل ملعاو

 ليبس ىف نولتاقي نو رفاكلاو « هتءلك ءالعإو هللا نيد ةرصن ضرغل نولتاقي نونمؤملاذ ءىعادلاو

 ليبس ىف وهف هللا ريغ اضر هلعف ىف هضرغ ناك نم لك نأ ىلع ةلالدلاك ةيآلا» ذهو « توغاطلا

 لس قاوأ :هللا ليش ف نك نأ امإ:لاتعلا نأ رهو ةمكسعلا/ هده كد ك1 لادن 3 تك ياللا



 ةيآلا «هللا ليبس ىف نواتاقتال كل امود ىلاعت هلوق ١

 . ريسآلا كاكف ىرجم ىرحب داهجلا ىلإ عملا اذه نآل ؛ ةرفدكلا ىديأ نم نينمؤملا ءاله صيلخت
 كرت ىف مهيلع راكنا (هللا ليبس ىف نولتاقتال كل امو) هلوق ةلزتعملا تلاق «ة يناثلا ةلأسملا ١

 نم نال مالكلا اذه لطبل هللا قلخ دبعلا لعف ناك ولو « هكرت ىف ةتببلا مل رذعال هنأ ناتو لاتقلا

 "روك ده هناوجر ؛ د. ىدق امو هذارأ امو هقلخام هللا نأ رذعلا مظعأ

 لصتم (نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملاو) هلوق نأ ىلع اوةفتا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ليبس ىف نولتاقتال مكلام : ىنعملاو ؛ ليبسلا ىلع افطعنوكي نأ : امهدحأ : نابجوهيفو ءهلبق امب

 اقروادتإ ليس ىف قأانرإ لهو رع هللا مسا ىلع افوطعم نوكي نأ : ىاثلا وي نيفعضتسملا فو هللا

 . نيفعضتسملا ليبس

 اوقب نيملسلا نم موق نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملاب دارملا (ةعبارلا ةلأسملا)

 0 11 ا لقا يكل فز دكم ارافك مان تاوقليب !وناكو ا ةقادمل "نإ !ةارجملا نع ودعوت كم
 رتل تنقل ٠ صلال فأر نإ تنك

 برح ون ٠ نالعفو لعف ىلع ءاج ام هريظنو ؛ دلولا عمج : نادلولا (ةسماخلا ةلأسملا)

 لاجرلابدارينأز وجو : فاشكلا بحاص لاق ٠ نادلوو دلو كلذك « ناكر ووكروو . نابزحو

 «ةديلولاو ديلولا امل لاقيةمالاو دبعلا نآل ءامالاو ديعلا نادلولابو : رئارحلاو رار>الا ءاسنلاو

 ىلع روكذلل ابيلغت ثانالاو روكذلل اعمج نادإولا انهه لعج هنأ الإ ءدئالولاو نادلولا امبعمجو

 : ملعأ هتناو وحل اوامابا :كاه < ىكانالا

 نادلولا مهاذأ غلب تيح مهملظ حرش ىف ةغلابم نادلولا هللا ركذ امنإ 4ةسداسلا هلأسملا)

 نوك رشي اوناكن يفعضتسملا نال و : مهناكم مل ةضغبمو « مهتاهمأو مهئابال اماغرإ نيفلكملا ريغ

 ةنسلا تدرو ا « اوبنذي مل نيذلا مهراغص ءاعدب هللا ةمحرل الازنتسا مهئاعد ىف مهنابص

 انبر) نولوةي اوناك مهنأ نيفعضتسملا ءالؤه نع ىلاعت ىح مث « ءاقستسالا ىف مبجارخاب

 (اريصن كندل نم انل لعجاو ايلو كندل رم انل لعجاو ابلهأ ملاظلا ةيرقلا هذه نم انجرخأ

 : لئاسم هيفو

 نيفوصوم ابلهأ نوكو .ةكم اهلهأ م لاظلا ةيرقلا هذهنم دارملا نأى بع أوعمجأ (ىو آلا ةلأسملا)

 ناوكاا نأ( مظع مظل كرشلا نإ) ىلاعت لاق نيكرشم اوناك مهمل نوكي نأ لمتح لطلاب

 . هراكملا عاونأ مهلإ نولصويو نيماسملا نوذؤي اوناك مهنأ لجأل

 «ضفخ كلذلو ةيرقللةفص (اهلهأ ملاظلا)هلوقو :ةثؤم ةيرقلا : لوقي نأ ل ئاقل «ةيناثلا ةلأسملا)



 ١١ ةيآلا «هللا ليس ىف نولتاقت مثال كلامو» ىلاعت هلوق

 سمس اه مرته مرتع ( تاي 2227

 ءاسنلاو ل 5 نرد نيفعضتسملاو هلل ليبس ف َنولتاقال م م

7 

 ل اظل يرش هن 5 © نم انج رخأ ا نيل ناد ولاَو
 ه-

 1 كندا نم ل هل 1 َكنَدَ نس

 "ل داس تارا 0 ؛ اندلا"ةاننل اف ةيغر ةكرتي ام اق” لاتقلاك نتا نه«ناذ ؟كاعقلا

 كتل دلاله هناك الا قابلا ىلع ىنافلا حب درت كنا ىلاتفلاب لعتما هل لقا

 ةطبغلاو ةداعسلاب ةنورقم تناك اذا ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا اودجر امنإ ةرخآلاب ايندلا ةايحلا

 ةلتاقملاب منال ءايندلاىفةءاركلاو ةطبغلاب نوز وفي. ةلتاقلاب ممناف ا ولتاقيلف كلذك ناكاذاو .ةماركلاو

 ا ملعأ هللاو لابلاب ترطخ هوجو هذهف «لاومالاب نوزوفيو ءادعألا لع نولوتسي

 ىنعملاو (امظع الأ هيت او ف تلت وأب لميت ههلا) ل ف لوداع نمورإل ىلاعت لاق مث

 ءايظكارجحأ هيتون ف واف راقكللا انلاغ نا أ راقكتلا الوتقم زازا وهلا ليش نا لئاش 2

 ناك اذاف :نيتلاحلا نيتاه نيب ةطساوال هنأ مولعمو ٠ مظعتلاب ةنورقملا ةمئادلا ةصلاخلا ةعفنملا وهو
 ديال دهاجلا نأ لع لذت اذهو .أ داهجلا نم, ف رشأ لع. نكي مل نيريدقتلا الك ىلع الصاح رجلا

 ؛ هرهقيو ودعلابلغي نأ امإو ءودعلا هلق نأ امإ « نيرمأ دحأ نم دبال هنأ ىلع هسفن نطوب نأو

 افمزعلا اذه ىلعال لخد اذا امأف «ةيراحملا نع مج ملو مصخلا نع رفي مل كلذ ىلع مزع اذا هناف

 (بلغي وأ لتقيف) هلوق ىف ميسقتلا نم ىلاعت هللا ه ركذام ىنعم اذهف , رارفلا ىف عقيام عرسأ

 نيذلانادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملاو هللا ليبس ىف نولتاقتال كلامو إل ىلاعت هلوق

 انل لعجاو ايو كندل نم انل لعجاو اهلهأ ماظاا ةيرقلا هذه نم انجرخأ انبر_ نولوقي

 ار يصن كندل نم

 داهجلاب مالا نم مدقت امل اديكوت كلذ راصف « لاتقلامبكرتل ىلاعت هراكنإ هنمدارملا نأ معا

 : لئاسم هيفو

 مكلرذعال هنأ هانعمو « بجاوداهجلا نأ ىلع لدي (نولتاقتال مكلامو)هلوق (ىلوألا ةلأسملا)

 ىف غلبام ىلإ نيماسملا نم نادلولاو ءاسنااو لاجرلا نم نيعضتسملا لاح غلب دقو ةلتاقملا كرت ىف .

 نم لاتَقلا يفاموهو ءابجا ولالا راص امل ىتلا ةلعلا نايب و ؛ لاتقلا ىلع ديدش ثح اذهف , فعضلا



 ةيآلا يقال لعل قادري هلوق ةطلدلل

 لئاَقي نم نمو ةرخآلاب ل يذلا هلا ري لاق

 ه4 ام طع 5 هيت 20 6-7 تنم ليس ف
 تح و

 ىفالإ ناسنالا اهلع مدقيال ةلماعملا هذه لثمو : ةمينغلا كلت تاوف ببسب ديدشلا مغلاربظأ لاق

 هذه تيلق اذإ اماف « هنزح دنع نز>و هحرف دنع حرف انا 1 لا ودعا ىنجألا ّق

 . ةوادعلل رابظإ كاذف ةيضقلا

 ' تنل 520 كف واد ربا قالا اذه وع يح لاك نإ: كل وقتف ةمادعملا هذه كَفَرَ اذإ

 هماهتب مالكلا اذهركذي نأ لبقف : ةمينغلا هتاف هنأ ببسي نيملسملا ةلود دنع هنزح ىكح نأ دارأ مث

 ىلإ اورظنا : لوقي ىلاعت هن اك بجعتلا دارأاو (ةدوم هنيبو ب نكت ١ ناك) هلوق نيبلا ىف قلأ

 نم دارملاوه اذهف ءالصأ ةطلاخمالو ةدوم هنيبو نونمؤملا امأ كتيب سيل 76الف

 نسحلا ةياغ ىف هنأ الإ ضارتعالال يبس ىلع نيبلاىف اعقاو ام الكناكنِإو وهو ؛ مالكلا

 ليبس ىف لتاقي نمو ةرخالاب ايندلاةايحلا نورشي نيذلا هللا ليبس ىف لتاقيلف ا ىلاعت هلوق

 (« ايظع ارجأ هيتون فوسف بلغي وأ لتقيف هللا
 نيرسفمللو (هللا ل بسيف لتاةيلف) لاقف هيف بيغرتلا ىلإ داعدامجلا ىف نيئطبملامذالىلاعت هنأ لعا

 غرفم نبا لاق نوءيبي هانعم (نورشي) نأ : لوألا : ناهجو (ايندلا ةايحلا نورشي) هلوق ىف

 هكا هاك ادق ما اج يكل از كووتماو

 لداعلف : ديال (ىغم ناكف دغبن دعب .ةطاوملا ع و#.هتعل قيعمب هتبازتشاو © ةفالغ اوه: دوو : لاق

 مهسفنأ نينمؤوملانم ىرتشا هللا نإ) هلوقك وهو « ةرخآلاب ايندلا ةايحلا نوعيبي نيذلا هللال بس ىف

 (هب متعياب ىذلا مكعيبب اورشبتساف) هلوق ىلإ (مهلاومأو
 نوةفانملامهباطخلا اذهب نوبطاخماو :اولاةنورتشي ىأ (نورشي)هلوقىنعم «ىناثلا لوقلا اور

 اذه ىلعو « ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا نوراتخي نيذلا لتاقيلف : مالكلا ريرقتو « دحأن ع اوفلخت نيذلا

 مالسالا عئارشب صاللا لوصح ةلاحتسال اولتاق م اونمآ : هريدقت فذح رم دب الف ريدقتلا

 لدي نأرارأ ان نانالا|نأ : اهدحأ ::ئرخأ تالائتخااةيآلا.ئدنعو ..مالسالا لوصح لبق

 اي ىلع ردقيل ةرخآلا ةداعسي هسفن نم اهارتشاف « ام هسفن تلخب هللا ليبس ىف ايندلا ةايحلا هذه

 ناسناإلاك رتب هلجاإلام داسفناببب ان ورقم لاتقلاب يمأيلاعت هنأ : اهيناثو . سفنلا ةبيطب هتلا ليبس يف



 اء ةيآلا «ةبيصم متباصأ ناف» ىلاعتهلوق

 ىنعي (هنيبو كني نكي مناك ) م لاقي نأ نينمؤملاب قيليال اضيأو « نينم ومابال نيقفانملاب قيلي اما
 ناف : لاق مث « نيقفانملا ىلع هلمح نكمي امنإو ؛ نينمؤملا ىلع هلمح نكمال هنأ تبثف (ةدوم)لوسرلا

 نولقاثتيو داهجلا نع تورخأتي اوناك مهنأل «نيقفانملا ف حيص لقاثتلاو ءاطبالا نم هنأ ىلع لمح

 نينمؤملا نم ًاريثك نوطبثياوناكد قف ؛مهيف اضيأ حص ريغلا طييثت ىلع لمح نإو « هيلإ نوعرسيالو

 هلمح نيرسفملارثك أو « نيقفانملا ف دوجوم نيفصولا الكف , سيبلتلا عاونأ نم مهيلع نودروبامب

 لاقي م « ًايدعته قاشلاو ؛ امزال لوألا اواعجل ءأطب وأطبأ نيب اولصف مهن اكف « ريغلا طيبثت ىلع

 دعتم ىتاثلاو مزال لوألا ناف . بحو بحأف
 اذه ناك مسقلل لاحلاب ةلوصوم (نئطبيل نمل) هلوق ىف «نم» جاجزلا لاق «ةيناثلا ةلأسملاإ

 . نئطبيل هللاب فلح نمل مكنم نإتاقل كل امالكن اكول

 نك ل نق د نقيعلا بم يكل مان الو لتقل و6 ند «ةبيصم كتاصأ ناف) ىلاعتلاق مْ

 نم (هللا نم لضف مباصأ نيلو) ةدشلاو ءالبلا نم مهباصأ ام ىنبيصإ ىتح ًارضاح ًاديهش مهعم

 (اميظع ًازوف زوفأف مهعم تنك ىتيلاي ةدوم هنيبو مكنيب نكت مل نأك) ناوقيل ةمينغو رفظ

 :لئانم فشلا

 قوف نم ةطقنملا ءاتلاب (نكست مل ناك ) مصاع نع صفحو ريثك نبا أرق (لوألا ةلأملا)

 لاق . ليزتتلا هب ءاج دق نيتءارقلا الكو : ىدحاولا لاق . لعفلا مدقتل ءايلاب نوقابلاو « ةدوملا ىنعي

 لصاألا وه ثينأتلاف (هبر نم ةظعوم هءاج نف) ىرخأ ةيآ ىف لاقو ( مكر نم ةظعو» ؟7ءاج دق)

 لعافلاو لعفلا نيب لصاف عقو اذإ امس : قيقح ريغ ثينأتلا ناك اذإ نسحب ريكذتلاو

 هلوق نال «نم» ىنعم ىلإ ريمضلا داعأ ماللا مغ (نلوقيل) نسحلا أرق (ةيناثلا ةلأسملا)
 هنكل ىنعملاف ةعامج ناكنإو «نم» نال ةفيعض ةءارقلا هذه نأ الإ ؛ةعادجا ىنعمف (نئطبيل نمل)

 تنيك ىتتيلاي) هلوق ىفو (ىلع هللا معنأ دق لاق) هلوق ىف حجرت دق دارفالا بناجو ؛ ظفللا ىف درفم

 (اعظع ازوف زوفأف مهعم

 ناوقيل هللا نم لضف مكباصأ نئلو : اذكه ليزنتلا ناكول : لوقي نأ لئاقل (ةثلاثلا ةلأسملا)

 نكت مل ن أك ) هلوق عقو فيكف « انسح|هقتسم مظنلا ناك اعظع ازوف زوفأف مهعم تنك ىتيلا

 ؟ نيبلا ىف (ةدوم هنيبو منيب
 قفانملا اذه نعى ىلاعت هنأ هنارب « نسحلا ةياغ ىف وهو نيبلا ىف عقو ضارتعا هنأ : هباوجو

 ةمينغب اوزافولو « مهنءافاختم ناك هنأ ببسب ديدشلا رورسلا رهظأ ةبكن نيبلسملل تعقو اذإ هنأ



 ةيآلا «نئطبيل نا. كتم نإو» ىلاعت هلوق 1/١
 رسول هرتسوس ه 2 < 6 د وقد عل سنس مك هس مرئس ع2 م سا هر

 هنيبو مكنيي نكن 2 ” مل ناكن أ وقيل هللا نملضف اضن «ا/؟» اديب موعم

 - 2 ه2 2 فمع ند ا وا هس © سس سس مو هي # ذآ

 «ع0/» اميظع | زوف زوفاف مهد تنك ىتيلاب ةهدوده

 زوفأف مهعم تنك ىتيلاي ةدوم هدب مكنيي نكت مل ناك ناوقيل هلل نهلضف كباصأنئلو ًاديهش
 ( ايظع ازوف

 : لئاسم هبفو

 مثركذ نيذلا نينم وثم ا ىلإ اعجار نو 1 رع نم نإو) هلوق نأ معا «( لوألا ل أسملا)

 نوةقفانملا هنم دارملا : لوآلا : نيلوق ىلع اوفلتخاو (كرذح اوذخ اونمآ نيذلا اهمأ اي) هلوقب هللا

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع سانلا نوطبشي اوناك

 اذاف ءنئطبيا نمل كتم نإ | ونمأ نيذلا اهسأ اي.:هّريدقت, (نئطنبل نم مكنم نإو) هلوق : لبق ناف

 (مكنم نإو) هلوق ىف نءؤملا نم امسق قفانملا لعج فيكف اقفانم ءىطيملا اذه ناك

 تلا ١ كرا تح نم نم وملا نم قفانملا لعج للاعت هنأ : لوألا : هوجو نم باوجلاو

 نيييشتم رهاظاا ىف اوناك مهنأل رهاظلا بسحت نينمؤملا نم مهلعج ىلاعت هنأ  ىلثلا ؛ طالخخالا و

 ىذلا اهيأ اي) هلوةك ماوعدو مكمعز ىف اونمآ نيذلا ايأا( ١ لق هناك: كلاثلا . نامع الا لهأب

 (ركذلا هيلع لزن
 نيرسفملا نم ةعامج رايتخا وهو نينمؤملا ةفعض اوناك نيئطبملا ءالؤه نأ (ىناثلا لوقلا)

 نأ ةعللا لهأ ىكجوا.هنم لغفلا رركلت ديدشتلا اذه ةدئافو# ًاضيأ ءاظيالا ىف ةتطبتلاو : اولاق

 اذه ىلعف « دعتم ريغ هسفن ىف هنأ ىلع لدي ءابلا مهاخدإو «انع نالفاي كب أطبأ ام : لوقت برعلا
 اونمت نوملسملا رفظ اذاف « دابجلا اذه نع لقاثتيو ضرغلا اذه نع ءىطبي نم مهف نأ ةبآلا ىنعم

 نيذلامهءالؤهو : لاق . نيفلختماوناك نأمثرس ة ةييصد مهتباصأ نارا ةمينغلااوذخ أيل ممعما ووك نأ

 ىذلاو:لاق (ضرالاىلإ متلقاثاهللا ليبسفف اورفنا مكلليقاذإ مكلاما ونمآ نيذلااهمأاي )هلوقب هللا هدارأ

 ىتتيلاي) محلوق نم ىلاعت هاكحام .مهريغ طيبقتال مهنم ءاطبالا (نئطبيل) هلوقب دارملا نأ لع لدي

 ىضاقلا نعطو. ىنعم مالكا اذهلنكي مل ريغلا طيبثت هنم دارها ناكولو « ةمينغلا دنع (مهعم تنك

 دق ) نينمؤملا ةبيصم دنع نولوقي مهنأ نيثطبملا ءالؤه نع ىكح ىلاعت هنا : لاقو لوقلا اذه ىف

 مالكلا اذه لثمو « ىلاعت هللا نم ةمعن لاتتقلا نع هدودق دعيف (اديهش مهعم نك أ ل ذا ىلع هللا معنأ



 اا ةيآلا «نئطبيل نمل نم نإوو ىلاغت هلو

 زتآ6-6262 هد راد 2262 ه2 نق عادلا سار نق سس سل

 نك | م ذإ ىلع هللا م اا كلا ةييصم ٌمنباَصأ نَا 5

 0 السلا كك حالسلاذخأب رمالا نمضتي رذحلاب 0 اذه نآل ود 0

 ىلعو ؛ حالسلا ذخأب حرصم رمآلا لوالا لوقلا ىلعف «لوالا ىلإ دوعي اضيأ ليوأتلاف « ودعلا نم

 مالكلا ىوحفب هيلع لولدم حالسلا نخأ قانلا هل وعلا

 دوجولا ىضتقم ناكنا هنع رذحلاب ىلاعت هللا رمأ ىذلا كلذ:لوقي نأ ل ئاقل (ةيناثلا ةلأسملا)

 ثيع رذحلاب رمالا نيريدقتلا ىلعف , رذحلا ىلإ ةجاحال مدعلا ىضتقم ناكناو : رذحلا عفني مل

 ردقلا نم ىنغيال رذحلا : اضيأ ليقو «لضف مهلاو نئاكر ودقملا» لاق مالسااو ةالصلا هيلع هنعو

 ةداعسل» لهأ نم ناسنالا ناكنإ : لاقي هناف « عئارشلاب لوقلا لطب مالكلا اذه حص نا : لوقنف

 , ةعاطلاو ناميالا هعفني مل ةواقشلا لهأ نم ناكناو « ناممالا ىلإ ةجاح الف هردقو هللا ءاضق ىف

 رمالا ناكر دقب لكلا ناكامل هنأ فاوجلا ف قتفحتلاو 8! ةءلكللا,:كيلكتا] | طروقس لإ يم

 اذه ناكامل هنالل , اضقانتم امالك رذحلا ىف ةدئافىأ :لئاقلا لوق ناكف «ردقلا ف الخاد اضيأ رذحلاب

 ناذملا ىف لطاطلا لاشلا اذه ىف هدئانركاقنار دعنا

 ودع لاتقل اوضمن اذإ اريفنو ارفن نورفني موقلا رفن :لاقي(اورفتاف) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ٠ مثاعدو ريفنلا ىلع مهثح اذإ نورفني اورفتف ودعلا داهجل سانلامامالا رفنتساو ؛:برحلل أوجرخو

 نيذلا موقلل مسا ريفنلاو «اورفناف مرفنتسا اذإو» ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق هلثمو ؛ هيلا

 نم فرالا اذهلصأ : ةيبرعلا باحصأ لاقو ء ريفنلا ىفالو ريعلا ىفال نالف : لاقي هنمو « نورفني

 ىنعمو  ههركو هنم عزف اذإ هنم رفنو ؛ هيلا عزف اذإ هيلا رفن لاقي « عزفلا وهو رافنااو روفللا
 . كودع لاتق ىلإ اورفتاف ةبآلا

 تيبث :نماملصأو « ةيئاهدحاو ةقرفتم تاعاج تابثلا :ةغللا لهأ عيمج لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا)
 هلوقف :هتساح عج هلي اوأتو: هيلع تيقألاذإ لجرلا نعدطتتا؟ اضيأ اناهاوا تعج ىأ ا اك
 دعب ةيرس « ةقرفتمتاءاج ىأ «تابئامإ ودعلا ىلإ اورفتا :هانعم (اعيمج اورفنا وأت ابث اورفناف)
 : هلوق ىف رعاشلا دارأ ىنملا اذهو ؛ ةدحاو ةبكوك نيعمتجم ىأ ءاعيمجامإو « ةيرس

 اناانحاو و كافاقو ةفلالاطراظ

 . اولصف متنك نيتلاملا ىأ ىلع ىأ 4/نايكر وأ الاجرف متفخ نافإإ ىلاعت هلوق هلثمو

 مهعم نك أ مل ذإ ىلع هللا معنأ دق لاق ةبيصم مكتباصأ ناف نئطبيل نمل مكنم نإوزإ ىلاعت هلوق

 جود فخر  ٠١



 ةيآلا «كرذح اوذخ اونمآ نيذلا اهيأ اي» ىلاعت هلوق ا

 20 7 ِ در الا ا ها 6 جاتا ايش 2 2 2022

 1١/« اعيمج اورفنا وأ تابث اورفناف مكرذح اوذخ اونمأ نذلا اهيأاي

 0 تاعاطلا تناك اذاو « ركسشلاو ةعاطلل ةبجوم ىهو ىصحتال دبعلا ىلع هللا معن : ىنا انلا . ايش
 قاف | مزاتسي بوجولا نأ : ثلاثلا . ليلا ىاكاوتلا حوف امرك عنتما ةفلاسلا معنلا ةلباقم

 نأ تبثف « ىلاعت هلالاق> ىف هلوصح عنتميف ؛ : ةيطالا ىفانب قاقحتسالا اذهو . كرتاا دنع تنذلا

 كلذ ىلع ةلاد ةعطاقلا ةيلقعلا نيهاربلاف « ىلاعت هللا نم لضف هلك باوثلا نأ ىلع لد اي ةيآلا رهاظ

 نأ كلذو  هيلعلضفلا مسا قالطإ عنتميال نكل ابجاو ناك نإو باوثلا : ةلزتعملا تلاقو « اضيأ

 ىلا 2 لات هنالو ؛ لغفت فيلكتلاو هفلك لاخت هللا .نآلل تازوثلا كلذب قحتشا انعإ دنعلا

 كلذ راصف ؛ ةعاطلا لعف نم فلكملا نكت ىت> عناوماو راذعألا حازأو ةردقلاو لمعلا ىطعأ

 هنأب نعلا كلذ فصوي نأ زاج هنمثب عفتناو هعاب اذاف . هب عفتني ىك ابو هريغل بهو نم ةلذنم
 : انهه اذكف بهاولانم لضف

 كلذ : ريدقتلا نوكي نأ : امهدحأ : نالامتحاهيف (هللا نم لضفلا كلذ) هلوق (ة يناثلا ةلأسملا)

 ه5 اا نآو هللا ف لطفل وه هن اك هتج رد اكل باوثلا 'كاذنأ ىعملان وكي و « هللا نم لضفلا وه

 اتاكد [كتلاكاذ ىأ . هنا نم وه لضفلا كلذ : نيدقتلا نوك .نأ.: ىاثلاو.ءءىثب» سلف

 . غلبأ لوألا لامتحالا نأ كششالو « هريغ نمالهتلانم وهروكذملا باوثلاو

 هللا ةعاط ىف بيغرتلا نم مدقت اه دي د وت مع ظع عقوم هلو «/املع هللأب قكو) ىلاعن لاق مْ

 فلكملا بعرب اع كلذ « لضفتلاو 0 ةيفيك و ةعاطلا ةيفيك معي 1 كلذي هبن ىلاعت هنال

 .هف ريصقلا نع زارتحالاو ةعاطلا لك ف

 ( اعيمج اورفنا وأ تايث اورفتاف كرذح اوذخ اونمآ نيذلا اهيأاي ١ ىلاعت هلوق

 هنال « مدقتىذلا داهجلا ركذ ىلإ هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىف بيغرتلا دعب داع ىلاعت هنأ مِلعاو

 اوذخ اونمآ نيذلا اهمأ اي ) لاف نيدلا ةيوقت لصحن اب ىتلا رومالا مظعأ هنألو ؛تاعاطلا قثأ

 لئاسم ةباآلا ىفو ) ةرذح

 ذخأ : لاقي ؛ لملاو لثملاو «رثالاو رثالاكدحاو ىنعمب رذحلاو رذحلا (ىلوألا ةلأملا)
 ؛ هحورام مدعيو هسفن امم قب ىلا هتل أ رّدخلا لعج هن". فوخلا نم زريحاو ظقمت اذإ هرذح

 ةافككلا فحاض هاك ذاك اذه , كسفنأ نور رك لارا ركعلا نق و ورواش از اذ ردح كمل او

 ؛كحالس اوذخ ىنعملاو:حالسلاانبه رذحلاب دارملا : امهدحأ : نالوق هيف هللا همحر ىدحاولا لاقو

 111 د اودنح) ناوك نأ! قانلاوأ] !اواراذختاو مكحالس اوذخ ىأ ءارذح ىمسي حالسلاو



 اع 20 ةيآلا تلا نم لضفلا كلذ» ىلاعت هلو
 مسيسسللا

 بئازملا#ةنهالرا رماه ؟كدبعلا نعنع نردلاطإ تلقينا نك 5 ةكراط ا

 تافصلاو توعنلا هذه ضعب ىف لخاد وهو الإ ةنخللا لخدي دحأال هنأ كل رهظ اذه تفرع اذإو

 : لئاسم هيفو (اقيفر كئلوأ نسحو ل ىلاعت لاق م“

 نسحأ ام : ليق هنأأك . بيجعتلا ىنعم هيف : فاشكلا بحاص لاق (لىلوأآلا ةلأسملاإ)

 .. اهفزوكتال

 ةغللاىف هانعم اذه . قيفر هبحاصو :لعفلا ةفاطلوبناجلانيل ةغللا ىف قفرلا (  يناثلا ةلأسملا)

 . ضعبب مهضعل قافترال اقيفر ىمسي بحاصلا م

 لوسرلاو قيفرلا نآل , عج ةفص وهو قيفرلا دحو امنإ : ىدحاولا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 لاقي نأزوحيالو (نيملاعلا بر لوسرانإ) ىلاعت لاق عمجاىلاو دحاولا ىلإ برعلا هب بهذت ديربلاو

 اع مه اعما ناكاذإ امأ ع ةفضر نازك عدلا مءالاىف زوي امنإ اذهف ةلمجابو ءالجر كرا نك

 0 هنأرع زو اضيأ مسالا ف كلذ جاجزلازوجو رحب مل ةأرهاو لجر لثم

 (الفط كج رخي) لاقاك« ايفر مهنم دحاو لكن سح ىأ (اقيف كءلوأنسحو) هلوق

 اقيفر مهنم دحاو نسح ىأ : لاحلا ىلع ليقو ؛ زييملا ىلع بصن «اقيفر» 4(ةعباراا ةلأسملا)

 نيقيدصلاو نييبنلاعم نوكي هنأ هلوسرو هللا عاطأنميف نيب ىلاعت هنأ لعا ( ةسماخلا ةلأسملا)

 ىذلاوه قيفرلا نأ انركذدقو هلاقيفر نوكي هنأركذ لب « كلذ. ثرتكي ل مث ءنيحلاصلاو ءادهشلاو

 اولان اذإ م نرقفتريامإو٠ ؛ مب نوقفت ري نيعيطملا ءالؤه نأ نيبف  رفسلاو رضحلاف هب قفار

 نق ناسنالا ن”الف زهاظلا بسح لعامأو « قافترالا اذه ةيفك ارارم ان ركذ دقلو ؛ ازيخو مقر مهنم

 ىلاعتنيبف ؛ هل | اه نك ةعالا يظع ةقفشلا ميظع ناكاذإ | هل ًاقيفروكيالوهريغ عمن وكي

 هتيورب مثرورسو هل مهتبحم ة ةدش نم ءاقفرااك هل نون 1 نيمهلاصلاو ءادبشلاو نيقيدصلاو ءايبنألا نأ

 : لئاسم هيفو (هّللا نم لضفلا كلذ ل ىلاعت لاق م“

 فصو نم هركذ مدقت ام لك ىلإ ةراشإ (كلذ) ىلاعت هلوق نأ كشال (ىلو ألا ةلأسملا)

 ؛ هللا لع بجاو ريغ باوثلا نأ ىلع اذه لد هللا نم لضف هنأب كلذ لك ىلع مكح املف ؛ باوثلا

 , ةعاطلل الإ ملصتال تناك نإ ةعاطلا ىلع ةردقلا : لوألا : هوجو لوقعملا ةبج نم هيلع لدي امو

 ةحلاص تناك نإو : اًئيش هيلع ابجوم هلعف نروكحي الف ؛ةعاطلا ىطعأىذلا وه ةردقلا كلت قلافن

 عومج ريصيو ؛ ةعاطلا ىلإ ىعادلا قاخب الإ ةيصعملا بناج ىلع ةعاطلا ب'اج حجرتي مل اضيأ ةيصعبلل

 هيلعابجومهلعف نوكي الف ؛ةعاطااىطعأىذلا وه عومجملا اذه قلافخ , لعفلل ابجوهىعادلاو ةردقلا



 ةيآلا «مهيلع هللا منأ نيذلا عم كئاوأف لوسرلاوهللا عطينمو» ىلاعت هلوق 6

 سأب الو باتكللا اذه ند مضاوم ىارم دق ءاذبنعلا اف مالكلاو  :ةدابششلا (ةيناثلا ةفصلا»)
 ئدلاو ١ رتاكلا 1125 كاك لا نركيا هزكلفم ةدابتقلا ناوكست نأ رويال ::لوعتف شحنلا ديعن نأب

 نوكو « نيدلا ىف ةميظع ةبنرم ةداهشلا ةبترم نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ : لوآألا : هوجو هيلع لدي

 هل ةلزنمال نمو قاسفلا ف لصحت دقلتقاا اذه نآل ءفرشةدايز هيف سيل رفاكلا لوتقم ناسنالا

 لتق نع ةرابع ةداهشأ| تناك ولف , ةداهشأا انقزرا موللا :نولروق انف« قيم وليا نأ قاتلا ةتلادنع

 نم لتقلا كلذ رودص بلط نآأل , زئاج ريغ هناو لتقلا كلذ هّللا نم اوبلط دق اوناكل هايإ رفاكلا

 سو هيلع هللا ىلص ناو : كلاثلا ريكللوماو اتا ءنم تلطننأ روج فيكتفا نفك قفاكلا

 يقل لولا لبا لتعلا نع هزاع كسر ةداهشلاا نأ اننلعف :كيهش قيارعلاو دنهش ناوطنملا :كاق

 فيسلاب ىرخأو .نايبلاو ةجحلاب ةرات ىلاعت هللا نيد ةحصب دهشي ىذلا وهو لعافلاىنعم ليعف

 وه الإ هلإال هنأ هللا دهش) هلوق ىف هللا مهركذ نيذلا مو. طسقلاب نومئاقلا مم ءادهشلاف ؛نانسلاو

 اك كت كد ديف هلا ليسا وتقلل لاقي (ظشفلاب اماق ملعلا اولوأ وةكئالملاو

 تاكا اذ هن] ءادهش نم ناكاذا و« لظانلا وه داؤسامو,قدل اوه هنأينهلةتداهش وءءا هللا ناد .ةرصن

 زلال لاو از رك طلو هنأ مكانلعج كلذكو) لاق م ؛ ةرخآلا ىف هللا ءادهش نم

 لمجلا ناف  هلمع ىفو هداقتعا ىف اخلاص نوكي ىذلا وه لاصلاو : نوملاصلا 4 ةثلاثلا ةفصلا ١

 رهظ حاصلاو ديهشاأو قيدصلا ريسفت تفرع اذاو « لمعلا ىف داسف ةصعملاو : داقتعالا ىف داسف

 ةعاط هلمع ناكو اباوص هداقتعا تراك نم لكن الل كلذو ؛ توافتلا نم تافصلا هذه نيبام كل

 هاوسام نأو قحلا وه هنأب هللا نيدإ دهشي ثيحب نوكي دق ملاصلا نا مث اص وهف ةيصعم ريغو

 حلاصلا نوكي ال دقو « فيسلاب ىرخأو ليلدلاو ةجحلاب نوكست ةرات ةداهششلا هذهو «لطابلا وه

 احح اصناك نملك سيلو « احلاص ناك ادهش ناك نملك نأ ت بثف ؛ ةداهشلاهذبم امتاق هنوكب افوصوم

 قيدصلا ىنعمو : نوكيالدقو اقيدص نوكي دق ديهشلان | مث ؛ ملاصلاعاونأ ف رشأ ديهشلاف ؛ اديهش

 ناك اقيدص ناك نم لك نأ تبثف. هريدغل ةودق هناميإ ناكو ؛هريغنم اناميإ قبسأ ناك ىذلا
 « مالسلا مهيلع ءايبنألا مث قلخلا لضفأ نأ تبثف « اقيدص ناك اديهش ناك نم لك سيلو ءاديهش

 ضحمالإ هل سيل نم مثدعب و ؛ ةداهشاا ةجردضح الإ ةجردهل سيل نم مهدعبو « نوقيدصلا مثدعبو
 نع نوذخأي ءايبنالاو « هللا نع قحلا نيدلا نوذخأي ةكئالملا رباكأ نأ لصاحلاف . حالصلا ةجرد

 نع هنوذخأي نوقيدصلاو (هدابعنم ءاشي نمىلع هرمأ نم حورلاب ةكئالملا لزني) لاق اك. ةكئالملا
 2 ]والا ةرملا ىدخأي يذلاوه ىادصلا نأ انبي نال «نّيقيدصلا نع هنؤانخأب ءادهشلاو . ءاننإإلا



 اا/# ةيآلا «مهماع هللا معنأ نيذلا عم كئلوأفلوسرلاو هللاعطي نمودىلاعت هلوق

 :لا قبسأ ناك هيلع هللا ناوضر هنأ انركذام عوجمب تبثف . هب رباكألا ءالؤه ءادتقال اببس

 قحأ نأ تبثف ؛ مالسالا كلذ ىف ةباحصلا لضافأ ءادتقال ابيس راص همالسإ نأ تبثو ؛ امالسإ

 هنأ ىضتقي هانركذ ىذلا اذه : لوقنف اذه تفرع اذإ . هنع هللا ىضر ركب وبأ ةفصلا هذب ةمالآ

 ةاكاشل هولا ثأر لاوآألا : نبع اا موديلع هللا لص لوسرلا دعب قاخلا لضفأ ناك

 اهرجأ هلفةنسح ةنسنس نمو مالسلاوةالصلاه يلع هلوقل ؛ رثك أهباوثن وكي نأ بجو هريغ نم قبسأ

 ىلإ ايضفم هداهج راصو هللا ىف دهاج لسأ نأ دعب هنأ : ىناثلا «ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجأو

 نوعظم نب نامّثعو صاقو ىبأنب دعسو ريبزلاو ةحلطو نامّْئعلْثم ةباحصلا رياك أل مالسالا ل وصح

 داهجنكلو « رافكلا لتق ىف بازحألا مويو دحأ موي ىلع دهاجو « مهنع ىلاعت هللا ىضر ىلعو

 لتقىلإ ىضفأ ىلع داهجو ؛ ةياحصلانايعأ مهنيذلا لثمل مالسالا ل وصح ىلإ ىضفأ هنع هللا ىضرركب ىبأ

 هللا كصىننلا ناك نيح مالسالا لوأ ىف دهاجركبوبأف اضيأو ؛ لضفأ لوألا نأ كشالو ءرافكلا

 ايوق مالسالا ناكو :بازحألا مويو دحأ موي دهاج امنإ ىلعو . فعضلا ةياغ ىف ملسو هيلع
 لاق ىنعملا اذو «ةوقلا تقو داهجلا نم لضفأ فعضلا تقو داهجلا نأ مولعمو « ماياألا هذه ىف

 دعب نم اوقفنأ نيذلا نه ةجرد 57 كئلوأ لتاقو حتفلا لبق نم قفنأ نم مكنه ىوتسيال) ىلاعت

 لرد ناكاقو د نك اا : رظعأ افيعض ناكام تقو مالسالا ةرصن نأ نيبف (اولتاقو

 ميلست ىلع نوملسملا عمجأ اذهلف « قيدصلاوه فصولا اذهب سانلا ىلوأ نأ انركذام عومجب نم تبثف

 ةبترمال هنأ ىلع هانركذ امب قيدصلا ريسفت لدو ؛ هركتي هناف هيلإ تفتايال نم الإ هل بقللا اذه

 دقف هيلع ليلدلا لد كو « اقيدص ناسنالا نوك وهو فصولا اذه الإ ملعلاو لضفلا ىف ةوبنلا دعب

 ليعامسإ فصو ىف لاقف ؛ ةطساو امهنيب لعحب مل ىنلاو قيدصلاركذ امني هناف هيلعزآرقلا ظفل لد

 نييبنلا عم) ةيآلا هذه ىف لاقو (ايبن بن اقيدص ناك هنإ) سيردإ ةفص قو (دعولا قداص ناكهنإ)

 تلصو ةوبنلا نم تلزن نإو « ةوبنلا ىلإ تلصو ةيقيدصلا نم تيقرت نإ كنا ىنعي (نيقيدصلاو

 لحجب ملف (هب قدصو قدصلاب ءاج ىذلاو) ىرخأ ةيآ ىف لاقو ءامهنيب طسوتمالو « ةيقيدصلا ىلإ

 ريخ اهنأب ةفوصوملا ةمآلا هذه هللا قفو دقف ةطساولا فن ىلع لئالدلا هذه تلداكو  ةطساو امهنيب

 ىفوت املو ؛ عاجالا ليبس ىلع ركب ابأ مالسلاو ةالصلا هياع لوسرلا دعب مامالا اواعج ىتح ةمأ

 عفر ىلاعت هللا نأ الإ كاذ امو : سو هيلع هللا بص هللا لوسر بنج ىلإ هونفد هيلع هللا ناوضر

 هوجولا ىف امهنيي ةطساولا تعفترا مرج الف ؛ ةيالا هذه يف نيقيدصلاو نييبنلا نيب ةطساولا

 ” اها 12 ىلا



 ةيآلا «ميلع هللا معنأ نذلا عم ك 6ك رلاو هللا مطي سو ,دىلاعت هلوق 7

 فوطعملا | راغم نوكي نأ بجي در كا 0 سان نه فنص فصول 5

 مثدعب ركذ ربع اورك نأ بحب نوةيدصلا كلذكف مثدعب نكد نه رع نيدنلا نأ كى هيلع

 :.ثالثلا تافصلا هذه نع تحبنلو « تافصلا رئاس ىف لولا اذكو

 تفصواذإ لعف هتداع لع بلغ نمو « قدصلا هتداع نمل مسأ وهو :قب دصلا(ىلواآلا ةفصااإ)

 نم ةلضاف ةمرك ةفص قدصلاو « ريمخو بيرشو ريكحس : لاقي م « ليعف هيف لبق لعفلا كلذب

 نأ ةمنم بذك-ا| كو .قيدصتلا الإ سيل ناميالا نأ ةايضف قدصلا كو « نينمؤملا تافص

 50 ل رول رمكلا

 0 ل كي ددع 000 2 نأ : لوا: وجو قيدصلا ىف نرسفملا .:: لوقف اذه تفرع اذإ

 مث كئثلوأ هلسرو هللاب اونمآ نيذلاو) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ٠ قيدص وهف كيش هيف هجلاختيال

 : ثلاثلا . مالسلاو ةالصلا هياع ىنلا باحصأ لضافأ نوقيدصلا : موق لاق : ىناثلا . نوةيدصلا

 رئاسل ةودق كلذ ىف راصف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا قيدصت ىلإ قبس نمل مسا قيدصلا نأ

 2 1]] اذ, قلخلا لوأ هنع لاني هللا ىدر قردصلا رك وبأ ناك ك لذكر مالا ناك اذإوء سانلا

 لوسرلا نع ةياورلا تروتشا دق هناللفمالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا قيدصت ىلإ قبس هنا نايب امأ

 «معلتي مل هناف ركب ىبأ ريغ ةوبن هلوالإ دحأ ىلع مالسالا تضرعام» لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 ولف . فقوتي اوركب وبأ هلبقركب ىبأى لع مالسالا ضرعاملا لس وهيلعهلل لصفنأ لعشيدحلا اذه لد

 رخأ ثيحرصق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نا : لاقي نأ مزل هريغ مالسإ نع رخأت همالسا نأ انردق

 هيلع هللا لص لوسرلا ىف احدق نوكي لب ءركبىبأ ىف احدق نوكيال اذهو « هيلع مالسالا ضرع

 هقام سو هيلع هللا لص هنأ انملع لوسرلا ىلإ ريصقتلا اذه ةبسن لطب املو ءرفك كلذو ملسو

 نيرماللا عومجنم لص هةتبلا فقوتي مل ركب ابأ نأ ىلع لد ثيدحلاو , هيلع مالسالا ضرع ىف

 كاداكأ كل ال ف نك 121 انآ ا تسلإ سانا واف لاعبا لا ير كب ايأيدا

 ايلع نأ لقاع كشيال هنأ الإ ءركب ىبأ مالسإ ىلع اقباس ناك ىلع مالسإ نإ : لاقي نأ ريدقتب نآلف

 1 لا 2قااشنأ نكي ٠ انس تق رلا كاذ ى ناك يلع نال :تفرولا كلذ ةودق راصام
 ةبارقلاب هنم برقلا ديدش ناكام ركب ونأو « ةيارقلاب هنمبرقلا ديدش ناكو« مالسلاو ةالصلا هيلع

 هنا ىلع اوقفتا مهنآل كلذو . مالسالا ىف سانلا رئاس ةبغرل ابيس نوكي هنأش اذه نم ناميإو

 رييزلا و ةحلطو ,هنعهللا ىضر نافع نب نامْثعب ةليلق ةدمب كلذ دعب ءاج نمآ امل هنع ىلاعت هللا ىضر

 همالسإ ناكف 2 ولسا يح نيعمجأ مهنع ىلاعت هللأ يذر نوعظم نب نامنعَو صاقو ىبأ نس دعسو



 ١1/١ ةيآلا «مهيلع هلل معنأن يذلا عم كئلوأف لوسرلاو هللاعطي نمو» ىلاعت هلوق

 هتزعو هلالجيرارقالاو هتفرعم وه املإ هنوك ىف هللا ةعاطو ءاهلإهنوك ىف هللا عطإ مو ىأ

 وه : الرا 4 داعأا لاو>أ نم نيميظع نيردأ ىلع امين ةيآلا هذه تراصف 04 هس دعجو هئايرتكو

 راونالا هذه تناكنم لكو ؛ هللا ةفرعم راونأب حورلا قارشإ ةمايقلا موي تاداعسلا عيمج أشنم نأ

 برقأ ةداعسلا ىلإ ناك متأ ماسجالا ملاع ةبحمب ردكتلا نعاهدعب و ؛ىوقأ اهؤافصو ءرثكأ هبلقف

 كجاألاب ةعاطلا ' لهأ دعو ؛ةةطقتملا» هال ركد لاعت هنا ”قاثلار |! لم وأ تاج ايفو رف الر

 مهنوكب مدعو ةيآلا هذه ىف ركذ مث ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادلاو ليزجلا باوثلاو ىبظعلا

 متحلا هب عقو ىذلا اذهو « نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم

 مهنأ وه مهعم ءالؤه نوك نم دارملاسيل هنأ مولممو ؛ هلق امن ىلعأو فرشأ نوكحي نأ دبال

 حاورالا نأ هانعم نوكي نأو دب الف « عنتم اذه نآل « تاجردلا كلت نيع ىف نونوكي

 اذاف « ديدشلا بحلا ببسل ايندلا ىف ةلماكلا حاورألا عم اهقئالع تلككتسا اذإ ةصقانلا

 كلت ريصت مث «كانه ةيناحورلا قئالعلا كلت تيقب ةرخآلا ملاع ىلإ تلصوو ملاعلا اذه تقراف

 ىلع اهضعب نم عاعشلا سكعني ايارملا هذه ناكف. ةلباقتملا ةواجلا ايارملاك ةيفاصلا حاورألا

 نه كارلا وه كلذو « هّللأ ىوسام بح رابغ نع ةدهاجملا ةلاقصب ةولحي تناكامل مناف

 مث « هللا لالج راونأ اهيلع تقرشأ ةينادسجلا بجحلا تعفترا مث ؛ لوسرلا ةعاطو هللا ةعاط

 قثالعلا كلت ببسب ةلماك ةصقانلا حاورالا تراصو ضعب ىلإ اهضعب نم راونالا كلت تسكعتا

 كا ملعأ هللاو لابلاب رطخ لامتحالا اذهف « ةيناحوراا

 نوك ءنيقيدصلاو نييينلا عملوسرلا عاطأو هللا عاطأ نم نوكب دارملاسيل ( ثلاثا ةلأ ملا )

 .زوحبال هنإو « لوضفملاو لضافلا نيب ةجردلاىف ةيوستلا ىضتقي اذه نآل ؛ةدحاو ةجردفف لكلا

 نال ؛ ناكملا دعب نإو ءرخألا ةيؤر ند مهنم دحاو لك نامي كيك هللا ف مغ و فاول لب

 دارا وه اذهف ؛ هيلع اوردق قالتلاو ةرايزلا اودارأ اذإو ءاضعب مهضعب دهاش لاز اذإ باجحلا

 : .٠ ةيعملا هذه نم

 ءادهشلاو نيقيدصلا : ثالث اذاصوأ ركذ مث . نييينلا ركذ ىلاعت هنأ معا «ةعباراا ةلأسملا)

 تافصلا هذه امأف : نيملاصلاو ءادبشلاو نيقيدصلل نورباغم نييبنلا نأ ىلع اوقفتاو ٠ نيحلاصلاو

 ةلخادتم تافص ىهو ءدحاو فوصومل اهلك كافقلا لد: مهضعل لاق ءاهف اوفلتخادقف ةثالثلا

 دارملا لب : نورخآلا لاقو . اح اصو ذك ًافالط نوكي تأ دحاولا صخشلا ىف عنتميال هناذ



 ةيآلا «مييلعتلا م معنأن يذلا عم كئلو 00 عطي د نمودىلاعت هلوق

 : لثاسم انبهو « ةيآلا رخآ ىلإ (نيقيدصلاو نييبنلا نم مهلع هللا معنأ ن ءذلا عم كنل

 نأ نيرسفملا نم عمج ىور ةلرالا. اهرعو كوولا بس فاو د «( لوألا ة 0

 ليلق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل بحلا ديدش ناك ٍلسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر كلا تاير

 لص هللا لوسر هلأسف . ههجو ىف نزحلا فرعو همسجلحتو ههجوريغتدقو اموي هاتأف هنعربصلا

 تشحوتساوكيلا تقتشا كرأم اذإ ىنأريغ عجو ىنام هللا لوسراي لاقف ؛ هلاح نعواسو هيلع هلا

 تنأف ةنجلا تلخدأ نإىنآل ؛كانهكارأ ال نأ تففن ةرخآلا تركذف , كاقلأ بح ةديدشةشحو

 كارأ ال ذئيخ ةنجلا لخأ ملانأ نإو « كارأ الف ديبعلا ةجرد ىف انأو نييبنلا تاجرد ىف نوكست

 نكست كنإ هللا لوسراب اولاق راصنالا نم اسان نا : ىدسلا لاق : ىتاثلا . ةيآلا هذه تلزنف ءادبأ

 ىف تلزن : لتاقملاق : ثلاثلا . ةيآلا تلزنف ؟عنصن فيكف . كبلاقاتشن نحنو ؛ اهالعأ ىف ةنجللا

 الاقأا لإ كدع قم انج رخ !اذإ هلا لشرب : ملسو هيلع هللا للص ىنلل لاق راصنالا نم لجر

 كتي ؤرب انل فيكف .ةنجلا ىف كتجرد تركذ مث ؛كيلا عجرن ىتح ءىثث انعفني اف « كيلا انقتشا

 رو ءذلو ناضنألا أ 0 هيلع هللا لص ىنلا ىفوت املف « ةيآلا هذه هللا لزنأف ؟ةنجلا انلخد نا

 هدعب ائيش ىرأال ىح ىنمعأ مهللا : لاقف  لسو هيلع هللا لص ىنلا تومب هربخأف هل ةقيدح ىف

 لاق : عبارلا ٠ ةنجلا ىف هعم هللا هلعج اديدش ابح ىنلا بح ناكف « هناكم ىمعف ؛ كج

 ىلوألا ف تفر ةرخآلا تناك اذاف ءايندلا الإ كنم انلام : مالسلاهيلعىنلل اولاقنينمؤملانا : ن

 هذه ةمح ركشتال : نوققحملا لاق . ةيآلا هذه تلزنف ٠ اونز>و ملسو هيلع هللا لص 0 نرخ

 ةعاطلا ىلع ثعبلا وهو : كلذ نم مظعأ ائيش نوكي نأ بحب ةيآلا ل فيما نأ ل[ ةحابا ولا

 قح ىف ةماع ةبآلا هذهف ؛ ظفللا مومع ىف حدقيال ببسلا صوصخ نأ ملعت كاناف « اهيف بيغرتلاو
 بتارملاو ةيلاعلا تاجردلاب زاف دقف لوسرلا عاطأو هللا عاطأ نم لك نأ وهو : نيفلكملا عيمج

 . ىلاعت هللا دنع ةفيرشلا

 ةدحاولا ةعاطلاب ءافتك الا بجوب (لوسرااو هللا عطي نمو) هلوق رهاظ 4 يناثلا ةلأسملا )

 .ةدخاو ةرم ىمسملا كلذ لوصح توبثلا ٍبناج ىف هب لمعلا ىف كي ةفصلا ىلع لادلا ظفللا نآل

 كرتو تارومأملا لعف ىلع ةعاطلا لمحت نأو : هرهاظ ريغ ىلع اذه لمح نم دبال : ىضاقلا لاق

 نوتأي دق منال  رافكلاو قاسفلا هيف لخدل ةدحاولا ةعاطلا ىلع هانامح ول ذإ « تايهنملا عيمج

 بيقع روكذملا محلا ن) ةقفلا ل ر 211 51 5: انأ راو وجا هج ولدنف ىديعو ةدلعأولا ةعاطلاب

 (هّللا عطي نمو) هلوق : لوقنف اذه تبث اذإ « فصولا كلذب الاعم محلا كلذ نوكي رعشم ةفضلا



 ا", ةيآلا مهيلع هلل ٍِ نيذلا عم كئلوأف لوسرلاو هللا عطي نمو »ىلع هلوق

 نيييتلا نم م ميل 1 معن أ نيذلا 2 كيلو 1 0 عطب 8

 لفلان كلذ «(«02 5 كلو 00 تيحاعلاو اناا ةرولقلااو

 سل ا #0 ه- م ذآ

 6210 « اميل هاب كو هلا نم

 رجألا اذه رظع ىلع لدت اهنم ةدحاو لك« ريثك نئارق ةيآلا هذه ىف عمج ىلاعت هنإ : لوقأو

 رك ةراذإ ميكح لا ىصطعملاو (اندل نم) هلوقو (هانيتآ ) هلوق ىهو ةمظعلا ةغيصب هسفن ركذ هنأ : اهدحأ

 هلو ة : اهناثو « ةيطعلا كلت ةمظع ىلع كلذ لد ةيطعلاب دعولا دنع ةمظع ىلع لادلا ظفللاب هسفن

 هللا نأ : اهثلاثو (ًاملع اندل نم هانلعو) هلوق ىف !؟ « ةغلابملا لع لدي صيصختلا اذهو (اندل نه)

 هدام ىف نركب نأو ل ةيطمأاب ءاخقلا مظعأ هفصو ىذلا ءىثلاو «ميظعلاب رجلا اذه فصو ىلاعت

 تعمس نذأالو تأر نيعالاماهيف» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ءامظع نوكيال فيكو « ةلالجلا

 «رشب باق بع رطخالو

 طارصلا نأ : امهدحأ : نالوق هيفو (امقتسم اطارص مهانيدحلو) هلوق «عبارلا عونلاإ)

 :ىتاثلاو (هّللا طارص ميقتسم طارص ىلإ ىدبتل كناو) ىلاعت هلوق هريظنو « قا نيدلاوه ميقتسملا

 ةياوثلا رك دعب | ةركذ ىلاعت هال كاذو « ةمايقلا ةصرع نم ىرطلا رك اىدلا طارشلا ١

 ةصرع نم قيرطلا وه ىذلا طارصلاو ءرجالاو باوثلا لع مدقم قحلا نيدلاو ءرجألاو

 ىلع عضوملا اذهىف طارصاا ظفل لمحناكف : رجألا قاقحتسا دعب هيلا جاتحي امنإ ةنجلا ىلإ ةمايقلا

 لو عل د

 نيقيدصلاو نييينلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم كتل وأف لوسرلاو هللا عطي نمو ل ىلاعت هلوق

 ( اهلع هتلاب كو هللا نم لضفلا كلذ ًاقيفر كل وأ نسحو نيمحلاصلاو ءادهشلاو

 اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهمأاي) هلوقبلوسرلا ةعاطو هللا ةعاطب رمأ امل ىلاعت هنأ عا

 ةعاطب رمآلا داعأ مث , لوسرلا نع اودصو توغاطلا ىلإ اومكاحت نيذلا ةقيرط فيز مث (لوسراا

 ةعاطلا كلت ىف بغر مث (هللا نذاب عاطيل الإ لوسر نه السرأ امو) لاقف ىرخأ ةرم لوسراا

 2 ًاطارص ماني دلو ايظع ًارجأ اندإ نم مهانيتال ًاذإو اتيبثت دشأو مهل ًاريخ ناكل) هلوقب

 لؤسرلاو هللا عطي رهو) لاقف ىرخأ ةرم ةبآلا هذهفلوسراا ةعاطووللا ةعاطب رمآلا كل

 ٠١« رخف »د



 ةيآلا ءامظع ارجأ اثدل نم مهانيتال ًاذإ وىلاعتهلوق 3

 . كلذب انرمأي م
 ظلاخيام مهفلكي ل ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذه تلد امل : ىتابجلا ىلع وبأ لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 لدي ةيآلارهاظ نآل كيلعمزال اذه :هل لاقيف « ىلوأ ناكنوقيطيالام مبفلكي ال نأبف ؛مباعلةئيو

 اوعقول اهولعفي ملولو ءاهولعفامل اهب مهفلك ول هنأل ,ةقاشلا ءايشاللا هذه مهفلكي مل امتإ ىلاعت هنأ ىلع

 نم نوديفتسيال مهنأو « نونمؤيال مهنأ بط ىنأو لهج ىبأ نم لع ىلاعت هنا مث «باذعلا ىف

 انباوج وهف اذه نع اباوج هلعجيام لكف ؛مهفلك ىلاعت هنافكلذ عمو « منادلا باقعلا الإ فيلكتلا

 .ثاكتانبع

 ف ةانتآل اذإو ايم دشأو مل ًاريخ ناكل هب نوظعوبام اولعف مهنأ ولو )) ىلاعت لاق مث

 «امقتسم ًاطارص ماني دلو |مظع ًارجأ اندل

 ؛هب اورمأو هب اوفلك ام اولعف ول مهنأ (هب نوظعويام اولعف مهنأ ولو) هلوق نم دارملا نأ ملعا

 بيغرتلاو ؛ديعولاودعولاب ةنورقم ىلاعت هللا فيلاكت نآل اظعو رمآلاو فيلكتا اذه ىعس امنإو

 اومزتلاول مهنأ نيب ىلاعت هنإ مث ءاظعو ىمسي هناف كلذك ناك امو « باقعلاوباولاو ؛بيهرتلاو

 . عفانملا نم عاونأ مهل تلصحل فيلاكتلا هذه

 ايندلا ريصخ رحل لصحي هنأ ىنعملا نوكي نأ لمتحف ( مل ًاريخ ناكل هلوق «لوآلا عونلاف)

 ؛ هريغ نم لضفأو مل عفتأ كلذ نأ وهو « حيجرتلاو ةغلامملا ىنعملا نوكي نأ لمتحو :ةزخالاو

 . اعيمج نيهجولا ىلع لمعتسي «ريخ» انلؤق نآل

 مهنايث ىلا برقأ اذه نأ دارملانأ : لوألا : هوجو هيفو (اتيبثت دشأو) هلوق (ىناثلا عونلا ١)

 . هيلع ةبظاوملا ىلإ وعدي تقو ىف اهنم عقاولاو ؛ اههلاثمأ ىلإ وعدت ةعاطلا نآل « مهرارمتساو هيلع

 بلطيناسنالا نأ : ثلاثاا . لئاز لطابلاو «قاب تباث قحلاو قح هنأل قيأوتيثأ نوكي نأ : ىتاثلا

 اريخ ناكل) هلوقف « اتباث ايقاب لصاحلا كلذ ريصي نأ بلطي هناف هلصح اذاف : ريخلا ليصحت الوأ

 . ةيناثلا لالا ىلإ ةراشإ (اتيبثت دشأو) هلوقو: ىلوآلا ةلاخلا ىلإ ةراشإ ( مل

 (امظع ًارجأ اندل نم مهانيتآل ًاذإو) ىلاعت هلوق «ثلاثلا عونلا)

 اتايثرثك أوقافنلازم هنوديرب امبريخ ناب الاف صالخالا اذهنأ نيب امل ىلاعت هنأ ملعاو

 باوثلاو ميظعلا رجألا وهو ةميظعلا تاريخلا بقعتسم اك روف نميةلف قنا ع هنأ ني ءءاقو

 ريخلا اذه نم نوكي اذام :ليق هن اكء ردقملاؤسل باوج «ًاذإ »و : فاشكلا بحاص لاق . ميظعلا

 (امظع ًارجأ هندل نم تؤيو) هلوقك ؛ امظع ًارجأ اندل نم مهيتؤت نأ وه :ليقف . تيبثتلاو



 0 ةيآلا «كسفنأ اولتقا نأ مهيلع انبتك نأ ىلاور لاعت هلو

 اوارتشاو وا ريمملا راراف مضلا لع رووا ىهناو . كل] رار هش 3

 (لضفلا اوسنت الو) (ةلالضلا

 لعفلا نال كلذو ء اعم جورخملاو لتقلاىلإ ةدئاع (هولعفام) هلوق ىف ةيانكلا (ةزاثلا ةلأسملا)

 (اليلق) سماع نبا أرّمف (ليلق الا) هلوق ىف ءارقلا فلتخاو : هبورض تفلتخا ناو دحاو سنج

 بصن نم امأ ؛عفرلابنوقابلاو ,كلام نب سنأ فحصمو ماشا لهأ كحاضم فوم اذكار كنعتلاب

 مات مالك موقلا ىتءاج : كلوق نأ م« مات مالكدحأ ىتءاجام : كلوق ناف ؛ تايثالا لع ىنلا ساقف

 مامت اك تءاج ةلصف ىدسملا نورك عماجلاو ىلا عم اذكفتابثالا ىف ابوصنم ىندتسالا ناكابلف

 « نم نم ىتثتسم لك كلذكو (هولعف)ف واولا نم الدب هلعج هنأ بيسلاف عفر نم امأو « مالكلا

 . اهلبقام لع«الإ ددعبامبا رعإ لمحيف ؛ دحأ نملدبلا ىلع ديز عفرب ديزالإدحأ ىناتأام : كلوقك

 لعوبأ لاق . ديزالإدحأب تررمامو ؛ ًاديزالا ًادحأت يأرام : كلوةك « رجاو بصنلاف كلذكو

 مطوقف اوقفتا كف ؛ دحاو ديزالا ىتاتأ امو ,ديزالإدحأ ىتأام ىنعم ناف ء سيقأ عفرلا : ىسرافلا

 كال را مطوق نوكي نأ بجو عفرلا ىلع ديزالا قاتم

 لوق وهو :لوآلا :نالوق هيف (مهلع انبتك انأ ولو) هلوق ىف ريمضلا 4 ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 نأ لئارشإ ىلإ العر انك" (لاتكت نال "كل داو" 7! نيقفانملا بال "كئاع 01 ةعالجر تااا

 لتقلا انيتك انأ ولو : ىلاعت لاقف : مهرايد نم اوجرخب نأ نيرجاهملا ىلع بتكو ؛ مهسفنأ اولتقي

 مهيلع مالا بعصي ذتنيحو « ةعمسو ءاير ليلقالا هلعفام نيقفانملا ءال ؤهىلع نطولا نع جورخلاو

 ناالا اولبقياو قافنلا اوكرتيلف ةلبسلا ءايشاألاب مهانفلك لب كلذ ل عفت مل اذاف « مدا تفكك

 ول دارملا نأ : ىناثلا . لافنقلا ركب ىبأو مدالا ركب تاأرراعحا لاقلا اهو ضداختلا ا

 نمؤملا مالكلا اذهتحتلخد ريدقتلا اذه ىلعو ؛ مهنمليلق الإ هلعفي ل ركذام سانلا ىلع هللا كد

 نأ دعبي الو . نيقفانملاب صتخم وبف (هب نوظعويام اولعفمبنأ ولو) هلوقف ريمضلا امأو « قفانملاو

 ه«نيموملا ليلتلا اذا زا كوكا نأ لع اردقتلا ادله را فا اهو امع الا لأ

 انيهااكبفأ راقب انرمأ نينكوم ثا طق رولا كاهن ح1 ران نا نب دق نإ تان نا

 تلعبفل ايست" اتقن قررمأ» ا كتعتوأ ولا كتاب . اقفل . اود كتف لانعلاب 2 ومأي ادعي نإ وا ء كلذ

 للص ىنلا لاقو . ةيآلا هذه تلزنف :كلذلثم لاق دوعسم نبا نأ ىورو . ةيآلا هذهتلزنف ؛كلذ

 «قسا وزلا ابنا نم مهمولق فتبثأ ناسمالا الاجترئمأ نم نإ هدييائتفتا[ىذلاوو لسؤ هيلع هلا
 قكذلا.هتل دا فر انلعتفل انسفنأ لتقم انباو ان رءأ ىلهتلا و : لاق هنأ منعا هشنا ىدر تاطخلا نب رع 2



 ةبآلا «مكسفنأ اولتقا نأ ميلع اندك ءلنأ ولو»ىلاعت ل ل
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 0 ريد نم يدك وأ كس ا دفا نأ يع انتك أو
 هام عع هر ممل ه2232غ6همسم اه هز

 «3>» انيتدَشَأَو مهل اريح ناكل هب ؛ ٌنوُظعويأم اواَق مأَوأَو مهنم ليلك الإ

 1 ما

 هل اًميِقسسم طارص ماندو >0 اًميظَع ار دل نم م ميتال اذِإَو

 عيمج لع بجو ىتالفلا لعفاا لعفي نأ هل سيل هنأ أب ناملنإ لع: ىضق. اذا'كوسزلا نآأل كلذو

 ول م « ةيآلا هذه ةلالدأ بجاو لوسراا ءاضقب اضرلاو . لوس ر ءاضق هنأ كلذب اضرلا نيفلكملا

 ناكل هللا ءاضقب ىصاعملا تناك ولف ؛لوسرلا ىوتف فالخ ىلع لعفلا كلذ لعف لجرلا كلذ نأ

 . لعفلاكلذب اضرلا نيفلكملا لع بحي نأ مزايف ء بجاو هللا ءاضقب اضرااو « هللا ءاضقب لعفلا كلذ

 . لاحت كلذو ءاعمكرتلاو لعفلاب اضرلا مهمزاي نأ بجوف « هللا ءاضق هنآ

 ككل هللا | ءاضق سا ةارملاو !#ةغوردللا كاوتفلا :كوساإلا ءاضق نقدازرملا نأ: باوذعاو

 . ضقانتلا ىلإ ىضفي.ال امهنيب عمجاف « نا رياغتم ناموهفم امهو ؛ داحيالاو

 ليلق الإ هولعف ام رايد نم اوجرخا وأ كسقنأ اولتقا نأ مهيلع انبتك انأ ولو ل ىلاعت هلوق

 |مظع ًارجأ اندل نم مهانيتآل ًاذإو اتيبثت دشأو مهل ًاريخ ناكل هب نوظعوب ام م اواعق مهتأوأو مهنم

 4 فتسم اطارط مهاني دو

 ؛ قافنلا كرتو صالخالا ىف مهيغرتو نيقفانملا مأ نم مدقت امب ةلصتم ةيآلا هذه نأ لعا

 كلذبعصل ناطوآلا نع جورخلاو لتقلاب مهلرمأن نأ وحن ءسانلا ىلع فيلكتلا انددش ول انأ ىنعملاو

 اندابعىلع انم ةمحر كلذ لعفن ملاملف « مهدانعو مثرفك ربظي ذئنيحو : نولقألا الإ هلعف املو مهيلع

 اولاني ىتح دانعلاو درعلا اوكرتيلو صالخالاب اهولبقيلف : ةلبسلا رومألا ىف مهفيلكتب انيفتك | لب

 : لئاسم ةيآلا ىفو ؛ نيرادلاريخ

 اوجرخاوأ مكسفنأ اولتقا نأ) قاسكلاو ماع نباو عفانو ريثك نبا أرق «ىلوألا ةلأسملا ١

 ءامهلاءاوجرخادةضواواتقادةمخض لقن هيفببسلاو«وأ» واو مضو «نأ» نوتلا ضب ( ركرايدنم

 لاقو ءواولا مضو نوناارسكب ورمع وبأ أرقو «نينك اسلا ءاقتلال امبيف رسكلاب ةزمحو مصأع ارق

 لاقو . ةياور نوكي نأ الإ ةيصاخ نيفرحلا نيذه نيب وربع ىبأ لصفل فرعأ تسلو : جاجزلا

 ةمضلا نأالف واولا مض امأو «نينك اسلا ءاقتلال لصآلا وه رسكلا نلف نونلا رسك امأ : هريغ



 م ةنآلا «تيضق امم اجرح مهسفنأ ىف اودجبال مث» ىلاعت هلوق

 قيضتال : جاجزلا لاق (تيضق ام اجرح مهسفنأ ىف اودحيال مث) هلوق «ىناثلا طرشلال
 . كتيضقأ نم مرودص

 باقاانود رهاظلا ىف هب ايضار نوكي دق مالسلاو ةالصلا هيلعلوسسرلا كحب ىضارلا نأ ملعاو

 ءىث هترفنو بلقلا ليم نأ ٍلعاو ٠ بلقلا ىف هب اضرلا لوصح نم دبال هنا ةيآلا هذه ىف نيبف

 ىف نيقيلاو مزجلا لصحي نأ هنم دارملا لب « كلذ ةيآالا نم دارها سيلف « رشبلا عسو نع جراخ

 . قدصلاو قحلا وه لوسرلا هب كحي ىذلا نأب باقلا

 اقحكحلا كلذنوك هباقب فرعنم نأ ملعاو (ايلست اوماسيو) ىلاعت هلوق (ثلاثلا طرشاا)

 ىف دبال ام هنا ىلاعت نيبف : لوبقلا كلذ ىف فقوتي وأ دانعلا ليبس ىلع هلوبق نع درمتي دق اقدصو

 مث) هلوقق « رهاظلا ىف هعم ميلستلا نم اضرأب نب التف. .كلقلا ف نيقنلا كلذ لاصخ لم نالعألا

 دارملا (اياست اوءاسيو) هلوقو ؛ نطابلا ىف دايقنالا هب دارا (تيضق امناجرح مهسفنأ ىف اودحبال

 . ملعأ هللا و رداظلا ىف دامقنالا هنم

 اطخلا نع نوموصعم مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنالا نأ ىلع ةيآلا تلد «(ةسماخلا ةلأسملا)

 باحيالا كلذ ىف غلابو مهبكجل دايقنالا بجوأ ىلاعت هنال , ماكحألا ىفو ىوتفلا ىف
 رودص فني كلذو ٠ بلقلا فو رهاظلا ىف دايقنالا كلذ لوصح ىدرد دبال هنا نيبو

 نأو ءردب ىراسأىف هاوتف نأو (مل تنذأ مل كنع هللا افع) هلوق نأ ىلع لدي اذهف ٠ مهنع اطخلا

 اهانصخل ىتلا هوجولا ىلع لوم كلذ لك (ىلوتو سبع) هلوق نأو (كل هللا لحأام مرحت مل) هلوق

 . .تاتكتلا »اذه

 (تيضق امم اجرح مهسفنأ ىف اودجبال مث)ىلاعتهلوةب كسمت نم ءاهقفلا نم( ةسداسلاةلأسملا)

 . بوجولل هنأ ىف عازن الو ؛مازاالاوه ءاضقلا نال فيعض وهو ؛ بوجولا مالا رهاظ نأ ىلع

 ىلع لدي هنالل « سايقلاب صنلا صيصخت زوحي ال هنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ (ةعباسلا ةلأسملا)

 ةغلابملا هذه لثمو ؛ هريغ ىلإ هنع لودعلا زوجت ال هناو « قالطالا لع هككحو هلوق ةعباتم بحي هنأ

 ربخلاو نآرقلا مومع دقت بجوي كلذو .« فيلاكتلا نم ءىش ىف دجوي املق ةيآلا هذه ىف ةروتسللا

 هلابي رطخ ىتم هنأل كلذب رعشم (تيضق امءاجرح مهسفنأ ىف اودحيال مث) هلوقو « سايقلا كح ىلع

 هناميإ لمكيال هنأ ىلاعت نيبف « سفنلا ىف جرحلا لصحي كانهف صنلا لولدم ضيقن ىلا ىضفي سايق

 . فصنأ نمنح ىوقمالكلا اذهو : ايلكاملست ص نلا مسيو : جرحلاكلذ ىلا تفتليال نأ كعب زل

 ضقانتلا مزل يلاعت هلا ءاضقب ىصاعملاو تاعاطلا تناكول : ةلزتعملا تلاق «ةنماثأا ةلأ أسملا)



 امف كو 5 8 كوم وال اس الفد ىلاعت 0 ار
 ةيآلا «مهنيب رت

 لد رجشلاناف 0 ةفافللا دنع ةودافوهو : قاهفصأللا سم وبأ لاق . ضعب ىف اهضع

 داكيال ىذلا فتلملا رجشلل لاقي : ىدحاولا لاق . قيضااوهف جرحلا امأو « ضعب ىف هناصغأ ضعب

 هب بشني لو فوع ىأ نالفلس :لاقي ليعفتوهف ميلستلا امأو ؛ جارح هعمجو ؛ جرح : هيلا لصوي

 هل ملس : تلقف ديدشتلاب هتلقث اذاف . عزانم ريغ نم هل صلخ ىأ « نالفل ءىتللا اذه ِلسو « ةبئان

 لصالاىلإ عجار ميلستلا تالاعتسا عيمجو « ةغللا ىف لصالاوه اذه هل هصلخو هل هبلس هنأ هانعف

 ىأ هيلا سو « ةعزانم الب هيلا اهعفد ىأ « ةعيدولاهيلا ٍلسو « مسي نأب هلاعد ىأ .هيلع لس : مهوقف

 مكحهيلا ضوف ىأ هرمأ هللا ىلإ ملسو « هيف هتعزانم كرت ىأ ءاذك ىفنالف ىلإ سو : همكح ىضر

 ىلاسعت هللا وه عناصلا رثؤملا نأ ٍلعو ؛ ةكرش الو ارثأ هرمأ ىف هسفنل ري مل هنأ ىنعم ىلع « هسفن

 ..هل كناريقال هدحبو

 مهنأ ىلع ىلاعت هللا نم مسق (نونمؤيال كبرو الف) ىلاعت هلوق نأ معا 4« ةعبارلا ةلأسملا)

 كومكح ىت>) ىلاعت هلوق : اهوأ : طئارش لوصح دنع الإ نامالا ةفصب نيفوصوم نوريصيال

 . انمؤم نوكي ال لوسرا| كح ضري ملنم نأ ىلع لدي اذهو (مهنيب رت اهف

 ىنلا داشراب الإ ىلاعت هللا ةفرعم ىلا ليبسال هنأ نايب ىف ةيالا هذهب كسمتي نم نأ ٍلعاو

 ناميالا مللصحبال هنأب حيرصت (مهنبي رج امف كومكحي ىتح نونمؤيال) هلوق نآل : لاق موصعملا

 نيفاتخم ىلعلا لهأ ىرنو « هيف اوفلتخااه لك ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىننلا محب اونيعتسي طل

 ةيآالا هذه ب مزاف ءىربج نمو ىردق نمو « هبشم نمو لطعمنُ ؛ ىلاعتو هناحبس هللا تافص ىف

 كفا قلخلا رثك أ لوقع نأب كلذ اوققحو « هتبادهو هداشراو هنكح الإ نامالا لصحال هنأ

 لوقعب هرونقأر شال صتا اذاف ء قرشم لماك موصعملاىنلا لقعو ؛ قئاقحلا هذه كارداب ةيفاوريغو

 ىلع كلذ دنع اوردقف «ةوقلا ىلإ فعضلا نمو ؛«لاكلا ىلإ صقنلا نم تبلقناو مل وقع تيوق ةمالا

 ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نامز ىف اوناكن يذلا نأ كلذ دك ب ىذلاو . ةيملالارارسالادذهةفرعم

 بهاذملا هذهو ءاوفلتخاواوبرطضاهنعاودعب نيذلاو « ةفرعملاو ناممالا لماك نينقيتمنيمزاجاوناك

 اذ كار لا ذب كيعلارو ان د6 رمال نإ ترقق ننيعياتلاو ةباحصلا نامز ليي الا تانإ ونام

 دل دعما اذلعإ هتاكذ: ىذلالالدتشالا |اَدهَف ءاذل لاقيف + قاتساربتلا ميركلا لك نان تك

 اذإو ؛ كلقع ناصقنل لالدتسالا اذهتركذ كلعلف ةصقان نيرثك آلا لوع ناكاذاف , كلقع نم

 كالو ؛ هب تكسف ئذلا ليلدلا|ذه ةكو كيهذم ةحصى كاثي نأ بجو. امتاق لاهت>الا اذه ناك

 , لاخوهو ؛ رودلا مزاةوبنلاةفرعم يلعهلالا ةفرعم تفقوت ولف « هلإلاةفرعمىلع ةفوقوم ةوبنلا ةفرعم



 الب ةيآلا «مهنيب رت 8 كونكحب ىتح نونمؤيال كبرو الف»ىلاعت هلوق

 ل م هةر ا ل 1 هذ سس نها سس سلا ا هام ص ص (دئاس ع سا

 اودحيال مث مهنيب رجش أميف را ىتح نونمؤيإل هاكاح

 را نب سرا 2 2 هاك يي دل ا نإ

 «560» اميلست فيكم تدضف ا جرح مهسفنأ ىف

 .مث رافغتسا درب الو

 اجرح مهسفنأ ىف اودجبال 5 مهني رج ايف كومكحي ىتح نونمؤيال كبرو الف ١ ىلاعت هلوق

 « الست اوملسيو تيضق ام

 : لئاسم هيف

 دهاجمو ءاطع لوق وهو. : امهدحأ : نالوق ةيآلا هذه لوزن ببس ىف (ىلوألا ةلأسملاإ)

 اذهو ءاهلبق امب ةلصتم ةيآالا هذهف « قفانلاو ىدووملا ةصق ىف ةلزان ةيآلا هذه نا : ىعشلاو

 را ةونرع نه قوورافا هاو اعمل هلق قاف زانأةقناملم ازا كناقاو قانا ا كا
 رييزلل لسو هيلع هللا لص لاقف « لخنلا هب قسي ءام ىف ريبزلا مصاخ راصنالا نم الجر نأ مرا

 نولتف 0 كتنع ناردنأ جال :ءئراشتالا لاف كراج طرأ ىلإ ءاذملا لسرأمث كضرأا ىلا

 «ردجلا غلبي ىتح ءاملا سبحا مث قسا» ريبزلل لاق مث سو هيلع هللا لص هللا لوسر هجو

 هقحو ءاملا لوأب ىلوأ وهف ىداولا مف ىلإ برقأ هضرأ تناكنم نأ اذه ىف كلا نأ لعاو

 همصخ ءاسأ ادلف : ةعاسملا هجوىلع قسلا ىف رييزال نذأ سو هيلع هللا لصلوسرلاف ءقسلا ماس

 هيلع ىتلا ه أ لجلال ةعاسللا نك ملسو هيلع هللا للص لوسرلا هب صأام قح فرعي ملو بدألا

 قملا م ىلع همصخ لمحو « مالا ليبس ىلع هقح ءافيتساب مالسلاو ةالصلا

 هلوقك , كبروف هانعم : لوألا : نالوق هيف (كبرو الف) هلوق ىف «ال» 4ةيناثلا ةلأسملا)

 نكت (ملعي الثل) ىف تديز 6« مسقلا ىنعم ديك أتل ةديزم «ال» و (نيعمجأ مهالأسنل كبروف)

 ىدضاولا ف عنا انها عر ءاقما اأن مسقباوج (نونمؤيال)و ملعلابوجو

 مثو اونمآ مهنا نومعزي اكرماألا سيل : ريدقتلاو « قبس سمأ ىنن ديفي هنا : لوألا : نيبجو هيف

 ديكوتل اهنأ : ىناثلاو (كودكحب ىتح نونمؤيال كبروف) هلوقب مسقلا فنأتسا مث ء كمكح نوفلاخي

 . نسحأو دكوأ ناك هرخآ ىفو مالكلا لوأ ىف ركذ اذإ هنأل « دعب اف ءاجن ىذلا قتلا

 هعزان اذإ هرجاشو ؛ طلتخاو فاتخا اذإ ارجشو اروُش رجشي رش لاقي (ةئلاثلا ةلأسملا)

 لخادتل : راجت جدوهلا تابشخل لاقي هنمو ؛ ةعزانملا دنع ضعب ىف مهضعب مالك لخادتل كلذو



 ةيآلا هك واج موسفنأ اوملظذإ مهن :اولوت ىلاعت هلوف 1

 ؛ نيقفانملا نم هركذ مدقت نم هب دارملا : لوآلا : ناهجو لوزنلا ببس ىف 4 لوألا ةلأس

 ادا لوسرا ىلإ ماحتلا نم رارفلاو توغاطلا ىلإ كاحتلاب مهسفنأ اوءلظام دنع مهنأ 1 ف

 لأسي نأب لوسراا مهل رفغتساو هنم اورفغتساو هنع اوباتو هولعفام ىلع مدنلا او 0 لو

 نم اموق نإ : مصالا ركب وبأ لاق : ىناثلا . احر اباوت هللا اودجول مهتبوت 000 هللأ

 ضرغلا كلذ لج لهيلع اولخد م“ « سو هيلع هللا لص لوسرلا قح ىف ديك ىلع اوحلطص |نيقفانملا

 ًارمأ نوديري اواخد اموق نإ : ٍملسو هيلع هللا لص لاقف : هب هربخأف مالسلا هيلع ليربج هاتأف
 اولعفي ملف ءنوم وقتالأ : لاقف « اوموقي ملف مهل رفغتسأ ىتح هللا اورفغتسيلو اوموقيلف « هنولانيال

 انك : اولاقو اوماقف « مهنم الجر رشعىنثا دع ىت> نالفاي مق نالفاي مق : ٍلسو هيلع هللا ىلص لاقف

 انأ اوجرخا نآلا : لاقف.« انل رفغتساف انسفنأ انبلظ نم هللا لإ بوتن نحنو « كلقاه ىلع انمزغ

 ” 00 ا ةءاجالا لا ترفأ هللا ناكو : رافعتسالا لإ ترفأا مالا اذ. ف كنك

 تناكل حيحص هجو ىلع اوباتو هللا اورفختساول سيلأ : لوقي نأ لئاقل «ةيناثلا ةلأسملا )

 ؟ ممرافغتسا ىلإ لوسرلا رافغتسا مض ىف ةدئافلا اف ؛ةلوبقممهتبوت

 ؛ هللا كحل ةفلاخم ناك توغاطلا ىلإ كاحتلا كلذ نأ كوالا رو ند هع تارا : انف

 كلذك هبنذ ناك نمو ؛ هبلق ىف مغلل الاخدإو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلإ ةءاسإ ! هنأ ناكو

 نأ لوسرلا نم اوبلطي نأ مهيلع بجو ىنعملا اذهلف ؛ هريغل بنذلا كلذ نع راذتعالا هيلع بجو

 بجو اوبات اذاف ؛ درقلا كلذ مهنمرهظ لوسرلا ركحب اوضري ملامل موقلا نأ : ىناثلا . ممل رفغتسي

 ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ىلإ اوبهذي نأب الإ كاذامو « درقلا كلذ مهنع ليزيام اولعفي نأ مهيلع

 ايلا مضنا اذاف « لاخلا هجو ىلع اهب اوتأ ةيوتلاب اوتأ اذإ مهلعل : ثلاثلا . رافغتسالا هنم اوبلطيو

 . ملعأ هللاو لوبقلل ةقحتسم تراص لوسرلا رافغتسا

 لوسرلا الالجإ مل ترفغتساو لقي ملو (لوسرلا مهل رفختساو) لاق ام:إ (ةثلاثلا ةلأسملا)

 هلعجو هيحوب همركأو هتلاسرب هللا هصخ نم اؤاج دقف هؤاج اذإ مهمأو « مالسلاو ةالصلا هيلع

 نع لودعلا ىف ةدئافلا تناكف « هتعافش در.ل هللا نافذ كلذك ناك نمو . هقلخ نيبو هنيب اريفس

 نان ركذام ةناخللا ظفل ل ] اباطخلا لقفل

 ركذ امل ىلاعت هنال « بئاتلا ةبوت لبقي ىلاعت هللا نأب مزجلا ىلع ةلاد ةيآلا (ةعبارلا ةلأسملا)

 كلذ ىلع قلطني امنإ باوجلا اذهو (امحر اباوت هللا اودجول) هدعب لاق رافغتسالا مهنع

 موعرضت محريو موت لسقي نأ وه (امم>ر اباوت) هلوق رم دارملا ناك اذإ مالكلا



 كول ةيأآلا 2 فاجأ فأل اال كا رورو لاك هلت

 ب نإ رار 2 57 66 مه ه2 هد

 11 رلا مل رفغتساو هللا را 7 ل 0 1مم 0

 اة او

 هانلسرأ نم ةعاط ىف انذأ امو : ةنآلا ريدقت راصل اذه وه نذالا نم دارملا ناكولف « هتعاطب رم

 اولا اذه ىلعو . ةناعالاو قيفوتلا ىلع نذالا لمح بجوف « حيبق راركست وهو اننذابالا

 دارأام هناحبس هنأب حيرصت اذهو ءانتناعإو انقيفوتب عاطيلالإ لوسر نم انلسرأ امو : ةيآلا ريدقت

 .نونمؤملا مثو هيلع هناعأو كلذل هللا هقفو ىذلا نم الا كلذ ديربال لب « لوسرلا ةعاط لكلا نم

 ىوقأ نم ةيآلا هذه نأ تبئف ؛ مهنم كلذ دارأام ىلاعت هتاف ةناعالاو قيفوتلا نم نومورحلا امأو

 . انيهذم ىلع لئالدلا

 ةعيرشاا كلت ىف اعاطم نوكيل ةعيرش هعموالإ لوسرال هنأىع ةلاد ةيآلا 4( ةعبارلا ةلأسملا))

 ناك لب ؛ اعاطم ةقيقحلا ىف وه نكي ١ هلبق ناك نم عرش ىلإ الإ وعدي ال ناكول ذا ءاهيف اعوبتمو

 عاطم هنأب لوسر لكى لع مكحولاعتهللاو ؛ةعيرشلا كللتل عضاولاوه ىذلامدقتملا لوسرلاوه عاطملا

 بونذلاو ىصاعملازع نوموصعم مالسلا مهيلع ءايبناألا نأ ىلع ةلاد ةيآلا (ةسماخلا ةلأسملا)
 ةيصعملا كلت ىف مه ءادنقالا انيلع بجول ةيصعمب اوتأ ولف ءاقلطم مهتعاط بوجو ىلع تلدامنأل

 باجيالا دراوت مزايف ١ انيلع ةمرح 57 ة ةيصعم م . انيلع ةبجاو ةيصعملا كلت ريصتف

 . لاحم هنإو دحاولا ءىثلا ىلع ميرحتلاو

 , مومعلا ديفيال (عاطيل الإ) هلوق نأ متركذ ىف نياك رع ضلع د متسلأ : ليق ناف
 . مومعلا ديفت اهنأب لوقلا عم الإ مت متيال لالدتسالا اذه نأ عم ةلأسملاهذه ىف 4 مكس فيكف

 ىذلا عطاقلا ىلقعلا ليلدلل ةلأسملا كلت ىف مومعلا انكرت امنإو ؛مومعلامثوي ظفللا رهاظ : انلق

 عطاقلا ضراعملا كلذ لجأللف ؛ رفاكلا نم ناميالا ديري نأ كانت هنه لت سلا لع هايل

 ءايبناألا ةدصع ىف حدقلا بجو. ىلقع عطاق ناهرب ةلأسملا هذه سيلو ؛ مودعاا نع رهاظلا انفرص

 . قرفلا رهظف

 اودجول لوسراا ملل رفغتساو هللا اورفغتساف كاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهتأولو) ىلاعت هلوق

 كاهحراباوت هللا

 : - هيفو

 »١” رخف سس ١١ «6



 ةيآلا «هللا نذاب عاطيل الإ لوسر نم انلسرأ امود ىلاعتهلوق م

 لئاسم ةياآلا

 ءالوسر انلسرأ امو : ريدقتلاو « ةدئاز ةلص انهه «نم» ةلك جاجزلا لاق (ىلوالا ةلأسملا))

 | تل ا 1 5 انك الا اذحأ جلا اذه نم انلسرأ امو : ريدقتلا نوك برأ نكميو

 متأ ةغلابملا نوكت

 نأ ديرم انأو الا لوسر نم تلسرأ امو : ةيآلا ىنعم :ىئابجلا ىلعوبأ لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هنا : نولوقي مهنال ةربجلا بهذم نالطب ىلع لدي اذهو : لاق . ىصعيل هلسرأ ملو قدصيو عاطي

 هذهىف مهبذكى ع هللا صن دقو «رفكلا ىلع قبب هنأ مولعملا نم ىصاعلاو ؛ىصعتل السر ل2 كا

 مهوق ىلع بحي ناكو ؛ ىكل ةيآلا هذه الإ مهوق نالطإ ىلع لديام ن آرقلا ىف نكي ملولف «ةيآلا

 ةدارم ريغ لسرال مهتيصعم نأ ىلع كلذ لدف ءاعيمج اوصعيلو اوعاطيل لسرلا لك ف نركب نأ

 عاطي نأ الإ دارأام ىلاعتهنأو هلل

 ىنكي (عاطيلالإ)هلوقنأ : لوالا : هوجو نمهنايبو فعضلا ةياغ ىف لالدتسالا اذه نأ لعاو

 هعيطي نأهمورفم قةحت طرش نم سيلر « دحاو تقو ىف دحاو عيطم هعيطي نأ هقاو فم قدفح ىف

 هللاهلسرأ نم لكنأ وهو : هبجومب لوقن نحنف ريدقتلا اذه لعو « تاقوالا عيمج ىف سانلا عيج

 لدي لاب ا لك :لاقي نأ الا مهللا « تاقوالا ضعب ىف سانلا ضعب ةعالجأ لقد ىلاعت

 عيمج ىلع لاك اذه طقسف ؛ كلذ, لوقبال قفاحلا ل »لأ ( هاذغ انع مكحلا ىف ىلع

 ىلاعت لاق اك ءهتومدنعهبرةي نأودبال هنافرفاك لكن اهيدارا|نوكي نأز والم : ىناثلا . تاريدقتلا

 نأ مواعملا نمو : ةمايقلام ويهيلكلان اما للعكلذ لمحي وأ(هتوملبقدي نامؤيلالا باتكلا لهأنمنإو)

 نأ : تلاثلا.لاوحالا ضعب فوروصلا ضعي هت ويث هامسهلوص> ىف كي توبثلايناجف فصولا

 ةعاطلا تناكف ؛مدعلا عنتملعلاك|ذو«ناعمتجيالنادضلا و .ناداضتمةعاطلا دوجو عمةعاطلا مدعب معلا

 نوكب ملاعلاو ؛دوجولا ةعنتمم ةعاطلا نوكب املاعزاكذ ؛ تامولعملا عيمجب ملاعهللاو ءدوجولا ةعنتم

 رفاكلا نم هتلاديري نأ ليحتسي نأ عطاقلا ناهربلا اذهب تبثف ؛ هل ًاديرم نوكيال دوجولا عنتم ءىثنا

 ءرمآألا لب ةدارالا سيل مالكلا نم دارملا نوكي نأوهو ةظفللا هذه لي وأت بجوف : ًاعيطم هنوك

 . لاكش الا طقسا دعنا دك لعو ١ هنعالقب يانا رفؤلخل] ل يشر نم انلشاوأ اماو :ايدَعتلاَو

 كلو كلانا نيخلا نمر كير أراقب الع ةلاذاكيآلا : انباحصأ لاق م ةئلاثلا ةلأسا ا ١)

 (هللا نذاب عاطيلالا) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو « ىلاعت هللا ةدارابالإ نايصعلاو ةعاطلاو ناميالاو

 ا نال هل رس وكلا اكمال ادنازإ .. لظلكتلاو زفاللا/نذاإلا اذن خاف تارا ةوكين نأ, نكعالإو



 ١و ةيآلا «هللا نذاب عاطيل الإ لوسر نم انلسرأ امود ىلاعت هلوق

 هللا نذأب عايل الإ لوسر نم 0

 دادزنف ةوادعلا راهظاب ىلاببال نأ لع كلذ ترحب امبرف هبلق ف ام املاع ةنوك هل رهظأو هودع

 رشلا لقيف لجوو فو ف قب هلاح ىلع هكرت اذإ نكلر ٠ رشلا

 ديكلاو ركملاو قافنلا نع مهرجزي هنأ دارملاو (مهظعو) ىلاعت هلو «ىناشلا عونااإ)

 ةكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا) ىلاعت لاق م « ةرخآلا باقعب مهفوذتو بذكلاو دسحلاو

 (ةنسحلا ةظعوملاو

 : ناتلأسم هيفو (اغيلبالوق مهسفتأ ىف مل لقو) ىلاعت هلوق «ثلاثلا عونلاإ)

 ءاريخأتو اميدقت ةيآلا ف نأ : لوآلا : هوجو (مبسفنأ ىف) هلوق ف (ىو آلا ةلأسملا)

 هنم نورعشتسيو امامتغا هب نومتغي ممولق ىف ارثؤم مهسفنأ ىف اغيلب الوق مهل لقو :ريدقتلاو

 ةيوطملا ممولقو ةثيبخلا مهسفنأ ىعم ىف مل لقو : ريدقتلا نوكي نأ: ىاثلا : اراكشتسا فرحا

 قفاقنلاا نم مبواق اورهطف . هؤافخإ نع ىنغيالف مبولق قام ملعي هللا نإو ٠ اغيلب الوق قافنلا ىلع

 مهسفنأ ىف مهل لق : ثلاثلا لاعأو كااذأ للا اريغوأ كك اعلان نارها لونان مكب هللا لزنأ الإو

 ةعفنملا ضح رسلا ىفو عيرقت "الملا ىلع ةحيصنلا نآل ؛ رسلا ليبس ىلع مهريغ مهعم سيل مهم ايلاخ

 « ةرخآلا باقعب فيوختلا ظعولاب دارملا نأ : امهدحأ :نالوق ةيآلا ىف 4ةيناثلا ةلأسملا)

 قافنلا نم مكبواق ىفام نإ : مهل لوقي نأ وهو « ايندلا باقعب فيوختلا غيلبلا لوقلاب دارملاو

 مكنال منع فيسلا هللا عفر امإو « رافكلا رئاس نيبو مكنيب قرفالو ؛ هللا دنع مولعم ديكلاو

 ذئنيحو « رفكلا ىلع ؤاقب لكلل رهظ ةحيبقلا لاعفآألا هذه ىلع متبظاو ناف ؛ نامالا مت رهظأ

 كلذ نوكي نأرمأ مث , ظعولاب ىلاعت ىمأف , ظعولل ةفص غيلبلا لوقلا نأ : ىناثلا . فيسلا مكمزلي

 ىلع المتششم ىناعملا نسح ظافلاألا نسح اليووط اغيلب امالكن وكي نأ وهو « غيلبلا لوقلاب ظعولا

 هعق و ظع اذكه ناكاذإ مالكلا ناف ؛ باقعلاو باوثلاو راذنالاو راذحالاو بيهرتلاو بيغزتلا

 . بلقاا ىف ةتبلا رثؤي مل ىنعملا ليلق ظفللا كيكر ارصتخم ناك اذإو « بلقلا ىف

 هللا نذاب عاطيل الا لوسر نم انلسرأ امورإل ىلاعت هلوق

 ىكح مث (كنم رمالا ىلوأو لوسرلا وعيطأو) هلوق ىف لوسرلا ةعاطب رمأ امل ىلاعت هنأ لعاو

 ىف بغر . هجهنم داسفو هقيرط حبق نيبو ؛ لوسرلا ىلا مكاحتي م ملو توغاطلا ىلا ماخت مب ضعب نأ

 قف ( هللا نذاب عاطيل لا كيرا ) لاقف لوسرلا ةعاط ىف ىرخأ ةرم ةيآلا هذه



 ةيآلا «اغيلب الوقمهسفنأ ىف مهل لقو مهظعو مهنع ضرعأف» ىلاعت هلوق

 اوجرخت نل لق ) هلوقو ( اليتقت اواتقو اوذخأ اوفقث امنيأ نينوعلم اليلق الا اهيف كنورواجبال مث

 امتاو « مهبئاصمىف ةدودعم تناكف « يظعلا لذلا مهل بجوت تايآلا هذه لاثمأف ةلمججاب و (ادبأ ىعم

 انأ نورذتعيو نوفلحي ةبيصملا تقو ىأ ( كؤاج مث ) هلوقب ىنعو « مهقافن لجأل كلذ مهييصي

 فالخ اورمضأ مهنال نيبذاك كلذ ىف اوناكو : حالصلا الا رافكلا ةارادم نم انم ناكامب اندرأام

 هنا : ىتاهفصالا ملم وبأ لاق : ثلاثلا . حالصلا وه ىذلا ناسحالا كلذب اوديري ملو ؛ هورهظأام

 لصلوسرلا رشب ؛لوسرلا مح اوهركو توغاطلا مكح ىف اوبغر مهنأ نيقفاملا نع ربخأ ا ىلاعت

 اوفلح نأ ىلاو هب ناميالا هل اوربظي نأ ىلاو هيلا مهئجلت بئاصم مهبيصتس هنأ سو هيلع هلا

 فيك اولوةي نأ راذنالاو ريشبتلا دنع برعلا ةداع نمو : لاق . قيفوتلاو ناسحالا مهدارم نأب

 فيكف) هلوقو ( ديهشب ةمأ لك نم انئج اذا فيكف) ىلاعت هلوق هلاثمو ؛ اذكو اذك ناكاذا تنأ

 مهظعيو مهنع ضرعي نأ كلذ مهنم ناكاذا ىلاعت هرمأ مث (هيف بيرال مويل مهانعمج اذا

 ىلإ ىكاحتلاب اندرأام هانعم : لوالا : هوجو قيفوتلاو ناسحالا ريسفت ىف 4 ةثلاثلا ةلئسملا ١

 اهف فالتئالاو قافتالا ةمادتساو انموصخ ىلا ناسحالا الا لسو هيلع هللا لص لوسرلا ريغ

 اوردق |. لوسرلا دنع اوناكول مهنآل موصخلا ىلإ انأسحإ لوسرلا ريغ ىلإ ىاحتلا ناك امناو ء اننيب

 نعل و احتلا ناكنذاذ ؛ همكح نم درٌلا ىلع اوردق املو« ممالك ر يرقت دنع توص عفر ىلع

 ال 2 هادا ع ىلإ مكاحتلاب اندرأ ام ىنعملا نوكي نأ: ىنازلا,.موطخلا ىلا انا! لؤتقرلا

 . لوسرلا هب كح امب كحي هنأ الاب نات بر فج نيو هلا ىفوتلاو كدعلا مكحلاب انبحاص

 ءرملا قحلاب الا مكحتال كنأ الا هللا لوسراي كريغ ىلا مكاحتلاب اندرأام ىنعملا نوكي نأ : ثلاثلا

 مل يرو, رحالا ىلا ناسحالاب [نيمضالا نمادجاو لكزمأيو: اطساوتلا لعن اودي كرغو

 .ةقفاوملا امبنيب لصحت ىت> هيحاص دارم نم

 قافنلا نم مهبواق ىفام ملعيال ها ىسللاو (« مهمولق ىفام هللا ملعي نيذلا كتاوأ ١ ىلاعت لاق مث

 ' ن1 ل١ ةواذعلا و ظشلاو

 رمأ ىلاعت هنأ لعاو 6اغيلب الوق مهسفنأ ىف مهل لقو مهظعو مبنع ض رعأف) ىلاعت لاق مث

 نيرمأ ديفي اذهو(مهنع ضرعأف)هلوق : لوالا : ءايشأ ةثالثب مهلماعي نأ ملسووهيلع هللا للص هلوسر

 هطخس ىلع رمتسيو هريغ رذع لبقيال نم ناف ؛ هب رتغيالو رذعلا كلذ مهنم لبقي ال نأ : امهدحأ
 فكك : ل لوقإ نأ رع كو ده نأ: اىاثلا واكديلا:كفالم يع هنغا ضم هنأب وف ضووي دق

 رتس كته نم ناف ؛ مهنطاوب ىفام هنكب ملاع كنأ ممل رهظتالو . ممرتس كتمت الو مهنع ضارعالاب



 ١١ا/ ةيآلا مهيديأ تمدق ام ةبيصم مهتباص اصأ اذإ فيكف» ىلاعت هلوق

 عاونأو مهحناضفو نيقفانملا ابق حرشف اهرخآو ةيآلا لوأ نآل :كلذك اًضيأةيآلاو ؛ هعم لوقلا

 عمت وغاطلاىلإ نوك احتيمهنأ ةنآلا لوأف منع ىلاعت هنأب تربخأ ةيآلاناف « مهركمو مديك

 ةدش ىلعلديام اذه دعب 0 ذف ؛ هتعاطباورمأ مهنأ عملوسرلا نعز ودصيو« هب رفكلاب اورمأممنأ

 ةبيصم مهتباصأ اذإ فيكف) لاقف ةرخآلاو ايندلا ىف ةئيسلا لامعألا هذه ببسب مهلع لاو>الا

 وهو « لوقلا اذهريرقت اذهف . ةبيصملا كلت لاحو ةدشلا كلت لاح فيكف ىأ (مهيديأ تمدق أسم

 ني رجالا نميىدحا ولا نا اوى علا كلل

 ةمدقتملا ةيآلا ىف مهنع ىح امل ىلاعت هنا هريرقتو « هلبق اسم لصتم مالكهنأ (ىاثلا هجولا ١
 كلذ لد رارفلا دشأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم نورفيو « توغاطلا ىلإ نونك حتي مهنأ

 مهتباصأ اذإ فيكف) لاق كلذ ركذ الف ؛هنم برقلاو لوسرلا دنع روضحلانم مهترفن ةدش ىلع

 ةمالساا تاقوأ ىف لوسرلا دنع روضحلا نم مهترفن تناك اذإ ىنعي (مه.ديأ تمدق امب ةبيصم

 كؤاج مث ءكنم اهيبسب اوفاخ ةيانجي اوتأ اذإ ةرسحلاو منلا ةدش ىف ملاح نوكي فيكف ؛ اذكه

 ةحللصملاو.رخلا الإ ةيانجلا كلتب اندّرأام انا.: بذكلا+ ليس لغ هللا نوفلحو اًوبأ مآ,اوات

 مأ اوباغ ءاوس . هل ةياغال لوسرلا نع ةرفنلا نم مهبلق ىفام نا نايب مالكلا اذه نم ضرغلاو

 ىفام هللا ملعي نيذلا كئلوأ) هلوقب ىنعملا اذه دك أ ىلاعت هنا مث  اوبرق مأ اودعب ءاوسو ؛ اورضح

 هترثكل هنا ىنعي ء هللا الإ هبلعيال ءىش اذه : لاق ءىش ىف ةغلابملا دارأ نم نأ ىنعملاو (مهبولق

 ةدش مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا فرع امل مث ؛ ىلاعت هللا الإ هتفرعم ىلع دحأ ردقيال هتوقو

 ىف مهل لقو مهظعو مهنع ضرعأف) لاف مهلماعي فيك هن هبلعأ مهترفنو مهتوادع ةياهنو مهضغب

 ند دىش لإ هف هج احح فاشالا ندح مظتنم هانررقام ىلع مالكلا اذهو (اغيلب الوق مهسفنأ

 اوبرطضا فيك نيرخأتملاو نيمدقتملا نا لع ريسفتلا بتك علاط رهو : رامضالاو فذحلا

 . ملعأ هللاو هيف

 هنم دارملا نأ : لوألا : اهوجو (ةبيصم مهتباصأ) هلوق ريسفت ىف اوركذ (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةالصلا هيلع ىنلا ىلإ اًواج مهف « مالسلا هيلع لوسرلا كح ىضريال هنأ رقأ ىذلا مهحاص رمع لتق

 اذهو : ةحلصملا الإ لوسرلا ريغ ىلإ باهذلاب اودارأام مهنا اوفلحو همدب رمع اوبلاطف مالسلاو

 ةالصلا هيلع لوسرلاىلاعت هللارمأام ةبيصلاهذهنم دارملا : ىابجلا ىلعوبأ لاق : ىناثلا . جاجزلا رايتتخا

 هترضح نع درطلاو لالذالا ديزمب مهصخب هناو ء تاوزغلا ف مهيحصتسإال هنأ نم مالسلاو

 مهب كنيرغنل ةنيدملا ف نوفجرملاو ضرم مهبولق ىف نيذلاو نوقفانملا هتنيبل نثل) ىلاعت هلوق وهو



 اح ام ةبيصم مهتباصأ اذإ تكف و لاشالوق 101

 هع رم هاما 52 6' بهَس ا |ذخط |

 هلل نوفلحي 0 مش © مهيدليأ ل ام 0 مهتباصأ اذ 0

 و 0 هللا ع نبذل كو <30 2 ما ّدلإ ندر نإ
 ه_- أ

 ه رن ني نس 6ه دو سا 6262

 "كارو نسأاد ىلا هلم ع ضرع

 هذهب نيبو « توغاطلا ىلإ ىاحتلا ىف نيقفانملا ةبغر ىلوالا ةيآلا ىف نيب (ىلوألا ةلأسملا)

 نع نوقفانملا دصامإ : نوزئسفملا لاقا. ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ىلإ مكاحتلا نع مهترفن ةيألا

 الإ كحال هناو اشرلا ذخأيال هنأ اوملعو ؛ نيماظ اوناك مهنآل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا كح

 نذل قف موادعل ذم كلذ ناك : ليقو : كحلا رمب

 ةغلابللاو ديك أتللردصملا ركذو ؛ كنع نوضرءيىأ . ادودص كنع نودصي4ةيناثلا ةلأسملا)

 ! كودك ىأ اذ دص# لق هناك

 اندرأ نإ هللاب نوفلح كّواج م مهيدي تمدق امي ةبيضم مهتباصأ 22 0 ار

 مهسفنأ ىف مل لقو مهظعو مهنع ضرعأف مهمولق ىفام هلا معي نيذلا كقلزرأا اهمزوت ور اناغ ]الإ

 (/خيلب الؤق
 : لئاسم ةيآلا كم

 فيكف) هلوق نأ :لواللا :ةييحلر اهلق امب ةبالا هذه لاصتا ىف نأ معا «( لوألا ةلأسملاإ)

 اهدعب امب لصتم ةيآلا هذه لبق امو ؛ نيبلا ىف عقو مالك (مهديأ تمدق امب ةبيصم مهتباصأ اذإ

 مث ادودص كنع نودصي نيقفانملا تيأر لوسرلا ىلإوهللا لزنأام ىلإ اولاعت مل لبق اذاو : اكس

 دشأ كنع نودصي مسالا لوأ ىفمهنأ ىنعي ءاقيفوتو اناسحإ الإ اندرأ نإ هللاب نوفلحي كاج

 ناسحالا الإ دصاا كلذب اودارأ ام مهنأ ىلع ابذك هللاب نوفلحيو كنوئبحي كلذ دعب مث ء دودصا

 اذهو « ىنجألا مالكلاكنيبلا ف تعقو ةيآلا كلتو ءالصتم مظنلا ن وكيردقتلا اذهللعو : قيفوتلاو

 : رعاشلا ل وفكام وهو لضاازتعا ىئمس

 نامجرت ىلإ ىعمس تجوحأ دق اهتغلبو نيناثلا نإ
 نمدل نوكي نأ هطرش ىنجألا مالكلا اذه نأ الإ « نيبلا فعقو ىنجأ مالك «ابتغلبو : هلوقف

 ىف فطلتو بطاخبلل ءاعد اهتغلب : هلوق ناف ؛ تيبلا اذه يف مي دوص#ملا كلذب قلعت هوجولا ضعب



 ولو و الل ملوك اا كو هل كرت أاه لإ اولاعت مل لبق اذإو» ىلاعت هلوق

 نايغطلا لهأ ضعب ىلإ ىاحتي نأ دارأ سانلا ضعب نا مالكلا دوصقم 4(ةئلاثلا ةلأسملا)

 اذه ىلإ ماحتلا نوكي نأ ككاو: ىضاعلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص دم ىلإ ماحتلا دريملو

 :لواألا : هوجو هيلع لديو « رفكمالسلاو ةالصلا هيلع دمع كح اضرلامدعو : رفكلاك توغاطلا

 ىلإ كاحتلا لع (هب اورفكي نأ اورمأ دقو توغاطلا ىلإ اومكاحتي نأ نوديرب) لاق ىلاعت هنا

 توغاطلاب رفكلا نأ ءهللاب رفك توغاطلاب امبالا نأ كش الو ؛ هب انامبا نوكي توغاطلا

 هلوق ىلإ (مهنيب رجت امف كومكحي ىتح فنونمؤرال كبرو الف) ىلاعت هلوق : ىناثلا . هللاب ناميإ

 : كلاثلا . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مكحب ضري مل نم ريفكت ىف صن اذهو (اهلست اودسيو)

 ىلع لدي اذهو (ميلأ باذع مهييصيوأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأنع نوفلاخي نيذلا رذحيلف) ىلاعت هلوق

 رماوأ وأ هللا رماوأ نم اًئيش در نم نأ ىلع لئالد تايآآلا هذه ىفو : ةميظع ةيصعم هتفلاخم نأ

 ةهج نموأ كلا ةهج نم هدر ءاوس « مالسالا نع جراخ وهف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 مهلتقو ةاكرلا ىعنام دادتراب محلا نم هيأا ةباحصلا تبهذام ةحص بجوب كلذو « درعلا

 . مهيرارذ ىسو

 (اديعب الالض مهلضي نأ ناطيششلا ديريو) ىلاعت هلوق نا : ةلزتعملا تلاق «ةعبارلا ةلأسملا)

 هنلا اقلخنلا اولإ هنأ * لواللا ؟! هوجو نم هنايناو «هتداازاب ال وا هللا قاض نبيل :نفاكلا زيك نأ لكل

 :ىتاثلا ؟هيلع همذ ملف ريثات هيف هلنكي مل اذإو « هيف ناطيشال ريثأت ىأف هنم هدارأو رفاكلا ف رفكلا

 ىلوأ مذلاب وه ناكل امل ًاديرم ىلاعت ناك ولف ؟ ةلالضلا هذه ديري هنا ببسي ناطيشلا مذ ىلاعت هنأ

 اولوقت نأ هللا دنع اتقم ربك ) ىلاعت لاق ىلوأ مذلاب ناكهلعف مث ايش باع نم لك نأ ثيح نم

 فيك مهنأ نم بجعتلا راهظإ ىف حيرص ةيآلا لوأ ىف ىلاعت هلوق نا : ثلاثلا (نولعفت الام

 قب امل هللا قلخ كاحتلا كلذ ناك ولو 1و رزقك نأ اورمأ ذق مهنأ عم توغاطلا ىلإ اوك اخت

 بجعتلا لب « مهنم هتدرأو مهيف لعفلا كلذ تقلخ كنأ لجال اولعف امن : لاقي هناف ؛ بجعتلا

 ناك كلذ اولعف فيك مهنا مهنم بجعتي ذخأ مث مهيف كلذ لعف نم ناف ٠ قرات

 .:لاوأ فيلا ءا ليك نه للا

 انم تفرع دقو « مذلا وأ حدملا ةقيرطب كسلا ىلإ عجري لالدتسالا اذه لصاح نأ ملعاو

 . لعأ هللاو ىعادلاو ملعلاب ةضراعملاب الإ ةقيرطلا هذه ىف حدقنال انا

 نودصي نيقفانملا تيأر لوسرلا ىلإو هللا لزنأ ام ىلإ اولاعت مل لبق اذاوإل ىلاعت لاق م

 : ناتلأسم هيفو (ادودص كنع



 ةيآلا «كيلالزنأ ام اونمآ مهن ناسي يفلان أو ىلاعت هلوق ا

 ملفىدوييل ةعدتا نحر 1 2 ل ركب ىنأ ىلا اني قلطنا ىضرأ ال قفانملا لاقف قفانملا اع

 ه1 ل لإ نأ يدر ]| 2 كاف ع لآ اراضق , ربع كتنيو ىتثا:قفانملا لاقؤو ؛ قفانملا ضري

 لاق « معن لا لاقف اذكهأ : يا ابك سوارا قواملا | يلعاكح ركب ابأو السلا و ةالصلا

 هب برضف امهيلا جرخ مث هفيس ذخأف لخدف . امكيلا جرخأو اهيضقأف لخدأ ةجاح ىل نإ اربصا

 لأسف ملسو هيع هللا ىلص ىنلا ىلإ رمع اوكسشف قفانلا الكل لف ا يدارولا يزهو هزت نحل قفادملا

 : لاقو لالا ىف مالسلا هيلع ليربج ءاجخ , هللا لوسر اي كنكح در هنإ : رمع لاقف : هتصق نع ريع

 اذهىلعو«قورافلا تنأ» رهعل ملسو هيلعدللا ىلص ىنلا لاقف ؛ لطابلاو قحلا نيب قرف قورافلا هنا

 . فرشالا نب بعك وه ترغاطلا لوقلا

 تاكو « مهضعب قفانو دوهلا نم سان ملسأ هنأ ةبآلا هذه لوزن ببس ىف (ةيناثلا هياورلاإ)

 اذ[ 012 وع ودلو ةئاق ةلداهنماذخأ و هيب لق اهارتضت ظرق: لتق 13] ةلهاجلا "3 زيسفنلاوأ ةلظرق

 مثو فرشأ ريضنلا ونب ناكو : رّقلا نم اقسو نيتس هتيد ىطعأ نكل : هب لتقي مل ايظرق ىرضن لتق

 لتق ةنيدملا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا رجاه املف ؛ جررخلا ءافلح ةظيرقو ؛ سواألا ءافلح

 ىلعر مت نم اقسو نوتس انيلعاميإ  انيلع صاصقال : ريضنااونب تلاقف ؛ هيف امصتخاف ايظرق ىرضن

 اننيدو « ةوخإ مويلا متأو نحنو :ةياهاجلا كحاذه : جرزخلا تلاقو « لبق نم هيلع انحلطصاام

 : ىلسالا نهاكلا ةدرب ىبأىلإ اوقلطنا : نوةقانملالاقف «كلذ ريضنلاو:ب ىأق « اننيي ضف الودحاو

 رحيل نهاكلاىلإ اوقلطناو نوقتانملا ىأف ؛ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا لب : نوبلسملا لاقو

 لسأف مالسالا ىلإ نهاكلا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا اعدو . ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف مهني

 . نهاكلا وه توغاطلا لوقلا اذه ىلعو ؛ ىدسلا لوق اذه

 « قح نيقفانملا نم لجر ىلع هل ناك نيمللا نم الجر نا : نسسحلا لاق (ةئلاثلا ةياورلا)

 « نثولا نع ليطاباألا مجرتي مكاق لجرو هيلا نومك احتب ةيلهاجلا لهأ ناك نثو ىلإ قفانملا هاعدف

 . لجرلا كلذ وه توغاطلاب دارملاف

 ةرضحب حادقلا نوبرضي مهنأ بقي رط ناكو « ناثوآلا لإن وك احتي اوناك«ةعبارلا ةياورلا

 . نثولا وه توغاطلاف لوقلا اذه ىلعو ؛ هب اولمع حادقلا ىلع جرخ اهف . نثولا

 رهاظ : سم وبألاق مث : نيقفانملا ضعب ىف تلزن ةيآلا هذه نأ ىلع اوقفتا نيرسفملا نأ لعاو

 ليبس ىلع مالسالا ربظأف ايدوهب ناك هنأ لثم ء باتكلا لهأ نم اقفانم ناك هنأ ىلع لدي ةيآلا

 قفانملا اذهلثمب قيليامنإ (كابقنملزتأاموكيلإ لزنأ ام اونمآ مهنأنوعزي) ىلاعتهلوقنآلقافتلا
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 ؛ىم# ةيآلا كيلا لزنأ اع اونم نمأ مثمأ نوعي نيدلا لإ ارت :'1أ» ىلاعت هلوق

 كلبق نم لزنا امو كيل

 يب راس

 ا 211 فر اورمأ دقَم توُعاّطل لِ اومك احن نأ نودي

1 2006 6 

 ام  اونمآ ممأ َنومح نيذلا َلَِر 3
 هر

 كا ولاعت م 0 لبق اًذِإو ى.» اديع 10 مهب نأ ناطمقلا

 ىا اجار اذ هم هه

 «دلد 000 ني تار لوسرا لاو

 نأ نوديري كلبق نم لزنأ امو كياإ لزنأ امب اونمآ مهنأ نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ )) ىلاعت 1

 اذإو اديعب الالض مهلضي نأ ناطيبشلا ديريو هب اورفكي نأ اورهأ دقو توغاطلا ىلإ اومك احت

 « ادودص كنع نودصي نيقفانملا تيأر لوسرلا ىلإو هللا لزنأام ىلإ اولاعت م ليق

 لوسرلا اوميطزو هللا اوعيطي نأ نيفلكملا عيمج ىلع ىلوالا ةيآلا ىف بجوأ امل ىلاعت هنأ ملعا

 ؛هكح نوضري الو لوسرلا نوعيطيال ضرم ممولق ىف نيذلاو نيقفانملا نأ ةنالا هذه ف

 ىذلا لوقلا ىفالا رثك الا ف نرالمعتسي الو ؛ ناتغل معزلاو معزلا ( ىلوالا ةلأسملا إل

 .قيض رو[ دك الان ملف هيف اوكش اذا نالف معز نولوقي ةيبرعلا له :ةكلللا لاق نحف

 ىلا متغلا نم موعزلا - ىعمصالا لاق . كدكلا مهو قب ىأ ( مهم زب هلل اذه) هلو# ربسفت كلذكف

 تلصلا نب ةيمال دشنأو « قهلا فلمعتسي معزلا : ىنرعالا نبا لاقو ؛ ال مأ محش امبأ نوفرعيال

 معزام مكبر ؟رجنيس هنأ 35 ندأ قالو

 نيقفانملا ىف تلزن ةيآلا نآل ءبذكلا هب دارملا ةيالا هذه ىف ىذلا :لوقنف اذه تفرع اذا

 عزان : نيرسفملا نم ريثك لاق :لوالا : اهوجو لوزنلا بابسأ ىف اوركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا إل

 كيو ىدب :قفانملا لاقو 2 مساقلاوبأ كنيبو ىنب :ىدوملا لاقف دوملا نم الجر نيقفانملا نم لجر

 تفتلي الوقحلاب ىضقي ناك لو هيلع هللا لص لوسرلا نأ كلذ ىف ببَسلاو « فرشالا نب بعك

 ناكقفانملاو ةاقع ناك ىدوبلاو1ةوثرلا قف ةبغارلا ديدش ناك ع فوسالا ب كلر رقما لا

 اةفرقالا نإ تكا كلي ناك قفانللو كر ان مكاحتلا ديري ىدوهيلا ناك ىنعملا اذهلف : الطبم

 ىدوييلل مالس ااوةالصلا هبلعلوسرلا - ؛ملس وهي هيلعهللأ لص هيلا ايهذف ؛ هلوق ىلع ىدوهلا رصأ مث

 ير. اطل و



 7 لإ 21 وان ندحأو ريع كلذور لاعت هلو "6

 . ايف صنال ةعقاو لكىف ماع (ءىث ىف متعزانت ناف) هلوق نال ؛اههريغودودحلاو

 هسيقي نأو دب الف سايقلاب ةروص ىف محلا تبثأ نم نأ ىلع ةيآلا تلد 4 عبارلا عرفلاإ

 نال سايقلاب اهيف ككحلا تبث ةروص ىلع هسيقي نأ زوحي الو ,« صنلاب اهيف محلا تبث ةروص ىلع

 . هلوسر صنو هللا صنب تبثىذلا محلا ىلإ هدربجب هنأ, رعشمهرهاظ(لوسرلاوهللاىلإهودرف)هلوق

 سايقلاو ؛نآرقلاب همكح تبث ىذلا ل صأللا ىلع سايقلا نأ ىلع ةيآلا تلد (سماخلا عرفلا إل

 ربخلا لع سايقلا ىلع امدقم نآرقلا لع سايق ناكاضراعت اذإ ةنسلاب همكتح تبث ىذلا لصألا ىلع

 ىلإ هودرف) هلوق ىفو (لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ) هلوق ىف ةنسلا لع باتكلا مدق ىلاعت هنأل

 . ذاعم ربخ ىف كلذكو (لوسرلاو هللا

 هللا باتك ىف ءامباب ديأت امهدحأ ناسابق ضراعت اذإ هنأ ىلع ةيآلا تلد 4 سداسلا عرفلا)

 ىف هان ركذاك ىنعي «ىناثلا ىلع مدقم لوألا ناف « هللا لوسر رابخأ نم ربخ ءاماب ديأت رخآلاو

 لعلو 2 نيتعاس نم لقأ ّق ةيآلا هذه نم اهانطينتسا ةلوكألا لتانملا هذ هف 2 سماخلا عرفلا

 مةددقفلا لوصأ لئاسم رثك أ طانتسا هنكمأ ءاصقتسالا لع ركحفلا لمعسااذإب ناسنالا

 كلا ده

 يلعوذ هدحاوو ع وار رمزا قود ا (رمألا كان هلوق اي ةرشع ةثلاغلا ةلأسملا)

 . ظفللا ىف هل دحاو الو عمجلل ءامسأ املك« ليخلاو لبالاو ءاسنلاك« سايقلا ريغ

 ىلوةلوقلا : قيرفلك لاقو متفلتخا : جاجزلالاق (متعزانت ناف) هلوق« ةرشع ةعبارلاةلًاسملا)

 نيمصخلا نم دحأو لك ةيذاجم نع ةرابع ةعزانملاو 2 بذجلا وه ىذلا عزنلا نم ةعزاتلا فافتشاو

 . هدسفب مع هانإ هعزئو هلوق بذج ةلواحم 0 2 هلوقل ةدحصم را

 5 د هيفو (رخآلا مويلاو هللب نونمؤت متنك نإ ىلاعت لاق مأ
 (لوسرلا اوعيطأو هللأ اوعيطأ) هلوق لإ اذئاع نوكي نأ ل متحديعولا اذه لوألا ةلاسلا)

 1 لعأ هللاو (لوسرلاو هللأ ىلإ هودرف) هلوق ىلإو
 هللا عطي مل نم نأ ىضتقي (رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متتك نإ) هلوقرهاظ 4 يناثلا ةلأسملا)

 َ ديدملا ىلع لوم كل نامالا نع دما جر نأ ىضتعي اذهو 04 أتم ّمم وكيال لوسرلاو

 ١) مكلريخ ةيآلا هذه َّق هن 5 ىذلا كلذ ىأ «اليوأت 0 ريخ كلذ لا لاق 3

 كلا لام هلا اعاةرابع ليواتلا نال مك ةقاع نحو ٠0 ”ةيفاعر ه1



 بخ ةيآلا «لوسرلاو هللا ىإ هؤدرف ؛ ىثىف متعزانتناف» ىلاعن هلوف

 ةيآلا لوأ ىف لاق ىلاعت هنألل نينمؤملا عامجاب ةربعلا نأ ىلع ةيآلا تلد 6 رلا عرفلا)

 امأف « نينمؤملا عامجاب ةربعلا نأ ىلع اذه لدف (مكم رمآألا ىلوأو) لاق مث (اونمآ نيذلا اهيأ اي)

 مهم ةربع الف مهناميإ ف كشينيذلا قرفلا رئاس

 لدي (لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىث ىف متعزانت ناف) هلوق نأ انركذ (ةرشع ةيناثلا ةلأسملا)

 ىلع تلد كلذكف , لصأألا اذه ىلع تلد ةبآآلا هذه نأ اك : لوقنف « سايقلاب لمعلا ةح ىلع

 ضعي ركذن نحنو « سايقلاب لوقلا عورف نم ةريثك لئاسم

 52 هنلأ نب ةعفاو ىلإ ةاودرف هانعم 7 ىلإ هودرف) هلوق نأ انركذ دق «لوالا 00

 اهفلاخ ةنقأو لإ اهدر اهد ردا ىلا ناك ول ذإ ءاهبشت ةعقاو ىلإ اهودرف دارملا ترك كأو 1

 رذعتي ذئئيحو . قابلا ىلإ اهدر نم و ناوصلا ضعت لإ اهدر نكي مل ذئنيخ « ةفصلاو ةروصلا ىف

 اذه نإ مث . ةفصلاو ةروصلا ىف اههبشت ةعقاو ىلإ اهودرف :دار ان وكي نأو دبال هنأ انملعف ءدرلا

 ماصلا ةلبق نعولسو هيلع هللا لص هولأس امل مهنافربخلا امأ « رثآلاو ربخلاب دكؤي هانلق ىذلا ىنعملا

 ةليقلا نأ أك « لكألا ةمدقم ةمضمضملا ىنعي «تضمضمت ول تيأرأ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاَقف

 نع ةيمعثخلا هتلأس امو . ةلبقلا اذكف « موصلا ضقنت مل ةضمضملا كلت نأ اف ؛ عاملا ةمدقم

 لاق معن تلاقف ىزحي له هتيضقف نيد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف جحلا

 هنأ هنع هللا ىضر رمع نع ىوراهف رثآلا امأو «ءاضقلاب قحأ هللا نيدف مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةيآلا هذه ةلالد نم هانركذ ام عومجب لدف . كيأرب رومألا سقو رئاظنلاو هابشألا فرعا : لاق

 لعج دقف اذه تبث اذاو :هبيبشىل]ءىثلا درب رمأ (هودرف) هلوق نأ ىلعرثالا ةلالدو ردخلا ةلالدو

 « صناا لح ىف ؟كحلا هباشم صنلا لح ريغ ىف محلا نأ ىلع اليلد ةفصلاو ةروصلا ىف ةيباشملا هلل

 تادو « درطلاس ايق ءاهقفلا رثك أ هيمسيو « هابشأللاس ابق هللا همحر ىعفاشلا همس. ىذلاوه اذهو

 انيلعهبيبش لإ هودر هنأ وه (هودرف) هلوق نم دارلا نأ ليلدلاب تبث امل هنألهتحص ىلع ةيآلا هذه

 ةفكر ناوانذا ماو .لرط هيفا اذه و . ةاتملا رضع ناقلات اب ف هيلع لولا ل201

 !ةبتكلا رئاس ىف نوكذف ايف ءاصقتسالا امأف «تادآلا نم لئاسملا ظابما

 صن اهيفنوكيال نأ ةلأسملا ف سايقلاب لالدتسالا طرش نأ ىلع ةيآلا تلد (ىناثلا عرفلا إل

 .طارتشالا ادع راشم (هو درا: ىف ف متعز انت ناف) لوقا نال هنا و ةباتكلا 6

 عامجالاو ةنسلاو باتكللا نم صن ةعقاولاف دجوي مل اذا هنأ ىلع ةيآلا تلد( ثلاثلا عرفلا)

 تاارامكلا'ى"نساتملا لاس زر ال < لاق لوف هن ناار 0 ناك كلف رتل



 ةيآلا «لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش ىف متعزانت نافد ىلاعت هلوق ١6

 . عرشلا ىف ربتعم لصأ اذهو

 ىلوأو لوسرلا اوعيطأو) لاق مث  ركذلا ىف هدرفأف (هللا اوعيطأ) لاق هنا (ةرشاعلا ةلأسملا)

 هناحبس همسا نيب ركذلا ىف اوعمجيالنأ وهو . بدآلا اذهل هناحبس هللا نميلعت اذهو (مكنم رمآلا

 ىلوأولوسرلا اوعيطأو) لاق هنا ليلدب ؛كلذ زوجيفنيقواخل اىلإرمآألا ل 1 اذإ امأو « هريغمسا نيبو
 مالسااوةالصلاه يلع لوسرلادنعركذ ادحاو نأ ىور كلذلو « بدالا اذهل ميلعت اذهو (مكنم رمآلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف , ىوغ دقف امهاصع نمو « دشر دقف لوسرلاو هللا عاطأ نم : لاقو

 لورا قضايا نم ظنا وأ تلاوسأ) (ىدعاو هلل ىلع نم كلت اله تنأ ةييطتللا نينو

 . كلذ نع لاعتم هناحبس وهو ؛ ةسناجبو ةبسانم عون مهوب ظفللا ىف نيركذلا نيب عملا نأ هيف

 ةجح عامجالا نأ لع لدي (.كتم مالا ىلوأ و) هلوق نأ ىلع انللد دق «ةرشع ةيداحلا هلأسملا)
 « عامجالاب لوقلا عورف نم ةريثك لئاسم ىلع لد كلذكف لصاللا اذه ىلع لد هنأ اك : لوقنف

 : امضعب ركذن نحو

 ماكحأ طابنتسا مهنك نيذلا ءاملعلا لوقب الإ دقعنيال عامجالا نأ انبهذم («لوآلا عرفلا))

 هقفلا لوصأ بتك ىف دقعلاو لحلا لهأب نومسملا مث ءالؤهو « ةنسلاو باتكلا صوصت نم هللا

 عرشلا ىف ىمنلاو رمآلا مهل نيذلاو ٠ ىمألا ىلوأ ةعاط بجوأ ىلاعت هنا هيلع ةلاد ةبآلا : لوقت

 نم ماكحالا طاينتسا ةيفيكب هل ةفرعمال ىذلا ملكتملا نآل ءءاساعلا رم فنصلا اذه الإ سيل

 ماكحالا طابنتسا ىلع هل ةردقال ىذلا ثدحملاو رسفملاكلذكو « هيهنو هرمأب رابتعاال صوصنلا

 انيلع ةجح رمالا ىلوأ عامجا نأ ىلع ةيآلا تلد املف : هان ركذا٠ ىلع لدف ؛ ثيدحلاو نآرقلا نم

 نأ ىلع ةيآلا ةلالد امأو . ءاملعلا نم ةفئاطلا هذه لوق درجمب عامجالا دقعني هنأ ىلع ةيآلا ةلالد
 . رمآلا ىلوأ نم اوسيل مهمأ رهاظلا نم هنال ؛ رهاظف هيف لخاد ريغ ىداعلا

 هنأ حصالاو ؟ ةجح وه له فالخلا بيقع لصاحلا عامجالا نأ ىف اوفلتخا «قاثلا عرفلاإ)

 (مكنم رمآلا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو) هلوق نأ انيب انالل كلذو « ةيآلا هذه هيلع ليلدلاو ءةجح

 فالخلا دعب لصحام هيف لخدي اذهو مالا نم دقعلاو لحلا لهأ ةلمج ةعاط بوجو ىضَتَقِ

 . ةجح لكلا نوكي نأ بجوف . كلذك نكي ملامو

 سيل هنأ حصالاو ؟ طرش وه له رصعلا لهأ ضارقتنا نأ ىف اوفلتخا (ثلانلا عرفلاإ

 هيف لخدي كلذو « نيعمجملا ةعاط بوجو ىلع لدت امنآل كلذو « ةيالا هذه هيلع ليلدلاو ٠ طرشب



 ١ع . ةيألا«هللا ىلإ هودرف ءىث ىف متعزانت ناف» ىلاعت هلوق

 . ةدئاف ةءالاهذط قبال ذتنيْخ بودنم تار ركأملاب نانكلا نأ هانم ناكر ( وعيطأ) هلوقف ةيبدنلا !

 نا : لاقي ىتح بوجولا ةداذإ لع اهامح بجوف: رماو الا كلت نم امولعم.ناك ةيبدنلا درج نأال

 اهكرت نم عنملا لع تلد ةيآلا هذهو « اهكرت نم ىلوأ تارومأملا كلت لعف نأ لع تلدرماوأالا

 مويلاو هللاب نونمؤت متتك نإ) هلوقب ةيآلا متخ ىلاعت هنأ :ىناثلاو . ةدئاف ةيآلا هذهل قبب ذئنيخ

 هدوع لامتحا كلذكف « مئاق (هللاىلإ هودرف) هلوقب هصاصتخالامتحانأ امكف ؛ديعو وهو (رخآلا

 اذإو « هيف طايتحالا نأ كششالو . مّئاق (هللا ىلإ هودرف) هلوقو (هللا اوعيطأ) هلوق ىنعأ نيتلجلا ىلإ

 ةلاد ةيآلا هذه نأ تيثف بوجولل اجوم (هللااقعيطأ) :هلوقراص لكلا ىلإ دلعاولا كاذ دودي انكح

 عرشلا ىف ريتعم لصأ هنأ كش الو ,بوجولل رمالا رهاظنأ ىلع

 « لعفلا اماو لوقلا اما ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نع لوقنملا نأ معا ةنماثا ةلأسملا)

 ةمالا لع بجيف لعفلا امأو (لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ) ىلاعت هلوقل هتعاطإ بجيف لوقلا امأ

 بوجولل هتلارماوأ نأ لع لدي (اوعيطأ) هلوق نا انيب انا كلذو . ليلدلا هصخامالإ هب ءادتقالا

 نأ بجوف ءرمأ اذهو(هوعبتاف) مالسلاو ةالصلا هيلع دم ةفص ىف ىرخأ ةيآ ىف لاق ىلاعت هنامث

 نأ لجل ريغلا لعف لام نايتالا نع ةزابعا ةكباتملاو : ةنجاو ةتعباتم نأ تبتف« بوجؤلا كوكي

 , هلاعفأ لكىف لوسرلاب ءادنقالا بجوي (هللا اوعيطأ) هلوق نا تبثف . هلمف ريغلا كلذ

 ناربتعم نالصأ امهنأ كش الو هلاوقأ عيمج ىف هب ءادتقالا بجوي (لوسرلا اوعيطأو) هلوقو

 . ةعيرشلا ىف
 روفلا الو راركتتلا ديفيال عضولا لصأ ىف ناكناو رمآلا رهاظ نأ ملعا (ةعساتلا ةلأسملا)

 هنم حصي (هللا اوعيطأ) هلوق نا : لوألا : هوجو هيلع لدي « هيلع لدي عرشلا فرع ىف هنأ الإ

 اوعيطأ) هلوق نوكي نأ بجوف ٠ لخدل هالولام جارخا ءانثتسالا مكحو ؛ ناك تقو أرامل

 دفي ملول هنا : ىتاثاا . روفلا ىضتقي راركتلاو ءراركتلا ىضتقيكلذو  تاقوألا لكل الوانتم (هلل

 هانلمح ول امأ , ةروكذم ريغ ةطوصخلا ةيفيكلاو ضوصخلا؛تقولا نال « ةلمج بالا تراصل كلذ

 هجولا ىلع هلمح نم ىلوأ انيبم نوكيىذلا هجولا ىلع هللا مالك لمحو « ةنيبم ةبآلا تناك مودعلا ىلع

 نلابحلا نم نرخ طرفا و , نطرعقملا احلا هناك الا فام ىصفأ الو درعا ا

 ةعاطلا بوجو نأ ىضتقي اذهف « هللا ظفل ىلإ ةعاطلا ظفل فاضأ (هللا اوعيطأ) هلوق نا : ثلاثلا

 ةطاطقلا ناوليلول.ًاعتللا"قا هولا اذه نأ تيققتءااهإ امي وكتل وهل تل انو كل ناك انعم اذ ايا

 ةمايقلا مايق ىلإ نيفلكملا عيمج ىلع ةعاطلا بوجو ماود يضتتقي كلذو « ةيبوبرلاو ةيدوبعلا وه



 ةيآلا«لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىث ىف متعزانت نافد ىلاعتهلوق ١
 ةعقاولا نط باتكلا مومع اندجو اذإو ( نوملاظلا مث كئاوأف هللا لزنأ امب م 0

 نيذلا اهيأاي) ىلاعت هلوق : عباسلا . مومعلا اذهتحت لوخدلا مزل سايقلاب انمكحلب هب مكحنال انا مث

 صصخلا سايقلا انمدق مث ء ارضاح ناآرقلا مومع ناك اذاف (هلوسرو هللا ىدي نيب اومدقتال اونمآ

 (هللا ءاش ول اوكرمثأ نيذلا لوقيس) ىلاعت هلوق : نماثلا . هلوسرو هللا ىدي نيب ميدقتلا مزل هيلع

 ةيوقلا تابجوملا رهو « رافكلا تافص نم نظلا عابتا لعج (نظلا ىلإ نوعبتي نا) هلوق ىلإ

 زاوج ىلع لدي هنأ انيب امل صنلا اذه كرت ةتبلا سايقلاب لمعلا زوال نأىضتقي اذهف « مهتمذميف

 قبب نأ اهمتادجو دنع بجوف ٠ صوصنلا نادقف دنع كلذ ىلع لد امنإ هنكل « سايقلاب لمعلا

 ثيدح ىنع ىور اذإ» لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور هنا : عساتلا . لصالا ىلع

 « سايقلا نم ىوقأ ثيدحلا نا كش الو «هورذالإو هولبقاف هقفاو ناف هللا باتك ىلع هوضرعاف

 ىذلاهللا مالك ن آر قلانا : رشاعلا . هب ىلوأس ايقلاف ًادودرمباتكلاهقفاويالىذلا ثيدحلان اك اذاف

 , فيعضلاناسنالا لقعقرفي سايقلاو « ديمح يكح نم ليزنت هفلخنمال و هيدي نيب نم لطابا يانج

 ىرحأو ةعباتملاب ىوقأ لوالا نأ لع ميلس لقع هل نم لكو

 باتتكلا ىنعأ : ةعبرألا لوصألا هذه ىو.ام نأ ىلع ةلاد ةبآلا هذه (ةسداسلا ةلأسملاإ)

 : امهدحأ : نيمسق عئاقولا لعج ىلاعت هنال كلذو ؛ لطاب دودرم سايقلاو عامجالاو ةنسلاو

 هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهمأاي) هلوق وهو ةعاطلاب اف رهأو اهيلع ةصوصنم اهماكحأ نوكتام

 او 11 12 همر اهنا نوكتت الاع 1 قاثلاو (مكنم رءآلا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو

 نيذه ىلع ديزمال ناك اذاف (لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىث ىف متعزانت ناف) هلوق وهو دامتجالاب

 يدل 11 1 كذا لد نام ضاخ ةفلكم ابين دحاو 1ك ىف ىلايت هتان رهأ دقوا نيشسنلا

 ان 4 لإ لاوقلا © ل وهف اذه ين اذإ و هي راللا لوص الا هذه ىوس ءىدب كدمت نأ تلكللل

 ناكنإ هللا همحر كلام هب لوي ىذلا حالصتسالاب لوقلاو ,هنع هللا ىضرةفينحوبأ هب لوقي ىذلا

 ناكةعبرألا هذهل ًارراغم ناكنإو « هيف ةدئافالو ةراع رييغتوهف ةعيرألارومألا هذه دحأ هب دارملا

 انركذ اي هنالطب ىلع ةيآلا هذه ةلالدل ًاعطق الطاب هب لوقلا

 لدي (لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ) ىلاعت هلوق نأ ءاهقفلا نم ريثك معز «ةعباسلا ةلأسملا)

 ىلع لديال اذهف(هللا اوعيطأ) هلوق :اولاقفهيلع نوملكتملا ضرتعاو : بوجولل رمألا رهاظنأ ىلع

 « لطايب وهو لولدملا ىلإ ليلدلا راقتفا ىضتقي اذهو. . بوجولل رمأألا نأ تبث اذإ الإ باخيالا

 يلع ةلاد ةصوصخلا عئاقولا ىف ةدراولا رماوألا نأ : لوألا : نيهجو نم هنع اوبيحي نأ ءاهقفللو



 ١ 51/ ةيالا «لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش ىف متعزانت ناف» ىلاعت هلوق

 ؟ ةيلصالا ةءارنلا ىلإ

 «نيمسق عئاقولا لعج ىلاعت هنأ ىلع تلد ةيآلا هذه نآل كلذو ٠ , عوفدف لوألا امأ : انلق

 طلاب لولا مسق قلا فرمأ م ؛ .كإدكك نكي لاما اهتم هلع اضوضنم ابك نوكي اههام

 د * اانع ءاؤللا 00 نأ روع تلد لرد ران واما كيان ناقل مسقلا ىف رمأو « دايقتالاو

 وأ ىننب اهف ةموصخلاوبغنشلا مطق نم دبال لب ؛ كلذ لمتحتال تناك امبر ةعقاولان آل :توكسلا

 باوجلا اذهبو « ةعقاولا كلت نع توكسلا ىلع هللا ىلإ درلا لمح عنتما كلذك ناك اذاو « تابثإ

 ةاكلاتنا لا در ذاتق رع

 ةعقاولا در نوكي الف « لقعلا كحةمولعم ةيلصألا ةءاربلا نأ هباوج (ىناثلا لاؤسلا امأو

 ناكاهياع صوصنملا ماكحالا ىلإ ةعقاولا مكح انددر اذإ امأ : هوجولا نم هجوب هللا ىلإ ادر اهلا

 ٠ ىلوأ هجولا اذه ىلع ظفللا لمح ناكف ؛ ىلاعت هللا ماكحأ ىلعةعقاولل ادر اذه

 الف . اقلطم سايقلا ىلع نامدقم ةنسااو باتتكتلا نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه (ةسماخلا ةلأسملا)

 قئابعلا ناك ءازوس'ءادتبلا [سابفلا يسن ام طيطسل) رجل( ساما كيبل امل لكملا

 ىلاعت هلوق نأ انيب انأ هيلع لديو . المأ كلذ لبق اصوصخم صنلا كلذ ناك ءاوس ءايفخ وأ ايلج

 ةعباتم نأ تبثفع قلطم رمآلا اذهو : ةنسلاو باتكلا ةعاطب رمأ (لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ)

 كلذ دكؤي امو «ةبجاو دجوي ل وأ أمهصصخب وأ امهضراعي سايق لصح ءاوس ةنسلاو باتكلا

 ناك كهاملا ادق لع طارش الل سانلا نم ارتك لاو لع ناو ةئلك نأ ااه : يرد

 الإ سايقلا ىلإ لودعلا زوحال هنأ ف حيرص (لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش ىف متعزانت ناف) هلوق

 اذهو , ةثالثلا لوصالا ركذ نع سايقلا ركذ رخأ ىلاحت هنا : ىناثلا . لوصاللا نادقف دنع

 بيترتلا اذه ربتعا سو هيلع هللا لص هنأ : ثلاثلا . ةثالثلا لوصأألا نع رخؤم هب لمعلا نأب رعشم

 ةنسلاو باتكلا نادجو مدع ىلع هزاوج قلعو « باتكلا نع داهتجالا رخأ ثيح ذاعم ةصق ىف

 ةكئالملل انلق ذإو) لاق ثيح مدأل دوجسلاب ةكئالملا مأ ىلاعت هنا : عبارلا «دجت مل ناف» هلوقب

 كلذنع هسفن صصخلب ؛ ةيلكلاب صنلا اذهعفدي ل سيلبإ نإمث (سيلباالإ اودجسف مدآل اودجسا

 امدقم سايقلا لعج هنأىع ءالقعلا عمجأ مْ (نيطنمهتقلخو ران نمىتتقلخ) هلوقوه سايقب مومعاا

 سايقلل ميدقت سايقلاب صنلا صيصخت نأ ىلع لدي اذهو « انولعم ببسلا كاذب راصو صنلا ىلع

 سيل سايقلاو « رتاوتلاب تبث هنال هنتم ىف عوطقم نآرقلا نأ : سماخلا . زئاج ريغ هناو صنلا ىلع

 يلا هت هلوق : سداسلا . نونظملا ىلع حجار عوطقملاو : تابجلا عيمج نم نونظم وه لب ؛ كإذك



 ةيآلا «لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ىشىف متعزانت نافدىلاعن هلوق 19

 ىف ءالعلاو . 111 2 اف لع ةفوقوم نيطالسلاو ا ءارماللا (لانعأ:نأ :!اهسماخو...قسافلا .جافلا

 نيموصحملا ةمالا لع ةيآلا لمح امأو « ىلوأ مهيلعرمآلاىلوأ ظفل لمح ناكف : ءارمآلا ءامأ ةقيقحلا

 مهتقرعمب ةطورشم مهتعاط نأ هانركذ ام : اهدحأ : هوجول دعبلا ةياغ ىف ضفاورلا هلوقتام ىلع

 ولو : قاطيال اه فيلكت اذه ناك مهتفرعم لبق مهتعاط انيلع بجوأ ولف ؛ مهيلا لوصولا ةردقو
 هلوق رهاظو ؛ طورشم باحيالا اذه راص مههاذمب و مهم نيفراع ان رص اذإ مهتعاط انيلع بجوأ

 اذه عفدي ام ةيالا قش اضيأو ؛ قالطالا ىضتقي (منم رمآلا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ)

 هلوق وهو ؛ ةدحاو ةظفل ىف رمآلا ىلوأ ةعاطو لوسرلا ةعاطب رمأ ىلاعت هنأل كلذو «لامحالا

 ءاعم ةطورشمو ةقلطم نوكتنأ زوحبال ةدحاولا ةظفللاو (كنم رمآلا لول لورا !رعطاو)

 اك 2811 وأ قى ىف ةقلطم نوكت نأ بجو لوسررلا قححب ف ةفلطم ةظفللا هذه تناك ابلف

 ؛دحاو مامإ الإ نامزلا ف نوكيال ممدنعو « عمج رمآلا ولوأو ؛ رمآلا ىلوأ ةعاطب رمأ ىلاعت هنأ

 (لوسرلاو هللاىلإ هودرف ءىشث ىف متعزانت ناف)لاق هنأ : اهثلاثو .رهاظلا فالخ درفلا لع عما لمحو

 « مامالاىلإهودرف ءىث ىف متعزانت ناف : لاقي نأ ب جول موصحملا مامالا را كلوا داش تاك راو

 . هانركذ امب ةيآلا ريسفت قحلا نأ تيئف

 ىلعاندنع لدي (لوسرلاو هتلاىلإ هودرف ءىش ىف متعزانت ناف) هلوق نأ لعا (ةعبارلا ةلأسملا)
 ناف دارملانوكحي نأ امإ(مىث ىف متعزانت ناف) هلوق نأ كلذ ىلع لدي ىذلاو ؛ ةجح سايقلا نأ

 ىف متفلتخا ناف دارملا وأ ؛ عامجالا وأ ةنسلا وأ باتكلا ىف هيلع صوصنم هنكح ءىش ىف متفلتخا

 بجو ريدقتلا كلذ ىلع نآل لطاب لوالاو « ةثالثلا هذه نم ءىث ىف هيلع صوصنم ريغ هنكح ءىث
 ذئئيحو (.كنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ) هلوق تحت الخاد كلذ ناكف هتعاط هيلع

 . زئاج ريغ هنإو « ىضمام نيعل ةداعإ (لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىث ىف متعزانت ناف) هلوق ريصي

 باتكلاف روكذم ريغ همكح ءىشفف متعزانت ناف : دارملا نأ وهرىاثلا حن مسقلا اذه لطب اذإو

 همكح بلط (لوسرلاو هللا ىلإ هودرف) هلوق نم دارملا نكي مل كلذك ناك اذاو ؛ عامجالاو ةنسلاو

 عئاقولا فةصوصنملا ماكحالا ىلإ همكح در داره لا نوكي نأب جوف . ةنسلاو باتيكلا صوصن نم

 . سايقلاب رمألا ىلع ةلاد ةيآلا نأ تبثف ء سايقلا وه كلذو ؛ هل ةبماشملا

 هللا ىلإ هيلع اوضوف ىأ(لوسرلاو هللا ىلإ هودرف) هلوقب دارملا نوكي نأ زوال مل: ليق ناف

 ىلإ صوصنملا ريغ اودرف دارملا نوكحي نأ زوحيال ملف ًاضيأو ؟ هل اوضرءتت الو هنع اوتكساو
 ماكحاللا هذه اودرف دارملا نوكي نأ زوجيال مل اضيأو ؟صنلاب الإ هيف حيال هنأ ف صوصللا



 ١ 2 ةيآلا «مكم رمألا وأو دىلاعت هلوق

 . ىلوأ نيطالسااو ءارمألا لع ظفللا لمح ناكف ؛ قاخلا ىلع ذفان رمأ مل سيلف عامجالا لهأ امأ

 ءادأب ماكحلا رمأ ىلاعت هنأ وهف ةيآلا لوأ امأ , هانركذام بساني اهرخآو ةيآلا لوأ نأ :ىناثلاو

 , لكشأ امف ةنسلاو باتكلا ىلإ درلاب رمأ ىلاعت هنأ وهف ةيآلا رخآ امأو « لدعلا ةياعربو تانامألا

 بيغرتلا ىف غلاب سو هيلع هللا للص ىنلا نأ : ثلاثلا . عامجالا لهأبال ءارمآلاب قيلي امنإ اذهو

 دّقف قاصع نمو ىنعاطأ دقو ىريمأ عاطأ نمو هللا عاطأ دّقف ىنعاطأ نمو لاققف ؛ ءارمألا ةعاط ىف

 لالدتنلالا لم"لاوملا نم (هزككذ نكع ام" اذهفأ كى اضع نلف كانا | ضع ند اشر

 :ماناكذ ىلا

 ىلع (مكنم رمآلا ىلوأو) هلوق اولمح نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج نأ عازنال هنأ : باوجلاو

 لاوقأ نع اجراخ الوق اذه نكي مل لحلاو دمعلا لهأ نم ءادلعلا عيمج هنم دارملا : انلق اذاف « ءابلعلا

 : لوآلا لاؤسلا عفدتاف ٠ ةعطاقلا ةجحلاب هل احيحصتو ملا قفا دعو ازاتخا انما ناكل! اةحلا

 ناهرب هانركذ ىذلاو « ةفيعض هوجو اهوركذ ىتلا هوجولا نآل ؛ عوفدم وهف ىناثثا ملا وس 6

 ةمآللا نأ : اهدحأف : اهنم ىوقأ ىرخأ هوجوب هوجولا لات ضراعن انأ ىلع ؛ىلوأ انلوقناكف ؛عطاق

 كلذ" تاروضلا يش كلدلاب لع اهف مهتعاط بجي امتإ نيطالسلاو ءارمآلا نأ ىلع ةعمج

 باتكلا ةعاط ..رع الصفنم اممق اذه نوكي ال ذكي « ةنسلاو باتكلا الإ سيل ليلدلا

 جوزال ةجوزلا ةعاط بوجو نأ م« هيفالخاد نوكي لب ؛ هلوسر ةعاطو هللا ةعاط نعو : ةنسلاو

 عامجالا ىلع هانلح اذإ امأ ءلوسرلا ةعاطو هللا ةعاط ىف لخاد ذاتسس الل ذيملتااو ؛نيدلاوللدلولاو

 تانكلا نإ نركال تح ح ىلع عامجالا لد اممرر هنآل « اهتحت الخاد مسقلا اذه نكي مل

 . ىلوأ اذهف ٠ نيلوآلا نيمسقلا نع الصفنم مسقلا اذه لعج نكمأ ذكيف « هيلع ةلالد ةنسلاو

 ءارماألا ةعاط نال : ةيآلا ف طرشلا لاخدإ ىضتقي ءارمآلا ةعاط ىلع ةيآلا لمح نأ : اهناثو

 .ىلوأ اذه ناكف ؛ ةيالاف طرشلا لخديال عامجالا ىلع هانلمح اذاف ؛ قحلا عم اوناك اذإ بجت امبإ

 مح هنكح فلاخي مدقم عامجاب رعشم(هّللا ىلإ هودرف ءىث ىف متعزانت ناف)دعب نم هلوق نأ :امملاتو

 ةبجاو عامجالا لهأ ةعاطنأ اندنعو ء اعطق ةبجاو هلوسر ةعاطو هللا ةعاطنأ : اهعبارو . عزانتلا اذه

 ممنآل ةمر نوكنت اهنأ رثكحألا لب . اعطق ةبجاو ريغف نيطالسلاو ءارمآلا ةعاط امأو.اتطف

 عامجالا ىلع ةيآلا لمح ناكف , فيعضا/نظلا بسحب ةبجاون وكمت لقآلا فو « ملظلاب الإ ن ار

 لودمرلا | وتيطأ وزعت |وكظأ) .هلوقيوهو دحلاو طفلا ىف مالا« كل وأو ليا لاا غدا

 ىلع هلم نم ىلوأ موصعملا ىلع لوسرلاب نورةم وه ىذلا رمآلا ىلوأ لمح ناكف (رهآلا ىلوأو

 ,. كر 2و
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 , ةجح ةمآلا عامجإ نأ ىلع اندنع لدي (كنم رمآلا ىلوأو) هلوق نأ لعا 4(ةثلاثلا ةلأسملا)

 هللا رمأ نمو ةبآلا هذهىف مزجلا ليبس ىلعرمألا ىلوأ ةعاطب رمأ ىلاعت هللا نأ كلذ ىلع ليادلاو

 نع اموصعم نكي ملول ذإ « أطخلا نع اموصعم نوكي نأو دب ال عطقلاو مزجلا ليبس ىلع هتعاطب
 أطخلا كلذ لعفب ارمأك لذ نوكف ؛هتعباتمب هللا رمأ دق نوكي أطخلا ىلع همادتإ ردقتب ناك أطخلا

 رابتعالاب دحاولا لعفلا ىف ىبنلاو رمألا عامتجا ىلإ ىضفي اذهف «هنع ىبنم أطخ هنوكل أطخلاو

 لكنأ تيثو « مزجلا ليبس ىلعرمألا ىلوأ ةعاطب رمأ ىلاعت هللا نأ تبدف .لاحهناو ؛ دحاولا

 رمآلا ىلوأ نأ ًاعطق تبثف . أطخلا نع اموصعم نوكي نأ بجو مزجلا ليبس ىلع هتعاطب هللا رمأ نم

 ضعبوأ ةمالا عومج امإموصعملا كلذ : لوقن مث ء!اهوصعم نوكي نأو دبال ةيآلا هذهىف روكذملا

 هال ذه ىف اعاللا ل وأ, ةعاط كجوأ لاكي هللا ,نأ انيب انآ ؛ةماثلا ضعت ناوك نأ زئاجإلا«ةماللا

 ةدافتسالاو مهيلا لوصولا ىلع نيرداق مهب نيفراع اننوكب طورشم أعطق مهتعاط باحيإو ؛ ًاعطق

 نع نوزجاع  موصعملا مامالا ةفرعم نع نوزجاع اذه انتامز ىف انأ ةرورضلاب لعن نحو « مهنم

 موصعملا نأ انبلع كلذكرمألا ناك اذاو ؛ مهنم ملعلاو نيدلا ةدافتسا نع نوزجاع ؛ مها لوصولا

 لطب املو . مهفئاوط نم ةفثاط الو . ةمألا ضاعبأ نم اضعب سيل هتعاطب نينمؤملا هللا رمأ ىذلا

 نم دقعلاو لها لهأ (رمآلا ىلوأو) هلوقب دارملا وه ىذلا موصعملا كلذ نوكي نأ بجو اذه

 . ةجح ةمآلا عامجإ نب عطقلا بجوي كلذو : ةمآلا

 دارملانأ : اهدحأ : مركذام ىوس ىرخأ اهوجو (رمآلا ىلوأ)ف اوركذ نورسفملا : ليقناف

 ةدعا كلا” يح نب انعام لاق ءايارسلا لاا ادام #قافاو 6 نوعا ءافلخحا نماللا نول الم

 اع نا نع ةيرسا لع ًاريمأ ملسو هيلع هللا لصونلا هثعب ذإ ىمهسلا ةفاذح نب هللادبعفف ةيآلا

 ؛ رسأي نب رامع ايفو ةيرس ىلع اريمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هثعب ديلولا نب دلاخ ىف تاز اهنأ

 ةايعلا دارللا "انا وزع ارماألا للؤوأ' عاب وم وا ةن الا منه: كلراق ©« ىقيؤف اةفالتخا عبس كر

 لوقو :سابعنبا نعىلعثلا ةياور اذهو « مهيدسانلا نو.لعيو ةيعرشلا ماكحالا ىف نوتفي نيذلا
 كلو . نم رطملا ادعازلا كارما نأ لضفاوزلا نك لقت“ اهعيارز كاكضلاو دهانحو نسما

 هل عت ىذأا لوقلا ا ناكو هر ىلا ةذه اة زصخاةن آلا هدلج اريشقت ىاةماأللا لازوقأ تناك

 . الطاب ةمالا عامجاب كلذ ناك اهنع اجراخ

 لديو . متركذ امم ىلوأ نيطالسلاو ءارمآلا ىلع رمآلا ىلوأ لمح : لوقن نأ (ىاثلا لاؤسلا ١
7 

542 

 رماللاولوأ ةقيقحلا ىف مهف « قالا ىلع ةذفان مثرماوأ نيطالسلاو ءارمألا نأ : لوألا : هوجو هيلع



 ؤةجمب ةيآلا ءلوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهمأاي» ىلاعت هلوق

 امأاي) لاف ةالولا ةعاطإ ةبعرلا رمأ ةيعرلاىف لدعلاب ةالولاو ةاعرلا رمأ امل ىلاعت هنأ معا

 امب محي نأ مامالا ىلع قح : هنع هللاىضر بلاط ىبأ نب ىلع لاق اذهلو (هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا

 : لئاسم ةيآلا:ىفو . اوعيطيو انوعمسي نأ ةيعرلا لع قف كلذ لعف اذاف ؛ةناماألا ىؤيبو هللا لذ

 رمآألاةقفاوم ةعاطلا :انباعحألاقو « ةدارالا ةقفاوم ةعاطلا : ةلزتعملا تلاق «ىلو ألا ةلأسملا))

 2ع اره هل رومأللا نأ عازتلا امنإ : ةعاط مالا ةةفاوم نأىف عازنال هنأ انل . ةدارالاةقفاوهال

 تسيل ةعاطلا نأ ذئنيح تبث ادام نوكيال دقاهي رومأملا نأ ع انللد اذاف ؟المأ ًادارم نوكي نأ

 نأب اقلعتدق هربخو هللا لع نآل ديريال امب رمأي دق هللا نإ انلق امنإو ::ةدارالا ةقفاوم نع ةرابع

 دوجوو ؛ الهجامهءالقناو الاوز عنتمبربخلا اذهو ملعلا اذهو  ةتبلا بحلىبأ نم دجويال نامبالا
 نامبالارودص ناكف ؛ لاحم نيدضلا نيب عمجأو ؛ ريخلا اذهلو معلا اذهل فانمو داضم نام الا

 نوكب ملاعاو : الاح هنوكب املاع نوكيف لاو> الا هذه لكب ملاع ىلاعت هللاو . الاحم بهل 000

 نامءالاب هرمأدقو بحل ىبأ نم ناب الل ديرم ريغ ىلاعت هنأ تبثف « هل ًاديرم نوكيال الاحم ءىثلا

 ةرابع هللا ةعاط نأب عطقلا بجو اذه تبث اذإو « ةدارالا نودب دجوي دق رمآلا نأ تبثف

 ةقفاوا مسا ةعاطلا نأ ىلع اوجتحا دقف ةلزتعملا امأو « هتدارإ ةقفاوم نعال همأ ةقفاوم نع

 : رعاشلا لو ةدارالا

 عطي مل توم ىل نمت دق هردص اظيغ تجضنأ نم بر
 . دوجلاس رع ةعاخلا

 هذه لثم هتضراعم قيليال دانركذ ىذلا عطاقلا ليلدلا فنأب ملاع لقاعلا نأ : باوجلاو

 . ةيكراا ةجحلا

 كلذو . هقفلا لوصأ ملع رثك أ ىلع ةلمتشم ةفيرش ةيآ ةيآلا هذه نأ ملدا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةيآلا هذهو « سايقلاو عامجالاو ةنسلاو باتكلا : عبرأ ةعيرشلا لوصأ نأ" ورغد اءاهققلا

 ةراشالا تق دقف ةنسلاو باتكلا:امأ ::تيترتلا اذبم ةعبزالا لؤصاألا هذه راقت لع ةلمتسشم

 (لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ) هلوقب امهلإ
 ؟كفطعلا اذه 'ىفُم اف ت1 اةغاط عك لولا ةعاطاقأ يلا 121م اذان

 هنم لعن مث ؛هللا رمأ ىلع لدي باتكللاف“ « نيتلالدلا نابب كلذ ىف ةدئافلا : ىضاقلا لاق :انلق

 انركذ امب تبثف « ةلاحتال هللا رمأ هنم معن مث . لوسرلا رمأ ىلع لت ةنسلاو هلاك لوما كا

 !ةننلاو ناكتلاهمباتم بوت عقد (ق ولالا ارك طا هنا ا وكيطأر هلارف نأ



 ةيآلا «لوسرلا اوعيطأ و هللا اوعيطأ اونمآنيذلا !مأاي »ىلاعت هلوق ١

0 
 نآذ نم رْمَأْلا لوا لو رلا اوعبطأوَلا | وعبطأ 0 نيدذلا اما ا |

 مهامه هس ]ا 6 6 رثله سس سا

 مرارا .تونمؤت رة 0 هَلاَلإ هود رذ ه رق ءىش ف معَ

 - هةر 7 6 تاص منو ع لأ

 6042 ال وأتت ارسحاو ريح كلذ رخآلا

 ه- | اسس سس

 عيمج ىلا هنأ حيرصتلاك الذال ك2 نأ "شانلا نب مكح اذإو) هلوق « ةعبارلا ةلأسملا )9

 اياح ريصي قيرط ىأب هنأ ىف ةلمج ةبآلا تيقب مث « مهضعبل كلذ لب « كلا ىف اوعرشي نأ سانلا

 ءاكفأ] كطن ؟ىذلا وهنا مظعالا مامالا نم ةمالل دبال هنأ ىلع لئالدلا رئاس تلد املو

 7 لاك 6 لكلا هاتوا اننا نابل اك زهر كلت تراك" تذلبلا ل هالؤلاو

 35 مكظعي ىذلا معن 00 مكظعي ءىبث معن ّىأ يه مكظعي اعن هللا نإ 9 ىلاعت لاق مك

 را مكحلاوتانامالاءادأنمهيرومأملاوهو .كاذدب كظعيىث معنىأ «فوذحم حدملاب صوصخلاو

 تاعومسملاب ملعأ هناف هظعوو هللا أب اولمعا ىأ «ًاريصب أ ًاعيمم ناكهللا نإ إل لاق مث

 كارلا هذه فااردأ اك! ىلاعت دنأ هاو قرح أ ةقيقد هيف" كم ردصيام ىلع ميز اجب تارصيملاو

 دوف لدحلا كج اذإ أ (اريصب اعيعم ناكهللا نإ) لاق هامل !ءااحأناو لابعأا ليبس ىلع 7 1

 رص تارصبملا لكل ريصب وهف ةنامألا تيدأ نإو « محلا كلذ 3 تاعومسملا لكل عي

 ةاناقكلا ةللإ و ١ ضاع ةعاولافابحأ أ ظعأو ٠ عيطملل دعولا بابسأ مظعأ اذه نأ كالو كلذ

 « ىرخأ ةقيقد هيفو «كارب هناف هارت نكست مل ناف هارت كلن "مك هللا دبعا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب

 ىلإ هللا ضوف دق ةالولاو ةاضقلاو « لمك أ هللا ةيانع تناك دشأ دبعلا جايتحا ناك املك نأ ىهو

 وبسلاو ةلفغلا نع هزنم هناحبسوهف « دشأ مهئاضقو مهمكح مامتهالا ناكف ؛ دابعلا لادم مبماكحأ

 انكم ناك توافتلا اذه نأ اننرف ول نكلو « تاعومسملا عامسو تارصبملا راصبا ىف توافتلاو

 اذه ناك ايلف : ةاضقلاو ةالولا 5< تقو وه نايسنلاو ةلفغلا نع زارتحالاب عضاوملا كوأ ناكل

 نسحأ اف (اريصب ا هيمسناك هللا نإ) ةيالا هذه ةماخ ىف لاق مرجال ةيانعلا ديزمب اصوصخم عضوملا

 . غلاطملا هذهل ةقفاوملا عطاقملا هذه

 اس عقر ال كيوأ واكل دال طا فاشل نط لوبم كا ذل! اع أ ايإ ىلاعت هلوق

 <دليوأ نسبحأو ريخ كلذ رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت منك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف



 ١١ ةيآلا «لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب متتكح اذإ و» ىلاعت هلوق

 اذإو) ىلاعت لاق لدعلاب كحي نأ هيلع بجو اي اح ناك نم نأ ىلع اوعجأ مةناثلا ةلآاسلإ
 اركك نأ متتكح اذإ رمأي هللا نإ : ريدقتلاو (لدعلاب | رك نأ شانلا نال مكح

 (ىنرق اذ ناكولو اولدعاف متلق اذإو) لاقو (ناسحالاو لدعلاب سأي هللا نإ) لاقو . لدعلاب

 هللا لص ىنلا نع سنأ نعو 0 انلا نيب مكحاف ضرألا ىف ةفيلخ كانلعج انإ دواداي) لاقو

 تمحرتسا اذإو تادع تمكح اذإو تقدص تلاق اذإام ريخي ةماللا هذه لازتال» لاق ملسو هيلع

 الو هوشخي نأو ؛ ىوملا اوعبتيال نأ : اثالث ماكحلا ىلع ذخأ هللا نا : لاق نسحلا نعو «تمحر

 ىلإ (ضرآألا ىف ةفيلخ كانلعج انا دواداي) أرق مث . اليلق انمت هتايآب اورتشي الو « سانلا اوشخي

 هلوق ىلإ (نويبنلا اه مكحي رونو ىده ايف ةاروتلا انلزنأ انا) أرقو (ىوحلا عبنت الو) هلوق

 ملظلا ةمذم ىف ةدراولا تاي.آلا لدعلا بوجو ىلع لدي اممو (اليلق انمت ىتايآب اورتشتالو)

 موي دانم ىداني» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو (مبجاوزأو اوملظ نيذلا اورش-ا) ىلاعت لاق

 ةأود مهل فال الت مهلا ىرب نم ىتح مهلك نوعمجيف ؛ةيلظلا ناوعأ نيأو ةيلظلا نبأ ةمايقلا

 كلتف) لاقو (نوملاظلا لمعي امع الفاغ هللا نيسحالو) اضيأ لاقو «رانلا ىف نوقليو نوعمجيف

 (اواظامب ةيواخ مهتويب

 . ايندلا ةعفنم لظلا نم ضرغلا : ليق ناف

 (نيثراولا نحن انكو اليلق الإ مدعب نم نكست ل) هلوقب لاؤسلا نع هللا باجأف

 يعل ق ناهصللا ني عودي نأ كافل عي : ةع شتا ىعفاشلا لاق «ةثلاثلا ةلأسملا 9

 امهيلع مكحلاو امهم عامسالاو ٠ امهملع لايقالاو « هيدي نيب سولجلاو ؛ هيلع لوخدلا ىف : ءايشأ

 بحبو امهدحأ ىلإ هبلق ليم ناكناف «بلقلا نود لاعفألا ىف امهنيب ةيوستلا هيلع ذوخأملاو : لاق

 نلبي نأ ىغبني الو : لاق . هنع زرحتلا هنككم ال هنالل ةللع 45 الف رخآلا ىلع هتجحب بلغي نأ

 ئوعدلا نعمل نقلب الاء نامضخلا دجأب ضي كلذ نال هتدابش ادهاشالو هت اب اكلا

 وأ اودنبتتي نأ, دولشلا نقلي الو (ةراارقالاو'اراكنالا هيلع ئدملا قلبت ندرك لا

 لاو ا خآلا تلق نيك كلذ نإ اعغالا نود نيمصتللا دحأ فيني نأ هن لوا را

 هيلع هللا لص ىنلا نأ ىورو . نيمصاختم امادام امهتفايض ىلإ الو . امههدحأ ةفاض ىلإ وه بيحب

 لصاحو ؛ هقفل مك روك ذم هيف مالكلا مامتو . هعم همصخو الا مصخلا فيضيال ناك لسو

 ضرغب كلذ جزتميال نأو « هقحتسم ىلإ قحلا لاصيإ هنكح مكاحلا دوصقم نوكي نأ هنفارتالا

 (لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب متدكح اذإو) ىلاعت هلوقب دارملا وه كلذو ؛ رخآ



 ةيالا «لدعلاب او 5 نأ سانلا تيا مح 0 اذا ود» 0 ا 0

 3 0 هب ظعي من لأ نإ لد هاب ل 7 1

 «ه/)» 0 5 5 35

 عدوملا نأ ىلع لوم وهف رمع لعف امأو «نمتؤم ىلع الو عارولع نامضال» سو هيلع هللا لصد

 . نامضلا بجو» لعفب فرتعا

 لاقو : كالحلا دعب ةنومضم ةيراعلا : هنع ىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا لاق «ةسماخلا ةل أملا)

 اند أ كمأب هللا نإ) ىلاعت هلوة ىعفاشاا ةجح . ةنومضم ريغ : هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح وبأ

 اهنامض درو : امتروصب اهدر رذعت ابك اله دعبو « بوجولل ساللا رهاظو (ابلهأ ىلإ تانامأللا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةبآلا هذهريظنو . نيمضتلاب وجو ىلع ةلاد ةبالا تناكف « اهانعمب اهدر

 دعب ماعلا نكل ؛ ةعيدولا ف ةصوصخم ةيآلا نأ بابلا ىفام ىصقأ «هيدؤت ىتح تذخأ ام ديلا لعد

 ةيراعلاو: نومضمريغعدوملا نأو « نومضم ماتسملا نأىلع انعمجأ انآلف ًاضيأو ؛ ةجح صيصختلا

 هذخأ امهنم دحاو لك نآأل « رثك أ ماتسملا نيبو ةيراعلا نيب ةهباشملا : لوقنف « نيبلا ىف تعقو

 نيب ةمماشملا 546 . كلالا ضرغل ةعيدولا ان نا :عدوملاف الخ © ةسفن ضر ىنجالا

 هيلع هلوق ةفينح ىبأ ةجح . عدوملا نيبو راعتسملا نيب قرفلا ربظف . متأ ماتسملا 0

 . «نمّوم ىلع نامضال» مالسلاو ةالصلا

 . ىوقأ وهو نآرقلا رهاظ انليلد نآلو « ةيراعلا ىف اذكف « ماتسملا ف صوصخم هنإ : انلق

 ناك هللا نإ هب مكظعي امعن هللا نإ لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب متكح اذإوإل ىلاعت هلوق

 «اريصب 2

 هيلا قحلا كلذ تيدأف ق- كيلع كريغل بجو اذإ امع ةرابع ةناءالانأ لعا (ىلوألا ةلأسملا)

 هيلع بجو نم ترمأف قح هريغ لع ناسنال بجو اذإ امع ةرابع قحلاب محلاو « ةنامالاوه اذهف

 ىف هسفنب ناسنالا أدبي نأ حيحصلا بيترتلا ناكاملو . قحلا كلذ هل نم ىلإ هعفدي نأب قملا كلذ

 هدعب مث ءالوأ ةنامالاب رمأألا ركذ ىلاعت هنأ مرجال : هريغب لغتشي 0 عفانملا بل

 يف ةعدوم نرآرقلا فئاطل رثكأ ٍنآل « بيترتلا اذه نسحأ اف , قحلاب كحل 8

 00 تابدترثلا



 ١ ةيآلا ءاهلهأ ىلإ تانامأللا اودؤتنأ كرمأي هللا نإ »ىلاعت هلوق

 . ءاضعالا عيمج ىف

 لخديو ؛ عئادولا در اهيف لخديف قاخلا رئاس عم ةنامآلا ةياعر وهو (ىناثلا مسقلا امأوإل

 هيف لخديو « مبمويع سانلا لع ىشفيال نأ هيف لخديو ؛نزولاو ليكلا ىف فيفطتلا كرت هيف

 ؛ ةلطاباا تابصعتلا ىلع مولمحيإل نأب ماوعلا عم ءاملعلا لدعو مهتيعر عم ءارمآلا لدع

 0 دووملا ىبن هيف لخديو ؛ مارخأ ل مما ند ىف مهعفنت لامعأو تاداقتعا ىلإ مهنودشرب

 ىلبص دم نيد نم لضفأ هيلع متنأام نا : رافكلا مطوق نع مهيمنو ؛ سو هيلع هللا لص دم ىمأ

 , ةحلط نب نامنع ىلإ حاتفملا درب مالسسااو ةالصلا هيلع لوسرلا سعأ هيف لخديو ملسو هيلع هللا

 « هريغ نم دلو ادلو جوزلاب قحلتال نأ ىو . اهجرف ظفح ىف جورلل ةج وزلا ةنامأ هيف لخديو

 . اهتدع ءاضقنا نع اهرامخأ ىفو

 عقنألا وهام الإ هسفنل 0 نأ وهف هسفن عم ناسنالا ةنامأ وهو ( ثلاثا مسقلا امأو)

 اذهلو ؛ ةرخآلا ف هرضيام لع بضغلاو ةوهشلا ببسب مدقيال نأو ءايندلاو نيدلاىف هل حلصالاو

 انامل اذ لإ أ كرمأ 0 عقر نعال كم مكاو كل مكلك» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 رعانا) لاقف هياتك نم ةريثك عضاوم ىف ةنامالا رات مظع دقو , لكلا هيف لخدي (املهأ ىلإ

 لاقو. (ناسنالا اابلمجو انف نقفَشأ و اهنلمك نأ َنيبأفلابجلاو )نكراألاو تاودسلا لع هاا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو (مكتانا مأ اونو الو) لاقو (نوءارز ممدبعو مهتانامال مم نيذلاو)

 دبعلاو ةنامالا : رجافلاو ربلا ىلإ نيدؤي.ةثالث : نارهم نب نوميم لاقو (هل ةنامأال نمل نامبإ الد

 ةيآلا هذه ى لاق لاعت هنأ "لإ لكلا "ل راخم ناك ناورةنامالا ظفل : ىتلاقلا لاقر محرلا ةلصو

 ىرحجب ىرحيام ةنامالا هذبم دارملا نوكي نأ بجوف (اهلهأ ىلإ تانامالا اودؤت نأ كرمأي هللا نا)

 .. ريغلا ىلإ اهّدادأ نكع ىلا ابنالل ؛ لالا

 لاق . اصلاخ امسا لعج هناف عمج كلذلو ٠ لوعفملا هب ىمس ردصم ةئامالا 4(ةثلاثلا ةلأسملا)

 . ديحوتلا ىلع (ةنامالا) ءىرق :فاشكلا بحاص

 باطلا دنع اهدر بجيو « عئادولا تانامالا نم : ىزارلا ركب وبأ لاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 ازرانأ نع ىعلا" ىو هةيومضم امأفاسلا نتي فورد وسم الب ار ا

 لعوأ هنع تا ضر اللا عفا نان د نسا عاط اس 021
 ؟.ىنث ابعم كل بهذ : رمع لاف « تبهذف مرد. فال 7 ةتس ةعيدو ىدنع ناسنال ناك :ل اق قينأ

 لوسر لاق :لاق هيبأنع بيعش نب ور ىورام روهشملا لوقلا ةجحو ؛ ناهضلا ينمزلأف « ال تلق



 ةيآلاءاهلهأ ىلإ تانامأللا اودؤت نأ كرمأي هللا نإ :ىلاعت هلوق 5-3

 : لئاسم ةيآلا ىفو . ةيآلا هذه ىف اهم رمأ مرجال

 قلغأ حتفلا موي ةكم لخد امل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىور « لوألا ةلأسملا )ل

 حاتفملا عفدي نأ ىنأو حطسلا دعصو ؛ ةبعكلا باب ةبعكلا نداسناكو رادلادبع نب ةحلطنب ناهنع

 هنم هذخأو هدب هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلعىولف « هعنمأ مل هللا لوسر هنأ تملع ول لاقو « هيلا

 هيطعي نأ سابعلا هلأس جرخ ايلف « نيتعكر ىلصو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لخدو ؛ حتفو
 كلا ردك ناتع لإ 52 نأ انلغ وماق يذلا هده فلوتف»ةناذسلاو ةناقسلا هل عمجيو حاتفملا

 ةيآلاهيلعأرقو ًانآارق كنأش ىف هللالزنأ دقل :لاقف ؛قفرتتتج مث تيذآو تهرك أ : ىلعل نامْع لاقف

 للص لوسرلاربخأو مالسلاهيلعليربج طبهف « هللا ل وسر ادمن أو هللاالإ هلإالنأ دبشأ :نائعلاقف

 "0002 1 دعر فشلا نب ةنيعس لوف ؟انهف ٠ اذبأ واع دأل وأ ق"ةناذَسلا نأ ملسو هيلع هلل

 دارأ املف هللا ةناماب كاه لاف ح اتفملا ىنطعأ : نامثعل سو هيلع هللا لصوتلا لاق :قوروبأ لاقو

 هللاب نمت تنك نا : ةيناث ةرم كلذ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا لاقف ٠ هدي مض هلوانتي نأ

 لوسرلالاقف ؛هدي مضدلوانتي نأ دارأ املف , هللا ةناماب كاه : لاقف « حاتفملا ىنطعأف رخآلا مويلاو

 ىلص ىنلا ىلإ عفدو هللا ةناماب كاه : ةشلاثلا ىف نامثع لاقف « ةثلاث ةرم كلذ مالسلاو ةالصلا هيلع

 مث «سابعلا ىلإ هعفدي نأ دارأو حاتفملا هعمو فوطي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ماقف سو هيلع هللا

 هللا ىلص ىنلا لاقف « ةيآلا هذه هللا لزنأف « كعم ابيصن سابعلل نأ ىلع حاتفملا ذخ نامثعاي : لاق

 ىلإ حاتفملا عفدو رجاه ناهثع نا مث «ملاظ الإ كنم اهعزنيال ةدلات ةدلاخ كاه» ناهثعل لسو هيلع

 . مويلا هدلو ىف وهف ةبيش هيخأ

 هذبب ةصوصخ اهنوك بجويال ةصقلا هذه دنع ةيآلا هذه لوزن نأ معا (ةيناثلا ةلأسملا))

 هبر عم نوكت نأ اما ناسنالا ةلماعم نأ ٍلعاو ٠ تانامآلا عاونأ عيمج هيف لخدي لب ؛ ةيضقلا

 . ةثالثلا ماسقالا هذه عيمج ىف ةنامالا ةياعر نم دب الو . هسفن عم وأ دابعلا رئاس عموأ

 هل لحاسال رحب اذهو :تايبملاكرتو تارومأملا لعف ىف ىهف 4 برلا عم ةنامالا ةياعر امأإل

 لاقو . موصلاو ةاكرلاو ةالصلاو ةبانجلاو ءوضولا ىف « ةمزال ءىث لكىف ةنامالا : دوعسم نبالاق

 اهظفحاف كدنع اهتأبخ ةنامأ اذه لاقو ناسنالا جرف قلخ ىلاعت هنإ : امهنع هللا ىضر رمع نبأ

 ةميغلاو ةبيغلاو بذكلا ىف هلمعتسيال نأ ناسللا ةنامأف :عساو باب اذه نأ ملعاو ءاهقح الإ

 عمسلا ةنامأو « مارحلاىلإر ظنلاىف اهلمعتسيال نأنيعلإ ةنامأو : اهريغو شحفلاو ةعدبلاو رفكلاو

 لوقلا اذكو « اهريغو بيذاكألاو شحفلا عاممو « ىهانملاو ىهالملا عامس ىف هلمعتسيال نأ
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 يلم لِ تامل ار نأ 01 هاا نإ

 نبمهج ىلع در هيفو « ديبأتلاو دولخلاب اهفصو ىلاعت هنأ :اهيناث و « رامضالا اذه ىلإ ةجاح الف ءاملا

 ولو.ديبأتلا دواخلا عم ركذىلاعتهنأ اضيأو : ناعطقنيرانلا باذعوةنجلا ميعن نإ :لوقيثيح ناوفص

 نع ةرابع سيل دولخلا نأ اذه لدف « زئاج ريغ وهو راركتلا مزل ديبأتلا نع ةرابع دواخلا ناك

 اذه تبث اذإو « عطقنم ريغ وأ عطقنم هنأ نابب ريغ نم ثكملا لوط نع ةرابع وه لب « ديبأتلا

 ادلاخ منبج هؤازجل ادمعتم انمؤم لتقي نمو)ىلاعت هلوقب ةلزتعملا لالدتسا لطب اذه دنعف لصألا

 لوطادواخلانأ ةيآلا هذه ةلالدب انيب انألل ديبأتلا ليبسىلع رانلا ف قبب ةريبكلا بحاص نأ ىلع (اهف

 نيساشنلاو ضيم انهت رابط دا رملار(ةرولمل حاوزأ ايف فر لاا رت ان
 (نودلاخ اهيف مثو ةرهطم جاوزأ اهيف مهل) ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هلوق هريظنو ؛ ايندلا راذقأ عيمجو

 (اليلظ الظ مهلخدنو) هلوق : اهعبارو . ةيآلا كلتىف اهانركذ دق عضوملا اذهب ةقئاللا فئاطللاو

 ةغلابم وه لب ٠ لوعفم وأ لعاف ىنعمب هنإ لاقي ىتح لعفلا نع ءىني سيل ليلظلا : ىدحاولا لاق
 . ليلأ ليل : مهلوق لثم « لظلا تعن ىف

 اذحلو ؛ ةحارلا بابسأ مظعأ مدنع لظلا ناكف «ةرارحلا ةياغف تناكبرعلا دالب نأ ملعاو

 اذاف «ضرآلا ىف هللا لظ ناطلسلا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . ةحارلا نع ةيانك هواعج ىنعملا

 هيلا ليمبام اذه « ةحارلا ىف ةميظعلا ةغلابملا نع ةيانك ليلظاا ناك ةحارلا نع ةرابع لظلا ناك

 ةدئاف اف اهرحب ىذؤت سمش ةنجلا ىف نكي مل اذإ : لوقينم لاؤس عفدني قيرطلا اذهبو « ىرطاخ
 سمشلا رون لصيالو اهبف لظلاءوديىتلا عضاوملا نأ ايندلا ىف ىرن ًاضيأو . ليلظلا لظلاب اهفصو

 ىذلاهجولا اذه ىلع نآل كلذب ةنجلا ءاو» فصو ىنعم اف ايذؤم ادساف انفع اهؤاوه نوكي اهلا

 . تاهيشلا هذه عفدنت 0

 (هلهأ ىلإ تانامآلا اودؤتت نأ 1 رحاب هللا نإ)) ىلاعت هلوق

 ةرم فيلاكتلا ركحذ ىلإ داع هديعو حرشو رافكلا لاو-أ ضءبحرش امل هناحبس هنأ, معا

 ءالؤه اورفك نيذلل اولاق ثيح قملا اومتك مهنأ باتكسلا لهأ نع ىكح امل اضيأو ؛ ىرخأ

 تناك ءاوس « رومألا عيمجيف تانامألا ءادأب يالا هده نينمؤملا نأ" دلل وام ذل نمد

 ف نس امل اضيأو ؛ تالماعملاو ايندلا باب نم وأ ؛ تانايدلاو بهاذملا باب نم رومألا كلت

 ةنامالا ةحلاصاا لامعالا لجأ نم ناكو ؛ تاخلاصلا اولمعو اونمآ نيذلل مظعلاباوثا ةقباسلا ةيآلا

 ١١« رخف امد



 ةيآلا «تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلاو »ىلاعت هلوق ا رذوأ

 سس 6م أ مرر هت ه-أ

 تحت نم ىر َ تانج مهاخدنس تانحلاصلا | واَحَو ان

 7 الي الط مهلخدتو 2 او يف مك 5 يف َنيدلاَخ رامألا

 ع 7 هنأ بلقلا ىف عقيو ؛ وانلا ةعيبط ةلازإ لع ردقي زا عا وسب عيمج ا بلاغا رداقلا هنآ

 هنأ اك : : ليقف ؟ مظع ١١ دخلا اذه ىلإ فيعضلا صخشلا اذه بيذعت هتمحر ب قلي فيكف ؛ محر

 ديدهتلاو . ةاضعلاديدبتب الإ قبال ملاعلا م اظن ناف . كلذ ىضتقت ةمكحلاو ٠ مكح اًضِنَأ وهف محر

 كراع كد: نأ فيها ةاجالكتلا' قلع ةمالكل.انوض' قيمختلاب اناورقم نك 0 ليال هلك ردانعلا

 0 م

 نيدلاخ رامآلا اهتحت نم ىرجت تانج مهلخدنس تاحلاصلا اولمعو اونمآ 0 لل

 (اليلظ الظ مهلخدنو ةروطم جاوزأ اهيف ّ ًادبأ اهف

 ىف نامزالتي ديعولاو دعولا نأب ميركلا باتكلا اذه ىف ىلاعت هللا ةداع ترج دق هنأ ملعا

 + نال اس هلا ىو تلعألا يع لع هك ذلا

 ىلع لمعلا فطع ىلاعت هنالل لمعلا ريغ نامبالا نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه (ىلوألا ةلأسملا)
 هيف لخد هدحو نامالا ظفل ركذ ىتم : ىضاقلا لاق . هيلع فوطعملل رباغم فوطعملاو ؛نامالا

 كارتشالا مدع لصألا نآل ديعب اذهو « قيدصتلا وه نامبالا ناك لمعلا هعم رك ذ ىتمو ؛ لمعلا

 ابعمسنىتاا ظافلاألا هذه لعلف . اديفم هنوك نع نآرقلا جر كلذك مالا نأ الولو : ريختلا مدعو

 0 تا ليل اناكو ها او ان اكو ل اك يف ااا بألا هياكل هت ركل ناقل ف

 امأو :ةيوساا ىلع دارفالاو كارتشالا لاّحا نأب لوقلا لعاذه . هيلا انماهفأ تردابت ىذلا اذهال

 لمتحي ريدقتلاا ذه لع نآآل الف نايواستم رييغتلا لامحاو لصألا لع ءاقبلا َلامتحا نأب لوقلا لع

 ريغ رخآ ىنعملا ةعوضوم ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نامز ىف تناك ظافلالا هذه : لاقي تى ا

 نع نآرقاا جرخب نيريدقتلا نيذه ىلع نأ تبثف . نآلاهمبفن ىذلا اذه ىلإ ت ريغت مث «نآلاهمبفنام

 .ىضاقتا مالك عفدنا لصألا فالخ رييغتلاو كارتشالا نأ تبث اذإو ؛ ةجح هنوك

 ىلاعت هنأ :اهدحأ :ارومأ نيعيطملا باوث حرش ىف ركذ ىلاعت هنأ لعا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ملعاو : رامنألا هايم اهتحت نم ىرجتدارملا :جاجزلا لاقو « رامنألا اهتحت ند ىرجت تانج مهلخدي

 كلذإ امس ىراعتملا ىف هانلعج نإ امأ ؛ جاجزلا هلاقام لثم مالا ناكءاملا ناكمل امسارهنلا لج نإ



 ١و د إلا «امكح ًازيزع ناك هللا نإد ىلاعت هلوق

 . زئاج ريغ وهو صعي مل نل ابيذعت اذه
 لديتملاو ةدحاو تاذلاف ؛ جيضنلا ريغ جضنلا لعحي نأ : لوآلا : هوجو نم هنع باوجلاو

 ا .هأم نهاز 1 .جح 5 دلجلا كلذو 2 كالا وه بذحملا : ىاثلا . ةقمش] َْق رياغتلا ةيريغلاب

 كلذ راصوبدلخلا هللا هدج اذان, هتاذ ىلع دئازلا 4 قصتلملا اك ناك 0 نايل

 نأ : ثلاثلا . ىصاعلل الا ابيذعت كاذ نكحي مل هيلا باذعلا لوصول ايبس ديدجلا دلجلا

 ديدجت وه اميإ دولجلا ديدجتف (نارطق نم مهليبارس) ىلاعت لاق « ليبارسلا دولجلاب دارملا

 فضال ناطقا ند لعامل م ا ممزق كردهنإ 8 ؛ فعلك :رعط . تالي ] رحل

 اياد حإ 1 0 5 دقو 1 00 ب م , عاطقتالا

 ]را مهنأ اونظ الك ىنعي (اهريغ ادواج مهانلدب مهدواج تجضن الك) هلوق اذكف :هلوأ نم

 اذادج هللا مهنأ اونظ ثيحب ةايحلا نم ةديدج ةوق مهانيطعأ كالا ىلإ اوهتتأو اوةرتحاو

 :دفنب نأو دب الف ءهانتمهخ نآل , ديعب اذهو نخآ ادلج همخلنم جرخيف رفاكلا م نم دولخلا لد

 : لعأهللاو الوأ اروكذم قيرطلاكلذ نكي ملو ؛ دلجلا ليدبت ىف رخآ قيرط نم دبال هخل دافن دنعو

 : نالاؤس هيفو 4 باذعلا اوقوذيل ال ىلاعت لاق مث

 :زووزعلل كل وفك عطقني الو هقوذ مهل موديل ىأ(باذعلا اوةوذيل) هلوق «( لوألا لاؤساا)

 «باذعلا ةديدجلا ةلاحلا هذبب اوقوذيل دارملا اضيأو . هيف كدازو رعلا لغ كمادأ ىأ :هللاكزعأ

 . هيلع نورمتسم نوقئاذ مهف الإو

 دق ىلاعت هنلاو ؛ هنم اليلق ايش كردأ اذإ باذعلا قاذ نالف : لاقي امن هنأ (ىناثلا لاؤسلا)

 ؟ باذعلا اوقاذ مهنأ كلذ دعب ركذي نأ نسحب فيكف . باذعلا دشأ ىف اوناك مهنأ فصو

 نوكي لاح لكىف باذعلا كلذب مهساسحإ نأب رابخالا قوذلا ركذ نم دوصقملا : باوجلاو

 ل رتحالا كلذ ابكي لاؤزاالؤ:ناضت: ةف لح الام كيس لم فاو دللاةوتادلا ساحل

 : مكحلا نمو «بلاغاا رداقلا : زيزعلا نم دارملاو (اجكح ازيزع ناك هللا نإ ))ىلاعت لاق م

 بجعت باقلا ىف عقي هنآل ؛نسحلاةياغ ىف عضوملا اذه ىف امهركذو :«باوصلا الإ لعفيال ىذلا

 « هللا نم بيجعب نسيل اذه : ليقف ! دابآلا دبأ ةديدشلا رانلا ىف ناسنالا ءاقب نكمي تفيك هنأ نم



 ةيآلا «أران مهيلصن فوس انتايآب اورفك نيذلا نادىلاعت هلوق 320

 مام ريا 6 اكس 24 دع

 ل دير انآيأ اورقك َنيلا نإ

 دس مابا 72121 م2116

 «هك» ميك ازيزع 0 0 نإ ةطادعلا اوقوُدل اه هريغ اد د واج مانل 3

 ادولج مانلدب مهدواج تجضن ايلك اران مهلصن فوس انتايآب اورفك نيذلا نإإل ١ ىلاعت ةلوق

 ( ايكح ازيزع ناك هللا نإ باذعلا اوقوذيل اهريغ

 نم نيرفاكلا معيام نب باتكلا لهأ نم ةصاخلا ةفئاطلاب ديعولا ركذام دعب ىلاعت هنأ معا

 : لئاسم ةيآلا ىفو (انتايآب اورفك نيذلا نإ) لاقف' ديعولا

 هئامسأو هتافصو هلامفأو هللا تاذ ىلع لدي ام لك تايآآلا ف لخدي 4(ىلوآلا ةلأسملا)

 نأ اهنم «هوجوب نكل ؛دحجلاب نروكي سيل تايآلاب مثرفكو ؛لسرلاو بتكلاو ةكئالملاو

 تابفلاو كركشلا املي نأ اتماو ٠ انف ارنب الف "امنع" اوافعتنأ ًاهنمو « ثانا ابوك اوركش

 دقف هتقيقحو رفكلا دح امأو ء دسحلاو دانعلا ليبس ىلع اهم ملعلا عم اهوركشي نأ : اهنمو .اهف

 (مهيلع ءاوس اورفك نيذلا نا) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ةرقبلا ةروس ىف هان ركذ

 « لعفأ فوس لاقي ؛ديعولاو ديدبتلل ركذت ةملك «فوس» هيوبيس لاق « ةيناثلا ةلأسملا)

 ىلاعت لاق اضيأ دعولا ىف «فوس» ةملكدرت دقو (رقس هيلصأس) هلوقك نيسلا فرح اهنع بونيو

 رحسلا تقو ىلإ هرخأ ليق (ىبر مكل رفغتسأ فوس) لاقو (ىضرتف كبر كيطعي فوسلو)
 . لابقتسالاب ناتصوصخم «فوسد»و «نيسلا» ةملكف ةلججاب و ؛ ءاعدال اقيقحت

 هناف كلذ ىلع ةدايزهيف(مهلصن)هلوق نكل ءرانلا مهلخدن ىأ (مهيلصن) هلوق «ةثلاثلا ةأمجا

 . ةيوششم ىأ ةيلصم ةاش لاقي « رانلاب هتبوش ةلزنم
 :نالاؤس هيفو (باذعلا اوقوذيل اهريغ ادواج مهانلدب مدواج تجضن املك ) ىلاعت لاق مث

 مهنادبأ قبب مل ملف دابآلا نا مهئاَعبا ىلع ارداق ىلاعت ناكامل «لوألا لاؤسلا)

 ليدبت ىلإ جاتحال ىتح ؛ ةديدشلامالآلا اهلا لصوي هنأ عم قارتحالاو جضنلا نع ةنوصم رانلا ىف
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 مهنادبأ ىلإ لصوي نأ ىلع رداقىلاعت هنا : لوقنلب « لعفي انع لأسيال ىلاعت هنأ : باوجلاو

 . رانلا مهلخدأ ىلاعت هنا عم رانلا لاخدإ ريغ نم ةميظع املا

 ناك اهينعوىرخأ ًادواج اهناكم هللا قلخ واف تقرتحا اذإ ةيصاعلا دواجلا «ىناثلا لاؤسلا +



 ١ ْ ةيآلا «اريعس مرحب ىنك ود ىلاعت هلوق

 ناك لكفأو | دارا ةليضف تناكاملكف ؛ ةليضفلا دنع الإ لصحبال دسحلا نأ ملعاو

 دمحم اهاطعأ ىلاعت هنا م « نيدلا قف بصاخلا ما هرم مولعمو ؛ مظعأ هيلع نيدساحلا دسح

 اناوعأ راناك رانك وددت مظعأ و ةلود ىوقأ موي لك هلعج هنا اهيلا مضو ؛ ملسو هيلع هللا ل

 كب رك دال لإ هيلفلا يقل 0 ءاسنلا ةرثك اماف . ميظعلا دسحلا بجوي امم كلذ لكو

 اذه لخد هيلع هب ىلاعت هللا معنأام عيمج امسا لضفلا لعج نا لب ؛ هب لضفلا اذه ليفت نكمي الف

 . ديعبف هيلع رصقلا ليس ىلع امأف « هتحت اضيأ

 كلذ عفديام نيبدوهلا ءالؤه دسحل اببس تراص هيلع هللا معن ةرثك نأ ني اكمل لان هل معاو

 دالوأ ىف لصح هنأ ىنعملاو (ايظع اكلم مهانيتآو ةمكحلاو باتكلا ميهاربا لآ انيتآ دقف) لاقف
 ملف « هنودسحت الو كلذ نم نوبجعتتال متأو 7 كلل و هوتملا نت 00 نوزرثك ةعافجج ج مهاربا

 ؟ هنودسحت ملو دمع لاح نم نودجعتت

 كلذو . ةقيقحلا رارسأ ىلإ ةراشإ (ةمكحلاو) ةعيرشلا رهاوظ ىلإ ةراشإ (باتكلا) نأ ملعاو

 ملعلا الإ تسيل ةيقيقحلا تالاكلا نأ تبث دقو . ةردقلا لاك وهف ميظعلا كلملا امأو : للعلا لاك وه

 مل املو ؛ تالامكلا نم ناسنالاب قيليام ىصقأ مهاتآ هناحبس هنأ ىلع هيبنت مالكلا اذهف ؛ ةردقلاو

 : سو هيلع هللا لص دمحم قح ىف ادعيتسم نوكي ال مهيف |دعبتسم كلذ نكي

 ةئام دوادل ناكدقو « عستلا هل مترثكتسا فيك : مل ليق هءاسن او ريكتسا امل مهنإ :ليقو

 ؟ ةيرس ةناعبسو رهملاب ةنامثاث نايلسلو

 مهضعب لاقف «هب» ىنعم ىف اوفلتخاو (هنع دص نم مهنمو هب نمآ نم مهنف إل ىلاعت لاق 3

 مهضعب نمآ باتكلا نمابيصن اوتوأ نيذلا موقلا ءالؤه نأ دارملاو « مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب

 ةالصلا مهيلع ءايبنالا نم مدقت نم دارملا : نورخآ لاقو . راكنالاو رفكلا ىلع مهضعب قبو

 نأ مهف مهمأ ةداع ترج كلملاو ةوبنلا نم هب مهتصصخام عم ءايبنألا كل وأنأ ىنعمباو . مالسلاو

 ناف ؛ موقلا ءالؤه هيلع امم بجعتت ال دمحاي تنأف « رفكلا ىلع اوقب مهضعبو هب نمآ مهضعب

 لاني ام ىلع أربص دشأ نوكيل هللا نم ةيلست كلذو: تناك اذكهءاينالا عيبتج عم مهلا عب 5 لاوحأ

 .مهلب 5

 , نيرحأتملا و نيم دعتملا, ارافكعلا 2ال وه باذع ف منجي ىنك ىأ 4( اريعس منيحي قكو إل لاق مث

 و ا ا



 ةيآلا «هلضف نم هللا مانآ ام ىلع سانا وس مأد ىلاعت هلوق. ادهن
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 مههاربإ 1 ا ها نم هللا ثن را ردت نع سو مآ
0-0 

 ب ساس

 ا هد  رثو س 1 ها

 ا هب ؛ نمآ نم مف 6612 5 0 6 0 0 كلا ٌباَتكلا

 «هه» ادق مو 5 55 7 1 4

 ا 111 لا مدبلا] عز راو و ءاهحتالا نق هديا دك امدأأ فافعل اذ تل 1 لكنا

 . هب رقني هناأل رئاطا راقنم هنمو « ةراجحلا اهب عطقت سأفلاكةديدح راقنملاو

 .ليلقلا لقأب نولخبي مهنا ضرغلاو . ليثمت انهه ريقنلا ركذ نأ معاو
 باتكلا ميهاريا ل انيتآ دقف هلضف نم هللا هاتآ ام ىلع سانلا نودسحب مأ ىلاعت هلوق

 ار يعس مهب كو هنع دص نم مهممو هب 0 مهنف امظع اكلم مانيتآو ةمكملاو

 :لكاتسمرهنف

 نلاثلا نيوتفشحا ]و يقتلوا ةفطقتف مأ(ىوالاةلاسملا)

 ندرتكمتإلا ولات زا 57 وهو : لوألا : نالوق «سانلا» ظفاب دارملاف 4ةيناثلا ةلأسملا)

 نم هدنع عمتجا هنال دحاو وهو عملا ظفل هيلع عمي نأ زاج 1 ؛ ملسو هيلع هللا ىلص دمم هنأ

 موقي ىأ ؛ هدحو ةمأ نالف : لاقي اذه نمو ؛ ميظعلا عمجا ىف اقرفت» الإ لصحي الام ريخلا لاصخ

 (اتناق ةمأ ناك ميهاربا نا) ىلاعت لاق : ةمأ ماقم

 اذه ىلإ بهذ نم لاقو « نينمؤملا نم هعم نمو لوسرلا وه انهه دارملا (قاثلا لوقلاوإل

 . درفملا ىلع هلمح نم ىلوأ عملا ىلعهلم , عمج سانلا ظفلنا : لوقلا

 قاخلا نم دوصقملا نال سانلا نم ةنيعم ةفئاط ةدارال سانلا ركذ نسح امنإ هنأ لعاو

 نومئاقلا ناكابلف (نودبعيل الإ سنالاو نجلا تقلخ امو) ىلاعت لاق اك« ةيدوبعلاب مايقلا وه امإ

 لك مهن اكهباحأو وهو ناك هنيد ىلع ناك نمو سو هيلع هللا ىلص ادم الإ سيل دوصقملا اذه

 : نييعتلا ىلع مهتدارإو سانلا ظفل قالطإ نسح اذبلف « سانلا

 نيلوق ىلع نيدوسح اوراص هلجأل ىذلا لضفلا ريسفت ىف اوفلتخا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 . ايندلاو نيدلا ىف اهبسي ةلصاحلا ةماركسلاو ةوبنلا وه هنا «لوآلا لوقلاف ل

 . عست تاجوزلا نم هل ناكهنأ ىلع هودسح مهنا (ىاثلا لوقلاو)



 اا . ةيآلاءاريقن سانلا نوتؤيال ًاذاف» ىلاعت هلوق

 - ل ل ل ل ا
 ةيعيبطلاةرفنلاتيقب اذهدج ويلا ذاف « رحلا دبعتسي ربلاب : لبق اذهلف « هلاعيطماداقنم هتروريصل اببس

 ناعمتجال لخبلاو كلما نأ تبثف « ةتبلا دايقنالا لصحبالف ؛ ضراعملا نع اصلاخريغلل دايقنالا نع

 نطاوبلا ىلع كلمو . كولملا كلم وه اذهو  طقف رهاوظلا ىلع كلم :ماسقأةثالث لبع كلملا نا مث

 ةللاتاَواضءاشن األاَكلَموهاذهتواءآعم نطاووبلاو رهاوظلا ىلع كلمو « ءالعلا كلم وه اذهو « طقف

 ةياغىف اونوكي نأ مالسلاو ةالصلامهملع ءايبنّآلا ف بجو كلملا مزاولنم دوجلا ناك اذاف . مهلع

 « مهل قلخلا دايقنال اببس قالخالا هذه نم دحاو لك ريصيل « ةقفشلاو ةمحرلاو مركلاو دوجلا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم لصاح تافصلا هذه لاكو . مماوآل مهلاثتماو

 هريرقت و « ءامسالا لما وع ىفنظأةلزنم لاعفآألا لما وعف «نذإ» : هيوبيس لاق 6ةعبارلا ةلأسملا))

 طسولا ىف عقو نإو ءاماق اديز نظأ كلوةك « ريغال بصن مالكلا لوأ ىف عقو اذإ نظلا نأ

 رخأت نإو « امتاق نظأ اديز تلق تْئش نإو « مئاق نظأ ديز هلوةك ٠ هلامعإو هؤاغلإ زاج

 لاعفألا نهرمشأ امو«نظ»نأ هانركذ امف ببسلاو ؛ تننظ قلطنم ديز لو: « هؤاغلإ نسحاألاف

 ىلع ركذلا ىف ميدقتلا لد مدقت اذاف , ابمالومعم ىف رثؤتال اهناآل , لمعلا فةفيعض بسحو ملعون

 لحب ىف نوكي ال ذئتيخ طسوت نإو ءاغلف ةيانعلا مدع لعلدرخأت اذإو « ريثأتلا لعىوقفةيانعلاةدش

 نيتلاحلا نيتاه ىف ةطسوتملاكت ناك لب. هوجولا لك نم لامهالا لحي ىف الورءهؤج ولا لك نم:ةياتعلا

 . ازئاج ءاغلالاو لامعالا ناك مرج الف

 : قالا لت اتزان كجاعل»للا و نحل لطب متاح ىف كاعالا نإ معاو

 لوقت : لعفلا تبصن تمدقتناذ , ًاضيأبيترثلا اذه لع«نذإةملك : لوقنف اذه تفرع اذإ

 قذإ كلم كانا 2:4 كموك فدانا كوش انتل زاك تا كانو تاس روت نإ كيت 7

 . نيتلاحخلا نيتاه ىف هيغلتف

 اهو ةمدقتم اهف «نذإ» ةملك (اريقن سانلا نوت ال اذاف) ىلاعت هلوقف ةمدقملا هذه تفرع اذإ

 نوتؤيال : ريدقتلاو «ايخأتو ام دقت مالكلا ىف نأ : لوألا: اهوجو رذعلا.ىفباوؤكنفا .كلنع

 قفلت _ 6ك ,ئغلتف ةطسوتمار دقت: نأ ناج لعفلااو ءافلا:نيباتعقو امل اهنأ : ىناثلا . نذإ اريقن. سانلا
 : كلاثلاو(كفاخ نوثبليال اذإو) ىلاعت هلوقك واولا عم ابليس اذكهو , ترخأتوأ تطسوت اذإ

 . بصنلا وه ىذلا اهلمع «نذإ د لامعإ ىلع (اوتؤيال اذاف) دوعسم نبا أرق

 هنأ هلصأو . ةلخنلا تبنت اهنموةاونلا رهظ ىف ةرقن ريقنلا : ةغللا لهأ لاق (ةسماخلا ةلأسملا)



 ةيالا «كلملا نم بيصن مملمأد ىلاعت هلوق 72

 ببسلاو «لهجلاوهدسحلا و لخبلا لوصحلببسلا نأ :ىناثلا . ةيلمعلا ةوةلا ل اححيرمث ىلع امدقمن وكي نأ

 لخبلاببس لهجلا نإ :انلقامب إو . دسحلا و لخبلاركذ ىلع لبجلا رك ذىلاعت مدق مرجال «بب.لا ىلع مدقم

 لالل د و2: الاف ةدانسلا لو صب و لييقنلا ةراهطل نيس ملا لذينرالفخبلا امأ::: بسحلاو

 ةرخآلاىلإكوعديدوجلاو. ةرخالا نعكعنمي واين دل ىلإ ك وعدي لخبلاف  هديفاين دل! لامل وصخ ببس

 دسحلا امأو . لهجلا ضحمنمالإ نوكيالةرخآلا ىلع ايندلا حيجرتنأ كشالو « ايندلا نع كم:و

 هلالا لزع دازأ هن اكفبكلذ هرك نف , دنيعلا ىلإ ناسخالاو معنلا لاصيإ نع ةرابع ةيملالا نلف

 ركذ الف «لهجلا وه دس+لاو لخبلل لصألا ببسلا نأ تبثف . لهجلا ضحم كلذو « ةيهلالا نع

 هلآ 11 ديف اييسلا كيقع اواي دم كيسملا هن وكلا دس اون للا رك نهفدرأ لهجل ا ىلاحت

 : لئاسمانبهو « ةيآلا هذه مظن ىلإ

 مهلأ : هريدقت و « ةلص ميملا : مهضعب لاق : لوألا : هوجو فقر انه «مأ» «ىوألا ةلأسملا)

 قيسدقو « ةلصتم انهه «مأ»نأ : ىناثلا . ةلص هيف ميلا ناك مابفتسا هقبسي مل اذإ «مأ» فرح نآل

 : نيكرشملل مهلوق نينوءلملا ءالؤه نع كح اىلىلاعت هنألكلذو « ىنعملا ليبس ىلع ماهفتسا انبه

 كلذ نمأ : لاق ىلاعت هن أكف (بيصن مهل مأ) هلوقب هيلع فطع . نينمؤملا نم اليبس ىدهأ مهنا

 نأ : كلاثلا . ليلقلا لأب ولخبل كلم ناكل هنأ عم , كلملا نم بيصن مهل موق نم مأ « بجعتي

 نم بيصن مهل لب : لاق لوالا مالكلا مث امل هنءاكةتبلا اهلبقامب ةلصتم ريغو ةعطقنم انهه «مأ»

 هجولا اذهو « ةتبلا كلملا نم ءىش محط سيل ىنعي  راكنالا ىنعمب ماهفتساماهفتسالا اذهو :كلملا

 . هوجولا حصأ

 كلملاب ىلوأ نم نولوقي اوناكدوهلا : لوألا : اهوجو كلملا اذه ىف اوركذ (ةيناثلا ةلأسملا )ل

 نومعزب اوناكدوملا نأ : ىتاثلا . ةيآلا هذه ىف موق مهيلع هلل لطب اف ؟ برعلا عبتت فيكف ةوبنلاو

 وعديو مهتلودو مهكلم ددجب نه دوهملا نم جرخب هنأ كلذو « نامزلا رخآ ىف مهلا دوعي كلملا نأ
 نوردقي امنإ مبنأ ىنعي ؛ كيلقلا انهه كلملاب دارملا : ثلاثلا . ةيآلا هذه ىف هللا مهيذكف « مهنيد ىلإ

 نوردقي فيكف « ريمطقلاو ريقنلاب اولخبل مهملا كيلقلا ناكولو« مهما كيلقلا ناكول كتوبن عفد ىلع

 كف درع اق اردر  لاوكلا) ساس باكأ اون: مصآألا ركب وبأ لاق . تامثالاو بلا ىلع

 .ةيآلا هذه تلزنف ؛ليلقلا لقأب ءارقفلا ىلع نولخبي اوناكمث
 نأ ىلع لدي اذهو « مهل كلملا لوصح نم عناملاك مهلخ لعج ىلاعت هنأ 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 .هتاذإ هوركم أ ريخلل دايقنالا نأ لقعاا ثيح نم هيف مالكلاقيقحتو ؛ناعمتجيال لخبلا و كلملا

 تالا تايجكو ( هن اي وعر اي واطفا ١ ذأ هتلئاعم ى انو اذإالإ ةوركمملا لمخشال ناشتألااو



 ا | ةيآلا «كلملا نم بيصن مل مأ» ىلاعت هلوق
 مس مرتع هو

 2020 ازيك سائلا نوت اذا كلا نم 3 0 مأ

 دجس ناذللا ناهنصلا 17 ؛شيرقل نامنص توغاطلاو تبجلا : سداسلا . مهلالضإو سانلا

 ناك نم ىلع نيملع اتعضو ناتملك امهو : ةريثك ليواقأللاف ةلمجابو «٠ شيرق ةاضرمل ابلطامحل دوهلا

 .داسفلاو رشلا ىف ةياغ

 نعللا مييلع نأ نيبف ((اريصن هل دجت نلف هللا نعلي نمو هللا مهنعل نيذلا كئلوأ ل ىلاعت لاق م“

 نيل نب هفع ربخأو ؛ قلزلاو ا ,داعبالاو نالذخلا وهو هللا نم

 « رضاح نعللا اذهف (اليتقت اولتقو اوذخأ اوفقث امنيأ نينوعلم) لاق مك , هل رصان الف هللا هنعلي

 هللا لصلوسرلل دعوةيفو ؛هلل ذئهوب ماألاو ايش سفنل سفنكلمتالمويوهو ؛ مظعأةرخآلاىفامو

 ايلو هللاب ىكو) ةمدقتملا تاي.آلا ىف لاق أك« دضلا ىلع دضلاب « ةيوقتلاب نينمؤملاو ةرصنلاب لس وهياع

 (اريصن هللاب كو

 ىلع ناثواآألا ةدبع ليضفت نم هوركذ ىذلا نالديدشلانعللا اذه اوقحتسااهإ موقلانأ ملعاو

 باعك طف أن زك تكا هللا يعدي نق: ةراكملا رع عر 00 هيلع هللا لص دمحمب اونمآ نبذلا

 نع ضارعالاو قلاخلا ةمدخ ىلع ةيلكلاب لابقالا هنيد ناك .رمو ! هللا ريغ دويعمب ىضربال نت

 اءأ هللاولاو> آلا هذه لكىف دضلاب ناك نم الاحلقأ نوكي 3 ةرخآلا ىلعلابقالاو ايندلا

 (1اًريقن نسانلا نوتؤرال ًاذاذ كلملا نم بيصن مل مأ )ىلاعت هلوق

 ناثوألاةدابع نأ مهداقتعا وهو  ديدشلا لهجلاب ةمدقتملا ةيآلا ىف دوهيلا فصوملاعت هنأ ملعا

 دحال مفدي ال نأ ره لحبلاف# دس و لخبلاب ةنالا هذه ف مهفصوو ؛ ىلاعت هللا ةدابع نم لضفأ

 لخبلاف ؛ م ىلا نم 0 هريغ هللا ىطعيال نأ يع نأ وه دسحلاو « ةمعتلا نم هللأ هأك) اع 6

 ان اعنا ددط كي بكل يف ا ولا عنم ديري هحاص نأ 3 نزلا

 ةيناسنالا سفنلا نآل ةيالا هذه ىلع ةيآلا كلت مدق امإ و « هدابع نم هللأ ةمعن عم نأ ديريف دساحلا

 ةوقلا لاكو « لهجلا اهناصقنو ؛ 10 ةملاعلا ةوقلا لايكف ٠ ةلماعلا ةوّلاو ةملاعلا ةوقلا : ناتوق اهل

 خلا اناضع ة ةميمذلا قالخالا دشأو « ةميمذلا قالخألا امناصقنو  ةديخلا قالخالا : ةلماعلا

 . هللا داع ىلإ راضملا دوعل ناشتم اهنا دكا,

 :لوآلا: نيهجوادسلاو لخبلاب مهفصو ىلع لهجلاب مهفصو مدق امإ: لوقنف اذه تفرع اذإ

 بحي اهاح حرش ناكف ءاهل لصأو ةبترلاو فرشلا ىف ةيلمعلا ةوقلا ىلع ةمدقم ةيرظنلا ةوقلا نأ

0 

 6٠١ رخف )الد



 ةيآلا «تبجلابنونم وي باتكلا نمابيصت اوتوأنيذلا ىلإ رث أد ىلاعت 3 ١

 كر 2 تدوس خاص رثأ ارت باس

 «ه5» ا هل دج نلف ل ندا نو هللا مزعل نيذلا

 دجت ناف هللا نعلي نموهّتللا مهنعل نيذلا كلو 1 البيس ااؤتمآ نيذلا نم ىدنهأ راللازط اورفك نيذلل

 (اريصن هل

 مانصالا ةدبع نولضفي اوناك مهنأ وهو . ركملا نم رخآ اعون دوملا نع ىكح ىلاعت هنأ ملعا

 دانعلا ضحم لولا اذه ىلع مبمادقإ ناكف « لطاب كلذ نأب نيملاع اوناك مهنأ كش الو « نينمؤملا ىلع

 : لئاسم ةبالا فو ء بصعتلاو

 لكم ىلا الار نييداورلا | تفرشاإلا نب بدك باخ نب ئح نأ ىور (للوآألا ةلأسملا)

 3 متن : اولاقف « ٍلسوهيلع هللا لص لوسرلا ةبراح ىلع اشيرق نوفلاحي دوهيلا نم ةعامج عم

 انبولق نئمطت ىتح انتهلال اودجساذ ؛ ؟ركحم نمأت الف انيلا مكنم دم ىلا برقأ متتأو « باتك

 نحنأ : نايفس وبأ لاقف « مانصالل اودجس مهنآل . توغاطلاو تبجلاب مهناميإ اذهف . كلذاولعفف

 ةدابع نع ىهنيوهدحو هللا ةدابعب نارا نزلا الزعل اذان :افيفك 3 ؟ دم مأ اليبس ىدهأ

 جاحلا قسن تيبلا ةالو نحن : اولاق ؟ مكنيد امو : لاق . ةقرفلا عقوأو « هئابآ نيد كرتو مانصالا

 موق نه دارملا وه اذهف . اليبس ىدهأ متن : لاقف « مهاعفأ | دا فاعلا كفو كلضلا لهنا

 (ًاليينم انما نئذلا:نم ىدهأ ءالؤه اورفك نيذلل)

 لاق : لوألا : اهوجو هيف اوركذو :توغاطلاو تبجلا ىف سانلا فلتخا (ةيناثاا ةلأسملا))

 دا تبجلا نأ نورثك آلا معز مث ء توغاطو تبج وهف هللا نود دوبعم لك: ةغللا لهأ

 وه سبجلاو « ءات نيسلا تاديأف « سبج هلصأ تبجلا نأ مهضعب نع لافقلا حو . ةغلل| ف فرصت

 اعد نمل الكف ةلضعلا ١ ىظا] الأ وهو: .ناينظلا “قم ذاوخأ موق تاوعاطلا امأ و: قالازلا كيسا

 لاق م. داملا للغ هوءقوأ ىتح مسالا اذه ىفاوعسوت مث « مسالا اذه همزل اناكلا فاعلا !كإ

 ىلإ لالضالا فاضأف (سانلا نم اريثك نللضأ نهنإ بر مانصآلا دبعن نأ ىبو ىينجاو) ىلاعت
 نود نم دبعام لكو مانصاألا تبجلا : فاشكلا بحاص لاق :ىناثلا . تادامج اهنأ عم مانصألا

 سانلل نومجرتي مانصاألا ةمججارت توغاطلاو « مانصالا تبجلا : ثلاثلا . ناطيشلا توغاطلاو ؛ هللا

 :لاق سابعنب ا نعةحلطىنأ نب ٍ,عىور :عبارلا . سابعنب| نعلوقنموهو أم مهنولضيف بيذاك لا اهنع

 بطخأ نب ىح ةبآلا هذه تبجلا : ىلكلالاق : سماخلا . رحاسلا توغاطلاو ؛ نهاكلاتبجلا

 ءاوغإ قامهمعسل نيعمال ا نيذهم ايمسف 4 امهملا ثكوءعجرب دووملا تناكو 4 كفرشالا نا لتعك توغاطلاو



 /١1 ةيآللا «تبجلاب نونمؤي باتكللا نم ابيصن اولا يدل ىلإ رثلأ» قاعتلو

 ِظ توغاطلا 0 َنونمْو ؛ باتكلا' نم ه ابيصت | ا نيرذلا َدرمَ

 طرا اا تا اسال

 َكتوأ «ه١ ايس اونَمآ َنيِذَلا نم ىَدَهَأ .اَلؤه اوك نيد نولومإل

 . هريغ فالخم كلذ هل زاج ةزجعملا ةلالدب الوأ

 ىلاعت هللا قلك لصحم نامالا نأ لع لدي (ءاشي نم : هللا لب) هلوق 4« ة يناثلا ةلأسملا)

 نم ىزي ىذلا وه هنا ىلاعت ركذ الف :نامبالا وه اهفرشأو ةراهطلاو ةاكرلا عاونأ لجأ نال

 . ىلاعت هللا قلخم الإ لصحي مل نينمؤملا ناميا نأ ىلع لد ءاشي

 نا ىنعملاو (ةرذ لاقئملظيال هللا نا) هلوقك وه (اليتف نوبلظي الو) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا))

 1 رسال قح ةيكزتلا كلت ىلع نوبقاعي مهسفنأ نوكزي نيذلا

 كيعبصأ نيب .تلتف ام ليتفلاو.٠ ائيش مهما وث نم صقني الو مهتاعاط ىلع مهبيشي هناف هللا مهاكز نيذلا

 ةلفمتلا يقتل و ك1 تلا 0007 تيكسلا نبا نعو ؛ لوعفم ىنعمب ليعف , خسولا نم

 :ىتلا الاثمأ برضت اهلك ءايشاألا.هذهو : ةاونلا لع ةقيقرلا ةرتشقلا ريمطتلاو : ةاونلا رهظ ىف ىلا

 . اريثك الو اليلقال نودلظيال ىأ « ريقحلا هفاتلا

 : ناتلأسم هيفو (بذ.كلا هللا لع نورتفي فيك رظنال ىلاعت لاق مث

 مهتيكزت ىهو « هللا ىلع مهتيرف نم ٍملسو هيلع هللا لص ىنلل بيجعت اذه ( لوألا ةلأسملا))

 ناكنم الإ ةنجلا لخدي نل) ملوقو (هؤابحأو هللا ءانبأ نحن) موق وهو .هللا لع مهئارتفاو مهسقنأ

 . ليللاب انع رفكي راهنلاب هانلمع ام : لوقو (ىراصن أ ادور

 . ابذر< ناك هنع ربخلا فالخ ىلع ناك اذا ءىتلا رع ربخلا نأ انبهذم 4ةيناثلا ةلأسملا))

 فالخم هنوك ملعي نأ ابذك هنوك طرشش : ظحاجلا لاقو « ملعي مل وأ كلذك هنوك هلئاق مع ءاوس

 اوربخأ امل مث : ةراهطلاو ءاكزلا مهسفنأ ىف نودقتعي اوناك مهنآل انل ليلد ةيآلا هذهو « كلذ

 . هانلقام ىلع لدي اذهو « هيف هللا مهبذك ةراهطااو ةاكزلاب

 ىلع وأ حدملا ةبج ىلع ميظعتلا ىف هب ىنك :لاقي امنإو (انيبم امنإ هب كو ىلاعت لاق مث

 اذه ىف امكف مدلا ىف امأو (اريصن هتلاب كو آيلو هللاب ئكو) هلوقكف حدملا ىف امأ ؛ مذلا ةهج

 . زييقلا ىلع بوصنم (انيبم اميإ) هلوقو. عضوملا

 نولوقيو توغاطلاو تبجلاب نونمؤي باتكلا نم ابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رت ملأ ) ىلاعت هلوق



 ةيآلا «مهسفنأ نوكزب نيذلا 2 ل

 اس اما رج ا ا

 نوملظي كل عرف كدي هللا لب 8 5 نيل 3 ا

 «ه٠» ايم امي 4ب كو بذكلا هلل لع 2 3و 5 244 البق

 هلوقو . ةعجارملا تلصح ىنعملا اذهلف ء ال مأ مل رفخي له كلذ نأ مهمولق ىف ةييشلا 5 ءدحلا

 كرا وسلاة اء طيري امل لاف ىلاعت هنا : انلوق ىلع امأ : هبهذم ىلع متي امإ هنا وهف « حيبقلاب ءارغإ اذه

 . ملعأدتاو طقاس

 ىرتفا : لاقي « روفغم ريغ ابنذ قلتخاىأ «ايظع امن ىرتفا دقف هللاب كرشي نمورل لاق مث

 م ىنعم ىرفلا نم هلصأو « هقلتخاو هلمتعا اذإ بذكلا نالف

 رظنا اليتف نولظي الو ءاشي نم قري هللا ىلب مهسفنأ نوكزي نيذلا ىلإ رث ملأ ىلاعت هلوق

 (انيبم امنإ هب ئكو بذكلا هللا ىلع نورتفي فيك
 نمانسل : اولاق اذه دنعف (هب كرشي نأ رقغيال هللا نا),هلوقب دولا دده, امل ىلاتعت ةنأ معا

 (هؤابحأو هللا ءانبأ نحن) اولاق مهنا مبنع ىلاعت ىكح اك ىلاعت هللا صاوخ نحن لب ٠ نيكرشملا

 ةنجلا لخدي نل) اولاق مهنأ اضيأ ىكحو (ةدودعم اما الإ, رانا اع نل) اولاق مهن أ مبنع ىكحو

 نعو . انل نوعفشيف ءايبنأ اوناك انءابآ نا : نولوقي اوناك معلب (ىراصن وأ ادوه ناكنم الإ

 اولاقو ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا ىلإ مهطافطأ ازرار نييامارف نا ىعا للا ىطر اع نا

 انع رفك ليللاب هانلمعام : ءالؤبك الإ نحنام هللاو اولاقف « ال لاّقف ؟ بنذ ءالؤه ىلع له دمحاب

 مهسفنأ ةيكزت ىف اوغلاب دق اوناكموقلاف ةلمجابو . ليللاب انع رفكح رابنلاب هانلمع امو : راهنلاب

 هل هللا ةيكزتب ةربعلا امنإو « هسفن ناسنالا ةيكزتب ةربعال هنأ ةيآلا هذه ىف ىلاعت ركذف

 : لئاسم ةيآلا فو

 لعل هكرتششا جفت: نالنإلا حدم نع ةرابع عضوملا اذه ىف ةيكرتلا (ىلوألا ةلأسملا 2

 , ىوقتلاب ةقلعتم ةيكرنلا نآل كلذو (قتا نمب لعأ وه كسفنأ اوكزت الف) ىلاعت لاق ؛ دهاشلل

 اذهلف « هللا نم الإ ةيكزتلا حلصتال مرج الف ء هللا الإ اهتقيقح ملعي الو « نطابلا ىف ةفص ىوقتتلاو

 (ءامشي نم ىري هللا لي) ىلاعت لاق

 «ضرأألا ىف نيمأ ءامسلا ىف نيمآل ىإ هللاو» لاق ملسو هيلع هللا لص هنأ سيلأ : ليق ناف

 هاكزإ امل ىلاعت "هللا نآلواءةمشقلا قف لذعا :٠ هل .نوقفانملا لاق::نيح كلذ لاق اميإ : انلق



 ١و . ةيآلا «هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ» ىلاعت هلوق

 لع ركن نأ بجو ”رومعمب كرشلا ىوس ام ]2 ك) لع بالا تلد الو لن

 « ةئشملاب نارفغلا ذه قلعف (ءاشي نمل) لاق نللاعت هَ ثلاثلا . ةروفغم ًاضيأ ةبوتلا

 بجوف ٠ ةئيشملا ىلع قلعم ريغو ءهب عوطقم ةريغصلا نارفغو ةبوتلا دعب ةريبكلا نارفغو

 اوضرتعاو « بواطم اوهو ةبوتلال بق ةريبكلا نارفغوه ةيآلا هذه ىف روكذملا نارفغلا نوك نأ

 هذه دعب لاق ىلاعت هنأ ىرت الأ «هبوجو ىفانيال ةئيشملاب رمأللا قيلعت نأب ريخآلا هجولا اذه لع

 « ابذك ناكالإو , ةيكرتللالهأ ناك نمالإ ىربال ىلاعت هنأ ملعن انإ مث (ءاهشي نم ىكري هللالب) ةيآلا

 انهه اذكف ؛لاحم هللا لع بذكلاو

 نحنو ؛ ديعولا تامودعب ةضراعملاالإ هيلإ تفتلي مالكهوجولا هذهىلع ةلزتعملل سيل هنأ لعاو

 هلوق ريسفت ىف ةرقبلا ةروس ىف روكذم ءاصقتسالا ىلع هيف مالكلاو ؛دعولا تامومعب امضراعن

 ىف ةدئاف الف (نودلاخ اهيف مه رانلا باصأ كتلوأف هتئيطخ هب تطاحأو ةئيس بدك نم لي) ىلاعت

 هللا لص هللا لوسر دهع ىلع انك : لاق ريعنبا نع هدانساب طيسلا ىف ىدحاولا ىورو . ةداعالا

 ىخ انكسأف ةيآلا هذه كلون عب «رانلا لهأ انماعنأ اهنرفي اريك رع انه لختزلا هكآنقااؤإ سو هيلع

 ديحوتلا عم رضيال كلذك . لمع كرشلا عم عفني ال اك وجرآل ىلإ : سابع نبا لاقو . تادابشلا

 لاق ملسو هيلع هللاٍيص ىنلا نأ اعوفرم ىورو . رمع تكسف باطخلا نب رمع دنع كاذركذ . بنذ

 جرختال كاذك هك ارشإ نم كرشملا كرشملا ناسحإ جرخال امكف هب اورقأو ناميالاب اومستا»

 «هناميإ نم نمؤملا نمؤملا بونذ

 دق اوناكو ٠ دحأ موي ةزمح ىشحو لتق امل : لاق هنا سابع نبا نع ىور 4ةيناثلا ةلأسملا))

 اوبتكف هباحأو وه مدن كلذ دنعف «كلذب هل اوفوام مهنا مث « كلذ لعف وه نا قاتعالاب هودعو

 نذلاو) ىلاعت هلوق الإ مالسالا ىف لوخدلا نع مهعنمبال هناو« مهذب مس وهيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ

 نمآو بات نم الإ) هلوق لزنف « ةيآلا ىفام لكانيكترا دق : اولاقف (رخآ امها هللا عم نوعديال

 كرش» نر فغيال هللا نإ]هلوقلؤنف ءاهن م وقنالنأ فاخديدش طرش اذه : اولاقف (اهلاصالمعلمعو

 ىدابعاي لق) لزنف « هتيشم له أقم نوم لنآ فاح اولاقف (ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو هب

 لاقو ةياورلا هذه ىف ىضاقلا نعطو . مالسالا قا.كلذ دنع اولخدف (مهسفنأ ىلع اولا نيذلا

 بونذلا رفغي هللا نا) هلوق نآلو ؛ دحلا اذه ىلع ةعجارألا هنه زوجال نامبالا ديرب نم نأ

 ١ هيلع مهام ىلع تابثلاب ممل ءارغا كلذ ناكل هقالطا ىلع ناكول (ًاعيمج

 كلذ ىلإ لوسرلا ءاذياو ةزمح لتق اومظعتسا مهنا : لاقي نأ دعبيال : هنع باوجلاو



 ةيالا ءهب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ» ىلاعت هلوق ١ ع

 دل امنأ لع لدف ؛ ةروفغم ريغ ىه عامجالابو : ةيآلا هذه ىى ةروفغم نر نانا

 نأ الواد «دوهلا ديد نمضتت امال ناك اعإ ابلبق ام ةنآلا هذه لاصتا نأ : ىناثلا .كرشلا 'مسأ

 "قدك رمال نكت 1 الإ« كرغلا مسا تحت ةلخاد ةيدوهللا

 كرشملافطع (اوكر شأن يذلاو) هلوقىلإ (اوداهن ذلاواونمآ نيذلا نإ) ىلاعت هلوق : لبق ناف

 . ةرباغملا ىضتقي كلذو ؛ ىدوملا ىلع

 ديالو ٠ ىعرشاا موهفملا ببسب لصاح داحتالاو . ىوغللا موهفملا ببسب ةلصاح ةرياغملا : انلق

 هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق : لوقنف ةمدقملا هذه تتيث اذإ . ضقانتلل اعفد هانركذام ىلإ ريصملا نم

 ا اكل كل دف لل < د رأ ىفانقلا ةجح . لتفت : ةفيتح وب أ لاقو ؛« ىىذلاب لتقيال ملسملا

 هانركذ ىذلا هجولا يلع مدلا حابم ىذلا ناكف . نيك رشملا اولتقا : ىلاعت هلوقل مدلا حابم كرشملاو

 ليلدلا اذمب لمعلا كرت هلتق نعىبملا هجوتيالو « هلتاق ىلع صاصقلا بجبال ىذلا وه مدلا حابمو

 ..ةلتاق نع ضاضقلا اوتشا فادي الومعم قنا نأ: بج وذ «:ىبلا قح ىف

 . رئابكلا باعصأ نع وفعلا ىلع انل لئالدلا ىوقأ نم ةيآلا هذه (ةيناثلا ةلأسملا إل

 00 ل معاو

 لضفتلا ليبس ىلع كرشلا رفغي الهانعم (هب كرشي نأر فغيال هللا نإ) هلوق نأ «لوآألا هجولا)

 : هلوق ناكاذاف ؛ كرش نع كرشملا بوتيام دنع كلذو «بوجولا ليبس ىلع رفغيال عامجالاب هنأل

 نوداد رفغي)و هلوة نوكي نأ بجو « لضفتلا ليس ىلع هرفغيال هنأ وه كرشاا رفغيال هللا نإ
 . دحاو ىنعم ىلع نيدراوتم تابثالاو قنلا نوكي ىتج ؛لضفتلا ليبس ىلع هرفغي نأ وه (كلذ

 ىتح ءالضفت هيطعي هنأ هنم مهفي هناف ادئاز ىطعيو : الضفت ادحأ طعيال نالف : لاق ول هنأ ىرت الأ

 لقاعلكف . بوجولا ليبسىلع ديزأ ىطعيو لضفنتلا ليبسىلع ًائيش ادحأ ىطعيال : لاقو حرضول
 اذإ . لضفتلا ليبس ىلع (ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو) هلوق نأ تبثف , مالكلا اذه ةكاكرب محب
 نا رقع ةلزتعملا دنع نألل © ةيوتلار له ئاكلا باحصأ هنم دازرملا نووكك نأ بجو : لوقنف اذه. تيت

 مل كلذ ررقت اذاف ؛ هيلع ةيآلا لمح نكمي الف ؛ القع بجاو ةيوتلا دعإ ةريبكلا نارذغو ةريغصلا

 ىلع تايبنملا مسق ىلاعت هنأ : ىناثلا . بولطملا وهو ةبوتلا لبق ةريبكلا نارفغرلع ةيآلا لمحالإ قبب

 ةريبكلاو « ةيوتاا لبق ةريبكلاهيف لخدي كرشاا ىوسامنإ مث « كرشلاىوسامو كرشلا : نيمسق

 ءاعطق روفغم هنأب هاوسام ىلعو ؛ اعطق روفغم ريغ هنأب كرشلا ىلع كح مث . ةريغصلاو ةبوتلا دعب

 يب نكلا , كيشلا/ قوبفام 1 ندع للا مت هنأ هيلا رده ناصف ءانقب "نب حيفا نكمل



 31 .  ةيآلا هب كرشب نأ رفغيال هللا نإ» ىلاعت هلوق

 رك لل احب 1 | ل ا سل اس مم خا هد اع 30 ١

 كرش نفاق اضن 01 00 ا هب كرش تاارفعب يا
-- 

 «؟ [مظع ام | ىرتفا د دقق 5

 نيرجوكلفلا ىفرتنك اذإ ىتح) ىلاعتهلوق ىفاك تافتلالاةقيرط ىلعكلذ لمح نم مبنم : باوجلا

 . مهسنج ءانبأ نم نويذكي نم مهريغ ف لصاح ديدبتلا نأ ىلع هيبنت اذه : لاق نم مهنمو (مبم

 قي الابل نوم ةلئادعتلا ا ركقأو “اعز الا آو ادرطفلا زها ننعللا نأ 1م ءارخ ا ان[ ف

 . ةبيغلا ةرابعب مركذ مهنعل انلف

 : ناتلاسم هيفو 4( ل وعفم هللا سمأ ناكو إل ىلاعت لاق مث

 رذعتيال هنأ ىنعمىلع ؛ هرماأل ضقانالو همكم دارال ديرب : سابع نبا لاق « ىلوألا ةلأسملا

 مل نإو لوعفم رهآلا اذه : هلوصح ىف كشال ىذلا ءىثلا ىف لوقت 5 « هلعفي نأ ديرب ءىث هيلع

 مهربخأ امهم هنأ نيمدقتملا ءايبنألا ىف هللا ةداع ناي رج نع ًارابخإ (ناكو) لاق امتإو . دعب لعفي

 ممالا ىف هللا ديدهت ناك هنأ نودلعت متنأ : ل ليق هنااكف « ةلاحال كلذ لعف مهلع باذعلا لازناب

 . ملعأ هللاو ديعولا اذه نم رذح ىلع اونوكو نآلا اوزرت-اف : ةلاحمال اعقاو ةفلاسلا

 هللا رمأ ناكو) هلوق : لاقف ثدحم هللا مالكنأ ىلع ةيآلا هذه ىتابجلا جبتحا (ةيناثلا ةلأسملا)

 رمأ نأ ىلع اذه لدف : دحاو لوعفملاو عونصملاو قولخلاو ؛ لوعفم هرمأ نأ ىضتقي (الوعفم

 لعفلاو ةقيرطلاو نأشلا ىنعمب ءاج ةغللا ىف رمآألا نآل طوقسلا ةياغ ىف اذهو عونصم 'قولخم هللا

 . كاذ انهه دارملاو (ديشرب نوعرف رمأ امو) ىلاعت لاق

 دقف هللاب كرشي نمو ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ 9 ىلاعت هلوق
 ( امظع امنإ ىرتفا

 ةلاححال هعوقو نم دبال ديدهتلا كلذ نأ نيبو , رفكلا ىلع دوهلا دهام ىلاعت هللا نأ: لعا

 كشاف رهكلا راع يق ىلا قكوتدلا ازراغلا افاد ا نكتلا ضاع تلا كا

 رفغيو هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ) لاق مرج الف « اهنع وفعي دق هناحبس وه لب  كلذك اهلاح
 :لئاسم ةيآلا فو (ءاشي نلل كلذ ناودام

 هيلع لديو ؛ عرشاا فرع ىف اكرشه ىمسي ىدوهيلا نأى ع ةلاد ةيآلا هذه (ىلوأألا ةلأسملا)

 كرشلل ةرياغم ةيدوهيلا تناكو لف ء روفغم كرشلا ىوسام نأ ىلع ةلاد ةيآلا نأ : لوألا : ناهجو



 ةيآلا «تبسلا باحصأ انعل 5 مهنعلنوأ :ىلاعت هلوق 0

 71111522017 ل ينم هع اوما هرهاظ لع هلخوهو لواإلا لوقلا لع
 باصحأ انعل اك مهنعلن وأ) لاق هناف ىرعللا وأس مطلا امإ ديعولا لعج لب ؛ هنيعب سمطلا

 هلوق : ىناثلا. خسملاوهسيل هرهاظو (مهنعلن وأ) هلوقوهو نعللاوهو امهدحأ لعف دقو (تبسلا

 (اهوجوسمطننأل بق نم)هلوةنوكينأ مزلف:مهتايحةدم عيجىف مهيلع هجوتم فيلكت (اونمآ) ىلاعت

 . توملا دعباموهوكهوجوهيف سمطن تقو ءىحب نأ لبقنم اونمآ : ريدقتلاراصف ؛ ةرخآلا ىفاعقاو

 ديدهتلا ناكف .مهئايلع عيمج عم باطخ (باتكتلا اوتوأ نيذلا اهمأاي) هلوق نأ انيب دق انأ : ثلاثلا

 نب هللا دبع نمآ هنأل دجوي مل طرشلا اذهو « نامبالاب مهنم دحأ ىنأيال نأب اطورشم سمطلا اذهب

 ىنأ ةيآلا هذه تلزن امل: لاقيو « طرشلا تاوفب طورشملا تافف . هياحأ نم ريثك عمجو مالس

 تنك هللا لوسراي : لاقو « لسأف هلهأ ىتأي نأ لبق ِلسو هيلع هللا لصهتلا لوسر مالس نب هلادبع

 نأ لبق نم : لقي مل ىلاعت هنأ : عبارلا . ىافق ىف ىهجو لوحتي ىتح كيلا لصأال تأ ىرأ

 وأ دوهيلا ىف سمط نم ديال هنأ اندنعو (اهوجو سمطن نأ لبق نم) لاق لب ؛ كهوجو سمطن

 هوجو سمط لب « مهئايعاب مههوجو سمطس يل دارملا نأ ىلع لدي امو ؛ ةعاسلا مايق لبق خسم

 كئلوأ دارملا ناك ولو« ةبياغملا ليبس ىلع مركحذف (مهنءلن وأ) هلوق مهسنج ءانبأ نم مثريغ

 نأ الإ ازئاج ناك نإو تافتلالا ةقيرط ىلع ةيآلا لمحو . باطخلا ليبس ىلع مثركذل نيبطاخما

 . هانركذ ام ربظألا

 انلعف 5 ةدرق مهخسم : هريغو لتاقم لاق (تبسلا باحأ انعل اي مهنعلن وأ ا ىلاعت لاق مث

 هلوق ىلا ىرت الأ « فراعتملا نعللا ىلع ةيآلا لمح رهظأألا : نيققحا رثك أ لاقو . مهلئاوأب كلذ
 ةدرسقلا مهنه لعجو هيلع بضغو هللا هنعل نم هللا دنع ةبوثم كلذ نم رشب كتنأ له لق) ىلاعت

 : تالاؤس انبهو : ريزانخو ةدرق مهخسم نيبو نعللا نيب انهه ىلا-عت لصفف (ريزانخلاو

 (مهنعلن وأ) هلوق ىف ريمضلا عجري نم ىلا لوألا لاؤسلا)
 سمطن نأ لبق نم ىنعملا نآل «هوجولا باعحال وأ ءاهجولا ديرأ نإ هوجولا ىلا : باوجلا

 . تافتلالا ةقيرط ىلع اوتوأ نيذلا ىلا عجري وأ ؛موقدوجو
 . ادحتي نأو دب الف لعفلا ىلع ديعولا لبق نيلصاح سمطلاو نعللا ناكدق 4«ىناثلا لاؤسلا))

 . هيفكلذ حصيف ىرخلا ىف اريثأت ديزأ نوكي ديعولا اذه دعب نم ممل ىلاعت هنعل تيتا

 (مهنعلنوأ) هلوقو ؛ ةرفاشم باطخ (باتكلا اوتوأن يذلا اهمأاي) ىلاعت هلوق (ثلاثلا لاؤسلا)

 ؟رخآلاب امهدحأ قلي فيكف « ةيباغم باطخ



 26 ةيآلا نانلزث اهب انمأ تاتكتلا ١ زتاؤأ ناذلا!اهسأابأو ىلاعت هلوث

 1 تالا 5 . كلذب ديدشلا دععولا نر

 سمطو ؛ مالعألاةسماطابنإ : ةزافملافصوىفبرعلا لوقت ءودلا : سمطلا(ةيناثلا ةلأسملا)

 اذإ رثآلا ميرلا تسمطو « هلطبأو هلازأ اذإ هرصب ىلع هللا سمظ دقو « سرد اذإ سمظو ق.رطظلا

 نع امنع أ قلرودك آلا. هده روك ذللا رسل فاك 0 تايكشل كيس

 . هزاجم ىلع ظفللا لمح : ىناثلاو ء هوجولا سمط وهو هتقيةح ىلع ظفالا

 امن هجولا ناف ءاهروص طيطخت وحب هوجولا سمط نم دارملا نأ وهف«لوألا لوقلا امأ)

 هلوق ىتعمو ء اسمط كلذ ناك تيحمو تليزأ اذاف « ساوخلا نم هيف امب ءاضعأللا رئاس.نع زيمتي

 نم هيف امل ةبوقع هللا هلعج امنإ ىنعملا اذهو ءافقلا ةيحان ىلإ هوجولا در (اهرابدأ ىلع اهدرتف)

 صتخم ديعولا اذه ناف « ةرسحلاو مغلا ,ظعي كلذ دنع نآل , ةحيضفلاو ةلثماو ةقلخلا ىف هيوشتلا

 (هرهظ ءارو هياتك ىتوأ نم امأو) ىلاعت هلوق هررقي اممو ؛ هيلع ةلالدلا ميقنسام ىلع ةمايقلا موي

 نويعلا ةهجلا كلت ىف نآل « مثروهظ ءارو نم باتكلا اوتوأ افقلا ىلإ هوجولا تدر اذإ هناف

 .نايلللاب ارتي باتكلا زك دياي ءافحلا

 :لوالا:اهوجو هيف اوركذ مث « هزاجم هوجولا نسمط نم دارملا نأ وهف :(ىناثلالوقلا امافإ)

 ناب دوضقملاو ؛اهتلالض ىلع ىأ . اهرابدأ ىلع اهدرتف ىدهلا نع اهسمطن دارملا : نسحلا لاق

 اوبرجتسا اونمآ نيذلا امأاي) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ تالالضلا تاءلظو نالذخلا عاونأ ىف امئاقلإ

 نأ هيف لوقلا قيقحت (هبلقو ءرملا نيب لوح هللا نأ اودلعاو مكيحي امل ؟ اعد اذإ لوسرللو هلل

 ماع نم رفاسي هنءاك ةيدوبعلاو ركفلا دنع مث « سوسحما ملاعلا اذه فلأ هتقلخ أدبم ىف ناسنالا

 وه لوذخلاذ تاسوسحملا ملاع هءاروو ؛ تالوقعملا ملاع هما دف . تالوقعملا لاع ىلإ تاسوسحلا

 نركب نأ لفتح ناثلا .(مهس و روسك ان) مهتفص ىف ىلاعت لاق (مهفاخ ىلإ همادق نم درب ىذلا

 لاوحأريغننأ لبق نم ىنعملاو « مؤاهجوو مثواسٌؤر : هوجولابو « رييغتلاو بلقلا سمطلاب دارملا

 نمحرلادبعلاق :ثلاثل' . ةلذملاورابدالاو راذصلا هوسكتو ةهاجولاو لابقالا مهنم بلسنف مهئاهجو

 درف « ماشلا ىلإ ريضنلاو ةظيرق ءالجإ ىف كلذ لوأتو « ىضمو دوهلا قحلدق ديعولا اذه : ديزنا

 , اءدب اهنم اًواج م« ماشلا ضرأ نم ءاحرأو تاعرذأ ىلإ اوداع نيح مهرابدأ ىلع مههوجو هللا

 هتروص هللا سمط :لاقي مهتروص حيبقت : امهدحأ: نيينعم لمتحي ليوأتلا اذهىلع هوجولا سمطو

 . اهنع مهلاوحأ وحمو برعلا دالب نع مهراثآةلازإ :ىناثلاو ءههجو هللا حبق : هلوقك

 ىلع هانرسف ناو « ةتبلالاكشإ الف ىناثلا لولا ىلع هوجولا سمطب مهدده ىلاعت هنإ : لبق ناف

 ١٠ه رخفا (+»



 ا ك0 اونلا تاتكتلا/ اوت وأ نذل ابل[ اند لاعت هلوق 3

 اق نم مك 2 ا ام انو ام اونمآ ب اّتكلا اونو نا 0
 6 دي مس 62 1 سس لس و ول سس 0 4-2 م62 همر م 2 ه

 سك اك مهنعلن وا ا هدرنؤ اهوجو مط 5

 وِ رو 7062 ١

 «51/» ال وعفم هللا رمأ ناكو

 اوناك مهناف ؛ اليلقاناميإال!نونمؤيالف ريدقتلاو « نامبالل ةفصليلقلا نأ «ىناثلا لوقلا 0

 لوقلا اذهىسرافلا لعوبأحجرو ءءايبنالارتابنورفكي اوناكممنكلوىسوموةاروتلاوهللاب نونمْؤي

 (نوليلقةمذرشلءالؤه نإ)هلوق وحن عمم سانهيديرأ ولو .درفم ظفل«اليلق»نأل : لاق ؛لوألا ىلع

 لاقو(اقيفر كئاوأ نسحو) ىلاعتلاق عمجاهب دارملاو , ادرفمىلعف ءاجدقدنأب هنع باحي نأ نكميو

 . ةريكلا امهب ديرا هنأ عنيليبقلاىلإ اعومجب ركذلا دوع لدف (ممنورصبب اهيمح يح لاس الو)

 سمط نأ لبق نم مكعم امل اقدصم انلزن اب اونمآ باتكلا اوتوأ نيذلا اهيأ اي ىلاعت هلوق

 4« 1ل وءفم هللا أ ناكو تبسلا بامصأ انعل اك مهنعلن وأ اهرابدأ ىلع اهدرنف اهوجو

 : لئاسم ةيآلا ىفو
 ناميالاب مرمأ مهئاذيإو مهركم عاونأ دوهلا نع ىكح نأ دعب ىلاعت هنأ (ىلوألا ةلأسملا)

 ركفتلاو رظنلاب مثرمأي نأ بحب ناك: لوقي نأ لئاقلو : كرتلا ىلع ديدشلا ديعولارمآلا اذ نرقو

 ءادتبا نامالا كلذب مثرمأ املف : الالدتسا مهنامإ نوكي ىتح «هتوبن ةمح ىلع ةلادلا لئالدلا ىف

 . ديلقتلا ليبس ىلع ناميالاب مرمأ ىلاعت هنئاكف
 ال8 0 هل اةله و باتكتلا »اوت وأ: ناذلا: نصتخم تاطخلا:اذه:نأ : هنع كاوا

 ملو (باتكلا نم ابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رت لأ) ىلو آلا ةنآلا ىف لاق هنأ ىرت لا كالا عيمج

 ةيآلا هذه ىف لاق املف : ةاروتلا ىفاملكب نيملاعاوناك اممهنأل ؛ باتكلااوتوأ نيذلا ىلإ رتلأ : لقب

 نمو ؛ ةآروتلا لكب املاع ناك نم صتخم ففيلكتلا اذه نأ انيلع (باتكلا اوتوأ نيذلا اهمأان)

 تناك ةاروتلان آل ؛ سو هيلع هللا لص دم ةوبن ىلع ةلادلا لئالدلاب املاع نوكي هناف كلذك ناك

 ىف ةدوجوملا تارآلل اقدصم ىأ (مكعم امل اقدصم) ىلاعت لاق اذهل : لئالدلا كلت ىلع ةلمتشم

 ضخم رفكلا كاذ ناك الصاح ىلعلا ناك اذاو « سو هيلع هللا ىلص د ةوبن ىلع ةلادلا ةاروتلا

 نأو ءامزج مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب نامالاب مهرمأي نأ ىلاعت هنم نسح مرج الف « دانعلا



 هلو :٠ 2 ةيالاواليلق الإ نونمؤي الفدىلاعت هلوق

 امم اذهو « مبفتو انثيدحل تصنأو انمالك ىلإ كم فرصا ىأ . كم“ انعرا هانعم (انعار) هلوق

 انعار نولوي اوناك:ثلاثلا . ميظعتلاو لالجالابن وبطاخي امنإ لب ؛ مالسلامهملعءايبناألا هببطاخمال

 . مهتغل ىف ةنوعرلاب هبس نوديري اوناكو , كعمج انعرأ نوديرب مهنأ رمآلا رهاظ ىف هنومهويو

 تنك كنأ نوديري اوناكو ءانيعار (انعار) : مهلوق ريصي ىتح مهتتسلأ نولي اوناك مهنأ : عبارلا

 « تيول نم هنال ءايول «أيل» لصأ : ىدحاولا لاق (مهتسلأب ايل) هلوقو ءانل امانغأ ىعرت

 ءاز لاق: ل واللا“ هوجومريست ىو نطلا هل ؛ كركسلاب اهميسل كابا ]ىف تكرار نا

 اودارأو(عمسم ريغ) « مهوق كلذكو . ىللا وه كاذف ؛ متشلا هب نودي ريو انعار : نولوي اوناك

 هنورهظي اهىلإ تشلا نم هنورهضيام مهتتسلاب نواصي اوناك مهنا : ىاثلا . ىلا وه اذهف .تعمسال هب

 مالكلا اذه ركذ دنع مهتسلأو مهقادشأ نولتفي اوناك مهلعل :ثلاثلا . قافنلا ليإس ىلع ريقوتلا نم

 نومدقي 1 مهنأىلاعت ني مث . لاعفالاهذه لثمب ناسناب أزبب نم ةداع ترج اك« ةيرخسلا ليبس ىلع

 « فرعي الو همتشن امنإ : مهءاحصال نولوي اوناكمهنال « نيدلا ىف مهنعطل ءايشألا هذه ىلع

 هتودذ قانعطولعفام باقناف , مهرئاهضثيخ هفرعف كلذ ىلاعت هللا رهظأف « كلذ فرعل ايبن ناك ولو

 زجعم بيغلا نع رايخالا نآل « هتوبن لع ةعطاق ةلالد

 ؟ انيضعو انعمساولاقو ءاوذرحام دعب نيهجولل لمتحلا لوقلاب اًواج فك: لبق ناف

 نوروظي اوناك ام مهنإ : لاق هنأ نيرسفملا ضعب نع انيكح انأ : لوألا ::نيهجو نم باوجلاو

 ةرفكلا عيمجنأ الإ كلذ اورهظأ مهنأ به : ىناثلاو . مهسفنأ ف هنولوقي اوناكلب (انيصعو) مهلوق

 متشلاو بسلاب هنوهجاوي الو . نايصعلاو رفكلاب هنوهجاوي اوناك

 4موقأو مل اريخ ناكل انرظناو عمساو انعطأو انعمس اولاق مهنأ ولوإل ىلاعت لاق مث

 لئالدلا كراهظال و كقدصب مهيلعلانعطأو انعمس ؛ انيصعو انعمس : مطوق لدب اولاق ول مهنأ ىنعملاو

 لدبو « عمسأو موق (عمسم ريدغ عمسأو) مهطو# لدبو ٠ تارم دعب تاره تانيبلاو

 دنعمهلاريخ ناكل كنع مهفتن ىتحانرظناو ٠ لوقتاه انه عمسا ىأ (انرظنا) مطوق (انعار) موق

 موقتف جوع نم ءىثلا تدوقو ؛ ميقتسم ىأ ميوقحمر : لاقيهنمو؛ بوصأ و لدعأ ىأ ؛ موقأو هللا

 ممرفك ببسي مهنعل امنإ ىلاعت هنأ دارااو « ممر فكب هللا مهنعلنكلو إللاق مث

 الف .ىنعملاو : موقلل ةفص ليلقلا نأ : امهدحأ : نالوق هيفو (اليلق الإ نونمؤي الفإلل اقم

 :ليقو. هباحأو مالس نب هللا دبع ليلق كلذ ناك: لاق نممبنم مث . نوليلق ماوقأ الإ مهنم نمؤي

 . كلذ دعب نونمؤي مهنأ مهنم هللا لع نيذلا مت



 ةيالا«نيدلا ىف انعطو مهتسلأبا 0 ولا ٍّق هقول

 : ةبيقلاو قرشلا ىف

 اذه ىلع اوردقف ةهلقلا ةباغ ىف اوناك باتكلاب ءاملعلاو ؛ نيليلق اوناك مولا : لاي هلعل انلق

 قر ف0 ا ال ا انا رآأ اطال رفعقلا ءاقلإ كني رتل ادا 14 نأ الا: ففيرجتلا

 ده انامزاى ةعدلا لهأ هلثفي 6 ؛ ةيظفللا : ه1 لطا ىف للا ىذا ءاقم نع طفلا

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع نولخدي | وناك مهنأ : تلاثلا حصل اوه اذهو « مههاذمل ةفلاخلا تايآلاب

 ا هاا للسيل ممريخيف أ نع هنولأسيو ملسو

 قرفلاو (هعضاومدعب نم) ةدئاملافو (هعضاوم نع) انهد ىلاعت هتلاركذ 4(ةعبارلا ةلأسملا)

 مهنأ : هانعم (هعضاوم نع مكب نوفر )هلوق ائههف ,ةلطابلا تالي وأتلاب فن رحتلا انرسف اذإ انأ

 نم ةظفالا كلت نوجرخي مهنأ نابب هيف سيلو ءصوصنلا كلتل ةدسافلا تاليوأتلا نوركذي

 ' |وناكف « نيرمألا نيب اوعمج مهنأ ىلع ةلادىهف « ةدئاملا ةروس ىف ةروكذملا ةيآلا ايزو ةسامكللا

 (ملكلا نوفرحب) هلوقف ٠ باتكلا نم اضيأ ظفللا نوجرخي اوناكو , ةدسافلا تالبوأتلا نوركذي

 ”تاكدلا نعول ا رج 1لإ ةواغإ دعضا رد كني م فلوو لظانلا ليووأتلا علل ةراغإ

 :ناهجو هيفو (انيصعوانعمسنولوةيو) هلوقب ىلاعتهّللا هركذام :مهتالالض نم(« ىناثلا عوتلا)

 انيصعو : مهسفنأىف اولاقو ءانعمس :رهاظلاف اولاق ءىثب مثرمأ اذإ ناكمالسلا هيلعىنلا نأ : لوآلا

 . ماألل ًاراقحتساو : ةفلاخيلل ًاراهظإ ءانيصعو انع#“ : ملوق نوروظي اوناك مهنأ : ىناثلاو

 (عسم ريغ عمساو) هلوق ا ره (ثلاثلا عونااإل

 له ةأءاطأ متشااو ةناهالا لمتحيو « ريظعتلاو حدملا لمتحي نيهجو وذ ةملكلا هذه نا لعاو

 روم 0 مذلاو متشلل لمتحم 1 اأو عمسم ريغ عمسا دارملا نوكي نأ وبفحدملا

 هلوقف . تعمسال :مهسفنأ ف نولوقيو . عمسا : سو هيلع هللا ىلص ىنلل نولوقي اوناك مهنأ : لوألا

 نأ عمسو ريغ : ىناثاا ٠ عماس عمسملاو « عمسم عماسلا ناف« عماس ريغ : هانعم (عمسم ريغ)

 تعمسأ ام كن اكف , كقفاوي اياوج عمسم ريغ هانعمو ؛ هيلا وعدتام ىلإ باجتالو ٠ كنم لوبقم

 هعمس وذا هعمسال ناتنالا ناف كلذك ناك ىتهو ءهاضرت امالك عمسم ريغ عمسأ : تلال ا

 . متشلا ضرغل !منوركذي اوناكف ؛ : فاو مذلل ةلمتح ةملكلا هذه نأ انركذ امب تبث « هنع

 (انعار) ريسفت امأ(نيدلا ىف ًاندطو مهتنسلأب آيل انعار وز لوقت مهتالالض نم (عبارلا عونلا)

 ءزحلا ةهج ىلع مني ىرج تناك هلك ذه نأ ::لوآألا : هوجو هفوة رقللا ةزوس ىف 01 ذك

 : ىناثلا . ٍل--و هيلع هللا ٍلص لوسرلا ةرض ىف> اهب اوظفلتي نأ نوءلسملا ىبن كلذلف : ةيرخسلاو



 مطل ةيآلا ءةسضاإوم نع ماكلا نوف رب اوداه نيذلا نم» ىلاعت هلوق

 ا هرج ١١ ساس عووس هس 265 0

 كَ مرفكي هللا مهمل نكلو موق مارح ناكل انرظناو عمتاَو 00

> 

 «؛5» اامأق
 03 سا اخ مار

 الإ نونمؤي
5-1 1 0-7 

 ًاريخ ناكل انرظناو عمساو انعطأو انعم اولاق مهنأ ولو نيدلا ىف ًانعطو مب

 (اليلق الإ نونمؤي الف مرفكب هللا مهنعل نكلو موقأو مل

 : رومأ ىهو ةلالضا|كلت ةيفيكح حرش ةلالضلا نورتشي مهنأ مبنع ىكح امل ىلاعت هنأ ملعا

 ا هيضو ؛ هعضاوم نع ملكلا نوفر اوناك مهنأ :داقدخ]

 اوتوأ نيذلل انايب نوكي نأ : لوألا : هوجو (نيذلا نم) هلوق قلعتم ىف (ىوألا ةلأسملا))
 :ئاثلازو ءالوذام ردلا نمباتكتلا ئناازظ )زن راندا ملأ : ريدقتلاو , باتكلا نمابيصن

 نه هانرصنو) هلوقكو هو . اوداه نيذلا نم اريصن هللاب قكو :ريدهتلاو (اريصن) هلوقب قلعت نأ

 : هريدقت . هتفص (نوفرحب)و « فوذحم ادتبم ريخ نوكي نأ : كتلاثلا (انتابإب اوبذكن يذلا موقلا

 لاق اليلاعتهنأ : عبارلا . هناكمفصولا مقأ و فوصوملا فذخ : لكلا نوفر<موق اوداه نيذلا نم

 هن اكف « نيهجو نم المج كلذ قب (ةلالضلا نورتشي باتكلا نم ابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رت ىلأ)
 : لبق مث ءاوداه نيذلا نم : لبقو بيجأف ؟ باتكلا نم ابيصن اوتوأ نيذلا كلذ نمو :ليق

 !ا:نوفوص::ليقو بيجأف ؟ةلالضلا نورتش فك

 نوفرحي : لاقي نأ ىغبني نراكف . ثنؤم عما :لوقي نأ لئاقل (ةيناثلا ةلأملاإ)

 اهعضاوم نع ملكلا

 كلذك نوكي عمج لكو ؛ هدحاو فور> نم لقأ هفورحعمج اذه : ىدحاولا لاق :باوجلاو

 ناكف , ىظفل رمأوه لب . ًايقيقح ًارمأ سيل ائنؤم عملا نوك : لاقي نأ نكميو « هريكذت زوحي هناف

 ملكلا نوفرحي "”ىرقو ازئاج هيفشينأتلاو ريكذتلا
 رخآ ظفلب ظفالا نولدبي اوناكم هنأ :اهدحأ : هوجو فيرحتلا ةيفيك ىف (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 ةنسلأب ايل انعارو عمسم

 مهب ر هد وخلو ؛ هناكم «ليوط مدآ » مهعضوب ةاروتلا ىف هعضود نع (ةعبر» مسأ مهفي رحت ل م

 نولوقيمثمهيديأب با امكعلا نو.تكي نيذلل ليوف) ىلاعتهلوق هريظنو هلدب «دحلا» مهعصأو «مجرلا»

 (هللا دنع نم اذه

 روبشملا رتاوتلا غلبم هتاسلكو هفورح داحأ تغلب ىذلا باتكلاىف اذه نكمي فيك : ليق ناذ



 ةبآلا «هعضاوم نع ملكلا نورا واه نادل نمو ناعتواوق اذا

 0 اسس مه 2 ِ 0 576----

 انيصعو ان أ بوب ب َنولو قبو ةعضاوم نع ملكلا نوفر 00 ل نم

_ْ 
 0 كل | تضامن 0

 ما

 : لالضالاو لالضلا ىنعأ نب رمألا ا نيب عمج نمم حبقأ الو أوسأ ةلاح 1 لعاو

 نم مثرودصو مهبولق ىفام هنكب لعأ هناحبس وه ىأ ( مب ادعأب ملعأ هتلاوإ) ىلاعت لاق مث

 : ءاضعلاو ةرادعلا

 مهمتوادع ةدش نيب امل ىلاعت هنأ ىنعملاو (اريصن هللاب ئكو ايلوهللاب ئكو) ىلاعت لاق مث

 ؛قلخلا ةوادع هرضتملهل ارصانودل ايلوهتلاناك نمو ؛مهرصان ونيملسملا ىلو ىلاعت هللانأ نيب ٠ نيماسملل

 تالاؤس ةيآلا فو

 55 قولا ؟1 دعي ريصنلا نكاذه هل اهترضت نع .ةواعهديعل ةلئادن الو لوألا لاؤسلا)

 را 01 نأ كحال ىقلا ف ف رصتملاو «"ءىتلا ف فرصتملا ىلولا نأ : بتاوجلاو

 زا كنا لان هل

 (هللاب فك و) هلوق ريركت ىفةدئافلا امو ؟اريصنوايلو هللا, كو : لقب ملل «ىناثلا لاؤسلا ١

 . ةغلابم رثك أو بلقلا ىف اريثأت دشأ نوكي ماقملا اذه لثم ىف راركتلا نا : باوجلاو

 (ايلو هللاب فك و) هلوق ىف ءابلا ةدئاف ام (ثلاثلا لاؤسلا)

 انهه مث . لعافلاب لعفلا لصتي ناك ؛ هللاؤك : لبق ول : لوألا ءاهوجو اوركذ : باوجلاو

 لاق : ىتاثلا . ةلزنم ا مظعو ةبترلا ىف هريغ نم ةيافكلاك تسيل هللا نمةيافكلا نأبان اذيإ ءابلا تديز

 ؛ءافتك الا ٍلعلدءك » تركذ املو ءايلو هللاب كؤافتك ١ نك : مالكلا ريدقت : جارسلا نبا

 لعفلا ةلالدل هترضأف « هلا رش كانكلا» ناك ىأ فل ارث ناك تانك مومن ل 0

 ةطساوال ىنلا رثؤملا ىف نسحب امنإ كلذو . قاصلالل لصألا ىف ءابلا نأ ىلابب رطخم : ثلاثلا . هيلع

 نكلو ؛ ةيافكلا هذمل العاف ىلاعت هنوك ىلع كلذ لد , هللا فك : ليق ولو « ريثأتلا نيبو هنيي

 لعفي هنأ لعلد ءابلا فرح تركذ اذاف :ةطساو ريغب وأ ةطساوب لعفي ىلاعت هنأ لع كلذلديال

 الا 57 حا هطسار رع ادن( يراطملا اذه ليصحت, افكت لاكمي اوه لب ةطشأو ريغ

 (ديرولا لبح نم هيلإ برقأن حنو)
 ريغ عمسأو انيصعو انعمس نولوةيو هعضاوم نع ملكلا نوفر اوداه نيذلا نم إل ىلاعت هلوق

 انعم اوت ا ها
٠ 

 _-_ ا سا



 6 ةيالا «بات رمل يصل اوتوأ نيذلا ىلإ رتملأ» ىلاعت هلوق

 تفل اكشلا' قمة ريثك اعاونأ عضو ملا اذه لإ هةر دع ل نأ نم علل لال هنأ لدعا

 ضصيصاقأو يدا 121 لاوحل دات © ه0 دخلا ماكحالا ناب انهه عطق ٠ ةيعرشلا ماكحالاو

 نم لاقتتالا امأف ء رطالا ردكيو عبطلا لكي ام ملعلا نم دحاولا عونلا ىف ءاقبلا نال ؛ نيمدقتملا

 0 ةءالا ىفو ؛ ةحرقلا ىوةي و رطاخلا طشني هناف ءرخآ عونىلإ مولعلا نم عون

 هلوق دنع هيفام انركذ دقو ءءالؤد ىلإ كيلع هتني ملأ : هانعم (رتلأ) هلوق «ىلوآلا ةلأسملا)

 ةيؤرلا لءج زوجيف ؛ هب ٌؤرلاهيشي ىنيقيلا معلا نأ مالكلا لصاحو (ميهاربإ جاحىذل ىلإ رث مأ)

 : ملعلا اذه لثم نع ةراتدفا

 : لوآلا : هوجو هيلع لديو: دوييلا مث :باتكلا نم ابيصن اوتوأ نيذلا (ةييناثلا ةلأسملا)

 هذه نا "سابع نبا" ئؤر.: 'ىاثلا“.؛ةيآلا ةذر “قاعتم (اؤداه نيذلا نم)'ةيآلا هذه دعب هلوق نأ

 مهن وطيف هطهرو ىأ نب هللادبع نيقفاملا سأر نايت أب اناكءدويبلا راحأ عقم نيرجف تلو

 تاكالخ# انا 14 لص ىياشلتلا ةيرامح ارق شكر تتاكد وزنا! ادع 0 : ثلاثلاا مالسالابنغ

 !(كلوأ اكرعلا لف لاا لدعم

 (باتكلا نم ابيصن اوتوأ) لاقلب . باتكلا لع اوتوأ مهنا : ىلاعت لقي مل( ةثلاثلا ةلأسملا)

 . ملسو هيلع هللا ىلص دم ةوبن اهنم اوفرعي مو: مالسلا هيلع ىموم ةوبن ةأزوتلا نم: اوؤرع منال

 : باتكلا لع مهعم نأب هللا مهفضوف . نيرمآلا اوفرعو مالس نب هللا دبعك اودلسأ نيذلا امأف

 ٍإ لعأ هللاو (باتكلا لع هدنع نمو مكنيبو ىنيب اديبش هللاب نك لق) لاف

 هلوق وهف لالضلا امأ ؛ لالضالاو لالضلا :نيرمأب مهفصو ىلاعت هنأ ملعا (ةءبارلا ةلأسملار)

 ةالطلا هللغا لاش الاء اغل ةكح اذ روق" جاجزلا لاق : لوآلا : هوجو هيفو (ةلالضاا نورتشي)

 نم نآل ءارتشالا ظفلب كلذ ركذ امو : ةسايرلا مل لصحو كلذ ىلع اشرلا اودخأبل ةالانللو

 كتلزر أهلك قدحلاب:ةلالضلا نو زتلشر“ هلي أت و. !ةراعكإ ةيالا: قنا: قاتلا هازثاا امله عشا

 جاجزلا لوق ىلع راضإ الو.« ىدسلاب ةلالضلا نولدبتسي ىأ (ىدهلاب ةلالضلا اورتشا نيذلا

 مهنم نويلطيو مهاومأ ضعب مهراي> أ نوطعي اوناك مهناف ءدوهملا ماوع ةيآلا هذهم دارملا : ثلاثلا

 :: ةلؤللطلاتو ةرتفلاانلابغ اء رتشر لق (ئرخ مراسل اكقكل املا نموا اهل دورا 11 كل

 امل مث: مهئاسلع ىف ةلزان ةيآلا نوكست نأ لوألا نكلو « اضيأ ليوأتلا اذه ىلع رامضإ الو

 ينعي (لييسلا اولضت نأ نوديريو) لاقف لالضالاب كلذ دعب مهفصو لالضلاب ىلاعت مهفصو

 , مالسالا نع اوجرخ ىكل ؛ مهلع سياتلاو نينمؤملا لالضإ ىلإ نولصرت, ممنأ



 ةيآلا «باتكللا نم .ابيضن .اوتوأن دل ىلإ | رتولأو ا 11

2 20 2 

 َنوديرو هاج 6-5 ا“ 3 م ابيصأ م 1 نبذل ىلإ رت 0

 0 ه-

- 5 

 0 نيل مقلب 0-0 مكنادعأب ب لع 0 6« انشا 00 نأ
 < هه 1

 ما

 نيهجوب جتحاهناةىعفاشلا امأو . ايفاكردقلا اذه نوكي ناكل ام 0 (اييطاديعص

 اوحسماف) هناحبس هلوقىهو «؛ ةديقم ةدئاملا ةروس ىف امكلو .ةقلطم انهه ةيالاهذه نأ : لوآلا

 . ةيلع بارتال ىذلا رخضلا'ىف ىأتي ال اذهو: « ضيعبتلل «نم» .ةملكو (هنم مكيديأو كهوجوب

 لوق نم برعلانم دحأ مهفيال : فاشكلا بحاص لاق: ةياغلا ءادتبال «نم» ةيلكنإ : لبق ناف

 ناعذالاو : لاق مث «ضيمبتلاىنعمالإ : بارتلا نمو ءاملا نمو نهدلا نم هسأرب تحسم : لئاقلا

 هال هلقو ف طبع ارأ كاعتندنأ ارم ةهادختا ىلا ول موكتلامد:ىانلا/ا.ءااكألا نمو كاطودللا

 (هيرذذاب هتابن جر بيطلا دلبلاو) هلوق ليلدب تبنت ىلا ىه ةبيطلا ضراألاو ؛ ابيط ديعصلا نوك

 بارتلاب مميتلابا م: (افيط ا دهعلص أل اظناك) هلاوق ناكافا/. اهببطا ناؤكتتالا نأ كنت ال ىلأ' قب قجوف

 ؛بيطلا ديعصلاب مميتلا عاقب رمأ (انيط اديعص) هلوق نأ : ثلاثلا . بوجولل رهالارهاظو . طقف

 « عامجالاب زئاج بارتلا اذهب مميتتلا كادت رز واعمال ىلا ول وذ كاع عشا

 ةداكلا العا ىنااا الطتمحا دقو. اهقملال 4 طافتالا ةانعاقلا ةياغات اهيلغ كعيظا )ليحصل: لك (نخلوف

 ا 1 1, االاقو «اواوزط امارتو ادجسمضرالاىل تاعج» لاسقف ؛ ةفصلا هذه بارتلا مالسلاو

 «ءاملا دحي مل اذإ ملسملا روبط

 ىلع نيرسفملا نمريثك دنع لوم (كيديأو كهوجوب اوحسماف) ىلاعت هلوق «ةثلاثا ةلأسملا 0

 مسا نأ مهتجحو « نيقفرملا ىلإ نيديلا حسم بحي ءاهةفلارثك أدنعو « نيعوكتلا ىلإ نيديلاو هجولا

 ظفللا قف عامجالا ةلالدب هنم نيقفرملا انجرخأ انااا نظزالا حرا ودنا اف هل لوا ديلا

 « صيخرتلا نع ةيانك وهو (اروفغ اوفع ناك هللا نإ) هلوقب ةبآلا ىلاعت متخ مث . قابلل الوانت»

 ! ل ناك وكانا نشل تاع اةوطانلا نع وقعز ةيانك ذاطاوتا نك لع ثزأل نياققتلاو

 اولضت نأ نودي ريو ةلالضلا نورتنقي ٍباتكلا نمابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رتلأ إل ىلاعت هلوق

 /نيصت هتلاب قكو ايلو هللاب كو كئادعأب لعأ هقاو ليبسلا



 نر ةيآلا «ابيط اديعص اومميتف » ىلاعت هلوف

 . ربك الا ثدحلا ىلع هلمح بجوف : ةيآلا ىف ركذ ربك آلا ثدحلل قب امل رغصالا ثدحلا ىلع

 6 ًاضيأو . زوال نأ بجوف « ليلد ريغب ظفللا رهاظ نع لودع هوركذام لك نأ معاو

 . راركتلا مزل ةيانجلا ىلع ةيآلا هذه انلمح ولف (ابنجالو) هلوق ىف مدقت ةيانجلا

 (ماسنلا متسمال و أ) هلوقرهاظا سماللا ءوضو ضقتني امنإ : رهاظلا لهأ لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا))

 . اعم امهءوضو ضقتني لب : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاقو . الف سودلملا امأ

 : لئاسم هيفو (ءام اودجت مف) لاق ةعبرألا بابسألا هذه ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 هدحي ملوءاملا بلطف ةالصلا تقو لخد اذإ : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 هنعهللا ىضرةفينح وبألاقو . ىرخأ ةرمبلطلاهيلعبجو ةيناثلاةالصلا تقو لخد مث :لصومميتو
 ةرم لك ىف دب الف : بلطلا قبسب رعشم نادجولا مدعو(ءام اودجت ملف)هلوق ىعفاشلاةجح . بحيال

 :كلطلا 500“

 كدجوو ىدهف الاض كدجوو) ىلاعت هلوق ليادب ,بلطلا قبسب رعشيال .دجو :انلوق : لق ناف
 لاحم هللا ىلع بلطلا ناف (امزع هل دجنلو)هلوقو (دهع نم ممرثكأأل اندجوامو)هلوقو(ىنعاف الئاع

 نيب نم ملسو هيلع هللا ىلص ًادمح جرخأ امل هنأ الإ ءالاحيلاعت هقح ىف ناك نإ و بلطلا : انلق

 اورصق مهنإ مث تاعاطلاب نيفلكملا مأ املو ؛ هبلط هناككلذ راص هموقل اقثال نكي مل امب هموق

 نم ليوأتلا ليبس ىلع تايآآلا هذه ىف ةظفللا هذه تجرخف , هدحب ل م أئيش بلط هنءاك راص اهف

 . هانركذ ىذلا هجولا

 مرتحنا ويح شطعوأ هشطعلهيلإ جاتحي هنكل ءاملادجو ول هنأ ىلع اوعمجأ (ةيناثلاا ةلأسملا))

 لامعتسا نيب عمجب نأ هيلع بحي لهف ؛ ءوضولا هيفكي الام ءاملانم دجو اذإ امأ « مميتلا هل زاج

 ةيآلا ظفل رهاظب اكسمتم ؛ هنع هللا ىضر ىعفاشلا هبجوأ دق ؟ معيتلا نيبو ءاملا نم ردقلا كلذ

 : لئاسم هيفو « ابيط اديعص اومميتف )ىلاعت لاق مث
 هتدصق ىأ « هتمأتو هتمميتوهتمأ :لاقي ء دصقلا نع ةرابع ةغللا ىف مميتلا (ىلوألا ةلأسملا)

 ناك ابارت ٠ ضرالا هجو ديعصلا : جاجزلا لاق ٠ دعاصلا ىنعمب ليعف وهف ديعصلا امأو

 : :؟ةزيغ وأ

 مهيثملا برضف هياع بارتال ارخص انضرف ول : هنع هللا ىضر ةفينح وبأ لاق#ة يناثلا ةلأسملا)

 جتحا ٠ هديب قصتلب بارتنمدبال لب : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاقو . ايفاك كلذ ناك حسمو هياع هدب

 اومميتف)هلوقف ءضرأللانم دعاصتاموهديعصلاو دصقلا وهمميتلا :لاقف ةيآلا هذهرهاظب ةفينح وبأ

 ١.١« رف اه»د»



 ةيآلا «ءاسنلا متسم الوأ» ىلاعت هلوق ١

 ري م ميتا نوجيال يل دع ع اع ع را معيتلا زاوج ىف ارئتعم

 ضيرملل ميتا زوج ىلاعت "ا يملا ال او كلذ نم شاب دلك الل اذنل | ياس وأ :لوش ناكو تاق

 «ةزاوج ىلع ةنسلا تلد دق مث .هدوجو دنع مميتلا نم هعنم ىلع ةلالد هيف سيلو : ءاملادجيا اذإ

 هرمأف مهضعب لأف « ةميظع ةحارج هب ناكو ةبانج هتباصأ هنأ ةباحصلا ضعإ نع ىورام هديؤيو
 ىلع كلذ لدف « هللا مهلتق هولتق :لاقف «ل-وهيلع هللا للص ىنلا عمسف ؛تام لستغااملف ءلاستغالاب

 .ادلنز ظاندن او

 هر[ جلا مميت ءاملا دحي مل اذإ رفاسملا نأ ىلع لدت ةيآلاو :رفسلا (ىناثلا بيسلا))

 : ةيآلا هذه

 نضراألا'نم نئمطملا ناكملا طئاقلاو (طقاخلا نم مكنم دححأ ءاج وأ) هلوق (تلاثلا بسلا إل
 ن1 2 ا ع راللا ماظن اعاللط" ةجئاقتا “اعف كاز 13إءاسعإلا تاكو. ناظعلا اهنعفتو

 . هناكم مساب ءىثلل ةيمست مالا اذه ثدحلا قسمه. نماثلا

 : لئاسم هيفو (ءاسنلا متسمال وأ) هلوق « عبارلا ببسااإ)

 (متسمال) نوقابلاو "٠ سنللا نم تفلأ ريغب (متسمل) ىلاسكلاو ةرمخ أرق «لوآلا ةلأسملا)
 .ةسمالملاّن م فلاألاب

 دآرملا نأ : اًمتدحأ : نيلوق ىلع انهه روكذملا نسللا ىف نورسفملا فاتخا (ةيناثلا ةلأسملا)

 نال ,هننع هللا ىضر ةفينح نأ لوقو , ةداتقو دهاجمو نسحلاو سابع نبأ لوق وهو « عامج اهي

 هريغوأ عام ناكءاوس : نيت رشبلا ءاقتلا انههس للاب دارملانأ :قتاثلاو .ةراوطلا ضني الديلاب سمللا

 . هنع هللا ىضر ىعفاشلا لوقو ىعخنلاو ىعشلاو رمع نباو دوعسم نبا كلود وهو

 متسلوأ) ىلاةت هلوق ىه نيتءارقلا ئدحإ نال كلذو ؛لوالا نم ممجرأ لوقلا اذه نأ ملعاو

 ىلع مالكلا لم لصاألاو « زاجم كاذف عانباب هصيصخت اهأف « ديلاب سملا هتقيةح سمللاو (ءاسنلا

 ىف ةقيقخ سيل كلذو:ءساللاّن م ةلعافم وهف ( متسمالوأ) ةلوق ىهو ةيناثلا ةءارقلا امأو . هتقيت>

 نيترتاوتملا نيتءارقلا نم موهفملا نيب ضقانتلا عقيالتل ءًاضيأ هتقيقح ىلعهلمح بحي لب « ًاضيأ عاما

 ىلاعت لاق ؛عاماىنعمب نآرقلا فادرو سملاو ساللا ظفل نأب عاملا سالاب دارالا : لاق نم جتحاو

 نعو (اسامتي نأ لبق نم ةبقر ريرحتف) رابظلا ةيآ ىف لاقو (نةوسمت نأ لبق نم نهومةةلط نإو)

 ثدحلا اضيأو . ةسمالملاب ةرششابملا نع ربعف , ىنكيو فعب محيرك ىح هللا نإ : لاق هنأ. سابع نبا

 (ءاسسفلا تسمال وأ) هلوق انلمحولف ( طئاخلا نم كتم دَخِأ ْءاَجوَأ)هلوقب دارملا ئهاو ؛ زةصاألا : ناعوت



 ١ ١ . ةيآلا لا ع وأ ىضرم 0 نإو» ىلاعت هلوق

 152-2 مد

 00 1 طئاخلا س م مكلم 0-1 ا رفس 7 ىكرمه متتكنإو

 00 دل ام ل 2-1 260

 كا | ميديا وم هوجو در 1 ٍط اديعص اوس 11 1 0 ءاسنلا

1 3 

 ب رت وز هلوق ع فطع (اينج الو) هلوق «ليبس د 0 الو )ل ىلاعت لاق مث

 كاع“ 0 : وياوكن ام كاح ةالعصلا [وبرت ال :ءسيقتلاو ( لاجل ا را

 000 مسأ هنزل ::تيرقملا 3 ,ىكردللا ع عمجاو دحاولا هيف ضروس متن اريام نك

 : ليخلا هيلعرببج ىفلل نيقزو دعبل تتانلا ليصأ, نأران < ذيدقزو .:بانجالا وه دلل روما

 دقو (ليس ىرباغ الإ) لاق مث . رهطتي ىتح نآرقلا ةءارقو دجسملاو ةالصلا بنتحي هنآل . بنج

 هلراويضارزلا نأ داثلا» مكمل ىف رزو جلا ردم فارملا روبعلا !ذمي نأ ااقهدجأ - نيلاوق هنن نا ان

 . رخآلا لع اههدجأ حيجرت ةيفيك انيبو «نورفاسملا (ليبس ىرباع الإ)

 ملف ءاس ! متسمالوأ طئاغل ند مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع و أ ىضرم متنك نإو ل ىلاعت هلوق

 00 اوفع ناك هللا نإ مكيديأو مكهوجوب اوحسماف ابيط اديعص اومميتف ءاماودجت

 نذلاو « طئاغلا نم اًواج نيذلاو ؛ نيرفاسااو.«ىضرملا : ةعبرأ افاتصأ انبه ركذىلاعت هنأ معا

 !كاينلارارا فحل

 عقلا زا ةلصرللا اهلا مهييتل ىلإ نائجاي (نالوآلا نامةلاف إل

 ؛ املا مدع دنع ميتلابو , ءاملا دوجو دنع ءاملاب رهطتلا نابجوي (نا ريخآلا نامسقلاوإ)

 : ماسقالا هذه نم دحاو لك كح 00

 ول ثيحن نوكي نأ : اهدحأ : ماسقأ ةنالث ىلع هنأ عاف ؛ ضرملا وهو (لوالا ببسلا امأ)

 لامعتساب توميال نأ : اهيناثو « ةميظعلا حورقلاو ديدشلا ىردجلا ىف ايء تامل ءاملا لمعتسا

 ءاقبفاخب هنكل. ةديدشلا مالآلاو توملا فاخنال نأ : !ملاثو . ةميظعلا مالآلا دحب هنكتلو ءاملا

 ثلانلا مسقلاف هوزوج امو , نيلوآلا نيمسقلاىف مميتلا اوزوج ءاهقفلاف «ندبلا ىلع بيع ذا

 0 .2ازاوج طرش هنأ ليلدب : ءاملامدع دنع الإ لكلا ىف مميتلا زوحيال هنأ ىرصبلا نسحلا معزو
 طرشلا اذه ناك اذإو (ءام اودجت ملف) ةيآلا رخآ ىف لاق هنأ ليلدب ؛ءاملا نادجو مدعب ضيرملل



 ةيآلا «ىراكس متثأو ةالصلا اوبززعتال اونمآن :يذلا اب ماي »ىلا عت هل 1و ١٠

 عافترا بجوف .نونجلا ل هم لودي ا 00011 1 118 مئانلا نعو ع

 6 فيلكتلا

 ىتح دقريلف ةالصلا ىف وهو كدحأ سن اذإو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق (ةيناثلا ةجحلا و

 .٠ كاحضلال وقرب رقت أله « هسفن بسف رفغتسيل بهذ هلعل سعب وهوى بص اذإ هزأف مونلا هكنع تهذب

 0 د 0 للفلل: نيج رك اعد ان نونا كفل و حيحصلا نأ ملعاو

 بضخلا نموأ :قشعلا نمركسلا لع هلمح امأف : ةقيقحلا مالكلا ىف لصاألاو ؛رخخلا برش ندركسلا

 ةركس ت د كا وز 6 0 أدق لمعتسإ كا 0 اع كلذ لكَف 2 3 نم 01 0 أ

 نأ ىلع اوقفتا نرسفملا ا نأ : ىلاثلا (ىراكسب ممامو ىراكس س انلا ئرتو) لاق و (توملا

 ةعقاو ف تلزن اذإ ةيآلا نا هقفلا لؤطأ ىف تبث“ نقو :رخلا برش ىف تلون انتإ ةيآلا هذه

 كاحضلا لوو ام ؛ةيآلا كلت افارمكسللا] كلذ كوكل كل عنتما 3 نيدم بمس 0 ةنمعم

 هلوانتي فيك : لاقي هنآل ؛ كيلعم نال اكيأذا نغير !؛لاودق ةنآكتت واكد نونا ل انت) كفيك

 د ئدؤملا تاولفلا نع ئمنلا ةيآلا ل دارا نا :هنع فاولا ّ 9؟ اعيش مهفيال مكان وهو ىمغنلا

 ركساا لاح ىف ةالصلا نع ىبنلا نع ظفللا حرف ؛ مهلع ةالصلا بوجو لاح مهفلاب لخملا ركسلا

 تليف عذلا عارتخلم :انأ أو ةحاصلا«كقوت قر زكدلات هج وللا! تررشلا» نع أ وزنلا هاما رلنآ" نأ عم

 . مونلا وه ةيآلا ىف روكذملا ركسلا نأ لع لديال كاذف هب

 ءاعدا نكمي ىذلا 3 1 ةلياشإلا أب ةخوسذم ةيآلا هذه 5: يي لاق 4« ةعبارلا ةلأسملا)

 لوقيام ملعي ثري ريصي نأ ةياغ ىلإ ادودمم ركسلا لاح ةالصلا ناب رق نع ىبن :لاقيهنأ هيف خدنلا

 ةالصاانابرق زاوج ىضذتقي اذهف « ةناغاا كلت دنع محلا كلذ ءاهتنا ىضتقي ةباغ ىلإ دودمملا ملا 1

 عفر دقف ةدئاملا ةيآب رثخلا مرح امل ىلاعت هللا نأ مولعمو : لوقيام معي ثيحي راح اذإ ركسلا عم

 ربر# ف ل رطخام اذه . ةيالا هذه تاالولدم ضعبل ةخشان؛ةزياشبا يأ 1 تدثق ٠ زاوجلا أآذه

 , خسنلا اذه

 ركسلل بجوملا برشلا نع ىههنلا ىلإ عجار ىبنلا اذه لصاح نأ انيب انأ : هكنع بأو 2و

 0 ليبس ىلع الا هادع امع محلا ىنن ىلع لديال ركذلاب ءىشاا صيصختو ؛ ةالصلا نم برقلا

 . اخسن نوكيال اذه لثمو ؛ فيعضلا

 ىلع (ىركس)و نيسلا حتتفب (ىراكس) ءىرق : فاشاكلا بحاص لاق 4 ةسماخلا ةلأسملا)

 . عزجو يلع :وخ اجي نازك نأ



 26 ةيالا «ىراكس متأو ةالصلااوبرقتال اونمآ نيذلا اهيأايد لاعت هلوق

 هلوق دنع فقولا اوبحتسا مبلك ءارقلا نأ هدكؤيىذلاو « ةيآلا هذه دعب ةنآ ف رو ذم كح لع

 ىلع ةيآلا انلخ اذإ امأو . رخآ ح هنآل (ىذرس متلك نإو) هلوق فأتسي 3 - (اولستغت ىح)

 نإ :لوتييفأفاثلالوقلا ربضن نوى أ مانلتام ناكف,,كاقاطلا هذه ك] هذ تحن مل انركذام

 ةالصلا سفن (ةالصلا اوبرقتال) هلوق نم دارملا نأ ىلع لدي (نولوةتام اوءلعت ىتح) ىلاعت .هلوق

 ركسلا عنمب ةصوصخم لاوقأ اهيفف ةالصلا امأ ؛ هنم ركسلا عنمي عورشم لوق هيف سيل دجسملا نآل

 انعإ ناسنالا نأ رهاظلا:نأب بيحب نأ لوألا: لئاقللو «٠ ىلوأ اذه ىلع ةيآلا لمح ناكف . اهنم

 اذ بلف دجسملا ىلإ باهذلا نم عناملاك ناك ةالصلاب لخي اف « ةالصلا لجل دجسملا ىلإ بهذي

 . اللاب انهرزكذ

 هناف نالعف ىلع تعن لكو « ناركس عمج ىراكسلا : هللا همحر ىدحاولا لاق «ةثلاثلا ةلأسملا)

 كتم كلا ذ هوه ,قياطلا سل ةغللا .[ةيركتنلا يطأ ال للاكل نام لا وأ ل اقفل ىلع عمجب

 أد (ةراطب أ !بزكسلا اب 81) لانج ناو قسشر) : نغير لذإ كساد وز كستزا مة رهوروكلا

 هناس ىلع هدر وهو ءاملاركش كلذ نمو « اهتقيق+ ىلع ءايشأللا كَردت الو اهرون ذهاب سيلف تيشغ

 ىلع هيأر ذفني الف ءوحصلا لاح ذافنلانم هيلع اع عطقني نأ وهو بارشلان م ركسلاو . ىرجلا ىف

 :لواألا : نالوق ةيألا هذهىف ىراكسلا ظفل ىف : لوقنف اذهتفّرع اذإ . هوك لاح ىف هذافن ادح

 ؛لضمد اعلا أ ةراكملا] نذر ةرهنجا لاوق عوق اةنوحضلا, ضلقن وهوا عا قم نكشلا راش دارا

 هنم دارملا امتإ « رخلا ركس هنم دارملا سيل هنأ وهو : كاحضلا لوق وهو «ىناثلا لوقلاوإل

 هيلع لد ليلدلاو ء هل المتحم ظفللا اذه ناكف مونلا ىف لمعت_سي ركسلا .ظفلو :.لاق « مونلا نكس

 نفركسلا]ظفل نأ! ؛ انزكذ ام:ل والا: كيه خش. هل لايت لفللا:نأ!نايرامأ هللا ويضملا | ضعوف

 ةظيلغلا ةرذخالا نم حورلا ىراجم ءىلتمت مونلا دنع نأ كلش الو ٠ قيرطاا دسنع ةرابع ةغللا لصأ

 : قدزرفلا لوق : ىناثلا . ندبلا رهاظ ىلإ عماسلاو رصابلا حورلا ذفني الو . ا ىراجما كلت دسنتف

 ارمخ ةلزنه لك ىف ىركلا هاقس امنا بسحب جالدالاو ريسلا نم

 هلوق. نأ: لوألا: هوجو نس هناهيو ,هنلغ ال1 ليلدلا 1# ]دبه لا ل لع طفلا انأابفاغل زو

 برقلا نع مهاهن ىلاعت هنأ هرهاظ (نولوقتاه ولعت ىتح ىراكس متأو ةالصلا اوبرقت ال) ىلاعت

 ناسنالا اذه لثم ىلع فيلكتلا هبجوتو « نولوةيام نوملعيال ثيح مهتروريص لاح. ةالصلا نم

 امأو « قاطي الام فيلكت ىضتقي ناسنالا اذه لثم فيلكت ن"الف لقعلا امأ ؛ لقنلاو لقعلاب .عنتم

 يح نونجما نعو غلبب ىتح ىبصلا نع ثالث نع ملقلا عفر» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهف لقنلا



 . ةيآلا «ىراكس متأو ةالصلا اوبرقتال اونمآ نيذلا | يأ ايد ىلاعت هلوق ١١م

 00 ةدئاتملا ةروس ىف قالطالا ىلع اهعرحت لزن مث «نولوقي اه اويلع و ره | منع بهذ

 كرمأ اهيف لزنأف . لاوهآلاو لوقعلابرضت رخلا نإ مبللا : لاق كلذ هغلب امل هنأ هنع هللا ىضر

 رخلا مير لبق ةباحصلا ناك نقةعامج قتلزن : 0 * ناثلا هذ ”اىملاةيآب ىحولا مهحبصف

 . هنع هللا مهامق ؛اسوهيلع هللا لص لوسرلا عم ةالصلل دجسملا نوتأي مب امتوبرشي اوناك

 سابع نبا لوق.وهو ؛دجسملا هنه دارا : امهدحأ : نالوق ةالصلا ظفل ىف 4ةيناثلا ةلأسملا)

 ..ىعفاشلا بهذ هيلإو 0 نبأ

 نماذ 7 هنأ : لوألا : ناهجو هيلع لدي و : لمتحم دجسملا ىلع ةالصا ظفل قالطإ نأ ملعاو

 هلوق : ىناثلاو « عئاش زاجم فاضملا فذحو «ةالصلا عضوم اوبرةتال ىأ « فاضملا فذح باب

 ظفل, قالطإ نأ تبتف ؛ تاواصلا عضاوم تاولصلاب دارهاو (تاواصو عيبو عماوص تمدمل)

 !إ : راج اع ملا هي ذأ مانو ةدلصلا

 اولصتال ىأ «ةالصلا سفن ةيآلا هذه ىفةالضلاب دارملا نأ :نورثك آلاهيلعو(ىناثلا لوقلاو)

 0 منك اذإ

 ' ل1 د راين وإلا يدنا: لعاوأ عزو عوف مح ىف ربظت فالدخلا ةدئاف نأ ملعاو

 الاداءانثتسالا ناوكي هجاولا آذه لعو.؛ ليبس ئراعالإ انج الو ىزاكس متأو 1

 :. ىعللا نوكيف ىاثلا ّوَدلا:لع امأتو. ..ىعفاشلا لّوق وهو ءدجتاسملا ف روبعلا بنجلل زوج هنأ لع

 رباسعب دارملاو « ليبس ىرباع الإ ًابنج مكنوك لاح اهوبرقت الو« ىراكس متأو ةالصاا اوبرقتال

 زجعلا دنع ةالصلا ىلع مادقالا بئجلل زوجي هنأ ىلع اليلد ءانثتسالا اذه نوكيف « رفاسملا ليبسلا

 لاق هنأ : لواألا ؛ هؤجو هيلع لديو حجر أل وألا لوقلا اذه : ىعفاشلا باككأ لاق . ءاملا نع

 ناحصي امنإ « ةقيقحلا ليبس ىلع ةالصاا سفن ىلع ناحديال دعيااو برقلاو (ةالصلا اوبرقت ال)

 نكي مل مقام ىلع هانل ول امأ ء احح ءانثتسالا ناكل انلق ام ىلع هانامح ول انأ : ىناثلا . دجسملا ىلع

 هل زوج هناف  ديدشلا ضرملا ببسب ءاملا لاعتسا نع رحي دقو ليبس رباع نكي مل نمزال ء احح

 ليبسلا رباع انلمخ اذإ انا : ثلاثلا . ىلوأ كلذ ىلع ةيآلا لمح ناككلذك ناكاذإو ٠ مميتتلاب ةالصلا

 ىلإ جاتح ذئيخل « ةتباا ةالصأا نم برقا هل ز< ملءاسلل ادجاو ناك نإ اذهف ءرفاسملا بنجلا ىلبع

 ىلإ رقتفيف ؛ميتلاعم الإ ةالصلا هل زحي مل ءاسلل ادجاو نكي ل نإو ؛ ةيآلا ىف ءانثتسالا اذه رامضإ

 ...ىلوأ انلوق ناكف ةيآلا ىف. ءىش رامضإ ىلإ رقتفنال اذاف هانلقامىلع امأو : ةيآلا ىف طرشلا اذه راهضإ

 اذه لمح زوجب الف ؛ اذه دعب ميل زاوجو ءاملامدعورفسلا مكح ِر <: كات هلا نأ : عبار !|



 /١٠١ ةيالا ءىزاكش متأو ةالصاا ل ,ذلا اهيأا: »ىلا عت هل وق

 يب ع قه ع م
 ا ب ل متأو ةشلأ 1 َنيَدلا | ا 3

 سس و دس ا ري د

 اولد ف 0 - ليس ىرباع 0 0 0
 ه-

 مت ذئاب :مه هللا رذغينأ ءاجر « نيكر شم انكأم دوا ل نولوعل نعش قلاطت,ء اا رالف قاللكف

 موابارت اوناك مهنأ نودويكلانهف . نولمعي اوناك امم مهلجرأ دهشلو مهديأ ملكتتو مههاوفأ ىلع

 . اند ]عمتك

 فيكف هللا دنعرهاظ هولمعام راف . فنأ:سممالكلا اذه نأ( لي وأتلا ىف ىناثلا قي رطلا

 ؟ هنامتك ىلع نوردقي

 (نيكرشمانك ام انبر هتلاو)هلوق نيبو ةبآلا هذه نيد عما فيك : ليقناف (ةسداخلا ةلأسملا))

 هاوقيو ماو نولي الإ راى ذل" ةوزفكةيلانبقلا:ىلطلا نر 20 واكل يروج الد ل كارول

 انبر هللاو) مهطوقو (ءوس نم لمعت انك ام) هلوقك هيف نوملكت, نطومو (اه الإ عمست الف)

 ةعجرلا نول سيو رفكلاب مهسفنأ ىلع نوفرتعي نطاوم ىفو « نطاومىف نوبذكيف (نيكر شم انك ام

 ملكت و موهاوفأ ىلع متي نأ :نطاولا كلل اهذلو (انبر تايآب بذكن الو درزن انتيل اي) موت هو

 , عقاو ريغ نامتكلا اذه نأ : ىناثلا . مويلا كلذ ىرتخ نم هللاب ذوءنف ؛ مهدواجو مهلجرأو مهيدي

 ب.> ىلع اوربخأ امإو « نامتكلا اودصقي مل مهنأ : ثلاثلا . انيبام ىلع ىنقلا ىف لخاد.وه لب

 . نآلا انةةحت ىتح انتواظىف نيبيصم لب ءانسفنأ دنع نيكرشم انك ام هللاو. : ةريدقتو . اوههوتام

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ماعنالا ةروس ىف ةلأسملا هذه ىف مالكلا ءىجيسو

 ةروسلا هذه ىف ةروكذملا فيلاكتاا نم «رشاعلا عونلا)

 11 نول دت ااخلوتلعل تيك ياواكلو متنأ و ةالصلا اوبرقتال اونمآ نيذلا اممأاي )ل ىلاعت هلوق

 4« اولةغتىتح ليبس ىرباع الإ انج

 : لئاسم آلا ىف

 ةباحصلا لضافأ نم ةعاسج نأ :لوآلا : نيهجو لوزنلا ببس ىف اوركذ (لوألا ةلأسملا)

 كفار اج اؤافاانانب كوب رلقاوا قلك أداها سوناتا كلذ نحب )اسر اهلك فاو دمر الصراع مهل عند

 هذه كلزنف «دنعأام نوذياع متنأ و نودبعتام دبعأ : أرقف مم لصيل مدحأ اومدقف برغم ا ةالص

 دقو الإ نو>بضي الف ءاهوب رش ءاشعلا اولص اذاف  تاولصلا تاقوأ ىف نوب رشياال اوناكف. ةبآلا



 ١ هيلا هادخ هللا انودتكي ب الودىلاعت هلو .

 ناكاذإ كباتنك نو دقو ىذلا ىلا ىف نولوةي مبمأ برعلا 7-0 م ةيناثلا ةلأسملا)

 موي نورت فيك : مالكلا اذه'ىعء اذك تقو ءاج اذإو . اذك نالف لعف اذإو . اذكو اذك

 ناآرقلا نطل ةموق ىبي ل وه لع كدوتتسا وب "انه سوت 'ةهأ 5 ىلع هتلا ديشتتلا اذإ ةماشلا

 , مهلاوحأ اودهاش نم مهريغ ىلع نودهشي رصع لك لهأ نإ مث . مهلاوحأ فرعو ممدهاش نيذلا

 (مهف تمدام ًاديهش مهلع تنكو) مالسلا هيلع ىسيع لاق هجولا اذه ىلعو

 ىوست ول لوسرلا اوصعو اورفك نيذلا دوي ذَممْوي ) لاَمف مويلا كلذ فصو ىلاعت هنا مث

 :لئاسم هيفو ( اميدح هللا نومتك الو ضرآللا م

 ارياغملوسرلانايدع نوك ىضتقي (لوسرلا اوصعو اورفك نيذلا) هلوق«ىلوآلا ةلأسملا))

 ةرياغملا ىصاعملا لع "لودرلا لابصع لمح بج وو« راج ريغ هسفن لع ءىتلآف طعنال : رفكلل

 نوبقاعياك مهنأو « مالسالاعورفب ن وطاخرافكلا نأ ىلعةلادةيآلا : لوقف اذهتيث اذإ . رفكلال

 اذه ىف ربأ ةيصعملا كلتل نكي ل ول هنأل :ىصاعملاَك لت ىلع اضيأ نوبقاعيف رفكلا ىلع ةمايقلا موي

 . رثأ عضوملا اذه ىف مهتيصعم ركذ ىف ناك امل ىنعملا

 ىلع نيسلا ةفيفخ ءاتلا ةءومضم (ىوست) ورع وبأو مصاعو ريثك نبا أرق (ةيناثلا ةلأسملا)

 مغدأف « ىوسنت : ىنعمب نيسلا ةددشم ءاتلا ةحوتفم (ىوست) ىماع نباو عفان ]رو و « هلعاف مسي ملام

 ليزغتلا ىف رئاظن امل نآل ةءارق' هذه ىف نيديدشتلا عامتجا هركي الو ءامنم !مرقل نيسلا ىف ءاتلا

 ضراألا ىلإ لعفلا دان-إ وهو « عاستا ةءارقلا هذه فو(نوركذتو .تنيزاو.كب !نريطا) هلوقك

 تاتعا ام اهنال , عفان اهمغدأىتلاءاتلا افذح « ةفيفخ نيسلاوءاتلاةحوتفم(ىوست) ىئاسكلاوةز>أرقو

 . فذحلاب تالتعا ماغد دالاب

 0 فد ول: لوألا هظرعو (ضرآلا مهبىوست 00 ريسفت ىف اوركذ ( ةثلاثنا ةل أسملا)

 ضرالاو أوناك مهنأ اوااوتعي م مهنأ نودوب : ىاثااو ىنوملاب ىوست 5 ضرآلا 6 ىوستف

 . (ابارت تك ىنملاب ) 6 نودويف ابار مثاملا ريصت : ثلاثا

 اذه نأ :لوآلا : ناقيرط ليوأتلا لهآل هيف (اثيدح هللا نومنكب الو)هلوقةعبارلا 0

 01 لافأم : اهدا : نيه لقت ] داصتم هانلعج اذا ءادتيم مالك نإ » ىاتلا ٠ هلق. اع لقأم

 هيلع هللا لص دم رمأ اومتك اونوكي لو ضرآلا مهيلع قبطنت ول نودوي :اههنع هللا ىضر سابع

 كلا [ض د نأ ند اومتكامىلإ لاع ناككلا : لوقلا اذه لع, ايوقفانالو هيلو رفك الو سو

 رضي الو مالسالا لهأل رفغي ىلاعت هللا نأ ةمايقلا موي اوأر ١مل نيكرشملا نأ : ىتاثلا ؛ ملسو هيلع



 ١م . هيلا تيهشي ةمأ لك نم انئج اذإ فيكتفاو لاعت هلو

 <41 اديبش اوه ىلع كب انثجو دهشب م لك نم انئج اذ فيكف
 مس دنس يا

 هدا ريا م6 ده ء د

 1 ضرالا 57 0 2 0 || ا تلف نذل دوب ا

 ا 1 مكحول للك

 «40» اثادح هللا ومتكن
 و

 تاذللا !سنج مرقو نوم تفيعضتلا كلذ نأ .ماظلا و. «باوثلا كلذ نسع نتا ها ميظعلا

 دنعو« ةيؤرلا دنع ةلصاخلا ةذللا وهف 2 هندإن مهيت وبي ىذلا يظعلارجألا اذه 5 :ةن+لا قام دوعوم لا

 ةطيغلا نم عونلا اذه نآل (هندل نم) هلوقب عونلا اذه صخامإو . ةفرعملاو ةبحما ىف قارغتسالا

 سفناا رهوج ىف هللا عدوي امبلاني امنإ لب « ةينادسجلا لامعألابلانيال ؛ لاكلاو ةجيبلاو ةداعسلاو

 5 ةنامسجلا ةداعشلا للا ةراشإ فيعضتلا كاإذف ةلمخابو 5 رونلاو ءافصلاو فارشالا نم ةيسدقلا

 3 رلا ةداعسلا ىلإ ةراشإ ميظعلا رجآلا اذهو

 دوو كيمو دبش ءال وه يلع باتو دع كم لك نم اخ  اذإ د بكج لاكن 4-1

 كلعأ نحمل راج للابتسنأ و ٍلظ دحأ ىلع ىرجيال ةرخآلا ىف نأ يبىلاعت هنأوهمظنلا هجو

 مهلعج نيذلا لسرلا ةدابشل ىر< كاذ نأ ةيآلا هذه ف كلك نيبف 2( هود ردق ىلع هديزبو هنانحإ

 نوكيو ءدشأ هترسحو مظعأ هل تيكتلاو ؛ غلبأ .ىسملا يلع ةجحلا نوكتل ؛قاخلا ىلعةجحلا هللا

 هللا لاق نيذلا رافكلل ًاديعو اذه نوكيو « ظعأ ةعاطلا نهظأ و كاوسولا نم كاني لفإ ه0

 ) اهفعءاضي ة ةنسح كت نإو) مف هللا لاق نيذلا نيعيطملل انعبو (ةرذ لاقثم مظيال هللا نإ) مف

 5 لك 6 هيشو

 لاق «ىلع نآرقلا أرقإ» دوعسم نباللاق لسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ىور «(ىلو ألا ةلأسملاإ)

 كف اف د وعسم نبا لاق « ىريغ نم 0 ل بحأ» لاقذ هنتلعىذلا ا هللأ لوعرا تاق

 تكا دوعسم نا لاق ؛ملسو هيلع هّللأ للص لوسرلا ب ةيآلا هذه ل تعم ايلف 3 كلا ةروس

 لوسرلاو ؛ غالبلاب لسرلل نودهشي ملسو هيلع هللا ىلص دسم مان قالا 5 و“, هءاودلا قع

 لع تر ون را مكانلعج) لاق اذهلف ٠ قيدصتلاب هتمأل دهشي لو هيلع هللا لص

 ادق مهيلع تنكو) لاق هنأ مالسلا هيلع ىسيع نع ىكحو (ًاديبش يلع لوسرلا نوكيو سانلا
 (مهف تام

0 



 ةيآلا «افعاضي ةنس> كت نإو» ىلاعتهلوق ١١
 ىردأالىأ ردأ مل : كلوةك.. مزجلل تظقس افرطثعقواذإ نيللا فورحو ؛ نيللا فورد هبشت

 نكي نإ) هلوةكف . تايثالا امأو ءانههف فذدحلا امأ « تايئالاو فذحلاب نآرقلا ءاجو

 (ًاريقف وأ ًاينغ

 مهقح مهسخبال 5 (ةرذ لاقثم مظيال هللا نإ) هلوقب نيب ىلاعت هللا نأ 4«( ةتلاثلا ةلأسملا لإ

 مهقاقحتسا ىلع مهديزي ىلاعت هللا نأ ةيآلا هذبم نيبو ؛ الصأ

 «ةيهانتم ريغ ْباوثلا.ةدم نآل ءَةدملا ق ةفعاضملا وه نيل ةفعاضملا هذه نم ذارملا نأ معاو

 هتغاظ لع قاتتسي الثم :رادقملا تسحب .ةقعضي ىلاغت هنأ داّزملا لي كا ىهانتملا ريغ فيعضتو

 ااعم قانزع قاورردا ببدأ هيأت وجنت حلثماوأ بابوجل رز شع ةلعجض لبا ارثلا امن اءوجأ ةوشع

 اذه : نيرخآلاو نيلوألا سؤؤر ىلع دانم ىداني و ةمايقلا موي دبعلاب ني : لاق هنأ هنع هللا ىضر

 :لوقيف : مهقوقح ءالؤه طعأ : هل لاقي مث ء هقح ىلإ تأيلف قح هيلع هل ناك نم :نالفنءانالف

 اهنم موطعأف .ةحلاصلا هلامعأ ىف اورظنا : هتكسئالمل هللا لوقيف ؟ ايندلا تيهذ دقو نبأ نم براي

 كلذ قادصم . هتحرو هلضفب ةدجلا هلخدأو هدبعل ىلاعت هللا اهفعض ةنسح نم ةرذ لاقثم قب ناف

 اذه (اهفعاضي ةنسح كت نإو) هلوق : نس+لالاقو (اهفعاضي ةنسح كت نإو) ىلاعت هللا باتتك ىف

 هرادقم نوكي مالكلا كلذ نآل . ةنسح فلأ ةئام ةدحاولا ةنسحلا ىف :لاقول ام ءاملعلا ىلإ بحأ

 ردقلا ةليل ىف. هلوةك وهو « ىلاعت هللا الإ فيعضتلا كلذ ةيلك عي الف ةرابعلا هذهىلع امأ ءامولعم

 هادبعئطءيل للا نإ ::لاق.هْنأ ةزيره أ نع ىتغاب ::ئددهنلا نامع وبأ :لاقو ٠ زبش فلأ ند.ريخ اهنإ

 هلال | ىتطفلج | اناا كم (0] اعيمتح ناتسإ رفقفا ا ةسيحلا افلا فلأ ءادجااولا ,ةنسل اك عموما

 لاق:ةنسحلافلأ فلأ .ةدجاولا:ةنسحلاب نمؤملا هدب ئطعي.هللا نإ : لوقت كنأ كنع ىنغلب :تلقق

 ةيآلا هذه الت مث «,فعض فلأ لأب فعاضت ةنسملا نإ : تلق نكلو ؛ كلذ لقأ لل ةريره وبأ

 . هردق ردقي نف (امظع ارجأ) هللالاق اذإ :لاقو

 ارجأ هندل نم تؤيو) ىلاعت هلوق اهيلع ةيآلا هذه تامشا ىتلا رومألا نم (ثلاثلا عونلاإ)

 :ناتلأسم هنفروإ (|تظع

 لام ىدنع : لجرلا:لوقي ءانيكم رثكأ «ندل»نأ الإ «دنعد ىنعمب :ندل (ىلوآلاةلأسملا)

 !ارضاخ قاكامالإ ءىندلاالو.لام ىدل :لاقيالو ءرخآ دلبب هلام ناك اذإ

 ىذلاو (اهفعاضي ةنسح كت نإو)هلوق نيبو اذه نيب قرفلا نم دبال هنأ لعا (ةيناثلا ةلأسملاإ)
 رجالا .اذه .امأو :باوثلا كلذ سنج.نم نوكي فيعضتلا كلذ نأ « هللا دنع ملعلاو ىلابي رطخي



 ا ١ ةنألا ايما دل 1 "كلك ناود ىلاعت هلوق

 يظن تاعاطلا كلت لك باوُث نأ ةرورضلاب ملعن انآل ؛ لطاب اذه : انباحصأ لاقو . ةئس ةئام ةدم

 اذه باقعب ميظعلا باوثلا كلذ طاقساف . ةرطقاا هذه برش باقع نم ديزأ ؛ةلواطتملا ننسلا كلت

 . ةيآلا هذوب قنم هنإو ؛ ٍلظ ةيصعملا نم رذدقلا

 نم طبحني الو ؛ تاعاطلا ةلمج باوث طبحي ةريبكلا باقع نإ :ىئابجلا لاقي ةسداسلا ةلأسملا)

 نباح الة يوق ةجح راص عورشملا اذه نأ ملعاو . طبحني لب :مشاه وانا كلقو 1 كاتملا كح

 باقعلا نم هلثم طبح< نأ امإ ناكل باوثلاك لذ طبحنا ول : لوقناناف ءطابحالاب لوقلا نالظب ىف

 امهنمدحاو لك طابحنا زوحجال هنإانلق امتإ . لطاب طابحالاب لوقلاف . نالطاب نامسقلاو .طبحالوأ

 لصحل اعم نامدعلا لصح ولف ءرخالا دوجو امهنم دحاو لك مدع ببس ناك اذإهنال «رخآلاب

 :انلق امبإو . لاحم كلذو . لولعملا عم ةلصاح نوكت نأو دبال ةلعلانأ ةرورض .اعم فادوجولا

 ديعلا عفتني لتاعاطلا كلت نال ؛ ةعاطلاب طبحنتال ةيصعملانأ عمةيصعملاب ةعاطلا طابحنا زوجيال هنإ

 لاقثم لظيال هللا نإ )ىلاعت هلوق ىفاني وهو ؛ ٍلظ كلذو باةععفد ىفالو «باو:باجفال « ةتبلا اهب

 . ةلزتعملا هلوقتام ىلع طابحالا داسفب لوقلا تبث نامسقلا لطب املو (ةرذ

 اولاقف ,ةنجلا ىلإ رانلا نم نوجرخي نينمؤملا نأ ىلع ةيآلا هذه انباعصأ يتحامةعباسلا ةلأسملا)

 لالجلا تافصب فودوملا وه هنأب رارقالاو ؛ ديحوتلا ٍلع.ةهوادملاو «نامالا باوث نأ كشال

 برش باقع نم اباوث مظعأ :ةنس ةئام ةيدوبعلا بارت ىلع نيبجلا عضو ىلع ةبظاوملاو ؛ مارك الاو

 نم ةيصعملا هذه باَمع ردق هنع طقةسأو ةمايقلا موي براشلا اذه رضح اذاف «رخلا نم ةعرجلا

 ,اباقعلا نم ارذقلا كلذ تبسبانانلا عش أ اذاف»« مظع ردق باوثلا نمدل لضف مظعلا باوثلا كلذ

 . ةنجلا ىلإ جرخ هنأب عطقلا بجوف : لطاب وهو اءلظ كلذ ناكل كانه قب ولف

 : ةيآلا هذه اهيلع تلمتشاىتلا رومألا نم«ىناثلا عونلاإ)

 : لئاسم هيفو ( اهفعاضي ةنسح كت نإو لىلاعت هلوق

 نإو : ىنعملاو «ةماتلاءناك) هريدقت ىلع عفرلاب (ةنسح) ريثك نباوعفان أرق (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 كلتزانإ وا: :ردقتاااونةصقانلا ناك "يدقت "لع كضنلاب نوقابلاو : ةنشح تفقو وأ .ةناخ كندخ

 « فيعضتلا نم فلأ ريغ نم ديدستلاب (اهفعذضي) رداع نياو ريثك نبا أرقو .:ةنسح ةرذلا ةنز

 . ةفعاضملا نم فيفختلاو فلالاب (اهفعاضي) نوقابلاو

 ؛ مزجال ةمضلا تطقس «نوكست» هلصأو « نوكي ناك» نم هلصأ : كت 4ةيناثلا ةلأسملا)

 ئهو . ةنك اس اهنآل اضيأ نونلا اوفذ- مث «نكست» راصف نونلا نوكسو اهنوكسا واولا تطةسو
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 4 سانلا مظيال هللا نإ) لافت هلوق ا ل سانلا راق أم

 نآأل « دابعلا لامعأل الاخ سيل ىلاعت هنأ ىلع ةبآلا هذه تلد : ةلزتعملا تلاق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 , هللاوه ملاظا ناكل ىلاعت هللاوه ملظلا كلذ دجوم ناكولف ءاضعب مهضعب ملظلامعالا كللق ةلمجت قم

 ىلع الو « همدع دنع مظاا كلذ ليصحت ىلع ملاظاا كلذل ةردق الو « ملاظاا ىف ملظلا قاخ ول آضيأو

 اذه ناك « هيلع هبقاعي مث تملظ مل : هتفصو هنأش اذه نمل لوقي ىلاعت هنإ مث ءهدوجو دعب هعفد

 . لظاا نع اهزبم ىلاعت هنوك ىلع ةلاد ةبالاو ؛ ملظلا ضحم

 تالالدتسا نأ انركذ دقو امل دحال ًاراره قبسا«ىلعىعادلاو ملعلاب ةضراعملا : باوجلاو

 مذلاو حدملاب كسلا وهو ء دحاو فرح ىلإ عجرت انبز لإ قيلططو كاؤاككأن إد اذ دعلب] دال وه

 اوداعأ الكف « ىعادلاو ملعلاب ةضراعملاوهو : نيعم فرحلا اذه ىلع لاؤسلاو ؛ باقعلاو باوثلاو

 . لاؤسلا اذه مهللع اندعأ لالدتسالا كلذ

 حدمت نمو « هككرتب حدمت هنآل ملظلا ىلع ر داق هنأ ىلع لدت ةيآلا : ةلزتدملا تلاق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 حصيال نمزلا نأ ىرت الأ : هيلع ارداق وه ناك اذإ الإ ء حدقلا كلذ هنم حصي مل حيبق لعف كرتب

 . ةقرسلا ىلإ ىلايللا ىف بهذيال هنأب حدمتي نأ هنم

 هنأب حدمتو « هيلع كلذ حصي نأمزلي ملو ؛ مونالو ةنس هذخأتال هنأب حدمتىلاعت هنأ باوجلاو

 . راصبألا هكردت نأ حمص هنأ ىلع ةلزتعملا دنع كلذ لدي ملو ,راصب الا كردت ال

 ىلاعت هنأو هتعاط ىلع ب اوثلا قحتسي دبعلا نأ ىلع ةلاد ةيآلا :ةلزتعملا تلاق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 اذهو ؛مهماظ دق ناكل مهلامعأ ىلع مهيثي مل ول هنأ ةيآلا هذه ىف نيب ىلاعت هنألل ءاملاظ ناكل هبثيمل ول

 . مهلامبعأ ىلع باوثلل نيقحتسم اوناكاذإ الإ حصيال

 ىف كلذ ناكل اهيلع مهشي مل ولف :«لامعفآلا كلت ىلع باوثلاب مثدعو ىلاعت هنأ : ب اوجلاو

 مزلتسم ملظلا نأ اذا اع ملظلا نأ ىلع لدب ىذلاو « رلظلا مسا هيلع قاطأ اذهلف : ٍلظةروص

 ًاضيأو ٠ رودقم ريغ لاحملاو ؛ لاح لاحلا مزلتسمو :هللا لعنالاحم امهو , ؟دنع ةجاحلاو لهجلل

 هنوك ع نتميف . هسفن كام ىف الإ فرصتيال هناحبس قالاو « ريغلا كلا ىف فرصتلا نع ةرابع ملظاا

 ملظلا هنم حص ولف « ةحيحص همزاول تناكاذإ الإ حصيال ءىثلاو ءاهإنوكيالالاظلا : آمنا وةاللاظ

 لوصح فجاتحي ذنيحو ؛لاوزلا ةزئاج هتيهلإ تناكل كإذك ناكولو « ًاحيمهتيهلإ لاوز ناكل
 . لاحم هللا ىلع كلذو ؛ لعاذو صصخ ىلإ هل ةيهلالا ةفص

 ةعاطلاو ناميالا باوث ليزي رخخلا نم ةرطق باقع نإ : ةلزتعملا تلاق 4 ةسماخلا ةلاساا ١)
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 هندأ نم تونو عح 10 نأ 0 كا لال لا 5 ١

 ٠4د [ظع ارجا

 نسحيال امو ؛ اليمج ناكول هيلع اذام : حيبقللو ءالجر تناكول اهلعاذام: ةأرباللاقيالو ءاحيح

 هنكل ؛هريغ نم حبقنإو هنإ : لاقيام اذهب لطبف ؛ىلاعتهللا نم نسححال اذك لقاعلا نم لوقا اذه

 فرصتلابهليكو لقاعلا رمأي نأ زوال هنإ : رابجلا دبع ىضاقلا لاقو . كلم كلملا نال هند نسحب

 ىف تفرصت ول كيلع اذام : هل لوقي مث ء. سبحلا ةقرافم نم نكمتيال ثيح نم هسبحبو ةعيضلا ىف

 اذهف : ىلاعت هللا ىلع زئاج ريغ كلذ نأ ىلع لد اهيفس مالكلا اذه لدم ركذي نم ناكاذإو : ةعيضلا

 .ةلثمالا نم هوركذام ةلمج

 مهتضراعمو «٠ ةلزتعملل ريك دق باقعلاو باوثلاو مذلاو حدملا ةقيرطب كسقلا نأ ملعاو

 . ةداعالا ىلإ ةجاح الف ,ترثك دقىعادلاو معلا ىلئسمب

 «رهاظريغ انطاب نوكي امإ ءائرلا ىلإ دصقلا نأ ىنعملاو ( اهلع مهم هللا ناك ىلاعت لاق مث

 راص كلذ دقتعا ىتم ناسنالا ناف  اهرهاوظب ميلع وه اك رومآلا نطاويب مبلع أ لا

 . ةعمسلاو ءايرلاو قافنلا ةيعاد لثم : بولقلا لاعفأ نم حتابقاا نع هل عدارلاككلذ

 (« ايظع ارجأ هندل نم تؤيو اهفعاضي ةنح كت نإو ةرذ لاقثم لظيال هللا نإ ) ىلاعت هلوق

 امناوقفنأو رخآلا مويلاو هللاب اونمآ ول مهيلع اذامو) ىلاعت هلوقب وه ةيآلا هذه قاعت نأ معا

 بغرف ءاهفعاضي ةنسح كت نإو ةرذ لاقثم هلاح هذه نم مظياال هللا نآف : لاق هناكف (هللا مهقزر

 . ةعاطلاو نامبالا ىف كلذب

 لاقثم لظيال هللا نإ) ىلاعت هلوق : لوآلا : ةثالثرومأب دعولا ىلع ةلمتشم ةبآلا هذه نأ معاو

 : لئاسم هيفو (ةرذ

 هنأ سابع نبا نع ىورو . ةغللا لهأ لوق ىف ةريغصلا ءازملا ةلقلا ةرذلا (ىلوألا ةلأسملا)

 (لاقثم) و ةرذ ءايشالا هذه نم دحاو لك : لاق مث ء اهف خفن مث امعفر مث بارتلا ىف هدب لخدأ

 هنزو نوكي ام ىأ (ةرذ لاقثه) ىنعمو ؛ اذه نزو ىأ « اذه لاقثمّللع اذه : لاقي لقثلا نم لاعفم

 . ةرذلا نزو
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 هه“ هه آآ

 اا كاكا را ل كل لأ كارمأا نودفتي نينلا ذا ىلثاو (لكبلاب سانلا
 ؛ لوالا مسقلا الإ قبي مل نيمسقلا نيذبب لوقلا لطب ىتهو . ةمومذم اضيأ ةقرفلا هذهف «ةعمسلاو

 . ناسحالا ضرغل لاومألا قافنإبوهو

 هذه باعحال نيرق ناطيشلا نأ : ىنعملاو 4/انيرق ءاسف انيرق هل ناطيشلا نكي نمور لاق مث

 هنأ ىلاعت نيبو (نيرق هل وهف اناطيش هل ضيقن نمحرلا ركذ نع شعي نمو) هلوقك لاعفألا
 لداحي نم سانلا نمو) هلوةك وهو ريعسلا رأن هدروبو ميعنلا راد نع هلضي ناك ذإ « نيرقلا سنب

 (ريعسلا ب اذع ىلإ هيدبم وهلضي هناف هالوت نيل هيلع كسك لتارم ناظم لك عبتي و ملع ريغي هللأ ف

 ناميالا كرت ىف مهرايتخا ءوس نيبو مثريع ىلاعت هنا مث

 الع مهم هللا ناكو هللا مهقزر اما وقفنأو رخآلا مويلاو هللاب اونمآ ول مهيلع اذامو إل لاف

 : لئاسم هيفو

 «اذام» نوكي نأ زوو . راكنالا ىنعمب ماهفتسا (مهيلع اذامو) هلوق (ىلوآلا ةلأسملا)

 «ام»نوكي و. ىذلا ىنعم ىف «اذ» نوكي نأ زوجيو ؛مهيلعءىثلاىأو : ىنعملا نوكيف ءادحاو امسا

 .اونمآ ول مهيلع ىذلا امو : ىنعملا نوكيو ءامسا اهدحو

 نإ : اولاقف ةيآلا هذبب ديلقتلا لييس ىلع حصي ناميالا نأب نولئاقلا جيتحا (ةيناثلا ةلأسملا)
 لالدتسالا ناكولو « ةلومسلا ةياغ ىف ناميالاب نايتالا نأب رعشم (اونمآول مهيلع اذامو)ىلاعت هلوق

 أذه لدف « مل الدتسا متي الو مهرامعأ غرفت نيلدتسملا ىرن اناف  ةيوعصلا ةياغ ىف ناكل اربتعم

 . فاكديلقتلا نأ لع

 نأ ملعاو «ةله-ىهف ةلجلا ليبس ىلع لئالدلا امأف « ليصافتلا ىف ةبوعصلا نأب نوملكتملا باجأ
 . اروغ ثحلا اذه ىف

 اوناك ولو : ىئتابجلا لاق « ةلثمأ هل اوبرضو ةيآلا هذه ةلزتعملا روهمج جتحا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 اهنم اوجرخولمهيلع اذام : بذعم رانلا ىف وه نمل لاقيال كك« كلذ هللا لوي نأ زجي مل نيرداق ريغ

 :ىعكسلالاقو . لكأ ول هيلعاذام : ماعطلا لع ردقيال ىذلا عئاجلل لاقيال ايو : ةنجلا ىلإ اوراصو

 ناكول هياعاذام : هضرمأ نم ٍلاقيال اك: نمآ ول هيلع اذام :لوقيمث رفكلا هيف ثدحي نأ زوحيال



 6 : ةيآلا نانلا ع مهاومأ نووهفش نيذلأو 2 ىلاعت هلوق

 را ميلا هلا نونو الو سانا را نيذلاو

 5 انيق م رم هل ناطبشلا نكي ندم

 .لاملاب لخبا الإ كاذامو ءهلبق ام اقلعتم

 . ماع ظفالا نآل : لاملاب لخبلا ىفو « نيدلاو ملعلاب لخرلا ىف ماع هنأ (ثلاثلا لوقلاوإل

 . لكلل الوانتم ظفللا نوك بجوف « مومذم لكلاو

 نوك : املوأ : اثالث ةمومذملا لاوحألا نم ةيآلا هذه ىف ركذ ىلاعت هنأ ( ةسماخلا ةلأسملا)

 وه اذهو « لخبلاب مهريغل نيرمأ منو وك : اهناثو (نولخبي نيذلا) هلوقب دارا اوهو اليخت ناسنالا

 مان ١ ع هلا هلوق : اهلا و (لخبلاب سانلا نورمأيو ) هلوقب دارملاوهو :لخبلا بح ةياهنلا

 اذه نإ مث . ناكمالا عم زجعلاو . راسيلا عم راسعالاو « ىنغلا عم رقفلا نومهويف (هلضف نم هللا

 ءاضقلاب ىضرالو « ىلاءت هللا نع ةياكشلا رهظي نأ لثم 0 هجو ىلع عقي دق نامتكلا

 : لاق نمو (ًانيهم ابأذع نيرفاكلل اندتعأو) لاق كلذلف ءرفكلا دخ ىلإ ىهتي اذهو. ردقلاو

 « رفاك وهف ةوبنلاو نيدلا تك نم نآل . رهاظ عضوملا اذه ىف همالكف « دولاب ةصوصخم ةيآلا

 ارفاك نوكي نم.ال « ةمعنلاب ازفاك نوكي .ىرم « رفاكلا اذه نم دارملا نوكي نأ ًاضيأ نكميو

 : عرشلاو نيدلاب

 نمو رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤيالو سانلا ءائر مهل اومأ نوقفني نيذلاو 9 ىلاعت لاق مث

 ( ًانيرق ءاسف ًانيرق هل ناطيشلا نكي

 ::لئاس هلو

 املبق ىتلا ةبآلا ىف (نيذلا) ىلع ةيآلا هذه ىف (نيذلا) تفطع تش نإ (لوآلا ةلأسملا))

 (ًانيهم اباذع نيرفاكلل) هلوق ىلع افطع ضفخ عضوم ىف هتلعج تش نإو

 برض هو « ءائرلا ركذإ هجولا وهو . نيقفانملا ف تلزن : ىد>اولا لاق (ةيناثلا ةلأسملا))

 افلا ف

 نأ ىلوالاو ؛ ٍلسو هيلع هللا لص لوسرلا ةوادع ىلع نيقفنملا ةكم ىرشم ىف تازن : ليقو

 هل اوال نامتمق كاد" ؤءقردل' فنأ: ناي :ةضاساملاالكلابأزأ ىلإ فاهطتاللا ارث اك قات د نإ!؟ لاه

 نورمأيو نولتخيي نيذلا) هلوق ىف نومومذملا هو. ةنبلا لاملا قافنإ ىلع مدقبال يذلا ليخبلا
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 دا ه- سدي

 + امق هللا وما قص اي 50 ءايرلا لجأل قوقملا

 اندتعأو هلضف نم هللا مثاتآ ٠١ نومتكبو لخبلاب سانلا نورمأب و نولخبي نيذلا) ىلاعت هلوق

 ؛انيهم اباذع نيرفاكلل

 : لئاسم هبفو

 ىهو ؛ هلثم ديدخلا ىفو « ءاخلاو ءابلا حتفب (لخبلاب) ىناسكلاو ةزمح أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 . ةيلاع' ةغللا ىهو ءاخلاو ءابلا مضي (لخبلاب) نوقابلاو ؛ راصنالا ةغل

 هللا نا : ىنعملاو (اروخت الاتخم ناك نم) هلوق نم لدب : نولخبي نيذلا ( ةيناثلا ةلأسملا)

 ا ا نأ نول اولا عدلا لع تصتوأ نواَخي "ندا كر “لات ازراوذم الاتتع ناك نم إل

 : نوعنصيو نولعفيو نواخبي نيذلا : ليق هن كف وذحم هربخ أدتبم نوكي نأ زوحيو ؛ مذلا ىلع

 ' مالم لكن امج

 لثم لخبلاو . لفقلا لثم . لخبلا : تاغللا عبرأ هيف لخبلا : ىدحاولا لاق (ةثلاثلا ةلأ- ١

 عنم نع ةرابع برعلا مالك ىف وهو «دربملاهرك ذ . نيتمضي لخإلاو « رقفلا لثم لخبااو ؛ مركلا

 . بجاولا عنم ةعيرشلا ىفو ؛ ناسحالا

 دم تعن نم اوفرع ام اوفرتسعي نأ اولخب ؛ دوهيلامهنا : سابع نبا لاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 هللا مهانآ امزومتكيو) نامتكلاب اضيأ مهموق اورمأو ٠ ةاروتلا ىف هتفصو مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةرخالا ىف (اندتعأو) ملسو هيلع هللا ىلص دم ةفص نم مهباتك ىف امب ملعلا نم ىنعي (هلضف نم

 دارملا نأ ىلع لدي ةيآلا رخآ ىف رفاكلا ركذنأب لوقا اذه رصن نم جتحاو (انيهم !باذع) دووم
 ا د تارا رعت ةركلخ لاكي منال ل ايملاب نخيلا هتمد | ملا :توورجل لاقو.. رناكلا اتجلوأب

 نيك .اسملاو ىاتيلاو ىبرقلا ىذبو انا->١ نيدلاولاب و) لاق هناف  لاملاب سانا قوةح ةياعر اهف

 "ل ءهلإ ناسحالا نأ مولعمو (لييسلا ناو بزجلاب بحاصلاو:بنجلا راجلاو ىبرقاا ىذراجلاو

 الاتخم ناك نم بحال هللأ نا) ل أو ناد "لازاذه كل فرع نيضردملا مذ مْ ,لاسملاب د ل

 الخ لخبلا اذه نوكي نأ بجوف (لخبلاب سانلا نورمأيو نولتخبي نيذلا) هيلع فططع م (اروفن



 ةأ/ | ةيآلا مناعأ تكلم مودا قامت لوف

 أ يلع ف فليح ل ادعاف امإ و هلل أ ملعت ىف اكيرش امإو ء اقص الم اراج امإو «رفس

 هاتف هلو" قلنا كلذ نعرت نأ كيف ( هني و:كنيي تهابلا ةح ندإ نك كلا يع ثا

 . كبنج ىلإ عجضتو كعم نوكت اهناف ةايرملا 1 كيلا كحاضلا :لقو . نايل ل يزن

 . فيضلا : ليقو ؛ هدلب نع عطقنا ىذلا رفاسملا وهو (ليبسلا نباو) هلوق «رثاعلا عونلاإ)

 (مكاعأ تكلم امو) هلوق (رشع ىداحلا عوذاا)

 لصوبنلا نأ هنع هللا ىضر باطخلانب رمع ىور ؛ ةميظع ةعاط كيلامم ا ىلإ ناسحالانأ لغاو

 قفاوت ىتح رتشيلو عبيلف هتميش هتميش قفاوت ملف مدخلا نم اًءيش عاتبا نم» لاق ملسو هيلع هللا

 : همالك رخآ ناك مالسلاو هيلع هنأ ىورو «هللا دابع اوبذعت الو امش سانلل ناف هتميش هتميش

 ذزغأ ادعللا لوقف واذ تزف داماك بلاك ها والو «وكاعأ تكلم امو ةالصلا»

 سو هيلع هللا لص لوسرلا علطف ٠ ايرض هديزب ناك ديسلاو : مالسلا هيلع لوسرلا هعمتسي و هلاب

 راجي نأ قحأ ناكهللا نإ» ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف  هكرتق هللا لوسرب ذ وعأ لاف :هبلع

 هدس دمحعس فن ىذلاو» مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لاقف ؛هللاهجول رح هناف هللا لوسراي لاق «هذئاع

 «رانلا عفسكرجو عفادل اهلقت ملول

 كل ممل ةقاط الام مهفلكي ال نأ : اهدحأ : هوجو نم مهلا ناسحالا نأ ملعاو

 ةوسكلاو ماعطلا نم مهبطعي نأ : اهثلاثو ؛ ةنسح ةرشاعم مرشاعي لب نشنلا مالكلاب مهذؤيال

 نهجورفب بسكلاو هو . ءاغبلا ءامالا نوفلكيفكوامملا 1! نوئيسي ةيلهاجلا ىف اوناكو . هيلان وجاتحام
 . ةميظع ةعاط هيقيلي امب لكلا ىلإ ناسحالاو : كولمم وهف ناويح لك: مهضعبلاقو . نهعوضبو

 :الظلا ابلغ لاف كوز اظيواتح ازا كابر: تم + لاقي 6و ظو نك جن ناحل الكفر اقأ ملعاو

 فانصأألا هذهىلاعت ركذ املو (اماعنأ انيديأ تلمع امم) ىلاعت لاقو «تذخأام ديلا ىلعد مالسلاو

 ديري : سابع نبا لاق . ربكسااو ءاليخلا وذ لاتخماو (اروخ الاتخم ناك رم بحال هللا نإ)لاق

 نال , انهه لايتخالا ركذ امنإو : جاجزاا لاق . دحأ قوقح موقيالىذلا هسفن ىف مظعلا لاتخلاب

 انركذو . مهترشع نسحب الف ءافعضاوناكاذإ هناريج نمو ؛ ءارقف اوناكاذإ ةيراقأ نم فني لاتخملا

 هبقانمددعي ىذلاروخفلاو : لواطتلا رخفلا ىنعمو (ةموسملا للا و) هلوق دنع ةظفللا هذه قاقتشا

 ؛همعن عاونأ نم هللا هاطعأ امب هللا دابع ىلع رخفي ىذلاوه : سابع نبا لاق . الواطتو اربك

 لكو .ربكتملا وه لاتخلا نآل , عضوملا اذه ىف مذلاب نيفصولا نيذه ىلاعت هللا صخ تا

 هذه ةياعر ىلع مدقي الئلروخفلا مذ هيلا فاضأ مث ؛ قوقحلا ةياعربموقي اهلق هناف اربكستم ناكنم

 »م(  رخف ٠١)



 ةيآلا «بنجلاب بحاصلاو» ىلاعت هلق يك

 ,رغصلا : امهدحأ :زجعلانم نيعونب صوصخم متيلانأ لعاو (ىئاتيلاو)هلوق (سماخلا ع عوتلا) 7
 نبا لاق . ةحرلا قاقحتساو رجعلا ةياغ ىف ناك هلاح انك أ كلش لو“ قفنملا مدع : ىناثااو

 ماو دأ ظفح ىف غلابيلف م ايصو ناك نإو ٠ عميسأر حسميو مهبريو مهب قفري : سابع
 نأ هنكمي هربكل هنأالإ لاما ميدع ناكناوهنأ لعاو (نيك اسملاو) هلوق «سداسلا عونلا )ل

 « ةيلع هل ةردق الف ميلا امأو ؛ اررض هب عفدي وأ اعفن هب بلجيف « ريغلا لع هسفن لاح ضرعي

 وأ هيلا لامجالاب اما نيكسملا ىلإ ناسحالاو , نيكسملا ىلع ركذلا ىف مهتيلا هللا مدنق ىنعملا اذهلف

 (رهنت الف لئاسلا امأو) ىلاعت لاق اك. ليما درلاب

 وه بنجلا راجلاو ؛هراوج برق ىذلاوه : لبق (ىبرقلا ىذراجلاو) هلوق ( عباسلا عونلاإ)

 ناو الأ هقئاوب هراج نمأيال نم ةنجلا لخديال» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . هراوج دعب ىذلا

 امامأ نوعبرأو « ةرسي نوعبرأو ؛ ةنم نوعبرأ : لوقي ىرهزلا ناكو «ًاراد نوعبرأ راوجلا
 امتاسلىفو ليللا لصتو راهنلا موصت ةنالف نا هللا لوسراي : لبق ةريره ىأ نعو . افلخ نوءعبرأو

 ىورو «رانلا ىف ىه اهيف ريخال» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؛ ةطيلس ىه ىأ ء امنا ريج ىذُؤي 7
 لع هللا محر نم الإ راجلا قح ىدؤيال هديب دمخ سفن ىذلاو» لاق مسو هيلع هللا لص هنأ

 ناو هتأنه ريخ هباصأ ناو هتضرقأ ضرقتسا ناو هتينغأ رقتفا نا راجلا قحام نوردتأ مهام

 000 2 د لي ا لاو راج تعش تاك نار ةدنع ضرم ناو هت زع رش هياصأ

 ىلع ابصن (ىنرقلا اذراجلاو) كنق « ىنجألا راغب قطا راكإأو  تبشلا ب رقلا : ىبرقلا

 عمتجا 0 ؛ هقح رظع ىلع ابنت (ىطسولا ةالصلاو تاولصلاىلع اوظفاح) ءىرق ا". صاصتخالا

 : ةافلاو رااوطلا . لا وم هيف

 ىلع تعن بنجلا : ىدحاولا لاق . هريسفت انركذدقو (بنجلا راجلاو) هلوق «نماثلا عونلاإل

 1 2 د22 لح لاف. كسلا وهو هارفلا دج ةباجلا نم ةلضأو ٠ لدف كرو

 'ىدعب ئأ (ىبو ىنبنجاو) ىلاعت لاقو . ةبارقلاف كنم ديعبلا وهو ىنجأ لجرو ؛ هلهأ نع

 ا يل اق كاراق تالا نع اهيفالطرو "دب نانحانلا ناَباِقلاَ
 ىورو . رخآلان ع امهنمدحاو لكدعبل نابنجلا اضيأ هنمو ءلستغي ملام ةالصلل دجاسملاروضح نعو

 هنأ : امهدحأ : نيينعم لمتحت وهو نونلا نوكسو مبجلاحتفب (بنجلا راجلاو) مصاع نع لضفملا

 موبفما تملا نآل ؛ فاّضملا فذحل ٍبنجلا ىذراجلاو : ريدقتلا نوكيو . ةيحانلا بئجلاب ديري

 . دوجو مرك نالف : لاقي اك« ةغلابملا ليبس ىلع افصو نوكي نأ : رخآلاو
 ىف اقيفر امإ كبنجي لصح. نأب كبف ىذلا وهو (بنجلاب بحاصلاو) هلوق «عساتلا عونااإل



 ره ةيآلا«ىبرقلا ىذبو» ىلاعُت هلوف
 اودبعاو) هلوقب ةدابعلابرمأ الىلاعت هنأل كلذو (ًائيش هب اوكرشتالو) هلوق «ىناثلا عونلا)

 اكرشم ناكهريغ هللا عمدبع نم نآل (ًائيش هب اوكرشت الو) هلوقب ةدابعلا ف صالخالاب سمأ (هللا

 .(نيدلا هل نيصلخم هللااودبع.لا الإ :!ورمأ امو).ىلاعتا لاق اذهبوا. اصاخم نوكي الو

 اونسحأو : ريدقتااو ءافوذحم انهه نأىلع اوةفتاو(اناس-إ نيدلاولاب و) هلوق (كلاثلا عونلا إل

 . نالف ىلإو « نالفب تنسحأ :لاقيو . اهونرضاف ىأ (باقرلا برضف) هلوةك اناسحإ نيدلاولاب

 اه نإ ةلعم لوران ٠ فرامل صحا رآزاخ . ريع لاق

 . ةيآلا هذهىف : اهدحأ : عضاوم ىف هديحوتو هتدابعب نيدلاولا رب مازلإ نرق ىلاعت هنأ ملعاو

 ىل ركشا نأ) هلوق : اهثلاثو (اناسحإ نيدلاولابو هايإ الإ اودبعتال نأ كبر ىضقو) هلوق : اهناثو

 امو . امم ناس-الاو امهرب بوجوو امبقح مظعت ىلع ةلالد اذ ىنك و (ريصملا ىلإ كيدلاولو
 لاقو (اميرك الوق امل لقو اًمهرهنت الو: فأ ال َلَقَت الف) ىلاعن هلوق املا ربل بوجو لع لدي

 أ كرت“ نأ "لف َكادَمهاَج' ن[وُ) نيرفاكلا نردلاولا ىف لاقو (اتسح ةيدلاوب نانن آلا" اًنضوو)

 ربك أ» لاق هنأ لس و هيلع هللا لصوننلا نعو(افورعم ايندلا ف امهبحاصو امهعطت الفرع هب كل سيلا

 :هنع هللا يضر ىردألا ذيعس ىأ نعورو شومعلا نيعلاو ندلاولا قوق وهنا كارشالا] كل

 كل له» مالسلا هيلع لاقف . داهجلا ىف هنذأتسا نهلا نم ملسو هيلع هللا ىلسص ىنلا ىلإ ءاج الجر نأ
 دهاجل كل انذأ ناف امهنذأتساو عجراف لاقف ال لاقف كل انذأ كاوبأ لاقف ىاوبأ لاف نواب دحأ

 «امهريف الإو

 نشخب الو . امهيلع هتوص عفري الأو « امهتمدخت موقي نأ وه نيدلاولا ىلإ ناسحالا نأ ملعاو

 ريشي النأو ؛ربلا نم ةردقلا ردقب امهيلع قافنالاو امهبلاطد ليصحت ىف ىعسيو « امهعم مالكا ىف

 نإ هلتقي نأ فاخم نأب كلذ ىلإ رطضي نأ الإ : ىزارلا ركب وبأ لاق ء امهلتقيالو ءاحالس اههلد

 ىهنمكلذو « هنم هريغنيكمتب هسبفلتق دق ناك كلذ لعفي ل اذإ همآل ؛ هلتق هل زوج ذئنيخ « هلق كرت

 . اك ةهناكو هنأ 'لقنع هازل يما ىأ نب ةلظنح ىبن ِلسو هيلع هللا ىلص ىبلا تأبعرد 1

 هر لا ا محرلا ةلب رمأ وهو (ىبرقلا ىذبو) ىلاعت هلوق «عبارلا عونلا)

 (ماحرالاو) هلوقب

 برقأ اوك .ةيصوصخع اتناك ال ةالولا ةءارق. نأ الإ ءاضنأ كراقالار طلو دا والا ذأ معاو

 راس نعركذلا ىف ىلاعت هللا اهزيم مرجال  اهريغف لصحتال صاو ةصوصخم تناكو تابارقلا

 . محرلا ةبارقب اهعبتأ مث ؛دالولا ةبارق ةيآلا هذه ىف ركذف ؛ عاونألا
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 ةيآلا «أئيش هب اوكرشت الو هللا اودبعاوىلاعت هلوق. 526

 ل ىذبو "ا | نيدلا ولابد ايش 1 . اوك رثنالو ل ماد
 رس

 بلا بحأ 2 بنجاراجلاَو رمل د 0 نيكاسالاو 8

 دوك هج ا 4

 ا د ع تلا

 ليو از ركل ادع ناك بحال هنا نإ ! مكنامأ كتاف لي لا نب

 :!قاثلاس 1 4امهنيب هللا قفوي امد اذ نإ) ىلاعت لاق 5

 قفوي احالصإ و اريخ نايكحلا دري نا : لوألا : هوجو (اديري نإ) هلوقىف «ىلوألا ةلأسملا)
 نيجوزلان يب هللا قفوي احالصإ نايكملا درب نا : ىناثلا . ريخ وهام ىلع امفتي ىتح نيمكحلا نيب هللا

 قفوياحالصإناجوزلا دري نإ : عبارلا . نيجوزلا نيب هللا قفوي احالصإ ناجوزلا دري نإ : ثلاثلا

 ةروتاولا ماله كمل لسع ةظفللا نأ كشالرو ؛ حالصلاب المعي ىّبح نيدكحلا نيب هللا

 ىنلا فطعالا قيفوتلاف ءرومأألا نمرمأ ىف ةاواسالا ىهو : ةقفاوملا قيفوتلا لصأ 4 ةيناثلا ةلأملا)

 هللا قيفوتب الإ دصاقملاو ضارغالا نم ءىث متيال هنأ ىلع ةلاد ةيآلاو ؛ ةعاطاا لعف هدنع قفتي

 . نيجوزلا نيب هللا قفوي نيبلا تاذ حالصإ نينكحلا ةين تناك نإ هنأ ىنعملاو : ىلاعت

 كواس ىف نيدكحللو نيجوزلل ديعولا هنم دارااو (اريبخ املع ناكهللا نإ ىلاعت لاق مث
 قلا قيرط فلاختام

 : ةروسلا هذه ىف ةروكذملا فيلاكتاا نم« عساتلا عونلا ال

 ىاتيلاو ىرقلا ىذبو انامحإ نيدلاولابو اًئيش هب اوكرشت الو هللا اودبعاو !) ىلاعت هلوق

 مكناميأ خيكلفراقيو ليبسلا نباو بنجلاب بحاصلاو بنجلا راجلاو ىنرقلا ىذ رخو نيك اسملاو
 . (اروخع الاتتع ناكنم بحال هللا نإ

 كلوا لاو رخألا عم ةنسحلا ةلماعملا ىلإ نيجوزلا نم دحاو ليارأ "اكل! لاثت ذنأ ملعاو

 . عاونأ ةرشع اهنم ركذو ةندحلا قالخألا رئاس ىلإ ةبآلا هذه ىف دشرأ « ةنوثخلاو ةموصخلا

 نعةراع ةداعلانأ ملعاو ؛ هودحو ىنعملا : سابعنبالاق (هللا اودبعاو) هلوق «لوآلاعونلا)

 لامعأ عيمجو بواقتلا لامعأ عيمج هيف لخدي اذهو ؛ كلذب ىلاعت هتلارمأ درجم هب نوي كرتو لعف لك

 ةرقبلا ةروس ىف مدقت دق ةدابعلا ىف مالكلا قيقحتو . ديحوتلاب كلذ صيصختا ىنعم الف ؛ حراوجلا

 (مكبر اودبعا سانلا اممأاي) ىلاعت هلوق يف



 1 ةنآلا «هلهأ نم محاوثعياذ امني قاقش مفخ نإو» ىلاعت ب

 : قاقشلا نع تيب“و حايم :.اكاذ نأ أ رللأ تفرع ؛ ةيراجب ىرسل وأ از ةأرماب جوزتلا م

 ناك وأ امهنم ناكنإو « بجاولاب احلا هرمأ هتهج نمللظب ناكنإو ؛ ازون ناكالإو تلبق ناف

 . هانلقامأضيأ لوقلاف ؛اهمامشتم ملا

 امهلعجب و نيلدع 7 الا ثعس ل بحتسملا : هنع هللا ئطز ئ هفاشلا لاق ( ةسداسلا ةلأسملا)

 ع امهاح فرعأ امهم راقأ نر اهلهأ نم كدا رك ذلك رد دحلرو و نأ للاول و نيك

 امبنم دحاو لكولخي نأ نيدكحلا ةدئافو . زاج نييبنجأ اناكناف :حالصلل الط نشأ, يتكاشالا

 مث « ةقرافملا ىف وأ « حاكتلا ىلع ةماقالا ىف هتبغر نأ فرعا لاحلا ةقيقح فشكتسي و هبحاصب

 . علخ وأ قالط عاقيإ نم باوصلا وهام نالعفيف ناكحلا عمتجم

 قلطي نأ لثم ء اممنذإ نودب نيجوزلا مزلي رمأ ذيفنت نيدكحلل زوجي ل ه 4( ةعباسلا ةلأس لاا

 لاق هبو ءزو#ب : امهدحأ : نالوق هيف ىعفاشلل ؟ الام نم ءىشب ىثب ةأرملا كح ىدتفيوأ ٠ لجرلا كح

 تالاكزلا ةنئامكك هلاك وفا اذلك ملغو ا ةفلتل ىأ ال35 ققاز !نوعحل «.اذانازوا خلا كل

 لاق هنأ دبع نع ني ريس نبا روزا اهدا تاق وا ل اع اذ هنع هللأ خضور |اطفالعلا ا ك1

 نأب ىلع ممرمأف « سانلا نم عمج امهنم دحاو لك عمو ؛ هنع هللا ىضر ىلع ىلإ ةأرماو لجز ءاج

 اعمجت نأ اتيأر نا اكيلع ؟ اكياعام نافرعت : نيدكحلل لاق مث , اهلهأنم اكحو هلهأ نم اكحاوثعس

 لاَقْف . هيف ىلو ىلعاهف ىلاعت هللا باتكب تيضر : ةأرماتلاقف , اقرفف اقرفت نأ امنيأر نإو .اعمجاف

 هللا ىضر ىعفاشلا لاق . هب ترقأىذلالثمب رقت ىتح هللاو تبذك : ىلعلاقف ءالف ةقرفلا امأ : لجرلا

 : لنلدانيل وقلا نم هثحاو لكل تياثحلا اذه رو : ُهْنَع

 اغقيت نأ اياك نإ. كولا: لاق“ نيحجوؤلا انضر كيه طاع سررةنأ ويك ليواكلا لاول( لف كال

 . كلذ امل زوجي نأ ءايكيلع : هلوق ىفام لقأو « اعمجاف

 ىأ «تبذك : هلوق ىنعمو « ىلع فقوت ضرب مل امل جوزلا نأ : ىتاثلا لوقلا ليلد امأو

 ىلاعتهن أبل وألا لوقلل جت>ا نم سانلا نمو . ىه تلعفام لعفت مل ثيح كاوعد ىف فصنمي تسل

 لوقلل جتحا نم مهنمو « محلا نم هنبكم دف اماح هلعج اذإو : ؟ اهلاوه كحلاو . نيدكح امهاعس

 ءازكوام نازك !.نأ يفتف ادهن! حالصالا الإ امهيلا فضي مل , نيدكحلا رك ذ امل ىلاعت هند اتا

 امهيلا ضوؤم ريغ حالصالا

 رحب مل نإو هنإ مث « نيجوزلا نيب اقاقش ىأ(امهنيب قاقش متفخ نإ و) هلوق 4 ةنماثلا ةلأ لا ١

 ,ءايبلا و اهلاج اوه 7 لديام ك3 ينرجل هنأ الإ انه ك5



 _ ةيآلاوهلهأ نم امكح اوثعباف امني قاقش 1م ناود»ىلاعت هلوق 2

 01 متفخ نإو) لاه املا( مزال كسا سارلإ هك احنا الإ "ثرضلا دعب قب

 ل اسما :عهو 0-0 رخآ

 نوفاختىتاللاو) هلوق فالخ اذهو : لاق . متيلع ىأ (متفخ) سايعنبالاق «ىلو ألا ةلأسملا)

 زوشنلا تارامأ هلرهظي ءادتبالا ىف نأ نيعضوملا نيب قرفلاو ٠ نظلا يعلو كلذ ناف (نهزوشن

 لصح دقف ءازوشنلا لع ترصأ امل برَضلاو نجح او:ظعولا دعب امأو فوخلا لصحي كلذادنعف

 ىنعم انهه (متفخ) لاف هيف جاجزلا نعط . ملعلا ىلع انهه قىاودتا لمح نجاوفا, .ةاريقانابنرو ميرلا

 . نيدكحلا ىلإ جتحن مل ةقيقحلا ىلع قاقششلا انملعول اناف ؛ 7 متنه

 قاقشلا كلذ نأ لمن ال انأ الا ؛امولعم ناك نإو قاقشلا دوجو نأب نررسفملا رئاس باجأو

 قاقشلا دوجو : لاقي نأ نكمي و. ىنعملا اذه ةفردمل نيمكحلاىلإ ةجاحلاف.. كاذنعوأ اذه نعردص

 ؟ال مأ قاقشلا كلذ قبي له هنأف فوخلا امإ « فو هنملصحال اذه لثمو ؛ مولعم لاخلا ف

 كلذ ةلازإ ةدئافلا لب « لاحم كلذ ناف لاحلا ىف تباثلا قاقشلا ةلازإ تسيل نيمكحلا ثعب ىف ةدئافلاف

 . لبقتسملا ىف قاقشلا

 . هبحاص ىلع قشيام لعفي امهنم دحاو لكنأ : امهدحأ : نالي وأت قاقششلل 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 كاملا ةاواذكلا قش فورراضا ا عيضانحا ]و لك نأ ا:يتجاثلاو

 فرطظلاىلإ ردصملا فيضأ هنأ الإ . امهنيباقاقش : هانعم (امهنيب قاقش) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا)
 ىلاعت لاقو « ةف رع موي موص ىنبجعي : :لاقي « اف املوصحل ةزئاج فورظلا ىلإ رداصملا ةفاضإو

 (راهنلاو ليللاركم لب)
 مهضعب لاق : فالخ هيف ؟ وه نم (هلهأ نم اكح اوثعباف) هلوةب بطاخلا (ةعبارلا ةلأسملا )

 لكدارملا : نورخآ لاقو ؛ هيلا ةيعرشلاماكح آلا ذيفنت نآل كلذو «هلبق نم لي نموأ مامالا وه هنإ

 نم ىلوأ ضعبلا ىلع هلمح سيلو عمجلل باطخ (متفخ) هلوق نال كلذو ةماأللا ىجلاص نم دحاو

 عيمج اباطخ (متفخ ناف) هلوق نوكي نأ بحي اذه ىلعف « لكلا ىلع هل مح بجوف « ةيقبلا ىلع هل

 ءاوس هنأ تبثف . ىنملا اذهم ةمآلا داحال ًارمأ اذه نوكي نأ بجوف (اوثعباف) لاق مث . نينمؤملا

 اذهفاضيأو .حالصالل اهلهأ نماكحو هلهأ نم اكحاوثعبي نأ نيملاصللف ؛ دجوي ملوأ مامالا دجو

 . هب موي نأ دحأ لكلو : ررضلا عفد ىر#ج ىرجب

 « اهنموأ هنموأ امهنم نوكي نأ امإ قاقشلا كاذف ؛ امهنيب قاقشلا عقو اذإ (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 الالح الف لعف دق ناكناف ؛ هنم ٍناكنإ و ؛ هبكح انركذ دقو زوشنلا وهف امنم ناكناف ؛ لكشي وأ



 51 نقلا «هلهأ 0 5 اوثعباف امهني قاعش م فخ نإود»ىلاءنهلوف

 ام

 - ه-ذ
 رع 6 اذل هه نلا 5-2

 ماسك يلم نم [كحَو هلمأ 5 0 ل 5 ع رض دش مافخ 2-00

 ولا ريح يلع ناك هللا نإ م قف احالصإ

 0 كا نأ“ بيترتلا لع "؟ ةيآلا 1 نأ لإ عيجأ لع لد ناو ظفللا

 ناف : ابهجضهرج» تبأ ناف : !,ملع هلل بسالف تبتنا ناف ؛ هناسلب اهظعي : هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط

 فوخدنع عارم بيترتلا اذد : نورخآ لاقو . نيمكملا تعب برضلاب ظعتتمل ناف  اهيرض تبأ

 هل نأ بهذملا رير<ت : انباحأ ضعب لاقو . لكلا نيب عمجاب اعمار داق راو ذتلا توك لالا يالتكالا

 اهظعي نآز ومنلا ءادبإ دنع هلو : لامتحا هيف ؟ اهرجمم نأ هل لهو : اهظعي نأ زوشنلا فوخ دنع

 اهمرضي وأ أهرجم 5

 اوذتالف) تيدأتلا اذه دنع ةعاطلا لإ زوسنلا نع ٌنعَجَر اذإ ئأ (( نعطأ نافإ ىلاعت لاق مث

 ناكهللانإ) اقبالا و تنعتلا ليبس لع اهي رط ناّرجهلاو بّرضلا نييلع اوبلطتال ىأ (اليبس نولغ

 دايو اهزرادقا الاهنلريلكف از قد الرا ةلعللا ناكر ذر« ريكو "هنيلا بال وعر اكل

 : هوجو نم هنابو ؛ نسحلا ةياغىف عضوملا اذه ىف نيتفصلا نيتاه "نر "تانك 61

 مكلظ عفد نع نفعض نإ نبنأ ىندملاو ؛ناوسنلا لظىلع جاوزاللا ديدهت هنم دوصقملا نأ : لوألا

 0 اهدنا ركنم نمل فصتتي رداق ريبك رهاق ىلع هناحبس هللاف ؛ ركنم فافتالا ع ةناوع]

 ايلا. نين هجر دوك و نبنم ادي ىلعأ م © ركيز اودع نأ طفل الف « مكنم

 0 نع الاغتم قالوا قف الك قءازركحأو مكنم رمأ هللا ناف ٠ مكيديأ نال مكنعطأ اذإ

 نهوفلكتال كلذ كف ؛ نوقيطتام الإ ركفلكيال هلاب ريكو هولع عم ىلاعت هنأ : ثلاثلا . قحلاب الإ

 لب ء با اذإ ىصاعلا ذخاؤيال هناي ربكو هولع عم هنأ : عبارلا . كلذىلع نردقيال نهناف . مكتبح

 سا اهتقاعم اركدتو ان ,: اوابقت نأب ىلوأ متتأف اهزوشن نع ةأرملا تبات اذاف هل رفغي

 اددكم نأ ىلوأ مت آف ؛ رئارسلا كتم لو :رها رطل اا كساد و هولع عمم ىلاعت هن

 0 تلا: هاباه زيمضرو ارالقت 5 اانعاىقيتمعلا 0. ىاعتاللا الرا ها راب كلا لا

 احالصإ اديرب نإ اهلدأ ؛لماكطسوت ءاهأ قاد ك2 | ودعباف امين قاقش متهخ نإو) ىلاعت هلوق

 «اريبخ 9 ناك هللا نإ امهنيب هللا قفوي

 م هنأ نيب ارضي مث ء اهرجم مث , اهظعب جوزلا نأ ةأرملا زومشت دنع رك امل يلاغت أ معا



 ه6 م ررضأو عجاضملا ّق نهواردشأو نمهوظعفو لا هلو ب 3

 هيلع عفرتلاو جوزلا ةيصعم وهف زودثنلا امأو . زوشنلا فوخ بجوت لار>الا هذه تامدقمو

 . نيش ويشن اذ هقمتارللا قرص ربإلل لاقي هنمو « عفترا اذإ املا ركن موق نم ذا فالخلاب

 :.لئاشم هيفو « نهوب رضاو عجاضملا ْق نهورجهاو نهوظعف ) ىلاعت لاق 5

 كياعىل ناف هللا ق تا : امل لوقي هناف ظعولا امأ : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق « لوألا ةلأسملا))

 ةلاقناهذه فا رضيالاو ءاذه وحو كلع ضف ىتعاط نأ :ىيلعاو:« هيلع تنأ امع ئع> راو اقع

 عجضملا ىف اهرج, كلذ دنعف زوشنلا كلذ لع ترصأ ناف , ةيافك كلذ ىف امل نوكي نأ زاوجل

 مالكلا هرجه ىف ديزي الو : هنع ىلاعت هلل ىضر نه اشلا لاق , اهمالك نم هعانتما هزم ىو

 ناو 2 زوتقنلا كرتتف املع كإذ 5 قش جوزلا تدك تناك ناق عجضملا ف اهردته اذاف اضيأو 5 اثاث

 ىلع كلذ له نم ميفو 5 اهزوشن لاك ىلع الياد كلذ ناكف نارجملا كاذ اهةفاو هضعبت تل

 تدق نأ ةرجحملا هذه دعا م ٠ كلذ ك8 عحاضملا ىلإ كلذ ةفاضإ نآلل ءةرشاملا ى نارجملا

 نب رمع نع ىور . لضفأ ةكرتو حابم برضلاو : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق . اهتريض زوشتلا ىلع

 اندجوف ةئدملا ائمدقف' ؛ مثءاسن اماكن كلع سشلرو راع 3 : لاق هنأ هتع هللأ ىخكر باطخلا

 رحت "فالف نوم ىف نأ“. نبجاةوزأب ع ءانسنلا ترم ؛هل تلقف لسو هيلغ هتللادىنلا تيتأف

 ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ؛ نهجاوزأ نوكشي نهلك ناونلا نم عمج ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاسن

 «مرابخ تال فر 1 مل نوكشت 0 يل هاتان نراك ل ةليللا فاطأ دقل»

 لدف : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق . اوورضي مل نم اريخ اوسيأ مهجاوزأ ا؟ريرص كلا ذأ هأئعمو

 كيك نورك نأ تّرضلا كلذ ق' نجا اهيَرض'ة]ءافأت" برقا كتل والا نأ'لغ كندا ده

 1 قو ليج العب ألوم ورجل | « هللا طدحلا نب ينسب نيكل
 00 0 ام نعش ا فرك تل نساحما عمج هنال هجولا

 2( هدسو را ليدنمب نم نان : لاق نم مهْمو ؛ دبعلا ق ىف د لماك لو هنالل

 . هوجولا غلبأ ىلع بالا اذهاىق ىعارم فيفختلاف ةل ابو ءاصعلاب الو طا سلات اهترضت”ال كو

 مْ 2 عجاضملا ىف نارجحلا ىلإ هنم قرت 5 ا هنأ هماع لدن 0 لو

 فخاللا قيءرطلاب ضرغلا] ص> امهم هنأف حيرصتلاىرج ىر< هيت كلذو « برضلا ىلإ هنم قرت

 : ملعأ هللاو قّثالا قيرطلا ىلع مادقالا ز< لو ؛ هب ءافتك الا بجتو

 رهاظ ناف « بيترتلا ىلع عورشم ةيآلا هذه كح : مبضعإ لاق انباحأ ف لتخا (ةيناثلا ةلأسملا 9
 و



 / ٠ ةيآلاءنهزوشت نوفاخت ىناللاو» ىلاعت هلوق

 < ةعاظلابأزماللا هيف دارطا نأ ذلإ: فايع اذه لواطو نايس

 تاحلاصلاف)لاق ىلاعت هللا نأل ؛ اهجوزل ةعيطم تناك اذإ الإ ةلاصنوكتال ةأرملا نأ ملعاو

 ىهف ؛ ةملاص نوكتت ةأرما لك نأ ىضتقي اذبف « قارغتسالا ديفي عما ىف ماللاو فلألاو (تاتنأق

 ىف ماع وهو « ةعاطلا ديفي تونقلا ظفل : هللا همحر ىدحاولا لاق . ةعيطم ةتناق نوكست نأو دبال

 تاظفاح) هلوقب ىلاعت هللا اهفصو دقف جوزلا ةبيغ دنع ةأرملا لاح امأو ؛ جاوزألا ةعاطو هللا ةعاط

 نم كلذو . بيغلا بجاومب تاظفاح نهنوك ىنعملاو . ةداهشلا فالسخ بيغلا نأ ملعاو (بيغلل

 هب قحتلي الثلو . اهانز ببسب راعلا جوزلا قحلي الا انزلا نع اهسفن ظفحت اهنأ : اهدحأ : هوجو

 « ىغبنيال امع هلزنم ظفح : اهثلاثو « عايضلا نع هلام ظفح : اهناثو « هريغ ةفطن نم نوكتملا دلولا

 اهنعتيغنإو كتعاطأ اهترمأ نإو كترس اهيلا ترظننإ ءاسنلا ريخ» سو هياع هللا لص ىنلا نعو

 . ةيآلا هذه التو ءاهسفنو كلام ف كتظفح

 دئاعلاو « ىذلا ىنعم : لوألا : ناهجو هيف (هللا ظفح امب) هلوق ىف ءام» (ةثلاثثا ةلأسملا )

 ةلباقم ف جوزلا قوقح نظفحي نا نييلع نأ ىنعملاو « نمل هللا هظفحامب : ريدقتلاو « فوذح هيلا

 نوئاطعإو فورعملاب نهك اسمإو نييلع لدعلاب مثلمأ ثيح , نهجاوزأ لع نهقوقح هللا ظفحام

 . كاذ ةلباقم ىف اذه ىأ ؛ كاذب اذه : لاقيام ىرجم ىر< (هللا ظفح امب) هلوقف ؛ نهروجأ

 هيفف ريدقتلا اذه ىلعو هللا ظفحب : ريدقتلاو «ةيردصم «ام» نوكت نأ «ىاثاا هجولاوإل

 قيفوت /الإ ظفح نمل نسيت ال ىأ « نها هللا ظفح امم. كيغلا,تاظفاحي نرنأ : لاوآلا,: ناهجر

 نكي اكع] ةأرأأ نأ وه: ىعملا نأ : ىاثلا و . لعاملا ىلإ ردصملا تفاضإ ناب صادم كرذف ا

 لواابتأ ال ول ةأرألا نافنعيو رماوأ وهلا دودحت نيطفح بيسي ىأ هللا نيظفح بس برا ها

 ةفاضإ باب نم نروكبهجحؤلا اذه و .!اهحوز تعاطأ ال هرمازوأ ظفح ديو هللا| فلك

 . لوسفملا لا ردك

 (نهزوث نوفاختىناللاو إل لاقف « تاحلاصلا ريغ هدعب ركذ تاحلاصلا ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 . لبقتلا ىف هوركم رمأ ثودح نظ دنع بلقلا ىف لصحب لاح نع ةرابع فوخلا نأ لعاو

 . العف نوكي دقو : الوق نوكي دق زوشنلا (نهزوشن نوفاخت ىناللاو) هذع هللا ىذر ىعفاشلا لاق

 نأ لثم لعفلاو ء تريغت مث اهطاخ اذإ لوقلاب هل عضختو « اهاعد اذإ هيبلت تناكنأ لثم لوقلاف

 «ابسملا اذإراشبتساب هشارف ىلإ ردابتو هرمأ ىلإ عراست تناكوأ ءاهيلع لخد اذإ هيلا موق” تناك

 اهزوشن نظ ذئنيخ ءاهنايصعو اهزوشن.ىلع ةلاد تارامأ هذسهف « كلذ لكن ع تريغت ابنإ م

 6« ١٠١ رخف )؟»



 ةيآلا «ءاسنلا لع نوماوق لاجرلا» ىلاعت هلوق //

 امماوقوةأرهلا يقاذه :لاقي « رمالاب مايقلا ىف اغلابم نوكي نمل مسا ؛ ماوقلا <ىلوألا ةلأسملاإ)

 اهجوزو ةبلس نب دم تنب ىف ةيآلا هذهتلزن : سابع نبا لاق .اهظفح متو اهرمأب موقي ىذلل

 هيلع لوسرلا ىلإ تبهذو هشارف نع تزشنف ةمطل اهمطل هناف ءراصنأللا ءابقن دحأ عيبرلا نب دعس

 هيلعلاّف ءاهبجو ىف قاب ةمطللا رثأ ناو اهمطل هنأو « ةياكشلا هذه تركذو مالسلاو ةالصلا

 ال رنا قالا لا تبآلا هذه توقيع رظنأ ى البطال لاق م هنمىصتقا» :خالسلاو ةالصلا
 محلا دفانو اهيلع اريمأ هلعج ىلاعت هناكف ؛نييديأ قوف ذخالاو نهمدأ لع نوطلسم ىأ (ءاسنلا

 © نا[ قرا رمأ هللا دازأو:انمأ اندوأ» سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق ةيآلا هذه تلزن املف « اهقح ىف

 نا لع ردأ ذاقنوءاسنلا,لع'ةنطاس, لاجل تبثأ اكل ىاغت هنا مث ءصاصقلا عفرو «ريخ هللا دارأ

 (ضعب ىلع مهضعب هللا لضف امب) ىلاعت هلوق: امهدحأ نيرمأب للعم كلذ نأ نب

 اهضعبو « ةيقيقح تافص اهضعب ؛ةريثك هوجونم لصاح ءاسألا ىلع لاجرلا لضف نأ لعاو

 ىلإ و ؛لاعلاىلإ :نيرمأ ىلا اهلصاج عجر.ةيقيقحلا لئاضفلانأ معاف ةيقيقحلا تافصلا امأ ؛ةيعرش ماكحأ

 « لكأ ةقاشلا لامعألا ىلع ممتردق نأ كش الو . رثك أمهمواعولاجرلا لوقعنأ كشالو.ةردقلا

 بلاغلا ىف ةباتكلاو.ةوقلاو مزحلاو لقعلا ىف ءاسنلا ٍلع لاجرلل ةليضفلا تلصح نيببسلا نيذهلف

 داهجلاو ىرغصلاو ىربكلا ةمامالا مهفو « ءالعلاو ءايبنالا مهنم ناو « ىهرلاو ةيسورفلاو

 0 ل ار واهالاب نضاتققلااو ودل قف ةدابعلاو تاكضالاو ةطخلاو' ناذاآللاو

 ةيدلا لمحت ىفو «ثاريملا ف بيصعتلاو ثاريملا ىف بيصنلا ةدانازو « هنع هللا ىضر ىتفاشلا

 مهلإو ٠ جاوزآلا ددعو ةعجرلاو قالطلاو حاكتلا ىف ةيالولاو ةماسقلا ىفو ؛ أطخلاو لتقلا ىف

 . ءاسنلا لع لاجرلا لضف ىلع لدي كلذ لككف « باستنالا

 لاا ملاومأ نم اوقفنأ امبو) ىلاعت هلوق : ةليضفلا هذه لوصحل «ىناثلا ببسلاو ال

 تاحلاصلا فدوف ؛نيمسق ءاسنلا مسق ىلاعت هنا مث « اهيلع قفني و ربملا اهيطعي هنأل ةأرملا نم لضفأ

 3 لئانلط هيفا تلا ظفحح اه ةيغلا تاظفاح ا تاتناق نونأب قهنم

 (بيغلل ظفاوح تناوق ملاوصلاف)دوءسم نبا أرق : فاشكلا بحاص لاق«ىلوألا ةلأسملاإ

 تاعيطم ىأ ؛ تاتناق : لوآلا : ناهجو هيف (بيغلل تاظفاح تاتتاق) هلوق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 ق> ءاضقب كلذ عسبتأ مث هللا ق- ءاضق مدقو ؛ جوزلا قوةحب تامئاق ىأ ( بيغلل تاظفاح) هَل

 رد ادع الا امأ +هتيتغ كبح جوزلا روض> دنع ربتعي تأبامإ ةذ را كاع نأ + قاثلاإ: جوزلا

 قوقحب تامق ر.نأ ىنعملاف ؛ ةعاطلا ماود تونقاا لصأو « ةتئاق امنأب هللا اهفصو دقف جوزلا



 ما ْ ةيآلا «ءاسنلا لعن وماوقلاجرلا» ىلاعت هلوق

 موو 24 1

 اوقفنا امو ضع ىل ع ميضخل هللا اضف ام ءاسنلا لع ل لاجرل

 نوفاك ناو ل ظفحام 2 تاّظفاَح ت تاَنأت تاحاصلَ مهاَومأ نم

 ه رثاعو لو 0-5 ساس اسمح ه0 عا( ساشا سس ا هيا رز

 2 2 ا نهوب رضأَو عجاضملا ىف ىق نهورجهاو وب نهرو

 20 هر دل

 «7 ع اريك ع 0 نإ اليس نيل اوغنت الف

 هلوقب هخسن ىلاعت هنإ مث  هدقاعو 00 ئذللا تاريملاا تحتود شالا ثأب هلوقل عدرا 0

 ماحرالاولوأ دجو اذإ لصحب امنإ خسنلااذهف ( هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرالا اولوأو)

 ناك اي كلا ءاقب مز اودجوي مل اذاف

 0 ةلاد ةيآلا نرأ انيب لب « ثرب فيلحلا نأ ىلع ةيآلا ىف ةلالدال هنأ انيب انأ :باوجلاو

 . لطاب خسنلا اذبم لوقلا نأ انيبو «ثربال

 ةادعلل ديعو ةءلكو :نيعيطسلل دعو ةبلك وهو 4 اديهش ءىث لك ىلع ناكهللا نإ 9 ىلاعت لاق مث

 هتداهش امإو « تايلكلاو تايئرجلا عيمحجي ىلاعت هملع ام هنم دارملاو : دهاشملاو دهاشلا ديهشلاو

 ىاثلا ريدقتلا ىلعو ؛ملاعلا وه ديبششلا : لوألا ريدقتلا ىلعو . هولمعام لكب ةمايقلا موي قلخلا ىلع

 او

 محلا ومأ نماوقفنأ امو ضعب ىلع مهضعب هللا لضف امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا ل ىلاعت هلوق

 نهورجهاو نهوظعف نهزوشن نوفاخت ىتاللاو هللا ظفح امب بيغلل تاظفاح تاتناق تاحلاصلاف

 (/اريبك الغ ناك هللا: نإ البيس نيلع | ونيت الف مكنعطأ ناف نهوبرضاو عجاضملا ىف

 لوزن ببس نأ انركذ دقو (ضعب ىلع كضعب هبهللالضفام اونمنت الو) لاق اننا معا

 هنأ ةيآلا هذه ىف ىلاعت ركذف « ثاريملا ىف نملع لاجرلا هللا ليضفت ىف نملكت ءاسنلا نأ ةيآلا هذه

 ىف اكرتشا نإو امهناف ؛ ءاسنلا لع نوماوق لاجرلا نآل , ثاريملا ىف ءاسنلا بع لاجرلا لضف اميإ

 ةقفنلا نييلع اورديو « رهملا نهيلا اوعفدي نأ لاجرلا هللا رمأ ء رخآلاب امهنم دحاو لك عاتمتسا

 وه اذهف  ةتبلا لضفال هن اكف ؛ رخآلا بناجلا نم.ةدايزلاب ةلباقم نيبناجلا دحأ نم ةدايزلا تراصف

 : لئاسم ةيآلا ىفو .رظنلا ةفك ناني



 ةيآلا «( مهييصن مهوتاف متايأ تدقع نيذلاو »ىلا عل 0 8ث

 ةءآ هريظنو « ةجوزلاو جوزلا مهعم ر "دو .. نيف الاو .نيدلاولا ىلاعت 1ك ةدقع

 اذه ىلعو ؛ ةجوزلاو جوزلا ثاريد مهعم ك2 دل اولا دلل اتا وتم نيياانمل هنأ ق٠ كينرلوملا

 نيذلاو) هلوقب دارملا نوكي نأ : ثلاثلا . ىنابفصالا ٍلسم ىنأ لوق وهو ءاضيأ ةيآلا ىف خيسن الف

 نأ : عبارلا . اضيأ خسن الف ريدقتلا اذه ىلعو . ءالولا ببسب لصاحلا ثاريملا ( مناعأ تدقاع

 ةرصنلا (مهيصن مهوتآف) هلوقب دارهلاو « ءافاحلا « مكناعأ تدقاع نيذلا) نم. دارا .نوكي

 ريدقتلا اذهىلعو ٠ ثراوتلا دارا نوكب الف « ةطااخلا ىف ةصلاخملاو ؛ةرشعلاىف ةافاصملاوةحيصنلاو

 دبع هنبا فو هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ ىف تلزن ةيآلا نأ لقن : سماخلا .اضيأ خسن الف

 دبع ملسأ اسلف « هلام نم ائيش هثروي الو هيلع قفنيال نأ فلح هنع هللا ىضر هنأ كلذو ؛ نمحرلا

 هنإ : مصالا لاق : سداسلا . اضيأ خسن الف ريدقتلا اذه ىلعو ءهبيصن يت ْوي نأ هللا هرعأ نحرا

 بف هل لكك نأ هسا راك ىلي ةلاعت مآ: ك7 لئلقلاز ىقلاب ةيدملاو ةفخكتلا ليلا لع كيت

 . هدارمت معأ هللاو ةلمتحم ةنسح هوجولا هذه لكو ؛ هركذ مدقتام ىلع

 موتا هلوق) هربخو ءأدتبم ( مكنامأ تدقاع نيذلاو) هلوق نأب نولئاقلا (ةعبارلا ةلأسملا»

 ءافلا عم هربخ عقو مرج الف طرشلا ىنعم «ىذلا» نمضتل ءافلا عم هربخ ءاج امإ : اولاق (مهببصن

 . هيرضاف اديز : كلوق لع ابوصنم نوكي نأ زوجيو (مهيصن مهوتاف) هلوق وهو

 ىواحطلا كحو . ىلعألا نم لفسأللا ىلوملا ثراال : ءاهقفلا روهمج لاق 4« 4« ةسماخلا ةلأسملا)

 قل كاف ةكلااذع قتعأ الجلار نأ نتاع نبأ ىور الثري : لاق هنأ دايز ن 2 نع

 ىف لخاد هنالو « قّعملا مالغلل هثاريم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لع ؛ قتعملا الإ كرتي ملو

 (ميبيصن موتآف كنامبأ تدقاع نيذلاو) ىلاعت هلوق

 هلع ىلا ةنفد لاملا تيل راض ان لاّثملا كلذ(لعل هنأ : تيدحلاب كفلا نع باوجلاو

 تار ادا ابل كر ارارلال الا ق3 هس هتجان مالخلا كلقآلإ مذا هالّصلا
 . ءارقفلا ىلإ

 هدقاعوهالاوو لجر دب ىلع لسا نم : اههنع هللا ىضر كلامو ىعفاشلا لاق« ةسداسلا ةلأسملا)

 كرا : ةنع هللا ذر :ةفتلا اور[ لافإ ا نيلسلل هلا ريم لب هترنال هنأ ءةريغةل ثراؤاالو تام م

 تدقاع نيذلاو نوبرقاألاو نادلاولا هكرت امم ءىث لكلو ةيآلا هذه ىنعم نأ انبي انأ : ىعفاشلا ةجح

 ةماعلا اهإو « ةثرولا مو ةصاخلا امإ ةبصعلا ءالؤه مث . ةبصعلا مهو ىلاوه هل 0 ' مناعأ

 جتحاو.ةصاخلا ةبصعاادجوت ملام ةماعلا ةبصعلا ىلإ لاملا اذه فرص بجوف ؛ نيبلسلا ةعامج مثو



 / ةيآلا «مهييصن مثوتاف منامأ تدقع نيذلاو» ىلاعت هلوق

 هانعم نوكي نأو ديلا هانعم نوكي نأ ل متحب نيهلاو « نيمب عمج . نامبألا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ىلإ ظفللا رهاظ ىف ةدنسم ةدقاعملا نأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث نم زاجب هيفف ديلا دارملا ناكناف ءمسقلا

 ةقفص نوبرضي اوناك مهنأ زاجلا اذه ىف ببسلاو . نيفلاحلا ىلإ ةدنسم ةقيقحلا ىف ىهو « ىديألا

 . دهعلاب كسّملاو ءافولا ىلع ضعب ديب مبضعب ذخأ.و : مهناميأب عيبا

 فاضملا فذخ :كباميأ مهفلحب تدقاعنينلاو : ريدقتلا نأوهو : زاجلا ىف «ىناثلا هجولاوإل
 نيذلاو : ريدقتلا نأ : ثلاثلا . هيلع مالكلا ةلالدأ فذحلا اذه نسحو .هماقم هيلافاضملا ماقأو

 امأ . ديلاب نيولا انرسف اذإ هلك اذه . لوصوملا ىلإ ةلصلا نم دئاعلا ركذلا فذح هنأ الإ : مهتدقاع

 نآأل كلذ نسح امنإو « مسقلا ىلإ ةفاضم ظفللا رهاظ ىف ةدقاعملا تناكفلحلا و مسقلاب اهانرسفاذإ

 . مدقت م تازاجما ةيقب ىف لوقلاو « ةفاضالا هذه تذس> نيهلا وه ناك امل ةدقاعملا بيس

 ةخوسنم ريغ اهنإ : لاق نم مهنمو . ةخوسنم ةيآلا هذه : لاق نم سانلا نم 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 دارملا نأوه : لوآلاف : اهركذن ىتلا هوجولا هذه دحأب ةيآلا اورسف نيذلا مهف خسنلاب نولئاقلا امأ

 كم د ضد: قزوعي وفرع نقاب ناك جدلا هن كلذ لعادل ف ءانلنل# مكاعأ تدقاع نذلاب

 اذهل .فنوكيف ؛ كنع لقعأو ىنع لةعتو . كثرأو ىثرتو ؛ كبرح ىبرحو ؛ كءلس ىلسو
 ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرالا اولوأو) ىلاعت هلوقب كلذ خنف ؛ ثاريملا نم سدسلا فيلحلا

 مهو هل انبا ايبنجأ اناسنإ ذختي ناك مهنم دحاولا نأ : ىناثلا (هللا مكيصوي) هلوقبو (هللا باتك ىف

 ةالصلا هيلع ىنلا نأ : ثلاثلا . خسن مث ببسلا كلذب نوثراوتي اوناكو « ءايعدألاب نومسملا

 ملعاو . ثراوتلا ايبس ةاخارملا كلت تناكو « هباحصأ نم نيلجر لك نيب ةاخاؤملا تبثي ناك مالسلاو

 هللا نا مث (مهبيصن مهوتاف) ةوق ةراوتل انيس ودفاعملا كناك ةتالثلا هرج لا اءذه 5 1

 . اهانولت ىتلا تايالاب كلذ خسن ىلاعت

 ةيآلا ليوأت ىف اوركذ كلذب نولئاقلاو  ةخوسنم ريغ ةبآلا : لاق نم لوق «ىناثلا لوقلاإ)

 تدقاعن.ذلاو نويرقالاو نادلاولا كرت امم ءىث لكلو : ةيآلا ريدقت : لوألا : اقوجو

 تدقاع نيذلاو) هلوقف ؛ مهييصن ةثرولاو ىلاوملا اونآف ىأ . مهبيصن مهوت آف ةثرو ىلاوم مكنامأ

 مكناعأ تدقاع نيذلا كرتام نا : ىنعملاو (نوبرقالاو نادلاولا) هلوق ىلع فوطعم (منامأ

 لن فيلا لإ نادم! ودخدتال قللااو, كيرعت كارا ولا حلاغت هتان رولا لوأ رج كولا

 : ىتاثلا . ىئابجلا ىلع ىبأ ليوأت اذهو « ةيآلا ىف خسن الف ريدقتلا اذه ىلعو « ثراولاو ىلوملا ىلإ

 اومزعت الو) ىلاعت لاق ادقع ىمسي حاكنلاو ؛ ةجوزلاو جوزلا : مكنامإأ تدقاع نيذلاب دارملا



 ةرالا «مهيصن موتاف كناعأ تدقعنيذلاو» ىلاعت هلوق /5

 ::لئاسم دذلا ق

 نكعو نار ان دار ناكلاولا وكي كح هال ريدفت نكم هنأ ملعا (ىلوآلا هلأملا)

 اهب انو روم نانوكت ترحاضيأ

 ل ا كلل ول كرام لازم انلطج لكل وز هلوق نإ: وهف(« لوألا امأ

 هجولا اذه ىلعو : نوبرقألاو نادلاولا مه : ليقف ؟ ةثرولا ءالؤه نمو : ليق هناك مث ءهتكرت

 (كرث ام) هلوق دنع فقولا نمديال

 ١ ريدقتلاو ,ريخأتلاو ميدقتلا لع مالكلا نوكي نأ : لوألا : ناهجو هيفف (ىاثلا امأو :

 نيهجولا نيذه ىف (انلعج)و ةثرو : ىأ « ىلاوم انلعج نويرقالاو نادلاولا كرت امم ءىش لكلو

 مهاناعج موق لكلو : ريدقتلا نوكي نأ : ىناثلا . انقلخ (انلعج) ىنعم نآل ؛ نيل وعفم ىلإ: ىدعتيال

 فودصوملاو ؛ ةفصنوكي لوقلا اذهىلع (ىلاوم) هلوةف ءنوبرقاللاو نادلاولا كرت ام بيصن ىلاوم

 اضيأ فوذحم (بيصن) هلوق وهو ربخلاو ء افوذحم (لكلو) هلوق ىلإ عجارلاو ء افوذحم نوكي «

 رامحالا ةرثكتل :ىكوأ نالواللا ناهجولاو: نيلودفم, ىلإ ايدتعم (انلعج) نوكي يِدقتلا اذه لعو

 هجولا اذه ىف .

  هقتع ىف هتمعن ىلو هنآلل ؛ قتعملا : اهدحأ : ناعم نيب كرتدشم ظفل : ىلوملا (ةيناثلا ةلأسملا)

 1 لع اإل هلو كلر لافتا قتعملا ديلا 2# اهناثو..رةمعنلا كلو مورمست كادلو

 امزال نيدلا نوكل امبرغ بولطملا ىمسيو ؛ هقحي ةبلاطملاو موزالا هل نآل امي رغ بلاطلا ىمسي

 ةءارقلل ةرصنلاب هيلي هنآلل ملانبا : اهعبارو . نيهلا دقعب هرمأ ىلإ فااحلا نال فيلحلا : اهثلاثو : هل

 اونمآ نيذلا ىلوم هللا نأب كلذ) ىلاعت لاق ةرصنلاب هيلي هناآل ىلولا ىلوملا : امسماخو . ادهنيب ىتلا

 ةيآلا هذهم قيليال هنأل ةيآلا هذه ىف هب دارملا وهو  ةبصعلا : اهسداسو (مهل ىلومال نرفاكلا نأو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاق :لاق ةريره ىنأ نع حلاص وبأ .ىورام هدك يو « ىنعملا اذه الإ

 الع لارا لرانأف طا ك : نمور ةصعلا لاوملل .هلاتق الام كرتو تام نم نينم ماب ىلوأ انأ»

 «ركذ ةبصع ىلو ألف ماهسلا تقبأ اف لاملا اذه اومسقا» مالسلاو ةالصلا

 : لئاسم هيفو ( مهيصن موتآف مكن اميأ تدقاع نيذلاو) ىلاعت لاق مث

 نوقابلاو ء فيفختلابو فلأ ريغ تدقع : ىناسكلاو ةزمحو ىصاع أرق «لوألا ةلأسملا)

 ىلع ةلعافملا ةلالدإ ؛تدقاع :رايتخالاو « دحاو ىلإ دقعاا تفاضأ : تدقعو . فيفختلاو فلآلاب



 م ةرآلا «نوبرقألاو ناو ع ىلاوم ني 5 كاك هلوق

 8 ري ١ تلا مام © هس

 تك نيل 0 ا نادلاولا 3ك 0 كاو» ال لكلو

 اتاسصا حا تبعا سلا 0

 «م *)) اديبش ءىش لك ىلع ناك هللا نإ مهيصأ ا 1 مكل اما

 لا بيسل هعيذل نأ ىغبني الف « تاعاطلا نم 00 ءازجدح أ لكل : ىناثلا . كلذ

 ةقفنلاب مهمايق ببس اوبستك | امم بيصنلاجرلل : ثلاثلا . كريغلامنمتت و كلام عيضتال : هريدقتو

 نمتيبلالاصمباهمايقو :نوجاو زأةعاطونهجورف ظفحدب رب ءنيستك ١ امبيصنءاسنلل و ؛ ءاسنلا ىلع

 . باوثلا وه ريدقتلا اذه ىلع بيصنلاف «شاعملا اصموبايثلا ظفحو زبخلاو خبطلا

 اذه نآل , هوجولا هذه لك : ةبآلا نم دارملا نوكي نأ وهف (ثلاثلا لامتحالا امأو)

 .ةافانمالو ءلمتح ظفالا

 : لئاسم هيفو (هلضف 1 هللا اولأساو إل ىلاآ لاق مث

 نوكي نأ طرشب ءزمه ريغب(هلضف نم هللا اواسو) قاسكلاو ريثك نبا أرق (لوألا ةلأسملا)

 . نآرقلا لك ىف زمحلاب نوقابلاو ؛ ءاف وأ واو هلبق نوكي نأ طرشبو «لاؤسلا نم ًارمأ

 :اهفذخ لصولا فلأ نع ىغ.ساو ؛ نيسلا ىلا ةزمهللا ةكرح لقنف : لواألا امأ

 بئاغل رمأ هنآل , ةزمهلاب هنأ (اولأسيلو) هلوق ىف اوقفتاو . لصألا ىلعف «ىلاثلا امأو)

 نسحلا ىبأ لوقىفىناثاالوءفلاعضوم ىف (هلضف نم) هلوق : ىسرافلا لعوبأ لاق« ةيناثلاةل أملا

 الاقل "لبق هناك هماقم هماق ةفلضلاو 2 دي ورشال ووعدك الك ردح ناقل ل لكما

 . هلضف نم هتمعن هللأ

 نيعي نأ هل زوجبأل نانالا نأ ىلع هيبنت (هلضف نم هللا اولأساو) هلوق 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةانندو هيد ف ةجالخل ايش نوكيام تلا لكضف نس تلطر نكلاوا < ءاعدلا ور كلطلا نالت

 . قالطالا ليبس ىلع
 « نيلئاسلل احلاص نوكي امب ملاعلا وه ىلاعت هنأ ىنعلاو «املع ءىث لكب ناك هللا نإرإ لاق مث

 ةدسفملا ضحم كلذ ناك امبرذ « نييعتلا نع هئاعد ىف زرتحيلو « لمجلا ىلع لئاسلا رصتقيلف

 . ملعأ هللاو ررضلاو

 موتا مكامأ تدقاع نيذلاو نوبرقاألاو نادلاولا كرت امم ىلاوم انلعج لكلوإل ىلاعت هلوق

 ( ًاديبش ءيش لك ىلع ناك هللا نإ مهبيصن



 ةيآلا ل ا تصا لاجرألل >ىلاعت هلوف /,5

 زوحجبال هنإ: نوقفحما لاق ببسلا اذهلف ءايندلا ىف هيلع ةرضهو نيدلا ىف هقح ىف ةدسفم تناكاعر

 :لوقي نأ ىغبفي لب « نالف ةجوز لثم ةجوزو ؛نالف رادلثم اراد ىنطعأ مهللا : لوي نأناسنالل

 دحي مل اريثك ناسنالالمأت اذإ و . ىثاعمو ىداعمو ىليندو ىنيد ىف احالص نوكييام ىنطعأ مهللا

 (ةنسحةرخآلا ىفو ةن-حايندلا ىف انتآ) هلوق وهو هدابعل املعت نآرقلا ىف.هللا ةرااخ ام نس اعد

 د15 ف اك لاثملا كلذ ىف 5 داح لملف لالا, دجأ نمتزال : لاق هنأ نسحلا نع ةداق ىورو

 . (هلضف نم هللا اولأساو) ةيآلا هذه ىف هلوقب دارها وه اذهو

 لوسراي: ةيلسمأتلاقدهاجم لاق : لوألا : اهوجو لوزنلا ببس ىف اوركذ(ةعبارلا ةلأسملا)

 : ىناثلا «ةيآلا تلزنف الاجر انك انتيلف ءانلام فعض ثاريملانم محو ءوزغن الو لاجرلا وزغيوللا

 اناضف ا ةرخآلا ىف ءاسنلا لع لضفن نأ وجرن : لاجرلا لاق ثيراوملا ةيآ تلزن ال : ىدسلا لاق

 ثاريملا ف !؟لاجرلا لعام فصن انيلع رزولا وكي نأ وجرن : ءاسنلا لاقو ثاريملا ىف

 جو>أ نحن : ءاسنلا تلاق نييثناألا ظح لثم ركذلل ثاريملا هللا لعج امل : ثلاثا : ةيآلا تلزنف

 هللا لور ىلا ءاسنلانمةدحاو تنأ : عهارلا . ةيآلا تلزنف شاعملابلطىلع ردقأ مهو ؛ءافعض انأل

 مدآ انوبأو ؛مهلاوانيلا لوسرلا تنأو ؛دحاو ءاسنلاو لاجرلا بر : تلاقو ملسو هيلع هللا ىلص

 انقبس دقو : تلاقف . ةيآلاتلزنف ؛ نركحذي الو لاجرلا ركذي هللا نأ ف ببسلا اف ..ءاوحانمأو

 اميرض اذاف مئاقلا متاصلا رجأ نكتم لماحلل نإد» سو هيلع هللا ىلص لاقف ؟انل اف داهجلاب لاجرلا

 . سفن ءابحإ رجأ ةصم لكب امل ناكتعضرأ اذاف ءرجآلا نماحلام دحأ ردي مل قلطلا

 (نبستك | امم بيصن ءاسنللو اوبستك ١ امم بيصن لاجرلل ل ىلاعت لاق مْ

 قلعتي ام نوكي نأو ءايندلا لاوحأب قاعتيام ةيآلا هذه نم دارملا نوكي نأ نكمي هنأ ملعاو

 ع ا مرا وص

 دينك امم .بيصن قيرف لكل دارملا نوكي نأ : كورلا د هوجو هيفف(لوآلا لامتحالا امأ)

 مكح ام ىلع ثاريملا نم ردقم بيصن لك : ىناثلا . هل هللا مسق امب ىضري نأ ىغبنيف ءايندلا معن نم

 ةياصالا ىنعم لوقلا اذه لع باستك الاو ؛«ضارتعالا كرتي نأو ؛ هب ىضري نأ بجوف هب هللا

 ؛ةيآلا هذه كلذ هللا لطبأف ؛نايبصلاو ءاسنلا نوئرويال ةيلهاجلا لهأ ناك : ثلاثلا . زارحالاو

 .اريق وا نإ[ ١ دض + نأ وأ نك اكد ءايصن ميم دحاو لكل نأ نانو

 هيفف ةرخآلا لاو>أب قلعتي ام :ةيآلا هذم دارملا نوكي نأ وهو (ىناثلا لامتحالا امأوإل

 فالخ اونمتت الف ء هفطلو هللا مركبا هقحتسي. باوثلا نم, ردق دحأ لكل دارملا: لوآلا :دوجو



 ١/ ةيآلا « ضع ىلع كضعإ هن هللا لضفام أونمتت الو» ىلاعت هلو

 مهضعبهللا ل اضفب ىتلا تاداعسلا ماسقأ وه اذهف « هيف كرتشم ريغ بولطملا ىلا لوصولاو ةداعسلاب

 هايف نينا لع
 ايلاخ هسفن دجوو : ناسنال ةلصاح لئاضفلا عاونأ دهاش اذا ناسنالا نأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 : امهادحإ : ناتلاح انهف ضرعي م , هرطاخ شوئشتيو هبلق ملأت ذنيخ , اهرثك أ نع وأ اهتلمج نع
 لاوطح ىدح لب : كلذ قسد نأ :ئرختالا و ناشنالا كلة اكاداحتشلا كلتا و قع

 ىلا ناس>الا : هقلاخو ملاعلا ريدمل لوآلا دوصقملا نآل ؛ مومذملا دسحلا وهف لوألا امأ . هل اهلثم

 ىلاعت هلا ىلع ضرتعا هنااكف كلذ لاوز ىنمت نف « مهلع مركلا عاونأ ةضافإو ميلا دوجلاو هديبع

 هنأ هسفن ىف دقتعا امبر اضيأو « نيفلكملا داحيإو ملاعلا قاخ نم لوألا دصقلاب دوصقملا وه مف

 ا: كلذ لكو « هتمكح ىف احدقو هللا ىلع اضارتعا اذه نوكيف ناسنالا كلذ نم معنلا كاتب قحأ

 ى داسفلل ثيس دسلا نأ اكو ؛ ناتمبالا رون هبلق نع ليزي“ 'ةعذلا تابلظو رذكلا قانا

 كلذ لك بلقيو ؛ةالاوملاو ةبحماو ةدوملا عطقي هناف ءايندلا ىف داسفلل ببسلا وه كلذكف « نيدلا

 (ضعب ىلع مكضعب هب هللا لضفام اونمتت الو) لاقف هنع هدابع هللا ىبن ببسلا اذهلف ؛ اهدادضأ ىلا

 لهأ بهذم ىلع امأ : نايدالا لوصأ فالتخاب فلتخي دسحلا اذه نم عنملا ببس نأ ملعاو

 هيلع ضارتعا الف (نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال) ديري امل لاعف ىلاعت هنأ وهف , ةعامجاو ةنسلا

 دقف كاذك ناك اذاو « ةعنصل ةلع الو هَعْبَص ءىث لكو « هتعزانم ف دحال لاحم لو . هلعف ىف

 ةلزتعملا ثهذم لع اأو . ةدودرم تاخارتعالا قرط ؛ةَدودَسَم لاقلاو ليقلا باوبأ تراس

 حلاصملا هوجوب هقلخ رم فرعأ وهف بويغلا مالع هناحبس هنأل « دودسم اضيأ قيرطلا اذهف

 نيريدقتلا يلعو (ضرآلا ىف اوغبل هدابعل قزرلا هللا طسب ولو) لاق ىنعملا اذهلو محلا قئاقدو

 نع ملسو هيلع هللا للص لوسرلا كح ىنعملا اذهلو , هناحبس هللا ءاضقب اضرلا نم لقاع لكل دب الف

 موي هتثعبو اقيدص هتبتك ىنامعنل ركشو ىثالب ىلع ربصو ىتاضقل ملستسا نم » لاق نأ هدد

 « ىاوس ابر بلطيلف ىنامعنل ركشي ملو ىتالب لع ربصيملو ىناضقب ضرب ملنهوانيقيدصلا عم ةمايقلا
 نبا ىورام كلذ دك ب امو : ناسنالا كلذ نع ةمعنلا كلت لاوز ىنمت اذإ امف مالكلا وه اذهف

 ىلع لجرلا ثطخال» مسوهيلع ىلصهللا لوسر لاق :لاق هنعىلاعن هللا ىضر ةريره ىنأ نع نيريس

 «ابقزاروه هللانافاهماقم موقتل اهتخأقالط ةأرملا لأستالو هيخأ موس ىلع موسي الو هيخأ ةبطخ

 هل اهلثم لوصح ىنمت لب كلذ نمتتي مل اذإ امأ . دسحلا نم عنملا ىف ةغلابلا كلذ لكن م دوصقملاو

 * ةمحتلا كلت نال زوجت ال اًضيأ اده'+ اَولاق نيقتحلا نأ لإ كلذ نار نما نانا 10

 »١ا -رخف .١)«



 ةيآلا «نضعب لع كضعب هب هللا لضفامأونمتت الود .ىلاعت هلوق ا

 ةمدقتملا ةيآلا ىف مامن امل ىلاعت هنا : هللا همحر لافقلا لاق : لواللا : نيهجو مظنلا 3 معا

 هذه كرت مهياع لبس امب ةبآلا هذه ىف مه مار رفا لق نعال © لطابلاب لاومألا لكأ نع

 عقو اذاو « دسحلا ىف عقو كلذب ضرب مل اذإ هناف ؛ هل هللا مسق اب دحأ لكىضري نأ رو تالا

 هللا هردق ام ىضر اذإ امأف . سوفنلا لتق ىفو لطابلاب لاومألا ذخأ ىف ةلاحال عقو دسحلا ىف

 . لاومألا فو سوفنلا ىف لظلا نع زارت>الا 1

 حراوجلا لامعأن م ءسفنلا لتقو لطابلاب لاما نأ نأ وها: مظنلا ةيفيك ىف (ىئاثلا هج ولا)

 كرتب هدعب ىمأ مث . ةعيرشلا وهو . ةحيبقلا لاعفألا نع ًارهاط رهاظلا ريصيل امبكرتب الوأ مأف

 افراح لا نع | رهاظ :نطابلا ريصيل هدسملا ليتم, لع ةيلقلاب ملاومأو فانا 2 ىلا لا

 0 ءاسمةيالا فم“ . ةقيرطلاوه كلذو « ةميمذلا

 هنا : انلق اذهلو ؛ نوكيال هنأ نظي وأ للعيام ةدارا نع ةرابع اندنع ىنقلا (ىلوألا ةلأسملا)

 نع ىبنلا : ةلزتعملا تلاقو . اينمتم ناكل نمؤيال هنأب هلع عم نم ؤي نأ رفاكلا نم دارأ ول ىلاعت

 هل نكي مل اذإ ظفللا درجم نآل ديعب اذهو « اذك دجوي مل هتيل وأ ءاذك دجو هتيل : لئاقلا لوق

 00 اال الإ هل اوعماالاو طفلا اذه ىعم رع تحت نآو ديال ليان نوكي ال ىدم

 7 نارك ل هنأ نطل وأ لعيام ةدارإ

 . ةيجراخ وأ ؛ةيندب وأ  ةيناسفن امإ تاداعسلا بتارم نأ ملعا (ةيناثلا ةلأملا)

 مالا ءاكذلا : وهو « ةيرظنلا ةوقلاب قلعتيام : امهدحأ : ناعونف ةيناسفنلا تاداعسلا امأ

 قاعتيام : امهناثو.: ةيفيكلاو ةيبكلاب ريغلا فراعم لع ةدئازلا فراعملاو : لماكلا سدحلاو

 00 لك ىف ىلا ةعاجتتلاو ,روجفلاو دونا نبا طش ىلا ةفعلا :, لهو: ةيلمحلا ةوقلا

 هذه عومججو « ةزبرجلاو هلبلا نيب طسوت وه ىنذلا ةيلمعلا ةمكحلا لامعتساو ٠ نبجلاو روهنلا

 :ةلادعلا وه لاوحأألا

 . ةجهبااو ةذللا عم كلذ ىف ليوطلا رمعلاو ؛ لانجاو ةحصلاف : ةيندبلا تاداعسلا امأو

 ءاداطاإلا 'هرثكو هرئاقعلا ةرثكو ءءاحلصلا دالوالا اةرثك ىهف : ةنجراخلا تاذاعسلا اَمأو

 مالا عاطم ؛ مف ركذلا نسح قاخلل ابوبحم هنوكو لوقا ذافنو  ةماتلا ةسايرلاو «ناوعألاو

 :ةيشك 05 ؛ 00 ةيرطف اهضعبو « تاداعسلا عماجم ىلاةراشالا وه اذهف « مهف

 ىعاودلل حيجرتال هناف هللا ءاطع ضخم اضيأ هدحب هيف لقاعلا لمأت ىتم ايبسك نوكي ىذلا اذهو

 ا كر كيرا ةيفالكرتمم' انجلو ىلا 112 نزكشا لإ و فتابجؤملا ليصختو قئاوعلا ةلازإو



 0 ةيآلا «ضعب لع مسن يا ) اضفام اوم ,.دلاك هلوق

 ديب اللا ملل © دي اسسص اص

 ام بيصت لآجر ١ ضعب ىلع لع مكسب هب هلام لضمام ارلال

 2 1 فاضت نم هناا ولاشو ندلككلا انا 5075 مآ ءاسنلاَو و
 لها اسس 1-5 رب

 سرابلع ت1

 قرلطالا لع اريك هنوكب كحب ىذلا نآالإ « راحصلا ى لردلا اذك 2 رشا 11 هنا
 هلفكلا (هعز ينام راك اوضح نإر هلوه دارا نود تار و دل ملف اذهتبث اذإو ءرفكلاوه

 دارملا ناكف ؛هعئارشو رخآلا مويلابو هئايينأبو هللاب رفكلا اهنم : ةريثك عاونأر فكلا نالكلذو

 ىلاعت هلوق حيرصل قفاوم قبطنم لامتحالا اذهو ؛ اروفغم هءاروام ناكر فكلا نع بنتجا نه أ

 طقس ًارهاظلب ؛ المتحم اذه ناكاذإو (ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفخيال هللا نإ)

 . قيفوتلا هللابو ةراكلاب مهلالدتسا

 هنأ اندنعو « رئاغصلا نارفغ بحي رئابكلا بانتجا دنع نإ : ةلزتعملا تلاق (ةعبارلا ةلأسملاإ)

 . ةلأسملا هذه لئالد ركذ مدقت دقو ؛ ناس>إو لضف وهف هلعفيام لك لب ؛ ءىث هيلع بحي ال

 : نآتلأسم هيفو «امبرك الخدم كلخدنوإل لاك لاق مث

 ريض ىلع نيفرحلا ىف ءايلاب (ركلخديو رفكي) مصاع نع لضفملا أرق (ىلوألا ةلأسملا)
 « هلثم جحلا ىفو يملا حتفب (الخدم) عفان أرقو «دعولا فانئتسا ىلع نونلاب نوقابلاو ,« بئاغلا

 مضلابو ءلوخدلاعضوم دارملا حتفلابف ؛ مضلاب (قدص لخدم) ىف اوفلتخي ملو ؛ مضلاب نوقابلاو

 نأ ىنمب مركلاب لاخدالا فصو ؛اميرك الاخدإ مكلخديو : ىأ ؛لاخدالا وهو ردصملا دارملا

 (ماهج ىلإ مههوج و لعن ورشحي نيذلا) مهف هللالاقنمفالخ ىلعمركلابان ورقمن وكي لاخدالا كلذ

 نم هعم دبال لب « ةنجلا لوخد بجويال رئابكلا نع بانتجالا درجم نأ (ةيناثلا ةلأسملال

 ةيقب مكنع انرفك رئابكلا عيمج نع متنتجاو . تابجاولا عيمجت متيتأ نا : ريدقتلاف : تاءاطلا

 ببسلا مدع نأ مولعملا نمو . ةنجلا ىف لوخدلا بجويام دحأ اذبف ؛ةنجلا مانلخدأو تائيسلا

 هللا لضف وهو « ىوقلا ىلصألا ببسلا وه رخآ ببس انهه لب ؛ ببسملا مدع بجويال دحاولا

 . ملعأ هللاو (اوحرفيلف كلذبف هتمحربو هللا لضفب لق) لاق م« هتمحرو همركو

 ءاسنللو اوبستك ١ ام بيصن لاجرال ضعب ىلع مكضعإ هب هللا لضفام اونمنت الورإ ىلاعت هلوق

 ( الع .ىث لكب ناكهللا نا هلضف نم هللا اولأسو نيستك | امم بيصن



 ةيآلا هنع نوهنتام رثاك اوبنتح نإ: ىلاعت هل 3 //

 نودب قيف كاز دقو(ام.منيي هللا قفوي احالصأ اديرينإ) هلوق : اهرمث اع عو . لصحت : وأ فوخلا

 كلذ نودب ىنغلا لصحب دقو (هتعس نم الك هللا نغي اقرفتي نإو) هلوق : رشع ىداحلاو : امبتدارإ

 نوكي نأ مزايال ءىثنا لع«نإ»ةملكب قلعملانأ تبثف ؛ ةرثك هيف تالا نم سنجلا اذهو « قرفتلا

 قلعملا نأ وه .هقفلال وصأ ىف رابجلا دبع ىضذاقلا بهذم نأ بجعلاو « ءىنثثلا كلذ مدع دنع امدع

 لالدت.ا نسحتسا ريسفتلا ىف هنإ مث. ءىشلا كلذ مدع دنع امدع نوكيالءىثاا ىلع «نإ» ةماكب

 . ىغبني ال امف هيقلي دق هبهذمل ناسنالا بحنأ ىلع لد, كلذو « ةيآلا هذ ىبعكلا

 ةيآلا بيقع تءاج امن ةيآلا هذه نإ : ىنابفصالا لسم وبأ لاق (باوجلا نم ىناثلا هجولا)
 لاقف « كلذ ريغوىاتيلا لاومأ ذخأو ءاسنلا لضع نعو :تامرحلا حاكن نع اهيف هللا ىهن ىتلا

 ناكاذإو: افلام اماكترا ىف م ناكام نع قد 5 ا ىلإ تاكل انك ادت نإ :لاكت

 نيهجو نه هجولا اذه ىف ىضاقلا نعطو . ةلزتعملا هرك ذام ىلع هلمح نيعتي مل ءالمتحم هجولا اذه

 :ىاقلاا 7 از والا مدقتملا روكذملا | لغاهرصقف ماع (ةنغتوهتتام”رئابك اوبنتحت نإ)ةلوقنأ : لوآللا

 ؛ ديعي مالك ىضاملا ىف اهنم لصحام هللا رفكي تامرلا هذه لبقتسملا ىف مهانتجاب نإ :هلوق نأ

 باةعتاازأ دقةبوتلاف ؛مدقتاملك نم اوبات دق اون وكي نأ امإ : نينثا نيرهأ نم مهلاح ولخيال هنأل

 رئابكلاهذهبانتجا نأ نبأ نف « مدقتام لكن م اوبات دق اون وكيال وأ . رئابكلا هذه تانتجال كلذ

 .هريسفت ىفىضاقلا ظفل اذه ؟تايسلا كلت ريفكت بجوي

 ىلعل وم ( هنع نوبنتام رئابك اوبذتجت نإ) هلوق نأب عطقلا ىعدنال انأ : لوألا نع باوجلاو

 نعو . هورك ذامىلع ةيآلا لح نيعتبال لامتحالا اذه عمو « لمتحهنإ : لوقن انكل ؛هركذ مدقتام

 لاؤس ؟ تائيسلا كلت ريفكت بجوي رئابكلا هذه بانتجا نأ نيأ رم :كلوق نأ : ىناثلا

 لامتحالا اذه رضح اذإو ؛لامتحالا اذه لطبيال ردقلا اذمو ؛ مسقلا اذه داسف ىلع لالدتسا ال

 : ملعأ هللاو لالدتسالا نم محرك ذام لطب

 نكي مل مهتادارمعيمج مهانيطعأ اذإ انأوه : لالدتسالا اذه نع باوجلا نم (ثلاثلا هجولا)

 ةيآلا هذه ريصت ذئنيحو « هنآيس رفكت مل رئابكلا بنتحي مل نم نإ : لوقت نأ ىلع ةدايز ةبآلا ىف

 اباوج ناك تامومعلارئاس نع اياوج هانركذاف « ةليلق تسيل دءعولا تامومعو « ديعولا ىف ةماع

 قبب مل كلذك ناكاذإو « بابلا اذهىف ةيصاخ ديزم ةيآلا هذهل فرعأ الف « ةبآلا هذبب مهكسمت نع
 . هجو ةلأسملا هذه نع ةيآلا هذمم ةبشلا فشك دق هللا نإ : ىعكلا لوقل

 و« ءيش ىلإ ةيسالاب ازيك نوكت ام اهف نوكي دق رئابكلا هذه نأ ؛ (عبارلا هجولا)



 ا ٠ ةيألا «هنع نوهنتام رئابك اوبنت< ناد ىلاعت هلوق

 قكللاو اةمواكم ةريغصلا ريصت ذكيشةاريعط اعادعلا ناكل كاذ نينا ول نان دك انك

 «رئابكلا نودعتام» لاق ملسو هياع هللا ىلص هنأ ىور . ةريبك هنأ بونذلا ضعإ ىف نيبي نأ زوحي

 قمرا زفلاو ندلا ولا .قوقعوأ ةمارحلا سفنلا لتقورهللاب كا رض لإ لاقف ملعأ هلو رو فتل كارم

 نعو «تالفاخغلا تانصحلا فذقو ابرلا لكأو روزلا لوقو ميتيلا لام هو ا واسلار تكل

 دوعسم نبا نعو . رخلا برشو « مارحلا تييبلا نيمآ لالحتسا : اهفدازو اهركذ هنأر مع نبهللادبع

 لساع نب | نع رك ذو . هللازكم نم نماللا و: شا ةقككر نم لسأنلااو هنن اةمحر نم طوتقلا : اف دار

 . ملعأ هللاو برقأ ةثاعبسلا ىلإ ىرخأ ةياود ىفو . برقأ نيعبسلا ىلإ ىه : لاق مث ؛ .ةعبس اهنأ

 : لاقف رئابكلا باحصأ ديعوب عطقلا ىلع ةيآلا هذبب ىعكلا مساقلا وبأ جتحا 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 اهنتجا نمنأ نيب ,رئابكلاركذ مدق نأ دعب ىلاعت هنأل « ديعولا ىف ةهبشلا ةيآلا هذه هللا فشك دق

 رئابكللا مهل ىلاعت رفغي نأزاجولو « رفكت الف اهوينتحي ىل اذإ مهنأ لع لدي اذهو . هتآيس هنع رفكي

 . مالكلا اذه حمصي مل ةبوت ريغ نم رئاغصلاو

 ىلاعت هنإ ثيح نم ةيآلا هذبم اولدتست نأ انإ منا : لاوالا 3 هوو نمد ع اناا فاك

 . اهرفكي ال رئابكلا بانتجامدع دنع نأ بجو . تآيسلار فكي رئابكلا بانتجا دنع نأركذ امل

 لصألا اذه ةلزتعملادنع نآل . لطاب اذهو هادع امع مكملا ىننىلع لدي ركذإاب ءىثاا صيصخت نآل

 ءىنثنا ىلع :نإ» ةملكب قلعملا نأ ثيح نم هب اولدتست نأ امإو « ةفيعض ةينظ ةلالد هنأ اندنعو ؛ لطاب

 هلل اوركشاو) هلوق : اهادحإ : تايآ هيلع لديو « فيعض اضن ده و ل ءىقاا كلذ مدع دنع مدع

 نمأ ناف) ىلاعت هلوق : اهيناثو . دبعي ل وأ هللا دبع ءاوس بجاو ركشلاف (نودبعت هانإ منك نإ

 . كلذ لعفي مل وأ هنمتثا ءاوس بجاو ةنامآلا ءادأو (هتنامأ نمتئا ىذلا دؤيلف اضعب مكحضعب

 لصح ءاوس زئاج نيتأرملاو لجرلاب داهشتسالاو (ناتأر ماو لجرف نيلجر انوكي مل ناف) املاثو

 دجو ءاوس عورشم نهرلاو (ةضوبقم ناهرف ابتاكاودجت مل ناف) اهعبارو . الصحي مل وأ نالجرلا

 ىلع هارك الاو (انصحت ندرأ نإ ءاغبلا ىلع مكتايتف اوهركست الو) اهسداخو . هدحب مل ذأ هب ككل

 كعانتلا قا وطسع لأ متفخ نإو) اهسداسو . ندري مل وأ نصحت ندرأ ءاوس ؛ مرحءاغبلا

 : اهعباسو ؛ لصحب مل وأ فولا كلذ لصح ءاوس زئاج حاكتااو ( ءاسنلا نم كل باطام اوحكتاف

 لصحي مل وأ فوخلا لصح ءاوس :زئاجرصقلاو ( متفخنإةالصلانم | ورصقت نأ حانج ؟كيلعسيلف)

 قح ًاضيأ وهف ةثالثلا ق> هنأ ا ناثلثلاو (كرتام اثلث نهلف نيتنثا قوف ءاسن نك ناف ) اهنماثو

 لصح ءاوس زئاج كلذو (هلهأ نم اكح اوثعباف امهنب قاقش متفخ نإو) هلوق اهعساتو ٠ نيتنثلا
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 كلذك ناك ىّتمو « لعفلا كلذ بجوت ةيعاد هيف هللا قلخ اذا الإ نكمي ال دبعلا نع لعفلا رودص ش

 نوكي نأ ريدقتب نأ : اهينائو ؛ باقعلل ةبجوم ةيصعملا نوكو : باوثلل ةبجوم ةعاطلا نوك عنتما

 هتعاطو هتمدخو هسيدقتو هللا ديح وتب لغتشا نم نأ لقعلا ةبمدبب ملعت انأ الإ ٠ كلذك مالا

 باققع نم ريثكب رثك أ ةليوطلا ةدملا هذه ىف ةريثكلا تاعاطلا هذه عومم باوث ناف  ةنس نيعبس

 ناف : رئابكلا نم ةرطقلا هذه برش نأ ىلع ةعمج ةمالا نأ عم ءرذلا نم ةدحاوةرطق برش

 ةنس نيعبس تاعاطلا عيمجوديحوتلا باوُث نم ديزأ ةرطقلا هذه برش باقع لب : اولاقو اورصأ

 نمو ؛ نييلقعلا حببقلاو نسحلا ةدعاق ىلع لئاسملا هذه نونبي مهناف ؛ مهلصأ مبسفنأ ىلع اولطبأ دقف

 تاعاطلا كلت بازوث نم ديزأةيانجلا نم ردقلا اذه باقع لعج نم نأ لوقعلا ىف ةررقتملا رومألا

 نيسحتب لوقلا مهسفنأ ىلع اولطبأ دقف عضوملا اذه ىف لقعلا مكح اوعفد ناف « ملاظ وهف ةميظعلا

 ةقباسو ةريثك ىلاعت هللا معن نأ : اهثلاثو ءدعاوةلا هذه لك مهيلع لطبي ذئفيحو « هحيبقتو لقعلا

 بجو امل ءادأ تاعاطلا ءادأ ناكف « تاعاطلا هذه ةبجوو ةقباسلا معنلا كلو ؛ ديبعلا تاعاط ىلع

 ا ]نإ كاذك ناكاذإ و. رجا ايش ليقتتملا قاسج ريالا دهر لئمو «ةقباسلا معنلا ببسي

 كرك ا اقع ناف ا ىىوي ةصعم لكف كلذك ناك اذإ و؟ الصأ ٍتاوثلل اجوم تاعاطلا نم ءىث

 نأ :اهعبارو . لطاب ًاضيأ كلذو « رئاك ىصاعملا عي نوكي نأ بجوف « اهلعافباوث نم ديزأ

 ىف طابحالاب لوقلا لاطبإ ىف ةريثكلا هوجولا انرك ذ دقو « طابحالاب لولا لع ىنيممالكلا اذه

 لطاب لوق ةريبكلاو ةريغصلا نيب قرفلا ىف هيلا ةلزتعملا تبهذ ىذلا اذه نأ تبثف  ةرقبلا ةروس

 4 قيفوتلا هللابو

 ؟ال مأ رئاغصلا ةلمج نع رئابكسلا ةلمج زيم له ىلاعت هللا نأ ىف سانلا فلتخا«ة يناثلا ةلأسملا)

 ةيآلا هذه ىف نيب امل ىلاعت هنآل « رئاغصلا ةلمج نع رئابكلا ةلج زيمي مل ىلاعت هنإ :اولاقنورثك الاف

 ه0 لإ ل كلا نأ دحلا فزع ااذإف ؛ رئاغفلا ريفك يجوب: راككلا نع ٍبانتجالا نأ

 مادقالابهلءارغإك لذ ناكف ةرفكم هرئاغص تراص اهنع زرتحا ىّتم هنأ فرع  ةصوصخلا فانصألا

 لك نع رئابكلا لك ىلاعت هللا زيمب مل اذإ امأ « ةلمجاب قيليال حيبقلاب ءارغالاو « رتاغصلا كلت ىلع

 ةريبك هنوك زوحيو الإ هيلع مدقي بنذالو «ةريغص هنأ بونذلا نم ءىش ىف فرعي ملو ؛ رئاغصلا
 تاواصلا ف ىطسولاةالصلاءاةخإةعيرشا!ىفاذهريظنو :اولاق . هيلعمادقالا نعهل ًارجازكلذن وكيف

 نأ لصاحلا و .تاقوالا عيمجف توما تقوو«ةعملا تاعاسةياجالاةعاسو « ناضمرىلايل فردقلاةليل و

 تسيل رئابكلا ٍنأن يب النأو « ةريغص هنأ بونذلا نم ءيشفف يلاعت هللا نيبال نأ يضتقت ةدعاقلاو ذه



 / : ةيآلا «هنع نوهتام رئاك اوبنتجت نإ » ىلاعت هلوق

 بنذ 5 نأ يصنف هريثكك رهف ددعرلا انورقم نآر ملا ف هانا 5 لوقلاف

 هانلطيأ دقو ريا

 ودل اناس ىف اتاكبلا قمر ازيتكا 5511 ا نزلا ل (ىاثلا امأو)

 لا كي ايهضخت نا

 وه هلاح اذه اهف « هلعف نع هاسب سيل هنأ دمعلاب دارأ نا هنآل ءاضيأ ف يعضف ( ثلاثا امأوإإل

 نأ دمعلاب دارأ ناو :هانلظبأ دقو :ةريك بنذ لك نوكي نأ اذه لع ٍكجيف ؛هنغ هللا بت ىذلا

 هللا لص دمحمب نورفكي ىراصنلاو دولا نأ مولعف « ةيصعم اهنأب علا عم ةيصعملا لعفي

 ركذو . ةثالثلا هوجولا هذه تلطبف « ريبك رفك كلذ عم وهو « ةيصعم هنأ نوملعيال موس وهيلع
 رئابكلا نيب قرفلا ىف اليوط الصف نيدلا مولع ءايحإ باتك تابختنم ىف هللا همحر ىلازغلا خيشلا

 "اهتم اهتاوذ بنك ياعفلا نعكرانم رباكتلا ؟ لاف كم لوتس ايفا ناش ا

 لا راع فسم راحملا نع اك تاكا لرد (ىاثاا لوقا امأو)

 ؛ باقعاا نم اردق ةيصعم لكلو « باوثلا نم اردق ةعءاط لكل نإ : نولوةينيذلا ءالؤهف : اهيلعاف

 باوث نيبلاخلا انهبف ءاباقع اه.قحتساو ةيصعمب تأ مث ءاباوث اهب قحتساو ةعاطب ناسنالا ىتأ اذاف

 الداغتي نأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث لع عقي ةيلقعلا ةمسقلا بسحب ةيصعملا باقعو ةعاطاا

 . دجويال هنأ لع ىعمسلا ليلدلا لد هنأ الإ للقعلا مسقتلا بسحب المتح ناكنإو اذهو ءايواستيو

 نوكيال نأ بجو فلكملا اذه لثم دجو ولو (ريعساا ىف قيرفو ةنجلا ىف قيرف) لاق ىلاعت هنأل

 :رعسلا ىف الو هللا 3

 كلذ طرحتي ذئيحو « هتيصعم باقع رم ديزأ هتعاط باوث نوكي نأ «ىناثلا مسقلاو ١

 اذهو ؛ ةؤيغصلا ىها'ةيضعملا هذه: لثمؤ, د0 باوثلا نم قف و. تارتلا نك ير اسإ ا انك

 نيفكدلاب ملا ينس طاخالا

 كلذ طبحني ذئنيحو « هتعاط باوث نم ديزأ هتيصعم باقع نوكي نأ ( ثلاثلا مسقلاوإل

 اذهو «ة ةريكلا ىه ةيصعملا هذهلثمو ؛ ءىث باقعلا نم لضفيو ؛ باقعلا نمهيواسي ام باوثلا

 لوق اذهو ء ةريغصلا نيب و ةريبكلاا نيب قرفلا ربظ مالكلا اذمو : طابحالاب ىمسملا ود طابحنالا

 :ةلوثغملا نوه

 ةعاطلا نأ ىلع ىنبم اذه نأ : اهلوأ . اندنع ةلطاب اهلكلوصأ ىلع ىنبم مالكلا اذه نأ ملعاو

 تأ اذه عضاوم نم ريثك ىف انيب نال لطاب كلذو ؛ اباقع بجو: ةيصعملاو اباوث بجوت



 2.1 نع نوهنتام رئاك اوبنتحت نإ د ىلاعتدلوث 7
 الو ةريغص رداغي ال) هلوقو ( رطتسم ريكو ريغص لكو) ىلاعت هلوق («ةيناثلا ةجحلا

 فام الإ ريك

 هلوقك « رئابك اهنأ اهنايعأب بونذىلع صن مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نا (ةثلاثا ةجالا))

 اهنم نأ لع لدي كلذو «سفناا لتقو نيدلاولا قوقعو سومخلا نيهلاو هلابك ار شالا :رئابكلا»

 ل اكحلا نمي لملاك

 حيرص اذهو (نايصعلاو قوسفلاو دكا ميلا هاو كاكيتا هلق (ةعبارلا ةجحلا)

 00 دلت ها ناصنلا :!ماثو, ىوشفلا : اهناثؤرزةكلا :.انهلوأ.: ةثالث ماينقأ" تايبتللا نأ

 رئاغصلا نيب قرفلا نم انركذ امل الإ كاذ امو ٠ فطعلا حصيل نايصعلا نيبو قوسفلا نيب قرف

 . :امهدحأ : نيبجوب سابعنباجبتحاو . نايصعلاىه رئاغصلاو ؛ قوسفلا ىه رئابكلاف ؛ رئابكلا نيبو

 لاق اك. ةيهانتم ريغ هللا معنف لولا! ا كعا قافرءائىصع نمال واج قاتلا ىصعنهرعنةرثك

 ىلعو « ابمظعأو تادوجوملا لجأ وهف ىناثلا انربتعا ناو (اهوصحتال هللا ةمعن اودعت ناو)

 تا كرين تيد لك نإ يق كلا هبا ىف ناصع كوكي نأ كبح وزوار دعبل

 مرأوه كلك فرعا ر باو رولا لجأ كلاش هنأ جت انرو الار: ةييجاز وه[ قنظاو

 لكو  نيبنذملا بونذ نعو نيعيطملا تاعاط نع ءاينغألا ىنغأو « نيمرك ألا مركأو نيمحارلا

 0ك ) ١ نورد انآ فيحان وراك ابك ةونذلا نأ تع: قاتلا ب :تنذلا ةح كوي كلذ

 رئاغص اهضعب نيمسق ىلع بونذلا نأ تبث اذإ . توافتلا بجوي كلذو « ضعب ند ربك أ اهضعب

 اهسفن ىف ةريغصلا نع زيمتت ةريبكلا : لاق نم مهنم : ناقيرف كلذب نولئاقلاف ٠ ناك اعو

 نحنو « اهيلعاف لاح بسحب لب « اهتاوذ ىفال لصح امتإ زايتمالا اذه : لاق نم مهنمو ءاهتاذو

 . نيلوقلا نيذه نم دحاو لكحرشن

 ىلإ ريشن نحنو « ًاديدش افالتخا اوفلتخا هب نولئاقلاو هيلا نوبهاذلاف (لوآلا لوقلا امأ إل

 لتق وحن ؛ ةريبك وهف ديعولا ركذي انورقم نآرقلا ىف ءاجام لك : سابع نبا لاق : لوآلاف « اهضعب
 لاق : ىناثلا . فحزاا نم رارفلاو ميتيلا لام لك زو ايرل]و ايرلاو د صخلا فالق و ةمرجا قوتفتلا

 مث ؛ ةريبك وهف ةيآ نيثالثو ثالث ىتح هنع هللا ىهن ءىثلكف ءءاسنلاةروس اوختتفا : دوعسم نبا

 معاو 0 و عك موق لاق : ثلاثلا (هنع نوهنتام رئارك اويذتجت نإ) كلذ قادصم : لاق

 . ةفيعض لاوقأللا هذه نأ

 « لجآلا ف باقعلاو لجاعلا ىف مذلا قاعتم نوكي نأو دبال بنذ لكن الق (لوآلا امأإ



 و ا اةنازلا ؟(ةنعا رواق رئابك اوبنتجت نإ» ىلاعت هلوث

 رم 0 سال ع 62292 ىن مرا 0 لا ل د

 مكلخدنو مك مم 6 0 مك رفكت ه 2-2 ننام رز 0 اوني نأ
4 

0 2 - 

 4س هدس و

 «عل» ام َر الخدم

 لاق قاسفلا ديعوب عطق نم لك نأ الإ ديلختلا ىلع لديال ناك ناو (اران هيلصن فوسف) هلوقو

 هنع باوجلاو . قرفلاب لئاقال هنآل ءرخآلا توبث امهددحأ ثويث رم مزايف ؛ مديلخت

 لاق هنا: فانكتلاب طنقتع اذهرنا# :: انيهادل وهن كدا نأدال عضاوم ىف مدقت دق ءاصقتسالاب

 لمحيف . ريركتال اعفد ملظلا نيبو ناودعلا نيب قرفلا نم دب الو (املظو اناودع كلذ لعفي نمو)

 : لاقي الار فاك ناك ك|ذك ناك نم نأ كش الو . هللا فيلاكت ىلع ىدعتلا هدصق ناك اذا|٠ ىلع ملظلا

 ؟رافكلا مم دارالا لاقي نأ ن كمي فيكف (اونمآ نيذلا امأاي) لاقف نامالاب مهفصو هنأ قليلا

 بهذملا اذه ىلع دب الف « ةتبلا انموؤم نوكي ال ديعولا اذه تحت لخد نم نأ مكبهذم : لوقت انا

 ناك اذاف ناميالا فصو ىلع اوقبام لاءفآلا هذهب اوتأ امل مث . نينمؤم اوناكمهنإ : اولوقت نأ

 : ملعأهللاو ؟ هانلقام ريرقت ىف اضيأ انم مالكلا اذه حصيال ملف ؛ مالكلا اذهب لوقلا نم 5ك دبال

 (اريسي هللا ىلع كلذ ناكوزإ لاقف ةيآلا متخ ىلاعت هنا مث

 ضعب نا : لاقي نأ عنتمب ذكيحو . ةيوسلا ىلع هللا ةردق ىلإ ةبسنلاب تانكمملا عيمج نأ معاو

 كانلعت هلوقكا انتي اهف'فاراعتملا لؤؤقلا لع لون:تاظنللا ده زربا نضع نما هيلع ورا كاكا

 الو هنم برها للع ردقيال ًادحأ نأ وهو « ديدهتلا ىف ةغلابملا هانعم نوكي وأ (هيلع نوهأ وهو)

 « هيلع عانتمالا ىلع

 ماميرك الخدم كلخدنو مكتائيس منع رفكن هنع نوبت ام رئابك اويفتحت نإ )) ىلاسعت هلوق

 : لئاسم هيفو ةيالاهذه ركذف هب قلعت 8 ليصفت 0 ديع ولا 0 مدق دخل ىلاعت هنأ معا

 ريبج نب ديعس ىور . تاك ىصاعملاو بونذلا عيمج ::لاق نم سانا نم (ىلوآلا ةلأسملا)

 هللا: ناف هللا .رفغتسلف اهتماثنش 'لفع نف :ةريبك وهفهنف هللا ىصع ءئثأ: لك : لاقاهنأ سابع نبا نع

 . ردقب ابذكموأ ؛:ةضيرف ادحاج وأ ؛مالسالانع اعجار الإ ةمآلا هذه نم راناا ىف دلخي ال ىلاعت

 : هوجول فيعض لوقلا اذه نألعاو

 رفكيا٠ نيب لصفلاحصي مل رئابك اهرسأب تناكول بونذلا ناف ةيآلا هذه (ىلو ألا ةجحلا))

 . رئابكلا نيبو رئابكلا بانتجاب

 د٠6 ب-رخف 6٠١



 ةيآلا «ابلظو اناودع كلذ لعفي نمود ىلاعت هلوق 0

 .ملعأ هللاو تايفالخلا ىف ةروكذم اهتبوجأو ربلا اذهل ةفينح ىنأ

 مهضعب لتقينأنعىبن اذهنأ ىلعاوةفتا( امحر مكبناك هللانإ مكسفنأ اولتقتالو) ىلاعت هلوق

 برواناتق:نولوةيبرءا'نالو «ةدحاو سفنكن ونمؤملا» مالسا!هيلعهلوةل(مكسفنأ) لاق امنإ واضعب
 مهىهنوهلهباطخلااذهنأ ىفاوفلتخاو . مباتق ىرحجب ىرجب مهضعب لتق نآل مهضعب لتق اذإ ةبعكلا

 ىلإ اجلمهنال «هسفن لتق نعىبن نأ زوج ال هبامإ عم نم وملانإ :لاقو مهضعل هر داق ؟ مهسفنأ مواد نع

 هنع فراصلاو «ميظعلامذلاوديدشلا آلا وهو ٠ 'ز ملا ايندلا ف هنعفراصلان آل ك ذو , هسفن لقي النأ

 كلذ لعفي نأ هنم عنتما اصلاخفراصلاذاك اذإو و ؛ ميظ ظعلاب اذعلا قاقحتساو هو ؛ « ماقةرخآلا فاضيأ

 هسفن لتق ىف دقتعي نميف ىبنلا اذهركذي نأ نكمي امتإو « ةدئاف هنع ىبنلل نكي ملكلذك ناكاذإو

 ًانمؤم هنوك عم نمؤملا نأب هنع باحي نأ نكميو « نمؤملا نم ىنأتيال كلذو  دنهلا لهأ هدقتعيام

 ىرن كلذلو « كلذ نه لبسأ هيلع لتقلا نوكيام ةيذألاو مغلا نم هقحلي دق ء رخآلا مويلاو هللا

 ىلا ىف ناك كل دك ناك اذإ و. ةىفانركد ئدذلا تينشلا١ لكم مهسفنأ نولتعي دق قييلسالل نو

 ةدرلاو لتقلا نم : لتقلا هب نوقحتستام اولعفتال : ليق هلك حا لاح هيفق اضيأ و 0 ةدئاذ هع

 هكر نويجوتسام لك نع مهاهن هتمحر لجالو هدابعل 0 هنأ ىلاعت نيب م نافخالا دعب انزلاو

 مهاياطخل اصيحمت و ممل ةبوت نوكيل مهسفنأ مهلتقب ليئارسإ ىنب سمأ ىلاعت هنإ : ليقو « ةنحم وأ ةقشم

 . ةبعصلا فيلاكتلا كلت مكفاكي مل ثيح ء احر دم ةمأاي :كب ناكو

 (/اريسي هللا ىلع كلذ ناكو اران هيلصن فوسف املظو اناودع كلذ لعفي نمو لاق مث

 : لئاشم هيف نأ معاو

 :هوجوىلع 9 دوعل اذام ىلإ (كلذ لعفي نمو) هلوق © فارأ ف اوفلتحا (ىوألا ةلأسملا)

 ةلررك دلل اترقأ لإ ةدوع لح ريمضلان آل :ةمرحلا سفنلا: لتقف نضاخ هنإ : ءاطغ لاق:::لوآلا

 ىف ناروكذم اممنآل لطابلاب لاملا لك أو سفنلا لتق ىلإ دئاع هنإ : جاجزاا لاق : ىناثلا

 ةروسلا كو فوز . فل دنع تلا بنام لكك ك] ؛ةثاعادن] *!نياع نبا لاق : ثلاثلاو . ةدحاو ةأ

 ضعبلا لتق مدقتام ةلمج ىف نآل (اناودع كلذ لعفي نمو) لاق امتإ (ةيناثلا ةلأسملا)

 ىف ماقعح كلذ نوكي دقو :كللادتل مدقتام ةلمج ىفو « دوقلاك اقت> كلذ نوكي دقو. 0

 ” ديع ولا :كلذا قيلاعت هطرش ببسلا اذبلف ؛ اهريغو ةيدلأ

 : اولاق . ةالصلا لهأ ديعوب عطقلا ىلع ةلاد هيآلا هذه : ةلزتعملا تلاق 4(ةثااثلا ةلأسملاإ)



 ٠ ١  ةيألا «كتم ضارت نعةراجت نوكت نأ الإ» ىلاعتهلوف

 لاقو ؛ نالطبلا ىلع لدي تالماعملا ىف ىبنلا : هيلع هللا ةمحر ىعفاششلا لاق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 كآ كاملا : هوجو هلوق ةحح ىلع ىعفاشلا جتحاو ؛هيلع لدبال : هنع هللا ىطر ةفيئح أ

 ىئوجم اي راج كلذ ناك كاف رصتلا ضن ىأ هانسع نصل .ندإ ا ذا5 ٠ لاكرش كولن لاخلا عيمج

 لكوملال وق فالخ ىلع فرصت اذإ ليكولا نإ مث « تافرصتلا ضعب ىف اليكو ناسنالا لكو اذإ ام

 دقعنيال ىزاجملا كلاملا لوق فالخ ىلع عقاولا فرصتلا ناك اذاف ؛ عامجالاب دقعنم ريغ كاذف

 هذه نأ : اهيناثو . ىلوأ ناك دقع:هريغ قيقحلا كلاملا لوق فالخىلع عقاولا فرصتلا نوكي نأبف

 هوك نأ 0 و ؛ دوجولا ىف هنع ىبملامرحلا لوخدل ةمزلتسه نوكت نأ امإ ةدسافلا تافرصتلا

 لخدي ال نأىف ىعسلا عماجلاو . ةدسافلا تافرصتلالعاسايق !مالطبب لوقلا بجو لوألا ناك ناف

 عماجلاو ؛ةحيحصلا تافرصتلا ىلع اسايق .مت>صب لوقا بجو ىناثلا ناكنإو ؛ دوجولا ىفىبنلا أشنم

 لوق''امأف . نيمجولانيذه لع فرصتلا عوقو نم دبال هنأ تبئف ؛ دسفملانع ةيلاخ تافرصت اهنوك

 هلوقك ٠ نيمهردب مردلا اوعيبتال :هلوقنأ : املاثو « لاحم وهف الطاب الو احيج نوكي ال فرصتب

 كلذ ناك اذإ ل! ل وألا أ ذكلف ةعيرشلل خسف هذ كل ظفالاب ىهنلا اذه نأ مف“ دئعلاب زائرا

 .: ملعأ هللأو 2 ًادنفم هتوك لظب ةعيارشلا اكن

 تاضواعملادوةع ىف تباث ريغ سلجلا رايخ ؛ هيلع هللا ةمحر ةفينح وبأ لاق (ةمبارلا ةلأسملا))

 ناف :ةيآلا هذه : املوأ : صوصنلاب ةفينح وبأ جتحا . تباث : هيلعهتلاةمحر ىعفاشلا لاقو . ةضحلا

 لصح ءاوس: ىضارتلا ل وصح دنع لحلا ىضتتقي هرهاظ( مكتم ضارت نع ةراحت نوكت نأ الإ) هلوق

 : اهتلاثو . هسفن نعدقع امب ءافولا دقاع لك مزلأف(دوقعلاب اوفوأ) هلوق : اهيناثو . لصحي مل وأ قرفتلا

 انهه ةبيطلا تلصح دقو «هسفن نم ةبيطب الإ ملسم ءىرما لام لحال» مالسلاو ةالصلا هياع هلوت

 هعبيالفاماعط عاتبا نمد مالسااوةالصلا هيلع هلوق : اهعبارو . لا لصحب نأ بجوف « عيبلا دقعب

 ىتح ماعطلا عيب نع ىبمن مالسلا هيلع هنأ ىورام : اهسماخو ؛« ضبا دعبهعيب زوج «هضيقي ىتح

 هلوق : اهسداسو . قارتفالاهيف طرتشي ملو « ناعيصلا هيف ىرج اذإ هعيب حابأو ؛ناعيصلا هيف ىرحب

 امك هنأ ىلع اوقفتاو «هقتعيفهيرتشيف اكولم هدحب نأ الإ هدلاو دلو ىزجيال » مالسلاو ةالصلا هيلع

 .دقعاا درجع كلملا لصحب هنأ ىلع لديكلذو :قتعلا لصح ىرتشا

 ملام ءارمث ىف ةيؤرلا رايخ منن متتأ :لوقي هنكل ءصوصتلاهذه مومع ملسي ىعفاشلا نأ لعاو

 ءابلع قفتا تيدح سلجلا رايخ تشن ًاضينأ نحنف هفعض لع نوثدحما قفتا تيدحت ىرتشملا هرب

 بادكأ تالي وأت وءاقرفتي ملامرايخلاب ناعيابتملا»مالسلاوةالصلاهيلع هلوق وهو « هلوبق ىلع ثيدحلا



 امن : مهضعب لاق نكل « ةلمج ةيآلا اناوكح ال ردقتلا اذهب و « ضرع ريغي نادنالا نم "ذخر. ام

 ىلع كلذ قشو ءائيش دحأ دنع اولكأي نأ نم ساناا جرحت ةيآلا هذهتلزن امل :اولاق  ةخودنم

 . ةيآلا (مكتويب نم اولكأت نأ حانج مكيلع سيل) رونلا ةروس ىف هلوقب ىلاعت هللا هخسنف « قاخلا

 اذه : لا نأ كو 5 3 1 مر 3 0 مب لطابلا انرسف اذإ ةيآلا رهاظ ه : اضيأو

 ةيآلا هذه : لاق 01 دوعسد نبا نع ةمهلع نع ىعشلا ىور اذذو « صريصخ 2 ره اكلعإاو سلب قر

 : ةمامقلا 0 لل خسلت ل تن

 ريغلا لام لكأ هتحت لخدي (لطابلاب مكب مكاومأ اولكأتال) ىلاعت هلوق 4(ةثلاثلا ةلأسملا)

 الو) هلوقك ءاعم ىرامسقلا هيف لخدي (مكلاومأ) هلوق نآل ؛لطابلابهسفن لام لك أو ؛ لطابلاب

 . لطابلاب هسفن لاملكأ امأ . لطابلاب هسفن لتق نعو هريغ لتقنع ىبنلا ىلع لدي (كسفنأ اولتقتال

 . ءانددع دقف لطابلاب هريغ لام لكأ امأو « هللا ىصاعم ىف هقافنإ وهف

 : لئاسم هيفو كتم ضارت نع ةراجت نوكست نأ الإ )لاق مث

 نم امأ . عفرلاب نوقابلاو ؛ بصنلاب (ةراجت) تاسكلاو ةزمحو مصاع أرق «ىلوآلا ةلأسملا)

 «<نآأكد ىلعف عفر نم امو 3 ةراح ةراجتلا ني نأ الإ 5 ريدقتلاو »2 ةصقانلا «ناك 2( ىلعف بصل

 بصن نم نآل: عفرلارايتخالاو : ىدحاولا لاقو . ةراجت لصحتو دجوت نأ الإ : ريدقتلاو « ةماتلا

 اك ل كذلا لق زابضالاو ؛فراخت ةزاخاتلا نوكت نأ الإ هرتدتقت#: لاقف#ةزاجتلا رضأ

 . ارئاج ناكنإو

 ضارت نع ةراجتلا نال: عطقنم ءاناه) : لولا : ناي و هف الار لوف (ةيناثلا ةلأسملا )

 125|0 كل < ىسللاو لبد ىعمانبه ءالإ»: ناكف“: لظابلاب لاملا لكأ سنج نم نسل

 000 ا لاثنإ ايش رتأو لبعتم ءانتسالا,: لاق نم نسانلا نم نأ : قاتلا ١ ضازرت نع ةراجتلاب

 . ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ «هريغو ابرلاك متيضارت نإو « لطابلاب مكنيب مكلاومأ اواكأت ال

 ةيصولاو ةبهلا نم دافتسملا لاملا ًاضيأ لحب دقف « ةراجتاا نم دافتملا لحب اي هنأ ملعاو

 .ةراجتلا ئاويس هويتك كاملا انآ نان» فايا ةىزأؤو ريل ادد دحأا اضرالاو

 انا ٠ كءانسأ نم 'ادحااو اسيل انههت وكف لاحت عراك هالاكش] الق عطقنم ءانثتسالا نإ : انلق ناف

 !!تانيئابالاو وتلابا هل ءاهزئاسنكذي ىو

 امإ دنال اذه دنعو . لحلا ديفيال ةراجتلا ريغ نأب اكح كلذ ناكل صتم ءانثتسالا :انلق نإو

 . صيصختلا وأ خسنلا نم



 م ةيآلا «لطابلاب كتيب كلاومأ اولكأتال اونم انيذلا | |مأاي د ىلاعت هلوق

 وكت نأاَلإ لطالب م يي 00
 دي

 7 ه_-

 قرا ٍ

 سال

 »٠,« ايحَر مكب َناك هلا نإ مكلفنأ اوال الع مكنم ضارت نع ةراحجب

 1 كلذ ناجو ارادهلج فد كلذ عي
 هذ ه-

»7 ٠ 0 52 
 ه- -

 (مياذعب هللا لعفيام . هسفن لظي وأ اوس لمعي نذل 00

 كتمحرو كلضفب انلءجا مهللا : ىتسحلاب هل هللا مخ باتكلا اذه فنصم ىزارلا دمتم لوةيو

 '. نيمحأرلا محرأايو نيمرك آلا مركأ اي امل الهأ

 ةروسلا ده قادر را كللا كفيل الا 6 مرا عون د١

 ضارت نع ةراجت نوكتت نأالإ لطابلاب مكنيب كلاومأ اواك أتال اونمآ نيذلا امأاي) ىلاعت هلوق

 ًاران هيلصن فوسف ًايلظو ًاناودع كلذ لعفي نمو امحنر مكب ناك هللا نإ مكسفتأ اولتقت الو مكنم

 (ًاريسي هللا ىلع كلذ ناكو

 ببسب سوفنلا ىف فرصتلاةيفيك حرش امل ىلاعت هنأ :لوالا : نيهجو مظناا ةيفيك ىف نأ ملعا

 لاوالاب حاكتلا ءاغتبا ركذ امل : ىضاقلا لاق : ىتاثلاو . لاومألا ففرصتلا ةيفيك هدعب ركذ حاكتلا
 اونمآ نيذلا اهمأاي)لاقفلاوماألا ف فرصتلا فيكح دعب نم نيب « تاقفنااو روهملا ءافياب صأو

 : لئاسم ةيآلا ىفو (لطابلاب ركبي مكحلا ومأ كال

 ىلعةعقاولا تافرصت:ارئاس تناك نإو ركذلاب انهه لك ألا صخ ىلاعت هنأ 0 ةلأسملا )

 نيذلا نإ) ىلاعت هلوق هريظنو « لكألا :لاومآلان م مظعألا دوصقملا نأ امل ؛ ةمرحم لطابلا هجولا

 (ايلظ ىئاتيلا لاومأ نولكأي
 « عرشلا ىف لحي الام لكل مسا هنأ : لوألا :نيهجو لطابلا ريسفت ىف اورك ذ 6ةيناثلا ةلأسملا)

 ىدنعو ٠ قملا دحجو ةيذاكلا نيعلاب لاملا ذخأو روزلا ةداهشو ةناياوةقرسسلاو بصغلاو ابرلاك

 اهومتاعجىتلا مكلاومأ اولكأتال : ةبآلا ريدقت ريصي هنأ ةلمج| موك ىضتقي هجولا اذهىلعةيالا لمح نأ

 تراص ليصفتلا ىلع انهه ةروكذم نكت مل امل ةعورشملا قرطاا ناف ؛ عورشم ريغ قيرطإ مكنيب
 لك وه لطابلا نأ : مهنع هللا يضر نسحلاو سابع نبا نع ىورام : ىناثلاو . ةلاحمال ةلمج ةيآلا



 ةيآلا «افيعض ناسنالا قاخو نع فعمخ نأ هّللأ كديرب» لاعت هلوق ”/

 تيه ه0 د 6 ل هج سس ارت هوا 2 2

 12 ايعَص ناسنالا َقلَحَو مكنع فف فيفخ نا هللا 0

 : لئاسم هيفو#افيعض ناسنالا قاخو ركتع ففخي نأ هللا 5 5 2

 ةرورضلادنعةمالاح اكن ةحابإ هنم دارملا : لوألا : نالوق فيفختلا ىف «ىلوآلا ةلأسملا)

 هلهسوانل هرسيام عيمج ىفو ؛عرشلاماكحأ لكىف ماع اذه :اولاقنوقابلاو ؛ لتاقمو دهاجم لوق وهو

 عضي و)ىلاعت هلوق هريظنو ٠ ليئارسإ ىنب ىلع لقث امانيلع فيلكتلا لقثي ملو ؛ انيلا هنم اناسحإ ءانيلع

 امو)هلوقو(سعلا مكبديري الو رسيلا مكب هللا ديري) هلوقو(مهلع تناكىتلا لالغالاو ممرصإ مهنع

 « ةحمسلا ةلهسلا ةيفينحلاب مكتتج » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو (جرحنه نيدلا ىف مكيلع لعج

 ناكول ذإ , ىلاعت هلل قولخم ريغ دبعلا لعف نأ ىلع لدي اذه : ىضاقلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 انا لاو, ا ليفتتلا ةلودكو مظعأ اذهف ؛ رفكتال : هل لوقي مث : رفكحاا هيف قاخي رفاكلاف كلذك

 .ليقثتلا هوجو مظعأ 1ع, وخل : كل كى 5 . نام الا قاخ ىلع دبعلل ةردقالو « نام الا هيف

 . ليقثتلا هوجو مظعأ هنألل ؛ عقاو ريغ قاطيالام فيلكت نأ ىلع اضيأ لديو : لاق

 هان كك داهينرتك | و ؛ يعادلاو ملعلاب ضراعم أ اكل

 لقثي لو هفيلكت ففخ ناسنالا فعضل ىلاعت هنأ ىنعملاو (افيعض ناسنالا قلخو ل لاق م“

 ىعاودلا ةرثك ىلع لمح لب « ةقلخلا فعض ىلعال عضوملا اذه ىف فعضلا لمحبي هنأ برقالاو

 نا :انلق امنإو . هفالخ لامتحا نع فعضي نأىف هجولاككلذ ريصيف «ةذللاو ةوهشلا عابتا ىلإ

 ىوقلا مكح ىف ناك ةعاطلا ىلإ هتيعاد هللا ىوقول ةوقلاو ةقلخلا ف فعضلا نآل لوأ هج ولا اذه

 ريثأتلاف ٠ فيعضلا كح ىف راص ةعاطلا ىلإ ىعاودلا فيعض ناك اذإ ةلآلاو ةقاخلا ىف ىوقلاو

 مالك وهو ؛ ىضاقلا مالكه لك اذه « هتوقو ندباا فعضلال . !متوقو ةيعادلا فعضل بابلا اذه ىف

 اهفعضو ةيعادلا ةوق ؛همدعو لعفلا دوجوفف رثؤملا نأ ملسامل كلذو : هلصأ مدهب هنكلو ؛ نسح

 دبعلا نم ىرخأ ةيعادل كلذ ناكناف ٠ ببس نم هل دبال اهفعضو ةيعادلا ةوق نأ ملعل لك

 لازتعالاب لوَقلا لطب و ؛ هنع يحال ىذلا قملا وه كاذف « هللا نم لكلا ناكنإو ؛ لسل )تلا مزل

 : 5 هللاو ةيلكلاب

 هذهل ريخ ىه ءاسناا ةروس ىف تايآ نام : لاق هنأ سابع نبا نع ىور (ةشلاثلا ةلأملا)

 لد مكيلع برت ناك هل .مكل نيبيل هللا ديرب) تبرغو سمسشلا هيلع تعلطام ةمآللا

 لاقثملظيال هللا نإ . هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ . هنع نوهنتاه رئابك اوبنتجت نإ . نع ففخ نأ



 نال هات ةاعج 7 س6 را سوا 7

 2 . 0 كلا بعل نوعي نيذلا ديري مكيلع بت”و نا كيري هّللاو

 < و س

 «؟١1/» [يظع ايم

 . انيف ةبوتلا لعفي ىذلا وهىلاعت هنأ ىف رص (ركياع بوتيو) هلوق نإ : لوقن نأ باوجلاو

 , لبقتسملاف دوعلا مدع ىلع مزعلاو ؛ ىضاملا ىفمدنلا نع ةرابع ةبوتلا نآل .هلدك ؤم اضِيأ لقعااو

 ةدارالا نذاف « لساستلا مزل الإو ءامتدارإنكميال ةدارالاو : تادارالا باب نم مزعلاو مدنلاو

 «ىلاعت هللا قيلختب الإ نالصحال مزعلا اذهو مدنلا اذه نأ انلعف :ناسنالا لعف نوكت نأ عنتمي

 انيلع بوتي ىذلاوه ىلاعت هنأوهو نآرقلا رهاظ هب رعشأام ةح ىلعالاد ىلقعلا ناهربلا اذه راصف

 دقو.ةدآلا عم باطخ (يكيلع بوتبو) هلوق : لوقنف ؛ ةبوتلا هذه تلصحل انيلع بات ول: هلوق امأف

 ةيوتلادذه تلصحو . تارآآلاهذه ىف ةروكذملا تايبنملا راسو تانبلاو تاهمآلا حاكنفف مهيلع بات

 . ملعأ هللاو لاكشالا لازف مل

 ركع كو ركب هلعفيام لكىف ميكح مكلاوحأب مي لع ىأ (ميكح ميلع هللاو 9 ىلاعت لاق مث

 (« امظعاليماولي< نأ تاوهشلا نوعبتي نيذلا ديريو مكيلع بوتي نأ 5 ىلاعت لاق مث
 : نات مق

 ايلف. تاوخالاو ةوخالا تانبو تاوخالا نواح اوناك سوجما :ليق(ىلوآلا ةلأسملا))

 اضيأ اوحكتاف ؛مارح مكيلع ةمعلاو ةلاخلاو ؛ةمعلاو ةلاخلا تنب نولحت مكنل : اولاقىلاعت هّنلا نممرح

 . ةيآلا هذه تلزنف .تخالاو خالاتانب

 نيا لات هنأ لعيد( مكيلع بوتب نأ ديري هللاو ) هلوق : ةلزتعملا تلاق«ة يناثلا ةلأسملا))

 و هنأ قطاع م لع ىلاعت هناللاحم اذه : انباحألاق . لكلا نم ةعاطلاو ؛ لكلا نمةبوتلا

 ةدارإتناكنيدضلا دحأب وجو عمو « لاوزلا عنتمم ملعلاكاذو « نادضهتب وت عم بوتيال ةنأن هيلع

 لكلا نم ةبوتلا ديري ىلاعت وه ناكاذإ ًاضيأو لاحم كلذو ؛ الاحم هنوك ىلع امل ةدارإ رخآلا دضلا

 ناطيرشلا ذافن ذةيَخ , نمحرلا دارمال ناطيشاا دارم لصح م " ءامظعاليم اوليمت نأ ناطيشلا ديرو

 (مكيلعبوتينأديريهللاو)هلوقنأ تبنف ا رلا ذافن نم مثأ نمحرلا كلمف

 . مهل ةبوتلا هذه تلصح نينيعم موق عم باطخ



 ةيآلا«كلبق نم نيذلا ننس كيدهمو كل نيبيل هللا ديريو ىلاعت هلوق 2253
 مانام 0 -

 «؟ نر مكح 3 هللأو

 ماللا ماقتدق هنإ : اولاق : لوآلا : ناهجو هيف (ركل نيبيل) هلوق ىف ماللا «ىلوألا ةلأسملا)
 كيلر موقتنأ كتر مأوءبهذ:ل تدرأو :بهذتنأ تدرأ : لاقيف « ترهأو تدرأ ىف «نأ» ماقم

 (نيملاعلابرل لسنلانرمأو) لاق اوفطينأ نوديري ىنعي(هللا رون اًوفطيلن ودير ي)ىلاعت لاق « موقتل
 نيل تايدلا هذه لازنإ هللا دير ةةنيدعتلاو 1 رامضإةءآلا ىف "نإ ؛ لون نأ : ىاثلا ”ةجولاو

 (هللاروناوفطيل نوديرب) هلوقف ء اهوركذ ىتلات اي آلارئاسفف لوقلا اذكو ٠ مكعرشو مكتيد مكل

 . ملسنل انرمأ امب انرمأو « اؤفطيل مهدانعو ممديك نوديرب ىنعي

 (مكلبق نم نيذلا نس مكيدهيو مكل نيبيل هللا ديري) هلوق : نيرسفملا ضعب لاق 4 ةيناثلا ةلأساا ١

 (مكل نيبيل) هلوق نم دارملا نأقح او « فيعض اذهو ديك أتلا لجل ريركتلاو . دحاو ءىث امهانعم

 . حيبقلا نم نسحلاو مارحلا نم لالحلا ايف زيمو «فيلاكتلاهذه انا نيب ىلاعت هنأ وه

 لكذأ ىلع ليلد اذه نأ : امهدحأ : نالوق هيفو 4( 5كلبق نم نيذلا ننس مكيدهو إل لاق م“

 عيمج ىف كاذك اضيأ مكحلا ناكدقف « ةءدقتملا تايآلا ىف ءاسذلا نم انل هليلحتو اذل هعرت نيبام

 مكلبق نم نيذلا ناس مكيدم ىلاعت هنأ دارملا لب ءكلذ دارملا سيل هنأ : ىتاثلاو : للملاو عئارشلا

 ء ابسفن ىف ةفلتخم تناك نإو فيلاكتلاو عئارشلا ناف : مهل هنيب اك ةحلصملا نم هيف مكلام ناي ْق

 مكلبق نم نيذلا ناس مكيدبي هنأ : ىنعملا نأ وهو : ثلاث لوق هيفو ء ملاصملا باب ىف ةقفتم امنأ الإ

 ل قا دمت كر لط انلا/ و ط حلا قل ازعل نع

 مرجالف « ةعاطلا سفن انم دارأ [ك ىلاعت هنأ هانعم : ىضاقلا لاق 4 مكيلع بوتي وزإ ىلاعت لاق 2

 فلكملا نآل ءانيلع بوتي نأ ديريف ؛ انم طيرفتلاو ريصقتلا عقو كلذك « اهنع ةهيشلا لازأو اهني

 . ةيوتلاب ىفالتلا ىلإ جاتحيف ىصعي دقو ؛ باوثلا ق>ةسيف عيطي دق
 نقلا لوف نإ. نم ةننلا لهأ له ام نوكي نأ امإ قحلا نأ! وهرو:: 0 0 ىف نأ ملعاو

 1 د اة وح فل ديعال ليف نإ نم ةلزتعملا هليوقتام كيليإ نرتيو رى كب نر

 ىلاعت هللا هديريام لك لوقلا اذه ليع نالف : لوألا لوقلا ىلع اهأ . نيلوقلا * ىلع ةلكشم ةيآلاو

 انآ :كلدك سل هنأ مولعمو « انلكل ةبوتلا ل ]م2 نأ تحبو املغ فوت نأ دارأ اذاذ ء لصحب هناف

 رعشمهرهاظ (ركيلع بوتيو)هلوقو « اناعفو انرايتخاب بوت نأ اتم ديرب ىلاعت وهف : قاثلا لولا لع

 نيلوةلاالك ىلع ةلكشم ةنآلا هذهف « ةبوتلا هذه انل لصححو انيف ةبوتاا قلخت ىذلا وه ىلاعت 5



 5 ةيآلا «كلبق نم نيذلا نئس ميدو ملنيي هللأ ديرب» ىلاعت هلو

 5 يت 0-2-9 ضاع 60 7 22 3 هسا 5 2007 هضمها راس اه ررا عازل 2 2

 مكيلع بوتيو مكلبق ند ه نيذلا ناس مكيدبيو مكل نيسيل هللا 58

 . ملعأ هللاو هيف كلذ بحب الام روماألا ىف ناكنإو ء دخلا ريغ ىف

 ءامالا حاكتىلإ عجار كلذ فرأ ىف اوفلتخي ملو«مكنم تنعلا ىشخ نمل كلذ ل ىلاعت لاق مث

 ركل تنعلاو : مكنم تنعلا ىشخ نمل تانمؤملا مكتايتف نم مكن زاعأ تكلم امه : لاق هنأكف

 ءاش ولو حلصملا نم دسفملا ملعي هللاو) ىئاتيلا ةطلاخم نم هيف صخر ايف ىلاعت لاق قاشلا ديدشلا

 ديدش ررض كلذب مكقحلف مهماعط نم مكهاعط زيبمت كم زلأف مكيلع رمآلا ددشل ىأ ( مكتنعأل هلل

 نيرسفمللو . ديدشااررضلا ىفاوعقت نأ اوبحأىأ:(مههاوفأ نه ءاضغبلا تديدق متنعام اودو)لاقو

 ايندلا ىف دحلا ىف عقيف انزلا ىلع لمحت امبر ةميظعلا ةملغلاو ديدشلا قيشلا نأ : امهدحأ : نالوقديف
 دق ةميظعلا ةملغلاو ديدشلا قبشلا نأ : ىتاثلاو . تنعلا وه اذهف  ةرخآلا ىف يظعلا باذعلا ىفو

 ىف امأو ٠ محرلا قانتتخا ىلا ىدؤت دقف ءاسنلا ق>ىف امأ « ةديدشلا ضارمالا ىلإ ناسنالاب ىدؤت

 وه هنأل لوألا هجولا ىلع ءاملعلا رثك أو . رهظلاونيكرولا عاجوأ ىلإ ىدؤت دقف لاجرلا قح
 نآرقلا نايبب قئاللا

 : ناتلأسم هيفو «مكل ريخ اوربصت نأورإ ىلاعت لاق مث

 جوزتلا ىلع ةردقلا مدعىنعأ ةثالثلا هطئارش ةياعر دعبءامالا حاكن نأ دارملا(ىلوألا ةلأسملاإ)

 حاكتاااذه ىف ةلصاحلا دسافملا نم انيبامل 5 لاول هد ا ىكدو تملا دوج! ةكا

 7-0 نم لضفأ حاكتلاب لاغتشالا نأ هنع هللا ىضر ةفينح ىنأ بهذم 4(ةيناثلا ةلأسملا)
 حاكنلا ناكءاوس ؛لفاونلاب لاغتشالا ن نملضفأ ًاقلطمحاكتلاب لاغتشالا نأ مهبهذمناكناف ؛لفاوتلاب
 7 جرتالاتإ ران موق نالطب ىف رص شف آلا هنهف قمل 05 0 ةرحلا ح كك

 موبتك نم 0 هند اوام ليصفتلا اذه نأ الإ ؛لالدتسالا اذه طةسيذئيخ « ةلفانلا ىلع ةماللا

 . ملعأ هللاو

 كرت ىلو آلا نأ نم هركذ امل دكؤ ملاك اذهو«مبحر روفغ هتلاو إلهلوقب ةيآلا متخ ىلاعت هنأ مث
 مجايتحال مل هحابأ ىلاعت هنأ الإ مالكلااذه نم عنملا ىضتقيام لصح ناو 2 دكا اذه
 . ملعأ هللاو ةمحرلاو ةرفغملا باب نم كلذ ناكف ؛ هيلا

 ميك م ءلع هللا ووكيلع بوتيو مكسابق نم نب منلا ننس ركب دهم و مكس 0 هلوق
 دع هيف

 «٠.-رخغ دود



 1| 207 | نأ ناف نصخأ اذاقد» لاعت هلوق َةء

 هاجر سمار ل ناو سابع نبا هلاق 0 جاوزالاب نصحأ نهنأ : هانعف فلألا مذ

 مكتايتف) هلوق ىف ناممالاب ءامالا فصو ىلاعت هنا : لاقف لوآلا هجولا ىف نعط نم مهنمو

 ءاذكو اذك نهلاح ناف : نمآ اذاف : لاقي م « تانمؤملا مكتايتف لاقي نأ ديعبلا نمو (تانمؤملا

 هلوقبهيف ناميالا ريتعاف ؛ءامالا حاكن لاح : لوآلا : نيمكح ركذ ىلاعت هنأب هنع باح نأ نكميو

 لاح ركحذف ؛ ةشحافلا ىلع نهمادقإ دنع نييلع بحي ام مكح : ىتاثلاو (تانمؤملا مكتايتف نم)

 (نصحأ اذاف) هلوق وهو ؛ مكحلا اذه ىف اضيأ نهنامإ

 ىلعام فصن نولعف) هلوق ىف ت 00 ِ وهو « ىوق لاكش ةيآلا ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 كل ركنا رانا هن دارلا نأ :تاجيوزتملا يارحلا هتميدازملا نوكي نأ. امإ (تانصحلا

 تاجورزتملا نئارحلا لع بجاؤلا نال. 0 لوألاو . نهتيرح نييلع تانصحما مسا قالطإ ىف

 : ىتاثلاو . لطاب كلذ نأ مولعمو ٠ مجرلا فصن ءامالا انز ىف تحي نأ ىف اذهف ؛ مجرلا :انزلا ف

 بجاو ردقلا اذهو « ةدلج نوسمخ وه نومملعام فصنف ؛ ناكل امتار الا تارك نأ وهو

 : نهنع انزلارودص درجم العم محلا اذه نوك ذئتيخ « نكت )وأ ةنصحم تناك ءاوس ةمآلا انز ىف

 نصحأ اذاف) هلوق نآل « انزلاو ناص>الا : نيرمآلا عودجم اقلعم هنوك ىضتقي ةيآلا رهاظو

 ااكشإ | دكيح نا اضن امين أطوؤتقم محلا نوك ىضتقيف ؛ طرش دعب طرش (ةشحافب نيتأ ناف

 . ةيآلا ىف ىوق

 ناصحالا اذه لعج هنم دارملا سيل (نصحأ اذاف) هلوقو «ىناثلا سسقلا راتخن نأ تارت

 تنز اذإهذهف « جوزتلا دنع ظاخي انزلا دح نأ ىنعملا لب « ةدلج نوسمخ اهانز ىف بحب نآل اطرش

 اذهوءلوأ ًاضيأردقلا اذه جوزنلا لبقنوكي نأبف هيلع ديزيال ةدلج نوسمخ اهدف تجوزت دقو

 ناكمل دحلا فيفخت بجوامل ءدحلا ظاغيام لوصح دنع نال ء صنلاب موبفملا ىرجم ىرحب ام

 . ملعأهللاو ىلوأ ناكظاغملا كلذ دجوي الام دنع ردقلا اذه بحي نأبف ؛ قرلا

 ىلاعت هنأ وهو « ةيآلا هذبب اوجتحاو ٠ مجرلا راكنا ىلع اوقفتا جراوخلا (ةثلاثلا ةلأسملا))

 نوكي نأ مزل « مجرلا ةنصحلا ةرحلا للع بجو ولف ؛ةنصحلاةرلا لعام فصن ةمآلا ىلع بجوأ

 الإ سيل ةجوزتملا ةرحلا ىلع بجاولا نأ تبثف « لطاب كلذو مجرلا فصن ةمآلا ىلع بجاولا

 ىف رونلا ةروس ىف روكذم هيف مالكلا مامتو « ةمدقتملا ةلأسملا ىف هانركذام هنع باوجلاو ؛دلجلا

 . (ةدلج ةئام امبنم دحاو لك اودلجاف ىتازلاو ةينازلا) هلوق ريسفت

 رحلا كح نع دبعلا كح ناصقن ىف الصأ ةيآلا هذه اوريص ءابقفلا نأ معا (ةعبارلا ةلأسملا)



 تع ' ةيآلا «ةشحافب نيتأ ناف نصحأ اذافد ىلاعت هلوق'

 الدلم عار

 ىلع ةيالا ىف روجالا ظفل انلمح اذإ انا: لوالا : هوجو نم ةبآلاب ميكس حعاتاوجلاو

 نهعضب نم 'هنأل نبلا نورملا .داتبإ فاض ءانعإ لابت هنأ : ىاثلا قلك الا رسل لاو ملا

 لاق ءالسلاو ةالضلا : هيلع ةيكلاو' 4 خه اكلم اربملا ناوك بج رباط عنه و تاور لن ف 1

 : ملعأ هللاو قيرطلا هذبم ىلوملل اكلم رهملا كلذ ريصيف «هالومل هدي ىف هو دبعلا»

 نادال (نادخأ تاذختم الو تاغلسم ريغ تانصح ل ىلاعت لاق مث

 (نهر>كناف) هلوق نم لاح وهو ؛ فئافع ىأ تانصحم : سابع نبا لاق (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 حاكن نأ ىف سانلا فلتخاو « ءامالانمىفاوزلا حاكن ةمرح بجوي اذه رهاظف ٠ نبلهأ نذاب

 زر هنأ لع نور رتك "لاو (ةداراؤلا حكنيال ىازاا) هلوق ىف هركذنسو ؟ المأ زوجي له ىناوزلا

 تاذختمالو) ناوزريغىأ (تاخلاسمريغ) هلوقو بابحتسالاو بدنلا ىلع ةلو# ةيآلا هذه نوكتف

 رمألك ىف كعم نوكي ىذلاوهو كنداخم ىذلا ندخلاو « برت عمج بارتالاك« ندخ عمج (نادخأ

 ىتلاو ؛ اهدارأ لجر ىأ عم اهسفن رجاؤت ىتلا ىه ةحلاسملا : نيرسفملا رثك أ لاق ٠ نطابو رهاظ

 نومكحي اوناكامو ؛نيمسقلانيب نولصف, ةيلهاجلا لهأ ناكو . انيعم اندخ ذختتىتلاىهف ندا ذختت

 لك درفأ هناحبس هللا نأ مرجال مدنع اريتعم قرفلا اذه ناك ايلف ؛ ةيناز امنوكب ندخلا تاذ ىلع

 ىبر مرحام:] لق) ىلاعتهلوق ًاضيأهريظنو « ًاعمامهتمرح لع ضن و ؛ ركذلاب نيمسقلانءذهنمدخ و

 (نطب امو اهنم رهظام شحاوفلا
 حاكن ىف ناميالا لعحجال نم هب لدتسيام دحأ ةيآلا هذه : ىضاقلا لاق «(ةيناثثا ةلأسملا))
 اذهواء اطرشاضيأ تافيفع تانضع نينزك كراك طرق كلذ ناك او هناآلا لك ا

 . طرشب سيل

 نذاب نهوحكناف) هلوق ىلع لب « تانمؤالا تايتفلا ركذ ىلعال فوطعم اذه نأ : هباوجو

 ىف ٍتوجولا مدغ نما مازايال.هنأءاسلعف# بجلاؤا كلذ لك نأ كنش الو (نطروجأ قهوتي 1

 . ملعأ هللاو هلبق ايف بوجولا مدع ء اذه

 (باذعلا نم تانصحلا ىلعام فصن نييلعف ةشحافب نيتأ ناف نصحأ اذافإل ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو

 نوقابلاو ,فلآلا ىفتفلاب (نصحأ) مصاعنعركبوب أ و فاسكلاو ةزمح أرق «ىلو ألا ةلأسملا)

 نمو « ىدسلاو ىعخنااووعشلاو دوعسم نباو رمع هلاق اذكه «نيلسأ : هانعفستف نف « فلآلا مضي



 ةيآلا «فورعملاب نهروجأ نهوت "اود لاعتهلوق 11

 جوزت نأ ةأرمالز وجال اذه ىلعف ؛ حاكنلا دقع ىف ةأردلل ةرابعالهنأ هبهذم : لاقف ةلأسملا هذه ف

 ةيآلا هذه رهاظ نآل كلذ لطبت ةيآلا هذهو : لاق . اهتمأ حيوزتب اهريغ لكوت نأ هبهذملب ءاهتمأ

 :ةبآلا رهاظل اكراتناك كلذ كي ال لاق نف ء اهلهأ نذا لوصح ءافتك الا ىلع لدي

 ل ا كرا اك ناار :٠ امرا ندالا" دازللا نأ: لواللا: هوجو نة:تاَوجلاَو

 اما كلذو ٠ 01 د ا ,عنهلهأ نأ : ابناثو هيلع ليلد ةيآلا ىف سيلقفاكدنأ امأف

 قع ةراه لغالا نأ هها.: اهنلاثو ”"ةأرما اهالوم ناك نإ اهالوم ىلو.وأ ءالجر ناك نإ لوملا

 ةصاخ اهسفن مكنت ال ةأرملا نأ ىلع ةلادلا لئالدلاو ؛ ثانالاو روكذلا لوانتي ماع هنكسل : ىلوملا

 حاكت ىفامل 0 هنأ ثيدحلا اذه تبث «اهسفن ميكن ك7 ىلا ىهرهاعلا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 . طعأ قارا قرف 550 ىف ةرابع ال نوكي ال نأ بجوف «ابسفن

 : ناتااسم هيفو «فورعملاب نهروجأ نهوتآو إل ىلاعت لاق مث

 ىلعو : روهملا : روجألا نم دارلا نا : لوألا : نالوق ةيآلا ريسفت ىف (ىلوألا ةلأسملا)

 مل ىلاعت هنال . مسي مل ارا علال علا اكسل نزل اها زوم كارا لع لانو هب الاةيربانممأا اذه

 ىلاعت هلوق لثملا رمم دارأ دق هنأ ىلع لديو « رهملا باحيإ ىف مسي مل نم نيبو «ىع نمنيب قرفي

 فراعتملاو داتعملا ف نظلا بلاغو دامتجالا ىلع ايذبم ناك ايف قاطي امإ اذهو (فوردملاب)

 نم دارلا نا : ىضاقلا لاق : ىناثلا (فورعملاب نمتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو) ىلاعت هلوقك

 0م الو ٠ ناعم رهملا نآللا" لواللا نم لو "اذهل :؟لئاعلا اذه لاق“ نولع ةقفنلا نهروجأ

 ىف اك اهتيافك و امتقفن بوجو ىف حدقيال ةمأ اهنوك نأ نيب ىلاعت هنأكف ؛ هيف فورءملا طارتشال

 ناكناو ظفللا : ىضاقلا لاق مث ؛ ةداعلا ىلع اهنيبو هنيب ىلوملا ند ةيلختلا تلصح اذإ ةرلا قح

 لل ناظا لع (كفررلابر اءاؤق امتاز« لهما لع هنازلطح : نيرشفملا رثك اق مانّركذام لمت

 ريخأتو لظم ريغ نم ةبلاطملا دنع ةليجا ةداعلا لع اهلا

 ةماألا نأ كلام باحكأ ضعب نع نآرقلا م ا را كازو له (ةيناثلا ةلأسملا ١)

 اود ارجل قحتسملا وه ىلوملا ناك ةمدخلل اهرجأ اذإ لوألا ناو « اهرهم ضيقل ةقحتسملا ىه

 اوجتحا مهناف رورمجا امأو (نهروجأ نهوتآو)هلوق وهو ؛ ةيآلا هذ رهملا ىف اوجتحا ءالؤهو

 ( 1ك ل اكرلع اذنع ةلثماهتلا كار عز كاك هل ره لصللا امأ' سايفلا و: ضتلاب اهالاوملااهزهم نا لع

 اضوع بجو ْرهملا نأ وهف سايقلا امأو , الصأ ءىثل اكلاه كولمملا نوك قني اذهو (ءىث لع

 نأ بجوف ؛ حاكنلا ديقب جوزلل ابحابأ ىذلا وهو : ديسلل ةكولمم عف ا , عضبلا عفانم نع



 ل ' 2 ةيآلا ءنيلهأنذاب نهوحكتافوىلاعت هلوق

 . ةمآلا حاكن

 1 ملعأف ؛باسنآلاب نورختفي اوناكبرعلا نأ ةملكلا هذه ركذ ىف ةمكحلا نأ لعاو

 لاق هنأ ملسو هياع هللا لص لوسرلا نع ىور . هيلا تفتلي الو رظنيال هللا نأ ةملكلا هذه

 اهعديالو ؛ءاونالاب ءاقستسالاو « باسحاألاب رخفلاو « باسن آلا ىف نعطلا : ةيلهاجلا أ نم ثالث »

 ارجز ةملكلا هذه ىلاعت ركذف , نيجهلا نبا نم نوعضي ةيلهاجلا لهأ ناكو «مالسالا ىف سانلا

 :ةلهاجلا/ رمأ قالخأ 2 مل

 : ناتلأسم هيفو (نهلهأ نذاب نهوحكناف)) لاقف حاكتلا اذه ةيفيك حرش ىلاعت هنإ مث

 نآرقلا هيلع لديو « لطاب اهديس نذإ نودب ةمآلا حاكن نأ ىلع اوقفتا (ىلوألا ةلأسملا)

 نذالا نوك ىضتقي (نهلهأ نذاب نهوحكتناف) ىلاعت هلوق ناذ ةيآلا هذه وهف نآرقلا امأ . سايقلاو

 نم» مالسااو ةالصلا هيلع هلوقك وهو . ابجاو حاكسنلا نكي ملناو . حاكسناا زاوج ىف اطرش

 اذإ هنكلو «٠ بجاوب سيل ملسلاف «مولعم لجأ ىلإ مولعم نزوو مولعم ليك ىف ملسيلف ملسأ

 نأ دارأ اذإهنكل ءابجاو نكي مل ناو حاكنلا كلذك , طئارشا١ هذه ءافيتسا هيلعف ملي نأ راتخا

 « ديسلل كلم ةمآلا نأ وهف : سايقلا امأو . اهديس نذاب الإ اهجوزتيال نأ بجو « ةمأ جوزتي

 نآرقلا ظفل نأ ملعاو . هنذاب الإ كلذ زوحيال نأ بجوف « اهعفانم رثك أ هيلع لطبي جوزتلا دعبو

 ىلبص هللا لوسر لاق : لاق رباج نع ثيدحلاب هقح ىف كلذ تبث دقف ديعلا امأو « ةمأللا لع رصتقم

 «رهاع وهف ديسلا نذا ريغب دبعلا جوزت اذإ» سو هيلع هللا

 نذاب الإ امحاكن حصيال ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملا : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق 4 ةييناثلا ةلأسملا)

 ىف ريمضلا نأ هريرقتو « ةيآلا هذبب ىعفاشلا جيتحا ؛ حصي : هنع هللا ىضر ةفينح وبأ لاقو . ىلولا

 قرلا ةفصو ؛ قرلا ةفصب ةفوصوم تاذ ةمآلاو ؛ ءامالا ىلإ دْئاع (نهلهأ نذاب ندوحكناف) هلوق

 ىارتالأ + ةفضلا كاتى 'ةزاثغالا لوانتيال ةلئاز ةفطب ةناوضوملا تاذلاىلإ ةراشالاو

 ىلإةراشالانأ تبثف « هني ىف ثنح هعم ملكت مث اخيش راصف باشلا اذه عم ملكتيال فلح ول هنأ

 : لوةنفاذه تبثاذإو « ةيضرعلا ةفصلا كلت لاوز دعب ةبقاب « ةلئاز ةيضرع ةفصي ةفوصوملا تاذلا

 لاوز لاح ةيقاب نوكت نأ بجو ةراشالاهذهف ؛ ءامالاىلإ ةراشا (نهلهأ نذاب نهو>كناف) هلوق

 ةروصلا هذه ىف ةلقاعلا ةغلاباا ةرحلاف كلذك ناك اذإو : نمل ةيرملا ةفص لوصحو ٠ نهنع قرلا

 ىفمكحلا اذه توبث بجو ةروصلا هذه ىف كلذ تبث اذإو ؛ الو نذإ ىلع اهحاكن زاوج فقوتدي

 يعفاشلا لوق داسف ىلع ةبآلا هذبم ىزارلا ركب وبأ ججتحا . قرفلاب لئاقال هنأ ةرورض ؛ روصلا رئاس



 ةيالا «ضعب نم مكضعإ» ىلاعت هلوق 3

 : لمابع نبأ لاق منام تكلم امم جوزتيلف 1 (مكاجأ تكلم اهف) هلوق (ىلوألا ةلأسملا))

 . هسفن ةيراحب جوزتي نأ هل زوجيال ناسنالا ناف ؛ كتخأ ةيراجديرب

 ناوةيال» ملسو هيلع هللا صىنلانعو « ىتفدبعلاو « ةاتفعمج ةكولمملا :تايتفلا(ةيناثلاةل سما

 ىعست ةمآلاو ؛ ىتفمالغلل و ؛ ةاتف : ةثيدحلا ةيراجلل لاقيو «ىناتقو ىاتق ليل نكلو ىدبع مدحأ

 كلا هوت رقوتالا اعأا ىف ةناشلاك ابنالل ؛ ةباشؤا تناك ا زوبع  ةاتق

 ةنمؤم تناك اذإ امبةمآلا حاكن دييقتى لع لدي (تانمؤملا مكايتف نء) هلوق«ةثلاثلا ةلأسملا)

 ديعسو دهاجم لوق اذهو ؛ أدبع وأ ًارح جوزلا ناك ءاوس . ةيباتكلا ةمالاب جوذتلا زو< الف

 . ةيباتكلا ةمالاب جوزتلا زو : ةفينح وبأ لاقو « ىعفاشلاو كلام لوقو : نسحلاو

 اهنوكب ةمالا حاكت زاوجل دييقت (تانمؤملا مكتايتف نم)هلوق نأ : هنعهّللا ىضر ىعفاشلا ةجح

 « ةرحلا لوط ةلأسم ىف امهانركذ نيذلاا نيهجولا نم ةنمؤملا ريغ حاكن زاوج ىني كلذو : ةنمؤ»

 (نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكتت الو) ىلاعت لاق اضيأو
 اي 1 او علاق, صنلا امأ : سافل وروضتلا :هؤتجو نمإ هنغ هللا ضر ةفيحى أ هحح

 امأو (مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحماو) هلوق اهدك آو ؛ ةرملا لوط ىف اهب دكسمت
 اذإ كإذكحن : ةحابم اضيأ ةكوامملا ةيباتكلاو ؛ةحابم ةرحلاةيباتكلا نأ لع انعمجأ انأ وهف سايقلا

 . زوحي هنأ بجو ةكوامملا ةيباتكلاب جوزت
 نأ ”سايقلانعو « تامومعلا لع ةمدقم نوكتف: ةصاخ انلئالد نأ : تامومعلا نعباوجلاو

 كانهف ةيباتكلا ةمالاب جوزت اذإ امأ ء دحاوصقن كانهف ةيباتكلا ةرحلاب جوزت اذإ : لاق ىفاشلا

 . قرفلا رهظف ء رفكلاو قرلا :صقتلا نم ناعون
 مكاف ناميالا ىف رهاظلا ىلع اولمعا هانعم : جاجزلا لاق (كنامياب ملعأ هللاو ل ىلاعت لاق م“

 : تاععازو ماسلا كوخ هسا و قرر اولا هلزوظب نوفلكم

 ةفنأ متلخادت الف مدآ دالوأ لك: لوالا : ناهجو هبفو («( ضعب نم مكضعب )ب ىلاعت لاق م

 ناكك لاو: ناحل فوزؤوكا تقم ملك ىفللا نإ - ىاثلاو هز ورخلاروبع ءافالا جوزت نم

 « هبلآ تفتلم ريغ هءارو امف توافتلا ناكل ئاضفلا مظعأ ىف كارتشالا لصح اذاذ «لئاضفلا مظعأ

 هللا دنع مكمرك أ نا) هلوقو (ضعب ءاياوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو) ىلاعت هلوق هريظنو

 مالسالا فرشب فرشلا نالوأ ؛ تانمؤملا ركحذ مدقتل ىلوأ ىناثلا اذهف : جاجزلا لاق (ىاقتأ

 زاوجل طرش نامالا نا : هنع هللا .يضر يعفاشلا لوق ىوقي وهو « تافدلا ٍرئاس هنم يلوأ



 64 21 تانموملا مكنات َض مكناعأ ك6 اقوا لاكك هلق

 (مكلذ ءاروام 5كل لحأو) هلوقو (مكنم ىئايألا او-كنأو) هلوقو (ءاسناانم ,كل باطام اوحكناف)

 اذه نم دارملاو . تايبادكسلا ءامالل لوانتم وهو (باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحن او) هلوقو

 . ةفعلا ناصحالا

 : ةرحهتحت ناك اذإامف صيصختلا اهلخ دهناألو :ماعلا لعمدقم ص اخلاو ؛ةصاخانتي انا: باوجلاو

 انا 7 الاخ تاو قالرا] 12 را رس 7
 (تانمؤملا تانصحلا ميكني نأ الوط مكنم عطتسي مل نمو) هلوق رهاظ (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 ةرحلوط ىلع ردقي ملو ةيباتك ةرح ىلع ردق ول : اذه ىلعف ؛ةرحلاىف اربتعم ناميالا نوك ىضتقي

 ؛بابحتساو بدن رئارحلا ىف ناميالا ركذ نأ ءابلعلا رثك أو : ةمألا جوزتي نأ هل زوحي هناف ةياسم

 .[ملقو اةناوملا ةورثك ىف 'ةنطاؤملا قنبإو' ةئاتكللا ةرثكا نبا قرت لالا

 هذماوجتحاو ءةتبلا تايباتكلاب جوزتلا زوحيال هنا : لاقنم سانلا نم (ةسداسلا ةلأسملاإل

 . ةيلسملا ةمآلا حاكت هل نيعتي ةملسملا ةرهلا حاكن نع زجعلا دنع نأ نيب ىلاعت هنا :اولاقف ؛تايلا

 ةمللا ةمأللا نكست مل ةيلسملا ةرحلا نع زجعلا دنع ناكل : ازئاج ةيباتكسلا ةرحلاب جوزنلا ناكولو

 ىتح تاكرشملا او-ك::الو) ىلاعت هلوقب ةلالدلا هذه اودك أ مث . ةيآلا ةلالد ىني كلذو ؛ ةنيعتم

 . ةكرشم ةيباتكلا نأ ةنآلا هذه ريسفت ىف ةريثكلا لئالدلاب اننب دقو (نموي

 الإ هيلع مادقالا زوحيال هنأو « ءامالا حاكن نم ريذحتلا ىلع ةلاد ةيآلا (ةعباسلا ةلأسملا)

 مالا تناك اذاف « ةيرحلاو قرلاىف مالا عبتي دلولا نأ لولا هوجو هن كرشلاو ةررو تلاد

 نأ :”ئاثلاز : هذلو ىح فو .ناش ألا كد ىَح ىفاضقللا تو كلذ ءاقع ردا رلا قاع كل

 امبرو ؛ةحاقولا ةياغ ف تراصو لاجرلاب ةطلاخاو زوربلاو جورخلا تدوءت نوكت دق ةمأآلا

 ؛جوزلا ق- نممظعأ اهيلع ىلوملا قح نأ : ثلاثلا . جاوزآلا ىلع ررض كلذلكو ؛ روجفلا تدوعت

 اليبساهملا ديالو ادجاهيلا جوزلاجاتحا امبرف ؛ ةرحلا ص ولخك جوزلل صلخت الةجوزلاهذهلثف

 : لوي نم لوق لعف“«:نخآ'نايشنإ ناك اهعينتاذق لوما نأ: عبارلا . اهسبحيو اهعنمب ديسلا نآل

 ىاثلاىل ول ارفاسي دقف كلذ ىربال نم لوق ىلعو ؛ ىأ مأ جوزلا ءاش ةقاطمريصت : اهقالط ةمآلا عيب

 ةبه ىلع ردقت ال ىبف . اهالوم كلم اهرهم نأ : سماخلا . راذملا مظعأ نم كلذو ؛ اهدلوبو ا

 الإ ةمآلا حاكن ىف هللا نذأام هوجولا هذهلف « را فالخ «هنع هئاربإ لع الو ءاهجوززنم اهرهم

 . ملعأ هللاو ةصخرلا ليبس ىلع

 : لئاسم هيف « تانمؤملا متايت نم مكنامأ تكلام ب ىلاعت هلوق



 ةيآلا «تانمؤملا تانصحملا يكني نأ الوط مكسنم عطتسي مل نمو» ىلاعت هلو ١ ف

 ةيرحلا ىف مألل عبات دلولا نأ كش الو ءرفكلاو قرلا : نيهجو نم ةصقان تناك ةرفاك تناك اذإ
 اكلم هنوك ناصقنو قرلا ناصقن هيف لصحف « رفاكلا كلم ىلع اتيقر دلولا قلعي ذئئيحو ؛ قرلاو

 ٠ ةمآلا حاكن زاوج ىف ىعفاشلا دنع ةربتعم ةثالثلا طئارشلا هذهف ؛ رفاكلل

 نكي مل اذإ امأ . ةمألا حاكن هل زب ل ةرح هتحت ناك اذا : لوقيف هنع هللا ىضر ةفينح وبأ امأو

 ةيآلا هذبم هلوقىلع ىعفاشلا جتحاو  ردقي مل وأ ةرملا حاكن ىلع ردق اوس ؛كلذهل زاج ةرح هتحت

 جوذللا هبيقع ركذ متءةرحلا لوط ىلع ةردقلا مدعرك ذ ىلاعت هنأ : لوآلا : نيبجو نه هريرقتو

 عامج ىلع ردقي " اذاف « عامجا ىلا جاتحي دق ناسا نال محلا اذه بسانبفصولا كلذو : ةمالاب

 محلا :لوقنتف اذهتبث اذا ؛ ةمالا حاكتنىف هل ذوي نأ بجو « اهرهمو !تنؤه ةرثك ببسب ةرجلا

 الاعم محلا كلذ نوك ىلع لدي ركذلا ىف نارتقالا كلذف « هبساني فصو بيقع اروكذم ناك اذا

 ةرحلا لوط .ىلع ةردقلا نودب ازئاج ةمآلا حاكن ناك ول : لوقنف اذه تبث اذا ء. فصولا كلذب

 هل نأ ىلع ةيآلا ةلالد اذيب انكل ءةتبلا كلا اذه ىف رْثأ ةردقلا هذه مدعل نكي مل هيلع ةردقلا عمو

 كسمتت نأ : ىاثلا . ةرملا لوط ىلع ةردقلاعم ةمالابجوزتلا زوحيال هنأ تبثف : كحلا اذه ىف ا 7

 هيلعليلدلاو « هادعانع مكحلاقن ىلعلديركذلاب ءىثلا صيصختنأ وهو « موهفملا ليبسيلع ةيآلاب

 :لوقيو مالكلا اذه نم 3 دحأ لك ناذ . اًئيشرصيبال ىدوبملا تيملا : لاق اذا لئاقلا نأ

 نوح هس فرعلا لهأ نأ انا انلف'# اي دورت ةناوكب دييعتلا ةدئافاف رصيبال اًضيأ ىدويلا ريغناك اذا

 ةفلقلاب دييقتلا نأ ىلع ناسللا تاثازأ فاق اراك ؛هلعلا هذه حابقتسالا كلذ نوللعيو مالكلا اذه

 اهمف ةحابالا رك ذب ةلاحلا هذه صيصخت : ىزارلا ركب وبأ لاق . ديقلا ل< ريغىف مكسحلا فن ىضتقي

 ةحابإ ىلع هيف ةلالد الو (قالمإ ةيشخ مدالوأ اواتقت الاو) ىلا ةلوقك «هادعامرظخ ىلع لديال

 لك لا ةحابإ ىلع هيف ةلالدال (ةفعاضم افاعضأ ابرلا اواكأتال) هلوقو « ةلالا هذه لاوز دنع لتقلا

 اك« لصفنم ليلدب هب لمعلا كرت هنأالإ « كلذ ىضتقي ظفللا رهاظ : هل لايف« ةلاا هذه لاوز دنع

 كلاث لاطا ص0 [لز] تكا روع ادي لمعلا كاري دقو :ككر - ولل اللا رهاظ كدنع نأ

 :ريدقتلاو  ءهطولاحاكنلانمدارملان وكي نأزو<الم : انلق ثيح «هانركذامةيآلاب كسلا ىلع ديجلا

 ىلعو « ةمآلا حاكن هل زوي هناف :ةر>هتحت نوكيال نمدنع كلذو ؛ ةرلا ءطو كم عطتةسي مل نمو

 . ةفينح ىلأل ةجح ةيآلا بلق:ت ريدقتلا اذه

 ىلع ةردقلا مدع ىف هريثأت ىنغلا مدعو ءىنغلاب لوطلا اورسف نيرسفملا رثك أنأ : هباوجو

 ىلاعت هلوةك ءتامومعلاب هلوق ةمص ىلع ىزارلا ركب وبأ جتحاو . ءطولا ىلع ةردقلا مدعىنال :دقعلا



 هأ/ 2 ةيآلا«تانمؤملا تانصحلا مكتي نأ الوط كتم عطتسي مل نم و» ىلاعت هلو

 ؟ ةردقلا ركذ ىف ريركتلا اذه ةدئاف اف ؛ تانصحلا حاكن ىلع ةردقلا ىلع مكنم

 حاكنلاب ةعاطتسا مكتم عطتسي مل رف ىنعملا : لاقي نأ ىلوآلاو « تركذ كالا :انلق

 . ةغللاب قلعتيام اذهف ؛ لاكشالا لوز. هجولا اذه ىلعو , تانصحلا

 حاكن اهب غلبي ةعسو لاملا ىف ةدايز عطتسي مل نمو : لوألا : هوجوف نورسفملا هلاقام امأ

 ءطو الوط مكنم عطتسإ مل نمو : ىنعملاو « ءطولاب حاكنلا رسفي نأ : ىناشاا ٠ ةمأ حكنياف ةرحلا

 اذهو . ةمآلاب جوزتلا هل زوجي هناف ةرح هتحت سيل نم لكف ريدقتلا اذه ىلعو « ةمأ كنيلف رئارجلا

 ردق ءاوس « ةمأللا حاكت هل رحب مل ةرح هتحت ناك اذإ هنأ هبهذم ناف . ةفينح بأ بهذمب قئالريسفتلا

 هتحن ناكءاوس ةماالاب جوزتي نأ هلف  ةرحلاب ءافتك الا : ثلاثلاو . ردقي ل وأ ةرحلاب جوزتلا ىلع

 هوجواا هذه لكل لمتحم ةعاطتسالا ظفل نال ء تاصح امنإ هوجواا هذه لك ؛ نكي مل وأ ةرح

 (تانصحلا ميكي نأ الوط مكنم عطتسي ل نمو) هلوق ىف تانصحلاب دارملا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 نوكي نأو دب الف ؛ءامالا حاكن تانصحملا حاكن رذعت دنع تبثأ ىلاعت هنأ هيلع لديو . رئارحلا وه

 أرق نم ةءارق لع تانصحلاب رئارحلا ةيمستىف هجولاو « ءامالل دضلاكن وكي نم تانصحملانم دارملا

 ةمأالا نأ رهاظلا ناف « ءامالا اهيلع مدقت ىلا لاوحأالا نع نوتيرحب نصحأ نمنأ : داصلا حتفب

 ةءارق ىلع امأو  تاناصقنلا هذه نم ة:صحم ةنوصم ةرحلاو « ةلذتبم ةنهتم ةجالو ةجارخ نوكت

 . نوتيرحب نيسفنأ نصحأ نهنأ ىنعملاف ءداصلارسكب أرق نم
 طُارش ءامالا حاكن ىف طرش ىلاعت هللا نأ : هنع هللاىضر ىعفاشلا بهذم 4ةعبارلا ةلأسملا))

 نوكي نأ : امهدحأف . مك انلا ىف ناذللا امأ ٠ ةحوكتملا ىف ثلاثلاو ؛ حك انلا ىف اهنم نانثا « ةثالث

 الوط مكنم عطتسي مل نمو) هلوق ىنعم وهو « قادصلا نم ةنمؤملا ةرحلا هب جوزتي امل دجاو ريغ

 . ةرحلا هب مكنيام مدع نع ةرابع لوطلا ةعاطتسا مدعف (تانمؤملا تانصحلا مكني نأ

 نث ؛ ةريقفلا ةرحلاب جوزتلا ىلع ردقي ةماالاب جوزتلا عيطتسي .فاك اذإ لجرلا : ليق ناف

 ؟ توافتاا اذه نبأ

 اذهىلعو « تاداسلا ةمدخ نحلاغتشال نمتقفنو نهروهم فيفخ ءامالا ىف ةداعلا تناك : انلق

 . توافتلا اذه رهظي ردقتلا

 ىأ ( مكنم تنعلا ىشخ نمل كلذ) هلوقوهو ةيآلارخآ ىف روكذملاوهف «ىناثلا طرشلا امأو)

 . ةبوزعلا ىف ةدشلا غلب

 ةمأللا ناذ  ةرفاك ال ةنمؤم ةمألا نوكست نأف :ةحوكحناىفريتعملا (ثلاثلا طرشلا امأو )ل

 6« ٠١ رخف مد



 ةيآلا «تانمؤملا تانصحملا ميكتي نأ - ا كاتو

 اخ 6 هت د د 2 6

 مكضعب م كنا , معآ أو تانم هوما كنا نم أ كاما تكلم 7

 هذ ا 06 6 رت ري تدر < تأ ه2 6 هسا هس

 ريغ تأن ل راسا 1 ىولقا حاب نهوحكذاك ضم نمد

 ساس ور 6 - 6 ها تت آآ 50

 ىلع اا هاف نا ذأ نادخا نإ 0

 0 0 اوريصت 5 2 دل شت ن كلذ ِباَدعْا نافاس
 م

 مم هنا خلا ياسا مخ 1[
 000 9٠

 «؟ه» محدر روفغ هللاو

 م21 1 ما نولهأ ندا نمو دكتاف ضعي قم مكضعب مكنامإب ملعأ هللاو تانمؤملا مكتايتف

 فصن نملعف ةشحافب نيتأ نافذ نصحأ اذاف نادخأ تاذختمالو تاخغاسمريغ تانصحم فورعحملاب

 ( مي> رروفغ هللاو مكلريخ اوربصت نأو مكنم تنعلا ىثشخ نمل كلذ باذعلا نم تانصخملا لعام

 لحب هجو ىأ ىلعو « لحب ىتم هنأ لحي نميف نيب : لحيال نمو لح نم نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 لئاسم هيفو (الوط مكنم عطتسي مل نمو) لاف
 (تاخغلاسمريغ تانصع) كاذكو . داصلارسدكب (تانصحملا) ىناسكلا أرق (ىلوأألا ةلأسملا)

 . تاوذ هانعم حتفلاف « متفلاب نوقابلاو , داصلار سكب اهلك (تانصخحلا ىلعام فصن نييلعف) كلذكو

 ٍ ملعأ هللاو رئارهلاو فئافعلا هانعم رسكلاو ؛ جاوزالا

 : لاقيو (لوطل!ىذ) ىلاعتلاقو ؛لضفتلاوهو لوطتلاهنمو ؛لضفلا : لوطلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 فالح وه ىذلا ل وطلا نم ةملكلا هذهلصأ و ةطوتشم: نآلفدي :لاقي ام ءهلاوات ىأ ءايذلا| ذل واطت

 ىعسو ؛ ناصقنو روصق ةيفف اريصق ناكاذإ هنأ اك ؛ ةدايزو لاك هيفف اليوط ناكاذإ هنآأل ؛ رصقلا

 ل1 لاح لوظلا نإ <. سلا دع لاذ الاثأ تادازملا نهدي اتت هناللاهم اللواط انسي أد ىلا

 اي كانا

 ىف «سكتي نأ»و «عطتسي» لوعفم هنأ ىلع هباصتناو ؛ ةردقلا لوطلا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 . ةردقلا لوعفم هنأ لع بصنلا عضوم

 ردقب ١ 0 ةيآلا ريدقت ريصيف « ةردقلاوه اكرألوظلا او: ةردقلاىه ةعاطتسالا : لبق ناف



 ه] (ءإ ةيالا ع تاسوملا كا حكشي نأ ال وط م عطتسي م نمو»ىلاعت هلوق

 2 2 ةآأ سود 66 ]هذ

 تانمؤملا ت تاصحلا حكحب نأ الوط م كلم عطتسي مل نمو

 نم دارملا وه اذهف ء« لعفت مل تءاش راو ؛تلعف تءاش نا ؛ رايخلاب ةأرملا تناك ةرجألا ىف

 روكذملا رادقملا دعب نم ىأ (ةضيرفلا دعب نم هب متيضارت ايف مكيلع حانج الو) هلوق

 . لجالاو رجالا نم الوأ
 ةثباث ىهو « زئاج قادصلا ىف ةدايزاا قاحلإ : هنع هللا ىضر ةفينح وبأ لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 ىف ىمسملا فصن اهل ناكو : ةدايزلا تلطب لوخدلا لبق اهقلط اذإ امأ « اهنع تام وأ اهم لخد نأ

 مل ناو «ضبقلاب هتكلم اهضبقأ ناف « ةبحلا ةلزنمب ةدايزلا : هيلع هللا ةمحر ىعفاشلا لاقو . دقعلا

 متيضارت ايف مكيلع حانجال) هلوقف ةيآلا هذهب ةفينح ىبأل ىزارلا ركب وبأ جتحا . تلطب اهضيقي

 همومعإ اذه ناكف . ناصقنلاو ةدايزاا فرط ىف هب ىضارتلا عقوام لوانني (ةضيرفلا دعب نم هب

 هنالل ؛ ناصقنلاب اهنه صخأ ةدايزلاب ةيآلا هذه لب : لاق ء قادصلاب ةدايزلا قاحلإ زاوج ىلع لدي

 « هلوبقب الإ حصتال ةدايزلاو ؛جوزلا اضر ىلإ جاتحنال طحلاو ةءاربلاو « امهضارتب هقلع ىلاعت

 . ةدايزلا وه دارملا نأ ىلع لد اعيمج امهمضارتب كلذ قلع اذاف

 اهقلط اذإ هنأ وهو ؟ جاجزلا هركذ امع ةرابع ةدايزلا نوكت نأ زوحيال ل: باوجلاو

 ؛ رهملا لك اهيلا لس جوزلا ءاش ناو « فصنلا نع هتأرنأ ةأرملا تءاش ناق :ءلوحدلا لذ

 ىف حانجال هنأ اندنع اضيأو « اهيلا هميلست هيلع بجو اسمع اهداز دق نوكي ريدقتلا اذهبو

 تقحتلا ول ةدايزلا هذهنأ ةدايزلا هذه نالطب ىلع عطاقلا ليلدلاو : ةبه نوكت اهنأ الإ ةدايزلا كلت

 اي طقعلا نال: لطانول زازا و. دقعلا لاو 1 سيار . لوألا معلا ءاع عم امإ ناكل لصأللاب

 دقعلا كلذل انيوكتت كلذ ناكل : ىناثلا ردقلا ىلع ىرخأ ةرم دقعنا ولف ؛ لوألا ردقلا ىلع دقعنا

 دنع نأ ىلع عامجالا داقعنال لطاب ىتاثلاو . لاحم وهو لصاحلا ليصحت ىضتقي كلذو « هتوبث دعب

 هذه ىف ركذ امل ىلاعت هنإ مث . ملعأ هللاو هولاقام داسف تبثف ؛ لوألا دقعلا عفتريال ةدايزلا قاحلإ

 هيلع قخم ال تامولعملا عيمجب ميلع هنأ نيب «لالحالاو مجرحتلاو فيلاكتلا نم ة ريثك اعاونأ ةبآلا

 هرماوأل مياستلا بجوي كلذو . ةمكحلا قفو ىلع الإ ماكحألا عرشيال ميكحو ٠ « الصأ ةيفاخ اهنم

 . ملعأ هللاو هماكحأل دايقنالاو

 ا هذه ىف ةروكذملا فيلاكتلا نم (عباسلا عونلا ل

 نم كنامأ تا كام ىف تانمؤملا تانصخملا ح 0 نأ الوط مكنم عطتسي مل نموزإل ىلاعت هلوق



 ةيآلا «ةضيرفلا دعب تدل سل ه

 7 هرب هر سا ل ه-

 ناك هللا تلا ةضيرقلا د دعل نم هن متيضارَت مف مكيلع حانج دا

 ها كل
.. 

 هذ

 : اخ 112كم نوكيا نأ اغإ سانلا : م ل ةو . انلوق عفديال

 7 ذن ميظعلا عمجا ىف كلذر د41 هبغاشاىطؤرع اياب كو ل الق

 رماآألا اوملسف هيف هقدص اوفرعو

 ع الإ ةعتللا نع بلا ىفاضأ | سعان إب« ةلاوق

 ىبنأ انأو ٍلسو هيلع هللا لص دم عرش ىف ةحابم تناكةعتملا نأ ةكارك ناكولادتأ انب دق : انلق

 تح نينهؤملاريمأريفكت ىلإ كلذ ىضفيو ؛ هعزانيو هبراحب مل نم لكر يفكتو هريفكت مزأ هنع

 تناك ةعتملانأ هدارم ناك:لاقينأ الإ قدي ملف ٠ لطاب كلذ لكو « هيلعلوقلا كلذ دري لو هبراحي مل
 سو هياع هللا ىلص هنأ ىدنع تبث امل اهنع 2 انأو « لسوهيلع هللا لص لواتتولا' نمز ىف ةخانم

 . ملعأ هتلاو انبولطم ىف انل ةجح مالكلا اذه ريصي ريدقتتا اذه لعو ء اهخسن

 ةمزال ةضيرفنهر وممونهروجأ نه.اتيإنأىندملاو 4 ةضيرفنهروجأ نهوت آف ال ىلاعتلاق 5

 لاح هنأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث (ةضيرف) هلوق ف فاشكلا بحاص ركحذو « ةبجاوو

 ه1 اا و١ ند ورفعت اال قالا ءاتيإ عضوم تعض وامنأ : اهيناث وان اهو آرفم نغم روختالا نم

 -.ةضا رت: كلاذ: نخر ىأ دكا ومردصم

 0 اهيلع ناك هللا نأ ةضيرفلا دعب نم هب متيضارت اهف مكيلع حانج الورإ ىلاعت لاق م

 : لئاسم هبفو

 قا ذل اولاق حاكنلا 5 نايب ىلع ةمدقتملا ةيآلا اوامح نيذلا «( لوألا ةلأسملا)

 :اذه ىلعف « ل و لوطا قم اًئيش هنع طحن نأ ىف جرح الف «نيعم رادقمب اردقم رملا

 هنم ءىث نع كل نبط ناف) ىلاعت هلوةك وهو  هنع ءاربالا وأ ربملا ند طخلا ىضارتلا نم دارملا

 جاجزلا لاقو (حاكناا ةدقع هديب ىذلا وفعي وأ نوفعي نأ الإ) هلوقو (ًاثبرم ًائينه هولكف اسفن

 ابقلط اذإ رهملا مام ةأرملل جوزلا ببم وأ ء اهرهم جوزلل ةأرملا بهت نأ ىف مكيلع مثال : هانعم

 اذإ هنأ ةيالا هذه نم دارملا : اولاق ةعتملا نابي ىلع ةمدقتملا ةيآلا اولمح نيذلا امأو . لوخدلا لبق

 كديزأو ماياألا ىف ىيديز :امللاق ناذ ؛ ةتبلا ليبس ةأرملا ىلع لجرال قبب مل ةعتملا لجأ يضقنا



 نع ةيآلا «ةضيرف نهروجأ نهوتاف نهنم هب متعتمتسا اف ىلاعت هلوق

 صيصتت هنم اذهو . حاكنا| ةعتمو « جحلا ةعتم : امهنع ىبنأ انأو « ِلسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 اييع ىمااانأو :ةلوقو' موهيلع هللا لص لوسرلا دبع ىف ةدوجوم تناكحاكنلا ةعتم نأ ىلع

 اذه تبث اذإو . هخسن ىذلا وه رمع امإو . هخسنام سو هيلع هللا لص لوسرلا نأ ىلع لدي

 كا ملسو هيلع هللا لص لوسرلا دهع ىف اتباث ناك ةعتملا لح نأ ىلع لدي مالكلا اذه : لوقنف

 اك نه مر ال نأ ةيج و اذه تنتااذإ خسنالا خسان سيل هنأو ؛هخدنام مالسلا هيلع

 اخوسذم ريصي نأ عنتمب ؛ لوسرلا هخسن اهو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نمز ىف اتباث ناكام نآل

 ةيآ ةعتملا ىف لزنأ هللا نا : لاق ثيحنيصحلا نب نارمع اه جتحا ىتلا ةجحلا وه اذهو ء رمع خسنب

 لجر لاق مث ءاهنع اناهن امو ةعتملاب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرمأو ؛ ىرخأ ةيآب اهخسن امو

 .(ةعتللا ناو نيلتاقلا هوجو ةلمع اذهن ابنها ى بك رع نأرذل رب تاجا

 ةعتملا حاكن اهنم دارملا نأ ىلع ةلمتشم ةيآلا هذه : لوقن نأ لوألا هجولا نع باوجلاو

 مكيلع تمرح) هلوق ىف الوأ حاكالاب تامرحما ركذ ىلاعت هنأ : لوألا : هجوأ ةثالث نم هنايبو

 دارملا وهام ليلحتلا اذهب دارملا ناكنف (مكلذ ءاروا» مكل ل>أو) ةيآلا رخآ ىف لاق مث (كتاهمأ

 نأ بحي اضيأ انه ليلحتلاب دارملاف « حاكنلا وه مرحتلاب كانه دارا نكل  ميرحتلا اذهب كانه

 : ثلاثلاو . حي حاكن ىفالإ نوكيال ناصحالاو (نينصحم) لاق هنأ : ىناثلا . حاكنلا وه نوكي

 رئاسو دلولا هيفبلطي الو ؛ ءاملاحفسالإ هيف دوصقمال هنآل احافس انزلا ىعس (نيخلا ريغ) هلوق

 ىنلاامأ . ىزارلار كب وبأ هلاقام اذه « احافس ناكف ءاملا حفسالإ اهنم داربالةعتملاو .حاكنلا لاصم

 لحأو) لاقم“ « نهؤطو ناسنالا ىلع مرحب نم فاتصأ ركذ ىلاعت هنااكف : لوألا هجولا ىف هركذ

 امأو ؟مالكلا اذه ىف داسف ىأف ءفانص لا هذه ءاروام ءطو مك لحأو ىأ ( مكلذ ءاروام مل

 اكمراانؤلا : انلاث هلوق اهو تلك هلع ركذت ملف حيمص حاكت ىف الإ نوكيال ناصحالا : ًايناث هلوق

 ءاملا حفس اهنم دوصقملا ناف ءكلذك تسيل ةعتملاو  ءاملا حفسالإ هنم داريال هنألل . احافس ىعم

 : متلق لف ء ثحبلا لوأ اذه : لوقنف « ةمرحم ةعتملا : متلق ناف . هللا لبق نم هيف نوذأم عورشم قي رطإ

 : لوقن نأ بابلا اذه ىف هيلع دمتعي نأ بحب ىذلاو ء«وخر مالكلا نأ رهظف ؛ كلذك رمآلا نإ

 ولف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ ةخوسنم تراص اهنإ : هلوةن ىذلا امنإ ؛ ةحابم تناك ةعتملا نأ ركننال انإ

 نع اضيأ باوجلا وه اذهو . انضرغ ىف احداق كلذ نكي مل ةعورشم اهنأ ىلع ةلاد ةبآلا هذه تناك

 تناك ةعتملا نأ ىلع الإ لدتالامتويث ريدقتب ةءارقلا كلت ناف « سابع نباو ىبأ ةءارقب مهكسم

 لئالدلا نم متركذ امو « هيلع أرط خسنلا نإ : هلوقن ىذلا امنإ . هيف عزاننالن حو ؛ةعورشم



 ةيآلا «ةضيرف نهروجأ نهوتآف نهنم هب متعتمتسا اهفو ىلاعت هلوق ه؟

 هذه ةمص عامجالاب تبث اذاو « انهه اذكو  انركذام ةمص ىلع اعامجإ كلذ ناك هيلع اوركنأأم
 ىلاعتإ هن مث ؛لاملاب ءاغتبالا درب وه امنإ ةيآلا ىف روكذملا نأ : 'ىاثلا . تارلطملاتيث ةءارقلا

 طولا زوحي لاملاب ءاغتبالا درجم نأ ىلع لدي كلذو « نمب عاتمتسالا دعب نهروجأ نهئاتياب سمأ

 ؛ دقعلاب لصحي امنإ لحلا كانهفقاطملا حاكتلاىفامأف « ةعتملا اكن ىفالإن وكي اللاملاب ءاغتبالا درجبو

 ةصوصخ ةيآلا هذه نأ ىلع اذه لدف ؛ لحلا ديفيال لاملاب ءاغتبالا درجمو ؛ دوهشلاو ىلولا عمو

 نع ةرابع عاتمتسالاو « عاتمتسالا درج روجالا ءاتيإ تحتوأ هندلا هذه“ نأ: تلاثلا' .ةعتملاب

 الأ « حاكنلا ىلع لب  ةتبلا عاتمتسالا ىلع بحيال روجألا ءاتياف حاكتلا ىف امأف ؛ عافتنالاو ذذلتلا

 عاتمتسالانأ انيب انال ء اعاتمتساىمسيال حاكنلا نأ هاظف « ربما فصن مزلي حاكتلا درجمب نأ ىرت

 راركتت مزا حاكنلا مكح ىلع ةيآلا هذه انلمح ول انأ : عبأرلا . كاذك سيل حاكنلا درجيو . ذذلتلاوه

 مكل باطاماو>كناف) ةرولا هذه لوأ ىف لاقىلاعت هنآآل « ةدحاولا ةروسلا ىف حاكنلا مكح نايب

 نايب ىلع ةبآلا هذه انلمح ول امأ(ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اونآو)لاق مث (عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم

 . ملعأ هللاو ىلوأ هيلع ةيآلا لمح ناكف ؛ اديدج امكح اذه ناك ةعتملا حاكن

 ىف ازئاج ناك ةعتملا جاكن نأ ىلع ةعمج ةمآلا نأ (ةعتملا حاكن زاوج ىلع ةيناثلا ةجحلا إل

 ناك ول : لوقنف ؛ خسانلا نايرط ىف فالخلا امنإ ؛هيف ةمآلا نم ذحأ نيب فالخ الو : مالسالا

 امولعم ناك ناف ؛ داحآلاب وأ ءرتاوتلاب امولعم نوكي نأ امإ خسانلا كلذ ناكل ادوجوم خيسانلا

 رتاوتلابهتوبث فرعامل نيركتم نيصحلا نب نارمعوسابعنب هللادبعو بلاط ىنأ نب ىلعناك«رتاوتلاب
 ناك نرإو ٠ اعطق لطاب وهو « مريفكت بجوي كلذو ؛ مسو هيلع هلل ىلص دم نيد نم
 ناكءرتاوتلاو عامجالاب امولعم ةعتملا ةحابإ توبث ناك امل هنألل ؛ لطاب اضن اذهف ا داحالاب اتباث

 : اولاق . لطاب هنإو عوطقملل ًاعفار نونظملا لعج مزل دحاولا ربخ هانخسن ولف ؛ اعطق |هولعم هتوبث

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ تاياورلا رثك أ نأ خسنلا اذهب لوقلا نالطب ىلع اضيأ لدي امو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ تاياورلا رثك أو « ربيخ موي ةيلهالا رملا مول نعو ةعتملا نع ىمن

 لدي كلذو « ربيخ موي نع نارخأتم نامويلا ناذهو « حتتفلا موي ىفو عادولا ةجح ىف ةعتملا حابأ

 . خودأملا ىلع همدقت عنتمب خسانلا نال  ربيخ موي ةعتملا خسن مالساا هيلع هنأ ىورام داسف ىلع

 الإ نيربتعملا نم دحأ هب لقي مل« فيعضأر ارم خيسنلاو أرا_مليلحتلا لصحهنا : لودي نم لوقو

 . تاياورلا هذه نع ضقانتلا ةلازإ اودارأ نئذلا

 دبع'ف نيتعورشم اتناك ناتعتم: رنملا يلعلاةهنع هللا يضر رمع نأ ىورام « ةثلاثلاةجحلا )



 ا ةيآلا «ةضلن رف نهروجأ نهوتآف نوهمم هب معتمتسا 7 لاك هلوق

 50 2 1 را لاق رع نأ رار ك5 طل ؛ مثرك ذأم : ليق ناف

 لدف : كلذ ركذ نيح هيلع اوركنأ ام ةباحصلا نأ عم .زئاجريغ مجرلا نأ كش الو : هتمجر الإ

 لطابلا ىلع راكنالا نع نوتكسي اوناك مهنأ ىلع اذه

 هاا تاسانسلا هذه لثمو ( ةسانسلاو رجزلاو كيذا قس لس كلإد كان كاك هلك الك

 هنم اهوذخآ اناف ةاكرلا انم عنم نم» لاق مالسسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىرت الأ , ةحلصملا دنع مامالل

 ملسو هيلع هللا لصىننلا لاق هنكلل « زئاج ريغ ةاكرلا عنام نم لاملا رطش ذخأ نا مث «هلام رطشو

 . ملعأ هللاو انهه اذكف ٠ 00 لل كلذ

 ا 0 هللا دبع نع ىرهزلا نع كلام ىورام 4« ةمرح ةعتملا نأ ىلع ةثلاثلا ةجحلا إل

 مود لك أ نعو ءاسنلا ةعتم نع ىبم ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نأ : ىلع نع امهبأ نع ىلع نب

 هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع تودغ : لاق هيبأ نع ىنهجلا ةربس نب عيبرلا ىورو . ةيسنالا رخل

 مكترمأ ىنإ سانلا اهيأ اي» لوقي ةبعكحلا ىلإ هربظ دنسم ماقملاو نكرلا نيب مئاق وه اذاف سو

 ءىثث نبنم هدنع ناك نف ةمايقلا موي ىلإ مكيلع اهمرح دق هللا نإو الأ ءاسنلا هذه نم عاتمتسالاب

 ءاسذلا ةعتم» لاق هنأ لسو هيلع هللا لص هنع ىورو «ًائيش نهوهتينآ ام اوذخأت الو اهلييس لخيلف

 امانا 2 اكنلا نأ رهاظو « طيسبلا ف ىدحاولا اهركذ ةثالثلا رابخألا هذهو «مارح

 دقف ةعتملا ةحاباب نولئاقلا امأ ؛ كلذك سيل حاكسناا درجمو « ذذلتلا وه عاتمتسالا نأ انيب انال

 .هوجوب اوجتحا

 نيخغاسم ريغ نينصح مكلاومأب اوغتبت نأ) ىلاعت هلوقىنعأ ةيآلا هذهب كسلا (ىلوألا ةجحلا)

 : ناقيرط ةيآلا هذبب لالدتسالا ىفو (نهروجأ قه افا نعم هب متعتمتسا اف

 اوغتبت نأ) هلوق نآل كلذو « ةيآلا هذه ىف لخاد ةعتملا حاكن :لوقن نأ(لوآلا قيرطلاإ)

 ىلع هلامب ىغتبا نمو « دييبأتلا ليبس ىلع ةأرملاب عاتمتسالا هلامب ىغتبا نم لوانتي (مكلاومأب

 مكلذ ءاروام مكلل لحأو) هلوق ناك هيف الخاد نيمسقلا نم دحاو لك ناك اذإو « تيقأتلا ليبس

 . ةعتاأأ لح ىضتقي كلذو ؛نيمسةلا ل> ىضتقي (مكلا اوان نك

 :هوجو نم هنايبو « ةعتملا حاكن نايب ىلع ةروصقم ةيآلا هذه : لوقن نأ (ىناثلا قيرطلا)

 (نهروجأ نهوتاق ىمسم لجأ ىلإ نهنم هب متعمتسا اف) أرقي ناكبعكن ىأ نأ ئواراه # لاوآللا

 ةمالا نماعامجإ كلذ ناكف . ةءارقلا هذهفامهلع اوركنأامةمالاو «سابعناةءارقوهاضيأ اذهو

 ةباحصلاو ةعتملا نم عنم امل هنع هللا ىضر رمع نأ ىف هومتركذام هريرقتو ؛ ةءارقاا هذه ةعص ىلع



 ةيآلا «ةضيرف نهروجأ نهوتآف نوم هب متعتمتسا أف» ىلاعت 1 6

 . ءاشام هيأرب لجر لاقم“ « هنع | 1 ملو تامو ؛امانعتمبو سو هيلع هتلاىل اص هلل ل نرمأو

 ندم ىورو ؛ةعتملا ةحابإ هنع نوورب ةعيشلاف ؛هنع هللاىضر بلاط 5 نب ىلع نينمؤملا ني

 00100050 1 لال اد قل يضر فلاط انآ قنا لع نع رست ىف ىرطلا ابرج
 ا 1 نأ للا نب دسم ارو دملا لكان كح يور و:# قشاإل] اقزام .ةفتملا نع
 موخل نعو اهنع ىبم ملسو هيلع هللا ىلص هنا :نينمؤملا ف1 لامست ء اة نان ع هده ةوهرر سابعا اب

 نأ : لوألا :هوجوب ةعتملا ةمرح ىلع روهمجا جتحاو . تاياورلاب قلعتيام اذهف « ةيلهألا رخخا

 مهج اوزأ ىلعالإ نوظفاح مبجورفل مث نيذلاو)ىلاعتهلوقل ةكولمملا وأ ةجوزلا ىف الإ لحال ءطولا

 هيلع لديو ء؛ةجوز اضيأ تسيلو « ةكوام تسيل اهنأ كشال ةأرملا هذهو (مهمنامبأ تكلمام وأ

 (مجاو زأ كرتا.فصن مكلو)ىلاعت هلوقا امهنيب ثراوتلا 1 هيلو تناك وا باه أا»: ةرجلو

 «شارفلل دلولا» مالسلاو ةالصلاهيلعهلوقل .بسنلا تبثلو : اهناثو ٠ ظ كررارتخل فاتت لاو

 نورذيو كم نوفوتي نيذلاو) ىلاعت هلوقل ءاهيلع ةدعلا تبجولو : اهثلاثو « تبثيال قافتالابو

 . ررقم نسح مالك ةجحلا هذه نأ ملعاو (ارشعو لاقل ةعازأ 0 اجا أ

 لوسر دبع ىلعع اتناك ن اتعتم : هتبطخ ىف لاق هنأ هنعهللا ىضر رمع نع ىورام4ةيناثلا ةجحلا إل

 ركنأ امو ةباحصلا عمج ىف مالكلا اذه ركذ . امهيلع بقاعأو امهنع يت انآ ملسو هيلع هللا لص هللا

 نيملاعاوناكوأ ؛ اوتكسف ةعتملا ةمرحب نيملاع اوناك مهنا : لاقي نأ امإ ولخمال انهه لاحلاف ؛ دحأ هيلع

 مهنوكل اوتكسف ءاهتمر>الو امتحابإ اوفرعام وأ ؛ ةنهادملا ليبس ىلع اوتيكس مهنكلو ةحابم 2

 نم نآل ةباحصلا ريفكتو ءريعريفكت بجوي ىناثلاو ,« بولطملا وه لوآلاو . كلذ ىف نيفقوتم
 وهف امل سن ريغ نم ةروظح ةمرحاْمإ :لاق مث «ةعتملاةحاباب كح سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ملع

 ةمألا ريفكت ىضتقي اذهو . اضيأ ارفاكن اك ءارفاك اتطءهنوكي هبلععم هيلع هقدص نمو ؛ هللاب رفاك

 (ةمأ ريخ متلك ) هلوق دض ىلع وهو

 اذهف ءاوتكس اذهلف ةروظحم وأ ةحابم ةعتملا نوكب نيملاع اوناكاممهنأ وهو( ثلاثا مسقلاو)

 لك ىفلاحلا ةفرعم ىلإ سانلا جايت>او ؛ حاكنلاكن وكت ةحابم اهنوك ريدقتب ةعتملا نال « لطاب اضيأ

 يكف هب ملعلا رهتشي نأ بحي لب ؛ايفخم قي نأ عنمي اذه لثمو ؛ لكلا ق> ىف ماع امهنم دحاو

 ىف لاحلا نوكي نأ بجو ؛ ةخوسنم ريغ هتحابإ نأو «حابم حاكنلا نأب نيفراع اوناكلكلا نأ

 ىضر رععللع راكنالا نع اوتكس امنإ ةياحصلا نأ تبث نامسقلا ناذهلطب املو « كلذك ةعتملا

 : مالسالا ىف ةخوسنم تراص ةعتملا نأب نيملاع اوناك مهنأل هنع هلل



 ع ةيآلا «ةضيرف نهروجأ نهوتآف نبنم هب متعتمتسا اف ىلاعت هلوق

 جتحاو. هررقت ةفينحوبأ لاقو . ربملاررقتالةحيحصلا ةولخلا : ىعفاشلالاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 بوجو نأب رعشم (نهروجأ نهوتآف نهنم هب متعتمتسا اف) هلوق نآل ةيآلا هذهب هلوق ىلع ىعفاشلا

 رهاظلا ناك رهملل ةررقم ةحيحصلا ةولخلا تناكو لو ؛نمب عاتمتسالا لجل ناك نهروهم نمئاتيإ

 عنمي عاتمتسالا لبقهررقتو عاتمتسالا لبق ررقتي رهملاناكف «نوبعاتمتسالا مدقنت ةحيحصلاةوالانأ

 ةولخلا نأ تبثف « عاتمتسالاب قلعتي رهملا ررقت نأ ىلع ةلادةيآلاو ؛ عاتمتسالاب ررقتلاكلذ قاعت نم

 رهماررقتالةحبحصلا

 نأ) هلوق نأ ةمآلا ءاملع رثك أ لوق وهو : امهد>أ : نالوق ةبآلا هذه ىف (ةثلاثلا ةلأسملا)

 نينمهي متعتمتسااف)هلوقو « حاكنلا قيرط ىلع لاومألاب ءاسنلا ءاغتبا هنم دارملا ( مكلاومأ أوتيت

 اهانآ حاكسنلا دقعب عتمتسا نإو « ماقلاب رهملا اهانآ اهب لوخدلاب عتمتسا ناف (نهر وأ

 .نيلاننم

 ةأرما لجرلا رجأتسي نأ نع ةرابع ىهو « ةعتملا مح ةيآلا هذهب دارملا نأ (ىناثلا لوقلاوإإل

 نأ ىور « مالسالا ءادتبا ىف ةحابم تناكاهنأ ىلع اوقفتاو « اهعماجيف نيعم لجأ ىلإ مولعم لامب

 هيلع هللا لص لوسرلا باححأ اكشف ,ةكمءاسن نيزت هترمع ىف ةكم مدق امل ملسو هيلع هللا لص ىنلا

 بهذف ؟ ال مأ تخسن له اهنأ ىف اوفلتخاو ؛ ءاسنلا هذه نم اوعتمتسا :لاقف ةبوزعلا لوط سو

 تناكاك ةح١ابم تيقب اهنإ : مهنم داوسلا لاقو « ةخوسنم تراص اهنأ ىلإ ةمأللا ند مظعالا دازوعلا

 :تاناوز ثالث هسسق# وا عاب] امأ 1 نيطصتللا لب كلر رثع و سسايع نبا نع ىر_: لراس

 ؟ حاكن مأ ىه حافسأ : ةعتملا نع سابع نبا تلأس : ةرامع لاق ؛ةقلطملاة-ابالاب لولا : اهادحا

 لاق ؟ ةدع امل له : تلق « ىلاعت لاق ا ةعتم ىه : لاق ؟ ىه اف : تلق «حاكنال وحافسال : لاق

 . ال لاق ؟ ناثراوتي له :تلق «؛ ةضيحاهتدع معن

 نبا لاق ةعتملا ىف سابع نبا ايتف ىف راعشالا اوركذ امل سانلا نأ (هنع ةيناثلا ةياورلاو 9

 ةتيملا لحت م رطضبلل لحت اهنإ :تلق ىنكل « قالطالا ىلع اهتحاباب تيتفأ ام ىلإ هللا مهلتاق : سابع

 . هل ريزنخلا محلو مدلاو

 ىف سابع نبا نع ىناسرخلا ءاطع ىور . ةخوسنم تراص ابنأب رقأ هنأ (ةئلاثلا ةياورلاو)

 ءاذذلا متقلط اذإ ىلا اممأاي) ىلاعت هلوقب ةخوسنم ةيآلا هذه تراصلاق (نهنم هب متعتمتسأ امث) هلوق

 فرصلاو ةعتملاف ىلوةنم كيلا بوتأىنإ مهللا : هتوم دنع لاق هنأ اضيأىورو (نهتدعلنهوقلطف

 اهخسنت ةبآ اهدعب لزني ملو ىلاعت هللا باتك ىف ةعتملا ةبآ تلزن : لاق هناف نيصحلا نب نارمع انو

 ابو سفخر  ١١«
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 ةرآلأ ةْضِئرف ل نونم هب متعتمتسا اثز ىلاعت هلوق :/

 < م 0 ا 26 كي رتتوموسو سر

 ةذليرف نهروجا نهوت اف نوف هن ١ متعتمتسا ا

 : معأ هللاو «نآرقلا

 امل اقادص نوكي ال ةمأللا قتع نأ ىلع ةيآلا تلد : ىزارلا ركب وبأ لاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 ءاهقادصاهةتع لعجو ةيفص قتعأ مالسلا هيلع هنأ ىور امو ءالام عضبلا نوك ىضتقت ةيآلا نال

 . مالسلا هيلع لوسرلا صاوخنم كاذف

 نوريصي مهنأ دارا نوكي نأ : امهدحأ : ناهجو هيف (نينصحم) هلوق «ةسماخلا ةلأسملا)

 هلوق ىف روكذملا لالحالا ىف اطرش ناصحالا نوكي نأ : ىناثلاو « حاكنلا دّقع ببسب نينصحم

 ىلعو « ىنعملا ةمولعم ةماعةبالا قبت ريدقتلا اذه ىلع نآل « ىلوأ لوآلاو (مكلذ درر ا

 نوكي لمجملا ىلع قاعملاو ؛ نيبمريغهيف روكذملا ناصح الا نآل .ةلمم ةيالان وكت ىناثلا ريدقتلا اذه

 . المج نوكي هجو ىلع اهلمح نم ىلوأ امولعم نوكي هجو ىلع ةيالا لمحو « المج

 («( ةضيرف نهروجأ نهوتآف نهنم هب متعتمتسا اهث إ) ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيف

 عتمتسا : لاقي « عاتم وهف هب عفتناام لكو « عافنتالا ةغللا ىف عاتمتسالا (ىلوآلا ةلأملا)

 انضعب عتمتسا انير) ىلاعت لاق . هءابشب عتمتي 0 هدلوب لجرلا

 لاقو ءاهب عافتنالا متلجعت ىنعي (اهب متعتمتساو ايندلا مكتايح ىف كتاببط متبهذ أ) لاقو (ضعب

 ناهجو (نبنم هب معتمتسا افث) هلوق ىفو ٠ ايندلا نم ع مظع ىعي كفل متعتمتساف)

 مث ؛هيلع نهروجأ نهوتآف . نيلع دقع وأ عامج نم تاحوكنملا نم هب متعتمتسا اف :لوآلا

 :ىناثلاو . هنم طقسأف (رومآلا مزع نمل كلذ نا) هلوقك سابتلالا مدعل «ام» ىلإ عجارلا طقسأ

 ىف ريمضلاو ء ضيعبتلا (نهنم) هلوقف «نم»و ءاسنلا ىنعمب (؟كلذ ءاروام) هلوق ىف «ام» نوكي نأ

 «امد ىنعم ىلإ 0 نهوتاآف) هلوقىفو ؛ ظفللا فداو هنأل «امد ظفل ىلإ عجار «هب» هلوق

 هلوقىلإ (الوط كم عطتسي مل نمو) ىلاعت لاق ؛ نهروهم ىأ (نهروجأ) هلوقو ؛ىنعملاف عمجهنآل
 (نهروجأ نهوثآف) هلوق اذكو : روهملا ىهو (نهروجأ نهوتآو نبلهأ نذاب نهو>كناف)

 0 طر رجا نهومسا اذإ يرعكتس نأ مكيلع حانجال) ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاقو « انبه

 ةبادلاو رادلا عفانم لدب ىعم يك « نايعالا نم لدبي سيلو « عفانملا لدب هنآلل ًارجأ ربملا مس
 : لعأ هللاو اَرَجَأ



 ْمأ/ 2 ةيآلا «نيخلاسم ريغ نينصع ملاومأب اوغتبت نأ» ىلامتهلوف
 نمل متضرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط ناو) ىلاعت هلوقب كسلا «ةيناثلا ةجحلا )ل

 دقعلا عقو ول هنأ ىضتقياذهو « روكذا ا نع فصناا طوقسىلع ةيآلا تاد ( متر فام فصنف ةضي رف

 . هب نولوقتال متلأو مرد فصن الإ هيلع بحيال نأ مهردب سمآلا لوأ ىف

 دقو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا اهب ءىج ةأسعا نأ ىورام اهنم : ثيداحألا(ةثلاثلا ةجحلا ١

 معن تلاقف «نيلعنب كسفن نم تيضر» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « نيلعن ىلع لجر امم جودت

 لثم ناف « هارد ةرشع نم لقأ نوكت نيلعنلا ةميق نأ رهاظلاو , ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا هزاجأف

 اذه لعنو « رقفلا ةياغ ىف نانوكحي نيلعنلا ىلع الإ امبجوزت نوكيال نيذللا ةأرملاو لجرلا اذه

 نمو لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رباج نع ىورام اهنهو . ادج ةميقلا ليلق نوكي ناسنالا

 ةبهاولا ةصق ىف ىورام اهنهو «لحتسا دّقف ماعط وأ قيوس وأ قيقد فك حاكن ىف ةأرما ىطعأ

 ىواسي ال كلذو «ديدح نم امتاخ ولو سفلا» اهب جوزتلا دارأ نمل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ

 . مهارد ةرشع

 نكيمل نآرقلا نم ةروس ملعت ىلع اهب جوزت ول : هنع هللا ىضر ةفينحوبأ لاق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 , اهلثمربم اهلف ًارح ناك ناذ « ةنس هتمدخ ىلع ةأرما جوزت اذا : لاق مث « اهلثم ربماهلو ًاررم كلذ

 جتحا « أربم كلذ لعج زوحي : هيلع هللا ةمحر ىعفاشلا لاقو . ةنس ةمدخ اهلف ادبع فتاك نإو

 نوكي نأ لحلا لوصح ىف طرش ىلاعت هنأ كلذو ةيآلا هذه: لوألا : هوجوب هلوق ىلع ةفينح وبأ

 هنم ءىش نع مكل نبط ناف) ىلاعت لاق : ىناثلا , عفانملل ال نايعاألل مسا لاملاو لاملاب ءاغتبالا

 . نايعالا ةفص كلذو (ائي رم ائينه هوأكف اسفن

 نأ نابي هيف سيلو.« زئاج لاملاب ءاغتبالا نأ لعلدت ةيآلا نأب لوآلا نع ىعفانشلا باجأ

 , ةمزتاملا عفانملالوانتي نايعالا لوانتي ايءاتيالا ظفل نأ :ىتاثثانعو « المأئاج لاملا ريغب ءاغتبالا

 زاوج ىلع هنع هللا ىدر ىعفاشاا جتحا مث , بلغألا معالا ىلع باطخلا جرخ هنأ : ثلاثلا نعو

 :هوجول اقادص ةعفنملا لعج

 ىلع نيتاه ىتنبا ىدحإ كحكنأ نأ ديرأ ىنإ) بيعش ةصق ىف ىلاعت هلوق (ىلو ألا ةجحلاإ)

 نأ ىلا ءاقبلا انمدقت نم عرش ىف لصآلاو : عفانملا كلت قادصلا لعج (ججحى ام قرجأت نأ

 . خسانلا أرطي

 لاق ؛ ائيش اهب جوزتي نأ دارأ ىذلا لجرلا دحب مل امل ء اهسفن تبهو ىتاا نا 4 ةيناثلا ةجحلاإ)

 نم كعمامب اهكستجوز لاق ؛ اذك ةروس معن لاق نآرقلا نم ءىث كءمله» مالسلاو ةالصلا هيلع



 ةيآلا «نيذاسم ريغ نيدص# ملاومأب او | وعدت 1 كلي لو 5١

 «امد» نم لدبلا ىلع عفر هنأ : لوالا : نالوق هلم ىف (اوغتبت نأ) هلوق 4 (ىلوألا ةلأسملا)

 . فلآلا مضي (لحأ و) أرق نم ةءارقىلع ءاوغتبت نأ مكللحأوم 0-2 0 2 ردنا

 عزنب بصنلا نيتءارقلا ىلع هلح نوكي نأ: ىلع 0 نأ» ل حم ناك حتفلاب أرق نمو

 مكلاومأ اوغتبت نأ ةدارال مكلذ ءاروام ركل لحأو : حلاو , اوعتنت نال .:ليق هناك ضفاخلا

 ىأ (نينصحم) هلوقو «٠ نيخلاسم ريغ نينصح مكنوك لاح ىف ىأ (نيخلاسم ريغ نينصح) هلوقو
 حافسلا : ثيللا لاق . ديك أتالريركست وهو «نينازريغ ىأ (نيخاسم ريغ) هلوقو « انزلا نع نيففعتم

 لاق « ةحوفسمو حفاوس عومد : لاقي بصلا وهو حفلا نم ةغللا ىف هلصأو  روجفلا ةخلاسملاو

 ىنازلل ضرغال هنأل احافس انزلا ىعسو  كافس ىأ ءامدلل حافس نالفو (احوفسم امد وأ) ىلاعت

 . ةفطالا حفسالإ

 ؟ اوغتيت لوعفم نبأ : لبق ناف

 0 مكلذ 21 ال رد نق ود نأ ةدارال كلذ ءاروام ركل ل>أو : ريدقتلا : انلق

 . ملعأ هللاو هيلع هلبقام ةلالدل هركذ

 ىفاشلا لاقو « متارد ةرشع نم لقأ رههال :هنع هللاىضر ةفينح وبأ لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هنأل كلذو « ةيآلا هذم ةفينح وبأ جتحا . هيف ريدقت الو ريثكلاو ليلقلاب زوجي : هنع هللا ىضر

 بجوف ءالاومأ ىمسيال 5207 مثردلاو :ملاومأ ؛ ءاغتبالا وهو « ديقب ليلحتلا ديق ىلاعت

 . ارهم اهلعج مصيال نأ

 . ارهم امنوك نوزو# مكتنأ عم «لاومأ هدنع لاقيال مهارد ةرشع هدنع نمو : ليق ناف

 ةيآلا رهاظب لمعلا انكرت انأ الإ :ةيفاك ةرشعلان ركحنال نأ ىضتقي ةبآلا هذه رهاظ : انلق

 . ةيآلا رهاظب ةرشعلا نه لقاأللا ىف كسمتف : هزاوج ىلع عامجالا ةلالدل ةروصلاهذه ىف

 ا « زئاج لاومآلاب ءاغتبالا نأ ىلع ةلاد ةيآلا نال « فيعض لالدتسالا اذه نأ لعاو

 مث . هب نولوقتال متأو « موهفملا ليس ىلع الإ زوحياللاوفآلا ريغب ءاغتبالا نأ لع ةلالد ام

 : هوجو رهملا ىف ريدقتال هنأ ىلع لدي ىذلا : لوقت

 ىضتةيف ؛ عملا عملا ةلباقم (مكلاومأب) هلوق نآل كلذو « ةيآلا هذه كسقلا «ىلوآلا ةجحلا))

 ل حاكنلا ءاغتبا نم دحاو لك نكمتي نأ ىضتفت اذبف  درْفلا لعد 1

 حاكسلا ءاغتبا زاوج ةبآلا هذه نم مزايف ؛ءاوس مسالا اذه ىفو ةقيقحلا هذه ىف ريثكلاو ليلقلاو

 . ريدقت ريغ نم الام ىمسي ءيش يأب



 1 ةنآألا «نيكلاسم ريغ نينصحم - اونتبت نأ» لاعت هلوق

 - ا ل تا -_ 2-0

 ةمعلل] الوانتم (مكئاسن تاهمأو) هلوق ناكف : ةلاخلاو ةمعلا ال ا دق مالا ظفل نأ انركذ

 ”فاوجزولا نضع حي كال

 تاروكدملا ءالؤه ءاروام دارملا ( مكلذ ءاروام مكل لحأو) هلوق :لوقنف اذه تفرع اذإو

 نكست مل كلذك ناك اذإو : ةيفخ ةلالدب وأ ؛ ةيلج ةلالدب وأ حيرصلا لوقلاب تاروكذم نك ءاوس

 . تاروكذملا نع ةجراخ ةلاخلاو ةمعلا

 ءاروام ركل لحأو) ىلاعت هلوق : لوقن نأ جراو+لا ةهبش نع باوجلا ىف (ثلاثلا هجولارل

 ؛ ماعلا ىلع مدقم صاخلاو ء صاخ ء«ابتلاخ ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا مكشتال» هلوقو ؛ماع( مكلذ

 رب نآرقلا مومعع صيصختو «رتاوتلا غلبم ةرهشلاف غلب ربخلا اذه :لوقنةرات : ناقيرط انهه مث

 اذه انتامز ىف ةربشلا ةباغ ىف ناكنإو ربخلا اذه نآل . ةرباكملاكهجولا اذه ىدنعو . زئاجرتاوتملا

 : لوقت ةراتو .داحآلاباب نم نوكي نأنع جرخبي مل داحآلا ةياور ىلإ لصالا ف ىبتنا امل هنكل

 اذه ىف مالكلا ةلمج اذهف «لوصاألا ىف روكذم هريرقتو «زئاجد>اولاربخي باتكلا مومع صيصخت

 .:لوأإلا هولا اذا ضار | ىنايخللا ب

 نأالإ :لحتال اثالثةقلطملا نأ : مومعلا اذه ىف ةلخادلا تاصيصختاا نم (ثلاثلا فنصااإ)

 (هريغ اجوز مكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط ناف) ىلاعت هلوقب تبث صيصختلا اذه
 نبسفناب نصبرتي تاقلطملاو) ىلاعت هلوق هليلدو « ةدتعملا حاكن مير «عبارلا فصلا

 (ءورق ةثالث

 دنعو . قافتالاباذهو « ةماللابجوزتي نأهلزحي مل ةرح هحاكن ىف ناكنم «سماخلا فنصلا ل

 عطتسي مل نمو) هلوق صيصختلا اذهليلدو « ةمآللا حاكن هلزو<يال ةرلالوط ىلع رداقلا : ىفاشلا

 ةيالا هده” ةلالد ناب تاكو )م تا كلما تانمؤملا تانصحلا مكن نأ الوط م 5-6

 . بولطملا 1 ىلع

 (عابرو ثالثو ىتتم) ىلاعت هلوق هليادو « ةسماخلاب جوزتلا هيلع مرحب (سداسلا فنصلا)

 «ادبأ ناعمتجال نانعالتملا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هليلدو : ةنعالملا ( عباسلا فنصلا ال

 ( نيخاسم ريغ نينصح مكلا ومأب اوغتبت نأ إل ىلاعت هلوق
 : تا ةبف



 ةيآلا« كلذ ءاروام كل لحأو» ىلاعت هلوق 5

 مكللحأو ) هلوق ناكولو : ىنالفلا تقولا ىلإ (مكلذ ءاروام مك ل2 ىرخأو اننا ( كلذ

 ) م هاا مكللحأ و) هلوق نآلو . انكم ميسقتلا اذه ناكامل ل انا فاحرص( مكلذ ءاروام

 لالالا نم معأ لالحالا نأب دهشي لقعلا يرصو تاروكذملا ىوس نم لالحإ الإ ديفيال

 د مكلذ ءاروام مكحال>أو) هلوق : لوقنف اذه تبث اذإ «تقؤملا لالحالا نمو دبؤملا

 تك اس ظفللاف تاقوألا رئاس ىف مهلح توبث امأف « تقولا كلذ ىف تاروكذملا ادع نم لحالإ

 ةءرح نايرطو . تقولا كلذ ىف اتباث تاروكذملا ىوس نم ل> ناك دقو . تايثالاو ىننلاب هنع

 اذهو . ررقم لوقعم نس> هجو اذهف ؛ هل اخسنالو صنلا كاذل اصيصخت نوكي ال كلذ دعب مهضعإ

 كلذ نإو « ميرحتلا اذه ديبأتىف اصن سيل (مكتابمأ مكيلع تمرح-) هلوق نإ : اضيأ لون قيرطلا

 باوجلاوه اذهف , ظفللا اذهنمال « سو هيلع هللا ىلص دم نيد نم رتاوتلاب هانفرع امنإ ديب أتلا

 : عضوم لا اذه ف كل

 ةيآلاف ةروكذه ريغ اهتلاخو اهتمع نيبو ةأرملا نيب عمجا ةمرح نأ ملسنال انا (ىناثلا هجولا)

 هذه بساني نيتخأ امهنوكو ؛ نيتخالا نيب عمجا مرح ىلاعت هنأ : لوألا : نيهجو نم هنابو

 « ةماركحلاو ةقفشلاو ةلصولا ديزم بسانت ةببرقلا ةبارقلاو « ةبيرق ةبارق ةيتخالا نآل ةمرلا

 ةرفانم نيتلاحلا نيبو « ةديدشلا ةرفنااو ةميظعلا ةشحولا بجو 2[ ةرض 0 نوف

 هقفلا لوصأف تيث دقو ؛ حاكنلا ىف امهنيب عما ةمرح بساني امل أتخأ اهنؤك نأ تبثف ؛ ةميظع

 فصولا كلذي اللعم مهلا كلذ نوك ىلع ظفللا بس< لدي هل بس انا فصؤولا عم رمكحلا انآ

 « حاكنلا ىف عما نم ةعنام ةبيرقلا ةبارقاا نوك ىلع لدي (نيتخالا نيباوعمجتٍنأو) هلوقنأ تبتف

 ىف اروكذم نيتخالا ىف روكذملا ركحلا ناكف ملال ى] احر هارأأ نيل .لضك ىدملا اذهر

 حالا تنبل مالا ناهبشي ةلاخلاو ةمعلا نآل كلذو ؛ ىلوأ انه لب :ةلالدلا قيرط نم ةلاخلاو ةمعلا

 ىوقأ ةراضملا كرتل ةبارقلا هذه لثم ءاضتقاو « ةلاخاو ةمعلل دلولا ناهيشي امهو « تخالا]تنبلو

 ةمعلا نم اعنام (نيتخآلا نيب اوعمجت نأو) هلوق ناكف : ةراضملاعنهل ةيتخآلا ةبارق ءاضتقأ نم

 (مكئاسن تاهمأو) لاقف ءاسنلا تاهمأب جوزتلا ةمرح ىلع صن هنأ : ىناثلا . ىلو ألا قيرطب ةلاخلاو

 هيلع بوقعي دالوأ نع اربخ لاقىلاعت هنألف ةمعلا ىلع امأ ؛ ةلاخلاو ةمعلا ىلع قلطنيدق مالا ظفاو

 اذإو ءامع ناك' هنأ عم ليعمسا ىلعبألا ظفل قلطأف (ليعمساو ميهارباكابآ هلإو كهلإ ديعن) مالسلا

 مفرو) ىلاعت هلوق هيلع لديف ةلالا ىلع مالا ظفل قالطإ امأو « آمأ ةمعلا نوكتت نأ مزا بأ ملاناك

 امب تبثف ؛ تقولا كلذ يف ةافوتم تناك هبمأ ٍناذ ؛ هيتلاخو هوبأ دارملاو (شرعلا ىلع هيوبأ



 ع ةيآلا «مكلذ ءاروام كل لحأو» ىلاعتهلوق

 : عبارلا . هدر بجو باتكلا رهاظا الاخ ةلاخلاو ةمعلا ربخ ناك اذاف ؛ باتكلا ةقفاوم دنع الإ

 واخنال «اهتمع ىلع ةأرملا مكتنال» مالساا هيلع هلوق عم ( كلذ ءاروام كل لحأو) ىلاعت هلوق نأ

 ريخلا ةضعان ةيآلا نوكت ذئاخ « ريخلا دعب تلزت ةيآلا : لاقي نأ امإ : هجاوأ ةنالث نم امهف لاحلا

 دعب درو ربلا : لاقي نأ امإو ء صاخلل اذعنان ماعلا ناك صاخلا دعب درو اذإ ماعلا نأ تبث هنألل

 اضيأ اذهو ءاعمادرو :لاقينأ امإو « زوجالهنإو دحاولاربخ نآرقلا سن ىضتقي اذهف « باتكلا

 عم ةيآلا عومج ةجحلا عضوم ن وكيو ؛ ةهبتشم اهد>و ةيآلا نوكت ريدقتلا اذه ىلع نال لطاب

 ناكف. ةجحلار يبشت ىف ىعسي الو ةّيشلا ريهشت ىف ىعسي نأ موصحملالوسرالز وح الو

 بجوي نأو : ربلا اذه عمالإ ةبآلا هذه ادحأ عمسيال نأ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ىلع بحي

 مزا كلذك ناكولو ءربخلا اذه عمالإ دحأ ىلإ ةيآلا هذه اوذلبيال نأ ةمآلا عيمجىلع ارهاظ اباحيإ

 ملا اذه داسف انيلع كاذك نكي مل املو . ةبآلا هذه راهتشال ايواسم ربخلا اذه راهتشا نوكي نأ

 ىلع حجار ةيآلاب كسّعلا نأ الإ ءاعطق ربخلا اذهةمص تبثت نأ ريدقتب نأ (سماخلا هجولاإ)

 ىف حيرص صن ( مكلذ 07 5 لحأو) هلؤق نأ : لوألا: نيهجو نم هناسو ردا كل

 «اّتمع ىلع ةأرملا حكسنتال» هلوق امأو . ميرحتلاف حيرص صن (مكبلع تمرح) هلوق نأ م ليلحتلا

 ظفل ةلالدف ريدقتلا اذمب مث ء زام ىبنلا ىلع رابخالا لمحو رابخإ هرهاظنال احرص اصن سيلف

 3 لحأو) هلوق نأ : ىتاثلا . ةحابالا ىنعملع لالحالا ظفل ةلالد نه فعضأ ميرحتلا بع ىهنلا

 سيا «اهتهعىلعةأرملا حكنتالهلوقو ؛ تاروكذا لا ىوسام لك ليلحت ىف حيرص ( مكلذ ءارواش

 . رهظأ قباساا دوهعملل هلامتحا لب ؛مومعلا فاحرص

 رشع ةسمخ|منمدعف تامرحلا فانصأ حرش ةيآلا هذه ىفىصقتسا ىلاعت هنأ /سدالا هجولا)

 تبث, ل ولف ( مكلذ ءار وام ركل لحأو) لاق ديدشلا ءاصقتسالاو ماتلا ليصفتلا اذه دعب مث ءافنص

 قيليأل كِلَذو ودل اع ءاضةتشالا اذه راطل ةر ركذملا فاتصاللا هذه ولا نو لك

 :تابلا اذه ى:لاتلا* هوو ار رقت ادهن ؛ قاككاذلا مكحأ مالكب

 مك لحأو) هلوق نأوهو ٠ مدالا ركب وبأو نسحلا هركذام : لوألا : هوجو ىلع باوجلاو
 اذه ىف حصالا وه ىدنع هجولا اذهو . ديبأتلا ليبس ىلع لحلا تابثإ ىضتقيال ( مكلذ ءاروام

 تاروكذملا ىوماملكلالحإ نعرابخإ ( مكاذ ءاروامركل لحأو) هلوق نأ هيلعليلدلاو « بابلا

 ديفيال هنأىلع ليلدلاو ؛ المأ ديبأتا ىلع عقو تاروكذملا ىو. ام لك لالحإ نأ نايب هيف سيلو

 ءاروام ركل لحأو) ةرات ٍلاَقف  دبؤملا ريغ ىلإو ديؤملا ىلإ موهفملا اذه ميسقت حصي هنأ : ديبأتلا



 هيآلا «كلذ ءاروام كل لحأو د ىلاعت هلوق 0

 ىلإ عجري هنع باوجلا لصاحو (مكن نامأ تكلم اه الإ) هلوق ىف ءانثتسالا ا 0 0

 . ير تامرخلا ركذ متخ ىلاعت هنإ م ٠ ملعأ هللاو دحاولا ربخ نآرقلا مومع صيصخت

 لدي (مكيلع 0 هلوق ناف لعفلا ظفل ريغ نم دك مردصم هنأ : لوألا : ناهجو هيفو (كلع

 ءىجيو « هللا نم اياتك تادرحلا نم هركذ مدسقتا» ميرحت م 516 كك ار تعال هتك ىعم لع

 0 طل مو ةدماج اممسحت لايجلا ىرتو) 00 ل نم ردصملا

 هل ارسفم «ركيلع» 500 ملا ة ةهج ىلع ابوصنم نوكي نأ زوجي و : جاجزاا لاق : ىناثلا (هللا

 هللا تاك ناو رلا : حملا نوكف

 : لئاسم هيفو «مكدلذ ءاروام . كل لحأور) لاق مث

 ١) مام ىلع (م 1 لور مصاع نع صفحو قانكلا ومرح رق (لوألا ةلأسملا 0

 بتك ىنعي (هللا 0 افطع ءاحلاو فلآلا حتفب نوقابلاو (مكيلع تمر>) هلوق ىلع افطع

 .اه 1 ركل لحأو ءايشالا هذه ميرحت مكيلع هللا

 نم لك لح ىضتقي. (م كة[ ررام كل لحأو) ىلاعت 8 رهاظ نأ معا «ةيناثث ةلأسملا)

 0001 للا ل وها ئىوس رخأ 0 ميرحت لع ليلدلا لد هنأ الإ . ةروكذملا فانصأللا ىوس

 .«اهوتذنا نحو

 حكتتال» لسو هيلع هللا ىلصىنلا لاق ؛1متلاخ و ابتمع نيبو ةأراا نيب عمجبال (لوآلا فنصلاإ)

 معزو ؛رتاوتلاغلبمغلب هنإ : لبق اممرو ء ضيفتس هروهشم ربخ اذهو «امتلاخ ىلعالو اهتمع لعةأرملا

 :هوجوب هيلعاوجتحاو ؛ زو<ال دحاولاربخنآرقلامومع صيصختو ؛ د>اوربخ اذه نأ جراوالا

 ؛ ةلالدلا رهاظ نتملا نونظد دحاولا ربخو « ةلالدلا رهاظ نتملا عوطقم باتكلا مومع نأ لوأالا

 ىوقالا لع فءعضالا دقت ىضتقمب هيلع هحيجرتف ؛ نآر لا مومع نم فعضأ دحاواا ربخ ناكف

 دحاولا ربخ دقت نم عنمي هنإو ؛ ذاعم ربخ ةرووهشملا ثيداحاللا ةامج نم : ىناثلا . زوج ال هنإو

 لوسر ةنسب : لاق دجت مل ناف لاق ؛ هللا باتكب لاق ؟ ركحت مب : لاق هنالنيهجو نم نآرقتا مومع ىلع

 ةنسلا ميدقت نم عنمب اذهو « ةنسلاب كسقلا ىلع هللا باتكب كسقلا مدقف ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 زاوج قلع ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةئسب :لاق دجتمل ناف : لاق هناف اهنا : تاكل لع

 مدع دنع مدع طرشلاىلع قاعملاو  طارتشالل ىهو «نإ ٠ ةملكب باتكلا مدعىلع ةنسلاب كسفلا

 ثيدح نع كلىور اذإ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةروهشملا ثيداحألا نم نإ : تلاد ١ طرخلا

 دحاولاربخ ليقيال نأىضتقي ربلا اذهف «هودرفالإو هولبقاف هقذاو ناف هللا باك ىلع هوضرعاف



 6 ةيآلا «؟ناميأ تكلمام الإ ءاسنلا نم تانصحنأو د ىلاعت هلوف

 . كلملا فو حاكنلا ىف لصاح نيولا كلم نآل نيملا كلمب كلذ

 ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو « رئارحلا تانصحلاب انبه دارملا نأ «ىناثلا لوقلا)

 تانصحلا انبه ركذ( مكنامأ تكلم اهف تانمؤملا تانصحملا كني نأ الوط مكنم عطتسي مل نمو)

 وهام انهه تانصحماب دارملا ناك (تانصحملا مكحنب نأ الوط مكنم عطتسي ل نمو) هدعب لاق م“

 الإ) هلوق ىفف ريدقتلا اذه ىلعو . انبه اذكف « رئارلا كانه تانصحملا نم دارملا مث ؛ كانه دارملا

 رو مل اكلم هللا هلغج ىذلا ةدكلا الإ هه دا كرا نايك ( مكناسعأ تكلم

 ؛ عبرألا وهو ل اكلم هللا هلعج ىذلا ددعلا الإ يارا مكيلع تءرح : ريدقتلا راصف « عبرألا

 دوهشلاو ىلولا روض> دنع كلذو ؛ نييلع اكلم كل هللا تبثأام الإ كيلع تامرحم رئارخلا : ىناثلا

 00 مكناس تكلمام الإ) هلوق ريسفت ىف لوألا اذهف « ةعيرشلا ىف ةريتعملا طئارشلا رئاسو

 (مهناعأ تكلماموأ مبجاوزأ ىلع الإ نوظفاح مبجورفل مه نيذلاو) ىلاعت هلوق هيلعلدي و ءراتخلا

 مالك ر يسفت نال ؛ كلذي ارسف» انبه نوكي نأ بجوف « اهيف كلملا تويثنع ةرابع نيملا كله لعج

 .:؛ لعأ هللاو باوصااو قدصلا ىلا قرطلا برقأ هللا مالكب ىلاعت هللا

 مالسالار اد ىلإ جرخأ و رخآلا لبق نيجوزلا دحأىس اذإ هنأ ىلع اوقفتا (ةسماخلا ةلأملاإ)

 نأ كلاسلل لحو « ةيجوزلا لوزت انبه : هنع هللا ىضر ىعفاشلالاقفاعمايبساذإامأ ..ةقرفلا تعفو

 : هيلع هللا ةسحر ةفيئح وبأ لاقو . ضيحلاب وأ ءاهجوزنه الماح تناك نإ لما عضوي ا!هئربتسي

 جاوزالا تاذمرحت ىضتقي (ءاسنلا نم تانصحلاو) هلوق نأ هنع هللا ىضرىعفاشلاةجح . لوزنال

 وبأ لاق « لحلا لصحو ةمرحلا عفرت كلما نايرط دنع نأ ىضتقي (متايأ تكلما» الإ) هلوق مث

 اهباهتاو ةمالا ءارشب ةقرفلا عقت نأ بجول كلملا نايرط درجمب ةقرفلا تلصح ول : ىزارلا رك

 ىف ةجح صيصختلا دعب ماعلا نأ تعمسام كن اك : هل لاقيف « كلذك سيل هنأ مولعمو ٠ اهثرإو

 صخت ىلإ صا نم كلما لقت عيبلا دنعو « اهيذ كلملا ثادحإ ىسلا دنع لصاحلاف : اضيأو « ىابلا

 . قرفلا رهظف . ىوقأ لوألا ناكف

 تعيب اذإ ةحوكننلا ةمآلا نأ فوع نب نمحرلا دبعو رمعو ىلع بهذم 4( ةسداسلا ةلأسملا ١)

 سابع نباو دوعسم ناو بعكح نب ىبأ لاقو « مويلا ءاهقفلا عامجإ هيلعو ؛ قالطلا اهيلع عقيال

 اهريخ اهتقتعأو ةرير تركشا امل ةشئاع نأ : رووخلا ةجح . كفلط تعا[: أ 7

 ؛ ةدئاف رييختلا كلذل ناك امل عيبلاب قالطلا عقو ولو ٠ ةجوزم تناكو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 بعك ىبأ ةجحو «ابقالط ةمآلا عيب» لاقمالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ةريرب ةصق ىف ىور نم مبنمو

 »<  رخف ٠١«



 ةيآلا «ركنامعأ تكلمام الإ ءاسنلا نم تانصحم اود ىلأعت هلوق 0

 نها دارللا نأ لع لدي (ةانلذلا نم تانضحلاو ) ىلاعت هلاوق نال « لصاح وهو ناصخالا لوصح

 امنإو «ناصحالا عم انزلا لصح هنأ تبثف ؛ ةنصح ىهف ةجوزم ةأرملاهذهو ؛ ةجوزملا : ةنصحلا

 ملسم ءىرما مد لحيال» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل مدلا ةحابال ةلع ناصحالاعم انزلا نا : انلق

 مدلا ةحابال ةلع ناصحالا دعي انزلا لعج «ناص>-إ دعب انزو» هلوق اهنموعةثالث ناعمىدحالالا

 مال نأ ليلدب «ناصحالا دعب انزلا درجم ىهف ةلعلا امأ مكحلا اذهل لحم ملسملاو ؛لسملا قح ىف

 ةحابال ةلع ناص>الادعب انزاا نأ ؛ملسلا قح ّق مكح هنأ بايلا قام ضن هيلع لخد كك ةانلكلا

 كلذ ريغ ىلإ ةيدعتلا نم عنمبال مكحلا ا ا مكحلا لحم املسم هنوك نأ الإ « مدلا

 دعب انزاا ةيهامىهو ؛ليلعتلا مال هيلع لخدام ىهف ةلعلا امأو . ةيلكلاب سايقلا لطيل الاو « لحما

 ا د ل 1 لو يدل كينلا نخاف “تلصح ان ةفاحملا هذهو ؛!ناضحالا

 مدلا حابم هنوكىعدن اناف ءردقلا اذهب انيفتك ١ انئش نا :ناقيرطانبه مث . مدلاحابمهنأ تبثف: مدلا

 ٠ كلذ نوكي نأ بجو مدلا حابم هنأ تبث امل : لوقن وأ ءاجوجحم راصف « هب لوقيال مصخلاو

 . قرفلاب لئاقال هنآل مجرلا قيراب

 هلوق وهو ؛ءنضح ريغ هنأ ىلع لديام انبهف ٠ نصح ىنذلا نأ ىلع لد نإ مكر ؟ دام : لبق ناف

 «نصحمب سيلف هللاب كرشأ نمو مالسلاو ةالصلا هياع

 سيل هنأ مثركذ ىذلا ربخلا اذهب تيثو « نصح ىدذلا نا هانركذ ىذلا ليلدلاب تي :انلق

 نم» هلوقو « هفذاق دحال هنأ ىنعي نصح ريغو . جوز تاذ هنأ ىنعم نصحدهنإ :لوقنف « نصحمب

 هفصو هنآل ءانزاا ىلع دحال هنأ ىلعال « هفذاق دحيال هنأ ىلع هلمح بحي «نصحمب سيلف هللاب كك

 «ةيوقع نوكي نأحلصي ارمأ نوكي نأو دبال ةيانجلا بيقعروكذملاو « ةيانج كلذوكرشاا فصوب

 ةبوقع نوكي نأ حاصيال ءانزلا لعدحتال :انل 1 رداقأ اهي دع ورك نأ ملصي هفذاق دححال هنا : انلوقو

 . معأ هللاو هانركذام «نصحمب سيلف هللاب كرشأ نم» هلوق نم دارا ناكف ؛هل

 ]ود امم دا رانا: انه ذأ ::نالوق (ءاسنلا نم تانصحملاو) هلوق ىف ةعبارلا ةلأسملا)

 اكز ةازرللا نأ: لوألا: نانوكلو (مكنامأ 20 الإ) هلوق قف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ جاوزالا

 :ىناثلا « كلاملل لح اهناذ ناسنال اكلم تراص اذا الإ ءاهجوز ريغىلع تمرح جوز تاذ تناك

 اذا الإ مكيلع مارح جاوزالا تاوذ نأ ىنعملاو  حاكنلا كلم انبه نيهلا كلمب دارملا نأ

 مالكلا اذه نم دوصقملاو « نبجاوزأ نيبو نهنيي ةنونيباا عوقو دعب ديدج حاكتب نهومتكلم

 نع ربعو : ةكولم ةأرملا تناك نإ نيمي كلمب وأ : ديدج حاكتي الإ نهتطو نم عنملاو انزاا نع رجزلا



 - ةيآلا « ركن اميأ تكلمام الإ ءاسنلا نم تانصحم او هىلاعت هلو

 ىلاعت لاق . داسفلا نم اهجرف اهعنم ةفيفعلا ةأرملاتفلاب ناصحلاو . كالحلا نم هبحاص هعنمل ؛ لحفلا

 (اهجرف تنصحأ ىتلا نارمع تنبا مجرهو)
 ن.ذلاو)ىلاعت هلوق ىف اي ةيرحلا : اهدحأ : هوجو ىلعز آر لاف ءاج ناصحالا ظفل نأ معاو

 نملعف) هلوق كلذكو ٠ نينامت دلجب ' مل ر> ريغ فذق ول هنأ ىار الأ نانا مع (تانصحملا نوهرب

 نأ الوط ركنم عطتسي ل نمو) هلوق كلذكو « رئارهلا ىنعي (باذعلا نم تاما ىلع ام فص

 نينصح )هلوقو(تاخلاسم ريغ تانصحم)هلوةوهو , فافعلا : اهيناثو : رئارحلا ىأ(تانصحلا ميكني

 اذاف (هلوق كلذ نم : مالسالا اهثلاثو « هتفعأ ىأ (اهجرف تنصحأ ىتلاو) هلوقو (نيخلا م ريغ

 اذا ةنصحم ةأرما : لاقي جوز تاذ ةأرملا نوك : اهعيارو .٠ .رلسأ اذا :هريسفت ىف ليق (نصحأ

 «جاوزآلا تاوذ ىنعي (منامأ تكلمام الإ ءاسنلا نم تانصحملاو) هلوقو ؛ جوز تاذ تناك

 ناصحالا نوكي نأو دب الف « تامرلا ىلع تانصحلا فطع ىلاعت هنأ كلذ دارا نأ لع ليلدلاو

 دارملا نوكي نأ بجوف ؛ كلذ ىف هل ريثأتال مالسالاو فافعلاو ةيرهلا نأ مولعمو « ةمرحلل اببس'

 . ريغلا ىلع ةمرحم !منوك ىف ريثأت هل جوز تاذ ةأرملا نوك نآل ؛:ةجوزملاهنم

 نأ انركذ اناأل كلذو . عنملا وهو ؛ ىوغللا للصالاىنعملا ىف ةكرتشم ةعب رآألا هوجولا نأ ملعاو

 [ضرأ فعلا و هلق رييغلا 8 ذافن نم ناسنالا نيصحتل ببس ةيرحلاف ؛ عنملا نع ةرابعزاصحالا

 سفنلا هيلإ وعدت امم ريثك نم عنام مالسالا كاذكحو . ىغبنيال امف عورشلا نع ناسنالل ةعئام

 ىف عوقولا نم جوزلل ةعنام ةجوزلاو : رومألا نم ريثك نم ةجوزلل عنام اضيأ جوزلاو ؛ةوهشلاو

 لكب عجرملا نأ تبنف «هنيد ىثلث نصح دقف جوزت نمد مالسلاو ةالصاا هيلع لاق كلذلو : انزا

 : لعأ هللا و يوذللا ىتعملا كلذ لإ هرج لا

 اهحتفو داصلا رسكب اًؤرقف (تانصحلا) ىف ءارقلا فلتخا : ىدسحاولا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 نمل لعفلا لعج رسكلاب أرق نف « اهيف حتتفلا ىلع اوعمجأ مهناف ةيآلا هذه ىف ىتلا الإ نآرقلا عيمج ىف

 حتفلاب أرق نمو . رومآلا هذه ببسب نمسفنأ نصحأو نجوزتو . فافعاا نرتخاونيلسأ :ىنعي

 . ملعأ هلاو نهجاوزأ نهنصحأ ىنعي « نهريغل لعفلا لعج
 ةفضع اونأ لفو“ مجري ىنذ اذإ ىذلا بيثلا : هيلع هللا ةمحر ىعفاشلا لاق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 , مدلا ةابال ةلع كلذو ناصحالا عم انزلا لصح هنأ ئعفاششلا ةبجح . مجريال : هنع هللا ىضر

 :”ايليوت امأ . مجرلا قيرطب كلذ نوكي نأ بجو كلذ تبث اذإو  مدلا ةحابإ تبثي نأ بجوف

 :ىناثلا . هيف كشالو انزلا لوصح : امهدحأ : نيديق تابثا دمتعإ اذهف « ناصحالاعم انزلا لصح
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 ىهنلا نآل ءادسافحاكنلا نوكي نأ بجو رفاكلا لوانت هنأ تبث اذإو ٠ 0 ل 5

 عئارشاا عورفب نوبطاخم رافكلا نأ ىلع لالدتسالا اذه تينب كنا : هل لاقيف . داسفلا ىلع لدي

 امهف : لاق ناف . نيلصالا نيذه نم د>اوب لوقيال ةفينح 5 ؛ داسفلا "ىلع لا ىملا 3 لعو

 0 نورطاخم رافكلا : انلوق : لوقنف يلع امزال لالدتسالا اذه ناكف : كل وق ىلع ناحي

 لسأ اذإو : مالسالا عورفب هفيلكت نكميال ارفاك مادام هناف ءايندلا ماكحأ ىف هب ىنعنال عئارشلا

 كرت بقاعي رفاكلا نأ وهو ةرخالا ماكحأ هادا رمل لثا“ عاجالاب ىضمام لك هنع طقس

 اكلا جوزت ول هنأ ىلعانعمجأ : لوقنف اذه تفرع اذإ « مالسالا كرت ىلع بقاعياك مالسالا عورف

 « هقح ىف حاكناا كلذ رقي مالسالا دعبف : رهقلا لييس ىلع اهم 0 وأ ٠ دوهش الو ىلو ريغب

 ةجحو « رفاكلا ق- ىف ةيويندلا ماكحالا ىف هرثأ ربظيال عئارشلا عورفب باطلا نأ تبتف

 قرافو اعبرأ رتخا» مالسااو ةالصلا هيلعلاقف ؛ةوسن نامث ىلع ملسأ ىليدلا زوريف نأ : ىفاشلا

 ملعأ هللاو بيترتلا نم متركذا» ىفاني كلذو « نهنيب هريخ «نهرئاس

 ةيآلا ريدقت نأ وهو : روهشملا لاكشالا هيف (فلس دقامالإ) ىلاعت هلوق (ةماخلا ةلأسملا)

 1 سما نه ىضاشملا ءانثتسا ىضتقي اذه و: فلسا دقاة إلا: ]ذك اذكاو مكتاهمأ مكيلع 0

 دقامالإ ءاسنلا نم ؤابأ مكنام اوكنت الو) هلوق ىف ةروكذملا هوجولاب هباوجو : زوحبال هنإو

 ؟ (اهحر اروفغ ناكهللا نا) هلوق ليلدب روفغم ىضمام نأ ىنعملاو (فلسام

 . تامرخلا نم رشع (عبارلا عونلاإ)

 مل لحأو مكيلع هللا باتك مناعأ تكلم ام الإ ءاسنلا نم تانصحلاو ال ىلاعت هلوق

 (ملذ ءاروام

 : لئاسم هيف

 عردو ةنيصح ةنيدم : لاقي « ةناصحلا كلذكو  عنملا ةغللا ىف ناصحالا (ىلوآلا ةلأملا)

 ) مكسأب ند مكتصحتل ؟/سوإل ةعنص هانماعو) ىلاه: لاق. ة>ارجلا نم اهبحاص ةعنام ىأ ؛ ةنيصح

 سرفلا رسكلاب ناصحلاو ؛ ءوسلاب هديرب نم هعنمل نيصحلا عضوملانصحلاو :؟زرحتو ركعنمل ها



 ما .ةيآلا «فلس دقام الإ نيتخاللا نيب اوعمجت نأ و» ىلاعت هلوق

 تابماللا قا قاعو راما نورك نأ تجول كقرضلاول الذ 2 2 الاخ ناك وان للا عفانملا

 هلامتشا اندلع امر كلذ ناك املو(اناسحإ نيدلاولابو)ىلاعت هلوقا بودنم نهلا عفنلا لاصيإ نال

 تبث امنإ لحلاو ٠ ةمرحلا وه هيف لصاللا ناك كلذك ناك اذإو « ةراضملاو لالذالا هجو لع

 هللا ىطر لع بهذم زرقت وه اذهف ءةمرللا تال ناتج ا نأ رظ ادهني اذإو 1

 نيتمأ نيب عمجا زوجي هنأ وهو . ءابقفلا نيبروهشملا بهذملاب انذخأ اذإ اَمأ . بابلا اذه ىف هنع

 نع هكلم لزي ملام ةمرهلا هذه لوزت الو «ةيناثلا تمرح امهادحإ 0 اذاف «نيملا كلم ىف نيتخأ

 3 وأ ةباتك وأ قتعوأ ةبهوأ 2 لو

 لاقو « زئاج نئابلا تخالا ةدع ىف تخاألا حاكن : هنع هللا ىضر 0 اانا ةلألا ١

 امإ « عنملالصحيال نأ بجوف 0 ىعفاشلا ةجح . زوال : هيلع هللا ةمحر ةفين>وبأ

 همزلي اهتطو ولو ءاهؤطو هل زوال هنأ ليلدب , لئاز ةقاطملا حاكن نآل عملا دجوي ل هنإ : اذلق

 تامرنا ريرقت دعب ىلاعت هلوقل : عنملالصحبال نأ بجو عما دجوي ملامل هنا :اناقامتإو . دحلا

 اذا نحل ياع درك لإ ؛عناوملا كلت 0 داق ف اة (مكلذ رم لحأو)

 زاوقكلاب خل وقلاهيجو تنعيم ما نأ للا

 . اهيلع ةقفنلا موزاو ةدعلا بوجو ليلدب هوجولا ضعب نم قاب حاكنلا : ليق ناف

 لب ءاعم ةمودعم ةدوجوم اهنوك عنتمي ةدحاولا ةقيقحلاو  ةدحاو ةقيقح هل حاكتلا : انلق

 حص امودعم رخآلاو ادوجوم اههدحأ روكي ىتح نيفصن ىلا ةقيقحلا هذه تمسقنا ول

 ةدعلا بوجو امأو:.'ادساف لوقلا اذه ناك ةفيضنتلا ةلباق ريغ [ةدحاولا ةقيقحلا تناك اذ امي

 تلصح هنأ جتتيال اذدو . اهسبح ىلع ةردقلا تلصح حاكنلا لصح نا هنأ عاف , ةقفناا موزلو

 لاوز دعب سبحلا ق-تايثاف :ةلمجابف . جتتيال ىلاتلا نيع ءانثتسا نآل ؛ حاكمنلل | م ىلع ةردقلا

 امم كلذف : همدعب لوقلا لاح حاكنلا 1 لوقلا اماف « ةلمجا ىف 0-0- أ قيرطب حاكنا

 ىف اهنالطب فرعيام ىلع اهلمح نمىلوأ ؛لوقعلا قو ىلع عرشلا ماكحأ جيرختو . لقعلا 0

 . ملعأ.هللاو ؛ لوقعلا ةهادب

 ايييأ راحل ناك هنصر راككا لسأ اذإ : هيلع هللا ةمحر ىعفاشلا لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 قرف ةدحاو ةعفد أمم ل دق ناك نا : هنع هلأ ىضر ةفينح وبأ لاقو . ىرخالا قرافو ءاش

 , ةيناثلا قرافو ىلوألا راتخا ءايناثىرخالابو الوأ امهادحاب جوزت دق ناكناو ء امهنيبو هنيب

 ماع باطخ اذيه : لاق (نيتخالا نيب اوعمجت نأو) هلوقب ةسفينح ىبأل ىزارلا ركب وبأ جتحاو



 ك1 ل دلال نحال نيب اودمح نأود لاعت هلوق وسم

 مث «هلوق ىلع مارح تاقلطلا نيب عملا نأ ىرتالأ , ةفينح ىبأ لوق ىلع لاطبالا ىضتقتال ةمرلا

 عيمج ىف لوقلا اذك و ؛ دقعلا اذه داقعنا نم عنمب مل نيمهردلاب مهردلا عيب نعىمنلا اذكو  عقي هنا

 هلوق ىلع ميقتسيال داسفلا ىلع ىهنلاب لالدتسالا نأ تبثف , ةدسافلا تاعيابملا

 ؛ هنع ىبنم هيف اهعماج رهط فو ضيحلا نامز ىف قالطلا نآل اضيأ صم 1 اذهر : اولاق ناو

 : عقب هنأ 3

 تاتكفلا كلذ تلطيف هدارأنف . تايفالخلا ىف هانركذ فنيطل قيقد قرف نيت روصأ| نيب : انلق

 نأ امأو « لطاب حجرم ريغ نم حيجرتلا نآلف « لطاب اضيأ نييعتلا نأ امأو . لطاب عملا نأ تبثف

 را لا ناو لإ هءاهو دقكلا لوط يفتش ريختلاب لوقلا للف «لطاباضيأ ريختلا

 اعيمج نيدقعلا داسفب لوقلا الإ قبب لف «هنالطب

 . اهدعب ىرخألا جوزتي مث . امهادحإ جوزتي نأ ىهو :عمجا روصنم 4ةيناثلا ةروصااإل

 كتي نأب وأ ءنيولا كلع نيتخالا نيب عمجبا امأو : عفرلا ند لبسأ عفدلا نآل «ةيناثلا حاكن نالطب مكعانههف

 تباث نب ديزو دوعسم نبأو ربعو ىلعلاَقف « هيف ةباحصا|تفلتخادةف « ىرخالا ىرتشيو امهادحإ

 نأب مهلوق ىلع اوجتحا دقف نول وآلا امأ . كلذ اوزوج نوقابلاو : امهنيب عما زوجال : رمع نباو

 هوجولا عيمج ىلع امهنيب عملا مرحب نأ بجوف . اًتلطم نيتخألا نيب عملا جرحت ىضتقي ةيآلا رهاظ

 د0 | 2 لا هالات . وأ ليلجلاو : هنآ اميتمرحو هنآ امهتلجأ .: لاق هنأ ناع نعو

 (مهنامبأ تكلماموأ مهجاوزأ ىلعالإ) هلوقو ( مكناعأ للا انلا 2 تا[

 ال ل١ نأل ءاضنأ عما مي رحت ىلع هلاد تاب الا هذه نأ ؛ لوألا : نيه و نم هنع تاوطأو

 زاجل كلملا ىف امهنيب عمجا زاج ول :لوقنف « ءطولا لحفف نيدخاألا نيب عملا زوجيال هنأ ىلع اوعمجأ

 تكلمام وأ مهجاوزأ ىلع الإ نوظفاح مهجورفل مث نيذلاو) ىلاعت هلوقل ءطولا ىف امبنيب عمجا

 مي رحت ىلع ةلاد نوكتت نأب ةيآلا هذه نأ تبثف ؛ كلملا ىف امهنيي عملا زوحيال هنكل (مهناعأ
 زاوجلا ىلع ةلاد نوكت نأ نم ىلوأ ؛كلملا ىف امهنيب عما

 لديو ةمرلا بناجلحيجرتاا : لوقت 0 )0 عمجازاوج لع امل نإ(« ىنثلا هجولا ١)

 مارخلا باغو الإ لالحلاو مارملا عمتجاام » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : لوك 1١ هوجو هيلع

 عد» مالسلاو ةالصلا هيلعدلوقل ء بجيف كرتاا بناج ىف طايتحالا نأ كنشال هنأ : ىناثلا «لالحلا

 توتسا اذإ هنأ ليلدب : ةمرهلا لع لصاللا ىف عاضب الا ىنبم نأ : ثلاثلا «كبيرري الام ىلإ كبير يام

 ىلع لمتشم حاكنلا نآلو ؛ةمرحلابلوقلا بجو همدع يفو هطئارش عم دقعلا لوصح يف تارامالا



 - ةيالاءفلس دام الإ نيتخالا نيب اوعمجت نأود ىلاعت هلوق

 560 2 ره

 ««صايحر ان ناكمّلا نإ 9 دق امال نيتخالا نيد ارخخ نأ

 هلا لوانتيال ( مبالصأ نم نيذلا مكئانبأ لئالحو) هلوق رهاظ 4ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 جوزتلا ل> نيتيآلا رهاظ نم مزل ( مكلذ ءاروام مكل لحأو) ةيآلا رخآ ىف لاق املف : ةعاضرلا نم

 ىضتقافءبسنلا نم مرحام عاضرلا نم مرحيد لاق مالسلا هياع هنأ الإ .عاضرلانم ءانبألا جاو 3

 عاضرلا لوانتي ( مكلذ ءاروام مكل لحأو ) هلوق نآل عاضرلا نم نءالا ةليلح< جوزتلا مرحت اذه

 مومع اوصصخن « هنم صخأ « بسنلا نه مرحبام عاضرلا نم مرحي » هلوق ناك  عاضرلاريغو

 . لعأ هللاو دحاولا ربخي نآرقلا

 ةمرح نأ اي دقعلا سفنب لصحت ناالا ةليلح جوزتلا ةمرح نأ ىلع اوقفتا (ةعبارلا ةلأملارإ)

 تناكءاوس ؛ نبالاةليلح لوانتي ةيالا مومع نآل كلذو , دقعلا سفنب لصحت بألا ةليلحب جوزتلا
 (م؟بالصأ نم نيذلا مكتانبأ لئالحو) هلوق نع ءس سابع نيانأ ىورام امأ. نكت موأ اهم الوخدم

 نأ لاقف ؛ كاذب صورمحم ريع رآ ا ىالازج اذإاآ رد محلا اذه نأ نيبي مل ىلاعت هنأ

 نم دارملا لب ء ةبتشم ةلمج انوك مامالا اذه نم هدارم سلف هللا همجأاه اوهبأ :

 نه ىأ « تامه نماهنا : بسنلا ةهج نمةمرحلا ةعبسلا ىف لاق هنأ ىرت الأ . ديبأتلا مجال اذه

 . ملعأ هللاو انهه اذكف ءديباتلا ليبس ىلع نهتمرح تبثت ىتاوللا

 اذهو ؛ دجلا ىلع دلولا داو ةليلح مرت ىضتتقت ةيآلا هذه نأ ىلع اوقفتا (ةسماخلا ةلأسملا)

 ىلإ بوسنم دلولا دلو نأ ىلع ةلالد هيفو ؛ دجلا بلص نم هنأ هيلع قاطي دلولا دلو نأ لع لذ

 . ةدالولاب دجلا

 :تامركأ نم (ر شع ثلاثلا عوناا)

 لئاسمةيآلا ىف( امحراروفغ ناك هللا نإ فلس دقامالإ نيتخالانيب اوعمجتنأو )ل ىلاعت هلوق

 مكيلع تمرح :ريدقتلانآل . عفرلا لحم ىف(نيتخألا نيب اوءمحت نأو) هلو (ىلوألا ةلأملا)

 . نيتخالا نيب عمجاو مكتانبو مكتاهمأ

 امهكنامب وأ ءاعم امهحكتي نأ امإ : هجوأ ةثالث ىلع عقي نيتتخالا نيب عملا( ةيناثلا ةلأسملا)

 : نيهجو ىلع عقي كلذف . حاكنلا ىف نيتخالا نيب عملا امأ « ىرخالا كلميوامهادحإ حكت :

 نأ 1 كاشير 1 « نييعتلا وأ « عملا امإ : انههركسحلاف « اعيمج ام ماع دقعي 7 اههدحأ

 نإ , هنع هللا يضر ةفينح ينأ لصأ ىلع لكشم هنأ الإ ء اولاق اذكه ةيآلا هذه ركحب لطابف عملا
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 هم 0 0 ا 2 ساس

 مداح و ,م نذل منا اننا ا

 ىلع فلح ول كلذكو . نهف ةينازلا هذه لخدتال « نالف ءاسنل ا نال ةيآلا هذه ىف

 . ملعأهتاو لالدتسالا اذه فعض تبتف  ةينازلا هذهب ربلاو ثنحلا لصحيال ؛نالفىب ءاسأ

 .تامرهلا نم (رشع ىناثلا عوتلا)

 لئاسم هيفو « مبالصأ نم نيذلا مكئانبأ لئالحو ل ىلاعت هلوق

 وبأ لاقو « هنبا ةيراحب جوزتي نأ بالا زوحيال : هللا همحر ىعفاشلا لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 ىلع ةمرحم نبالا ةليلحو « ةليلح نءالاةي راج :لاقف ىعفاشلا جتحا . زوج هنإ : هنعهللأ ىذر ةفينح

 ولا لكالا ىدع نكي ةلعف ةليلخلا :لوقتف ةليلحخلا نع تحبلاب اهنا ل والا ةمدقملا:امأ بالا

 اللف .ةحالا ره ىذلا لدا, نمراذؤجام ناك .نأ : انهدخأ: :ناهجو هيذقإلا لاوعفللا وعم

 انا نأ . ىاقلا . هل ةللج ارك تح وذ كلادكا ةيراجلا نأ كشاالاو!::ةللخلا ىأ قلخحلا نم نك

 عصوم ةيراجلا نأ كش الو ؛ لولا ل نوكي ءىثث نع ةرابع ةليللاف ؛لولحلا نم اذوخأم كلذ

 هلا ]: لوذألا ::اضيأ ناهجو هيفف لعافلا ىتعم ةليلخلا :انلقاذإبامأ « هلةللح تنانكف؛ داسلا ل واح

 07 كرا ىو دحاو فال قودجاو بوت فب نال امنا رخنالاب امهم دحتاوأ لك كاضتا

 القل هك ور ىو هبحاص بلقو لاح هناك امهنمدحا و لك نأ : ىناثلا . كلّدك ة.راخلا نأ كشالو

 ىهوةيناثلا ةمدقملاامأو « ةليلح نبالاةيراجنأ هانركذ ام عومجمب تبثف « ةفلالاو ةبحلا نم امهنيبام

 ةغللا لهأ نإ : لاقيال (نيذلا ركتانبأ لئالحو) ىلاعت هلوقل بالا ىلع ةمرحم نبالا ةليلح نأ
 ةرهاظلا تاقاقتشالا نم ةعبراألا هوجولا هذمم انيب دق انإ :لوقن انلهتجوز لجرلاةليلح : نولوةي

 ؟ ىئنلا ىلع ةداهشوهو فيكف .هياا تفتليال هومتركذ ىذلالقنلاف « ةيراجلا لوانتي ةلياخلا ظفل نأ

 هل هاه راو هك ررلا ل واني دم هرههيانككلاو ءةجوزلا لاوانتي :ةايللقلا ظنا نركتال اناف

 هيلإ تفتليالو ىلا لع ةدابش كلذك سيل هنإ :لوقي نم

 مالسالا ردصفف ىنبتملا ناكو « ىنبتملانع ًازارتحا (مكبالصأ نم نيذلا) هلوق «ةيناثلا ةلأسملا)

 سو هياعهتلا يصل وسرلايكت ؛هبلص نمنكي مل اذإانباداعدا نم ةليلحناسنالا ىلع مر حبال و ؛نبالاةلزنم

 هللا ىلص ىنلا ةمع ةنبا بنيز تناكو «بلطملادبع تنب ةميمأ تنب ىهو ةيدسألا شحجتنب بنيز

 امو) ىلاعتهتلالزنأفهنبا ةأرماجوزتدنإ :نوكرشملالاقف ةثراحنب ديز ةجوز تناكنأدعب « « ٍلسو هيلع

 . ( مهتايعدأ جا اوزأ ْ 2 نينمؤملا ىلع نو 3 الكل لاقو ( مءانبأ مكءايعدأ لعج



 3 ّْ ةيآلا « ؟روجح ىف ىناللا ميابرو» ىلاعت هلوق

 ناتغل هيفو ؛ رجح 0 روجحلاو ؛ دحاو ىنعمب هيبرأهتييرو : هيرأ انالف تبر : لاقي اهمريوهلجرلا

 ؛ كتيبرتف ىأ(كروجح )هل وقب دارااو ءرسكلاوحتفلاب هرجحو ناسنالا رجح : تيكسلا نبا لاق

 ةاليفط قال نم لك نأ ةراعتسالا هذهزف تيملاوأ ةنينقت ىف ناك اذا: نالت 2 فن

 نم 0 « نالف ةناضح ىف نالف : لاقي 5 « ةيبرتلا نع ةرابع رجحلا راصف « هرجحىف هسلجأ

 َ مكتوب ىف ىأ كروجح ىف : ةديبع وبأ لاقو . طبالا وه ىذلا نضحلا

 : لاق هنأ هنع هللا ىضر ىلع رع ناثدحلا نب سوأ نب كلام ىور 4ةيناثلا ةلأسملاإ)

 نأ هل زو< هناف لوخدلا دعب مالا قراف مث ءرخآ دلب ىف تناكو جوزلا رجح ىف نكت مل اذا ةبييرلا

 ىف ىناللا كيئابرو) لاق ىلاعت هنأب كلذ ىلع جتحا هيلع هللا تاوضر هنأ لقنو « ةبيبرلا جوذتي

 تاف دقف هرجح ىف الو هتيبرت ىف نكت مل اذاف ؛هرجحىف امنوك ءهل ةبيير اهنوك ىفطرش (؟روجح

 لخداذإ :اولاق مهئاف ءاملعلارئاس امأو . نسح لالدتسا اذهو ؛ ةمرحلا تيثتال نأ بجوف  طرشلا

 متلخد اونوككم ناف )ىلاعتهلوق هيلع ليادلاو « نكتمل رأةتي زرت ىف تناكءاوسا اهنا هلاك كما

 كوضحل ىذتت ملا نأ قطتقي انهو 13 وعدا مدع درجمب حانجلا عف فر قاع ( مكيلع حانج الف نوب

 كا نأ ةلغأللا معالا نأ وهف ل واللا: لؤَملاا ةجح عدس اولا اما 5 حانجلا

 للا ىف لمورق لفلا اذه نأ « معأللا ىلع مالكلا اذهف ٠ ةتيسرتاف نكت ع ناشالا 1

 ٠ . مرحتلا اذه

 ىلاعتهلوقب ةرهاصملا ةمرح بجوي انزلا نأ تابثإ ىف ىزارلا ركب وبأ كسمت4ةثلاثلا ةلأسملا))

 ءطولا قلطمل مسا اهب لوخدلا نآل : لاق (نبب متلخد ىتاللا مكئاسن نم كروجح ىف ىناللا مبئابدو)

 اذهو « تنبلا ميرحت بجوي مالاب انزلا نأ ىلع اذه لدف « احافس وأ احاكن ءطولا ناك ءاوس

 ةيالاهذه نأ :لوأآألا: نيليلدل ةحوكنملاب ةصتخم ةيآلا هذه نال كلذو ؛ فعضلا ةياهن ىفلالدتسالا

 ةيآلا ىف اهوخد عنتميف « كلذك تسيل اهب ىتزملاواههلوخدلبق هناسن نم تناك ةأرما تلوانت امإ

 كاظن نمااجتك نأ ىطتش ملخد ىناللا مكتان نم)هلوق نأ :لوالا : نيبجو نمل والاد

 نم ىلإو « اهب الو خدم نوكت نم ىلإ مهءاسن مسق ىلاعت هنأ٠: قاثلاو ءاج ةلوخد لع امدقتما كر

 نيمسقلانيذه ىلإ ةمسق:٠مؤاسن ناك اذإ و ( نهب 55 اونوكك ل ناف) هلوق ليلدب ؛ كاذك نوكال

 كلذف ةكاذك كيل ةئزملا نأ ناين امأو ا اهب لولالا وتاعما رخأ نانا للا نركا

 ملهناف انزلا ىف امأ ء اهب لخديملوأ اهب لخد ءاوس هئاسن نم دقعلا محب ةأراا تراص حاكتاا ىف نآل

 ةلحاد هع ةيوللا نآلاقب كفا ماش نا رو ريض نعم لل 5 لق نط

 « ٠١ رخف دس هد



 ةيألا )» 0 ىناللا ماتا هلاعت هم 3

 6 رثو سس ها ل

 0 2 نا ن نا: . ملحد ىناللا م 32 ةاّسن نم ٠ ؟روجحف ىالل 33 ابرو

 ملع حانج 0 3 . ملح

 :لوقي مث زييقلا انهه «نم» ةملكب دارا نوكيف ء نبم متلخد ىناللا مكئاسن نم مكئاسن تاهمأو

 ءارها انها نمر ةفلك دا رمل نوكف ٠ 0 متلخد ىتاللا مكئاسأ 06 كروجح ىف ىناللا ميئابرو

 هيمورفم الك ىف كرتشالا دحاولا ظفللا لاعتسا مزايف . ةجيدخ نم لوسرلا تانب : لوقياو ةياغلا

 نكرر لاو هاوقك لافت ال < نمر ةنلك نإ : لاقيف هنع تاج نأ نكمو ؛ةئاج ريغ .هناو

 قاطمىنعمو «ىنم ددلا الو دد نم انأام» مالسااو ةالصلا هيلع لاقو(ضعب نم مبضعب تانمؤملاو

 تا لاو اقرا ف ردا ناكل

 05002 2 ه1 نعا يعش نب ورعا ىوراام : هانلقام لع :ةلالدلا ف «بارلا هجولا)

 تنبلاب لخد « اهمأ جوزتي نأ هل لحي الف ةأرملا لجرلا حيكن اذا : لاق هنأ لو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ريرج نب دم نعطو « تنبلا جوزت ءاش ناف اهقلط مث اهب لخدي لف ملا جوزت اذاو « لخدي مل وأ

 لبق اهتنب قلط اذا ةأرملا مأ حاكحنب ىتفي دوعسم نب هللادبع ناكو . ثيدحلا اذه ةحص ىف ىربطلا

 الذ : هاوتف فالخ ىلع نيعمب مهفداصف ةنيدملا ىلا بهذ نأ قفتاف : ةفوكلاب ذئمويوهوسيسملا

 02 لررتلا ةاردأو ثانلا'ةيلع عرقو لجرلا كلذ ىلا بهذ ىتح هراد لخدي مل ةفوكلا ىلا عجر

 الك 1 قلظ اذا لجرلا . لاق تباث ينير نأ تيشنملا قب ديدتم نع ةداتق ىزووور ةأزرملا كلت

 . اهمأ جوزتي مل تتام نإو  اهمأ جوزت لوخدلا لبق اهقلط ناف اهمأ جوزت, نأ دارأو لوخدلا

 قاعتيال لوخدلا لبققالطلا فرأل ؛ ميرحتلا ىف قالطااو توملا نيب قرف امنإ هنأ لعاو

 لوخدلا ؟-ىف ناك املف توملا امأو : ةدع اهيلع بحيال هنأ ىرت الأ ؛ لوخدلا ماكحأ نم ءىث هب

 . ميرحتلا اذهل اببس هللا هلعج مرجال ؛ةدعلا بوجو بابىف

 . تامرحلا نم (ر شع ىداحلا عونلاإ)

 متلخد اونوكست مل ناف نم متلخد ىناللا مئاسن ف كروجح ىف ىناللا مكيئابرو إل ىلاعت هلوق

 ( يلع جانج الفا نيب
 : لئاسم هيفو

 نال ةبوبره اهانعمو ؛ هريغنم لجرلا ةأرما تنب ىهو :ةبييرعمج :بئابرلا(ىلوألاةلأسملا)



 ساب ةيالا ركل كك تا كاع هلوق

 ا را

 3 ايناكاقات

 امهدحأ مبف لعج فيكنف ؛ برعلا ناسسلب ءاملعلا نمو ةناحصلا ءاهّف نم امهنم دحاو لك ناكو ٠ هنم

 ىفخ امل باقلل ىمعملا ديدشلا بصعتلا الولو . همصخ لوق ىلع ةجح رخآلا مهف لعجب مو ة 0

 , ةسيقألاو ثيداحألاب هبهذم تايثإ ىف كسمتي ذخأ ىزارلا ركب ابأ نا مث ء تالكلا هذه فعض

 اماف كلذ ىوسام امأف « ةيآلا نم هطينتسيام الإ ركذيال نأ بجو نآرقلا ماكحأ ىف ملكت نمو

 :هقفلا ةتكلا ىلا

 .تامرحما نم« رشاعلا عونلاإ)

 :ناتلأسم هيفو ( ئاسن تاهمأو إل ىلاعت هلوق

 مالاوب الا لبق نم اهتادج عيمجو ةيلصالا تاهمالا ةيآلا هذه ىف لخدي (ىلوألا ةلأسملا)

 :ةنسنلا قلت

 هر را اب جودت نم نأ نيعباتلاو ةباحصلا نم نيرثك لا بهذم ين اثلا ةلأسملا)

 تنبلاب لوخدلاب مرحت امنإ ةأرملا مأ نأ ةباحصلا نم عمج معزو « لخدي مل وأ اهب لخد ءاوس اهمأ

 رهظأو ؛ رباجوريبزلا نباو رمع نباو ديزو ىلع لوق وهو « اهمأب لوخدلاب مرحت امإ ةيبرلا نأ اك

 ميئابرو مكئاسن تاهمأو ) هلوق وهو نيدكح ركذ ىلاعت هنأ مهتجحو « سابع نبا نع تاياؤرلا

 نوكي نأ بجوف ( نم متاخد ىناللا مكئاسن نم ) هلوق وهو اطرش ركذ مث ( عروجح ىف ىناللا

 ةلج ( كئاسن تاهمأو) ىلاعت هلوق نأ لوألا لوقلا ةجحو ء اعم نيتلملا ىف اربتعم طرشلا كلذ

 امنِإو ؛همومع ىلع هباَقبب لولا بجوف ؛هيلا طرشلا كلذ دوع ىلع ليلدلا لدي لو اهسفنب ةلقتسم

 كرك قس يدل ةقلاعت نم كالا كرش نأ وذو ل وازلا "رس نناع قرع ا

 اكرت ةيناثلا ةلمجاب هقيلعتناكف ,ةيناثلا ةلمجلاب هقيلعت ىلإ ةجاح انب نكي مل نيتلخا ىدحاب هانقلع اذاف

 هيلا طرشلا دوعو , مولعمةلمجا هذه مومع نأ وهو : ىناثلا . زوال هناو « ليلد ريغ نم رهاظلل

 نيتلتا ل انتاغ نك نأ نونو« طقم ةةريخاللا ةلمكابا [صتنع طرشلا نوك نأ روك هل رد

 زوجالهناو ء. كوكشم صصخم مومعلا رهاظل كرت نيتامجا ىلإ طرشلا اذه دوعب لوقلاو ءاعم

 نوكينأ امإو : ماع اروصقه نوكي نأ اماف لوألا ةلمجلا ىلإ داعو طرشلا اذه نأ وهو :ثلاثلا
 بئابرلا مرحتب لوقلا مزاي ريدقتلا اذه ىلع نآل ؛لطابلوألاو . ًاضيأ ةيناثلا ةلمجلابو | اقلعت»

 اذكه ةيآلا مظن ريصي ريدقتلا اذه ىلع ىراأل ءاضيأل طاب ىناثلاو , عامجالاب لطاب كلذو ؛ اًملطم
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 "اب

 ىلا تبسنتا ةأرما لك كلذك و . هتعضرأ ىلا ىه عاضرلا نم ناسنالا مأ (ةثلاثا ةلأسملا)

 . مالا ىف ام" بالا ىف لاحلاو ؛ عاضرلا ةبج نم اا 0 ل127 نم امل ةموماللار ةعضرملا كلت

 لوألا : ةثالثف تاوخألا امأو «قيرطلا كلذب اضيأ تنبلا تفرع دقف بالاو مالا تفرع اذاو

 كل اد رأ ءاوش (كيبأ نبلب كمأ اهتعضرأ ىلا ةيبتجالا ةريغصلا لهو ا: كمأو كيال كتخأ

 نبلب كيأةجوز اهتعضرأ ىتلا ىهو ؛ كمأ نود كيبل كتخأ ةيناثلاو ٠ كدحب وأ كلبق دلو عم وأ

 اقف 2 اذار ؛ حا لجر نيلج كمأ !معهضرأ ىلا اور .كسأ نود: كمال كتحأ 'ةثلاثلا و كينأ

 . تخالا تانبو خآلا تانبو تالاخلاو تاهلا ةفرعم كيلع لبس كلذ

 «تاعضر سمخ نوكي نأ طرشب مرحب عاضرلا : هيلع هللا ةمحر ىعفاشلا لاق ةعبارلا ةلأسملا)

 !ةرعلا ةروس ىف ةلاسملا هذه" رم دق: ةيفاك ةدحاّولا ةعتضرلا : هنعاتتلا ئطر ةفينح ونأ:لاقو

 لعفب ةوخالاو ةمودآلا ىنعي مسالا اذه قاع ىلاعت هنا : لاقف ةيآلا هذبب ىزارلا ركب وبأ جتحاو

 ىلاعت هلوق نا : لاقف هسفن لأس م , كحلا هيلع بترتي نأ بجو لعفلا اذه لصح تيل ؛عاضرلا

 ' مك وسك ىتاللا مك تاهمأ أو ؛ مكيطعأىناللا مياهمأو : لئاقلالوقةلزنع (مكنعضرأ ىناللا مكاهمأو)

 59 لاقىلاعت 9 ول لب ؛ عاضرلا لعف ىلع ةيتخالاو ةمومألا ةفص لوصح مدقت ىضتتقي اهو

 . الصاح ؟دوصقم ناكل مكتاهمأ نر

 اقحتسم مسالا ناك الف  ةمومالا ةمس اهوسكب ىذلا وه عاضرلا : لاق نا ل كا

 ةمومألا,.ما نآل ؛ مكنوسكى اللا مكتاهمأو هلود فالف اقل مكحلا ناك عاضرلا دوجوب

 ىلا لجر ءاج هنأ ىور ام ةيآلا هذه نم موبفم كلذ نأ ىلع لديو لاق « ةوسكلا نم دافتسم ريغ

 102 نان رلاك (نيتعضرلاب الو ةعضرلاب سأنال: نوزلا نا لاقت: لاقت امينع!هتلا يضر نع انا

 نمرمع نبا لقعف لاق (ةعاضرلا نم مكتاوخأو) ىلاعت هللا لاق « ريبزلا نبأ ءاضق نم ريخ هللا ءاضق

 . ليلقلا عاضرلاب ميرحتلا ظفالا رهاظ

 عاضرلا لعف نم ءاج امنإ ةمومآلا مسا نا : هلوق امأ « ًادج كيكر باوجلا اذه نأ ملعاو

 كدنعو ؛« تارم سمخعاضرلا نم ءاج امتإ ةمومالا مد نأ ىدنعناف «هفالإ عازنلا لهو : لوقنف

 كسقلا تيثأاذاف ء لصاللا اذهتايثال ةبآلا هذبم تكسمت امنإ - , عاضرلا لصأ نم ءاج امنإ

 ناي كلاما. ظوابلو زودت واةلاولاللاب اال ىلا: كيتا دقناحتك ل ضأألا دكا ا[ ةنؤلا هقج

 همهف ام رييزلا نبا نأ امب ضراعموبف ؛عاضرلا لعف درجمب ميرحتلا لوصح ةيآلا نم مهف رمت نبا



 قه ش ةيالا « مكنعضرأ ىناللا مكتابمأ و» ىلاعت هلوق

 5 هس كاس 620 مق 2

 ةعاض 0 2 ءاوحأو متتسأ ىلأ من 1

 .طقف مالا 0 تاّوخاللاو طقف بآلا نم كارلا

 عجرر ذ لك : هللا همحر ىدحأولا لاق . تالاخلاو تاعلا «سماخلاو عبارلا عونلا)

 عجر تأ لكو.«كمأ ىأ تحأ نو ماللا:ةهج نم ةمكلا نوكتا دقو  كتع هتحأف هيلا كلل
 . كيبأ مأ تخأ ىهو بالا ةهج نم ةلاخلا نوكتت دقو «كتلاخاهتخأف ةدالولاب اهملا كبس

 تخاألا تانبوخالا تانب فلوقلاو : تخالاتانبو خاألا تانب (عباسلاو سداسلا عونلاإ)

 لاق .ماحرالاو باسنالاب باتكلا ضن ىف ةمرحم ةعبسلا ماسقأللا «ذهف . بلصلاتانب ف لوقلاك

 نم هجوب لكحل ديؤم اهعرحتف ؛ م>رلاو بسنلل اهحاكن هللا مرح ةأزطل لك نورسفملا

 َّق ناكذ ىناللا نهف 5 ”ىراط باس تامر كرصي 0 نوحاكن لحب ىناوللا امو 2 هوجولا

 . ةيالا قاب

 «عساتلاو نماثلا عونلا)

 « ةعاضرلا نمد مكتاوخأو مدعضرأ ىناللا مكتامأو) 0 هلوق

 5 لك ةيفو

 اهل اول تاون وهام تالا ]تاخر حنا لاق (ىوآلا ةلأسملا)

 . ةمر+لا لجأل (مهتابمأ هجاوزأو) هلوق ىف نينمؤملا تاهمأ مالسلا هيلع ىنلا جاوزأ ىمس ىلاعت

 ةعاضرلا ةهجنم تاوخالاو تاهمألا ةمرحىلع ةيآلا هذهف ضنملاعت هنأ «ةيناثلا ةلأسملا)

 «بدنلا نممرحبام عاضرلا نممرحب »لاق سو هيلع هللا لص هنالل ؛نملعةروصقمريغ ةمرلا نأ الإ

 « أمأ ةعضرملا ىمس امل ىلاعت هنأ كلذو « تايآلا هذه ةلالدب كاذك مآلا نأ انفرع امنإو

 مرح ىلاعت هنال كلذو , بسنلا ىرج عاضرلا قل ىلع كلذ هبن دقف ؛ انيادةطرللا

 ا 2 تانبلاو تاهماألا امو )2 ةدالوأا قر راك نايل ره 8 نان :اعيف تسلا كت

 لاا هنأ > 34 كدا تائيو خاألا تانار تاللاخلاو تاعلاو تاوخاللا نهو :ةوخالا قيرطب

 م-قنمرك ذف :قابلا ىلعاممامبنتةدحا وةروص نيمسقلا نيذهنمرك ذعاضرلا لا وأ ىفكلذ دعب عرش

 نيذه نم نيلاثملا نيذه 0 هبنو 3 تاوخاللا ةوظالا ةبأرق م نمهو ؛تابهاألا ةدال وأ|ةبارق

 حيرصب نايبلااذه دك أ مالسلاهيلعدنا مث « بسنلا ىفلاحلاك عاضرلا باب ىف لالا نأ ىلع نيمسقلا

 اذهو 2 ةيآلا موهفمل ًاقباطم ثيدسحلا عوض راصف «بسذلا نم مرحأم عاضرلا نمد مرد هلوق



 ةبآلا ءركتانبو مكتاهمأ مكيلع تمرح »ىلاعت هلوق 01

 . مدقتام ريرقتلاو عيرفتاا فابف كلذ تبث اذإو ؛ ةدحاو ا دقعلا ش

 ::ناتلامش هفر احايلا -: قافرخلا نم ىناثاا عونلا)

 روك ذب وأ ثاناب ؛تاجردبوأ ةجردب ةدالولاب كيلا اهيسن عجري ىثثأ لك 4«ىلوألا ةلأسملا))

 نيع هيف ثحبلاف ؟ ازاجم وأ ةقيقح اتنب ىمست لهف تنباا تنبو نبالا تنب امأو : كنتب ىهف
 . تابماللا ىف هانركذام

 لاقو . ىتازلا لعمرحتال انزلا ءام نم ةقولخلا تنبلا : هللا همحر ىعفاشلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)ب

 اتنب تسيل اهنإ : انلق امن . مرحتال نأ بجوف هل اتنب تسيل اهنأ ىعفاشلا ةجح . مرت : ةفيتحو بأ

 نيف هن راع بنوك نشاو ةقشملا لع!ءاتا هلا از اهتوك تيكا نأ :امإةغفلتج ابأ . نأ: لوألا: ةاؤجاول

 امأ  اسكعو ادرط هبهذم بع لدطاب لوآألاو « بسنلا اذه توبثب عرشلا مكح ىلع ءانب وأ « هلام

 هنأ مولعم دلولا اذهف ءدلوب تنأف هراد ىف اهسبحو اهضتفاو اركب ةيراج ىرتشا اذإ هنأ وهف درطلا

 نوك وه ببسلا ناكولو ؛ قاحلتسالا دنع الإ اهبسن تبثيال : لاق ةفينح ابأ نأ عم هئام نم قولخم

 انآ ١ ا [ككلا اعأررال تاحلعل ال !ةةريغبا تيسنلا انتهت كروب: ىف تفقااوت/ اهلي هتاما قم الختم دلارلا

 ريغ هنأب عطقلا عم انه بسنلا تيثأ ةفينح وبأف دو كانه لصحو ةيبرغملاب جوزت اذإ قرشملا

 لوق ىلع اسكعو ادرط لطاب بسنلل ايبس هئام نم قيلختلا لعجب لوقلا ذأ تبئف ؛ هئاد نم قولخم

 بسنال هنأ ىلع نويلسملا عمجأ انههف « عرشلا حب تبثي امإ بسنلا : انلق اذإ امأف ةكيمشا نأ

 كرف ؛ باسننالا كلذ. نم هعنم ئضاقلا لع. بجول ىتازلا ىلإ بسننا ولو ء ىنازلا نم انزلا دلول

 . عرشلا مكح ىلع ءانب الو .ةقيقحلا ىلع ءانبال ؛نكممريغ هيلا اهباسنتا نأ

 : هلوقف «رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب كسلا (ىناثلا هولا

 1 نةاارفلا ىف كسنلا أضحت وضعت رخانلل ادلزإلا

 تتبثلو (نييثناألا لثم ركذلل) ىلاعت هلوقل ثاريملا تذخأل هل تنب تناكول (تلاثلا هجولا)

 1 اضع و اتقن هيلع جا لاو ءانقك خلا مكان اوجوز» مالسااو هيلع هلوقل ءرابجالا ةبالو هل

 بجو هلآتنب تسيل اهنأ تبث اذإو « ةيتنبلا ءافتنا انبلع كلذنم ءىش تبثي لاملف ءاهم ةولخلا تلخلو

 , ةرهاصملا ةمرح بجوي انزلا نأ ل جال وأ : ةيتتبلل امإ اهب جوزتلا ةمرح نآل : امج وذتلا لحي نأ

 يك ةلطاب اضيأ انزلا ببسب ةرهاصملا ةمرحو . انركذ اك ةلطاب ةيتنبلاو . عامجالاب تباث رصحلا اذهو

 . ملعأ هللاو ىتازلا ىلع ةمر# ريغ اهنأ تبثف « ةلأسملا هذه حرش مدقت

 لكم مالاو بالا نم تاوخإإلا هيف لخدبو : تاوخإإلا :تامرحلا نم « ثلاثلا عونلا)



 4 0 ةيآلا ءكتانبو مكتاهمأ مكيلع تمر>» ىلاعت هلوق

 داق. ,قيق زر عاشأ رالف رك نان اخ ندا

 ةجردب كمأ ةهج نموأ كيبأ ةرج نم ةدالولاب اهيلا كبسن عجر ةأرما لك «ة يناثلا ةلأسملا)

 كشال مالا ظفا نأ وهو ثحب انهه مث . كمأ ىهف روكذي وأ اهلا تعجر ثاناب ؛ تاجردب وأ

 مالا ظفل ناك ناف ءازاجم وأ ةقيقح نوكي نأ اماف تادجلا ىف امأف . ةيلصالا مالا ىف ةقيقح هنأ

 اًتطاوتم اظفل ناك ن اف . اكرتشم وأ انطاوتماظفل نوكي نأ اماف .تادجلاىفو ةيلصألا مالا ىف ةةيقح

 تادجلا رئاس نيبو ةياصالا مالا نيب كرتشم ردق ءازاب اعوضوم مالا ظفل نوكي نأ ىنعأ

 مير ىفو ةيلصألا مالا محرحت ىف اصن (مكتاهمأ مكيلع تمرح) ىلاعت هلوق نوكي ريدقتلا اذه ىلعف

 ظفللا نأ لع عرفتي اذهف ءتادجلاىفو ةيلصالا مالا ىف اكرتشممالا ظفل ناكنإامأو « تادجلا عيمج

 نوكي ذئئيحو ؛لكلاىلءانبه ظفالا لمحه زوج نف ؟ال مأ اعمامهمفهلاعتسا ز وجب لهنيم أ نيب كرتشملا

 : عضوملا اذه ىف ناقيرط ممل كلذب نولئاقلاف  زو<يال : لاق نمو « هيلع اصوصنم تادجلا ميرحت

 اذه نم دافتسم اهحاكن مرحتف « ةيلصآلا مالا انهه هب ديرأ هنأ كشال مالا ظفل نأ : امهدحأ

 ىلاعت هنأ : ىتاثااو . عامجالا نم لب ؛صن'ا اذهنم دافتسم ريخف تادجلا حاكن ميرحت امأو « هجولا

 مالا ىف ةقيح مالا ظفل : اناق اذإ امأ « رخآ اموهفم ةرم لك ىف ديري « نيترم ةيآلا هذ ملكت

 هزاجموهتقيقح ىف ةدحاو ةعفد دحاوا ظفللالاعتساز وج الهنأ تبث دقف ؛ تادجلا ىفزاجم ةيلصأللا

 , ةيلصالا مالا ىف ةقيقح مالا ظفل ناك اذإ اف امهانركذ ناذللا ناقيرطلا عجري ذليحو « اعم

 :ثكادلا و

 لاقو . دحلا همزاي اب لخدو همأب لجرلا جوزت اذإ : هللا همحر ىعفاشلا لاق ةثلاثلا ةلأسملا)

 ناكف ؛ ةدحاو ةباثمب همدعو حاكسنلا اذه دوجو نأ ىعفاشلا ةجح . همزايال هللا همحر ةفينح وبأ

 (ةدلج ةئام امهنم دحاو لكاودلجاف ىتازلاو ةينازلا) ىلاعت هلوقل دحلا همزليف اضحم انز ءطولا اذه

 دقو (مكتاهمأ كيلع تمرح) لاق ىلاعت هنآل ةدحاو ةياثمب همدعو حاكتاا اذه دوجو نإ :انلق امنإ

 أهحاكن مجرحت :ةيألاهذه نم ىلاعت هللا دارم نأ مالسلاو ةالصلا هيلع دم نيد نم ةرورضلاب لع

 اماف « داقعنالا اذه لصحولف ؛ لوبقلاو باحيالا ةغيص الإ سيل دوجوملا : لوقتف اذه تيم اذإو

 لوبقلاو باحيالا ةغيص نال . لطاب لوألاو عرشلا كح ىف وأ ةقيةحلا ىف لصح هنإ : لاقي نأ

 دوجوملا نيب داقعنالا لوصحو . باجبالا دعب الإ دجو.ال لوبقلاو « قبال ضرع وهو مالك

 نوك عمو . اعطق دقعلا اذه نالطب ةيآلا هذه ىف ني عرشلا نال « لطاب ىتاثلاو . لاحت مودعملاو

 امه دوجو نأ تبثف ؟ اعرش دقعنم هنأب لوقلا نكي فيك ؛عرشلا كح ىف اهطق الطاب دقعلا اذيه



 ةيآلا«مكتانبو ركتاهمأ مكبلع تمرح :لأعت هلوق 3

 « لصفنمليلدب الإ كلذ فرعي الفلبقتسملاو رضاحلل لوانتم ريغ ظفالا رهاظو ؛ ىضاملا ىف ميرحتلا

 دو مهتاهمأ عم دحأ لك ىلع مرح دق هنأ ىضتقي ( مكن اهمأ ركياع تمر>)هلوقرهاظ نأ 5 امماخو

 5 درفلابدرفلا ةلباقم ىضتميف «عمجأب عمجا لب اقىلاعت هنأ دوصقملا 0 5 كلا دك ننال هنأمولعمو «مهتأنب

 » رهاظاا نع لودع عون هيف أذدو: ةصاخهتتبو 3 ةصاخ ه5 لك ىلعم رح دق ىللاعت هلل' تل دش اذه

 هلوق ناكل ةمرابافوصوم ادبأ ناك ول ذإ 2 للا قدسل هرهاظ رعشل ( تهر>) هلوق نأ - امد

 ارا نأ تيف ::لاعأ وهو .توجتوملا داجإ كلذاَنؤكتف «.مازح هفن قاوه امل امرت (كتمرح)

 نع رابخالا دارملا لب ءروكذملالاكشالا. مزاي ىتح محرحتلا ديدجن سيل (تمرح) هلوق ند

 . مل أهلا وبولطملا تاشإىف فاكر يغ هدحو ةيآلا رهاظ نأ هوجولا هذه تدق 5 ميرحتلا لوصح

 مالسلا هيلع مدآ نمز نم ةتباث تناك تانبلاو تاهمألا ة.مرح نأ ملعا 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 لوسر تشدارز نا لب « ةيلالا نايدآلا نم ءىش ىف نهحاكن لح تبثي ملو «نامزاا اذه ىلإ

 لقن دقف تاوخالا حاكن امأ .اباذك ناكهناىلع اوقفتا نيماسملا رثك أ نأ الإ ؛هلحب لاقسوجلا

 « ةرورضلا ليبس ىلع كلذ ةحاباب هللا كح امنإو : مالسلا هيلع مدآ نمز ىف احابم ناككلذ نأ

 ءانبأ نهم جوزيل ةنجلا نم ىراوحلا ثعبي ناك ىلاعت هنا :لاقو ؛ كلذركنأ خياشملا ضعب تيأرو

 دكتخ 2 لا لهأ نم هتان جاوذأو هئانبأ تاجوز ناك اذإ هنالل 2 كدعل اذهو مالسأا هيلع مدآ

 اذهل بسلا نأ ءاسلعلا ركذو . لطاب عامجالاب كلذو ؛ طقف مدآ دالوأ نم لسنلا اذه نوكيال

 عضوملا ىف الإ هيلع مدقي الو رك د: نها ىدتتو نالتنالا (ناف :ةناهإو لالذإ طولا نأ :محرحتلا

 تاهماألا نوص بجو كلذك مالا ناك اذإو « هركذب الإ نوكيال متشلا عاونأ رثك أو : لاخلا

 تنبلاو «لالذالا اذه نع امنوص بجوف « ماعنالا هوجو ظعأ دلولا ىلع مألا ماعنإ نآل هنع

 001 بجيف « ىد ةعضل ةمطاف» مالسلاو ةدلتملا هيلع لاق هنم ضعلو كانا نم ءزج ةلزنع

 عرشنلو. ملعأمشا اال ل وفل ا دك ا لال دال !ئرع فرك انعم هيرمان ا ناقل ١ لالالا ادع

 ةلومف لضاقلا ىف نآلا

 ثا هيقو ؛ تابمالا.: تامرلا 5 ( لوألا عونلا)

 طقسأف ةهمأ لصألا ىف مالاو مالا عمجتابمآلا : هللا همحر ىدحاولالاق «ىلوألا ةلأسملا)

 : رعاشلا لاق دم>وتلا ىف ءاحلا

 ىبأ ساملاو فدنخ م

 :ىعازلا لاق ىدآلا ريغ ناورملا ب لمعتسام زثك أو.ءاهرينب تامأ لع مالا عمجب 7



 9 ' ةيآلا عيكتانبو ركتارمأ ركيلع تمرح» ىلاعت هلو
 انو: ءانلا تاهمأ و:ةعاضإلل ام تاَوخاإلااو:ةعاض ل١1 لف تاهماللا ::كللدلا هي 000

 ءانبالا جاوزأ فنرأ الإ ؛ ءابآلاو ءانبالا جاوزأو « ءاسنلاب لخد دق نوكي نأ طرشب ءاسنلا

 : لئاسم ةيآلاىفو . نيتخالانيب عمجاو « ةمدقتملا ةيآلا ىف ةروك ذم ءابآلا جاوزأو ءانهه ةروك ذم

 ىلإ ايف ميرحتلا فيضأ هنأل : لاق ةلمج ةبآلا هذه نأ ىلإ ىخركلا بهذ 4«لوألا ةلأسملا)

 كلذو : لاعفالا ىلإ هتفاضإ نكي امنإو «نايعالا ىلإ هتفاضإ نكعالمرحتلاو ؛ تانبلاو تاهمألا

 اهعاقيإ نكميال ىتلا لاعفالا ضعب ىلإ ميرحتلا اذه ةفاضإ تسيلف  ةيآلا ىف روكذم ريغ لعفلا

 ..هجولا اذه نم: ةل ةيآلا تراضف نكن ند ىلوأ :تانلاوتاهماللا تار

 لدي (؟ؤابأ حكنام اوحكنت الو) ىلاعت هلوق ميدقت نأ : لوآلا : نيهجو نم هنع باوجلاو

 مراكملا نك ن1 ىاثلا < نيحاكت رك( مكتاهمأ مكيلع تمرح) هلوق نم دارملا نأ ىلع

 نأ هيف لصالاو ؛ نهحاكن ميرحت هنم دارملا نأ سو هيلع هللا لص دم نيد نم ةرورضلاب

 : ليق اذاف «؛ فرعلا ىف اهنم بولطملا لعفلام< رحت دارالاف ؛ نايعالااىلإ اتفيضأ اذإ ةحابالاو ةمرحلا

 مكيلع تمرح : لبق اذإو ٠ امباكأ ميرحت دارملا نأ دحأ لك مهف ؛ مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح

 مالسلاوةالصلا هيلعلاقاملو ؛ نهحاكن مجرحتدارملا نأ دحأل ك مف ٠ متاوخأو مكتانبو مكتاهمأ

 اذاو :همد ةقارإ لحيال دارملا نأ دحأ لك مهفوثالث ناعم ىدحال الإ ملسم ءىرما مدلحبتال»

 هبشو تايهمدبلا ىف حدقلاىرجم ايراج اهيف تابيشثلا ءاقلإ ناك ةرورضلاب ةمولعم رومألا هذه تناك

 . لعأ هللاو ةكاكرلا ةياغىف تناكف « ةيئاطسفوسلا

 مسي ملام ىلع روكذم (مكيلع تمرح) هلوق نأ : اهدحأ : ىرخأ هوجو نم ثحب هيف ىدنع ىلب

 ائيش ةيآلا دفت ل كلذ تبث ملامو « ىلاعت هللا وه ميرحتلا اذه لعاف نأب حرصت هيف سيلف .هلعاف

 ىلع عامجالا نم اهعم دبال لب ءائيش ديفتال اهدحو ةيآلا هذهف , عامجالاب الإ هيلا ليبسالو : رخآ
 ”ةنيبأتلا 'ليبس لع محرحتلا“تاوبث-قااصن نيل: ( مكيلع تمرح) هلوق نأ.ةاافيناثأو“ ةليدعللاا دكت

 تمرح : لاقةرات ىلاعتهن اك«تقؤملا ىلاو « دي ؤملا ىلا هميسقت نكمب ةيآلا ىف روكذملا ردقلاناف

 ؛ ادلخم اديؤموكانبو مكتابمأ مكيلع تمرح : ىرخأو « طةفى الفلا تقولاىلا مكتانبو ركتاهمأ مكيلع

 ىف اصننكي ملء نيمسقلا نيذبب مسقتلل ادروم لعجب نآل احلاص ةيآلا ىف روكذملا ردقلا ناك اذاو

 تمرح)هلوق نأ : اهثلاثو « ةلصفنم ةلالد نملب ٠ ةيالا رهاظ نم دافتسيالديبأتلا اذهنذاف ءديبأتلا

 لكلا قح ىف مرحتلا اذه تايثاف « نيرضاحلا كئلوأب صصخيف ةبفاشم باطخ ( مكتاهمأ مكيلع

 اذهتوبث نءراخإ ( مكتاهمأ مكيلع تمر>) هلوق نأ : اهعبارو ء لصفنم ليلد نم دافتسي امنإ

 ه5 - 6١6|4



 ةيآلا «مكتانبو كتاهمأ كيلع تمرحو ىلاعت هلوق 1

 6 ل ا ا هاما هر هم 0 2 ار هاسس وت ١

 او مكتالاَحَو مكتامعو ارحل كو ها ,ح

 هم ه ا

 لا تانبو خالا

 داما سارع لعاب لا ةديرعابأ كت ملسو هيلع هللا لص ىننلا نأ : ءاربلا ىور . ةيلهاجلا ىف ناكنإو

 . هلاك دخان و هلثقللا هنأ

 عجار هنأ : لوألا : ناهجو هيف ؟ دوعي اذام ىلإ (هنإ) ىلاعت هلوق ىف ريمضلا(ةعبارلا ةلأسملا ١)

 مهولق ىف اركتم لزي مل ناك مهيلع همرح ىذلا اذه نأ ىلاعت هللا ملعأ « ىهنلا لبق حاكتلا اذه ىلإ

 بالا ةجوز نال كلذو . ىتقم : هيبأ ةأرما نم لجرلا دلول لوقت برعلا تناكو « مهدنع اتوةم

 « كلذ هبشي حاكنلا اذه ناك املف ؛ برعلا دنعءايشألا حبقأ نم تاهمالا حاكن ناكو « مالا هبشت

 نأ : ىناثلا ءاحيبقو اتوقمم ناك ادبأ حاكنلا اذه نأ ىلاعت هللا نيبف , مثدنع احبقتسم ناك مرجال

 اتقمو مالسالا ىف ةشحاف ناك هنأ ىلاعت هللا نيبف « ىهنلا دعب حاكتاا اذه ىلإ عجار ريمضلا اذه

 . فصولا اذم افوصوم هبلع ىفو هللا 20000 0 امإو : هللادنع

 حاكتلا اذه فصو امنإو «ةشحافهنا : اهوأ : ةثالث رومأب هفصو ىلاعت هنأ( ةسماخلا ةلأسملاإ)

 : اهناثو « شحاوفلا شف نم اهترشابم تناكف مالا هبشت بالا ةجوز نأ انيب امل ةشحاف هنأب

 وهو ؛هبحاصهيكترا حيبق أ ببسب كلذ لصح ؛ راقحتساب نورقم ضغبنع ةرابع وهو : تقملا

 «ءاس» ثيللا لاق (اليبس ءاسو) هلوق : اهتلاثو . راسخلاو ىرخلا ةياغ ىلع لدي دبعلا قح ىف هللا نم

 (اقيفر كئلوأ نسحو) لاق, لعافلا كلذل اريسفت بوصنم «اليبس»و رمضم هلعافو مزال لعف

 ةراشإ(ةشحافناكهنا)هلوقف. تاداعلافو عئارششلا فو: لوقعلا ف حبقلا :ةثالثحبقلا بتم نأ ملعاو

 ىف حبقلا ىلإ ةراشإ (اليبس ءاسو)هلوقو « ىعرشااحبقلا ىلإ ةراشإ (اةةمو) هلوقو « ىلقعلا حبقلا ىلإ

 ِ لعأ هللاو حبقلا ىف ةياغلا غلب دَقف هوجولا هذه هيف تعمتجا ىتمو ؛ةداعلاو فرعلا

 . تايآآلا هذه ىف ةروكذملا ءاسذلاب ةقلعتملا فيلاكتلا نم (سداسلا عونلاإ)

 خاألا تانبو مكتالاخو كتامعو كتاوخأو مكنانبو مكتاهمأ مكيلع تمر> ]ل ىلاعت هلوق

 (تخالا تانبو

 « بسنلا ةهج نم نهنم ةعبس : ناوسنلا نم افنص رشع ةعبرأ مرحت ىلع صن ىلاعت هنأ ملعا

 ةعبشو . تخاألا تانبو خاألا تانبو تالاخلاو تامعلاو تاوخالاو تانبلاو تاهمالا نهو



 3 ..ةيآلا «ءاسنلا نم ؤابآ ميكن ام اوحكس:: الود ىلاعت هلو

 امأو , ةيمرحلا هذه تايثاب عرشلا كح بسانتيف  ءاقبلا بولطم حاكنلا دنع لصاحلا لاصتالا نأ

 , ةيمرحما هذه تابثاب عرمشلا بسانتي ملف « ءاقبلا بولطم ريغ وهف انزلا دنع لصاخلا لاصتالا

 هنع هللا ىذر ىعف الا مامالا لوق نم وه اذهو « نيبابلا نيس قرفلا ف بسانم لوبقم هجوأاذهو .

 فيكف ءهب ت,مجر ءطوو ؛ هب تدمح ءطو : لاق ثيح نسحلا .نب دمحم دلال هذه ف هن رظانم كاع

 . ةلأسملا هذه ىف مالكلا نم ردقلا اذهب فتكناو ؟ ناهيتشي

 ىف ةلأسملا هذه ىف لوط ىزارلا ركب ابأ نأ انهه ءاصقتسالا اذه ركذ ىف ببسلا نأ ملعاو

 ََ . ةحيكرلا ةدسافلا هوجولاو ةطلتخما تاملكلا ىف اليوطت الإ ليوطتلا كلذ ناكامو ؛ هفينصت

 لإ او راو ىدتعت و ”نداأللا قفا اسأ ىعفاشلا مامالا عم ةملاكملا ىلإ مالا لاك هنأ

 هر ككل فااروالا تك نايا 2 ؛ هججح داربإ 0 هلئالدريرقت نءىماعتو ةهافسلا

 ميظعلا فلصتلاو ديدشلا حدقلا ربظأ ءاميسب هموصخ ىلعةرضمال وامنم هبهذمل عفنال ىلا تاهرتلا ىف

 كلت نم هسفن ىلع ىكبل ليصحتلا لهأ نم ناكولو « مهفلاخي نم مولع ةلقو هباحأ مولع ةرثك ىف

 انباتك ىاوظن نمو ا ايتقرذل لهآ ناك لع لئلا ملعتلو « اب هلوق ةرصن لواح ىتلا تاملكلا

 ريرقتلاو صيلختلا ةدش نم ةؤاؤل اهانلعج مث , ةزرخ هنم انذخأ انأ ٍلع فصنأو هباتك ىف رظأو

 نسح هللا لأسنو ؛ هقفلا دعاوق لعةقبطنم «لوصأألا نيناوق ىلع ةميقتسم ةبوجأب هنع انبجأ مث

 . ةرصنلاو قيفوتلا ماودو ةماخلا

 : امسح وهو : لوألا : اهوجو(فاس دقام الإ) هلوق ىف نورسفملا ركذ 4ةئلاثلا ةلأسملاإ)

 اوحكنت الو)هلوق نال ىندملا قيرط ىلع ءانثتسا اذه : لاقف لقملا لح بحاص ديسلا هركحذام

 بحاصلاق :ىناثلا  هنع وفعم هناف ميرحتلا ةبآ لوزن لبق (فلس دقام الإ ءانلا نم مؤابأ ح نام

 نأ منكمأ نإ ىنعي «مهف بيع الود» هلوق نم «مهفويس نأ نيعو' ىتتشا' ج0 ذه فا نكفلا

 هم رت ىف ةغلاملا 0 و «نكمم ريغ كلذو ؛هريغ كل لحالةناف ه و>كناف فلس دقام او>كنت

 نأ : ثلاثلا .طايخل | مس 2 لمجا جا ؛ ىتحو ؛ راقلا ضيبي ىتح :لاقي م « هتحابإ ىلإ قيرطلا دسو

 زواجتهتلا ناذ فاس دقام نكس :ىنعملاو « لبةتسملا نم ىضاملا ءانقتسازوحيال هنألل عطقنم ءانثتسا اذه

 د.بىأ(ىلوألا ةنوملا الإ ترملا ايف نوقوذيال)ىلاعتهلوةك « دعب ىنعمبانهه«الإ» : عبارلاو . هنع

 هيلع هنإ | :ولاق « هيلع نورد جناف فلس دق ام الإ هانعم : مهضعب لاق سال كوالا هنوللا

 ةئيدرلاةداعلاهذهنعمبجارخإن وكيل كلذ لءفامنإو ٠ نوتقرافمب ردأ مث ةدمنيملع مثرقأمالسلاو ةالصلا

 : هيبأةأرماحاكن ىلع ادحأ رقأام مالسلاوةالصلا هيلع هنآل .أطخاذه نإ : ليقو . جيردتلا ليبس ىلع



 ةيآلا »ع اسنلا نم عؤابأ ح ام 0 الو» لاك هل هلوق ل

 ( كابا كتاماو>ك2الو)هلوةقباسلاروكذملا ها اروكذلاىلإ دئاع ريمخ (رك 01

 هلوق نم وه هيلا تاروك ذملا برقأو ) تاروك ذملا برقأ ىلإ هدوع بحي ريمضلا نال كلذو

 الو) هلوق هيف لخديالو ؛هيلا ادئاع(كلذءاروام مكل لحأو) هلوق ناكف (متاهمأ مكيلع تهرح)

 اذإ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوةك ثيداحألا تامومعب كسمنت كار ) وابآ كن مكنا 510056

 :لواتتي تامومعلا هذه لكف «ءافك الاكتانب اوجوز» هلوقو « هوجوزف هنيد نوضرتنم ؟ءاج

 لوةنفكلذك ناكاذإو « زئاج ةلدآلا ةرثكب حيجرتلا نأ هقفلا لوصأ ىف انبي انأ ملعاو . عازنلا لحم

 انمزاي مل دقعلا ىلع ةيآلا انلمح ولف ءدقعلا ىف زاجم ءطولا ىف ةقيقح حاكنلا نأ مه تبثي نأ ريدقتب

 ةريثكلا تاصيصختلاهذه انمزلي حاكنلا ةمرح ىلع ةيآلا كلت لمحت نأ ريدقتب و ؛ دحاو زاجم الإ

 : لئالدلا ةرثك وكيس انيناج نم حيج لإ ناكف

 مر<ال مارملا)مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو ةلأسملا ىف روهشملا ثيدحلا (ةثلاثلا ةجحلا)

 هارت ايف اللا نم رك فيكي وراذإ رخل نمت راقت نإ! : لاقي نأ تابلا'ىفام_ ئىضقأ ل الخلا

 الإ ؛ لالخلا مرح مارحلا انههف ءنمم تهبتشاو تايبنجالاب ةحوكنملا تطلتخا اذإو ؛ لالخلا مرح

 . هب لالدتسالا نم عنمب الو ءروصلاضعب ىف هيف صيصختلا لوخد : لوقت انأ

 لح نيب قرافلاو « مئاق حاكنلا زاو+ ىضتقملا : لوقت نأ سايقلا ةمج نم 4( ةعبارلا ةجحلا ال

 ةأرملا هذه حاكت سيقي نأ وهف ىضتقملااهأ ءزاوجلاب لولا بجوف . رهاظ عازنلا لحم نيب و عامجالا

 امأو ٠ حلاصملا نم حاكنلا ىفام عماحجب .املع قفتملا طئارشاا لوصح دنع ناوسنلا راس حاكن ىلع

 حاكتلا ببسب ةلصاخلا ةلصولا ءاقبإ ىفايعس .اهتوبثي عرشلا مح امنإ ةيمرحما هذه نأ وهف قرافلا

 انزااب قيليال اذه نأ مولعمو

 ىلع لخدت مو .هنباولجرلا بأ ةأرملا ىلع لخدي مل ولف .ةأرماب جوزت نم : لوألا ماقملا نايب

 حلاصمارثك أ ةجوزااو جوزلا ىلع لطعتلو « تيبلا ىف ةسوبحلاك ةأرملا تيقبل : اهتنبو ةأرملا مأ ل جرلا

 ةبغرلاو ليملا لصحو ضعبلا ىلإ ضعبلا نيعدتما امبرف ةيمرحماب كن ملو لوخدلا اذهىف انذأ ولو

 براقالا نع ءاذيالا رودصنأل ؛نهنيب ةديدشلا ةرفنلا لصحت اهتنبا وأ ابمأب جوزتلا لوصح دنعو

 21 ىاوفلااو «قياطتلا لضخ ةيدعلا:ةّرقنلا لؤظح دنعو از 6أتاو اماليإ تشو . اعقوا ىوقأ

 نيب حاكنلا قبف ؛ ررضلا كلذ لصحي الف « ةوهشلا تسبحناو عامطألا تءطقتا ةيمرحلا تلصح اذإ

 ريرقت ىف ىعسلا ؛ةيمرلاهذبب عرشلا ىكح نم دوصقملا نأ تبثف ؛ ةدسفملا هذه نع اهيلس نيجوزلا

 مولعف « لاصتالا كلذ ءاقبا ةيهرحلا عرش نم دوصقملا ٍناكاذإو : نيجوزلا نيب لصاحلا لاصتإلا



 8 . ةيآلا عءاسنلا نم مؤابأ حكنام اوحكسنت الود ىلاعتهلوق

 هلؤقينأ تبتق © كلذك" لسبل ةنأ مولعمو ءاضقت هيلع ندِعلا ظفل لاخدإو ءآ كلن هلع لكلا

 . عازنلا لحم لوانتي مل مومعلا دفي مل اذإو ؛ مومعلا ديفيال (ةؤابأ حكنام اوحكنت الو)

 ذئيخ ٠ قابلا ىلإ هفرص نم ىلوأ ماسقألا ضعب ىلإ هفرص نكي مل مومعلا دفيّول : لاقيال

 . كلذك نوكي إل نأ لصأآلاو ؛ديفم ريغ المج ريصي
 ىلإ هفرص نم ىلوأ ضعبلاىلإ هفرص نكي مل مومعلا ديفيال نأ ريدقتب نأ لسن ال : لوقت انآل

 ناكف ؛ءابالاتاجوزب جوزتلا وه امنإ هلوزن ببس نأ ىلع اوعمجأ نيرسفملا نآل كلذو ؛ هريغ

 عازنلا لحنةلو انتم اهنوك مزاي الو « ةلمج ةيآلا نوك مزلي الر يدقتلا اذبمو ؛ ىلوأ مسقلا اذهىلإ هفرص

 ؟ ميرحتلا ديفي هنإ : اق ل نكسل « عازنلا لحم لوانتي ىهنلا اذه نأ انيس 4« عبارلا هجولاإ)

 ؟كلذك مالا سيل هنإ : متلقرلف « هيزنتلا ديفي لب « ميرحتلا ديفيال ىهنلا ماسقأن م اريثك نأ سيلأ

 ؛ ليلدلا لد اذإ هيلإ ريصملا بحي نكلو . لصالا فالخ ىلع اذه : لاقي نأ بابلا فاه ىصقأ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ حاكتلا اذه ةعص لئالد ارك

 ىلع لديام انهه نأ الإ  حاكتلا اذه داسف ىلع لدي هنأ به متركذام نأ (سماخلا هجولاإل

 : هوجو نم وهو حاكناا اذه ةحص

 ىنأ عنا ةعمنم هنأ نابل انيك نارك نأ سرك دعم حاكتلا اذه لوألا ةجحلا )

 هدفت ىف هنوك لع لذي ءىثلا نع ىبنلا نأ هيهذم' نمو .:ةآلا'ةنيناهبعا نه.هبعاشا قطر 2

 نيتاه عومجج نم مزيف ؛ رحنلا موي موصو دسافلا عيبلا ةلأسم ىف هبهذم لصأ وه اذهو ادقعنم

 هذه ىف داقعنالاب لولا تبث اذإو « ةفينح ىبنأ لصأ ىلع ادقعنم حاكتاا اذه نوكي نأ نيتمدقملا

 ىف مهيلع مازلالا قيرط نم نسح هجو اذهف . قرفلاب لئاقال هنأل ةحصلاب لوقلا بجو ةروصلا

 . حاكنلا اذه ةحص

 تاكرتملا حاكت نعىهن (نمؤي ىت>تاكرشملا اوحكنت الو) ىلاعت هلوقمومع(ة يناثلا ةجحلا)

 بجوف ؛ ةياغلا كلت لوصح دنعىبّتني ةياغ ىلإ دودمملا مكحلاو ؛ نهناميإ ىهو ةياغ ىلإ ىبنلا دمو

 زاوج ىضتقي اذهف ٠ زاوجلا لصح عنملا ىهتنا اذإو ٠ نهناميإ دنع نيحاكن نم عنملا ىهتني نأ

 بابلا ىفام ىصقأ ءاهريغوب الا ةينزم مومعلا اذه ىف لخدي هنأ كشالو : قالطالا لع 'نبحاكن

 عج لدتلف كا ذكو «سيظخملا لحريغ ى ةبكت قين معنطا عاف[ ضيسسلا ا
 لباطام اوحكناف) هلوقو (ىئايالا اوحكنأو)ىلاعت هلوقك حاكتلا باب ىف ةدراولا تامومعلا

 01 ١

 هلوقنإ : لوقي نأدحاآل سيلو ( مكلذ 0001 مك لحأو) يىلاعت هلوقب كسم#: اضيأو (ءاسنلا نم



 ةيآلا ع اسنلا نم كقابآ حك ككل كل ودب ىلاعت ةلاوق 9

 نال كلذو , عطاقلا ليلدلاب عوفدم هنكل ىخركلا همزتلا دق ناك امو ءدقعلا كح 0

 عمجأو « مهئابآ جاو زأب نوجوزني اوناكمنأ وه ةيالا هذه لوزن ببس نأ ىلع اوعمجأ نيرسفملا

 له هريغ نأ ىف اوفلتخا لب :ةيآلا تحت الخاد نوكي نأو دبال ةيآلا لوزن ببس نأ ىلع نودلسملا

 ترث اذاف . ةمالا نيب هيلع عمج كاذف اهف الخاد لوزنلا ببس نو < ام ل مآ ةيآلا ع 1

 ببس نأ نيملسملا عامجاب تبثو ؛ طولاال دقعلا وه ةيآلا هذه لوزن ببس نأ ؛ 0 عامجاب

 لوق ناكف «ةيآلا هذه نم دارم دقعلا نع ىبنلا نأ عامجالاب تبث « ًادارمزوكي نأو دبال لوزناا

 .اعطق ادودرم ًادسافناكف ؛عطاقلا ليلدلا اذه ةداضم ىلع 1 ركلا

 اضأ اذه: لوقف « هيموبفم بع حاكنلا ظفل لمحت انأ وهو هوركذ امم «ىناثلا هجولا امأ)

 . هقفلا لوصأ ىف هنالطيهجوانيب دقو « لطاب

 نال فيعض ًاضيأ وهو «بابلا اذه ىف ةروكذملا هوجولا نسحأ وهف «ثلاثلا هجولا امأوإ
 . كلذك نسل دقعلا ىفبلصاحلا مضلاو ءابةصالت وماسجاألا رواجن نع ةرابع ءطولا ىف لصاحلا مضلا

 كلذك ناكاذإو. لاحم اف رواجتلاوقالتلاو مضلا ىنعف :ةيقاب ريغ تا وصأ لويقلاو باحبالا نآل

 لطب اذاف « هيف ةقيقح حاكنلا ظفلنإ :لاقي ىتح كرتشم موبفم دقعلا نيبو ءطولانيب سيا هنأ تبث

 امهدحأىف ةقيقح هنإ :لاقيو « دقعلا نيبو ءطولا نيب كرتشم حاكنلا ظفل :لاقي نأ الإ قبب ل كلذ

 .اذه ىف صخل لا مالكلاوه اذبف ؛نيلوآلا نيبجولا ىلإ مالكلا عجري ذئأيحو ء رخآلا ىف زاجم

 نكلو..طولاىنعمبحاكتلا نأ اناس :لوق:نأ لالدتسالا اذه نع باوجلا ىف «ىناثلا هجولاإ)

 ةقيقح «ام» هظفلنأ ىلع مهعامجإ هيلعليلدلاو . ةحوكتملا هنم دارملا ( كؤابأ حكنام) هلوقنإ : متلق مل

 لهأ لب ء لصالا فالخ هنإو : زاجلا اذه مزل ةحوكمملا انهه هنم دارا ناكولف ؛ءالقعلا ريغف

 اذهىلعو . ؟كئابآاكناوحكتتالو : ةيآلاريدقتف ؛ ردصملا ريدقت ىف اهدعب عم «ام» نأ ىللعاوةفتا ةيبرعلا

 الو ىلو ريغب تناك م,تحكنأ ناف « كئابآ حاكت لثم احاكن او>كنت نأ كارد دارخا كوك

 هذه لثم نع ةيآلا هذهب مهاهن ىلاعت هللاف . ءاجلالاو ربقلا ليبس ىلع تناكو :ةتقومتناكو ؛ دوهش

 . ةيآلا هذه ريسفت ىف ىردطلا ريرج نب د# نع لوةنمهجولا اذهو :ةحكنألا

 (كقابآسكنام) هلو نيكل ل1 نأ امل لال سال اذه نع باوكا ف «ثلاثلا هجولار)

 ىف احرص سيل كوابأ مكن نم : هلوق نكلو .ؤابآ مكن نم اوحكتتالو :ريدقتلا او :ةحوكنملا

 كقابأ حك كنام لك اوحكحتتالو : لاقيف ؛هيلعضعبلاو لكلا ىظفل لاخدإ حصي هنأ ليلدب مومعلا

 ظفل لاخدإ ناكل مومعلا ىف احرص اذه ناك ولو ؛ مك وابآ حكن : نم ٍضعب اوحكي الو



 ١ , ةيآلا ٠ اتمذلا نم موابأ ميكن ام اوحكنت الود ىلاعت هلوق

 (ءاسألا نم 57 ف 17 هلوقو (مكسنم ىايلا او-كنأو) ىلاعت هلوقب كسقلا كلذكو

 قم ولا! [ككارل انك 0 ءانمحيجرتلاف لئالدلا هذه نيب ضراعتلا عقو امل : لاقيال

 صيصختلاو زاجنا نيب ضراعتلا عقو 0 ىزاجلا لوخد مزا هميم ل حاكتلاب

 . ىلوأ صيصختلا مازتلا ناك

 ةقيقح حاكتلا نإ : انلق ولف ؛ دقعلا ىف لمعتسم حاكنلا ظفل نأ ىلع نودعاست متأ : لوقنانال

 رك د ىلا تايالا قازاجلاب لؤتلا' هولا ا قا كاكا ف علا 06 ءطولا ىف

 بجوي كل وهف ء صيصختلا انهزايالف ءطولا ىنعم امفحاكنلا نا : اناقول امأ ؛ دقعلا ىنعمب اهيف حاكتلا

 . لؤأ انلؤةناكف: طقفزاجملا جوي انلاوقو»:!اعمأ صصخلاو زا

 مالسلاوةالصلاهيلعهلوق ءطولاىف ةقيقح سيل حاكتلا نأ ىلع ةلادلا هوجولانم 0

 اذهو  حافسانمدولوهريغوحاكتلا نم ادولوم هسفنتيثأ « حافس نمدلوأ لو حاكن نم تدلو»

 ”اعاكناد طاولا نوكال نأ قكتقي ادهن ءاناطأ حافسلاو ءاحاكت حافسلا نوكيال نأ يضف

 ناكولو : ثن<)ل حاكناا دالوأ اوسيل مهنأ :انزلا دالوأ ىف فاح نرد هنأ(ثلاثلا هجولا)

 لبيس ىلع حاكتلاب ىمَسَم نيل ةطولا 1 ىلع رهاظ ليلد اذهو « ثنحن نأ بجول احاكن ءطولا

 ةيآلا لمح ناك ملف .هب ىمسم ًاضيأ دقعلا نكل . حاكنلاب ىمسم .طولا نأ انملس : ىناثلا . ةقيقحلا

 ؟ انركذام ىلع اهلمح نم ىلوأ مترك ذام ىلع

 :لوالا : نيبجو نم هنا.يو .ةكاكرلا ةياغفوهفىخركلا هركذ ىذلاوهو«لوآلا هجولا امأل

 قالطا نسحب كلذكف ءازاجببسلا ىلع ببسملا مسا قالطإ نسحب امكف , دقعلا ببسم ءطولا نأ

 دقعلا لعرمسالا اذه قلطأ مث ءطولل مسا حاكتلا :لاقينأ لمتحي اكف .ازاجم ببسملا ىلع ببسلا سا

 ءطولا ىلع مسالا اذه قلطأ مث .دقمال مسا حاكنلا :لاقينأ لمتحي كلذكق ؛ ءطولل ابيس هنوكلا

 5 0 فلان و لا امهدحأ ناك ملف ٠ ل انسه ءاطؤلا نإ

 لوصحلا نوكي نأ عنتميال هناف « نيعملا ببسلل ببسملا مازاتسا نم متأ ببسملل ببسلا مازاتسا

 نأ كش الو ؛ ثرالاو ةيصولاو ةبهاو عيبلاب لصحي هناف كلملاك٠ ةريثك بابسأ ةدحاولا ةقيقحلا

 ىلوأ ؛ءطولا ىف زاجم دقعلاف ةقيقح حاكنلا مسا نأب لوقلا نأ تبثف ؛ زاجل زاوجل طرشش ةمزالملا
 .ةدكع نم

 لوصأ ىف تبث دقو ؛دقعلا ىف ازاجم ءطولا ىف ةقيقح ناك ول حاكتلا نأ «ىناثلا هجولا)

 ةلاد ةيآلا نوكتالنأمزاي ذئنيحف ءاعمهزاجو هتقيقح يف دحاولا ظفللا ٍلامعتسا زوال هنأ هقفلا



 ةيآلا «ءاسنلا نم خؤابآ حكنام اوحكستت الود ىلاعتدل وق ١

 متحكن اذإ . ءاسألا نم ل باطاماوحكناف . مكنم ىمايأألا اودكنأو لاعت لاقادقعلا ىدع ًانعلأ

 1 ظفلل | لمح ناك ملف «ح معا حاكن نم تدلو» مالسلاو ةالصلا هيلعهلوقو (ت ل

 ؟دقعلا ىلع هلمح نم لوا ط

 ىف ةقيقح حاكنلا ظفل انآ 2 كلا هلا 1م ذاك. لالا : ه>وأ هلت نم هنع 5

 ف ا ىنعمو ؛ مضلا نع ةرابع ةغللا لصأ ىف حاكتلا ظفل ازا ل1 دبل قررا ءطولل

 اكل فعلا نال مسالا اذهم ىعم دقعلا نإمث . ءطولا ىف ةقيقح حاكنا | ظفل ناكف ؛ دقعاا فال ءطولا

 ىصلا سأر ىلع نوكي ىذلا رعشل مسا ةقيقعلا نأ اك «ببسلا لع تبسنملا مسا قاطأ هل 0

 . انهه اذكف ةقيقع رعشلا كلذ قلح دنع حيذت ىتلا ةاشلا ىمست مث , داويام لاح

 هتففح ق'دحاولا نايتعالاب دحاولا ظفللا لاغتسا زوحجال هنأ ىعركلا بهذم ناك هنأ معاو

 دافتسم ريغ هناف دقعلا كح ان طرا كح ةيآلا هذه نم دافتسملا :لوقي ناك مرجالف ءاعءهزاجمو

 ندا لكلدوو رخآ قي رط نم لي ؛ ةيدلإإ هده نم

 اعم هيموهفم ىف هلاعتسازو< كرتدشملا ظفللا نأ ىلإ بهذ نم سانا نم نأ (ىناثلا هجولا ١

 ؛ اعم دقعلا فو ءطولا ىف ةقيقح حاكنلا ظفا نأ ىلع ةروكذملا تابآلا تلد : لاق لئاقلا اذهف

 هيموهفم الك ىلع ظفالالمح ءاعمدقعلا نعو ءطولا نع ايمن ( كوابأ حكنام او>كنالو) هلوق ناكف

 ىف هلاعتسا زو<يال كرتشملا ظفللا : لوةي نم لوق وهو . لالدتسالا ىف ( ثلاشلا هجولا)

 ةرات ءطولا ىف نآرقلا ىف لمعتسا دق حاكنلا ظفل نأ ةروكذملا لئالدلاب تبث :اولاق ؛ اعم هيموهفم

 لا ىف ةفيقح هلجج نم ديالو“. لضالا فالخ نا#لا وب كاوتش آلاب|لوقلاو :بىرخأ دقغلا فو

 اوحكنالو) هلوقناككلذك ناكاذإو ؛ زاجلاو كارتشالاعفدني ىتح مضلاىنعموهوامبنيب كرتشملا

 نيمسقلا نيب كرتشملا ردقلا نع ىهنلاو « نيمسقلا نيذه نيب كرتشملا ردقلا نع ايبن كقابآ مكنام

 01 دعا نع اي وكت جيوزتلا نع ىهمللا ناف ٠ ةلاحال نيمسقاا نم دحاو لك نع ايمن نوكي

 . لالدتسالا اذه ريرقت ىف لاقي نأ نكمي ام ىدقأ اذهف ء اعم ءطولا

 ىلا هوجولاو : ءطولا ىلع عقي حاكناا مسا نأ لن ال : لوآلا : هوجو نم هنع باوجلاو

 «ىتس حاكنلا» مالسلاو ةالصاا هيلع هلوق : اهدحأ : هوجوب ةضراعم ىهف كلذ ىلع اهم اوجتحا

 هل ةنس حافسلاب ءطولا نوكي نأ ماالاد لع لا رك عك ىف كولا نأ كمال

 كلذك « .طولانع ةرابع سيل حاكناا نإ ك1 فيي ركل هل الأ عبقور ؛ةنسحاكنلا نأ تيث املف

 ءطولا قلطم ىف انذإ اذه ناكل حاكنلاب ىحسم ءطولا ناكولو « اورثكت 5 انتو: هلوقي: كلها



 ١ 2 كل ناسلا نم كوابأ مكنام اوحكنت الو» ىلاعت هلوف

 8 ل 1-5 2 سفاري لا 7-2708 2 0 ع

 ةقحاف ناك هلإ فلس ةقامالا ءاسلا 0 ٌوابأ سكناما وحكنتالو

 4 فض >اميس اسف تعهد
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 مكضعب ءاضفإببسب مكنم نذخأ ىأ (اظيلغ اقاثيم مكنم نذخأو) هلوق : ثلاثلا . هللا ةملكب نهجورف

 امب فيكف « ةبارق اهوينيرشعةبح :اولاقو : هتمظعو هول ةظلغلاب هفصو « اظيلغاقاثيم ضعب ىلإ

 : جازتمالاو داحالا نم نيجوزأاا نيب ىرح

 . ءاسنلاب ةقاعتملا رومألانم ةيآلاهذهىفاهم ىلاعت هللا فاك ىتاا رومالا نم «سماخلا عونلا)

 ةقمو ةشحاف ناك هنإ فاس دقام الإ ءاسنلا نم مقابأ حكن ام اوحكنت الول ىلاعت هلوق

 4« اليبس اقع

 8 لئاسم هيفو

 جاوزأب نوجوزتي ةيلهاجلا لهأ ناك : نيرسفملا روهمجو سابع نبا لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 . لعفلا كلذ نع ةيآلا هذمب هللا مهاهنف مهئابآ

 ىففاشلالاقو «هيبأ ينزع جوذتي نأ ل جرلا ىلع مرح:هنع هللا ىضرةفينح و بأ لاق (ةيناثلاةلًاسملا)
 حاكنلاو .ةيبأةحوكتم ح دب نأ لجرلا ىبنىلاعتهنإ:لاقفةيآلاهذوبةفينح وب أ جتتحا مرحبال :هيلعهللاةمحر

 0 لوألا: هوجول.طولا نعةرابعحاكناانإ :انلقاعإ ؛هييأةءوطومحاكت نعايهن اذهن اكف.طولا نعةرابع

 ىلإ فاضملا حاكتلاو ؛ جوزلاىلإ حاكتلا اذه فاضأ(هريغاجو زحكتت ىحدعب نمهللحتالف) ىلاعتهلوق

 لصاحلا ليصحت نال هسفن ةجوزب جوزت, نأ هنكميال ناسنالا نآل ء دقعلا ال ءطولا وه جوزلا

 دقعلا درج ليلحتاا لصحب نأ بجول دقعلا وه ةبآلا هذه ىف حاكنلاب دارا ناكول هنالو : لاحم

 ءطولا وهن وكي نأ نيعتف «دقعلا وه سيل ةبآلا هذه ىف حاكناا نم دارملا نأ انبلع لصح مل ثيحو

 حاكنلا نم دارملاو (حاكنلا اوغلب اذإ ىتح ىئاتيلا اولتباو) ىلاعت هلوق : ىناثلا « قرفلاب لئاقال هنألل

 الإ ميكتيال ىتازلا ) ىلاعت هلوق : ثلاثلا .ادبأ ةلصاح تناكدقعلا ةيلهأ نال , دقعلاال .طولا انهه

 ديلا مك ان » مالسااو ةالصلا هيلع هلوق : عبارلا . بذكلا مزل دقعلا انههدارملا ناكولف ( ةيناز

 نع هراكَع حاكنلا نأ هوجولاهذهم تدثف : ءطولا ره 0 دقعلا وه 00 كارما نأ مولعمو «نوعلم

 نّطوام اوحكتت الو : ىأ ( ؟قابآ حكنام اوحكتت الو ) ىلاعت هلوق نوكي نأ مزاف « ءطولا

 درو دقف ءطولا ىنعمب درو حاكنلا ظفل نأ م: لاقيال ؛ ةينزملاو ةحوكتملا هفلخدب اذهو ٠ 1 وابآ

 60٠ حف د 2



 ةيأآلا ءاظيلغ اقاثيم ركتم ند ود ىلاعت لوف -

 ريغف امأ , عاملا دنع ةقيقحلا ف لصحب امنإ ىنعملا اذه نأ مولعمو « اهئاضفو اهتجرف ىف راص ىأ

 هنوذخأت فيكو ) لاقف « بجعتلا ضرعم ىف اذه رك ذىلاعت هنأ : ىناثلا . لصاحر يغ اذهف عاملا تقو

 ةفلألا لوصحوف ايوق امبس ءاضفالا اذه ناكاذإ متي امنإ بجعتلاو (ضعإ ىلإ كضعب ضف دقو

 دبال اهيلا ءاضفالا نأ وهو : ثلاثلا . هيلع ءاضفالا لمح بجوف . ةولخلا درجم الع امجاوهو ؛ةبحلاو

 ؛ كإذك سيل ةولخلا درجيو «ةياغلا ءاهتنال «ىلإ» ةملك نآل « هيلا ىهتني هنم لعفب ارسفم نوكي نأو

 ىضفأ) هلوق ريسفت عنتماف , رخآلا ىلإ امهم دحاو لاعفأ نم لعف لصي مل ةضحلا ةولخلا دنع نآل

 . ةواخلا درجمب (ضعب ىلإ ركضعب
 عسل ملأ مهضعل نم ءاضفالا لص> دقف اسمالتو دحاو فاحل ىف اهجطضا اذاف : لبق ناف

 . هب نولوةتال متأو .ايفاكك اذن وكي نأ بجوف

 ةواخلا درجمب ررقتي هنا :رخآو . عامجلاب الإ ررقتيال رهملا : لوقي لئاق « نالئاق لئاقلا : اناق

 قبي ملف :عامجالابالطاب لوقلا اذه ناكف ؛ةعجاضملاوةسمالملاب ررقتي هنإ لوي د ةمالا' ىف نذل

 امل لطابةولخلابلوقلاو «ةولخلا امإو ؛عاملا امإ : نيمأدحأ الإ ضعب ىلإ مهضعب ءاضفإ ريسفت ىف

 عرشلاو « ًاررقتم ناكام ةولخلا لبق رهملا نأ : عبارلا . عاملا وه ءاضفالاب دارملا نأ ىتيف « هانيب

 ةولخلاوه ءءاضفالا اذه.دارملا نأ فم األا هبتثا دقو « ضعبلا ىلإ ضعبلا ءاضفإ لع هررقت قلع دق

 رهظ هوجولا هذهبف « ريرقتلا مدعوهو «ناكام ىلع ناكام ءاقب بجو كشلا عقو اذإو ؟ عامجا وأ

 . ملعأ هللاو ىعفاشلا بهذم حبجرت

 201 21: لجعتاةملك ( نقعا لإ مكضعب ىضفأ دقو «وذخأت فيكو) هلوق4(ةيناثلا ةلأسملا)

 تلصحو « كعتمتو كتذل اهتاذ تلعجو كل اهسفن تلذب اهناف ؟ اذه نولعفت ىنعم ىالو هجو

 فت لل ا هاذي ايش انما درتسي نأ لقاغلاب قلب فيكف « ايدي ةلماكلا ةدوملاو ةماتلا ةفلآلا

 . مقتسم قوذو ميلس عبط هل نمي ةتبلا قيليال اذه نإ

 اقاثيم مكنم نذخأو) هلوةرهملا دادرتسا نم اعنام هللا اهلعج ىتاا هوجولا نم ( عبارلا هجولارل

 مهلوق وه : ءارفلاو ةمركعو ىدسلا لاق : لوألا : هوجو ظيلغلا قاثيملا اذه ريسفت ىف (اظيلغ
 احا حيرست وأ فورعمب كاسمإ نم ؛لاجرلا ىلع ءاسنلل هللا هذخأ ام ىلع ةأرملا هذه كتجوز

 اال ناقل - اسال ارت ني ناحل نكرم 0 ىلا كذب نأ نإ اهاكأ اذإ هنأ .مولثمو

 لحتست ةماك ةملكلا كللتو ؛ قادصلا ىلع ةدوقعملا حاكنلا ةملك ظيلغلا قاثيملا : دهاجمو سابع نبا

 ماللحتساو هلل ةنامأب نهوممذخأ مناف ءاسنلا ىف هللا اوقتا» ملسو هيلعهتلا لص لاق: ءاسنلا جورف اهب



 ١ ةيآالا «قضني ىلإ مكضعب ىضفأ دقو هزار اتخلا في 5 هلوق

 3 امدح لكلا ا رلغأألا ف هجؤولا ده لعءاعقازو رماإلا اذه ناك الف ءرملا كلذ

 نأ الإ نهومتيتآام ضعبب اوبهذتل نهواضعت الو) ةقباسلا ةبآلاىف رك ذ ىلاعتهنأ : عبارلا . رخآلا

 كلذرعشأ ًائيش اهنم ذخأ اذاف ؛هللا رمأ فلاخمال هنأ [سملا لاح نم رهاظلاو (ةنيبم ةشحافب نيتي

 هنأب ذخالا كلذ فصو حص ةقيقحلا ىف كاذك رمآلا نكي مل اذاف « ةنيبم عم ةشحافب تنأ دق اهنأ

 رخآ ريرقت هيفو . كلذك سيل رمآلا نأ عم ةشحافلاب اهنايتإ ىلع لدي هنأ ثيح نم : ناتبب

 كلذ ناكف ءرخآ هجو نم ٍظو هجونم ناتموهف ؛ انامل دجأو اهتاذ ىينيطولاملا دخن نا

 مهدنع امولعم ناك نيبملا مثالاو ناتببلاب اقع نأ : سماخلا « رئابكلا تاههأ ند ةميظع ةيصعم

 ىاتياا لاومأ نولكأي نيذلا نإ) ةلوةك وهفناتيبلا باقع نوذخأتأ هانعم (اناتبم : هنوذخأتأ) هلوقف

 (اران مهنوطب ىف نولكأيامإ ايلظ

 رداظلا نأ ىندملاو : ماظعالاو راكنالا ىنعم ىلع مابفتسا (هنوذخأتأ) هلوق (ةعبارلا ةلأسملا))

 . لقعلاو عرشلا ىف هحبق رومظ عم لعفلا اذه لثم نولعفتال مكأ

 « اظيلغ اقاثيم كنم ندعو كسلا كضعب لفن نتا فيكو) ىلاعتلاقم“

 دلوحافلا لإ انس امص دخالا اذهانأ :اهدحأ : ١ رذأ عملا اذهةلعيف ركذولاعت هنأ ملعاو

 ابقح لاملا اذه نآل نيبم منإ هنأ : اهيناثو . رئابكلا تاهمأ نم ناتريلاو اناتبب كلذ ناكف « ةنيبملا

 ؛رخآ لظ وهو لاملا ا لإ ملظ وهو قييضتااو ديدشتلا كلذب لسوتيل اهيلع ىمآلا قيض نف

 دقو هنوذخأت فيكو) ىلاعت هلوق :اهئلاثو . انيبم امنإ نوكي رخآ ملظ ىلإ لظب لسوتلا نأ كشالف

 : ناتلأسم هيفو (ضعب ىلإ كضعب ىضفأ
 اذإ ءاضفواوضف وضفي اضف : لاقي ةعسلا وه ىذلا ءاضفلا نم ىضفأ لصأ «ىلوألا ةلأسملا)

 نيرسفبللو « هئاضفو هتجرف ىفراص هنأهلصأو هيلا لصوىأ :نالفىلإ نالفىضفأ : ثيللالاق  عستا

 سابع نبا لوقوهو عاملا نع ةيانك انهه ءاضفالا نأ : امهدحأ : نالوق ةيآلا هذه ىف ءاضفالا ىف

 لبق قاط اذإ جوزاا هدنع نال ؛ ىعفاشاا بهذمو ةبيتق نبآو جاجز زاا رايتخاو ىدسلاو دهاجمو

 . اهب الخ نإو « رهملا فصن ىف عجري نأ هلف سيسملا

 ناوكل نأ اال ىلكلا لاق « اهعماجي ملنإو امم ولخي نأ ءاضفالا ىف «ىناثلا لوقلاو)

 هللا ىضر ةفينح ىلأ بهذمو ءارفلارايتخا لوقلا اذهو « اهعما<ي مل وأ اهعماج دحاو فاح ىف اهعف

 . رهملا ررقت ةحيحصلا ةولخلان آل .هنع

 ةنالف. لإ نالذ ىف :لافااكللا نأ# لاوالا|:!ءاوَج وا هيلع لذا لل لو ال كولا نأ معاو



 ةيآثلا «انيبم امثإو اناتبم هنوذخأتأ د ىلاعت هلوق ١١م

 هلوقب صوصخم هنا لاقي نأ زوي الو : لاق ةولخلا دعب هب الومعم قبب نأ بجوف ؛ ةولخلا لبق هب

 نال كلذو (متضرفا فصنفق ةضي رذ ف مصرف دقو فرس نأ لبق نم نهومتةلط ناو) ىلاعت

 : هللا دبع لاقو« ةوللا رسما نم دارا : رمعو ىلع لاَقذ لمس ري_سفت َْق اوفلتخا ةياحصلا

 5 ةيآلا هذه مومعل | هد عنتما هيف افلت راض اذاو ) عامجا وه

 فيك و) ىلاعت هلوق ليلدب عامج ا دعل ع ةصتخم انبه هر ةادللا ةيآلا هذهنا : باوجلاو

 0 علا كل لو# ىلع عامجا وه ضعبلا ىلإ مهضعب ءاضفإو (ضعب ىلإ مكضعب ىضفأ لق ها

 . كلذ ةمص ىلع لئالدلا ميقنسو

 لبق نم نوكي نأ اهإو ؛ جوزاا لبق نم نوكي نأ اماةرشعلا ءوس نأ لعا (ةسماخلا ةلأسملا)

 متدرأ ناو) ىلاعت هلوق نآل اهرهم نم ائيش ا نأ دن رك جوزلا لبق نم ناكذاف ؛ ةجوزلا

 زوشنلا نأ ف حرص انش ةئم اا الق اراطنق نهادحا متو د ناكم جوز لادتسا

 ْ جورزلا كلم ةعلاخلا تءقو نأ 3 انما ل ا ايهنم نوكي هناف هلبق نم ناك اذإ

 ةأرملا لبق نم زوشنلا ناكاذاو « كلملا ديفي هنأ مث ء هنع ىبنم ءادنلا تقو عيبلا نا اك« علخلا لدب

 نيتأي نأ الإ نهومتيتآ ام ضعبب اوبهذتا نهولضعت الو) ىلاعت هلوقا ؛علخلا لدب ذخأ لح انمهف
 ( ةنيبم ةشحافب

 : لئاسم هيفو «انيبم امثإو اناتبم هنوذخأتأ ١ ىلاعت لاق مث

 ةهج ىلع هبحاص هب ناسنالا هجاوي ىذلا بذكحاا ةغللا ىف ناتيبلا «ىلوألا ةلأسملاإ)

 لطاب لك لعج مث ةكيطعل كاسل ني 6 ناهتيلاف «ريحت اذإ لجرلا تمم نم هلصأو ةرباكملا

 » هلم لق هيف نس ام كاخأ تبجاواذإ» ثيدحلا هنمو 0 (اناتم) هنالطإ نم ريحت

 ردصمانههناتيبلا :جاجزلا لاق : لوألا : هوجو (اناتبم) هلوق بصتتا مل هنأ ىف «ةيناثلا ةلأسملا

 هنأ لمتحي :فاشكلا ب حاص لاق : ىناثلا . نيم آو نيتهايه هنوذخأتأ :ىنعملاو « لاخلا عضوم عضو

 بصتتا: ثلاثلا انبج لاتقلا نعدعق :كلوقك « ةقيقحلا ىف ًاضرغ نكي مل نإو هل لوعفمهنأل بصتتا

 .امإ و اناترم هبنوبيصت :هريدقت راما هيف : عبارلا . ناترمب ىا ءضفاخلا عزنب

 ميلستب لفكت دقعلا دنع هنأ : ىناثلا . اناترب نوكيف ضرفب كلذ سيل :لوقيهن”اكناك هدرتسا نف

 اير 16 كلاش اان اقبل والا لو دلا كلذ راض هدحأ ذاق :انهضدخأت ال نأ اهلا ؟ريملا كلذ

 هنم اهسفن يرتشت و فاخت يت- ةشحافب اهومر ةجوزلا قيلطت اودارأ اذإ مهنأ مهيأد نم ناك هنأ



 دمها

 ١ . ةيآلا جوز ناكم جوز لادبتسا م”درأ نإود ىلاعت هلوق
 0 6 6م هم سدس ه0 تا دا

 اوذخاتكاف اراطنق 5 نهادحإ متو جوز ناكم جمدلادبتسا متدرا نإو

 6 مت ه2 6 527 را 0 م6 < سم رتل ررغ مو ما رثو

 مكضعب ىضفا دقو هنوذخا 0 82 «9؟ ٠١ 3 5008-5 . هنوذخاتا انش كنه

 26 2ء-ه

 «؟١» اغيل قاتم مك َنْدَحَأَو ضعب لِ

 هي اودخات لق !راطق فاد متينآو جوز ناكم جوز لادبتسا مثدرأ نإو ل ىلاعت هلوق

 اقاثيم مكنم نذخأو ضعب ىلإ مكضعب ىضفأ دقو هنوذخأت فيكو انيبم امثإ و اناتبب هنوذخأتأ ًائيش

 لئاسم هيف( اظيلغ

 نيب«ةشحافب نيتأ اذإ تاجوزلا ةراضم ىف نذأ امل ىلوآألا ةبآلا ىف ىلاعت هأ(لوألا ةلأسملا))

 (جوز ناكمجوز لادبتسا متدرأ نإو) لاف ةشحافلا لاح ريغ ىف ةراضملا ميرحت ةبآلا هذه ىف

 اممجاي ىح ةشحافلاب هسفن ةجوز ىر ىرخأ ةأرماب جوزتلا ىلإ لام اذإ مهنم لجرلا نأ ىور

 جوزلادبتسام”درأ ناو)ىلاعت لاق اهديرب ىتلا ةأرأا جوزت ىلإ هفرصديل اهاطعأ امب هنم ءادتفالا ىلإ

 نم ةرطنقملا ريطانقلاو) ىلاعت هلوق ىف هريسفت رم دقو ؛ ميظعلا لاملا راطنقلاو ةيآلا (جوزناكم

 (ةضفلاو بهذلا

 هنع هللا ىضر رمع نأ ىور« رهملا ىف ةالاغملا زاوج ىلع لدت ةيآآلا :اولاق« ةسداسلا ةلأسملا))

 تنأو انيطعي هللا باطخلا نبااي تلاقف ةأرما :تماقف ؛كئاسن روممىف اولاغتال الأ : ربذملا لع لاق

 نأ ىدنعو . ةالاخملاةهارك نع تا رمع رمهقفأ سانلا لك :رمع لاقف :ةيآلاهذه تاتو عنمت

 راطنقلا ءاتيإ زاوجىلع لديال (اراطنقنهادحا متينآو) هلوقنال ةالاغملا زاو ىلعاهيف ةلالدالةيآلا

 مزليال هنأ لصاحلاو ٠ ةمحلآلا لوصح ىلع لديال 0 ”دسفل هللا الإ دلل امهف ناكول) هلوق ل

 ةالصلا هيلع لاقو ؛ عوقولا زئاج هسفن ىف طرشاا كلذ نوك رخآ ءىثثا اطرش ءىثلا لعج نم

 ناكول :لجرلالوقي دقو «لتقلازاوج هنم مزاي ملو «نيتريخ نيب هلهأف ليتق هل لتق نم» مالسلاو

 مسج هلالا : انلوق نأ هنم مزاي الو ؛قحاذهو ءاثدحم ناكل امسج هلالا

 70 د كلذو٠ 0 5 اذإ امو اهرهم اهاتأ اذا اف لخدي ةيآلا هده ثلاثا 3 أملا)

 ا ل اذاام نيبو ءاسح قادصلا اهاتآ اذاامنيب هيف قرف الف هللا كح ىف قادصلا كلذ ىلع دقعل

 لاق ؛ رهملا ررقت ةحيحصلا ةواخلا نأ بع ةبآلا هذمم ىزارلا 7 وبأ جيتحا (ةعبارلا ةلأسملا )

 لمعلا كرت قلطم عنملا انهو ولا نم انه ام دحأب نأ :م ىلاعت هللا نّل كلذو



 ةيآلاءاريثك اريخ هيف هللا لعحيو ًائيش اوهركت نأ ىصفدىلاعتهلوق 20
 (نهواضعت الو) هلوة ره ءانثتسا كلذ نوكي نأ نكمي : ثلاثلا . خونم ريغ هنأ معذو

 توببلاف نهسبح نع اومنجاوزآلاو ءايلوآلاف ء تيبلا فسبحلا هيف لخدف سبحلاوه لضعلا نأل

 . توببلا ف نهسبح جاوزالاو ءايلوأألل لحب كلذ دنعف : ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ

 ثيح ءايلا حتتفب (تانيبم تايآ)و ءايلا رسكب (ةنيبم) ورمع وبأو عفان أرق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 نبا أرقو :اهراهظادصقي ىل (ةنيبم ةشحافب)هلوق ىفو « اهرابظإ دصق (تانيبم) هلوةىفن أل لاق ؛ ناك

 ناهجو هلف حتفلاب أرق نم امأ ءامهيف ءاياا رسكب نوقابلاو « امهيف حتفلاب مصاع نع ركب وبأو ريثك
 الا 0 ىذلا وه لاحت هللا اعإ . ةقيفحلا ىف امل لعفال تايآلازو ةشحافلا نأ : لوآألا

 نم امأو . اهنيب ىلاعت هللا ناف تاي.الا امأو « ةنيبم تراص ةعبرأ الع دبشي ناذ «نيبتت ةشحافلانأ

 اكل 6 ا ا5] نابل ابايأ ترام ترهطو تنس اذإ تانآلا نأ ههجوف رثكلاب أرق

 ايلا لالضالا دانسا نسح لالضلل ابابسأ تناك امل مانصالا نأ ايءابملا نايبلا دانسإ زاج نايبلل

 (سانلا نم اريثك_ نللضأ نهنأ تر) ىلاعت ةلوقكا

 ناكو (فورعملاب نهورشاعو) ىلاعت هلوقءاسنلالاوحأب ةقلعتملا فيلاكتلا نم (ثلاثلا عونلاا)

 تيبملا ىف ةفصنلا وه : جاجزلا لاق « فورعملابنهورشاعو : مل ليقف ءاسنلا ةرشثاعم نوئيسي موقلا

 . لارقلا ىف لاح الار  ةفعللا

 ىبصف) نهقارف مهرب آو ؛نوتبحو فورعملاب نمترشع متهرك ىأ(نهومتهركناذ) ىلاعت لاق مث
 ,ناهجو هيف ؟ دوعي اذام ىلإ (هيف) هلوق ىف ريمضااو( اريثك ًاريخ هيف هللا لعحيو ًائيش اوهركت نأ

 ريثكسلا ريخلا نهتبحىف نوكي نأ ىسعف فورعملاب نهوكسمأف نهتبحص تهرك نإيكناىنعملا : لولا
 ةبغر ةرفنلاو « ةبح ةهاركلا بلقنتف لصحب دلوب ريثكلا ريخلا رسف ةراتف لوقلا اذ لاق نمو

 اهيلا نسحأو اهلع قفنأو « هللا باوثل ابلط هوركملا كلذ لمح هنإ مث اهتبحص هرك امل هنأب ةراتو

 ىنعملا نوكي نأ : ىناثلا « ايندلا ىف ليمجلا ءانثلاو ىقتعلا ىف ليزجلا باوثلا قحتسا .عبطلا فالخ ىلع

 نأب كلذو. اريثك اريخن حل ةقرافملا كلت ىف هللا لعج امبرف ٠ نهتقرافم ىف متبغرو نهومتهرك نإ

 الكهّللا نغي اقرفت, نإو ) هلوق هريظنو « هنم ًاريخ اجوز دجتو جوزلا اذه نم ةأرملا كلت صلختت

 ليبس ىلع ركذ امب ثح ىلاعت هناأل ديعب اذهو : ىضاقلا لاق ؛مصآلا ركب ىنأ لوق اذهو (هتعس نم

 , ءاسنلابةقلعتملا فيلاكتلا نم (عيارلا عونااإل



 ١١ . ةياآلا «ةنيبم ةشحافي نينا نأ الإ» ىلاعت هلوق

 . مضلاب هرك وهف هسفن لبق نم ناك امو حتفلاب هرك وهف هيلع
 نهواضعت الو) ىلاعت هلوق ءاسنلاب قاعتي ام امنع هللا ىهن ىتلا ءامشاألا نم (ىلاثلا عونلا)

 ؛ لئاسم هيفو (نه ومن الم صحم ]هد

 فرح ىلع فطعلاب بصن هنا : لوألا : نالوق (نهولضعت الو) لحم ىف (ىلوألا ةلأسملا)

 مارجهنأ ىناثلاو« هتلادبغةءاّزق قاعه واظست نأ الاو اه زركءاسنلا 1و: رت نأ مكللحي الو : هريدقت «نأ»

 . اولضعت الو اوئرت الو « هريدقت مدقتام ىلع افطع ىهنلاب

 الف)هلوقىف هيف ءاصقتسالا مدقت دقو « لاضعلا ءادلا هنمو « عنملا : لضعلا (ةيناثلا ةلأسملا»

 (نبجاوزأ نحكتي نأ نهواضعت

 لجرلا نأ : لوألا : لاوقأ هيف ؟وه نم (نهواضعت الو) هلوق ف بطاخلا (ةئلاثلا ةلأسملا)

 هنم ىدتفت ىت> اهلع قيضيو اهعم ةرشعلا ءىسي ناكف « اهتقرافم ليريو هتجوز هركب ناك دق مم

 نهم جوزتلا مكل لحيال : لاق ىلاعت هناكف :نيرسفملا رثك أ رايتخا لوقلا اذهو ءاهرهمب اهسفن

 . نه ومتجل14 ندعي | وهذا سلا و لكسلا نم جوذتلا دعب كل لحي ال كالذكو ؛ هارك الاب

 لهأ هلعفي ناك ا« تدارأو تءاش نع جوذتلا نم اهعنم كرتي نأب ثراولل باطخ هنأ : ىتاثلا

 لذبت نأ مبضرغو تيملا ةأرما نوسبح اوناكم,من أ هانعم(نهومتينآ ام.ضعب اوبهذتل )هلوقوةيلهاجلا

 هنأ : عبارلا « ةأرملا لضع نع مهى منو ءايلوألل باطخ هنأ : ثلاثا :تيملاثاريمنمتذخأ |«ةأرملا

 نوةيضيو جوزتلا نع نمنولضعي اوناكو ةأرملا نوقلطي اوناك ةيلهاجلا ىف مهناف .جاوز الل باطخ

 لكلا ىف ماقافنأ"» عسانا اتق وببأ اريدك نطل ل

 : لئاسم هيفف (ةنيبم ةشحافب نيتأ, نأ الإ ىلاعت هلوق امأ

 ءاذياو قالا ةساكشو زودنلا اهنأ : لوألا : نالوق ةديبملا ةشحافلا ف (ىلوأآلا ةلأسملا)

 هيلعلدبو « علخلا بلط ىف مثرذع دقف نبتهجنم ةرشعلا ءوس نوكي نأ الإ ىنعملاو ؛ هلهأو جوزلا

 . يلع شحفي نأ الإ : بعك نب ىنأ ةءارق

 . ىدسلاو ةبالق ىأو نسحلا لوق وهو ءانزلا اهنأ (ىناثلا لوقلاوإل

 نم ءافشتلا هنا نال وآلام وج رمكح ؟ااذان قاتلا (نيتأي نأ الإ) هلوق «ةيناثلا ةلأسملا)

 اذه نولئاقلاو كنز اذإ الإ. هنم ئدتفن ىد ًارارض اهسبح نأ.هل لحال ىنعي ؛ لاومأللا ذخأ

 ءانثتسا هنأ : ىتاثلا . دلجلا ةمآب خوسنم هنا : لاق نم مهنمو ؛ خدنامو محلا اذه قب : لاق نم مهنم

 ملسم ىنأ لوق وهو (تويبلا ف نهوكسمأف) هلوق ىف هركذ مدقت يذلا كاسمإلاو سحلا نم



 الا ءاعرك ءاسنلا أوثرت نأ مك لحال الورم نيذلا اهيأايد ىلاعت وق 35

 همز محا ريتا 5-

 نهولضعل 6 0 اسنلا 0 د 70 0 5 0 نيذلا ا 1

 تا ا هذه س7 - أ 5 01 كو 2 0 راع هل

 0 هنييم 0 نس ملكك الإ 0 ضع اوهذتل

 م6 بَ 2 عاساسا تا 7 زو سم

 ىنودأ 3

 0 ]يدل مراضت الل وراهازك ةاسلا ]ورث نأ ,كل لحيال اونمآ نيذلا اميأاي ) ىلاعت هلوق

 نأ لف نمو هنلم رك ناف فورعملاب نهوزشاعوو ةنيبم ,ةسحئاش"نيتأي:نأ الإ كر هوما ام

 (اريثك اريخ هيف هللا لعحيو ائيش اوهركت

 نوذؤي اوناك ةيلهاجلا لهأ نأ لعاو ؛ ءاسناا ماكحأ ىلا داع ةبوتلا فصو دعب ىلاعت هنأ ملعا

 تايرالا هذهىف اهنع معاهم ىلاعت هللاف مظلا نم بورضب نمنوملظي و « ءاذيالا نم ةريثك عاونأ ءاسنلا

 : ناتل أسم هيفو (اهرك ءاسنلا اوثرت نأ كل لحبال) ىلاعت هلوق 4لوآلا عونلافإل

 ةجوزهلتناكو تام اذا ةيلهاجلا ىف لجرلا ناك : لوألا : نالوق ةيآلا ىف لوألا ةلأسملا)

 راصف ؛ هلام تئرو اي هتأرما ترو :لاقو ةأرملا لع هبوث قلأف هبراقأ ضعب وأ اهريغ نم هنبا ءاج

 م ل كر فاذصلا لإ قا دع ريغ اهجووتا ات ثاف#ءابستفن نمو 'نئانلا رئاش نم اناىخأ

 هذه ىلاعت هللا لزنأف ءائيش هنم اهطعي ملو اهقادص ذخأو رخآ ناسنإ نم اهجوز ءاش نإو ل

 نأ) هلوقب دارملا لوقلا اذه ىلعف « هتم تيملا ةأرءا ثريال لجرلا نأو مارح كلذ نأ نيبو «ةيآلا

 . تيملا نم نثروبال نمنأو «ءاسنلان يع (ءاسنلا اوئرث

 اهعني نأ هل ناك تيملا ثراو نأ كلذو ؛ لاملا ىلا دوعت ةثارولا نأ «ىاثلا لوقااوإل

 كافرا سو نللوعأ | رئاقنأ ركل لحيال : ىلاعت لاقف ءاملام اهثريف توه ىتح جاوزأل !نم

 آل هارطا)رذهأر لات فو .”فاكلا مضإ (هز 2 ) ىتاسكلاو ةزمح أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ىف رماع نباو مصاعأرقو مقلب كلذ لك (أه هرك هتعضوو ًاهرك همأ هتل>)فاةحالا ىفو (ًاهرك

 لاق . كلذ عيمج ىف حتتفلاب ورع وإاو انثكلا نإ نب أو عفان :أرقو ٠ حتفلاب ىقابلاو . ىضااب فاقحألا

 هرك أ اف «ةقشملا مضلابو ؛ هارك الا حتفلابهركلا : ءارفلا لاقو  دحاو ىنعمب ناتغلامه : ىتاسكلا



 1 2 ةيآلا ءاملأ اباذع مهلاندتعأ كتلوأو ىلاعت هلو

 ءرافك مثو نوتومي نيذلا ىلع تائيسلا نولمعي نيذلا فطعف (رافكح مثو نوتومب نيذلاالو

 لاق ىلاعت هنإ مث , رافكلا نم اوسيل ىلو الا ةفئاطلا نأ تبثف . هيلع فوطعبلل رياغم فوطعملاو

 . قاسفلاو رافكلل ديعولا اذه لومثش ىضتقي اذهف (اهلأ اباذع مل اندتعأ كتلوأ) لكلا قح ىف

 نكي ل ةبوتلا كرت عم مهل رفخي ناكولف « ةنياعملا دنع رحل ةبوتال هنأ ريخأ ىلاصت نأ : ىاثإ

 . ىنعم مالعالا اذهل

 نمىلب ) ىلاعت هلوقريسفت ىف ةرقبلا ةروس ىف ةيديعولا تامومعلا ةلمج انعمج دق انأ : باوجلاو

 اهم مبكسمت نع انبجأو (نودلاخ اهيف ممرانلا باحصأ كتلوأف هتئيطخ هب تطاحأو ةئيس بسك

 لوةنم ,تامومعلا هذه نم دحاو لك ىف اهتداعإىلإ ةجاحالو «ةبوج الا نمةريثك اهوجوانركذو

 مل اندستعأ كتلوأ) هلوق نما تارؤكذملا برقأو .:تاؤوكذملا“طزقأ لا داوي نأ كك

 اباذع مل اندتعأ) هلوق نوكي نأ زوحيال لف (رافك مهو نوتومي نيذلا الو) هلوق وه (اهلأ اباذع

 توملادنع الإ نوبوتيال نيذلا نع ربخأ ىلاعت هنأ هيف مالكلا قيقحتو « طقف رافكلا ىلإ ادئاع(املأ

 الو « لوبقم ريغ توملا دنع مهام نأ نيف «كلذدعب نيرفاكلا ركذ مث ةلوبقم ريغ مهتبوت 3

 ةناهإو لالذإ ديرمب هصخب نأو دبالف , قسافلا نمهتلا دنع ةجردسخأو العف حبقأ رفاكلا نأ كش

 ببسب نيصتخم مهنوكل انايب «نيرفاكلاب ًاصتخم ( اهيلأ اباذع مل اندتعأ كتل وأ ) هلوق نوم نأ راَخ

 .لالذالاو ةبوقعلاديزمب مرفك

 ةيوتال ناك اذاو « ةنياعملا دنع ةبوتال هنأ ربخأ هنأ وهف : هيلع اولوعامم («ىناثلا هجولا امأ )

 هلوةك وهو فيوخت عون نع ولخي ال اذهو « ةرفغملا زيوجتو باقعلا زيوت كانه لصح

 ةلزتعملاوءباط+ل | ليلد,كسمت اذه نأ ىلع (ءاشي نمل كلذن ودام رفغيوهب كرشينأ رفغيال هللا نإ)

 : ملعأللاو هب نولوقي.ال

 . رافكلا ؛ توما ةدهاشم دنع ىروبوتي نيذلا ىلع فطع ىلاعت هنأ (ةسماخلا ةلأسملا)

 هب لطبتو ءرفاكب سيل ةالصلا لهأ نم قسافلا نأ ىضتقي اذبف ءةيلع فوطعنلل نياتم فرطتلا

 قئاتللا نأ حيحصلا نآل قفانملا هنم دارملا : لاقي نأ نكمي الو « رفاكقسافلا نإ : جراوخلا لوق

 ! ملعأ هللاو (نويذاكل نيقفانملا نإ دبشي هللاو) ىلاعت لاق ؛ رفاك

 تدعأ) منهج ران ةفص ىف ىلاعت هلوق هريظنو .انأيهو انددعأ ىأ :اندتعأ( ةسداسلا ةلأسملا)

 « هدربو هجران الإ سيل ملألا باذعلا نآل ةقولخمرانلا نأ ىلع ةيآآلا هذبب انباحصأ جتحا (نيرفاكلل

 . ملعأ هللاو هجولا اذه نم ةقولخم رانلا نوك ىلع لدي اذهف « ىضاملا نع رابخإ (اندتعأ) هلوقو

 اح



 ةيآلا «رافك مو نوتومي نيذلا الود ىلاعت هلو /

 ةرورضلاب هللا نوذرمي الاوهأ ةدهاشم لجالل ةرخآلا لهأ نأ ءاعدا نكمب فيكف « ىلالدتسا اضيأ

 تأ كلذ ؛ فيلكتل ةمحص نم عنم ايرورض ناكاذإ هللاب معلا نأ متلَف لف ؛كلذك رمآلا نأبه مث

 نا ميرك هنأب هملعل ةيصعملا ىلع مدقي دق بقاعملا بيثملا هلالا دوجوب ىرورضلا هملع عم دبعلا

 لكلا ناك 107 و ادهن ابازولاو ملف «كلذكرمآلا ناكاذإو «هبنذ هرضيالو دبعلا ةعاط هعفنيال

 ؛ ارط نركب نأ اذ فيلكتلا زاد“ق هللا للعلا نأ نم ةلزتعملا ءالؤه هلوقيىنلا اذهف :اضيأو

 زيوت ناك نإ هللاب ملعلا هباق ف لصح نه نك 2 فيعض مالك: فيلكتلا طقساي رورض را اذاف

 مع نوكي نأ عنتمأ ٠ امتاق هضيقن زيوجت نكي مل نإو ء املعال انظ نوكي اذهف « هبلقف امئاق هضيقت

 ىرظنلالعلا نيبو ىرورضلا ملعلا نيب قرف ةتبلاق ببال ريدقتلا اذهىلعو ؛ هنم دك آو هنم ىوقأرخآ

 مكحيو ءاشيام لعفي ىلاعت هنأو « ةيهاو ةفيعض تاملك ةلزتعملا اهركذت ىلا ءايشأللا هذه نأ تبثف

 تقو ُْق ةيوتلالوبق د نعرخأ هلدعبو 2 تاقوأللا ضعب ىفةبوتلا لوش دعو هلضفب وهف ) ل ريام

 12 ع لرد لي جودا و دو درملاوبفملا لاكج نماأللا ةلشلا نأ هلا كازعأ

 (نولاسي مثو

 نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امتإ) لوالا مسقلا ىف لاقف « نيمسق ركذ ىلاعت هنأ 4« ةيناثلا ةلأسملا 0

 ةبوتلا تسيلو) ىتاثلا مسقلا ىف لاقو « بجاو مهتبوت لوبق نأب رعشم اذهو (ةلاهجي ءوسلا نولمعي

 نيب امف ىلقعلا ميسقتلا كح قبف ءالؤه ةبوت لبقيال ىلاعت هنأب مزج اذبف (تائيسلا نولمعي نيذلل

 ابلف . ممتوت درب مزجب لو ؛ مهتبوت لوبقب ىلاعت هللا مزجب مل نيذلا مهو « ثلاث مسق نيمسقلا نيذه

 ةدهاشم دنعالإ كف نذلا 9 :ىناثلا مسقلاو 6 ةلاهج وعلا نولمعي نيذلا 9 : لوالا مسقلا ناك

 ليبس ىلع ءوسلا نولمعي نيذلا مه: نيمسقلانيذه نيب طسوتملا مسقلا نوكي زا كلك را ألا

 : مهتبوت درب هنأ مهنع ربخأ امو. ممبوت لكشاهلأ مهنع هللا 0 2 نوب وتب مث ءدمعلا

 (ءاشي نمل كلذ نودامرفغيو) لاق ثيح ةئيشملا ىف مهترفغم كرت ىلاعت هنأ اك. ةئيشملا ف مبكرت لب

 لاما هتامدقمو توملا تامالعروضح 6ع بات نم نأ نيبامل 0 هنأ «ةثلاثلا ةلأسملا)

 نأ امهنأ ىنعملاو « مهتوم برق نيذلا هانعم : لوألا : نابجو هيفو (نوتوع نيذلا الو) لاق هتبوت

 9 توملا نم برقا دنع ليقيال ناعمالا كلذك توما نم برقا كيَع لبقتال ىصاعملا نع ةيوتلا

 . مهتبوت لبقتال ةرخآلا ىف اوبات ولف رفكلا ىلع اوتام اذإ رافكلا نأ دارملا : ىناثلا

 هنإ اولاق : لوأالا : نيبجو نم مهبهذم ةعحرلع ةيآلا هذمب ةيديعولات قلعت (ةمبارلا ةلأسملا)

 نآلا تبت ىلا لاق توملا مدحأ رضح اذإ ىتح تائيسلا نوامعي نيذلل ةيوتلا تسيلو)لاقىلاعت



 / 2 ةيآلا«توملا مدحأ رضح اذإ ىتحوىلاعت هأو

 ىف ىلاعت ربخأف (اهلجأ ءاج اذإ اسفن هللا رخؤي. نلو نيحلاصلا نم نك أو قدصأف بيرق لجأ

 هللا لص ىنلا نع بويأ وبأ ىور : سداسلا . توملا روضح دنع لبقتال ةيوتلا نأ تابآلا هذه

 : ءاطع نعو ؛ هقلج ىف حورلا ددرتت ملام ىأ :.غرني ملامدبعلا ةيوت ليقي ىلاعت هللا نأ سو هيلع
 كتزغو ا: نضرالا لك طبهأ نيح لاق قطلبا نأ © نسحلا نع . ةقانلا قا وقب هت: ل3

 . رغرخي ملام ةيوتلا باب هيلع قاغأال ىنزعو :لاقف ءهدسج ىفهحور مادام مدآ نبا قرافأ ال

 هلوةك وهو :هبرقو توملالوزن تامالع ىأ (توملا مثدحأ رضح اذإ ىتح) هلوق نأ ملعاو

 (توملا ؟دحأ رضح اذإ مكيلع بتك )ىلاعت

 لوبق نم عناملا لب ؛ةبوتلا لوبق نم عنمب ال توملا برق : نوةقحملا لاق (ىناثلا ثحبلا)

 نإ انلق اميإو : رارطضالا ليبس ىلع ىلاعت هللاب مع ءاا لصح اهدنع ىتلا لاو>أللا ةدهاشم ةيوتلا

 ُ لاحت هلأ مهتامأ ةعامج نأ : كوالا: موجول ةيوتلا ,لويق نم ع توما نك قرقلا 6

 كلذ دعب مهفلك ىلاعت هنإ مث «ماللاهيلع بوي أ دالوأ لثمو ؛ ليئارسإ ىب نم موق لثم مثايحأ

 برب نماهاقلي ىتلا دئادشلا نأ : ىناثلا . فيلكتلاب لخت ال توملا ةدهاشم نأ لعاذهلدف ءابحالا

 ديزأوأ قلطلادنع ةأرملا اهاقلت ىتلا دئادشاا لثمو  جنلوقلا دنع ةلصاحلا دئادششاا لثم نوكت هتوم

 نأ : ثلاثلا . دئادشلا كلت ىف لوقلا اذكف فياكتلا ءاقب نم ةعنام دئادشلا هذه نكست ل اذاف « اهنم

 رطضملاب يحب نمأ) لوقيىلاعتوهو دشأدبعلارارطضاراص مالآلا تمظعاذإ توملا نم برقلادنع

 لوبق مدعل ًابسزوكينأ نمىلوأ ةيوتلالوبقلل ابيسن وكي نأب تقولا كلذفف مالآلاديازتف (هاعد اذإ

 نوكينأزوحجبالا قاشملاو مالالاديازت سفنو توملانمبرقلا سفن نأهوجولا هذهم تبثف « ةبوتلا

 الاو-أ دهاشاذإ توم لانمبرقلا دنعناسنالانأةبوتلالوبقنهعناملا : لوقنو : ةبوتلالوبق نماعنام

 ةب وو رثض هللاب هتف ر عم ت راض ىةزلاؤهألاكلتههوهانهميدنعدب رو رضأتلاب هتضر متي راص لا ١

 نإو منع فيلكتلا طقسةيرورضمهفراعمتراص املةرخآلا لهأ نأ ىرتالأ « هنعفيلكتلا طقس

 . ةلوبقهم نوكتال «رانلال وخد لبقو باسحلاو رشحلادنعمهتبوتنال . باقعالو توم كانهنكي مل

 ءايحأ اوراص مهنأ الإ نودهاشيال ةمايقلا لهأ نآل كلذو . ايلوصأ اقيمع اثح انهه نأ ملعاو

 نأ: بج ونال كلذ لكو ..لاوهإلا فانصأو ةملظعلا رانلا اضيأ نودهابش ودالتا ومأ اوناك تأت

 لعلعافلا ىلإ جاتحي ةمودعم تناكنأ دعب ةايحلا لوصح نأب ملعاا نآل « ايرورض هفلاب معلا ريصي

 ءاسلا كأن لعلا نكل ىرورض ىلعلا اذه : لاقي نأ ريدقتبو « ةلزتعملا خويش رثك أ دنع ىرظن

 اذهف . هتلاالإ سيل ةميظعلا نارينلا كلت لعاف نأب ملعلا امأو ؛ ىرظن هنأ كشال هللاريغ نم حصيال
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 2 هاو 2و 2

 توملا مدح 0 اذ ى ع < تائيسلا 0 نيذأل يو تسيل

 ا مَ (121ك3 11 را مو 0 اسم

 »,/١« الا

 داشرالاو ةيوتلاىلا ةيادحلا امبإ ىنعي (هللا ىلع ةبوتلا امإ)هلوق نأ : ىناثلاو . كلذ لعفيس هنأب رابخإ

 بيرق نع اهنع بات مث ةلاهجلا ليس ىلع بنذلاب ىتأ نم قح ىف ىلاعتهَللا ىلع اهيلع ةناعالاو اهلا

 فلا فيفا لأ يدك 0 هللا بوتي كئلوأف) لاق مث . اهنعرافختسالاب ىتأو اهيلع رارصالا كرتو

 .ةيوتلا لوبق ىناثلابو ؛ ةبوتلا لع قيفوتلا لواألاب دارملاف « هنم هللا اهلبق ةبوتلاب ىتأ اذا هنأش اذه

 دانس ةصنملا كلك ىأأ ام هنأب املع هللا ناكو ى أ (مكح (ملع هللا ناكول ل

 بيرق نم اهنع بات هنإ مث . كلذ هتفص نم ناك امل دبعلا نأب امكح .هيلعةلاهجلاو 0 18

 . هتبوت لوبق مركلا ىف بحب هتاف

 تبتىنإ لاق توملا مهدحأ رضح اذا ىتح تائيسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا تسيلو إل ىلاعت هلوق

 (اهنأ اياذع مل اندتعأ كئاوأ رافك مهو نوتومي نيذلا الو نآلا

 ىفو « ةلوبقم نوكتال ىلا ةبوتلا حرشب اهفدرأ ةلوبقملا ةبوتاا طئارشش ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 3 لئاسم ةيآلا

 « ةلوبقمريغ هتبوت ناف هلاوهأ دهاشو توملا هرضح نم نأ ىلع ةلاد ةبآلا (ىلوألا ةلأسملا)

 . : نيثح ىلع دام اطل هذه

 ةيآلاهذه : لوألا : هوجوةلوبقمريغهلاحانفصونم ةبوت نأ ىلع لدي ىذلا«لوآلا ثحبلا)

 لاق : ثلاثلا(انسأب اوأر امل مهاميإ مهعفني كي ملف) ىلاعت هلوق : ىناثلا ء بولطملا ف ةحيرص هو

 قم انأَو لَكئاَرَس ] ونب هب تنمآ ىنذلا هيي د روي

 2 باذعلا ةدهاشد دنع هتنوت هللأ لبقي ملف (نيدسفملا نه تك و لبق تدصع دقو نول 1 نيبلسملا

 ءاجاذا ىتح)ىلاعت هلوق : عبارلا ء الو بقم ناكل ةظحلب ةعاسلا كلت لبق نامبالا كلذب ىتأ هنأ ولو

 : سماخلا (اهلئاق ود ةيلك اهنإ الك تك رت امف اخلاص لمعأ ىلعل نوعجرا بر لاق توملا مثدحأ

 ىلإ ىترخأ الول بر لوقبف توملا دحأ ىنأي نأ لبق نم كانقزر امم اوقفنأو) ىلاعت هلق



 0 ةيأآلا «ةلابحي ءوسلا نولمعي نيذلل هّللا لع ةبوتلا امنإ» ىلاعت هلوق

 .ةم ةسيوأل فرك عيال ناكنإو « باقعلا هتيدوهب لع قدتسي ىدوهيلا نأ ىلع انعمجأ ىنعملا
 قاقحتسا تويث ىف كلذ ىك ؛ةيصعموابنذ ةيدوهيلا نوكب ملعلا ليصحت نم انكمتم ناك امل هنأ الإ

 هنوكب ملعلا نم انكمتم ناك ام هنكلو حيبقلاب ىنأ هناف ٠ ىهاسلا و مئانلا انركذ امع جرخيو ٠ باقعلا

 ىلع لوم نيلوآلا نيهجولا ىف ةلاهجلا ظفل نأ ثيح نم هريغ ىلع حجار لوقلا اذهو « احيبق

 حيبقلا لمع نمالإ ةيآلا تحت لخديال هجولا اذه ىلع نأ الإ :ةقيقحلا ٍلع هجولا اذه ىفو . زاجما

 سايقلا قيرطب هلاح فرءيامتإو :ةبالاتحت الخاد نوكي ال هناف دمعتملا امأ « هحبق عيال وهو

 ؛ ىلوأ كلذ ناكدماعلا ىلع ةبجاو نوكست نالف :ةبجاو لهاجلا اذه ىلع ةبوتلا تناك امل هنأ وهو

 نوبوتي مث) هلوق وهف ىناثلا طرشلا امأو « ةبوتلا طئارمث نم لوألا طرشلا ىف مالكلا وه اذهف

 امإإو « هلاوهأ ةنياعمو توملا نامزروضح برقلا اذه نم دارملا نأىلع اوعمجأ دقو (بيرق نم

 هينتلل : اهناثو ؟بيزق تا ئهاع لكو تالجالا نأ: راهدحأ :.هوديرلاةل رق ةلملا نه لل

 اذان: ديالا: لزاألا :فزطر ةدروفخم امتافاةيم رق اةلكلق بهن كلاط نإرز نان الا رع هين

 تملا لوزن ةظل لكي مقؤش ناننآلا نأ :راهثلاثاوب مدخلكناضارضرط لعامل كرس
 . برقلاب فصوب هناف هلاحاذهامو ءهب

 (بيرق نم) هلوق ىف «نم» ىنعمام : ليق ناف
 ةرمز ىف عمي الثل ةيصءملا نم ابيرق اناهز هتبوت أدتبم لعجي ىأ :ةياغلاءادتبال هنأ : باوجلا

 نع اعراخ نورك مافاد قفز :تروملا رن دقار دب نام ةيطعإلا نكي وساعات ا

 توتي كنئاوأف) هلوقبزو (هللا لع ةيوتلا امتإ) هلوقبا هللا: لع ةنوتلا لوبق متح ةماركب نيصوصخلا

 ىف«ىسع» ةملكب نيدوءوملاةلمجنمنوكي نأ هيفكي هناف هجولا اذهىلع هتبوت عقت مل نمو (مهلع هللا

 هانعم : ليقو . خي الام توافتلا نم نيتجردلا نيب نأ كشالو (مهيلع بوتي نأ هللا ىسع) هلوق

 روضح نيبو ةيصعملا دوجو نيبام ىعس ىلاعت هنأك « بيرق ناهز ضعب نوبوتي ىأ « ضيعبتلا
 الإ و « بيرق نم بئاتوهف ةبوتلاب ىتأ نامزا اذه ءازجأ نم ءزج ىأ ىف « ابيرق انامز توملا

 . ديعب نم بْئأت وهف

 (مييلع هللا بوتي كتل وأف) لاق نيطرشلا نيذه ركذ اى ىلاعت هنأ ملعاو

 (هللا لع ةبوتلا امنإ) هلوق دعب (مهيلع هللا بوتي كئلوأف) هلوق ةدئاف اف : لبق ناف

 . الوبق هللا ىلع بحي هنأب مالعإ (هللا ىلع ةبوتلا امنإ) هلوق نأ لوالا : ناهجو هيف: انلق

 (مهيلع هللا بوتي كئاوأف) هلوقو « قاقحتسالا بوجو ال « ناسحالاو لضفااو مركتلا بوجو
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 ًأطخلا نآل ءاباقعقحتسي مل بنذ هنأ ملعي لو ابنذ لمعنم نأ : اهدحأ : نالاؤس هيفو (ةلاهجي ءوسلا

 لاؤسلاو « ةبوتلا ىلا مهب ةجاح الف ةلاهجي ءوسلا نولمعي نيذلا : اذه ىلعف « ةمآلا هذه نع عوفرم

 نأ اوك هنرك ملعلا عم ءوسلا ىلع مدقأ نهنأ ىضتقي ةيآلاهذهرهاظف ءرصحلل «انإةملك نأ : ىتاثلا

 . لطاب عامجالاب كلذو « ةلوبقم هتبوت نوكتال

 هنأ عم ابنذ امتوك ملعيال وهو ةيدوهلا راتسخا ىدوهيلا نأ : لوآلا لاؤسلا نع باوجلاو

 . املع باقعلا قحتسي

 فخأ هلاح نوكي ةيصعم اهنوكب لهجلا عم ةيصعملاب ىنأ نم نإ : اناا لااوسلا ع تاركا

 لوبق بوجوب لوآلا مسقلا صخ مرجال كلذك ناك اذاو « ةيصعم اهنوكب معلا عم اهب ىنأ نم
 ركذي مل مرجال ظلغأ مههنذ ناك املف ىتاثلا مسقلا امأو:٠ مركلاو دعولا ليبس ىلع ابوجو ةبوتلا

 ريغ ةبوتلا لوبق نأ ىلع هجولا اذه نه ةلاد ةيآلا هذه نوكتف « ةبوتلا لوق ىف ديك أتلا اذه مهف

 .ىلاعت هللا لع بجاو

 . ةلاهجلا ريسفت ىف نورسفملا اهركذىتلا هوجولاركذنلف نيلاؤسلا نيذه نع باوجلات فرع اذاو

 نع ارابخإ ىلاعت لاق :ةلاهجهلعف ىمسو الهاج ىمس هللا ىصعنم لك:نورسفملا لاق : لوألا

 هنأ مالسلا هيلع فسوب نع ةياكح لاقو (نيلهاجلا نم نك أو نمملإ بصأ) مالسلا هيلع فسوب

 نم سيل هنإ حوناي) ىلاعت لاقو (نولهاج متنأ ذإ هيخأو فسوبب ملعفام متلع له) هتوخال لاق

 لاقو (نيلهاجلا نم نوكت نأ كظعأ ىإ لع هب كل سيلام نلأست الف ملاص ريغ لمع هنإ كإهأ

 (نيلهاجلا نم نوك أ نأ هللاب ذوعأ لاق ًاوزه انذختتأ اولاق ةرقب اوحنذت نأ 5 مأي هللا نإ) ىلاعت

 قالطإ ىف ببسلاو ؛ اذكو اذك تلعف مل لهاجاي : لعف ىلع همذيام لاح هدبعل ديسلا لوقي دقو

 « ةيصحملاىلع مدقأ امل باقعلاو باوثلاب للعلا نم هعمام لمعتسا ول هنأ هبرل ىصاعلا ىلع لهاجلا مسا

 اذه ىلعو ؛ الهاج هبرل ىصاعلا ىمس قيرطلا اذه ىلعف ؛ هل ملعال هن اك راصرلعلا كلذ لمعتسي مل املف

 . كلذب لهجلا عم وأ ةيصعم اهنوكب ملعلا عم ناسنالا اهم ىنأ ءاوس ةيصحملا هيف لخدي هجولا

 نأ الإ ةيصعم اهنوكب ملعلا عم ةيصعملاب ناسنالا ىتأي نأ : ةلاهجلاريسفت ىف «ىناثلا هجولاورإل
 ىغبنيال ام هنأب للعلا عم ىغبني الام ىلع مدقأ اذا ناسنالا نأ انبلع دقو « هباقع ردقب الهاج نوكي

 . هلعفب لهاج هنا :زاجلا ليبس ىلع لاقي نأ حصي هناف : تافآلا نم هتبقاع ىف لصحام رادقم عيال هنأ الإ

 ةيصعم هنوك معي ال هنأ عم ةيصعملاب ناسنالا ىنأي نأ هنم دارملا 3 نأ (كلاثلا مارا

 اذهلو ؛ باقعلا قحتسي 9 اذهيلع هنأذ ؛ ةيصعم هنوكب معلا نم - 5 5 طرشب نكي



 ين ةيآلا «ةلاهجت ءوسلانولمعي نيذلل هللا لبع ةبوتلا امنإت ىلاغت ةلؤق

 انكم ناكام لكف « ىلاعت هللا ق- ىف لوصحلا عنتم ريغ مذلا قاقحتسا ناكنا افأو  لظاب كلذو

 افوصوم نوكي املإ هنوك عم هلالا نوكي نأ زاوج مزليف ٠ لاحم هعوقو ضرف نم مزاي ال

 بوجولاب لوقلا نأ تنث نامسةلا ناذه لطب املو « لقاع هلوقيال لاخم كلذو ملا قاقختساب
 . لطاب ىلاعت هللا ىلع

 ال وأ ؛ةيوسلا نع نوكينأ امإ اهكرتو ةبوتلا لعف ىلإ ةبسنلاب ذبغلا ةيرذاق نأ «ة يناثلا ةجحلا

 ثدح نإ حجرملاكلذمث . مجرملالإ اهكرت ىلعةبوتلا لعف حجر تيب وسلا ىلع ناكناف :ةيوسلا لعن وكي

 ىلع مدقأامتإدبعلاذئنيف هللا نع ثدح نإ و ريسقتلا داع دبعلا نع ثدخنإو ؛ عناضلائن مزل ثدحنعال

 بج وي.الهدبع لعىلوملاماعنإ و :هدبع لع ىلاعت هللا نماماغنإةب وتلا كات نوكتف :هتيوقتوهللاةنودمب ةبوتلا
 امو أ كوتقلا هللا لع بج ونال دبغلا نع ةيوتلا زودكض نأ تبق « ىرخأ ةَرَعاهيلَع معني نأ ةيلع

 لوقةلاناك كل ذك ناكاذإو « مزلأ ربجلا نوكي ذي لعفلاو كرتلل حاضتال دبعلا ةيرداق تناكنإ

 اداسفو انالطب ربظأ بوجولاب

 مدنلاو ؛لبقتسملاىف كرتلا ىلع مزعلاو ىضمام ىلع مدنلا نع ةرابع ةبؤتلا (ةثلاثلا ةجحلاإ)

 الإ و« دبعلا رايتخاب نالصحال ةدارالاو ةهاركلاو ؛ تاذارالاو تافاركلا ٍتاب نف مزعلاو

 اذهو مدنلا اذه لوضح ناكك ذك ناكاذإو : لسلستلا مّزلو ىرخأ ةدارإ ىلإ !بابضحت ىف رقتفا

 لطاب بوجولاب لوقلا نأ تبق ءرخآ العفهللا لع بجوال هللا لعفو : ىلاعتهللا قيلخت ضحمب مزعلا

 بوجولل ةلع كلذراض ولف محلوق ىلع دبغلا رايتخاب لص لقف ةبوتلا نأ(ةعبارلا ةجحلا ل

 . لقاع هلوقيال كلذو .هتافصىفو هللا تاذ ىف ًارثؤم دبعلا لغف راضل هللا ىلع

 ءىثب هللا دعو اذاف : َنينَمَوملا نم ةيوتلا لوبق دعو ىلاعت هنأ ورف هب اوجتتخا انع تالا ام

 «ىلع» ةملك قالطا حمص ليؤأتلا اذهبف . بجاولاب اههبش كلذ ناك الاخ هدعو ىف فلخلا ناكو

 (مييلع هللا بوتي كتئاوأف)هلوق نيبو ( هللا ىلع ةبوتلا !) هلوق نيب قرفلا ربظ قيرظلا اذمو

 مكهزليف ؛ عوقولا بجاو ناكهعوقو نع هللا زخأام لكو ةبؤتلا لوق نع رتخأ الف : لق نإ

 . اراتخم العاف نوكيالنأ

 العاف ناكف .لصالا ريغيال عبتلاو ؛عاقيالل عبتعوةولاو ؛عوقوللعبت عوقولا نعرابخالا :انلق

 لوبقلا بوجو ىف رثؤت ىهاهنأ ثيحنم ةبوتلا عوقو نأب نولوقت متنأ امأ . عاقب الاكلذ ىف اراتخم

 .قرفلا ربظف لقاع هلوقيال كلذو «ىلاعتهللا ىلع

 نولمعي نيذلل) هلوق امهدحأ : نيطرشب ةيوتلا هذه لوبق طرش يلاعت هنأ «ةيناثلا ةلأسلا)
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 ا درا فر »0 تسي لس ا دس

 بيرق نم نوبوتي مث ةلاهجي را ىذه لع ةبوللا اك
 ني تلا تت

 م م 6 ها يارد 1 2

 »/١١« (يكح يلع هل َنكَو مل هلبأ بوش كتارا

 كئلوأف بيرق نم نوبوتي م ةلاوحي ءوسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلا ام ١ ىلاعت هلوق

 «ايكح الع هللا ناكو مهيلع هللا بوتي

 ىذالا لاز احلصأو ابات اذإ ةشحافلل نيبكترملا نأ ىلوألا ةيآلا ىف ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 ابليجعتىف مهيغرو ؛ ابطرشو ةبوتلا تقو ركذ : ميحر باوت هنأ اضيأ قالطالا ىلعربخأو « امبنع

 : لئاسم ةيآآلا ىفو « ةبوتلا مهعفنت الف نورصم مهو توملا مهتأي الثل

 باتف) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ةرقبلا ةروس ىف اهانركذ دقق ةبوتاا ةقيقح امأ (ىلو آلا ةلأسملا)

 نم ةيآلا هذهم ةبوتلا لوبق القع هللا لع بحجب هنأ ىلع ىضاقلا ججتاو ( ميحرلا باوتلا وه هنا كيلع

 بحي هنأ ىلع لدي (نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امنإ) هلوقف بوجولل «ىلع» ةملكنا : لوألا : نيهجو

 نيبوهنيب قبب مل لوبقلا درج ىلع (هللا ىلع ةبوتلاامإ) هلوق انلمح ول : ىناثلا . الوبق القع هللا ىلع

 ىلع كلذ انلمح اذإ امأ ء عوقولا نع رابخإ اضيأ اذه نأل قرف (مهلع هللا بوتي كئاوأف) هلوق

 . راركتاا مزاي الو نيتي آلا نيب قرفلا ربظي عوقولا ىلع اذهو لوبقلا بوجو
 بوجولا ةمزالنأ :لوآألا : هوجو هيلع لديو ؛ لطاب هللا ىلع بوجولاب لوقلا نأ ملعاو

 ةعنتم ريغوأ «ىلاعتهللا قح ىف توبقلا ةعنتمم نوكيت نأ امل ةمزاللا هذهف ؛ كرتلا دنع مذلا نات

 توبثلا لاحم مذلا اذهو :مذلا اذهلامزلتسمناكامل بجاولا كلذكرت نآل لطابل وألاو ؛ هقح

 عنتم كرتلا ناك اذإو « هللا قح ىف توبثلا عنتمم كرتلا كلذ نوكي نأ بجو : ىلاعت هللا 0

 رايتخالاب العافال تاذلاب ابجوم ىلاعت هللا نوكب ذتنيْخ « توبدلا بجاو لعفلا ناك القع تونا



 كولا ةةاتاللا

 هعبط مزتلم نم بلطي

 0 ردي 1ع 0 1 ١

 شيعزال ممل ناّديع تييرسشلا تفحم عطر ءزتاُم

_ 0 

 همزتلل ةظوفم لّنااو عبطلا قوقح

 ةيرصملا ةيببلا ةعبطملاب عبط
 ةيداليم #١9 ل ةيرجم 1 ها/
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 ئح نونمؤي ال كبرو الفد 2

 ةيآلا «كومكحي
 «اجرح مبسفنأ ف اودحال مد

 ةيآلا «مهيلع انيتك انأ ولو»

 ًارجأ اندل نم مهانيتال.ًاذإ ود

 ةيآلا «امظع

 «لوسرلاو هللا عطي نمود

 ةيالا هللا نم لضفلا كلذ»

 اوذخ اونما ندلا 4 اد

 ةيآلا «؟رذح

 ةيالا «نئطببل نمل متمنإو»

 ةيآلا ةةنيضع مكتباصأ ناف»

 هللا نم لضف مكباصأ نئلود

 ةيالا هللا ليبس ىف لتاقيلفد»

 ةيالا «نولتاقتال كلامود

 ىف نولتاقي اونمآ نيذلا»
 ةيآلا هللا ليبس

 اوفك ل لبق نيذلاىلإ رت لأ

 ةيآلا «ركيديأ
 ةيالا «ليلق ايندلا عاتملق»

 «توملاكك ردياونوكت ا نأد

 «ةنسح مهيصت نإو»

 ةيالا «موقلا ءالؤه لاف»

 «هللا نف ةنسح ىف كباصأ امد

 ةحفص

 «هللا عاطأد ةف ل وسرل اعطي نم»ىلاعت هلوق ١ هع
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 ةيآلا «ةعاط نولوقيو»

 ةيآلا «نآرقلان وردتي الفأ»

 «نماآلا نم مأممءاج اذإو»

 « مهنم هنوطبنتسي نيذلأ هملعل»

 ةيآلا ءكيلع هللا ل ضفالولو»

 ةيآلا « هللا ليس لتاقفد
 ناب نكي نآردتار نعد
 ةيآلا ءاورفكرنذلا

 «ةنسح ةعافش عفش نم»

 «ةئيس ةعافش عفشي نمو»

 ةيآالا «ةيحتب 2 اذإود

 «ابيسح ءىثشلكىلعن اك هللانإ»

 6» مكنعمجيل وهالإ هلإال هللاد

 «نيدتف نيقفانملا ىف مكل فد

 ةيآلا «نورفكتول اودو»

 « مثرودص ترصح كؤاجوأ»

 «نودي ري نب رخأ نودجتس»

 هلت لكتب كآن ا ناك امنوا

 ديلا اطخ انموأ لعق ةتمازد

 «مكلودعموق نم ناك نافد

 مهيب ركتيب موقنمتاكنإو»

 « قاثيم

 «نيرهش مايصف دحب مل نفد
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 ٍِ ييايرلاارجفلا ماما ريكتلا يدع داع خلا

 ةيآلا «ىبرقلا ىذب وه ىلاعتهلوق هو
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 ا ل ياا
 هللا نإ ركناعأ تكلم امو»

 عر وخع الاتتع ناكزم تعال

 نعال نذلا»

 ةيالا «لخبلاب سانلا

 ءاثر محلا ومأن وةفني نيذلاو»

 كلنا

 «هللاب اونمآ ول مهيلع اذامو»

 «ةرذ لاقثم مظيال هللا نإ»

 «ابفعاضي ةنسح كت نإو»

 لك نم انئج اذإ فيكف»

 ةيآلا «ديبشب
 تندخ نانوتك الرد

 اوبرقتال اونمآ نيذلا امأاي»

 2 متأو ةالصلا

 «رفس ىلعوأ ىضرم متنكن اود

 ةيآلا «ءاسنلا متسمال وأ»

 ةنآلاءابط ًادعلع اوتطقو

 انيظن اوتوأ نذلالِإارت مأ»

 ةبالا «باتكلا نم

 5 ملكلان وفر<اوداهنيذلا نم»

 ةيآلا «مهتنسلأب ايل انعارو»

 «اليلقالإ نونمؤي الف»
 «باتكلااوتوأ نيذلاامأاي»
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 «هب كرشي نأر فغي الهلا نإ د ىلاعتهلوق ١م
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 « مهسفنأن وك زي نيذلا ىلإ رتملأد
 ابيصن اوتوأ نيذلاىلإ رت ملأ»

 «تبجلابن ونم وي باتكلا نم

 ملل 0 مل مأ»

 «اريقن سانلان وت وبال اذافد

 ةيالا «سانلا نودسحب مأ»

 انتاثاب اوزرفك نيذلا نإ

 5 الا «آرا مهيلصت فوس

 تاحلاصلااوامعواونمآنءذلاو»

 ةيالا «تانج مهلخ دنس

 اوةرت كرأ كرمأب هللا نإ»

 ةيآلا «اهلهأ ىلإ تانامآللا

 «سانلا نيب مكح اذإو»

 هللا وعيطأ اونمآنيذلا امأاي»

 ةيآلا «لوسرلا اوعيطأو

 هللا يكناف متعزانت نافد

 ءاليوأت نسحأو ريخ كلذ»

 «نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ»
 ىلإ اولاعت مل لبق اذإود

 ةيآلا تلا لزنأ ام

 «ةبيصم مهتباصأ اذإف يكفد

 « مهظعو مهنع ضرءأفو

 الإ ل اانا ل
 ةيآلا هللا نذاب عاطيل



 ىزارلا رخفلا مامالل ريبكلا ريسفتلا نم رشاعلا ءزجلا سرهف

 ةيآلا هللا للع ةبوتلا امنإ :ىلاعتهلوق

 نولهعي نيذللةيوتاا تسيلود» 2

 «تائيسلا

 «توملامثدحأر ضحاذإ ىتح»

 «رافك مونوتوعي نيذلاالو»

 املأ ًاياذع مهاندتعأ كثلوأ»

 لحال اونمآ نيذلا امأايد

 ةيآلا كل

 «ةنيمم ةشحافب نيتأي نأ الإ )

 اهقييلوم كج نأ .قيعفو

 «أريثك أني هيف هللا لعجو

 «جوذ لادبتسامتدرأ نإو»

 ةيآلا «أناتبم هن وذخأتأ

 يف و حان فك

 ةيآلا «كضعإ

 «اظيلغ اقاثيم مكن» اند اود

 « ؟وابآ حكنام 2

 ةيآلا كت اهمأ يلع تمرح»
 كش راو الا متاهمأو»

 «ركئاسن تاهمأو»

 «؟روجحف ىناللا كتاب رود

 ةيألا «مكانبأ ل ئالح و»

 «نيتخاللا نيبااوعقجت نود

 ةبالا «ءاسنلا نم تانصحلاو»

 ءمكلذ ءاروام مك لحأو»

 ةحفص

 «نياصخ مكلاومأب اوغتبت نأ ىلاعتهلوق :ه
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 ةيالا «نونم هب متعتمتسا امد -

 « متيضارتامف مكيلع حانجالو»

 «الوط مكنم عطتسي : نمو»

 ةنآلا «كناعأ تكلماهفو

 ةبآلا « ضعل نه مكضعل )

 «نهلهأ نذاب نهوحكناقد

 «فورءملاب نهروجأنهوتآو»

 ةبآلا ءنصحأ اذافد

 ةيالا «ىكل نيبيل هللا ديري»

 «مكيلع كرين دبر كلاود

 «ركنع ففخي نأ هللا ديري»
 اولكأتال اونمآ نيذلا اهسأاي»

 ةيآلا «لطابلاب كيب مكلاومأ

 ةيآلا «ةراجتن وكت نأ الإ»

 «انأودع كلذ لعفي نمو»

 «هنعنومتامرئابك اوبتحت نإ»
 «مكضعبه.هللا لضفاماونمتتالو»

 «اوبسك !امبيضتلاجزللو

 ةيآلا «ىلاوم انلعج لكلوو

 يكنامأ تدّقع ن.ذلاو»

 «ءاسنلا لع نوماوقلاجرلا»
 «نهزوشن نوفاخت ىتاللاود

 ةيآلا ءامهنيب قاقش متفخ نإ و»

 «هباوكرشنالو هللااودبعاو»
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 ىزارلا رخفلا مامالل ريبكلا ريسفتلا نم عساتلا ءزجلا سرهف

 «مهمر اوقتا نيذلا نكل» ىلاعت هلوق

2) 
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 «كاتعلا لهأ م نإو»

 «اًوررصا اوما ناذلا اعاد

 «عبر أوقتا ىسانلا امأاي»

 ةيآلا «اهجوز م قلخو»

 «هينولءاستىذلا هللاوةتاو»

 «محلا ارم اخلي

 ةيآلاءاوطسقتال أتفخ نإ ود

 ةيآلا «اولوعتال أ ىدأ كلذ»

 مة نب انانص ءانقلا اًوتالاو

 ةيالا «ءىث نعول نيطناف»

 «مكلاومأ ءابفسلا اوتؤت الود

 «مموسك اواهف مثوقزراو»
 ةيالا «ىاتيأا اولباو»

 ةيآلا ءافارسإ اهولكأت الود
 6 ملاومأ مهيلإ متعفد اذافد

 «بيصن لاجرلل»

 ةيآلا شقا رضح اذإو»

 «هنم مثوقزراف»

 «اوكرت ول نيذلا شخيلو»

-. ٠. 

 لاومأ نزلكأ ندلا نإ :»لاعتهلوقأ بن“
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 ياللا
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 سرهفلا 3

 ةبالا «ىئاتيلا

 0ع نولصيسو»

 عال وأ ىف هللا كيصوي»

 ابلف ةدحاو تناك نإو»

 «فصنلا

 امهنم دحاو لكل هيوبالود

 «©سدسلا

 هثروو دلو هل نكي مل ناف»

 ةيآلا «هاوبأ

 «ةوخإ هل ناك ناف»

 «ةيصو دعب نم»

 «نوردتال ةؤانبأو راب 1

 لال ءهنا ناسي

 «مجاوزأكرتامفصنكلو»

 «ةلالك ثرويلجرناكنإو»

 ةيآلاءتخأ وأخأ هلو»

 ةيآلا هللا دودح كلتد

 «هلوسرو هللا صعي نمو»

 ةشحافلا نيتأي ىناللاو»

 ةيآلا «كئاسن نم
 ةيآلا «كنم امانتأب ناذاللوو

 «امحر اباوت ناك هللا نإد



 ةحفص

 3 ئزارلا رخفلا مامالل ريبكلا ريسفتلا نم عساتلا ءزجلا سرهف

 «ناعجاقتلاموي ىباصأ اهو»ىلاعتهلوق /؟
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 «.ك انعبتال اللاتق معنول اولاقو

 ةيآلا «مهوخالاولاق نذلا»

 ف اول نبذلا نبسحت الود

 ةيآلا «اتاومأ هللا ليبس

 < مان ام نيح رش را 7

 ملا نيذلاب نورشبتسيو»

 ةيآلا 626 اوقحلي

 «هللا نم ةمعب نورشيتسا»

 ةيآلا هلل اوباجتسا نيذلا»

 ةيآلا «سانلا ملل لاق نيذلا»

 ةيآلا هللا نمةمعنب اويلقتاف»

 ةيآلا «ناطيشلا كلذ امد

 نوعراسي نيذلاكنزحبالو»
 ةياآلا «رفيكلا ىف

 رفكلا اورتشا :نيذلا .نإد

 ةيآلا نامالاب

 «اورفك نيذلا نيسحب الو»

 «نينمؤملا رذيل هللا ناكام»

 «هلسرو هللاب اونمآف»

 «نولخب نيذلا نيسحن الو»

 ةيآلا «ةباولحام نو كيس
 اولاق نيذلالوق هللاعمس دقل»

 ةيآلا «ءاينغأ نحنو ريقفهللانإ

 ةحفص

 «انيلإدبع هللانإ اولاق ن.ذلا»ىلاعت هلوق |
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 لسربذك دقفكوبذك نافد 2

 ةيالا «كلبق نم

 ةيالا«توملا ةقئاذس فن لك»

 عاتم الإ ايندلا ةايحلا امود

 «رورغلا
 «مكسفتأو كلا يه فنون

 ناك اردو اوررضت:نإ قد

 «رومالا مزع نم كلذ

 نيذلا قاثيم هللا ذخأ ذإوو

 ةيالا «باتككلا الت وأ

 ابن وح رفي نيذلانيسحت الو

 ةيآلا «اوتأ

 ةتارسسلا للاخ فدار

 ةيالا «ضراألاو

 «امايق هللا نوركذي نيذلا»

 واس اذه تقل 07

 «رانلا لخدت نم كنإ انيرد

 «ىدانيايدانم انعمس اننإ ارو

 ىلعانتدعو 6 اكل انرد

 ةيآلا كلذ

 ةيآلا «معر مل باجتساف»

 اوجرخأو اورجاه نذلاف»

 ةيالا «مهرايد نم

 «ءاورفك نءذلا بلقت كنرغيال»
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 ىزارلا رخفاا مامالل ريبكلا ريسفتلا نم عساتلا ءزجلا سرهف ان

 اولكأتال اونهآ نيذلا اهمأ ايدىلاعت هلوق

 ةيآلا «ابرلا
 تدعأ ىتلا رانلا اوقتاود

0 
 «مكبرنم ةرفغمىلاوعراسو»

 «ءارسلا ىف نوقفني ندذلا »

 قس ان اراك اذإ ندلاوذ

 «اولعفام لع اورصي مود

 يناس لبق نم تلخ دقد

 ةيالا «سانلل ناب اذهد

 ةيالا «اونزحتال و اونمتالو»

 ةيآلا «حرق كس نإد

 ةيآلا «اهط و ادنماي الا كلتود

 «ةنجلا اولخدت نأ تبسح مأد

 ةياآلا «لوسرالإ دمت امود

 الإ اكرع نالت ناك اموذ

 ةيآلا «هللا نذاب

 «نويي رهعم لتاق ىن نم نب اكو»

 «اولاق نأالإ موق نكامود
 ةيآل ا «ايندلاباوث هللا مات آد

 اوعيطت نإاونمآ نيذلا اهمأاي»

 ةيآلا «اورفك نيذلا

 اورفك ن يذلا بولقفف قلنس»

 ةيآلا «بعرلا
 » هدعو هللا مقدص دقلو»

 ةحفص
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 7 مياتييل مهنع كفرص مْ »ىلاعت هلوق

 «نووات الو نودعصت ذإ»

 ةيآلا رغب ًارغ مامأف»

 ةيآلا «اونزحت اليكل»
 مغلا دعب نم مكيلع لأ مند

 ةيالا «اساعن م

 «مهسفنأ مهتهأ دق ةفئاطو»

 مهسفنأ ىف نوفخد

 ةيالا «كل نود الام

 ةيآلا «متماولوتنيذلا نإ»

 )ركل الاونم | نذلا اهيأايد

 ةيآلا «اورفك نيذلاك

 ى ةرسح كلذ هللا لعجيل»

 ةيآلا « مىمولق

 «هللا ليبس ىف متادق نئلو»

 ةيآلا «ماتق أ مه نئلو»

 «مهل تنل هلا نمةمحر امفد
 « رح رفغتساو مهنع فعاف»

 «هللأ لع لكوتف تمزع اذاف»

 «ملبلاغالفهللا ؟رصني نإ »

 ةيالاعلغي نأىنل ناكامو»

 ةيآلا «هللاناوضر عبتا نفأو
 ةيالا «هّللا دنع تاجرد مثد

 «نينمؤملا ىلع هللا نم دقل»

 ةيالا «ةبيصم متباصأ انوأد





 ةيالا ءامحر اباوتناكهللا نإ» ىلاعت هلوق 1

 هيلا ريصملا زو< الف برضلا ىلع ةلالد صنلا ىف نوكي الو , ناسللاب ءاذيالا

 امههءاذيا اوكرتاف ىنعي (امبنع اوضرعأف احلصأو ابات نافل ىلاعت لاق مث

 بات اذإ هترفغمو هلضفب هدبع ىلع دوعيهنأ : باوتلا ىنعم «اهحر اباوت ناكهللا ناإب لاق. م“

 . هيف هجولا مدقت دقف (اباوت ناك) هلوق امأو « هبنذ نم هيلا

 ىلاعت هلوق هلوأو « رشاعلا ءزجلا ىلاعت هللا ءاش فرإ هيليو « عساتلا ءزجلا مت

 هلاك ! ىلع ىلاعت هلا ناعأ . ءاسنلا ةروس نم هللا ىلع ةبوتلا اإل



 معو 0 ةيآلا ءاهوذآت كتم اهئايتأي ناذللاو» ىلاعت هلوق

 كوالا هوجو 0" | 5 و ؟هيف ةدئافلا اموريركت :لا اذ» ف ببسلاام هنأ ىف | وفلعخل أآذه دنعف

 نم تا كلا و1 ىلا قازلا شم كاكا (منا :ه نع ةطمج اغلا نأ قالا ور ماوق نم ةارال نإ

 ءاذيالا صخو ةأرملاب تيبلا ف سبحلا صخ ىلاعت هنا مث « ةانزلا (مكنم اهنايت اب ناذللاو) هلوق

 تيبلا ىف تسبح اذاف ؛ زوربااو جورخلا دنع انزاا ىف عقت امنإ ةأرملا نأ هيف ببسلاو : لجرلاب

 ىف جورخلا ىلإ جاتحي هنأل ؛تيبلاف هسبح نكمال هناف لجرلا امأو © ةصخملا هذه ةدام تلطقلا

 سيلا ةينازلا ةأرملا ةبوقع تلعج مرج الف ؛هلايت توقباستك او هتاهم بيترتو هشاعم حالصإ

 لاش نأ ًاضيأ لمتحو « هٌواذيإ كرت بات اذاف ء ىذي نأ نازلا لجرا ةبوقع تلعجر 0

 ءاذيالا ليزأ ابان اذاف « ةأرا ا صاوخ نم ناكس يحلاو «ةأرملاولجرلا نيب اكرتشم ناكءاذيالا نإ

 ةيآلاهذم دارألا :ىدبللا لاق: ىناثلا : ةروكذملا هوجاولا ندحأ اذه .ةارملا له سللا

 لديو أولاق . نيتبآلا نيب توافتلا ربظي دئنيحو «بنثلا لوآلا ةنالاب و ء ءاسنلاو لاجرلا نق ككل

 ىلإ نيفاضأف (؟كئاسن نم ةشحافلا نيتأي ىتاللا و) لاق ىلاعت هنأ : لوآلا : هوجو ريسفتلا اذه ىلع

 سيحل نم فخأ ىداللا نأ: تلاثلاو . لا قيلأ مسالا اذهو ءاسن نهامس هنأ : ىناثلاو. جاوزألا

 ةمدقتملا ةيآلا لبق تلزن ةيآلا هذه : نسحلا لاق : عيارلاو . بيثلا نود ركبلل فخاآلاو تيبلا ىف

 م *ءاهينعاوض عاف الحر ايات ناف اههوذاف.لاجرلاو ءاسنلا نم ةشحافلا نانا ناذللاو :ريدقتااو

 تويبلا فنهو هذ حيبقلا لءفنا اذهىلع ارصأو | وني نإ ىنعي (تويبلا ىف نهو كسمأف) هلوق لزن

 هذه ىف بيترتلا داسف بجوي هنآ .دعبلاةياغ ىف ىدنع لوقلا اذهو «نطاوحأ كل نيبتي نأ ىلإ

 طاوالا لهأ ىف هذهو , تاقاحسلا ىف ىلوآلا ةيآلا نأ لسم ىبأ نع هانلقنام : سماخلا . تايآلا

 ىلع ءادبشلا نأ ىلو آلا ةيآلا ىف نيب ىلاعت هنأ وه .دارملا نوكي نأ. :سداسلاو . هريرقت مدقَن قو

 عفرلاب امهوفوخو امهوذآف نيدهاش اوناك ول مهنأ ةبآلا هذه ىف نيبف .ةعبرأ اونوكي نأودبال انزلا

 امهوكرتاف مامالا ىلإ عفرلا لبق ابات ناف : دحلاو مامالا ىلإ

 روتلاوهوناسللاب ءاذيالا رم ءاذيالا اذه قيقحتىف دبال هنأ ىلعاوةفتا(ةثلاثلا ةلئسملا ل

 مس .انءاكسفأأ |مجرخأو هطخسو هللا اقعلا امض ردت دقو ؛ [ملعفام نش : لاش كال 0

 نبا نعف ؟ برضلا هيف لخدب له هنأ ىف اوفلتخاو . ةدابثلا ةيلهأ كسفأ نع انطبأو ؛ ةلادكلا

 رجع لصاح كِلذو ةءاذءالا وهرامنإ ضنلا لولدم آل كوأ لوآإلاو لالا تر 2



 ةيآلاءامهوذآف مكنم اهنارتأي ناذلل اود ىلاعت هلوق ا

7 
 26ه م 2 ساو تاع 0

 هلل نإ ام اود عا اَحْلصأو ان نا امه وذ اف مكتم اهنايتأ
 يس هذ

 أب ناذ

 دن امحر ابا داود 5
 يل ص

 : نبحاورأ قوتسيو توملا نهذخأب ىَح وأ (توملا كلم كانوت

 هيلع هلوق وهو ثيدحلاب (اليبس نحل هللا لعحي وأ) هلوق نورسفتت زكا استملا

 ليبسلا اذه نآل ؛ديعباذهو «مجرت بيثلاو دلجت ركبلا اليس نحل هللا لعج دق» مالسلاو ةالص

 للا ا طاعأ نا كش 000

 هللا لعج دق ىنع اوذخ» لاقف كلذب ليبسلا رسف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ :باوجلاو

 املووماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلاو ةراجحلاب مهدو هئام دلج بيثلاب بيثلا هايبس نه

 ناذ ةغللا ىف هجوهل :اضيأو « هتحصب عطقأا بجو كلذب ليبسلا سو هيلع هللا ىلص لوسرلا رسف

 لعق ناسا ناز كل لدس ىه ملا ف ضلخا

 ال100 را اع | رص عاف احلضأ و" انات ناف امه وذآف مكنم اهتايتأي ناذالاو) ىلاعت هلوق

 «ايح راباوت ناك

 : لئاسم ةيآلا يف

 امأو , فيفختلاب نوقابلاو « نونلا ةددشم (ناذهوناذللاو) ريثك نا أرق (لوالاةلأسملا)

 ريثكن باددشامبإ : مسه نبا لاق ديدشتلا هجو امأ مكناذهزرهلوق ىريثك نبا قفأ و هنافؤرتع ىبأ

 ذآ © تالاو .ةكمتملا ريغو ةكمتملا ءامساللا ةينثانيب ىرفلا : اهدأ :نيزلمالل تانوتلا هذه

 الع ]ردا نايا هدر لك رقت اودارأف !لادلاوهو دحاوي ف رج لغ نانية«اذهوئذلا»

 نزل لكلا نرد ل اف تر نإ و دفن كيس: هع لاقو 0ابسنج نم رخأ انت اهتوت

 0إ سك امآو ٠ ءاللا اوداز < دك ات كونلا اوداز ليقو 2ةئثتاا نون نيبو: اهنبي_قرفي نأ

 0011 فذدحلا نأ نم ئار اكمل كلذ لاوك «نأ ةيلغيف (ةلوص وللا ن نر 111 يدا

 . دشأ ضوعلا اهقاقحتسا ناكف « مزلأ

 ةانزلا ىف اضيأ ةيآآلا هذه : اولاق ةانزلا ىف ىلوآلا ةيآلا فا : اولاقزيتلا 4ةيئاثثا ةلأسملا):

- 



 فذ ةيآلا «كئاست نم ةشحافلا نيتأي ىتاللاود ىلاعهلوق

 م :هجوأ ةثالث نم خسنلا عقو دقف ةفينح ىلأ باعصأ لوق ىلع امأو «داجلا ةيآل اصصخم سبحلا
 . هيفكشال ىذلاقحلا وه هانلق ىذلا نأربظف ؛مجرلالئالدب ةخوسنم تراص سبحلا ةيآ : لوألا

 ىلعةمدقتم دلجلا ةيآ نوكت نأ زوحيال هنأ تبثت كنا : ىزارلا مالك عفد ىفيىناثلا هجولا))

 امل هنإ :لاقينأ زوحيال ملو؟هنعةرخأتم ةيآلا هذه نوكت نأ بحي هنا تاقرلف«ىنعاوذخدهلوق

 اودلجاف ىتازلاو ةينازلا) هلوق نأ هريدقتو ؟كلذ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ركذ ةيآلا هذه تلزن

 ن- .نصصخلا ناك جار ملسملا بيثلا قح ىف عامجالاب صوصخم (ةدلج ةّئام امبنم دحاو لك

 تبئف كلذك ناك اذاو «سييلتلامهوي هنأ امل« ةلزتعملا رثك أ دنعو كدنع زئاج ريغ صوصخملا ماعلا

 دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلا)هلوق لوزنل انراقم كلذ لاق ام مِلسو هيلع هللا ىلع لوسرلا نأ

 عيرفت هلك اذه . دلجلاةيآ ىلع امدقتم ناك ثيدحلا نا :كلوق طقسريدقتلا اذه لعو (ةدلجةئامامبنم

 ليلدلاب تيثيمللوقلا اذه لعنأ تبث « ةانزلا قحىف ةلزان سيحلا ةيآ ىنعأ ةيآلا هذه :لوي نملوق ىلع

 ؛ ملعأ هللاو ةخوسنم ريغ اهنأ رهاظفقاهفصاللا سم ىأ لود لعاامأو :ةعوشلا

 : تالاؤس مهيلع هجوتي انزلا ىف ةلزان ةيآلا هذه نأب نولئاقلا (ةسماخلا ةلأسملاإب

 ؟ (مكئاسن نم)هلوق نم دارملاام (لوآلا لاؤسلاإ)

 (مهئاسن نم نورهاظي نيذلاو) هلوةك مكتاجوزنم هدارملا : اهدمحأ : هوجو هيف باوجلا

 او يهشاور وفك رئارملا نمىأ“ مكئاسن نم : اهيناثو (نمم متلخد ىتاللا كئاسن نم) هلوقو

 فلام دا نك مكئاسننم : اهثلاثو . ءامالا ىلع دحال هنأ ناب ضرغلاو (مكلاجر نم نيديهش

 . راكب ألا نود تابيثلا نم ىأ ؛؟كئاسن نم : ابعبارو

 ؟ (ترويبلا ىف نهوكسمأف) هلوق ىنعمام (ىناثلا لاؤسلا))

 دنع انزلا ىف عقت امنإ ةأرملا نا هيف ةمكحلاو « مكتوب ىف تاسوبحم نهودلخ : باوجلا

 تدوعت ةلاحلا هذه ىلع ترمتسا اذإو « انزلا ىلع ردقت مل تيبلا ىف تسبح اذاف  زوربلاو جورخلا

 : انزلا نع رآرفلاو فافبلا

 : ريدقتلا ىف راصف ,دحاوىنعمب ىفوتلاو توملاو (توملا نهافوتي) ىنعمام «ثلاثلا لاؤسلا )ل

 ' ؟ توملا نهتيمي وأ

 لق . ةكئالملا مهافوتت نيذلا)هل وةك ٠ توملا ةكئالم نهافوتي ىتح . داربنأ زوحي : باوجلا

 «هرخف  م.و



 ةيآلا «مئاسن نم ةشحافلا نيد :ًايىناللاود ىلاعت لوق 2

 رااكأ نم وهو ؛ دهاجم لوقلا اذه لاق دقلف عونم عابجالا اذه نأ : لوألا ن نع 00

 «نئاج نومدقتملا هركذي مل ةبآلا ىف ديدج ليا طايح ١ نإ هقملا ل وصى ءانيانالو +. نترسدمملا

 . زئاج ريغ هنإو دحاولا ربخ نآرقلا خسن ىضتقي اذه نأ : ىناثلا نع باوجلاو

 ةبآلا هذه ىف سيل و ؟ىطوللا لع لي ماقي له هنأ ةباحضلا بولطم نأ ؟ تلاثلا نع كاردكا

 . الإ اوعجري مل اذهلف « تايثالابالو قنلاب كلذ ىلعةلالد
 ريغ اهنإ : لسم وبأ لاقو ؛ ةخوسنم ةيآلا هذه نأ نيرسفملا روهمج معز 4«ةعبارلا ةلأسملا)

 مولعمو « انزلا كحنايب , ىف ةدآلأ هذه نأ وهو مهلصأ ىلع انك ا كفا نر فلا اهأ : ةح وسم

 :نيلوقىلع اضيأ اوفاتخا لوقلا اذهب نولئاقلا مث ةخوسنم ةيآلا تناكو قبب ملمكحلا اذه نأ

 ىلص ىنلا نأ تماصلا ن. ةدابع ىور ام وهو ثيدحلابةخوسنم تراص ةيآلا هذه نأ لوألا

 ركبلا بيثلاب بيثلاوركبلاب ركبلا اليس نملهقلا لعج دق ىنع اوذخ ىنع اوذخو لاق لسو هيلع هلا
 ىئازلاو ةينازلا) ىلاعت هلوقب اخوسنم راص ثيدحلا اذه نا مث «مجرتو دلجت بيثلاو ىنتو دلحجت

 ةنسلا نأو ةتسلاب خسني دق نآرقلا نأ تبثي قيرطلا اذهىلعو (ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف

 . رخآلاب امهنم دحاو خسنيال :ىعفاشلا لوقفالخ نآرقلاب خيسنت دق

 . دلجلا ةيآب ةخونم تراص ةيآلا هذه نأ (قاثلا لوقلاو )ل

 ةبآ نال ىلوأ لوألا لولا :لاق ىعفاشلا ف نعطلا ىلع هصرح ةدشل ىزارلا ركب ابأ نأ لعاو

 هلوق نوكي نأ بجوفةدئافعىعاوذخ»هلوةل ناك امل «ىنع اوذخ» هلوق ٍلعةمدقتمتناكو لداجلا

 نوكيو ثيدحلاب ةخوسنم سبيلا ةيآ نوكت ريدقتلا اذه ىلعو « دلجلاة يآ لع امدقتم«ىنعاوذخ»

 . رخآلاب امهنم دحاو لك خسني دق ةنسلاو نآرقلا نأ تبث ذئنيخ :دلجلا ةيآب اخوسنم ثيدحلا

 ماعم ىف ىناطخلا نايلس وبأ هركذام : لوألا : نيهجو نم فيعض ىزارلا مالك نأ ملعاو

 ىلاعت هلوق نرآل كلذو «ةتبلا ثيدحلا اذه ىفالو ةبآلا هذه ىف خسنلا لصحي مل :لاقف ننس

 قانبك اسما تأرلع' لذي |(اليئس نمل هللا لعجي وأ توملا نهآفوتي ىتح ,كويبلاف نهوكسمأف)
 ملسو هي هيلع هللا لص لاق ابلف الجن اك ليبسلا كلذو اليبس نمل هللا لعجب ناس اغازلإ ودع وبلا

 راصو امل اخسانال ةيآلا كلتل ًانايب ثيدحلا اذه راص «قنتو دلت ركبلاو مجرت بيثلا ىنع اوذخ»

 مولعملا نمو (ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةنازلا) ىلاعت هلوق مومعل اصصخم اضيأ

 خسنلا عوقوب مكحلا نم للوأ ىر 121 اصصتخو نين الا يدخل انا: تيدختا اذه لح نأ

 الف ؟وهفيك لييسلا كلذ نأ ىلع لديام ةيآآلا ىف سيل هناف اعظق ةلمج سبحلا ةيآاوفيكو رام

 ةبآل انيم تيدحلا اقهاناعج نحنف ءصصخلا نم امل دبالو ةصوصخم دلجلا ةيآو :نيبملا نما دب



 7-35 ' ةيآلا «كئاسن نم ةشحافلا نيتأي ىتاللاو ىلاعت هلوق

 لاجر:ةغبرأ: بشي ْنأب الإ اهلع دحلاأل لبيس الفا, انولا ىلإ كيسن اذإ ةأزرملا نال, كلذو « انرلا نم

 لعج وأ تؤم نأّلِإ ةسوبحع تينبىف تكسمأ الع |ودهتشأاذاف ( انرلا نيكتترا انأ' لع نوبلكم

 (ةشحافلا نيتأي ىتاللاو) هلوقبدارملا نأ :ىاهفصأالا ملم ىبأ رايتخا وهو (ىناثلا لوقلاو)

 ىذأالا امهدحو , طاوللا لهأ (مكمامنايتايناذللاو) هلوقيو توملا ىلإ سلا نهدحو . تاقاحسأا

 ركملا ُّى هد>و «ارملاو زج راش انزلا :روللاةروش ّق ةرز لادا ةيالاب دارملاو 8 لعفلاو لوقلاب

 ةشحافلا نيتأي ىناللاو) هلوق نأ :لو الا : هوجوب هياع موب أ جتحاو ٠ مجرلا نصحنا فو ؛ دلجلا

 ه0 ند كالا صوصخم (مكنم | اماظأ نإادللاو كل شو «ناوسلا (مكنا ا

 روكذلا ةينثت (ناذللاو)

 ركذملا ظفا بلغ هنأالإ ىثالاو ركذلا (ناذلااو) هلوقب دارملا نوكي نأ زوحيال مل: ليق ناف

 ناذللاو) هلوق هدعبركذ مث نهركذ درفأ املف ؛لبق نم ءاسنلاركذ درفأامل كلذك ناكول :انلق

 9 ىف خسنلا مازتلا ىلإ جاتحيالريدقتلا اذهىلع نأزوم : ىاثلا و كا لا اذه طقس (ركنم دم اهنا

 زتلا ىلإ جات ع ” محرأ 1 ىلا ريدقتلا لعو :ًاررقمايقاب | 1 ةدحأو لك مكح نوكي لب ) تايآلا ند

 0 ىتاللاو) هلوق نوكي متركذ ىذلا هجولا ىلع نأ : ثلاثلاو . ىلوأ لوقلا اذه ناكف ؛ , خسنلا

 لا ل ىضفيف ءانزلا ىف اضيأ نوكي (مكنم ام ا ناذلااو) هلوقو انزلا ىف (ةشحافلا

 ا ناكف كلذ ىلإ ىذفيال هانلق ىذلا هجولا ىللعو 06 نيترم د>اوأا 0 الا

 دلجلاو مجرلاب 3 نملهنلا لعجيوأ) هل و اورسف انزلا ف ت نةيآلا هذه نان ءاقلا نأ 3 عبارلا

 ا تبسسك ام ل) ىلاعتلاق . نال نييلع نوكتت ءايشأالا هذه نال مصيال 0 تلقا

 مدا لاق 5 0 قيرطإ ة هوم ثلا ءا ضو الل هللا لبسي أب كلذ ر سفن اناف و 5 (تبستك ام

 تنآ ادإروبنابناز امهنيلجترلا نحرأا تارا ذإو ملسو هيلع هللا لص هلوق هان ركذا» ةعصيلع لدي امو

 الرد ادهن وأن :لراالا ذو ملس» ىبأ مالك لاطيإ ىلع اوجتحاو «ناتيناز اههف ةأرملا ةأرالإ

 ةالصلا هيلع هنأ ثيدحلا ىف ىور هنأ. : ىناثلاو « الطاب ناكف نيمدقتملا نيرسفملا نم دحأ هلقن مل

 ةلزان ةيآلا هذه نأ لع. لدي اذهو «دل# ركبلاو مجرت بيثلا الييس نحل هللا لعج دقو لاق مالسلاو

 هذه مهتم أ كس و 2 طا وألا ماكحأ ف اوفاتخا ةباحصلا قير ِ كتلاثلا 5 ةانؤلا قد َْق

 نأ لعل ئالدلا قلقا هركحلا اذه ىلع لدب صن ىلإ مهجايت>ا ةدش عم م مهكسم مال ةيالا

 . ةطاوالا<ف تسول ةيآلا هذه



 ةيآلا 2 عن نم ةعدافلا نيد 1 ىف اللا و >ىلاعت 1 للا .٠

 ؛كلاهمل ودسافملاعاونأ ىف نبعوقول ابيسكلذ ريصيف ؛نييلعدودحلا ةماقإ كرت الاي 0 نال

 هنأ ؛ مهيلع ىفوتسي كلذكف هقلخل ىفوتسي ا ىلاعت هللا نأ ناب ئهو ء ثلاث ةدئاذ هيف اًضيأو

 لك زارتحالاو فاصنالا عرشلا اذهرادم نأو « ةبارق دحأ نيبو هنيب الو ةاباحم هماكحأ ىف سيل

 : لئاسم ةيالا فو (مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي قالل او) لاف , طيرفتلاو طارفالا فرط نع باب

 ىئاوللاو تاللاو ىناللا : تاغل «ىتلا» عمج ىفبرعللو ؛ىتلا عمج : ىناللا ىو الأ ةلأسملا)

 : ناويحلا نمو « ىتلا : ناويحلا ريغ نه عما ىف لوقت برعلا : ىرازنالا زكي لاق تائللا)

 عمجا نأوه قرفلاو ٠ ىتاللاو ىناللا : هذهىف لاقو (امايق كل هللا لعجىتلا كلاودأ) هلوقك ؛ ىناللا

 ابنه ةدحاو لك لب .كلذك سيلف ناويملا عمج امأو « دحاول' ءىثلا ليبس هليبس ناويحلا ريغ نم

 ؛ نيبايلا نيب ىوسي نم برعلا نمو « قرفلا وه اذهف . تافصو صاوخ أهريغ نع ةزيمتم ريغ

 اال ىلع نم ىلإ نا رثألا تاعف امو كاذك اهرمأ. نم ىلا تادنملا تلقفام : لوقيق

 هانا .ىلوألار

 لاق هتاعفىأ ءاحيبق ارمأ تيتأ : لاقي اهنلعفي ىأ (ةشحافلا نيتأي) هلوق © 0 اثلا ةلأسملا)

 هذه شحاوفلا ىلع مادقالا نع ريبعتلا فو (ادإ ًائيش متثج دقل) لاقو (ايرف ايش تّمج دقا) ىلإ

 فلكملا نيعيال ىلاعت وهف ءىصاعملاهذه لعف نع فلكملا ىهن أمل ىلاعت هللا نا . ةفيطأ 5

 هنإ :لاقيةدئافلا هذهلف , هعبط درجمب اهراتخاو ؛هسفن دنعنم املا بهذ هنآك فلكملا لب ؛ اهلعف لع

 نبا ةءارق ىفو . ةلزتعملا]وقىلع الإ 5 ال ةقيقدلا هذه نأ الإ .اهبلابهذو ةشحافلا كل: ىلإ ءاج

 الاد فالك هللا لهأ دنع زدضف هو ةحببقلا ةلكفلا لنهفةهحافلا ذأ و. .ةضحافلاب: نتن, :ةوعبسم

 نأ ىلع اوعمجأو . لعفلا وألوقلا نم حيبقلاب ءاج اذإ شحأو . ةشحافو اشكل شحفي لجرلا شخ

 . متابقلا نم ريثك ىلع حبقلا فاهتدايزل ةشحافلا مسا انزلا ىللعقلطأ امنإو ءانزلا انهه ةشحافلا

 . ةشحاف كلذ ىمسي الو ءهنم حبقأ سفنلا لتقو ءهنمحبقأ رفكلا : ليق ناف

 ةيبضغلا ةوقلاو :ةقطانلاةوقلا : ةثالث ناسنالا ندبل ةريدملا ىوقلا نأ كلذ ىف ببسلا : انلق

 هيلا هوقلا اسف وأ اًفهيلقل اماو» ةعانتلاو نفكتلا وهو ةقظانلا ةوَقلا ا دانسففإا أبنا وينثلا'ةوقلاو

 ا أ امي قالا وا طارللا و انول] وه هيا ردنا ةؤقلا,داسفرإ/ ةامهيتي اهو ترضعلاز و لذقلا و

 ببسلا اذهلف دا ذلاعاونأ سخأ اهداسف ناكمرجالف ؛ ةيناوهشلا ةوقلا :ةثالثلا ىوقلاهذه سخأو

 3 هداوع ملعأ هللاو ةشحافلاب لمعلا اذه صخ

 ذارللا : لوألا : نال وق يئانوما ةش>افلا نيتأي ياللا و)هلوه دارملا ىف 4 تلات ةلأسملا)



-- 

 6-3 : ةيآلا «كئاسن نم ةشحافلا نيتي ىقتاللاوىلاعت هلوق
 < مس هه هامل

 0 ةعيرا نوماع اودبْنتسأَ 0 ن. ةشحاقلا نين ىتاللاو

 011 0 ا تول نضل - توبيلأ : 1 5 ودب

 »>621١6 د

 ققحتيال كلذو حئابقلاو ىصاعملا عاونأ عيمج ىف (هللا صعي نمو) هلوق نأ ىضتقي اذهف ؛ لخدل

 اعم ةينارصنلاو ةيدوهلاب نايتالا نال لاحم ىصاعملا عبمجي نايتالا : هلوقو « رفاكلا قح ىف الإ

 ريدقتلا اذه ىلعو ؛ ىعرش وأ ىلقع صصخ ماق اذإ الإ مومعلا ىضتقي ظفلل ا رهاظ : لوقنف ؛ لاحم

 . هانركذام ىوقيو ميلا شال

 (هلوسرو هللا صعي نمو) هلوق نأ : رفاكلاب ةصتخم ةيآلا هذه نأ نابب ىف «ىناثلا هجولاإل

 راركتلامزلل كلذ نيعهنم دارملا ناك ول(هدودح دعتيو)هلوةو « بنذلاو ةيصعبلل العاف هنوك ديفي

 دودحلا ىدعت لع ةيآلا هذه لمحت انأب: هلوقو « نفكلا لع هلح بجو [لصأ الا. فالخ وهو

 ««كلاراؤلاا فة وكلا

 دودح ىىدعتلا نال ؛ مالكلا اذهب لاؤسلانم هانركذام طقسي هنأ الإ كاذك هنأ به : انلق

 ءابكرتي هنأ الإ لوبقلا ةبجاووق>ماكح لاو فيلاكتلا كلت نأ دقتعي نأب نوكي ةرات ثيراوملا

 ىدعت ىف ةياغلا وه اذه نوكيف « تاودلاو ةمكحلا' هجو لعال ةعقاو اهتنأ دقتعي نأب نوكي ةراثو

 مك راركتلا عوقو مزل الإو :هّللا دودح ىدعت هنأ هقح ىف قلطي داكي الف لوألا امأو ؛ دودحلا

 ةمسقنم ةيآلا هذه ىف هللا هركذ امب ىضر.ال ىذلا رفاكلاب صتخم ديعولا اذه نأ انيلعف « هان ركذ

 ةراوط' ىف اهركذ مدقت دقف ةلئس الا ةنقب امأو «ثحامملا نم ةيآلا هذمم صتخب ام اذهف « ثيراوملا

 . ملعأ هللاو ةرقبلا

 اودهش ناف مكنم ةعبرأ نيلع اودهشتساف مكئاسن نم ةشحافلا قل ىناللاو ل ىلاعت هلوق

 ( البس نحل هللا لعجي وأ توملا نهافوتي ىّتح تويبا| ىف نهوكسمأف

 ؛ ليمجاب نهترشاعمو ءاسنلا ىلا ناس>الاب رمأالا ةمدقتملا تايآلا ىف رك ذ اى ىلاعت هنأ ملعا

 ةقيقلا ىف كلذ ناف  ةشحافلا نم هنيتأي امف نييلع ظيلغتلا كلذ ىلا مض «بابلا اذملصتي امو

 لاجرلا هللارءأ لعجال نأ وهو : يرخأةدّياف هيف اضيأو « نهترخآ رمأق نحل رظنو نهيلإ ناسحإ



 ةنآللا هلاوسرودتلا "صعب نمو»ا لاعتا هلوق 40

 ؟ امهنيب قيفوتلا فيكف عملاب قيلي امبإ (اهيف نيدلاخ) كلذ

 .ناهجولاّص اذهلفىنءملا ىف عمج ظفللا ىف درفم (هللا عطي نمو)هلوق ىف(نم)ةماكنأ : باوجلا

 هلخدن : ريدقتلاو «هلخدن »ىف ءاملانملاحلا ىلع« ادلاخود «نيدلاخ» بصتت ا( ةسماخلا ةلأملا)
 "رانا قاانلاغ

 ىف نيدلخم نوقبي ةالصلا لهأ قاسف نأ ىلع لدت ةيآلا هذه :ةلزتعملا تلاق م( ةسدا.ملاةلأسملا)

 ىدعت نياصوصخم نوكي نأ اذإ (هدودح دعتيو هلوسرو هللا صعإ نمو) هلوق نال كلذ ور«نانلا

 0 كملا لعر . هيغو كلذ'انيذ لكي وأ ١4 كيازاؤوملا ةودح ئهو اهكذ قدش ىلا دودحلا ف

 ةالصلا لهأ نم وهو ىدعت نميف ماع كلذو ؛ ديعولا اذه ىف ثيراوملا ىف ىدعت نمل وخدمزاي

 :لاقي الو . دلخم ديعولا نا ىلعو . ديعولاب عطقلا ىلع ةيآلا هذه تلدف ؛ةالصلا لهأ نم سيل وأ

 ىدعت ىذلا وه هناف ءرفاكلاقحىف الإ قةحتيال كلذو « هللا دود> ىدعت نع صتخم ديعولا اذه

 ىدعت ىلع ةيآلا هذه اح ول انا : لولا : نيهجو نم عوفدم اذه : لوقن اناف . هللا دود عيج

 ىدعتف « ةيموجملاو ةينارصنلاو ةيدومملازع ىبن ىلاعتهللا نال ةدئافلا نعةبالا تجرخدللا د ودح عيمج

 ةيسوجملاو ةيدوهلا أي نأب نوكي امنإ ابكرتو؛ ىهاونلا هذه عيمج كرتي نأ وه هدودح عيمج

 ةيالا تج رخل كلذةيآلا نمدارملاناكو لف.لاحهللاد و دح عيمج ىدعت نأ تبثفءلاحمكلذواعم ةينارصنلاو

 لالا هذه نأ وه : ىلاثلا . هللا. ةاودح 11: نط ناك ىأ «هنما دازملا"ن ا انيلكف 6/ةديفمااهتوك ا نع

 هللا دودح ىدعت (هدودح دعتيو) هلوق نم دارملا نوكيف « ثيراوملا ةمسق تايآ بيقع ةروكذم

 ةلزتعملاريرقت ىهتنم اذه . لاوسلا اذه طقس ريدقتلا اذهىلعو ؛ تايآلاهذهىف ةروكذم ارومأألا ىف

 ان ان كاك نانا ىلا دلال هزت ازال ىأءاطمتتالا نيران لق" هللا هاذه ان رك لقو

 تلصحاذإ هنا ىلع لد ليلدلان آل ةبوتلا مدمب صتذ ديعولا اذه نأ ىلع انعمجأ : لوقف عضوملا اذه

 ةلالدلا مايق ريدقتب ناف ء وفعلا مدعب اطورشم نوكي نأ زوج اذكف « ديعولا اذه قبب مل ةبوتلا

 ىلع ةريتكلا لئالدلا ان ركذ دق نحو « وفعلا لوصح دنع ديعولا اذه ءاقب عنتماوفعلا لوصح ىلع

 انلق اذإ انا : لوآلا : ناهجو هيلع لديو « رفاكلاب صوصخ موهعلا اذه :لوقنمث ؛ وفعلا لوصح

 ءاثتسالا حصي هنأ هيلعليلدلا : ملقةمومعلاديفت طرشاا ضرعم ىف (نم) ةملك نأ ىلعليلدلاام :كل

 نأ ىلع لدي وهف ليلدلا اذه حصنا :لوقنف « هيف لخدل هالولام مالكلا نم جري ءانثتسالاو « هنم

 ظفالا اذه نم اهؤانثتسا حمصي ىصاعملا عيمج نال ؛رفاكلاب صتخم (هلوسرو هللا صعي نمو) هلوق

 ءالولام جارخإ ءانثتسالا مكحو «قسفلايف الاو « رفكتلا ىف الإ هلوسرو هللا صعب نمو : لاقبف



 فذ 1 ةيالا هللا ا كلاثد» ىلاعت هلوق

 < عزم ةما 7

 »:١« نيم كَ هكوايف ادلاخ ار هلجالب هد ود

 امف ادلاخ اران هلخدب هدودح دعتيو 70 هللا صعيب نهو ميظعلا زوفلا كلذو اهنف نيدلاخ

 (نيهم باذع هلو

 : 007 ةيآلا َْق

 ةعاطلا ىف ابيغرت ديعولاو دعولا ركذ ثيراوملا ماهس نايب دعب ىلاعت هنأ (ىلوألا ةلأسملاإ)

 ناثح هيفو (هللا دودح كلت) لاقف ةيصعملا نع ابيهرتو

 ىلإ ةراشإ هنأ : لوألا : نالوق هيف ؟ اذام ىلإ ةراشإ (كلت) هلوق نا (لوآلا تحبلا)

 ضف رااولا كارا

 مانيلا لاومأ ناب نم انهه ىلا ةروسلا لوأ نم هركذ ام لك ىلا ةراشإ هنأ (ىاثلا لوقلا)

 هلا يمال أ لوألا كولا ةجحا مصآلا لوق وهو ثيراوملا لاوحأو ةحكنألا ماكحأو

 عنام دعباألا ىلاددوع نم عنمب مل اذا برقألا ىلا هدوع نأ ىناثاا لوقلا ةجحو : تاروكذملا برقأ

 . لكلا ىلإ دوغ

 ىذلا هفرط ءىثلا دحو ءابنبو اهركذ ىتلا تاردقملا هللا دودح دارملا نأ (قاثلا ثحبلاإ)

 كلذ: نال هايل ادحما نيللي ىقلا :ةقيفحل لع لاذلا:لوقلاو «قاذلادوانحاهنمو :هريلع ن2
 . هاوسام لك وه هريغو « هيف لوخدلا نه هريغ عنمب لوقلا

 (هلوسرو هللا صعي نمو) هلوقو (هلوسروهللا عطينهو)دهلوق : مهضعب لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 ماعوهلب :نوةقحما لاقو ؛ ةروسلا هذه ىف ةروكذملا فيلاكتلا هذه ىف ىصع وأ عاطأ نمب صتخم

 اذه نا بابلا ىفام ىدقأ . لكلا لوانتي نأ بجوف ماع ظفللا نال كلذو ؛ هريغو اذه هيف لخدي

 نأ ىرت الأ « مودعلا صيصخت ىضتقيال ردقلا اذه نأ الإ , ةصاخ فيلاكت بيقع ركذ اميإ ماعلا

 نوكيو ىيصعمو ىتفلاخت رذحا : لوقي مث ؛ صوصخم رمأ ىف هخوي وهدلو ىلع لبقي دق دلاولا
 ؛ لعأ هللاو انهد اذكف  رومأللا عيمج ىف هتيصعم نه هعنم هدوصقم

 ءايلابنوقابلا وءنيفرلا فنونلاب (اران هلخدن . تانجهلخدن) ر ماع نباو عفانأر ق(ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 . نونلاب (قانس) لاق مث (؟الوم هللا لب)هلوق ىف !ك تافتلالا ةقيرط ىلعف (لوألا امأ)

 . رهاظ هبجوف «ىناثلا اهأوإإ

 دعب هلوق مث دحاولاب تيلي امنإ (تانج هلخدي) هلوق نأ وهو لاؤس انهه (ةعبارلا ةلأسملا)



 ةيألا «هللا دودح كلتد للاعت لوف 9

 هبا ام اس6 | هاما د اساس ةاضالسا ابا م 0

 ارتحت نم ىرْجت تأتَج هلخّدي هلوسَرَوهَّلا عطب نمو هلا د ود

 3 حس تس سدس و ص لا سس هس 2-8 62 2 ا ا ل

 دعتب وهلوسرو هللا صعب نمو »١« ميظْعلا زوفلا كلذو ايف نيدلاغ اكرام

 ةنسلاامأو « ةيصولا ىف لاق (هلوسرو هللا صعي نمو) ةيصولا ىف د نبا لاق (هلوسرو هللا عطي

 «رئابكلا نم ةيصولا ىف رارضالا» لس وهيلعهللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبانع ةمركع ىورف

 لمعيل لجرلا ناد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ة ريرهوأ نع بوح نب ربش نعو

 لمعيل لجرلا ناو رانلا لخدبف هلمع رشب هل متخ هتيصو ىف راجو ةنس نيعبس ةنجلا لكل رك

 ةالصلا هياع لاقو «ةنجلا لخديف هلمع ريخب هل مخيف هتيصو ىف لدعيف ةنس نيعبس رانلا كأنك

 عطق ةيصواا ىف ةدايزلا نا مولعمو «ةنجلا نم هثاريم هللا عطق هللا هضرف اماريم عطق نم» مالسلاو

 ةديدش ةءارج ىلع لدي توملا نم برقلا دنع هللا سأ ةفلاخم نأ وهف لوقعملا امأو «٠ ثاريملا نم

 . ابكلا ريك ١ نه كلا « هفيلاكتل داون الا نع ميظع درمتو ؛ ىلاعت هللا لع

 : نالاؤس هيفو (هللا نم ةيضو) ىلاعت لاق مث

 (ةيصو) هلوق باصتنا فيك (لوأآلالاؤسلا)

 هلوقك « ةيصو كلذب هللا مكيصوي ىأ دكؤ ه ردصم هنأ : لوآلا : هوجو نم هناا

 ةبصولا نأ ىف هللا ةيصو راضتالىأ (راضمريغ) هلوقب ةبوصنم نوكت نأ : ىناثلا (هللانم ةضيرف)

 ةلاع مهعديال نأو دالو الاب هلا نم ةيصو : ريدقتانوكي نأ : ثلاثلا . ثاثلا ىلع دازتال نأ نِك

 050 0 ك5 + رز اذه رن ول ففنضولا قف كازسالا|بيس:نسانلا هوجو نروفكت

 . ةفاضالاب ةيصو راضم

 ةيآلا هذه ةعاخو هللا كت 5 ها لوالا ةيالا ةمئاخ لعج ىل «ىلثلا كاؤسلا ر

 (هللا نم ةيصو)
 ركذب دالوألا ثاريم حرش 1 ؛ ةيصولا ظفل نم ا ا

 كلجاو ناك ناو. ؛(لكتلا! نأ كا لديل ةيصولاب ةلالكلا ثاريه حرش متخو . ةضيرفلا

 نمي ميلع ىأ 0 اع هللاو) لاق مث . ىلوأدالوألا لاح ةياعر وهو لوألا مسقلا ١ نأ الإ ةياعرلا
 . معأ هللاو ديعو اذهو ةبوقعلاب هلجاعيال رئاجلا ىلع ( ميل 0 ا

 راهنالا امتحت نم ىرجن تانج هل خدي هلوسرو هللا عطي نمو هللا دودح كلت زب ىلاعت هلوق



 ميت 2 سرر
 هيلع لدي ًاضيأ عرشلاو هيلع لدتةغللا نآل «نيددنإ انلق امتِإَو « ةيآلا هذهب هجارخا بجيف نيد

 تناذ نماي : ةروبشملا تاوعدلا ىف ليق «دايقنالل جوملا م آلا نع ةرابع ندلا نأ وهف ةعللا امأ

 هياع هللا لص لوسرلا تلأس امل ةيمعتملا نأ ىور هنالف عرشلا امأو ؛ تداقنا ىأ « باقرلا هل

 هتيضقف نيد كيب أ ىلع ناك ول تيأرأ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءابيبأ لعناك ىذلا جحلا نع ملسو

 نيد هنأ تبث اذإ «ىضقي نأ قحأ هللا نيدف مالسلاو ةالصااهيلع لاقف « معن تلاقف ؟ “ىزي ناكأ

 : ىزارلا ركب وبأ لاق (نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم) ىلاعت هلَْدل ثاريملا ىلع همبدقت بجو
 قاطملا مسالاو : هلل انيد جحلا ىمس ٍلسو هيلع هللا لص ىنلاو : قلطملانيدلا ةنآلا ىف روكذللا

 . ديقملا لوانتيال

 ثاريملا ىلع مدقم نيدلا نأ ةيآلا حب تبثو «نيداذهنأ تبث امل هنالةكاكرلا ةياغ ىف اذه : اناق

 ١ ملعأ هللاو بولطملا اذه ىف حدميال لمهم مالك دييقتلاو قالطالا ثيدحو ؛ ةلاحال دوصقملا مزل

 ريغ وهو اهب ىصوي ىأ : لالا ىلع بصن (راضم ريغ) ىلاعت هلوق نأ ملعا 4 ةثلاثلا ةلأسملا إل

 . هتثرول راضم

 : اهيناثو . ثلثلا نم رثك أب ىصوي نأ : اهدحأ : هوجو ىلع عقب ةيصولا ىف رارضاا نأ معاو

 نع كازيملل اعفد هل ةقيقحال نيدب هسفن لع رقي.نأ : اهئلاثو . ىتجالل هضعبب وأ هلام لكب رش نأ

 نأ :.اهلساخو..هللا لصورور هاروت اذق :ءاريغ لعبه ناك عدلا نيدلا نارين : هسا

 ةثرولا ىلإ لاملا لصيال نأ ضرغل كلذ لك« لاغ نمثب ًائيش ىرتشي وأ سمخب نمثب أئيش عيبي
 هنو وه اذنهف: دن زاولا ]قوة نسق قضوخل قكل هللا هجول الرش اب تع رانا

 ..ةضؤولا قف دارا

 بحخأ سلب ىصوأ نال :للعلاق « ثلثلا نم لقأب ىصوي نأ ىلو ألا : اولاق ءاملعلا نأ ملعاو

 هلال وسر ضبق : ىعخناا لاقو . ثلثلاب ىصوأنأ نمىلإ بحأ عبرلاب ىدوأ نآلو عبرلا نم ىلإ

 اضيأن سف صويملنإو ؛نسف ناسنالاىصوأ ناف ؛ىصوفركبوبأ ضبقو ءصو,ملولسو هيلع هللا ىلص

 كلذ بسحب هتيصو لحج مث « فلخم نمو فاخامردق ىفرظني نأ ناسنالاب ىلوألا نأ ملعاو

 لاملا بس< ىصوأ ةرثك لاملا ىف ناك نإو ٠ صوي مل ةرثك ةثرولا ىفو اليلق هلام ناك ناف

 : ملعأ هللاو ةرثكلاو ةلقلا ىف هدعب مهتجاح بسحبو

 . رئابكلا نم ةيصولا ىف رارضالا : لاق هنأ سابع نبا نع ةم ركع ىور «ةعبارلا ةلأسملا)

 نمو هللا دودح كلت) ىلاعت هلوقف نآرآلا امأ :لوقعملاو ةنسلاو نآرقلا كلذ ىلع لدي هنأ ملعاو

 0 تحد



 ةيآلا «نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نمد ىلاعت هلوق "0
 تبئأانههو ؛لاملالك ةوخالاو « نيثلثلا نيتخ“الل تيثأف (ةلالكلا ف مكيتفي هلا لق)ةرولارخآىف

 لإ 2 ايي تار اإلاو ةوحالا نمادارملا نوكي نأ تجوفا ها تلثلا.تاو>الاوةوخالل .

 تاوخالاوةوخالا كانهو  طقف مالا نم تاوخالاوةوخالاانرهدارالاف :ةيآلاكاتفتاوخالاو

 . بآلا نم وأ « مالاو بآلا نم

 اوناك اهفيك مهبيصن نأ نيبف ( ثلثلا ىف ءاكرش مهف كلذ نم رثك أ اوناك نافإل ىلاعت لاق مث

 . ثلثلا لع دادز.ال

 : لئاسم هيفو «نيدوأ اهب ىصوي ةيصو دعب نمزإل ىلاعت لاق من
 ا الل أبو لاملاءلكبب ةيضورلا نا وجل نتي: ةرآالا: هده نما: نأ ملعا(ىلوألا ةلأسملا)

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع عفان ىورام ثيداحاللا نم ةيآلا هذه قفاوي اممو

 ثيدحلا اذهفعهدنع ةيوتكم هتيصووالإ ناتليل هيلعىضمت مْ هب ىصوب لامدل ملم ءىرمأقحام» سو

 :نيهجونمه ةصوصخم تامومعلا هذه : لوقن انأ الإ ؛ ديرأف يك ةيصولا ىف قالطالا ىلع لدي اضيأ

 تاي.الاف نآرقلا امأ , ةنسااو نآرقلا ةلالدب لاما لكب ةيصولا زؤحيالهناذ ء ةيصولا ردق ىف : لوألا

 (نوبرقالاونادلاولاكرت امبيصن لاجرلل)ىلاعت هلوةفلمجلا امأ « الصفمو المت ثاريملا لع ةلادلا

 هلوقك ثيراوملا تايآ ىف لصفملا امأو ء صنلا اذه خسن ىضتقت لاملا لكب ةيصولا نأ مولعمو

 ةيرذ مهفلخ نم اوكرتول نيذلا شخيلو) ىلاعت هلوق اضيأ هيلع لديو (نييثثاألا ظح لثم ركذلل)

 مالسلاوةالصلاهيلع هلوق وهو « بابلا اذهىف روهشملا ثيدحلاىهف ةنسلا امأو(مهملع اوفاخ ًافاعض

 «سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو كرتت نا كنإ ريثك ثلثلاو ثلثلا»

 « ثلثلا نم رثك أ ىف ةزئاج ريغ ةيصولا نأ : اهدحأ : ماكحأ ىلع لدي ثيدحلا اذه نأ معاو

 لاملا نم ليلقلا كرت اذا هنأ : اهتلاثو «ريثك كلثلاو» هلوقل ثلثلا نع ناصقنلا ىلوألا نأ : اهناثو

 ءاينغأ كتثرو كرت# نا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ءىثب ىصويال نأ هل لضفألاف ءارقف هتثروو

 اذا لاملا عيمجي ةيصولا زاوج ىلع ةلالد هيف : اهعبارو «سانلا نوففكتي ةلاع مبعدت نأ نم ريخ

 . زاوجلا بجو مبمدع دنعف « ةثرولا لجل هنم عذملا نال ثراو هل نكي مل

 ؛ ثراولةيصولا زوال هنالك لذو ؛ هل ىدوملا ىف ةيآلا هذه مومع صيصخت «ىناثلا هجولا 9

 «ثراول ةيصوال الأ» مالسااو ةالصلا هيلع لاق

 |ههجارخإ بحب تام ىتح جحلاو ةاكزلا رخأ اذا :هيلع هللاةمحر ىعفاشلا لاق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 بجاولاجحلاو ةبجاولا ةاكرلانأ : ىعفاشلاةجح . بحيالهنع هللا ىضرةفينحوبألاقو « ةكرتلا نم



 م آلا لاش[ تمل ر لكط كك وأ خأ لود ىلاعت هلوق

 ةلالك معلا ىمسف ءابالا نع لب * مامعالا نع كلملا متثرو ام مكنأ هانعم ناف « قدزرفلا نع هانيور

 . ىذلا ٠ تملا ةبالا هذهىف ةلالكلا نم دارملا : لوقتق اذه تقرع اذا . تراوال ثرومانهه وهو

 ثراولا فال تروم اوه ىذلا تيملاىف ًاربتعمناك اممإ فصولا اذه نآل : داولاونيدلاو اا فلخمال

 . المأ ادلاو وأ ادلو هل نأ بيسي هلاح فلتخال ىذلا

 ردصم هنآل عمجيالو ىثيال « ةلالكموقو « ةلالكةأرماو : ةلالكل جر لاقي 4 ةتلاثلا ةلأسملا)

 . ةلاكولاو ةلالدلاك

 : لوقي 5« ةلالك ىذ ىنعع ناكث روملاوأ تراولل ةّفص اهانلعجت اذإ : لوقنق اذه تفرع اذإ

 ةجاجحلاكةّمص نوكي نأ زوحيو : فاشكلا بحاص لاق « بارق ىوذ نم ديري بارق نم نالف
 . قح الل ةقاقفلاو

 هلرو نم ًاذوخأم كلذ نوكي نأ : لوآلا : نالامتحا هيف (ثروي) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملاإل

 : اهدحأ : هوجو ةلالكب اصتتاىفو ؛ هنم ثوروم اوه لجرلا نوكي ريدقتلا اذهللعو :هثري لجرلا

 : هريدقت لاخلا عقوم عقو ردصم ةلالكلاو « ةلالكهنوك لاح ثروي : ريدقتلاو  لاحلا لع بصتلا

 ريدقتلاو : ناكر بخ (ةلالك)و ٠ لجرلةفص (ثروي) هلوقن وكينأ : اهناثو ء بستلا ل لكتم ثروي

 ةلالك هنوك لجل تروي ىأ ءهل الوعقم نوكم نأ : اهتلاثو ءةلالكدنم ترو» لجر ناكَنإو
 اذه لعو ٠ ثروي ثروأ نم اذوخأم كلذ نوكي نأ (ثروي]) هلوق ىف (ىاثلا لامحالا))

 ةروكذدملا هوجولا لع نوكي اضيأر يدقتلا اذه ىلع ةلالك ب اصتتاو « براولاوه لجرلا نوكير يدقتلا

 فيفختلاب ثرويو ثروي : ىدراطعلا ءاجر وبأو « ىرسمحلا أرق «ةساخلا ةلأسملا)

 . لعافلا ىلع ديدشتلاو

 : ناتلأسم هيفق (سدسلا امبنم دحاو لكلف تخأ وأ أ هلو ىلاعت هلوق امأ

 (ةأرما وأ ةلالك توي لجر ناكناو) لاق ىلاعت هنأ وهو : لاوس انهه (ىوآلا ةلأسملا)
 ؟ هيف ببسلا اف ةأرملا نع ىتك امو لجرلا نع ىتكف (حأ هلو) لاق مث

 لل ريمضلاذاسل راج مو ايودحا روض نات اس اف[ كظ ياا شار سالع نارك

 اهلصرلف وأ :حالا ىلإ بهذي :هلصيلف تخأ و أحأ هناك ن م :لوقت ءاضيأ امهلإهدانسإ زوحيو «ديرأ| أ
 . اضيأ زاج امهلصيلف تاق نإو « تخآلا ىلإ بهذي

 نم تخالاو خلا : تخالاو حالا نم دارملا نأ ىلع انهه نورسفملا عمجأ 4 ةيناثلا ةلأسملاا)

 لاق ىلاعت هنال كاذب اومكح امتإو ٠ مأ نه عرفا وأ خأ هلو :ًأرقي صاق ىنأ نب دعس ناكو ؛ ملا



 ةيآلا «ةأرما 5 ةلالك ثروي لجر ناك ن اود ىلاعت هلوق 1

 « بناؤجلاب اطمح راص اذإ باحسلا للكت لاقيو ء هلق لخدي ام هتطاحال لكلا هتمو « سأرلاب

 ناسنالاب ةطيحما ةرئادلاك مال :ةلالكلاياومس ام:إ دلولاو دلاولا ادعنم : لوقنف اذه تقرع اذإ

 : ضعبلا نع ضعبلا عرفتي اهيف ناف كاذك تسيلف ةدالولا ةبارق امأ : هسأرب طبحملا ليلك الاكو

 : رعاشلا لاق اذحلو ء دحاو قسن لع دي.ازتي ىذلا دحاولا ءىثلاك . ضعبلازم ضعبلا دلوتيو

 بوينأ ىلع ابوبنأ حمرلاك رباك نع ًارباك عباتت بسن
 لصح اعاف :تاملاومامعألاو تاوخالاو ةوخالاكىهو : ةدالولا ةيارقل ةرباغملا ةبارقلا امأف

 ادع نمع ةرابع ةلالكلا نأ ةقاقتشالا هوجولا هذي تبثق « هيلا بوسنملاب ةطاحإو لاصتا مهيسنل

 . دلولاو نيدلاولا
 .قامدحأ :ةروسلاهذه ىف :نيترمالإ هباتك ىف ةلالكلا ظفل ركذام ىلاعت هنأ 4 ةيناثلا ةجحلا)

 دلو هل سيل كله ٌؤرما نإ ةلالكلا ىف كيتفي هللا لق)هلوق وهو ةروسلا رخآ ىف ىناثلاو :ةنآلا هذه

 هطقف هل دلو ال نم ةلالكلا نأ ىلع ةبآلا هذب- باطخلا نب رمعجيتحاو (كرتام فصن اهلف تحال

 لع لدم ةيآلاهذه : لوقت انأ الإ ء دلو هلسيلهنأ وه : ةلالكلا ريسفت ىف انهه روكذملا نآل : لاق

 لاح تاوخالاو ةوخالا ثيروتب مكح ىلاعت هللا نآل كلذو . دلاو الو هل دلوال نم ةلالكلا نأ

 مرا نرءالا دوحو اح نوتزالا تاوحاللاو ةوخالا نأ كش الو : ةلذلك تملا توك

 ١ يالا ناركم لاح عالج تلا كج
 ١ ةلالكلا ركذب اهعبتأ مث ةمدقتملا تايآلا ىف نيدلاولاو دلولا محرك ذ ىلاعت هنا<ةثلاثلا ةجحلا «

 دلولاو نيدلاولا ادع نم ةلالكلا نوكس' نأ ىضتقي بيترتلا اذهو .

 ١ قدزرفلا لوق «ةعبارلا ةجحلا :

 مثاهو سمهديع فانه ىبا نع ةلالك نعال كلملا ةانق مثرو

 اذهو « مهئابآ نع اهوثرو مهنأ ىلع لدو « ةلالكلا نع كلملا اوثروام مهنأ ىلع تيبلا اذه لد

 : ملعأ تار داحلكتلا داعب كالا نييك أل نأ كجوي

 ثراولل افصو اهاناعج اذاف. ثرومللو ثراولل افصو لمحت دق ةلالكلا 4ةيناثلا ةلأسملا

 ىوس نم هتربىذلا دار م اف ء«ثروبلل افضو اهاناعج اذاو «نيدلاولاو دالوألا ىوس نم دارملاف

 : لاق راج ىورام هيلع ليلدلاف ثراولا ىف لمعتسم ظفللا اذه نأ ناب امأ : دالوألاو نيدلاولا

 لجر ىنإهللا لوسراي : تلقف لسو هيلع هللا لصىنلا ىناتأف توملا ىلع هنم تيفشأ اضرم تضرم

 ىذلا تيبلاف ثروملا ىف لمعتسم هنأ امأو ءدلو الو دلاو هل سيل هنأ هب دارأو :ةلالك الإ ينثربال



 ةلالك معلا ىمسف ءابآلا نع لب « مامعألا نع كلملا متثروام مكنأ هانعم ناف « قدزرفلا نع هانيور

 . ىلا« تملا ةنآلا:هذهقا'ةلالكتلا نم دارملا لوقف "اذه تفرع اذا! تزاؤال ترو انهشا ضر

 ثراولا ىفال ثروملاوه ىذلا تيملاىف ًاربتعمناك امنإ فصولا اذه نآل : دلوااونيدلاو | فلخم ال

 . المأ ادلاو وأ ادلو هل نأ ببسي هلاح فلتخيال ىذلا

 ردصم هنألل عمجالو ىثنيال « ةلالك موقو « ةلالكةأرماو ؛ ةلالكل جر لاقي 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 . ةلاكولاو ةلالدلاك

 : القس 5« ةلؤلك لذ نفعا ناك زوما نأ 'كاراولل .ةفص'اهانلعجلا اذإ ل وَدَص اذه تف ع

 ةجاجحلاك هم نوكي نأ زوج و : فامشكلا بحاص لاق ,, ىبارق ىوذ نم ديرب ارق نم نآلف

 . قمح الل ةقاقفلاو

 هلرو نم ًاذوخأم كلذ نوكي نأ : لوألا : نالامتحا هيف (ثروي) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا

 : اهدحأ : هوجو ةلالك باصتتافو ؛ هنم ثوروم اوه لجرلا نوكي ريدقتلا اذهىلعو ؛ هنري لجرلا

 : هريدقت لاخلا عقوم عقو ردصم ةلالكلاو « ةلالكهنوك لاح ثروي : ريدقتلاو , لاحلا لع بصنلا

 ريدقتلاو « ناكر بخ (ةلالك)و ؛ لجراةفص (ثروي) هلوقنوكينأ : اهناثو ٠ بسنلاللكتم ثروي

 ةلالك هنوك لجل توي ىأ هل .الؤعفم قؤكي نأ .: اهتلاثاوءاةلذلكهتق كارو: لجر ناك نإ ١
 اذه لعو ؛ ثروي ثروأ نم اذو>أم كلذ نوكي نأ (ثروي) هلوق ىف «ىاثلا لاح الا

 ةروكذملا هوجولا لع نوكي اضيأردقتلا اذهىلع ةلالك باصتتاو « براولاوه لجرلا نوكيريدقتلا

 فيفختلاب ثرويو ثروي : ىدراطعلا ءاجر وبأو « نسمحلا أرق 4« ةسماخلا ةلأسملاإ)

 . لعافلا ىلع ديدشتلاو

 : ناتلأسم هيفف (سدسلا امبنم دحاو لكلف تخأ وأ أ هلو ىلاعت هلوق امأ

 (ةأرما وأ ةلالك ث زوي لجر ناكناو) لاق ىلاعت هنأ وهو : لاوس انهه (ىلوآلا ةلأسملا)

 ؟ هيف ببسلا اف ةأرملا نع ىنك امو لجرلا نع ىنكف (خأ هلو) لاق مث

 لا ريشنتادانسإ زا ءاوأيودحا وأ تلم ف ناهي ءاج اذإ هتاف تاجل اذه اءارغلا لاق ارك

 اهاصيلف وأ ,خاللا ىلإ ب هذي .هلصيلف تخأ وأ نأ هناك نم :لوقت ءاضيأ اهملإ هدانسإ زوو هدب راد

 . اضيأ زاج امهلصيلف تلق نإو « تخالا ىلإ بهذي
 نم تخالاو خالا : تخالاو خالانم دارملا نأ ىلع انهه نورسفملا عمجأ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 لاق ىلاعت هناأل كلذب اومكح امتإو . مأ نم تخأ وأ خأ هلو :أرقيصاق ىبأ نب دعس ناكو « مألا



 ةيآلا «ةأرغا و ةلالك ثروي لجد 0 ىلاعت 6 الرمل

 000102 1 11 كب راك ر 20 ل1 ةطاطال لكلا نمو: سأزاب
 ناسنالاب ةطيحلا ةرئادلاك مهنأل :ةلالكلاب اوم امنإ دلولاو دلاولا ادعنم : لوقنف اذه تفرع اذإ

 : ضعبلا نع ضعبلا عرفتي اهيف ناف كلذك تسيلف ةدالولا ةبارق امأ : هسأرب طيحما ليلك الاكو

 : رعاشلا لاق اذلو ء دحاو قسن ىلع ديازتي ىذلا دحاولا ءىشلاك . ضعبلا نم ضعبلا دلوتيو

 بوبنأ ىلع ابوبنأ حمرلاك رباك نع ًارباك عباتت بسن

 لصحب اماف :تاهلاومامعالاو تاوخالاو ةوخالاكىهو ؛ ةدالولا ةبارقل ةرياغملا ةبارقلا امأف

 ادع نمع ةرابع ةلالكلا نأ ةيقاقتشالا هوجولا هذهب تبنف « هيلا بوسنملاب ةطاحإو لاصتا مهيسنل

 . دلولاو نيدلاولا

 قامهدحأ : ةروسلاهذه ىف :نيترمالإ هياتك ىف ةلالكلا ظفل ركذام ىلاعت هنأ (ةيناثاا ةجحلا ١

 دلو هل سيل كله ومما نإ ةلالكلا ىف ميتفي هللا لق)هلوة وهو ةروسلا رخآ ىف ىناثلاو « ةيآلا هذه

 ,طقف هل داوال نم ةلالكلا نأ ىلع ةيآلا هذبب باطخملا نب رمعجبتحاو (كرتام فصن اهلف كانها

 ىلع لد: ةيآلاهذه : لوقت انأ الإ ء دلو هل سيلهنأ وه : ةلالكلا ريسفت ىف انهه روكذملا نآل : لاق

 لاح تاوخاألاو ةوخالا ثيروتب مكح ىلاعت هللا نآآل كلذو . دلاو الو هل دوال نم ةلالكلا نأ

 كلا 5 ن وبالا دوج و كا نزوث ديال تاوتخلآلا و ةوحالا!نأ كش الو « ةلالك كاملا نوك

 1 "لا و كح هلاك تملا نوكحلا

 « ةلالكلا ركذب اهعبتأ مث ةمدقتملا تايآلا ىف نيدلاولاو دلولا كح ركذ ىلاعت هنا ةثلاثلا ةجحلا )

 . دلولاو نيدلاولا ادع نم ةلالكلا نوكست نأ ىضتقي بيترتلا اذهو

 : قدزرفلا لوق «ةعبا رلا ةجحلا )

 ماهو سمشدبع فانه ىنبا نع ةلالك نعال كلملا ةانق مترو

 اذهو , مُئابآ نع اهوثرو مهنأ ىلع لدو « ةلالكلا نع كلملا اوثروام مهنأ ىلع تيبلا اذه لد

 . ملعأ هللاو ةلالكلا ىف الخاد باآلا نوكي ال نأ بجوي

 ثراولل افصو اهاناعج اذاف . ثروءللو ثراولل افصو لعجت دق ةلالكلا (ةيناثلا ةلأسلا)
 ىوس نم هثرب ىذلا دار اف ء ثرودلل افصو اهاناءج اذاو : نيدلاولاو هلو عاوسا نماحااوملاف

 : لاق رءاج ىورام هيلع ليلدلاف ثراولا ف لمعتسم ظفللا اذه نأ نايب امأ ؛ دالوألاو نيدلاولا

 لجر ىنإهللا لوسراي : تلقف ملسو هيلع هللا لصوننلا قاتأف توملا لع هنم تيفشأ اضرم تضرمع

 ىذلا تيبلاف ثروملا ىف لمعتسم هنأ امأو ء دلو الو دلاو هل سيل هنأ هب دارأو «ةلالك الإ ينثربال



 «1 . هال 1ك ىذا ىأ كلك كك دم لا

 2 2 ل ا هلا

 امهنمدحا ولكل 0 0 1 ةأرماو 0 0 0 ناكذإو

 60 6. رس ضرس 7 هر

 ةيصو دعب ن 72 كلا ى 06 مهف كلذ نم تك أاوناك نا 82

 لع م ا ل م هدم هع 7 2

 هبل نول نم ةيصو رام ريع ن نيدوأ اب ىصوي

 « كلذ نم لقأ ةبيغلا ليبس ىلع اهيف ءاسناا ركذو « تارم عبس ةيآلا هذه ىف لاجرلا هللا بطاخ

 لاجرلا لضفملاعت هنأ ةقيقدلا هذه ىعارام نسحأ امو « ءاسنلا لع لاجرلا ليضفت ىلع لدي اذهو

 نييلع مبلضف ديزم ىلع ةقيقدلا هذهب هبنو ءبيصنلاىف ءاسنلا ىلع.

 سدسلا امهنم دحاو لكلف تخأوأ خأ هلو ةأرماوأ ةلالك ثروي لحر ناك ناو ىلاعت هلوق

 ةيصو راضم ريغ نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم ثلثلا ىف ءاكرش مهف كلذ نم رثك أ اوناك ناف

 ملح ميلع هللاو هللا

 نيذلا مثو ةلالكلا مهو ةثرولا ماسقأ نم ثلاثلا مسقلا ثيروت حرش ىف ةيآلا هذه نأ معا

 لئاسم ةيآلا فو. ةطساوب تملا ىلإ نوبسني

 هللا ىضر قيدصلاركب ىنأرايتخاو « ةلالكلا ريسفت ىف ةياحصاا لاوقأ رثك (ىلوآلا ةلأسملا)

 ىضر ره امأو ؛ حيحصلا لوقلاو راتخلا وه اذهو . دلولاو نيدلاولا ىو نمع ةرابع اهنأ هنع

 ةلالكلانأ ئرأب انك: لاق قيطانملاةنأ ىروورؤ؛« كلولا:ىروسل نك ةلالكلا * لوسي ناك هناف ه0 كلا

 ةياور هيف ناعانعو .!دآولاو كلاولا: دعم ةلالكلا ؛ ركب ابأ فلاحأ نأ تحتسأ اأو كتل
 ىلا بحأ انل لسو هيلع هللا لص لوسرلا اهنيينوكينآل «ةالث :لوقي ناكر «فتؤلا ه0
 هنع هللا ىطر قيدصلا لوق ةح ىلع لدي ىذلاو . ابرلاو « ةفالخلاو « ةلالكلا : امف امو ايندلا نم

 ناللف نيب محرلا تلك: لاقي : لواألا : هوجو هيفو ةلالكلا ظفاقاقتشاب كسعلا ::لوآلا : هوجو

 ةديعبلا ةبارقلا تيمسف . دعابت اذإ هنعلك مث ؛ نالف ىلع نالف لمحو « ةبارقلا تدعابت اذإ نالفو

 اولعج مث . هتوق تبهذو ايعأ اذإ ةلالكو الكل كي لجرلا لك:لاقي : ىتاثلا . هجولا اذه نم ةلالك

 ةلصاح ةبارقلا هذه نأ انيب انال كلذو ؛ ةدالولا ةهج نمال ةلصاخلا ةبارقلا نم ةراعتسا ظفللا اذه

 امماستنا نآل ةلالكلا ىف نيدلاولا لاخدا دعبي هنأ رهظي اذهبو . فعض اهيف نوكيف ريغلا ةطساوب

 هتطاحال ليلك الا هنمو  ةطاحالا نع ةرابع ةذللا لدأ يف ةلالكسلا : ثلاثلا . ةطساو ريغب تملا ىلإ



 ةيآلا «كج اوزأ كرتام فصن كلود ىلاعت هلوق 0

 ]ا 25 قر تالوقمملا نينار لع

 نييثنالا ظح لشم لجرلا ظح ىسنلا بجوملا ىف لعج امل ىلاعت هنأ (ىلوألا ةلأسملاإ

 دار كا ةعاشلا) ندا ولا نأ ملعاو « نييثنالا ظح لثم لجرلا ظح ىبسلا بجوملا ىف لعج كلذك

 م عبرلا ىلإ فصناا نم درلا ىف ءاوس هريغ نهو جوزلا كلذ نم دلوأاو « نعل عبرلا ىف

 نبالا نبا نيبو نبالا نيب قرف الو ىثنالاو ركذلا نيب دلولا ىف قرفال هنأ ٍلعاو « نقلا ىلإ عبرلا

 . ملعأ هللاو نبالا تنب نيبو تنبلا نيبالو

 ىضر ةفينح انيأب لاو هوو لسع جورلل زوجب : هللا همحر ىعفاشلا لاق 6« ةيناثلا ةلأسملا)

 0 1 ناب ابلغ هل لجف. هتجوز "توما دنخي_. اع ىفاشلا ةجح . زوال هنع هللا

 اهلا فصن جوزال 'تيثأ املاح ةجوز اهامس (مجاوزأ كرتام فصن مكلو) ىلاعت هلوق

 هل ةجوز نوكنت نأ بجوف : اهتود دنع املام فصن جوزلل تبث امإو « اهتوم دنع

 هلل خلا ناكل ان“ حرجا عكف هنال ايلسغي هل! لح نأ "جو اذه بيث اذإ ! + اهتوم دعب

 هما نر[ ةعكو . ازهاظ ةيلعلا للذ ناوودلاو«ابلشغ هلا لح ةنجوزلا لوصخ دنع: « ابلغ

 ل نا ل هن و اكوا !اهنأ, ةيجوزلا مدع ناي :«ايلغانل لكحل, ةيضوتر تسل اه

 تبثل تبث ول هنأل ؛لسغلال-تبثيال نأ بجو اذه تبث اذإو (مبجاوزأ ىلع الإ) هلوةل اهؤطو

 رظنلا لح نودب وأ ءكتجوززع الإ كرصب ضغ» مالسلاهيلعهلوةل لطاب وهو رظناا لح عم اها

 5 عامجالاب لطاب وهو

 ملول : لوقنف حيجرتلا بجو ابمدعو ةيجوزلا توبث ىف ناتيالا تضراعت امل : باوجلاو
 اهؤاطو لحال هنأ عم ةجوز تناكولو « ازاجم (مجاوزأ كرتام فدن) هلوق ناكل ةجوز نكت

 فيكو « انبناج نه حيجرتلاناكف  ىلوأ صيصختلا نأ هقفلا لوصأ ىف نركذ دقو ء صيصختلاامزا

 سافنااو ضرحلا نامز لثم ءطولا لح لصحب ملو ةيجوزلا تاصح ةريثك روص ىف نأ انبلع دقو

 داك تاع كينغ رووا جحلاو ةضورفملا ةالصلا ءاداباهلاغتشادنعو :ناضمر راهن لثمو

 هيف امل ليلدلا فالخ ىلع تبث ءطولا لح نأ تايفالخلا ىف انيب دقف اضيأو : ةهشلاب ءطولا نع

 لح امأ ؛ ةمرحلا لصأ ىلإ داعف ؛ لاصملا كلت نه ءىش قبي ل توملا دعبف « ةريثكلا حلاصملا نم

 . ملعأ هللاو هئاقبب لوقلا بجوف ةريثكلا ملاصملل أشنم توملا دعب هتوبث ناف لسغلا

 لاجرلا ركذ ثيح ىلاعت هنآل ءا-ذلا ىلع لاجرلا لضف ىلع لديام ةيآلا ىف 4ةثلاثلا ةلأسملا)
 اضيأو « ةبياغملا ليبس ىلع نهركذ ءاسنلا ركذ ثيحو « ةبطاخملا لويس ىلع مهركذ ةبآلا هذه يف



 "1 ٠ ةيآلا «مكجاوزأ كرتام فصن ماو هلوق

 سرا سلا سلا 6 2 مم 7-2 رن 2 م ل هرب غص

 0 نطل ناك ناف دلو نط نكي « لن نإ م كجاوزا كرت نام فصن مكلو
38 

 ه2

 هه رعد يب ماس ل هد هع - - هام ه0 تهل تأ يدمر

 0 00 نطو نإ“ | ب نيصوي ةيصو دعب نه ن 0 ع ا مكلف

 م --_

 00 م مكر 0 ار رك ١ نكي ل نإ منك

 هل

 نيرا ةضو

 . تافصلا هذبم افوصوم لزي لو « كلذك ناكهللا نإ : مل

 عبرلا مكلف دلو نمل ناك ناف دلو نمل نكي مل نإ مكجاوزأ كرتام فصن مكلو إل ىلاعت هلوق

 ناك ناف دلو مكل نكي ملنإ مكر امن عبرلا نو نيد وأ اهب نيصوي ةيصو دعب ند نكرتامب

 نيد وأ اب نوصوت ةيصو دعب نم متكرت امم نقلا نهاف دلو كل

 ثراولا نآل كلذو « تابيترتلا نسحأ ىلع تايآآلا هذه ىف ةثرولا ماسقأ دروأ ىلاعت هنأ ملعا

 لاصتالا بيسف ةطسأو ريغب هب لصتا ناف « ةطساوب وأ أ ةطسا و يغب تيملاب الصتم نوكي نأ امإ

 لصاحلا لاصتالا اهالعأو اهفرشأ « ةثآلث ماسقأ انهه لصخ , ةيجوزلا وأ بسنلا وه نوكي نأ اما

 مدق ىلاعت هللاف نادلاولاو دالواآلا اف لخديو ء دالولا ةبارق وه كلذو ء؛ بسنلا ةهج نم ءادتبأ

 فرشلاف رخأتم مسقلا اذهو , ةيجوزلا ةهج نم ءادتبالصاحلا لاصتالا : اههناثو . مسقلا اذهكح

 مسقلا اذه و ؛ ىضرعلا نم فر 0 لضوء هاثلا ]نهر فالذي كو لأ نذل لوألا م معلا نع

 اردو ن يلا ةطسسا ور: لاخلا جلاصتالا "الات [ اهتم ى نالا تك فا نقلا هده 1 نك

 نيدلاوولا و دالوألا نأ :اهدخأ مارح 0 يلا رخأتم مسقلا اذهزةلزلكلا تلا

 طوقساا مل ضرعي دقف ةلالكلا | أراك كرما مل ضرعيال 40 و 3 وزال

 ةلاؤلكلااو ةاةطساو ريغب ثياا ىلإ امهنماةختا وأ لك سني نبا واللا نيمتسق]ةنأ ااا

 ناسا ةطلاخنأ»: اهتلاثزوز ةطسا وب! تياثلا نم فر كلر نت تراتلا و 0 ل

 هلي ةظلاخملا ريكا ةلالكشلا ةتطااخع قم متأو رثكأ ةجوزلاو جوزلاو دالوألاو نيدلاولاب

 رك ا الفلا نال ل 6 انواف ملاوحأب مامتهالا ةدش بجوي كلذو . ةقفشلاو ةفلالا

 هقاطنادشأ امو بيترتا اذه نسحأ اف نياوآلانيمسلا ركذ نع ةلالكلاثيراوم ركذيلاعت هللا



 ةيآلا «أمكح املع ناك هللا نإ هّللا نم ًةضي رفد ىلاعتهلوق 8

 15 اكل لاك هنإ : ل رهف «ةيسانمو هيد ضريغاام ادك وم 10 0 :رأ ضارتعالا

 كلت ةيك ىلإ ىدتهتال لوقعلاو ةفلتخم ءاصنالا كلت تناكو « نيوبآلا ءامصنأو دالواآلا ءاصنأ

 هل عفنأ تناك هجولا اذه ريغ ىلع تعقو ول ةمسقلا نأ هلاب رطخ اقر نانالاو : تاريدقتلا

 لاجرلا نوثروي اوناك ممناو ؛ هجولا اذه ىلع ثيراوملل برعلا ةمسق تناكدقو امسال ؛ حلصأو

 : لاق نأب ةهشلا هذه لازأ ىلاعت هتلاف ٠ ءافعضلاو ناوسذااو نايبدلا نوثروي اوناكامو ؛ ءايوقألا

 ةرضملا نيعوهو كل ملاص هنأ ءىش ىف متدقتعاامب رف ؛ ؟كحلاصمب طيحت ال ؟كلوةع نأ نودلعت مكنإ

 ملاعلا وهف ميحرلا ميكحلا هلالا امأو ٠ ةحلصملا نيع نوكيو ةرضمحلا نيع هنأ هيف متدقتعا 0

 ام 0 وملاريدقت | ل كا 1 ليق هن 1 امقأوعو رود الا ت

 عؤانبأو مقابأ ) هلوقف . مكل اهردق ىتلا تاريدقتلا هذه ىف هللا مآل نيعياعم اونو 5 00

 « ةثرولا ىلع ثيراوملا ةمسق نم عبطلا هيلا ليعا٠ كرت ىلإ ةراشا (اعفن ,ك) برقأ مهيأ نوردتال

 « اهم ىضقو عرشلا اهردق ىتلا ةمسقلا هذهل دايقنالا بوجو ىلإ ةراشا (هللا نم ةضيرف) هلوقو

 ىفاعفت كل ب رقأ دارملا : لوآلا : اهوجو (اعفن كل برقأ مهبأ) هلوق نم دارملا ف اوزكذو

 ءابالاو ءانبالا نم لجوزع هلل مكعوطأف؛ ضعب ىف مهضعب عفشيل هللا نإ : سابعنبا'لاق « ةرخآلا

 هتلأسمب هدلو هيلا هللا عفر هدلو نم ةنجلا ىف ةجرد عفرأ دلاولا ناك نإو « ةنجلا ىف ةجرد مكمفرأ

 مهن وردتال) لاقف ؛ هيدلاو هيلإ هللا عفر هيدلاو نم ةجرد عفرأ دلولا ناك نإو « هنيع كلذب رقيل

 ه1 : قالا كلذ مأ رثكأ اذهم ةنجلا ىف هعافتنا نأ فرعيال امهددأ أ نآل (اعفن 5 52

 هنع بذلاو هل ةيبرتلاو هيلع قافنالا نم بجوأ ام ةبج نم ايندلا ىف ضعبب مهضعب عافتنا ةيفيك

 ؛لضلابو هترن كذا فز دهر كوي نأ ناوحت داما :كلاثلاو

 هللا نإ اضرف كلذ ضرفىأ دك وملاردصملا بصن بوصنموه (« هللا نم ةضيرف ل ىلاعت هلوق

 هناآل . مكءابطاهلا ليمت ىتلا ةمسقلا نم ىلوأ ثيراوملا هذهل هللا ةمسق نأ ىنعملاو : ايكح املع ناك

 00 اعلا حاصملانم ثيراوملا ةمسق ىف امباملاع نوكف : تامولعملا عب ع كل

 نو تطاول ةدط اسقف تناك كل ذك الا ناك ىتمو « نس> ألا حاصألا وه امب الإ لما

 (نودلعت الام لعأ ىإ) ةكئالملل هلوق ريظن اذهو . امنودنررت ىّبلا ةمسقلا نم

 . كاذك نآلا هنأ عم (ايكح الع ناك ) لاق ل: لبق ناف

 نع هزنم ىلاعت هنألل ؛لابقتسالاؤلاخلاب رياك ظافلألا هذهم هللا نع ربا : ىلللالاق :انلق

 ليقف ءازوجعت اناسحإ والضفو ةنكحو ًايلع اودهاشا ل موقلا : هيويس لاقو : نامزلا تحت لوخدلا



 م ةيآلا ءاعفن كل برقأ مهمأ نوردنال ةؤانبأ و كؤابآد ىلاعت هلوق

 ااا كلاس ١ سس ١262 هد و موو هن م مهر رت-هوم هر 56

 لاَ هللا نم ةضيرف ان ركل برقا مهيأ نوردتال عؤانباو مب

 لا

 »١١« يك يلع نك

 لآ هاو ىرخأ هي ند ةيصولا نيبو ن.دلا نيب قرف لب « ندلا دعب ةربتعم ىه 5 ةيصولا دعب

 شلو «كرالا تاكأ ءايصنأ ف واناطاولا تاكحأ ءانضنأ ىف ناصقنلا لخف لاخلا ند كلك

 قح!لطي هقرحتسا نإ و قابلا نم هلك نينلا"فوتطا عه لالا نفاخ و نان "1 الا

 اهتمامشم امأ ءرخآ ه+و نم ندلاو ؛ةجونم برالا هبدثت ةيصولاف ءاعيمج ةثرولا قحو.هل ىضوملا

 «ثرالاو:ةيدولا باحكأ ءايصنأ ىف ناصقنلا زد ىتأ لاتملا نم كلها م هنأ ان 12 كف تارالإ

 .لعأهتاو نيدلادعب ةريتعم اهنأ اك ةيصولادعب ةربتعمث,,راوملا لهأ ماهسن الف نيدلاب !.ةيباشم امأو

 اهب ىصوي ةيصو دعب نم : ليق الهو انهه «وأ» ىنعم ام : لوقي نأ لئاقل (ةثلاثلا ةلأسملا )

 وأرسل سلاج: كئاقلاق اول [ك ةحابالا اهاتكم وأ" نأ كوالا نيرو نمار

 نأ وأ ؛ فيصم تنآف نسحلا تيشلاج ناف..نلاج نأ لهأ,امينم دخلا ولك نأ ىعملاو ن1

 اذحاو تسلاقت نيلجازلا نيلاج## لاقول امأ ءاعيصم أف امتعمج كيرإو يسم تلاضا

 ى بجو نيدو ةيصو دعب نم : لاق ول انبه اذدكف « ماالل قفاوم ريغ تنكر خآلا تكرتو امهنم

 ىنعملا ناك «وأ» ظفلب هركذ اذا امأ «كلذك سيل هنأ مولعمو ء نارمأالا هيف لصح نأ لام لك

 ىلع تلخد اذاعوأ» ةماك نأ ىتاثلا . امهالك ناك نإ كلذكو « هدعب ثاريملاف ناك نإ امهدحأنأ

 امبموحش مهلع انمرح) هلوقو (اروذكوأ مث 1 مهنم عطت الو) هلوقك واولا ىنعم ىف تراص ىفننلا

 هلوق اذكف ءواولا ىنعمب انهه «وأ» تناكف (مظعب طاتخاام وأ اياوهلا وأ امهروهظ تامح ام الإ

 نكي نإ الإ لاق هنأاك را ءانئتساالا قدم ىف ناك امل (ندوأ ا ىطر ةيعودسلل 03 0

 :اعيتج اامهدعب دازرملا نّوكف ندا ؤأ ةضر كا

 ىلع داصلا حتتفب (ىصوي) مداع نغ ركب : ياو هرم اك وه كك نك رق (ةعبارلا ةلأسملا)

 رايتخالا وهو ىصوملاىلإ ةفاضإ د اصاارسكب اسكسلاو ةزمحو ور ءوبأو عفان ًأرقو . هلعاف مم ملام

 (دلو هل ناك نإ كرت ام) ىلاءت هلوق ليلدب

 ( |ميكح املع ناك هللانإهللا نمةضي رفاعفن كل برق مهيأ نوردنال مؤانبأو مؤابآ ل ىلامت هلوق

 ق>-نمو(هللا نم ةضيرف) هلوق نيبو مهئابصنأو نيثراولا ركذ نيب ضرتعم مالك اذه نأ ملعا

 يو خف ؟م»



 ةيآلا «نيد اانا طوي ةيصو دعب نم ىلا عت هلوُق 5
- 

 هام هانا لل 2ر2 َي 2 هم هم

 ن.دوا اهم ىدوي ةيصو دعب ند

 ةوخالا:سابع نبالاقو «بيصعتلاب قابلاو . ضرفلاب سدس «سادسأةسمخ وهو قابلا لك بال اذخأي
 نق نأ لع لد ءارهشالا نأ هتجحو ٠ ت'اللقوي امو ؛ هنع ملا اوبجح ىذلا سدسلا 0و

 ةوخالا مدعدنع نأ وهنا ةجحو ؛ اوثرب نأ بجو اوبجح امل ةوخالا ءالؤبف ء بجح ال ثريال

 نم مالا نوبجح مهنأب الإ ىلاعت هللا مهركذي مل ةوخالا دوجو دنعو « نيوب الل اكلم لاملا ناك
 اذهلوصح دعب لاملا قبب نأ كرا ار الو هلك اجاخ هنوك نم مزانالو « سدسلا ىلإ ثلثلا

 . ملعأ هللاو كلذ لبق ناك 5« نيوباألا كلم ىلع بجحلا

 ( نيدوأ اهب ىصوي ةيصو دعب نمإل ىلاعت هلوق

 اكلم ايماوأ يذلا ا هره ماك ى كنج اناضولا التاق" نأ ملعا

 ىصوي ةيصو دعب نم) لاق « نيدلاولاو دالو الا ءابصنأ ركذامل ىلاعت هنأ (ىلوأالا ةلأسملا)

 نال كلذو : نيدلاو ةيصولا نع لضف اذإ ءالؤه ىلإ عفدت امم ءابصنأالا هذه ىأ (نيد وأ اهب

 اذإ امأف « قح هيف ةثرولل نكي مل تيملا لام لكن يدلا قرغتسا ول ىتح «نيدلا ةكرتلا نم جرخنام لوأ

 نم ةيصولا تجرخأ ةيصوب تيملا ىصوأ ناف « ءىث هدعإ لضفو ىنضتق هنأ الإ ناكوأ ؛نيدنكي مل
 . هللا ضُئارف ىلع ًاثاريم قابلا مسق مث « لضف ام ثلث

 ةيصولا نؤرقتل كتإ : لاق هنأ هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نع ىور 4 ةناثلا ةلأسملا)

 . ةيصولا لبق نيدلاب ىضق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نِإو ؛ نيدلا لبق
 م.دقت ىضتقت ةيآلا نأ هداردسيلو : ظفللاوركذلا ىف ميدقتلاهنعىلاعت هللا ىضرهدارمنأ ملعاو

 . ةتبلأ بيترتلا ديفت ال «وأ» ةملكن "ال كحلا ىف نيدلا ىلع ةيصولا

 لام ةيصولا نأ : لوألا : نيهجو نم ظفللا ىف نيدلا ىلع ةيصولا مدقت ىف ةمكحلا نأ ملعاو

 : نيدلا فالخب طيرفتلل ةنظم اهوادأ ناكف « ةثرولا ىلع اقاش اهجارخا ناكف ضوع ريغب ذخؤي

 ظفللا ىف نيدلا ركذ ىلع ةيصولا ركذ هللا مدق ببسلا اذهلف « هئادأ ىلإ ةئئمطم ةثرولا سوفت ناف

 ةيصولا لع «وأ» ةملك لاخداب بيغرتلا كلذ ىف دك أ مث , اهجارخا ىف ابيغرتو اهئادأ ىلع اثعب

 رخؤتاهنأ ا ثيراوملا ماهس نأ : ىناثلا . ةيوسلا لع جارخالا بوجو ىف امنأ ىلع اهيبنت ؛ نيدلاو

 دعب ةريتعم ةثرولا ماهس ناك هلام ثلثب ىصوأ اذإ هنأ ىرت الأ «ةيصولا نعرخؤت اذكف نيدلا نع

 ةريتعم ثاريملا ماهس نأ انيلعيل :ةيصولا ركذونيدلا ركذ نيب هللا عمجل ؛ هل ىصوملا ىلإ ثلثلا مياست



 موو . ةيآلا «سدسلا همألف ةوخإ هل ناك ناف» ىلاعت هلوق

 ةيآلا نأ سايع نبا ةجح . ةدحااولا قح ىف م نابجحال : سابع نبا لاقو . ةءالثاا ىف اك بجحلا

 تبث امىلع ةثالث عمجا لقأو عمج ةوخالا ظفلو ؛ ةوخالا دوجوب طورشم بججحلا اذه نأى ع ةلاد

 ىور . بجحلا لصحالنأ بجوف ؛ بجحلا طرش لصحب مل ةثالثلا دجوت مل اذاف « هقفلا لوصأ ىف

 ىلاعت هللا لاقامنإو ؟ سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا نادر ناوخالاراص مب :ناهثعل لاق سابع نياذأ

 ءاضق درأ نأ عيطتسأ ال :ناتعلاةف ؟ ةوخاباسيل كموق ناسل ىف ناوخالاو (ةوخإ هل ناكناف)

 . راصماللا ىف ىضمو لبق نم هب ىضق

 « نامثع عم كلذ ركذ سابع نبا نآل ةثالث عملا لقأ نأ ىلع ةلالد ةياكحلا هذه ىف نأ ملعاو

 . كلذ ىف ةجح امهقافتا ناكف ءناسالا ءاءلعنمو « برعلا ميعص نم اناك امهو ءهركنأ امنانعر

 ركب ىلأ ىضاقلا لوةوهو نانثا عملا لقأ نأ : لوآلا : نيلوق عملا لقأ ىف ءاملعا نأ لعاو

 (امكولق تغص دقف) ىلاعت هلوق : اهدحأ : هوجوب هيف اوجتحاو . هيلع هللا ةمحر ىنالقابلا

 دييقتلاو(نيتنثا قوفءاسن نك ناف)ىلاعتهلوق : اهناثو ءدحاوبلق نمرثك أ دحاولاناسنالانوكي الو

 [ههقوف اف نانثالاو هلق.« اهتلاث و: نيتنثلل الاصءاعنلا ظفل ناكول ند اعإ نينا رن

 ىذلا نأ الا ؛نيوخ الاب بجحلاب جوي باتكلا رهاظ نأ اوءعز بهذملا اذ نولئاقلاو «ةعامج

 بجحلا بجويال باتكلا رهاظف ريدقتلا اذه ىلعو « ةثالث عما لقأ نأ هقفلا لوصأ ىف هانرصن

 نحلل ناجاوب ناتجاالا : لوقت نأ موترقت وازع سائقلا وه كلذ تحولا اعإو ركنا

 انيأر ان ال كلذو ءنايجحب نيتخ"الانإ انلقامإ ءاضيأ ابج<نأب جو ناوخ الاف كإاذك ناكاذإو

 نيتنيلا بيصن نأ ىرت الأ :.ثاريملا باب ىف ةثالثلا ةلزنم ءاسنلا نم نيتثالا لزن ىلاعت هللا نأ

 اذبف ء ثلثلا وه ةثالثلا بيصنو مالا نم نيتخأالا بيصن اضيأو :ناثلثلا وه ةءالثا بيصنو

 نأ تقف« ةثالثلا تاوخالاب"لتفحع هنأ < «انيتج الاببتجملا لضخ كرأ كح ا

 اذهف « قرفلاب لئاق ال هنأل « نيوخألا ىف هتوبث مزا نيتخالا ىف كلذ تبث اذاو « نابجحي نيتخألا

 بعص تاريدقتلا ىف سايقلا ءارجإ نال لاكشإ هيفو , عضوملا اذه ىف لاقي نأ نكمي ام نسحأ

 ىلع هب كسمتيال :لاقي نأ نكميو ؛ عماج ريغ نم هيشنت درجم كلذ نوكيف .ىنعملا لوقعم ريغهنأل

 ةياغ ىف قيرطلا اذه نأ الإ « مومعلا ةرامأ ةرثكسلا نآل ءارقتسالا ةقيرط ىلع لب ؛ سايقلا ةقيرط

 حصاألاو « سابع نبا بهذم طوقس ىلع نيعباتلا عامجاب اذه دك أت هنأ ملعاو؛ معأ هللاو فعضلا

 . ملعأ هللاو ةجح فالخلا بيقع لصاحلا عامجالا نأ هقفلا لوصأ ىف

 لب : ةتبلا ايش نوث ريال مبف سدسلا ىلا ثلثاا نم مآلا اوبجح اذا ةوخالا(ةيناثلا ةلأسملاإ)



 ةيالاءسدسلا همألف ةوخإ هل ناك ناف>ىلاعتهلوق 01

 اكل هيَ 0 داك نأ

 الاجر ةوخإ اوناك نإإو) ىلاعت لاق كلذك تخالا عم خالا و (نييثنألا 3 1 ركذلل

 امهريغ ثراوالناك اذا هنأ انيب انألل .كلذك بالا عممالا اضيأو (نييثنآلا ظحلثم ركذللف ءاسنو

 قبب نأ ثجو هبيصن جوزلا ذخأ اذا : لوقتف اذه تبث اذا « ناثلثلا بااللو « ثلثلا مااللف

 2( كلام أمن نيك نابشت نيوب هلأ نأ : 5 8 اغلا : نيشالا ظح لثم دلل ءانالعأ 00 نيب ايلا

 انما جوزأا نأ 3 كلاثلا 2 كارت قاقحتسالا ردق ىلع اك قالا قب اه>تسد هنم ءىش ناص |ذاف

 اذا ةأرملا نأ : عبارلا قابلا ةمسق ىف ةيصولا هبشأف « ةبارقلا تأ اكنلا دقع كب همهس ذخأ

 نك نأ مزأ ب 0 مالا ىلا ثلثا انعفدولف « فصنل || جوزللف نب 37 اجوز تفلخ

 (نيين ازال لكك دلو هلوق فالخ أآذهو ٠ 51 سحر لم دال

 سايقلاب نآرقلا مومعع صيصخت ىلا اهلصاح عجرب : لوألا ةثالثلا هوجولا نأ ٍلعاو
 .ىناثلا مومعلاب نيمومعلا دح ال صيصخت وهف «عبارلا هجولا امأوإ

 هذه زاوج ىف اوطرشو ىيملاو ةزمهلا رسكب (همألف) ىناسكلاو ةزمح أرق (ةيناثلا ةلأسملا)

 فا اراب و كالا النام نوكي نأ هرتكللا

 (مكتاهمأ نوطب ىف) هلوقكف « لوألا امأ)

 الا ملا الإ يبل طيربلا أذه دجوي ماذإو (الوسر اهمأ ىف) هلوةكف 4 46 اعلا امأ

 لاق ا الو هل نأ 3 هزاع اورق مهناف نوقابلا امأو 0

 مالاب اهحلاصتا ةدشل ماللا نال كلذو(هم الف) هأوق َْق 5 دعل ةمضلا أ ةافتسل مهنا: 2 جاجزلا

 فانك مرجالف 2 نيعلا مضو ءافلاركت لعف برعلا مالك ىفسيلو 3 ةدحاو ةيلك هن اك عومجم ا راص

 لعف لاعتسا هنم مزايالو ؛ لصاألا ىلع اهم ىنأ وهف مضلاب ةزمحلا ارق نما 2 رام و فنك ةمعلا

 . ملعأ هللاو لصفتملا كح ىف ماللا نآل

 (سدسلا هم الف ةوخإ هل ناكناذ ا ىلاعت هلوق

 تاوخالاو «ةوخالا امهعم دجوي نأ ىهو نيوبألا لاوحأ نم ةثلاثلا ةلاحلاوه اذه نأ معا

 لئاسم ةيآلا ىفو

 « سدسلا ىلإ ثلثلا نم مالا بجحت ال ةدحاولا تخالا نأ ىلع اوةفتا (ىلوالا ةلأسملا)

 تايثابلوقلا ىلع ةباحصلانم نورثك لاف « نيتخالا ىناوفلتخاو ؛ نوبجح ةثالثلا نأ ع اوقفتاو



 "+ ةبآلا «ثلثلا هماللف 1 هلروو دلو هل نكي مل ناف» ىلاعت هلوق

 ورز اس مهلا 2 رس هده

 ثلا هما هاوي هترَوو دلو هَ نكي مل نأ

2-7-0 

 . ةيآلا هذه بيكرت فيك «عبارلا لاؤسلا)

 لدبلا اذه ةدئافو ؛لماعااريركتب (هيوبآل) هلوقنم لدب (امهنمدحاو لكل) هلوق : باوجلا

 ؛ هيف امك ا رتشا ف رهاظ ناكل يلا ولو نك را

 .«سدسلا دياوبأ نم هلاو لكل« ف دانا لق كاف

 :ةلرحو ادتم نيدختلاواذرالعتو دك انا لاملالا دعب نظفت لاك قا انك

 نايبلل امهنيب طسوتم لدبلاو « هيوبال

 («ثلثلا همالف هاوبأ هثروو دلو هل نكي مل نافل ىلاعت هلوق

 ناتلاسم دلل

 لصحال نأ وهو «نيوبآلا لاوحأ نم ةيناثلا ةلاحلا وه اذه نأ لعا «ىلوآلا ةلأسملا)

 (ةاوبأ هتروو) ةلوق نم دارالا وهو ”امهاوت كرا "كانه ناوكي "لاو هال والا ضد 5

 رعشم هرهاظ (هاوبأ هثروو) هلوق نآل كلذو ؛ باللل قابلاو ءاهل ضرف كلذو « ثلثلا مآألل انههف

 ثلثلا وه مالا بيصن ناك اذاف . ال لاملا عومجب ناك كلذك ناك اذاو « امهاوس هل ثراوال هنأب

 ىف نيشالا لطحلا ل كنلا اهبك نال نوكل بهن ”بأثلا ناثتلا ردو فال كرك د 0-7

 بالا ضرف نأ ىلع تلد ةقباسلا ةبآلا نأ :لو الا : ناعرف انركذاه ىلع عرفتيو ؛ دالوألا قح

 كفضنلا و8٠ ةضر رفلاب“ اذا اذكلاب انرق هنأ اذلإ نقتل اذكار او لذقلا كاع نوال

 يالا نارك نأ كح و ةراوطلا هاته ىكلطتللاب اكهطتلا دخارا هنأ تيتا 1 نات ا

 اذا هلك اذه ادار فنالا دتع' لكلا اذعأبا نأ نه ةيصعلا ةيضاخ نال ءاناتملا يددخأت نأ ه2

 ةباحصلا رثك أ بهذف نيجوزلا دحأ عم هاوبأ هثرو اذا امأ «نيوب الا ىوس ثراو تيبلل نكي مل .

 سابعنا لاقو « بالا ىلا قابلا عفديو ؛ مالا ىلا قبام ثلث عفدي م”هبيصن ذخأي جوزلا نأ ىلا

 هللا باتك ىف دجأ ال :لاقو , بأالا ىلا قابلا عفديو , ثلثلا ماللا ىلاو ؛ هبيصن جوزلا ىلا عفدي

 «نيوب الا وجوزلاف هفلاخو ؛نيوب الا وةجوزاا ىقسابع نبا قفاو هنأ نيريس نبأ نعو ؛ قبام ثلأ

 ةجحلاو كلذ الا ىضفيال هناذ ةجورلا ف امأو ( نيركذلا ظحلتم ىاذلل كرك تأ لا كش

 ناك دحاو سنج نم ةأرملاو لجرلا عمتجا ىّتم هنأ ثاريملا ةدعاق نأ : لوألا : هوجو روبخجلا

 ؟تالوأ ىف هللا مكيصوي ) ىلاعت لاق كل ذك تنبلا عم نيالا نأ ىرت الأ , نيشناألا ظح لثم ركذلل



 ةيالا«سدسلا امهنم دحاو لكل هيوباألو» ىلاعت هلوق 1

 ونين 5 اى كا 8 او هيوبألو :
 هل ع 27 ا

 هلوةوهو بوصنم ريخ امل اهلبق ىتلا نال بصنلارايتخالاو « ةماتلا ناك ىلعف عفرلا 51 7

 تناك نإو : ريدقتلا ء انهه 0-0 اسن تانراولا وأ تاكورتملا ناك ناف.:ردقتلاو (ءاسن نك ناف)

 . نونلا مضب «فصنلا :للع نديز أرقو ؛ ةدحاو .ةكورتملا

 دلو هل ناك نإ كرت ام سدسلا امهنم دحاو لكل هيوب الو ل ىلاعت هلوق

 : لئاسم ةيآلاىفو « نيوبآلا ثاريم هدعبركذ دالوألا ثاريم ةيفيكر كذ امل ىلاعت هنأ معا

 (نهلا)و عبرلاكاذكو فيفختلاب (سدسلا) رسيمىأن ب ميعنو نسحلا أرق (ىلوآلا ةلأسملا)

 لاوحأ ةثالث نيوبألل نأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا)
 مسا نأ عازنال هنأ لعاو « ةيآلا هذه نم دارملا وهو دلو امبعم لصحب نأ (ىلوألا ةلاحلا)

 عم لصح نأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث ىلع ابعوقو نكي ةلاحلا هذهف ؛ ىثالاو ركذلا ىلع عقي دلولا

 دل امهم 0 لكل نإ كلا ايقاع و نم نبك أ .دحاوركذ دلونءوبألا

 عم لصحي نأ : اهلاثو . اضيأ هانركخذام ككحلا انهو ٠ رثك أ وأ ناتنب نيوباللا عم لصحي نأ

 دسلاو . ةيآلاهذه كحب سدسلاب اللو سدسلاماللو ؛ فصنلا تنبلل انبهف ةدحاو تنب نيوبالا

 تالاؤس انبهو ؛ بيصعتلا كح بلل اضيأ قابلا

 غلب دقو « هيلع هدلو ق> نم مظعأ ناسنالا ىلع نيدلاولا ق- نأ كشال (لواآلا لاؤسلا)إ)

 نيدلاولابو هايا الإ اودبعتال نأ كبر ىضقو) لاقف امبتعاطب هتعاط هللا نرق نأ ىلإ نيدلاولا قح

 بيصنو رثكأ دالوآلا بيصن لعج ىلاعت هنأ ىف ببسلا اف كاذكدنا اذإو (اناسحا

 ؟ لقأ نيدلاولا
 ليلقا!الإ امهربع نم قبام نيدلاولا نآل كلذو : ةمكحلاو نسحلا ةباهنىف اذه نع باوجلاو

 لاملا ىلإ مهجايتحا ناكف ابصلا نءز ىف مهف دالوألا امأ « اليلق لاملا ىلإ امبجايتحا ناكف

 ةقارفلا يظفر ينك

 ؟ دوعي اذام ىلإ (هروبالو) هلوق ىف ريمضاا «ىاثلا لاؤسلا )

 . تيملا ىوبألو :دارملاو ؛ روكذم ريغ نع ريمض هنأ : باوجلا

 ؟ نيوبألاب دارملام (ثلاثلا لآؤسلاإ)

 : ةيأو بأ ةينثت ناوبأف «ةبأ امللاقي نأ مالا ىف لصالاو ؛مالاوبآلا امه : باوجلاو



 5١١ ةيآلا «فصدنلا اهلف ةدحاو تناكنإ و» كاك هلوق

 ثروال 0 كلذف ؛ ةقدص هانكرت ىذلا ءىشلا نأ :ريدقتلاو«ثرونال»

 . كلذ ىف ةيصاخ لوسرلل قبال ريدقتلا اذه ىلعف : لبق ناف

 جر مزعلا درجميف ءىثب قدصتلا ىلع اوهزع اذإ ءاببن الا نأ 'لامتحال ةضاخلا قبت لب :انلق

 . مهريغ قحفف دوقفم ىنعملا اذهو : مهنع ثراو هثربالو مبكلم نع كلذ

 ىلععامجالا دعت او « ةرظانملا هذه دعب ركب ىبألوةب تيضر مالسلا الع ةمطافنأ : باوجلاو

 1 لعأ هللاو لاؤسلا اذه طقسف ركب وبأ هيلا بهذام ةحص

 هاننعم (نييثأثلا ظح لثم ركذلل) هلوق نأ ةيآلا هذهب ةقلعتملا لئاسملا ند (ةنماثلا ةلأسملا)

 « ىلعأ هللاو « مثرديناونمنمسلا :كلوقك « موهفم هنآل هيلا عجارلا فذخ « مهنم ركذلل

 وأ تانبلا تناك نإ ىنعملا (كرتام اثلث نهلف نيتنثا قوف ءاسن نك نافل ىلاعت هلوق امأ

 نأو :ناكل ايناث اربخن وكي نأ زوج (نيتنثا قوف) هلوقو « نبا نهعم سيل اصلخ ءاسن تادولوملا

 . تالاؤسانههو . نيتنثا ىلع تادئاز ءاسن ىأ (ءاسن) هلوقل ةفص نر

 نوم ركذلا ظح نايبل روكذم مالك (نييثناآلا ظح لثم ركذلل) هلوق «لوالا لاؤسلاإ)

 . ثانالا ظحنايبل وهو(ءاسن نك ناف)هلوقبهتدارإ نسحب فيكف : نيم مالا ظ>نا.بلال .دالوآلا

 ظخ نأ لع لد اك ادم ركذلل) هلؤق نأ انيب انأ : لوالا : نيبجو نم باو اكو

 نهلف نيتنثا قوف ءاسن نك ناف) هدعب لاق نييثنالا كح ىلع لدام ركذ ايلف « ناثلثلا وه نييثنالا

 نأ لءيا « ناثلثلا وهو نيتنثللام نرلف ,ددعلانم نغلبام تاغلاب ةعامج نك ناف : ىنعم ىلع (كرتام اثلث

 ركذ مدقت دق هنأ : ىناثلا . بسانتم فطعلا اذه نأ تبثف  توافت ريغب نيتنثلا كح ةعامجلا كح

 . فطعلا اذه نس-ح ىف لوقلا اذهؤكف :نيشاألا

 «ءاسن» نوكيو نيمهم«تناك»و «نك » ىف ناريمضلا نوكي نأ حصي له (ىناثلا لاؤسلا ل

 ؟ ةمات «ناك»نا ىلع امل ًاريسفت «ةدحاو»و

 ةيفي سلال (تاطكلا تفاضل

 ةدئافلا اف نيتنثا قوف نكي نأ بحي ءاسنلاف « ةثالث عما لقأو « عمج : ءاسنلا (ثلاثلا لاؤسلا إل

 ؟ نيتنثا قوف هلوقب دييقتلا ىف

 اذه لاق ةثالث وه : لوي نمو : هتجح ةيآلا هذبف نرانثا عما لقأ لوقي نم : باوجلا

 (دحاوهلإ وه امنإ نينثا نيم 0 الز هلوقو(اران مموطب ىفنولكأي امنإ) هلوق ىف ي.ديكأتل

 نوقايااو؛ مفرلاب ( ةدحا و) عفان أرق : لوقف 4 < فصنلا اهلف ةدحاو تناك نإوإب ىلاعت هلوق امأ



 ةيآلا «نييث ألا ظح لثم ركذلل كدالوأ ىف هللا كيصوي» ىلاعت هلوق 0

 "ارو هسا كك انك كك فلا, الاكل اهأا# لاذ كيبل انكي :لب «ترونال هنأ: لغ

 ةجح : نيبلسملانمهتثروهثرب : ةفيتحوبألاقو «لاملا تيبل نوكحب لب ثروبال : ىعفاشلا لاق

 لئمركذلل هلوق) مومعىلع «نيتلم لهأ ثراوتيال» مالسلا هيلع هلوق حيجرتىلع انعمجأ انأ ىعفاشلا

 . ثراوتلا لصحتال نأ بجوف « نيتلم لهأ نيملسملا نم هتثروو دنرلاو(نييشنالا ظح

 ىلعو ؛ ثراولا ىلإ لقتتاو مالسالا رخآ ىف هكام لاز دترملا نإ :لاقي نأز وجيال : ليق ناف

 . رفاكلا نعال ململا نع ثرو اهنإ ملسملاف ريدقتلا اذه

 لوالاو « هتام دعب وأ دترملا ةايح لاح هثري نأ امإ ناكل دترملا نم للا ثرو ول :انلق

 (مهناميأ تكلماموأ مبج اوزأىلعالإ) ىلاعت هلوقللاومآلا كلت ف فرصتي نأ هل لحال و ؛ لطاب

 نيب ثراوتلا لوصح ىلإ ىضفيف رفاكهتامم دنع دترملا نال لطاب : ىتاثلاو . لطاب عامجالاب وهو

 ءزجرخآ ىلإ ًادنتسم هتوم دعب هثرب هنإ : لاقي نأ الإ انهه قدالو . ربا فالخوهو « نيتلم لهأ

 ولف «دترملاةايحلاح الصاح كلل |نكيمل الهن ال ؛ لطاب دانتسالاب لولا نأ الإ :؛هالسإءازجأ نم

 كلذو ؛ىضاملا نامزلا ف فرصتلا عاقيإمزل هتايحنمزفف الصاحراص هجو ىلع هتوم دعب لصح

 لاحدترملا نم هثرو ثراواا نأىلإ مالكاا داع نيدبتلاب دانتسالارسف نإو ؛ لوقعلا ةهادب ىف لطاب
 . ملعأ هللاو هانلطبأ دقو « دترملا ةايح

 مهيلع ءايبن الا نأ نيدوتجما رثك أ بهذم وهام ةيآلا هذه تاصيصخت نم 4 عبارلا عضوملال

 اهوعنمو ثاريملا تيلطامل مالسلا اهيلع ةمطاف نأىور ؛هيف اوفلاخ ةعيشااو « نوثرويال مالسلا

 اذه دنعف «ةقدص هانكرتام ثرونال ءايبن الار شاعم نحن» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقباوجتحا :هنم

 مومع نأ ىلإ تراشأ اماكو (نييثن الا ظحلثم ركذلل) هلوق مودعب مالسأا املع ةدطاف تجتحا

 نآرقلا مومع صيصخت زوي نأ ريدقتب : اولاق ةعيشلا نا مث «دحاولا ربخم هصيصخت زوال نآرقلا

 ىلاعت هلوق فالخ ىلع هنأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث نم هنامبو « انهه زئاج ريغ هنأ الإ دحاولا ربخ

 (دواد ناملس ثروو) ىلاعت هلوقو (بوقعي ل 1 نه ثريو ىنئري) مالسلا هيلع ايركز نع ةياكح
 نوكي لب . ةقيقحلا ىف ةثارو نوكيال كلذ نآل نيدلاو ملعلا ةثارو ىلع كلذ لمح نكميالو : اولاق

 جاتحما نأ : اهيناثو « ةقيقحلا ليبس ىلع لاملا ىفالإ قةحترال ثيروتلا اهنإ : أدتبم ًاديدج ًابسك

 لقأو ءادلعلاو داهزلارباكأ نم اوناكءال وهو سابعلاو ىلعو ةمطاف الإ ناك ام ةلأسملا هذه ةفرعم ىلإ
 نمثرب هنأهلابب رطخم نمناكام هنآل . ةتبلا ةلأسملاهذه ةفرءمىلا اجا ناك امهناف ركبوبأ امأو : نيدلا

 ةجاحال نمىلإةلأسملاهذه غلبي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاب قيل فيكف مالسااوةالصل'هيلعلوسرلا
 هلوقلةلص «ةقدصءانكر تاموهلوقنأ لمتح :اهثلاثو « ةجاحل ادشأ اهتف رعم ىلإ هل نم ىلإ اهغلبي الو اهملإ هب



 ؟.فإ ةيآلا «نيشالا ظح لثم ركذلل ؟ءالوأ ىف هللا كيصوي» ىلاعت هلوف
 ني (مكبالصأ نم نيذلا مئانبأ لئالحو) ىلاعت هلوق كلذ ةم ىلع لدب ىذلاو ٠ سرفلاو

 دلوو بلصلا دلو ىلإ ةيسنلاب ءىطاوتم نبالا ظفلنأ انباعف ؛نيالادالوأو بلصلان با هيف لخدي هنأ

 . كاكشالا زوي مرت دعتلا ل وعرب لاعال 15

 ظفل نأ ىف مثاق ؟ نبالا دالوأ لوانتي له نبالا نأ ىف هانركذ ىذلا ثحبلا اذه نأ ملعاو

 كهلإديعن) ىلاعت هلوق ليلدب عقاو كلذ نأ كش الو ؟تادجلاو دادجالا لوانتي له مالاو بألا

 اوقفتا ةباحصلا ناذ « ةقيقحلا ليبس ىلع سيل هنأ ربظالاو (قحسإو ليعمجإو مههأربأ كابآ هلإو

 ال ةقيقحلا ليبس ىلع دجلا لوانتي بالا مسا ناكولو . نآرقلا ىف روكذم كح دجال سيل هنأ ىلع

 : لعأ هللاو كلذ حص

 (نييثنالا ظح لثم ركذلل ؟هالوأف هللا كيصوي) ىلاعت هلوق مومع نأ لعا 4 ةعباسلا ةلأسملا)

 لع لتاقلا نأ : اهيناثو ."ناثناوييألل ديكلاو اردنا نأ : اهدحأ :ةعئرأ نوص ف صوصخ دا

 دح غلب لوبقلاب ةمآلا هتقلت ربخ اذهو «نيتلم لهأ ثراوتيال هنأ !ملاثو . ثريال دمعلا ليبس

 . ناعرف هياععرفتي و ؛ضيفتسملا
 بهذ؟رفاكلا نم ثري لهف(إسملا امأ ؛للانمشربال ر فاكلا نأ ىلع اوقفتا (لوأآلا عرفلا)

 بتكو كلذب ةيواعمىضق : ىعشلا لاق ثري هنإ : مهضعب لاقو : ثراال ًاضيأ هنأ ىلإ نورثك آلا

 مدعي ىضقي كلذ لبق حيرش ناكو ؛ هب هرمأو ىضاقلا حيرش ىلإ دايز كلذ لسرأف ٠ دايز ىلإ هب

 . نينمؤملا ريمأ ىضق اذكه : لوقيو هب ىضقي ناك كلذيدايز هرمأ اءلف ٠ ثيروتلا
 نأ ىورام :ىااثلالوقلا ةجحو «نيتلملهأ ثراوتيال»مالسلا هيلع هلوق مومع نيلوآلا ةجح

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا تعمس : لاقف السم اخأ كرتو تام ايدو, نأ هل اوركذف نولاب ناك اذاعم

 دالوأ ىف هللا كصوي) هلوقرهاظ نإ اولاق نأ, كلذاودك أ مث «صقني الو ديزي مالسالا» لوقي

 هانصصخ انأ الإ , رفاكلا نم ملسملاو ؛ ٍلسملانم رفاكلا ثيروت ىضتتقي (نييثنالا ظحلثم ينل

 صاخلاو « ةيآلا كلت نم صخأربخلا اذه نآل «نيتلملهأ ثراوتيال»مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب

 لهأ ثراوتيال» هلوق نم صخأ « صقنيالو ديزي مالسالا» هلوق انهه اذكف ماعلا ىلع مدقم

 «ةيآلا مومعب دك أتم ربخلا اذه رهاظ نآل , ىلوأص يصختلا اذه لب ؛ هيلع هعدقت بجوف «نيتلم

 سيل «صقنيالو ديزي مالسالا» هلوق نأ : هياوج ىف ليقام ىصقأو :كلذك سيل لوألا ربخلاو

 . لاو>الا رئاس ىلع هلمح بجوف ثاريملا ةعقاو ىف اضن

 ادحأ هذولا ناكر فادي !؟ىذلا: لاقل «لتاوأ اعلاه م دترا اذإ ملسملا (ىناثلا عرفلا )ل

 «و ركن - ماد



 ةيآلا «نييثنألا ظح لثم ركذلل مدالوأ ىف هللا كيصوي ةلاعتا هرق 4

 ؛ ىتألل ار كذ ىلع هركذ مدق ىثآلا نم لضفأ ركذلا ناكابمل : لوآلا : هوجو نم تا

 لضف ىلع لدي (نييثناألا ظح لثم ركذلل) هلوق نأ : ىناثلا . ثلا بيصن فعض هبيصن :لعج اك
 ةقباطملاب تالا صقن ىلع كلذ لدل متركذ ام لاق ولو « مازتلالاب ىثألا صقن ىلعو ةقباطملاب ركذلا
 نأ بحي لئاضفلا ريهشت ىف ىعسلا نأ ىلع اهيبنت لوألا قيرطلا حجرف « مازتلالاب ركذلا لضفو

 متأسأ نإو كسفنأل متلسحأ متتس>أ نإ) لاق اذحلو « لئاذرلا ريهشت ىف ىعسلا ىلع احجار نوكب

 نود روكذلا نوثزوي اوناك مهنأ : ثلاثلا . ةدحاو ةرم ةءاسالاو نيت ناسحالا ركذف (ابلف

 « ىثناللا بيصن فعض هبيصن لعج نأ ركذلل نك : ليقف ٠ ةيآلا هذه دورول ببسلا وهو ثانالا

 . ملعأ هللاو ةيلكلاب ثاريملا نع ةمورحم ىثنألا لعج ىف عمطي نأ هل ىغبني الف

 كشالو « ةقيقحلا لبس ىلع بلصلا دلو ىلع عقاو دلولا مسا نأ كشال (ةسداسلا ةلأسملا)

 ةالصلا هيلع لوسرلا نامز ىف اوناك نيذلل لاقو (مدآ ىنباي) ىلاعت لاق نبالا دلو ىف لمعتسم هنأ

 . ةقيقح وأ ًازاجبنبالا دلو ىلع عقي دلولا ظفل نأ ىف ثحبلا نأ الا (ليئارسا ىنباي) مالسلاو

 ةعفد لمعتسي نأ زوال دحاولا ظفللا نأ هقفلا لوصأ ىف تبث : لوقنف زاجي هنإ : انلق ناف

 داو( ىدال وأ ىف هللا مكيصوي) هلوقب هلأ ديري نأ عنتمي ذئنيخ .اعم هزاجم ىفو هتقيقح ىف ةدحاو

 اعم نبالا دلو و بلصلا

 ةيآلا هذه نم نبالا دلو كح ديفتسنال انا : لاقي نأ لاكشالا اذه عفد ىف قيرطلا نأ ملعاو

 © ل !دل روب كلولا "لوقت ةنآلا هذه قم هديفتتتان أ انذازأ نا: امأو«# نمابقلا نمآوا ةنسلا نمل

 ىدحإ ى الإ:ثاريملا نوقحتسيال نبالا دالوأ نآل كلذو ءاعم ةيآلا هذه نم نيدارم !راصام

 ذتيخ ؛ ثاريملا لك تلصلا دلو ذنأيالام .دنع امإو ءءاسأر بلصلا دلو مدع دنع امإ « نينلاح

 هقحتسي اك مهنيب ةكرشلا هجو ىلع بلصلا داو عم نبالا دلو قحتسي نأ امأو « قابلا نومستقي

 ىلع ةيآلا هذه ةلالد نم مزايال اذه لعو . كاذك رمأألا سيلف ضعب عم مبضءب بلصلا دالوأ

 © ]1 رح هنزل تامل هزاكو اهتقيمح دح اولا ظفللاب دير) انقانوكي نأ نيالا ذلزو:لعو ِدلؤلا

 نا لصاحلاف ؛ بلصلا دلو هب ديرأام نبالا دلو هب ديرأ نيحو ؛ نءالا دلو هب ديرأام بلصلا دلو

 نيتاه نم ةدحاو لكىفو « نيالا دلو عم ىرخأو بلصلا داو عم اباطخ نوكت ةرات ةبآلا هذه

 دلو ىلعو بلصلا دلو ىلع دلولا مسا عوقو نا :انلق اذإ امأ « ًادحاو ايش هب دارملا نوكي نيتلاحلا

 لامعتسا زوجبال هنأ تيثهناأل ءلاكشالا داع امهنيي اكرتشم ظفللا انلعج ناف ٠ ةقيقح نوكي نبالا

 ناسنالاىلإ ةبسنلاب ناو.حلاكامبيف اًتطاوتم هلعجبنأ بجاولا لب ءاعم هيينعم ةدافالكرتشملا ظفللا



 « 7  ةيالال ننال لظح لقا كذلل مدالوأ ىف هللا مكيصوي» ىلاعت هلوق

 . لاملا لكذخأي نأ قني كلذو ؛ ثلثلا وه اقلطم ركذلا

 هلرق نا : امههدحأ : ناهجو هيلع لديو .دارفنالالاحال عامتجالا لاح هنم دارملا : انلق

 ىضتقي (نييثنالا ظح لثم ركذلا) هلوقو « دالوألا لوصح ىضتقي (مدالوأ ىف هللا كيص وب)

 كتلخاوا كام اذإ ةكااته ءدارفالال اخ ةيرمع ركذ لاعت هنأ : قاتلا كايهين الار كن

 : ناحجر الو قافلتسالا هل ىف ناكاراشتما1 ناك ءانيأ كفاح تاتا ذ] لما لطف اك

 : نالؤس ةيآلا ىف قب . لعأ هللاو ةيوسلاب مهننب لاما ةمسق بجوف

 جورخلا نع اهزجءافالوأ امأ : هوجول لجرلا نم زجمأ ةأرملا نأ كشال (لوآلا لاؤساا)

 (عادتخحا ةرثك هاهلقغ ناضقتا» ::ايناع اها ”كلذ"نمااهن وكتع اباراقأ وأ ابجيوز تاق 7

 لك 1 هوك نأ ثيتناذإ و« ةفيتم ترالط الاجلزلا كطلا تساابزرف القلق ام
 ةمكملا اف «ةاواسملا نم لقأ الف رّبك أ نكي ل ناف . رثك أ ثاريملا نم اهيصن نوكي نأ بجو

 ٠ لج لا بيصن فصن ايصن لعج ل اعت هنأ ىف

 جرخو ٠ اهياع قفني ابجوز نال « لقأ ةأرملا جرخ نأ : لوألا : هوجو نم هنع باولو

 :ىناثلا . جوحأ لاملاا ىلإ وهف رثك أ هجرخ ناك نمو ؛ هتجوز ىلع قفنملا وه هنآل رثك أ لجرلا

 ءاضقلا حالما اثم «ةنيددلا ىضاتملا فرو. لقعلا ىو.ةعلخلا نةأرملا نم الاخ لك

 ماعنالا نوكي نأ بجو كإذك ناك نمو ؛لجرلا ةداهش فصن ةأرملا ةداهش اضيأو . ةمامالاو

 طخ نيعكلا لاملا "ايلا فاضنا .اذافب ؛ةوبقلا :ةزيتك ل قعلا ةليلقاة أراب: نا' .: كلاثلا نين

 : رعاشاا لاق داسفلا
(١ 

 هدسفم ىأ ءريلل ةدسفم هدجلاو بابشلاو غارقفلا نإ

 نأ :عبارلاو . كلذ فالخب لجرلا لاحو (ىنغتسا هآر نأ ىغطيل ناسنالا نإ) ىلاعت لاقو

 ءاةرخالاا ىف ليرجلا :تاؤتلاو ايندلاف لما ءانثلا|ءنيفياهإىلإ لاشملا تفزبديب هلع لك

 كلذ ىلع لجرلا ردقي امنإو « لمارألاو ماتياألا ىلع ةقفنلاو نيفوهلملا ةناعإو « تاطابرلا ءانب وحن

 نأ ىور : سماخلا . كلذ ىلع ردقت الف سانلا عم امطلاخم لقت ةأرملاو « !نيثك سانلا ظلاخ نازل

 تدتسأاو / امك أواةطنملا ءاةنفح تدخلا لاوح نإ : لاعفةلأنلللا هذه نوع لك ىدلكلا كا

 فعض اهسفت بيطن:تاعجااءلفا» مدا لإ اهتعفذو :ئرخأ نفح تانسأ م, انا ركل

 . لجارلا تنطن تفصن ةأزملا تييصن: لقت ءاهناع رمال اهنا تلقا نجرلا! تف

 ؟ ركذلا ظح فصن الثم ىثأللوأ .ركذلا ظح لثم نييثنأألل : لقي مل مل (ىناثلا لاؤسلا)



 ةيألا «نييئنالا ظح لثم ركذلل مدالوأف هللا مكيص وب ىلاعت هلوق نزعل

 للا تلقا كيال ترض بيع انياو اننبا فلخاو تاق اذا ةىذاألا,ركب بأ لاق : اف | ١ نيثلثلا

 نأبف ٠ ثلثاا وه ركذلا دلولا عم تنبلا بيصن ناك اذاف (نييثناألا ظح لثم 0 ناجل

 نأ : ثلاثلا . ثلا نم ىوقأ ركذلا آل « ىلوأ ناك ثلثلا وه تأ رخآ دلو عم اميصن نوكي

 الإو , ةدحاولا ثلا ظح نم ديزأ نييثناألا ظح نأ ديفي (نييثنالا ظح لدم ركذلل) ىلاعت هلوق

 ظح نأ تي اذاو ء صنلا فالخ لع كلذو ةدحاولا ىثاألا ظح لثم ركذلا ظح نوكي نأ مل

 7 اد اة كل . ناثاثلا رد كاذب نورك نأ تِحو:ل وقفا ةدحاولاا ظح نمالديزأ نايثثآألا

 عييرلا نب دعس ىتتب معأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ةيآلا هذه لوزن ببس ىف نركذانأ : عبارلاو

 و تانبلانم ةدحاولا ٍ ةبآلا هذه ىف ر 5 ةىلاعت هنأ : سماخلا . هانلقام لع لديكلذو «نيثلثلا

 سيل كله ؤرما نإ) تاوخألا ثاريه حرش ىف لاقو ؛ نيتنثلا كح ركذي ملو « نهقوف اف ثالثلا

 تخاللا ثاريم ركذ انبهف (كرت امنائلثلا امبلف نيتنثا اتناك ناف .كرتام فصناهلف تخأ هلو دلو هل

 المجنيتيالا نيتاه نم ةدحاو لك ر اصف : ةريثكلا تاوخاألاثاريم ركذي و نيتتخاللاو ةد>اولا

 امال كلذ لأ تاكبلا تناك نذل ندححألا كرضن ناك اا1/:لوقنف هج ونهر انيمو هحكو نم

 لآ شو نلتلا [ع دادرال ةريثكلا انانبلا ىيصن ناك انملو , نيتكحاألا' نم تملا ىلا !كارقأ

 لعج عنتما تيملاب الاصتا دشأ تناك ال تنبلا نآل : كلذ ىلع ةريثكلا تاوخاللا بيصن دادز»ال

 لوآلا ةثالثلا هوجولاف « بالا اذهىف ةروكذملا هوجولا عومج اذهف ؛ ىوقالال ع ادئاز فعضألا

 . لجلا سايقلا نم سماخلاو « ةنساا نم ذوخأ» عبارلاو « ةيآلا نم ةطبذتسم

 هناف دحاولا نبالا امأ : لوقنف طقف روكذلا دالوأألا فلخو تام اذا وهو 4« ثلاثلا مسقللا امأ)

 (نيبيثناألا ظح لثم ركذال) ىلاعت هلوقةلالد نم لوالا : هوجو نم هناببو «لاملالك ذخأ درفتا اذا

 ؛ قشالا كمت ارك كذ)ا بيع نأ" عا لذي اذه ناف

 نا نيتيآل ١ نيتاه عومي نم مزاف (فصنلا ابلف ةدحاو تناك نإو) تانبلا ىف ىلاعت لاق مث
 تاكا فلما ركل 32 علا زياش انأ قالا“ 0 درفملا نبالا بيصت

 قيام لكل ًاذخآ نيالا ناكاملو . ركذةبصع نبالان ا عاز ال و عركذ ةيصعىل والف ماهسلا تقي أ امد

 وه تيملا ىلإ تايصعلا برقأ نا : ثلاثلا . لكلا ذخأب نأ ماهس نكي مل اذإ اف بجو ماهسلا دعب

 اردق ذخأ, نادل نكي مل ض رف بحاصهعم نكيم اذاف « ثاريملا نمزيعم ردقعامجالاب هل سيلو : نبالا

 . كلاانخأ, نأ ت جوف ؛ دئازلاذخأي نأبهنمىلوأ

 ظح نوكي نأ ىنضتقي (نييثنالا ظح لثم ركذلل) هلوقف ناثلثلا ره نييثنالا ظح : لبق ناذ



 ؟«.م ةيآلا «نييثثالا ظح لثم ركذلل كدالوأ ىف هللا كيصريو» ىلاعتهلوق

 ةكذيلف ةانلجاو اأو لدحلا و 55 كلما كفلح اذا م ل1 اماكحلا هي ل ملعاو

 رك ذ لكل ناك ثانالا نم ةعامجو روكذلا نه ةعامج ثراولا ناكاذإ : اهمناثو ؛ مهسىتأللو نامبس

 نيوباآلاك نيثراولا نم نورخآ عمج دالوألا عم لصح اذإ : اهثلاثو . مهس ىثنأ لكلو « ناهس

 نييثناألا ظح لثمركذلل دالوألا نيب ماهسلا كلتدعب قابلا ناكو ؛ مهماهس نوذخأي مهف نيجوزلاو

 . ةريثكلا ماكحألا هذهديفي (نييثنألا ظح لثم ركذلل) هلوق نأ تبثف

 نهلف : نتا وف نك نإ ن1 لافت نك: طش تارا لك تاك (ىناثلا مسقلا)

 اوفلتخاو . يرصلالوقلاب نيتثبلا كح نيييمل ىلاعت هنأالإ ء فصنلا اهلف ةدحاو تناكنإو ؛ ناثلثل

 وهف نيتنبلا ضرف امأو « ادعاصف تانبلا نم ثالثلا ضرف ناثلثلا : لاق هنأ سابع نبا نءف « هيف

 «نإ» ةملكو (كرتام اثلث نهلف نيتنثا قوف ءاسن نك ناف) لاق ىلاعت هنأب هيلع جتحاو . فصناا

 ني كلذو ٠ ادعاضف |[ دل نم وك طور خم ندلثلا دعأ نأ ىلع لدي كلذو . طارتشالل ةغللا ىف

 . نيتنيلل نيئاثاا لوصح

 نر لاح 95. اع نإ لع مرا كان ل
 لوصح وني كلذو «ةدحاو امتوكب اطورشم فصنلا لوصح لج (فصلا اهن ه2

 ةملك نأ لسنال انأ : ىناشلا . هلوق لطبي وهف حمص نإ مالكلا اذه نأ تبئف « نيتنبلل ًايصن فصناا

 ضقانتلا مزال كلذك رمآلا ناكول هنأ هيلع لديو ؛ فصولا ءافتنا دنع محلا ءافتنا ىلع لدت «ناد

 نأ ريدقتب و «ناثلثلا امإو « فصنلا امإ نيتنثلا بيصن نأ ىلع لد عامجالا نآأل ؛ نيتيآلا نيتاه نيب

 لإ ,ىضنفي طارتشاللا,ةملكب لوقا نأ تيَتف ء اهداسفب لوقلا بجو طارتشالل «نإد نطل

 نأ كيلع حانجال : لاقو (ةضوبقم ناهرف ابتاكاودجت مل ناف) لاق ىلاعت هناللو . الطاب ناكف لطابلا

 . تايآلا هذه ىف طارتشالا ىنعم ديفي نأ نكمي الو متفخ نإ ةالصا|نم اورصقت

 نيتنثا ءاسن نك ناف : ريدقتلاو ءاريخأتواميدقت ةبآلا ىف نأوه :باوجلا ىف( ثلاثلا هجولا ال

 اوعجأ دقق ةمالا رئاس امأو ٠ سابع نا ةجح نع باوجلا وه اذهف ءناثلثلا نلف امش د

 ملسموبأ لاق : لوأالا : هوجوب كلذ انفرع امنإو : اولاق « نراثلثلا نيتنبلا ضرف نأ ىلع

 اةنبوانب!فاخو تامنم نال كلذو(نييثنالا ظح لثهركذلا) ىلاعت هلوق نم هانفرع : ىتناهفصالا

 ؛بيصن ناك اذاف (نييثناألا ظح لثم ركذلل) ىلاعت هلوقل نيثلثلا نبالا بيصن نوكي نأ بحي انبهف

 نيتنبالا بيصن نوكي نأ ةلاحال بجو , ناثلثلا وه انهه ركذلا بيصنو ءنييثناألا بيصن لثم ركذلا



 ةيآلا «نييثناألا ظح لثم ركذلل ؟هالوأ ىف هللا كيصو,» ىلاعتهلوق 00

 ا او واطلق لشرب تلاقو ةأرملا ثتأف دلك لاسم لا
 تازنف تكبو ةدم دعب تداع !هنإ مث «هيف ىضقيس هللا لعلف ىعجرا» مالسااوةالصلا هيلعلاّقف ؛املاه

 نفاق وا نفلتلا لمشا ليني طعأ : لاقنو .اهنهمع ملسو هيلع هللا للص هللا لوسراعدف :ةيآلاهذه

 . مالسالا ىف مدق ثاريم لوأ اذهف ءكلوبفقيب امو

 لاه ىف محلا نيب احل ىلاعت هنأ : لوألا : ناهجو اهلبق امب ةيآلا هذه قلعت ىف (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ناب الإ كلذ نكي ملو «ثرالاب لاملا ميلا اذه كلمب فيك نيب « هيف ءايلوألا ىلع امو « مالا

 نادلاولا كرت امبيصنلاجرلل) هلوقىف لامجالاب ثا ريملا كح تبث أ ىلاعت هنأ :ىناثلا: ثاريملا ماكحأ ةلمج

 (دالوأ ىف هللا كيصوي) لاف لصفملا اذه لمجملا كلذ بيةعركذف (نوبرقألاو

 مكلصوي الوق مك هللا لوقي ىأ (مدالوأ ىف هللا كصوي )هلوق : لافقلا لاق «ةعبارلا ةلأسملا)

 ؛ لصو اذا ىصي ىصو لاقي لاصيالا وه ءاصيالا لصأو ؛ وم دعب مكدالوأ قوقح ءافيإ ىلا

 كلذكو « هملع ىلإ جاتحأ ١! لع ىلا ىناصوأ هانعف ىناصوأ : لبق اذاف « لصوأ اذاصوي ىصوأو

 . نمةيصولا نآل ؛ كيلع ضرفي ىأ (مكيصوي) انهه هلوق ىنعم : جاجزلا لاق ةغلابملا ىلع وهو ىصو
 كش الو(هب 8 اصو كلذ قحلاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا اولتقت الو)هلوق هيلع ليلدلاو باجبإ هللا

 . اياع انجاو كلذانوك ؛ىف

 ركذلل ؟ دال وأىف هللا مكيصوي) انبه لاق فيكف اذكل كيصوأ ةغللا ىف لاقيال هنا : ليق ناف

 (نييثناآلا ظح لثم
 ركذلل) لاقو افنأتسم اربخ (هّللاكيصوي)هلوق دعب ركذ مرجال ءالوق ةيصولا تناك امل :انلق

 ارجأو ةرفغم مهنم تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هللا دعو) ىلاعت هلوق هريظنو (نيرثنألا ظح لثم

 كيرف ةعولار نول ةورعتم مهل :هللالاق ىأ (امظع

 قلعت نال كلذ لعف امنإو دالوألا ثاريم ركذب أدب ىلاعت هنأ ملعا «ةسماخلا ةلأسملا ١

 ببسلا اذهلف «ىنم ةعضب ةمطاف» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذلو « تاقلعتلا دشأ هدلوب ناسنالا

 . مهثاريم ركذ هللا مدق

 كلذو « ةثالثف دارفنالا لاح امأ : نيدلاواا عم عامتجا لاحو ؛ دارفتا لاح دالوألا نأ ملعاو

 . طقف روكذلا وأ ءطقف ثانالا فاخي نأ امإو ءاعم ثانالاو روكذلا فلخي نأ امإ تملا نآل

 ركذلل) هلوقب هيف محلا هللا نيب 7 اعم ثانالاو نارك ذلا فلخ اذا | «لوآلا مسقلا)

 (نييثنألا:ظح لم



 لك اي ل م كد ىف هللا كيصوي» ىلاعت هلوق

0 

 و 0 ب نيش ظح ل 3 هركذل ةدالوأ ىف هلا م كصوت 7
-_- 

 هاما ع6

 ع ملا آف ةدحاو 0 نا لك ني

 نهلف نيتنثا ق ا 0 نيشاأللا ظح لثم ركذلل مدالوأ ىف هللا مكيصوي )ل ىلاعت هلوق

 (/فحنلا اهلف ةدحاو تناكنإو كرتام اثلث

 ةلئاسفا نال

 رخآلاو « بسنلا : امهدحأ : نيئيشب نوئراوتي اوناكةيلهاجلالهأ نأ ملعا (ىلوآلا ةلأسملا)

 براقاألا نم نوثروي اوناكامتإو . ثانالا الو راغصلا نوثروي اوناكام مهف بسنلا امأ ؛ دهعلا

 ناك كفاكلا : لوألا : نرجو ىفدهحا) امأ و : ةمسعلا نودخ أنو لخلا اع ناراناك ى

 باطأو ىف بلطتو « كثزرأو ىتثرتو « كمده ىمدهو « كمدىمد : هريغل لوقي ةيلهاجلا ف لجرلا

 تلا لام نم ظرتشاام ىحلا ناك هتحاص لق تاماانع اف ادجتولا اذه لع اىدتهاعت اذا كا

 اذهو « هثريو بسنلا نم هنأ لود هلإ تف هع ناس ناك مهنملجرلا نام ىلا“ قاتلا

 ىلع رهألا لوأ ىف مهكرت ملسو هيلع هللا لص ادم هللا ثعب املو  ةدهاعملا عاونأ نم عون ىنبتلا

 ىلاوم انلمج لكل و) لاقف كلذ ىلع هللا مهررق لب : لاق نم ءاسلعلا نمو : ةيلهاجلا ىف هيلع اوناكام

 مموتاف منام تدقاعنيذلاو) لاق مث . بسنلاب ثراوتلا دارملاو (نوبرقألاو نادلاولا كرتامم

 مهوتافكت اميأ تدقاع نيذلاو) هلوقب دارملا اولاق نولوأألاو ؛ دبعلاب ثراوتلا هيدارهلاو (مهبيصن

 نحو ةحيصنلاوةرصنلا نم مهميصن مثوتاف دارا لب « لاملا نم بيصناا هنم دارملا سيل (مهبيصن

 ةياهاجلا ىف ثراوتلا بابسأ حرش اذهف . ةرشعلا

 دارا ؛”ىنلاو تالا رق رماللا لوا 5 نا انك ١ دهن ءالشالا ىف .كراوتلا_ تاس اك

 اذإ (هنغ اينجأ نإ اكن : رجاهملا نا تارا رجاهملا ناك ةرجتملا :'اههَدَحْ ا: نرخ نما ف

 نم ناك نإو « رجاهملاريغ هثريالو ء ةصل اذخلاو ةطلاذلا ديار الا اضخ امم 1 لك ناك

 كلذ ناكو « مهنم نينثا لكن يب ىخاؤي مل-و هيلع هللا لص لوسرلان اك« ةاخاؤملا : ىناثناو . هبراقأ

 باتكىف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اول وأو)هلوقب بابسألا هذه لك خس ى اعت نإ م ؛ثراوتلل ايس

 . ءالولاو ؛ حاكتلاو « بسنلا : ةثالث ثيروتلا بابسأ نأ مالسالا نيد هيلع ررقت ىذلاو (هللا

 ذخأف ءاخأو ةأرماو نيتنبا كرتو عيبرلا نب دعس دهشتسا : لاق ءاطع يور بأ داثلا ةلأسملا)



 ةيآلا «اريعس نولصيسوو ىلأعتهلوف لدحر

 ىه لب وفعلا لئالد مدع ٍلسنال انأ : اها ١ نيج ر نم هع ايي: انكتل وفعلا ل وصخ لع

 نادجولا مدع نكل اهومتدجوام مكنأ به :ىناثلاو . ةرقبلا ةروس ىف هانررقام ىلع ةريثك

 عطقلا ةدافإ نم ةيآلا هذبب كسعلا جرخ ف-ةيحو .لاهتحالا قبب لب ؛ دوجولا مدعب عطقلا ديفيال

 : لعأ هللاو م 00

 مايجران ىف اهيلع ىمحي موي) لا 23 كلاب ةاكرلا ىعنام ديعورك ذ ىلاعت هنأ 4 < ةسداسلا 1

 كشالو ءرانلا نمنطبلا ءالتماب ممنيلا لاملك آديعور هديب مهم ونجو مههابج 3 5

 1 1 باضتاا نمزج 0 ريع نقفلا ءاكرلا كاب ف نأ ميفادتسلا ور, تلغأ نيغاولا اذه نأ

 ' مبقأ ميتيلا نم هعنم ناكف لاملا كلذل كلام مبتيلا انهه امأ : هلام نم أزج هكلمب نأ كلاملا ىلع

 هرذصل هناف متيلا امأ ٠ باستك الا ىلع ردقيف اريبك نوكي دق ريقفلا نآلو .دشأ ديعولاناكف

 ” رخ] لام فدانإ ىف دعولا ناكف ,جايدستمو

 : لئاسم هيفو 4« ًاريعس نواصيسو ال ىلاعت لاق م

 رانلا نولخدي ىأ ءايلا مضي (نولصيسو) مصاعنعركبوبأو صاع نبا أرق لوألا ةلأسملا ل

 ؛ ءالصو بص اهالصي رانلا لجرلا ىلص :لاّقي ديز وبأ لاق ءايلا حيتفب نوقابلاو « هلعاف مسي ملام ىلع

 لع اع لوأز كاقو.( ميحجلا لاص وه نمالا) ىلاعت لاق ءالصو نولاص موقو ؛ راذاا ىلاص وهو

 تحتفاذإو «تدم ترسك اذإ ءالصااوهو دوقولا مسا : ىلصلا : ءارفلا لاق (امنواصإ منهج) لاقو

 لاقو (اران هيلصن فوسف) لاق ءالصارانلارح هللا هالصأ : موق ندوهف ءايلا مذ ندو ٠ ترصق

 اهديدشتو ماللا فيفختو ءايلامضب (نواصيس).ىرق : فاشكلا بحاص لاق (رقس هيلصأس) ىلاعت

 ةروعسم ىهف ًارعس اهرعسأ رانلا ترعس : لاقي ةرعتسسلا رانلا وه : ريعسلا (ةيناثلا ةلأسما م

 كلذ ادي 2 لاق الع]) ؛ ةيوضخعا نع تيضح كفك دعا 6 ةزروخاسم رعب نى فلرعاسااوإ نينو

 . لاعتاسا|زلإ اهقدش ةداغب لفيرعتاال امك ناّريذأ )ا نم'ةران د ازرملا

 ةطلاخم نع اوزرتحاف سانلا ىلع كلذ لقث ةيآلا هذه تلزن امل هنأ ىور 4 ةللاثلا ةل انلل)

 لابطلا' نمو (مكناوخاف موطلاخت نإو) ىلاعت هلوق لزنف ىماتيلا ىلعر مالا بعصف ؛ ةيلكلاب ىماتيلا

 ريصيال اذهو لظلا نمعنملا ىف ةيآلا هذه نالديعب وهو :كلتبةخونم ةيآلا هذه تراص : لاق نم

 مثالا باوبأ مظعأ نم وهف ملظلا ليبس ىلع ناك نإ ىماتيلا لاومأ ةطلاخم نأ دوصقملا لب ءاخوسنم

 نإو) هلوقىف كءربااباوبأ مظعأ نهوهف ناسحالاو ةيبرتلا ليبس ىلع ناكنإو : ةيآلا هذه ىف اك

 . ملع ءأ هّللاو 6 ؟ناوخاف ُم رطلاخت



 ا ةيآلا كالط ىلانلا كارما د نيذلا نإ»ىلاعتهلوف

 نراك نيذلا نا) هلوق نآل لوألا تيل اذهو : ىضاقلا لاق (اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو)

 ىلع هلمح ناكف ؛ دحاو لك ىلإ هيف ةراشالا (اران مهنوطب ىف نواكأب امنإ ابلظ قاما لاو

 كاوأ انك ذ ىانلا عسوتلا

 اسمإ) هلوق ةدئاف اف نطبلا ىف الإ نوكيال لك آلا : لوقي نأ لئاقل (ةثلاثاا ةلأسملا)

 (ارانمهنوطب ىف ن 0

 كانو .٠ فلاب الإ نوكيال, لوقلاو أ (مهتاولق قا سلاما شارت قولو طر كه
 طاطإ فاط ل ور !لاقو  ردضلا ىف الإ فترك كمل - ىالتلا ترولقلا ست لكل

 ةعلابلاو دك اهلا كلذ ا 202 ا ؛ حانجلاب الإ نوكيالناريطلاو (هيحانحج

 ناف ؛ تافالتالا عاونأ لك هنم دارملا نأ الإ لكألا ركذ نإو ىلاعت هنا 0 ةلأسملا)

 دارا رك الا رك اموت نعا قي رطب الأ ١ زك آل اب هلام فالت] نورك نأ فاشل مهتيلا ررض

 لكؤي ىتلا ماعنالا وه تقولا كلذ ىف 00 ةماع نأ : اهدحأ : 0 ةفلتملا تافرصتلا لك هب

 ىف هلام قفنأ نميف ةداعلا ترج هنأ : اهيناثو . مهتداع ىلع مالكا جر نانا هيرو لل

 ايف مظعملا وه لكلا نأ : اهئلاثو . هلام 7 0 لانس ا ا اديس ادار لك

 ؛.كلافرثطتلا نأ ىلا

 ناك ءاوس ٠ لعفلا اذه لعف نم لكديعو ىلع ةلاد ةيآلا : ةلزتعملا تلاق (ةسماخلا ةلأسملا)

 لكلا هيف لدخدي ماع (اسلظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذإا نا) ىلاعت هلوق نال ؛نكي ملوأ املسم

 ريغ لع أوتام اذإ مهنأ ىلع عطقلا بجوي (اريعس نواصيسو) هلوقو ديعولاب عطقلا ىلع لدي اذهف

 : لوقت مع . ةرقيلا ةروس,ىف ىصقتسم هان ركذ دق هنع باو او: ةلاحال نيعشلا اذه نولصي ةيوت

 تلاق مث (نوملاظلا مث نورفاكلاو) ىلاعت هلوةلرافكتلاب اصوصخم ديعولا اذه نوكي نأ زوال مل

 ركل نآيبطو رشم ديعولا نال هلاميوم اريسولا| لك ا انعول| ]زهد 2 سي ناررك ا

 ديعولا لهأ نم هنأ ىلع عطقي ىذلاف ؛كلذك ناكاذإو « ةيصعملا كلت نم مظعأ ةعاطاال اواقي وت هل

 لكأ نم اريثك نوكي ام ردق بلطي نأ بجو مرج الف :ةبوتاهعمنوكيال 0 يك ةتيضعم ن وكلا“

 زنكلا ةيآ ىف هيلع ديعولا عقو ىذلا ا مارد ةسمخ هردق : ىنابجلا ىلع وبأ لاقف ؛ هلام

 نيج نم مومعلا اذه رهاظ تفلاخ دق تناف : هل لاةيف ؛ىضاقلاه 00 اذه « ةاكرلا عنم ف

 زاج اذإ و « ار يغص هنوك مدع هيف تذرز كنأز: قائلا و ءاةياوداا مدع طرش هيف تدز كنأ : اههدحأ

 لدي اليلد اندجوام : لاقي نأ بابا فام ىصقأ ؟ وفعلا مدع طرش هيف ديزن نأ انل زوحيال ملف كلذ

05 0 



 ا لل يالا لاومأ نورك اب ىدذلا ند لاعت هلوق 8

 راع تا

 . مهنوطب ىف نول أي ان اك اك نا 0 يل َنإ
١ 

 د ا[ نأ ا

 6« ! لك ناواعسسو

 دعسل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق لثم كدالوأب فجحت الو كتيصو ىف فرستال ةيصولا

 مهل لوقلا اوفطلي نأ ؛ نوثربال نيذلا نيرضاحلل ثاريملا ةمسق لاح ةثرولا نه ديدسلا لوقلاو

 ل لا موصخيو

 اران مهتوطب ىف نواكأي امنإ ًابلظ ىماتيلا لاومأ فنولكأي نيذلا نإ ىلاعت هلوق

 « اريعس نولصيسو

 ةرم تايآآلا هذه ىف ديعولا ربك دقو ءابلظ ,هتيلالام لكأ ىف ديعولا دك أ ىلاعت هنأ ملعا

 مكلاومأ ىلإ مل اومأ اولكأت الو بيطلاب ثيبخلا اولدبتتالو) هلوةك « كلذ لعفي نمىلع ىرخأ دب

 ةيآلا هذهاهدعب ركذ مث (افاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرت ول نيذلا شخيلو) (اريبك ابوح ناك هنا

 ميفعض لايكل مهنال ىماتيلاب ىلاعت هللا نم ةمحر هلككلذو ٠ ملاومأ 0

 ةرثك و هتمحر ةعس ىلع ديعولا اذه ةلالد دشأ امو . ةماركلاو ةبانعااديزم هللانم اوةحتسا هرجيو

 ةياغلا ىلإ مهم هللا ةيانع تغلب ىوصقتا ةياغلا ىلإ فعضلا ىف اوغلب امل ىماتيلا نآلل ؛ هلضفو هوفع

 : لئاسم ةيآلا ىفو . ئوصقلا

 نكي ملالاو «لظ ريغ لكؤي دق مهتيلا لام برأ لع ةءالا هذه؛كتلذ (لوألا ةلأسملا))

 ك6 لاا العا نم كأن جاتحما كارللنأ مدقت امف هانركذام كلذو « ةدئاذ صيصختلا اذهل

 لع كاذئرحج نأ :لواآلا : 3 وق هيف (ًاران مهنوطب ىف نولكأيامنإ) هلوق(ةيناثثا ةلأسملا)

 هيف نم جرخي رانلا بلو ةمايقلا موي ثعبي اسلظ مبتيلا لام لجرلا لكأ اذإ : ىدسلا لاق هرهاظ

 نأ ىردخلا ديعس ىنأ نعو. مهتيلا لام لكأ ةناادا دام 030 1 هيعو هيداو هعماسمو

 نم مهب لكو دقو لبالا رفاشك رفاشم ممل اموق تيأر ىف ىرسأ ةليل» لاق ٍلسوهيلعهللا لص ىننا

 ءالؤه نم ليربجاي تقف مهلفاسأ نم جرخب رانلا نم ارخص مههاوفأف لعب مب ممرفاشم ذخأب

 «افلظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلاءال و هلاقف

 اال 1ك 1 ىرج راج ميتيلا لام لكأ نا : دارملاو « عسوت كلذ نأ (قاثلا لوقلاو)

 ىلاعت هلوقك ءرخآلا ىلع نيمزالتملا دحأ مسا قلطي دقو « همزلتسيو هيلا ىضفي هنا ثيح نم



 ١ ةيآلا «افاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرت ول نيذلا شخيلو» ىلاعن هلوق

 ”ةضولا نع ىلا نع نرضاخلا بن لع ةلومح فاثلا لارقلا' قو« ةضاولا قا كيعرألا ع

 : هيلا 0 لولا هجولاب هي (ًافاعض ةيرذ ميفلخ نم ارككرول) هلوقنال كر كوالاو

 هيبن دوصقملا نوكيو :هلجأ برق نمل اباطخ ةبآآلا نوكت نأ لمتحت (ثلاثلا لوقلاو)

 تازن اهنإ ةيآلا هذه تناكنإ مث « هتوم دعب نيعئاج نيعئاض هتثرو ند الثل ةيدولا ريثكت نع

 تلون تناك نإو «ةيصولاب :ةق رحت دكرتلا] لدكال نأ ارم ذارالا ناك لا تلت اب ةيطرولا را

 هتيرذ لع فاخ اذإ صقني لب ؛ ثلثلاب اضيأ 1 نأ امنم دارا ناك. ثاثلاب ةيصولا ريدقت دعإ

 لضفأ سنلا : نولوةي اوناكو ؛ كلذ لجل ليلقلاب اوصو مهنأ ةياحصلا نم ريثك نع ىورملاو

 ثاثاا» ملسو هيلع هللا ىلص هلوق وهو هيلع لدي دعس ربخو ؛ ثلثلا ند لضفأ عبرلاو ؛ عيرلا ند

 ساناا نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نم كل ريخ ءانعأركتترر عدت نآإل ىيتكا كلك

 هدلو ىلع فاخي نم شخيلو : لاق ىلاعت هن اكف ءييقيلا ءايلوأل صأ اذه نأ «عبارلا لوةاورإإل

 نم دوصقملاو «( هرجح َّق قى 0 اذإ هريغ ةيرذ وه ىذلا فيعضلا ميليلا كاك معيض نأ هنوم دع

 طايةحالاو هظفح قف هسقن كرس نأ ء هلام ظفح ىلع ىلاعتو هنأحبس هدعس نأ هجولا اذه ىلع ةب ةنآلا

 ميكو الا ذهو :ىذاقلا لاق. .الام مط فلخو مهفاخول هارد ف هسبع هيحام ةلزنمب كلذ ىف

 مهوب نأ مينيلا كام ظفح لإ مهاعدامرخآ لااعت لعخ 4 ماني الا باب ف ةدراولا تانآلا نم نا

 ىف ثعاوبلاو ىعاودلا ىوقأ رم هنأ كشالو : اهوروصت اذإ مهتيرذو مهسفنأ لاح ىلع

 . دوصقملا اذه

 0 وع: قاعضو ؛قاعضو؛ ا رو : فاش هلا بحاص لاق «ةشل اغأأ ةلأسملا)

 فاعض ةلامإ هجوو :لاقمث امهيفةلامالاب (مهيلع اوفاخ افاعض) ةزم- أرق :ىدحاولا لاق . ىراكسو

 , باح ٠ بالغإو ('لفاكلح وع ار وانكما | *2كمأ اذار حاذل وأ اناكو :لاعف زو لع كاكا

 دعصتلا نأ بحتسي 6 ةاكللاب ندا مْ لعتسملا كرر دعصت) ها كلذ )2 ةلامالا 4م ناس

 اهنا ةناح ىهف (اوفاخ) ققلامالا نأ 0 ةد>|وةقي رطىلع توصل دج وب عسا مخفتلاب

 ) مدقت اذا ريرقلاك وهو (اديدس ال وق اولوقم او هللأ | وقتيلف) لاق مْ «:تفخ َْق قلاةركبعلا بلطت

 اذإ اديدس الوق اولوةيلو هيف طايتحالاوه 0 ذ مدقت ىذلا مالا ىف هللا اوةتيلف : لاق هن كف

 بحاص لاق . كرولا "مه باودلاو كرتاكلا وه ديدسأأ لوقلاو « لمعو لعف ىلع مثريغ ثعلب انذار

 بيحرتلاب مهد هال وأن وملكي اك مهوملكي و :ىماتيلا اوذؤي الأ ءايصوالا نمديدسلا لوقلا : فاشكلا

 تدرأاذإ : اولوقي نأضيرملا ىلإ نيسلاجلا نم ديدسلا لوقلاو ؛ ىدلواي ؛ىناياولاةمثوبطاخ اذإو



 ةبآلا ءافاعض ةيرذ مبفلخ نم اوكرت ول نيذلا شخيلود ىلاعت هلوق 06
 مدس © 6 م لس 27 مرسم هس 6-6 سس

 لاوس مهم 0 ا اناعض يرد مل نم اوك وذ رب : ول نبيل ذل شخبلو

 ثا ل -

 . ةمسقلا سفن نمال مولا نم قزرلا نوكي امتإ هنآ , موسقملا ةمسقلاب دارالاف

 «دشأ مهتجاحو . رثك أىماتيلا فعض نال نيك اسملا ىلع ىماتيلا مدق امنإ 4 ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 . رجالا ىف مظعأو لضفأ مهف تاقدصلا عضو ناكف

 لوقلاب ىذآلاو نملا ةيطعلا عبتيال نأ ف راسل لاوفلاب داما كره هبشالا( ةعبارلا ةلآسلا)

 . اًيشدطعي1نل راذتعالاو ةدايزلاب دعولا دارملا نوكي 1

 اولوقيلودتلا اوقتيلف مهيلع اوفاخ ًافاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرتول نيذلا شخيلو إل ىلاعت هلوق

 ا اللوق

 9 لئاسم ةنآلا 0

 ( مييلءاوفاخ ًافاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرتولل هلوق وهو ةيطرشلا ةلمجا «ىلوألا ةلأسملا)

 مهيلع اوفاخ ًاقاعض ةيرذ اوك رت ول مهنأ مهتفص نم نيذلا شخيلو :ىنعملاو (نيذلا)هلوقل ةلصوه

 يق طفلا وردك كك انلساو ةيللع رص يسم رق لع ئدخ يل اهأو

 اوفاخ ًافاعض ةيرذ مهفاخ نم اوكرت ول نيذلا شخيلو إل هلوق نأ كش ال 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 عم باطخ اذه نأ : لوآلا : هوجو هيف نيرسفملاو :فاعضلاةيرذلل طايتحالا بجوي (مهيلع

 تكلاك 2 راف اذه هلام كنع نوعيالا كتلرذنإ : تولوقف[ضيدملا دنع نؤتسلحي نَيَذلا

 ةذلطأ ءىشةنرولل هلامنم قسالذأ ىلا تناخاللا ل ةيصولاب ربات نولاز « الو ) نالفو ناللفل

 اولمحتالو هللا اوشخاف «لامريغ م عوجلاو فعضل علا م دالوأ ءاقب نوهركت منأ كن طليقف

 لعفلا اذه لثم ىضرتال كنأ مالكلا لصاحو . هلام نم ءافعضلا هدالوأ مرحي نأ ىلع ضيرملا

 ىتح دبعلا نمي الد لسو هيلع هللا لص ىنلالاق : لاق سنأ نع . ٍلسملا كيخال هضرتالف ؛ كسفنل

 «ةهسفنل بحام هخ ل بح

 ىذلالجرلا وه :لاقف ةيآلاهذه نع امسقمتلأس : تباث ىنأ نب بيبح لاق«ىلناثلا لوقلاو]

 كالا ]ع كتتماودتلا قا * ةذلع !كاكا نكي هل لزوعتف ]كن اجاألل ةيضولاديدزاو ا صح

 نيرضاحلا ىبن ىلع ةلومم ةيآلا لوألا لوقلا ينف « هل ىصوي نأ بحي ناسنالاكلذ نأ عم :كلام



 1 ةبآلا «افورعم الوق مهل اولوقو هنم مثوقزراف»ىلاعت هلوق

 نبا لاق . ةخوسنم ةيآلا هذه نوكن محلا اذه بوجو ريدقت ىلع نأ : اهعبارو . عامجالاب هيف

 كاحضلاو بيسملا نيدبعس لوق اذهو.6 تيراوملا ةيآب ةخومنم ةيآلا هذهو : ءاطع ةياورا ىف سابع

 ىعخنلا مهاريإو ىرعشأللا ىدوم ىأ بهذموهو ةخو.ذمريغ ةمكحم ةيآلا : ةمركع ةياور ىف لاقو

 نه اًئيُث رضح نم نوطعءي اوناك ءالؤبف ؛ ريبج نب ديعسو نسحلاو دهاجمو ىرهزلاو ىعشأاو

 كرتي ملف :ةيحةشئاعو هنآك وع مسق قيدصلا ركب ىنأ نب نحر لادبع نب هللادبع نأ ىور . ةكرتلا

 ىلع تبث ركحلا اذه نأب لاق نم لوق ليصفت هلك اذهف ةيآلا هذهالتو : هاطعأ الإ ادحأ رادلا ىف

 صضرفلا ليبس ىلع ال ءبابحتسالاوبدنلا ليبس ىلع تبث هنأ : لاق نم مهنمو ؛ بوجولا ليبس

 سيلف | راخص اوناك اذا امأ «ًارابك ةثرولا تناك اذا لصحت امإ اضيأ:يدنلا اذهو «تاع ل

 مال و ناك ول هنأت |وجتحا و : راضمالا ءاهقدديلع ىذلا وه تهذملا اذاهو كفر كل

 0 ازور دنارانبلع تح مل ثيحو « قوقحلا رئاس ىف مك قلا كلذ ردق ىلاعت هللا نيبل نيعم ق>

 ؛هريدقت ىلع نيك اسملاوءارةفلا صرح ةدشل هلقن ىلع ىعاودلا ترفوتل ابجاو ناك ول كلذ نآلو

 . بجاو ريغ هنأ انبلع كاذك رمآلا نكي ملاملو رتاوتلا ليبس ىلع لقنل كلذ ناك ولو

 نهب كزرث'ال: نم! اهزرضحب !ذاف «'ةيصولا_ةمسقلاب_داارملا نأ : ةيآلارنيشفت ىف (ىلثلا لوقلا)

 عم مهل لوقيو , ةيصولا كلت نم ابيصن محل لعحي نأ ىلاكلعت هللا نمأ نيك اسملاو مالا

 لوقلاو. لابقتسالاو لاحلا ىف مهلا رورسلا لوصول ايسكلذ نوكيف « تقولاىف افورعمالوق :كلذ

 نآأل ىلوأ لوقلا اذه :لاقي نأ ن كيو « ةيصولا ركذ مدقتي ملوثاريملا ركذ مدقت هنآل للوألوألا

 :.ةيضاولا ف تضادقت ىلإ آلا

 ىلوأ) نم دارملاف (ىفرقلا اولوأ ةمسقلا رضح اذإو) هلوق نأ ةيآلا ريسفت ىف ثلاثلا لوقلار)

 . نوثريال نيذلا (نيك اسملاو ىماتيلا) نم دارملاو نوري نيذلا (ىبرقلا

 نيذلا ىرقلا ىلا عجار (موقزراف) هلوقف افورعم الوق مهل اًرلودَو هنم مثوقزراف ل لاق م

 لوةلااذهو « نوثريال نيذلا نيك اسملاو ىماتيلا ىلا عجار(افورعم الوق مهل اولوةو)هلوقو نوري

 . ريبج نب ديعس نع كح
 كرت ام ىلإ دئاع (هنم مهوقزراف) هلوق ىف ريمضلا : فاشكتللا بحاص لاق (ةيناثلا ةلأسملاا)

 هجواا اذه ىلع ةيانكلا نوكستف ثاريملا ىلا دئاع ريمضلا : ىدحاولا لاقو ؛نوبرقالاو نادلاولا

 ىنكيال ركذم عاوصلاو (هيخأ ءاعونم اهجرختسا مث) هلوقك اهظفل ىلا ال «ةمسقلا ىنعم ىلإ ةدئاع
 ريدقتلا اذه ىلعو ؛ ظفللا ىلا ال ىنعملا ىلا ةيانكلا تداعف ةبرشملا هب ديرأ نكن ةفاتلافع



 ةيآلا «ىفرقلا | راو ةيقفلا كحل | ذا ل اعت هلو ١

 ايا مانا هر | ير ج17 :

 هلم موقزرأت نيك اها كم لَو رفا اوأوأ ةمسقلا َرَصَح اذ

 ا را 1

 «م» افورعم الوق م 1

 ظفلو « عطاق ليلدب هبوجو فرع امب ضرفلا ظفا ةفينح ىبنأ باصصأ صصخ ببسلا اذهلف

 ١ . نونظم ليلدب ههوجو فرع امب بوجولا
 ماحراألا ىوذ تاوانتام ةيآلا نأب مهيلع ىضقي هوررق ىذلا اذه : لوقنف اذه تفرع اذإ

 مهني روت نكي ملف , ةمآلا عاسجاب عطاق ليادب فرعام باب نم سيل ماحرالا ىوذ ثيدروت نال

 ا تت رانابك الا ةدعمدنأب عطقلا مزاف «ضورفملا ثيروتلا تلوانت امنإ ةيآلاو «ًاضرأ

 2: ملعأ هللأو ؛ 0

 مل اولوقو هنم مثوقزراف نيك اسملاو ىماتيلاو ىبرقلا اولوأ ةمسقلا رضح اذإو ل ىلاعت هلوق

 ( افورعم الوق

 :!لئاسم ةيآلا 0

 اذهلف « ىه ةمسق ىأ نايب هيف سيل (ةمسقلا رضح اذإو) هلوق نأ معا «لوأالا ةلأسملا)

 ه1 ل1 نأ لو الل ةيالا ىف رك دال ىلاعت هنأ : كوالا ؛::لاوقأ هنيفب نيرسشنلل لضح ىنملا

 نيذلا نأو.: ثريال نمو ثري نم براق الاىف نأىلاعت ملعو ؛ ثاريملا نم المك نط نأ اجرا

 هللا مأ مرجالف « مهباع كلذ لَن ةيلكلاب نيمورحم اوكرت ناف « ةمسقلا تقو اورضحاذإ نوثربال

 اذهب نوائاقلا مث « ةرشعلا نسحو ليما بدلا لصح ىت> ةمسقلا دنع ءىش مهلا عفدي نأ ىلاعت

 نولئاقلا امأ « بودنم هنإ : لاق رم مهنمو ء بجاو كلذ نإ : لاق نم مهنف « اوفلتخا لوقلا

 هيلع بجو ًاريبك ناك نإ ثراولا : لاق نم مهنم نأ : اهدحأ : رومأ ىف اوفلتخا دقف ء بوجولاب

 ىلع بجو ًاريغص ناكنإو « هب هسفن بيطتام ردقب لاملا نم اًئيش ةمسقلا رضح نه خضري 3

 ءاطعالا هيلع بجو « ًاريكح ثراولا ناكنإ : لاق نم مب نموا لاملا كلذ نم مٌواطعإ ىلولا

 اذه كلمأ ال 2 0 مهلإ ندخل ن ا اع بجو ارعص كاكاو[ و16 كاملا كلذ نه

 ) كقح نوفرعسف اوراكا ناو ؛ ىلا قم مهيلعام ناراقنال نيذلا ءافعضلا ءال و وه امإ لاملا

 « نايعأالا ةمسقب صتخم خضرلا اذه : ىعخنلاو نسحلا لاق : اهيناثو . فورعملا لوقلا وه اذهف

 112 ؛ افورعم الوق مل لاق كلل 1 اهو ا ةدرلاو ا نيضر الا ةمشف لإ ب سلا ل1 لذات
 ريدقت ال و « ليلق ءىث خضرلا هيف بج امرادقم ١ أولاق : اهئلاثو ) مكيف هّللأ كراباوعجرا : مل لوقي



 تحت ملوخد بجوف :؛نيبرقآلا رم تانبلا دالوأو لاوخالاو .تالاخلاو تامعلا نآل

 (نوبرقًالاونادلاولا كرت امن بيصن ءاسنللو نوبرقالاو نادلاولا كرت امم بيصن لاجرلل) هلوق

 نيقحتسم مهنوك تبث انأ الإ ,ةيآلاهذه ىف روكذم ريغ بيصنلا كلذ ردق نأ بابلا ىفام ىصقأ

 لئالدلا رئاس نم هديفتسنف رادقملا امأو :ةيآلاهذمب بيصنلا لصأل

 ضار ًابيصن) ةيآلا رخآ ىف لاق ىلاعت هنأ : اهدا نيجو قمع اناحأ ةناجأر

 هذه ىف نيلخ اد اوسيا مهنأ تبثف ؛ ردقم بيصن ماحرآلا ىوذل سيل عامجالاب و ءاردقمابيصن ىأ

 هقيقحتو ؟نيبرقأللا نم ماحرألا ىوذ نإ لق ملف « نيبرقآلاب ةصتخم ةيآلا هذه نأ“: اميناثو ياللا

 قف قارمأ ناك نه هنم دازملاوأ رحل ءازهأ كما وتلا ناك كف نيب رق اولا نما رملا كرك نا

 هريغعم بسن هل ناسنإ لكن آل ؛ هيف قلخلا رثك أ لوخد ىضتتقي هنألل ؛لطابلوأألاو « ءايشألا عيمج

 برقأوه نوكي نأو دبالو « مالسلا هيلع مدآ ىلإ باسننالا وهو . ديعب هجوبوأ بيرق هجوب امإ

 بجو لامت>الا اذه لطب املو « لطاب وهو صنلا اذه ىفقاخلا لك لو>دمزليف ؛ هدو نمهيلإ

 كاذاموءادنلإ سانلا بْزقأ ناك قم نيب رقاألا نم ادا رملا كوكي نآوهو ىاثلا لاتخا [غ

 نيبرقأللا انامحول : لاقيال « ماحرآلاووذ هيفلخديال صنلا اذه نأ تبثف ؛ دالوآلاو نادلاولاالإ

 هنأ تبثق ؛دلولاو دلاولا : ناعون هتحت جردني سنجبرقألا :لوقت انأل ءراركتتلا مزانيدلاولا ىلع

 . راركتلا مزاي ملف سنجلا ركذمت , عونلاركذ هنأ ىنعملا نوكيف «نيبرقالا ركذ مث ء دلاولا ركذرلاعت

 ىنب صاصتخالا ىلع بصن هنأ : اهدحأ : هوجو هبصن ىف (ابيصن) هلوق (ةعبارلا ةلأسملا)

 كيفن نال ( ردصملا تاصنأ بصي نأ روج" ناثلاو ؛اجاو اع طقم اطر انك

 : ةتكورفما منتقى (نانم هش هلوقك ءااتجلاو ايلف ” لق اكد 0
 « ًاضرف سوقلا ةيس ىف ىذلا زملا ىمس كلذلو  زحلا ضرفلا لصأ 4 ةسماخلا ةلأسملا)

 ةمالعلا ةضرفلاو « اهريغ نيبو اهنيب زنك امل ةمالعوهو . ًاضرف اضيأىمسي حادقلا ىف ىذلازحلاو

 نا مث ,ةغللا ف ضرفلالصأ وه اذهف . برشلا نم هقح قح ىذ لكامبفرعي ؛ءاملا مسقم ىف

 فرعامب بوجولا مساو « عطاقليلدب هبوجو فرع امب ضرفلا ظفل اوصصخ ةفينحىبأ باحأ

 نع ةرابع هناف بوجولا امأو ؛ عطقلاو زملا نع ةرابع ضرفلا نآل : اولاق ء نونظمليادب هبوجو

 ةطقسىبعي ةبج وت ءعمو « طقساذإ طئاهلابجوو « تطقس اذإ سمشلا تيجو : لاقي ؛ طوقسلا

 نأو : عطقلاو زملا نع ةرابع ضرفاا نأ تبثف , تطقس ىندي (امونج تبجو اذاف) ىلاعت هللالاق

 , طوقسلا ربثأت نم لكأو ىوقأ عطقلاو رولا ريثأت نأ كش الو . طوةسلا نع ةرابع بوجولا



 ةيآلا «نوبرقألاو نادلاولا كرت امم بيصن لاجرلل» ىلاعت 0

 3 ا 0 م ءاسنللو 0 0 نادلاولا رام رع 3 لاجرلل

21-1 

 هد 0 ايصت شك و هم لق 5 0108 8 ,ادلا ول

 ناكر كر اه يصا ءاسللو نوب رقالاو نادلاولا كار 0 لاجرللإ) ىلاعت هلوق

 ( اضو رم ًابيصن لصلا بكا ىإ هه لق اع ناوي مالا

 ثيراوملاب قاعتيام وهو ةروسلا هذه ىف ةروكذملا ماك>الا نم عبارلا عونلا وه اذه نأ معا

 لئاسم ةنالا فو ضئارفلاو

 ىراصنالا تباث نب سوأ نا : سابعنيا لاق ةيآلا هذه لوزن ببس ىف (ىلوألا ةلأملا)

 هك 1 ل ايل لاش هل ناصر انهو ةتعوب نم نلجر ءاج 6 ةأردأو تانب ثلث نع قوت

 نأ ترك ذو , ةصقلا تك ذو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ سد ما رمأ ترا هلاك اد

 ىعجرا» ملسو هيلع هللا لص ىننلا لاقف ؛ لاملا نم ائيش هتانبىلإ اهفد امو ءائيشملإ اعفداه نييصول

 تلدو «ةيآلاهذه سو هيلع هللا لص ىنلاىلع تلزنف «ك رم ىلا فالعاش رانا ىح كح لإ

 لوسرلا لسرأف « ةيآلا هذه ىف رادقملا نيب مل ىلاعت هنكلو ءابيصن ءاسنللو ابيصن لاجرال نأ ىلع

 ىف هللا مكيصوي) دعب لزن مث «ائيش سوأ لام نه ابرقتال» لاقو نييصولا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص

 اعفدينأ نييصولا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلارمأف «ةأرملا ضرفو جوزلا ضرف لزنو ( كدالوأ
 بيصن اعفذا نأ امهلا مالسلاو ةالصلا هيلعلسرأ كلذ دعبو ؛تانبلابيصناكسميو نما ةأرملاىلإ

 لوزنلا بيس ىف مالكا وه اذهف ءاملاهاعفدف املا |ممتانب

 نم الإ ثربال نولوةيو : لافطالاو ءاسنلا نوثرويال ةيلهاجلا لهأ ناك4ةيناثلا ةلأسملا)

 لب ٠ لاجرلاب صتخم ريغ ثرالا نأ ىلاعت نيبف ٠ ةمينغلا زاحو ةزوهلا نع داذو حامرلاب نعاط

 كلذ دعب ليصفتلا ركذ مث ءردقلا اذه ةيآلا هذه ىف ركذف ؛ءاسنلاو لاج عراد هقد] رقم رعأ وه

 هناحبس مهلة نأ «ءاسنلا نودو راغصلا نود رابكلا ثيروت ىف ةداع موقلل ناك اذإ عنتمي الو

 اذاف « عبطلا ىلع ليقث قاش ةداعلا نع لاقتنالا نآل « جيردتلا ىلع 0 الياق ةداعلا كالت نع ع لات و

 لمجيلا اذه ىلاعت هللا ركذ ىنعملا اذهاف ؛ لبس جيردتلا لعناكاذإو ٠ بلقلا لع هعقو ,ظع ةعفد ناك

 ليصفتلاب هفدرأم ءالوأ

 لاق ماحرالا ىوذ ثيروت ىلع ةيآلا هذهب ىزارلا ركب وبأ جتحا 4 ةشانلا ةلأسملا)ل



 15 : هيلا «ابيس- هللاب ىكو»ىلاعتهلوق

 ةمولي انيهف .هريصفت .تبسل كله هنأ ىفرتعا دف ن8 1 لود كفا | غولبلا

 اعنام كلذ راضلالاو « هلوق َلبَقي نأ بجي انهبف « هرّيصقتبال كله هنأب فرتعا اذإ امأ ؛« نامضلا

 غولبلا دعب هيلا درلا دنع دابشالا امأف « ميظعاا مهملا اذه ىف للخلا عقيف : ةياصولا لوبق نم سانلل

 ةنآلا هذه لبق 5 ذ لاعت هنأ قرقلا اذه. دك قي امن و., قرفلا ررلف ةدسفملا هذه ىلإ ىضفيإل 5

 كآا و انا رسإ اهرط ات الوز هلت 0 ميتيلا نأ ىلع لديرم

 تلد نذإو : نايبصلاو ماتيالا لظ ىلع ىلولا مادقإ ة ريكي ةداعلا نايرج ىلع لدي اذدو « اوربكي

 : ميتيلا ىلو ق- ىف ةمهتلا تابجوم دك أت ىلع ةيآآلا هذه

 بناج ةياعر هنم ضرغلا نأب كلذ رعشأ (اودهشأف مطاومأ مهيلا متعفد اذافإل هدعب لاق مث

 هل ًاعنام كلذ راص ؛دهاششلاروضح دنع الإ هيلا لاملا عفد ءاعدا نم نكمتيال ناك اذإ هنآل؛ ىصلا

 رهاظل بحي هنأ ؟ (اودبشأف) هلوق نأ انملع كلذك رهآلا ناكاذإو « ناصقنااو سخبلاو ملظلا نم

 ىلع لديو ؛ ىزارلا اذه لاق مث . باحيالا ىضتقت حلاصملاو نئارقلا نأ بحي كلذكف . باحيالا

 هلصوي ىتح ةنامألا هجو ىلع هكاسمإو هظفحب رومأم هنأ ىلع عيمجا قافتا ؛ دامشإ ريذب هيف قدصم هنأ

 اك درلا لع اةدضم نوكي نأ بجوف «:تابراضملاو عئادولا ةلزنمب وهف « هقاقحتسا تقو ىف يلا ىلإ

 ىفاشلا هركذ دف ةعيدولا ةروصو ةروصلا هذهنيب قرفلا امأ : هل لايف « ةعيدولا در لع قدصي

 تافتلالا كرت كتداعف ًاضيأو « هلاطبإ قبس دق قرفلا كلذ لع كضارتعاو ؛ هنع ىلاعت هللا ىضر

 كيعم هيف ةكراشملا بحيالو كل لسم هقفلا اذه لثمو :هليخت كيكحر سايقل هللا باتك ىلإ

 . قيفوتلا هللابو

 بيسحلا نوكي نأ لمتحي : ىرهزألاو ىرابنإلا نبا لاق (اميسح هللاب كول ىلاعت لاق مث

 هبساحب هانعمو هلا هبسح : ديدوتلل لجرلل ملوق لوالا#نف,,قاكتلا ىععنوكنأو هريساجلا

 نهو « براشملا ىنعمب بيرشلا انلوق « بساحلاىنه؟ بيسحلا انلوق يظن و « لظلا نم لعفي ام ىلع هللا

 . هللا كيفاك ىأ هللا كييسح : موق ىناثلا

 لمعي وأ ىوني الثا هرهاظ ملعي اي هنطاب ملعي ىلاعت هنأ هل مالعإو مبتيلا ىلول ديعو اذه نأ ملعاو

 ءاوس ل صاح دوصقملا اذهو : هلام هيلا لصي نأ ىلإ كلذ ىف ةماتلا ةناماألاب موةيو « لحالام هلام ىف

 :قاكلاب رادو ساجلا يي انين

 نع ىدحأولا هلقن اذكه ؛ةدئازنآر قلا عيمج ىف (كبرب ىنكو . هللاب ىنكو) هلوقف هيلا ملعاو

 . ايفاك هنوك لاحو ءابساحهنوك لاح هللا ىك ىأ لاحلا ىلع بصن (ابيسح)و جاجزلا

 «94رخف  ؟ه»



 ةيآلا «مهيلع اودبشأف ا متعفد اذافد ىلاعتهلوق 5

 لعمدقم صاخلاو . ةصاخابف نحت ىتلا ةبالا هذهو ماع ره (| مطاومأ ىماتيلا اوتآو) هلوق امأ 0

 نأ انين ىل يقاولا اودع كلوا 50 نيذلا نِإ) هلوقو . ماغلا ىلع

 هلوق نع هنيعب باوجلا وهو « هيف الا عازنلا لهو ؛ ٍلظ فورعملاب ىصلا لام نم ىصولا لكأ

 لح لوانتي امنإ وهف (طسقلاب ىداتيلل اوموقت نأو) هلوق امأ (لطابلاب من مكلاومأ اولكأت الو)

 عضوملا اذه ىف همالك نأ تبثف ؛ هيف الإ سيل عازنلاو . طسقب سيل لك ألا اذه نأ تبث ول عازنلا

 : لعأ هللاو كيكر طقاس

 ( مهلع اودهشأف مهاومأ مهيلا متعفد اذاف) ىلاعت لاق مث

 هير! نان. تاغلا تر وويصادس ميلا ىلإ لاملا د 7 ىصؤلا نأ لعاةعمج ةماللا نأ ملعاو

 نم دعبأ ناكل املا ضبقب ةنيب هيلع ناكاذإ مهتيلا نإ: الحا 0 رج ىل ةللعار اك نال ط والا

 هنأ ىلع ةداهشلا ىصولا ماقأ ةيذاكلا ىوعدلا ىلع مدقأ اذإ مهتيلا نأ : اهيناثو ٠ هل سيلام ىعدي نأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هريظنو « هتحاس ةءاربو ىصولا ةنامأ رهظت نأ : اهئلاث . هيلا هلام عفد

 لوزتو هتنامأ رهظتل دابشالاب هرمأف «بيغي الو مكب الو لدع ىوذ دهشيلف ةطقل د+و نمد لاق

 نأ ىف اوفلتخاو . داهشالا وه طوحالا نأ لوقعملاو عامجالا ند انركذ امب تبثف  هنع ةمهتا

 تقئفنأ : لاق ول كاذكو ؟ قدصم وه له هيلا لاملا عفد دق هنا ميتيلا غولب دعب ىعدا اذإ ىصولا

 : ا ا ب ور فاعلا كلام لاق ؟ قدصم وه له هرغص ىف هيلع

 اضيأو ؛بوجولا رمالارهاظو رأ(مهلعاودبشأف) هلوق ناف ةيالا هذبب ىعفاشااجبتحاو « قدصي

 ركب وبأ نعطو ؛ عرشلا ةهج نم نم وم وه امنإو « ميتيلا ةهج نم نمتؤم ريغ ميقلا : ىعفاشلا لاق

 نإ هقول قيلت ىنل ةلع هر ؟ذام ناكول :لاقو ةديدشلا ةهافساا عم مالكلا اذه ىف ىزارلا

 لاا في رفا نا هقولت كلا ذك و !؟ هنعأي ل هنآل كيلا تعفد دق : منيل لاق اذإ ىضاقلا قدصيال

 حو نأ اضئأ هاف م هع مل هناآل قدصيال نأ كيلا كلام تعفد دق :ىصلاغواب دعبلاق اذإ

 لاقيف « هيلع هل نامتثا ريغ نم هلام كسمأ هنال كله دق هنا غولبلا دعب اوقداصت اذإ مهيلع نامضلا

 ةلازإ بجيف ىاح ىضاقلا نال : ديعبف ىضاقلابضقتنلا امأ « هقفلا ىناعم نع ديعبل اذه كلوقنا :هل

 2 دكتلا ىلإ هبلشي نأب هيلع ىذاقلا ضم لك نكمل كلذ الولإو.. اذفان هؤاضق ريض. هنغ ةمهتلا

 ىنعملا اذه نأ مولعمو ٠ لسلستلا مزليو « رخآ ضاق ىلإ ىضاقلا جاتحي ذئنيحو « ةنهادملاو لوماو

 ةقفش نم مأهتقفش نا : امهدحأ : نيبجول رهاظ قرفلاف بألا امأو ؛ « ميتيلا ىصو ا

 دعب اوقداصت اذإ امأو ٠ ىنجألا قح ىف اهتلق بالا قح ىف ةمبتلا ةلق نم مزلي الو « ىنجالا



 3١ ةيآلا.ءاوربكي نأ ًارادبو افارسإ اهولكأت الود ىلاعت هلو

 نإ) هلوقل 00 نكي. لولو“ نيغو ايلظ:لكشل 00

 هلأد نم لكي جاتحا ىك ولل لأ لع لدي اذهو )2 دا (ابلظ ى 1 هلا كااومأ نك نيذلا

 0 2 نأ : 1 لاق داماك ع 2 ا

 00 ا 25200 6 ايراض

 هللأ دبعل اهعبرو «راعل اهرطش ا 0 ْط متقزر ذاق ل لعل امأ كيل مالس : فيئح نب ناو

 ند 5 0 دل لام كو ةلزنمب هللأ لاا نم كالو ىدقت 0 دقدإو لأ 2 نامتعل اهعبرو ؛دوعسمناأ

 هل لاق متي ىلو نأ سابع نبا نعو . فورعملاب لك ألف اريقف ناك نمو «ففعتسيلف اينغ ناك

 موي اهيقستو اهابرج أنهتو امضوح طولتو اهتلاض ىغبت تنك نإ : لاق ؟ هلبإ نبل نه ب رشافأ

 فورعملاب لك ايلف مهمديأ ع :اضي أهنعو بلخلا ف كهانالو ؛لستب رضم ريغ ترمشاف ءاهدرو

 نأ بجو ىصا| تامهم حالصاب لفكت امل صولا نأ : اهسداسو.ء!اهق ون اف ةماَتع كملي ل

 ] بوضي هناف ءاهعمجو تاقدصلا ذخأ :ىف ىعاسسلا لعااسابق هلع اردعب هلام نم لكي نأ نم قا

 . لوقلا اذه رب رقت اذهف ء انهه اذكف مهسب تاقدصلا كلت ىف

 ؛ هاضق 1 اذإ مث ءاض رق ميتيلا لام نم هيلا جاتحامردقب د اير هَل هلأ «قاثلا لوقلاو)

 ؛ ةيلاعلا ىف او دهاجيو ريبج نب كم مع لوو اذهو 2 4م اع ء ءىش اللف ءاضقلا ىلع رده و تاع نإو

 تالا لوم صخ ملعلا لهأ نضعب و“. سابع ننا نع تاناؤرلا تكا

 حابف «باودلابوكرو ديبعلا مادختساو ىئاوملا نانلأن ما لوانتلا امأف , اهريغو ةضفلاو بهذلا

 اذاف ) لاق ىلاعت هللا أب اوجتحاو :ةريغو ةيلاغلا نأ لوق اذهو“ءالاخلاب رقم ريغ ناكااذإ

 . مهيلا اهعفدب لاومألا ىف كح ( حلا ومأ مهيلا متعفد

 ليبس ىلع ذخأي ال هنأ انباحصأ بهذه نم هفرعن ىذلا : ىزارلاركب وبأ لاق (ثلاثلا لوقلاو)

 لاعت هلوق : | ا نقضت اود تسلا ليس لعالل

 لاومأ نواك أي نيذلا نإ) هلوق : انهو (اريبك ابو> ناكهنإ) هلوق ىلإ (مهلاودأ ىماتيلا اوتآو)

 ىماتيلل أوموقت نأو) هلوق َ اممو (أريعس نولصيسو أران مهنواعإ َْق نوكأ ل الط ىماتيلا

 لامل ةرصاح ةمكحم ةيآلا هذهف : لاق (لطابلاب مكنيب ملاومأ 0010 ال و) هلوق : امنمو (طسقلاب

 لمتحم هباشتم (فورعملاب لك أيلف اريقف ناك نمو) هلوقو ءرقفااو ىنغلا لاح ىف هيصو ىلع مهتبلا

 ئرارلا ف ام ىلع لدنال تايآآلا هذه نأ ىدنعو « تاجكحلا كلت ىلإ | اماشتم هنوكل هدر بجوف



 ةيال 41 نكي نأ, | رادو افا رسإ اهولك اة:الا ودا ىلاعتب هلوق ١

 [ 01 ار ا ملا اديك علب اذإل (ةيضاجلا ةلأبملا)
 لعج ىتلا كلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو) ىلاعت هلوق دنع هال تو النو ةيدح 0 50

 عفديمل ديشر ريغ غلب اذإ هنأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه نآل «هيلعلدب اضيأ لجلا سايقلاو (امايق مكل هللا

 اذهو « هتجاح مويل ًادصرءابقاب نوكيف اعئاض لاملا ريصي الثل هلام هيلا عفدي 3 ]و «هلامهيلا

 لعأهللاو هرابتعابجوف « ءىراطلاهفسلا ىف ماق ىنعملا

 ريتعملا نا ىلع هيبنتلا دشرلا ريكنت ىف ةدئافلا : فاشكلا بحاص لاق (ةسداسلا ةلأسملا

 000 1 هل د2 ال نم فرط كلو صح وه نتحملا نأ لعاوأ .ةازاجتلااو عقزتتحتا 01

 0 00 هب رظتنيال ىتح هراثآ

 : لاق مسسحأ ىنع؟ «متسحأن اف دوعسم نبا أرق : نافكلا بحاص لاق (ةعباسلا ةلأسملا)

 سوش هيلا نهف هب نسحأ

 : نلف ادنرر نيتحتفب ادشر ءئزقو

 سانيإو غوابلا ىنعأ نيطرشلا لوصح دنع نأ دارملاو ( مطاومأ ممم ءلا اوعفداف) ىلاعت لاق مث

 سانيإ نآل ؛ لقعلا لاك نيطرشلا نيذه عم ىلاعت ركذي ملاعإو ؛ مهلا لاملا عفد بحي دشرلا

 . لقعلا ىلع دئاز رمأ هنا لقعلا عم الإ لصحيال دشرلا

 وأ مثربك نيردابمو نيفرسم ىأ( او ربكحي نأ ًارادبو افارسإ اهولكأت الو) ىلاعت لاق مث

 ىاتيلا ربكي نأ لبق ىبتشن اك قفنن : نولوقتو اهقافنإ ىف نوطرفت مربك تردابمو مكفارسال

 ناكنمو)لاقف اريدقذ نوكي نأ نيبو اينغ ىصولا نوكي نأ نيب رمألا ملق مث ءانيديأ نم اهوعزنيف

 لاقو « كرتو هم عنتما أذا فعو ءىتتلا نع فعتسا : هللا هر ىدحاولا لاق (ففعتسيلف اينغ

 لكأيلف اريقف ناكن هو) لاقو ةفعلا ةدايز بلاط هناك فع نم غلبأ فعتسا : فاشكعلا بحاص

 :لآ رد ةلاسملا هده فوك متيلا لامب عفتني نأ هل له ىصولا نأ ىف ءايلعلا فاتخاو (فورعملا

 اذهب نولئاقلا جتحاو ؛ هلمع رجأ ردقبو ميلا لام نم هيلا جاتحيام ردقب ذخ تح ان نأ هلا نأ :ءامهدخأ

 :ةجاحلاردقب لكأي نأ هل نأب رعشم (افارسسإ اهواك أت الو) ىلاعت هل وق نأ : لوألا : هوجوب لوقلا

 اينغ ناكنمو)هلوةف(فورءملاب لكأي لذ اعقب لاك لقانا لففتسابلو الع ناك نمو لاق هنأ": اهيناثو

 نع هيهن هنم دارا لب ؛ هسفن لامب عافتنالا نع ىنغلا ىصولا ىبن هنم دارا سيل ( ففعتسيلف

 (فورعملاب لكأيلف اريقف ناك نمو) 1 و نأ مزل كلذك ناك اذإو « منيا لام عافتتالا

 ىمأت لا لاوعأ نولك أننذلا نإ) هلوقا :.اهتلاثو“ هاا رادقم مدي |١١لاحب عفتني كا ىصوأل انذإ



 ١/4 . ةيالاءحاكتلا اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا اولتباودىلاعتهلوق

 هير مدآ ىصعو) ىلاعت لاقو داسفلاو لالضلا وه ىغلاو (ىغلا نم دشرلا نيبت دق) ىلاعت لاق ىغلا

 : اهثلاثو . نيدلأ ىف حالصلا عم الإ ققحتيال دشرلا نأ ىلع لدي اذهو ءايوغ ىصاعلا لع (ىوغف

 . ملعأ هللاو ٍنيدلا ملاصم ىعارب ناكام هنآلل هنع دشرلا ىفن (ديشرب نوعرف ىمأ امو) لاق ىلاعت هنأ

 , قسافلا ىلع رجحلا ىرب هللا همحر ىعفاشلا نأ فالتخالا اذه ةدئاف : لوقنف اذه تفرع اذإ

 . هاربال هنع هللا ىغر ةفينح دبأك

 ةفينح ىنأ دنع مث « هلام هيلا عفديال هناف ديشر ريغ غلب اذإ هنأ ىلع اوقفتا (ةعبارلا ةلأسملا)

 امنإو ؛ لاح لك ىلع هلام هيلا عفد كلذ غلب !ذاف « ةنس نيرشعو ًاسمخ غلبي ىتح هلام هيلا عفديال

 ىهو نينس عبسهيلع داز اذآف «ةنس ةرشع ىنامت نسلاب هدنعركذلا غولب ةدم نآل نسلا اذه ربتعا

 كلذ دنعف «عبسل ةالصلاب مثورم»مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ناسنالا لاوحأر يغت ىف ةربتعم ةدم

 سنؤي مل وأ دشرلا هنم سنوأ ءهلام هيلاعفدي اهدنعف «لاو>الاريغت لوصخاهف نكمي ىتلا ةدملا تمت

 دعو فسوي ىبأ لوق وهو « دشرلا سانياب الإ ادبأ هيلإ عفديال : هنع هللا ىضر ىففاشلا لاقو

 . هللا امهمحر

 ىف لقعلا ىلع عقاو دشرلا ممن نا كيشال : لاقف ةيألا هديب ةفيدك ىالل ىقزارلا انك وبأ جتحا

 اىل هنأ ةيآلا رهاظ ىضتقاف « دشرلا بورض رئاس طرتشي ملو اركنم ًادشر طر ىلاعتهللاو «ةلمجا

 كرت هيلا كاملا عفد زاوج مزليف « ةيآلا هذه ىف روكذملا طرشلا وهام لصح دقف لقعلا لصح

 ةنسنبرشعو سمخ ىلع داز اهفف ةيآلا ىضتةم لمعلا بجوف .ةنس نيرشعو سمخن ود اف هب لمعلا

 حلاصمب قلعتي ايف مهؤالتبا دارملا نأ كشالو (ىماتيلا اولتباو) لاق ىلاعت هنأب هنع باحي نأ نكميو

 مهنم متسنآ ناف : دارملا نوكي نأ بحيو (اوعفداف ادشر مهنم متسن 1 ناف) لاق مث « لاملا ظفح

 ضعبلل قبب لو مظنلا ككفت كلذ دارملا نكي مل نا هناف , هحلاصم طبضو لاملا ظفح ىف ادشر

 حلاصم ةياعر ىف دشرلا لوصح وه ةيآلا ىف ريتعملا طرشلا نأ انملع اذه تبث اذإو « ضعبلاب قلعت

 لحج هنآللهيلغ ًآليلد ةءآلا هذه .بلقنت لب.« ىتنارلا زكي ىأ لال دتسا»طقس ادهدنعو ؛لاكلا

 سمن دعب ًادوقفم طرشلا اذه ناكاذاف + هلا لاثملا فد ناوج ف اطرش لامملا ملاصم هيا

 اذهب لالدتسالا ىوقي اضيأ ىلبجلا سايقلاو « هيلا لاملا عفد زوجبال نأ بجو ؛ ةنس نيرشعو

 ةيفيكو لاملا ظفح ةيفيك ىلإ ىداملا لقعلا نادقفل لاملا هنم عنم امنإ ىصلانأل « صنلا

 هجوال هنأ تبثف « ىصلا كح ىف ناك خيشااو باشلا ىف الصاح ىنعملا اذه ناكاذاف ؛ هب عافتنالا
 دشرلا هنم سنؤي مل ناو هلام هيلا عفد ةنس نيرشعو اسمخ غلب اذإ هنأ : لوقي نم لوقل



 ةيآلا «حاك دا اوغل 1 ىماتيلا اولد اودىلا ل دو 1/١

 , غولبلا لبق « .رن م + ذأ كا ايلوألل رم ( مات "1 رز ارت نأ كح لخدل

 . مهتافرصت ةوح ىضتشي 0

 0 نذالا (ىماتيلا اولتباو) هلوةب دارا سيل : لاق نب هع هللا ىذر ىعفاشلا باج

 عفدب رمأ ا اف ( م اومأمهلإ اوعفداف عر مهتم متسلآ ناف) كلذ دع لإ علا هلوق لبلد رغصلا اش

 هيلا لالا معفد زوال هنأ ةيآلا هده بج وك تبل اذإو 2 دفرلا انو عولبلا كدعل مههلأ للاكل

 ه1 17 اذ كرش . ور فلاب لئاق ال هناإلا « ردضلا لا هفومعت روحي أل نأأ تو « نغصلا لا

 هاقع رابتخا ءالتبالا نم دارالا نأ : هبآوُج 24ه اوجتحا ىذلا امو 9 ىعفاشلا لوق ىلع ةيآلا هذه

 لولا عا اذإ كلذو ؛ دسافملاو حلاصملا ةفرعم ىف ةردقو لقعو مهف هل له هنأ ىف 2 هلاح ءاريتساو

 دسافملا واصلا نمامهيفاموءارشلاو عيبلاكلذلاوحأ ى وصلا نم فشكتي مث ؛ىصلاروضحبىرتشاو

 عيبيأ ايش يش هيلا ف مفدي هل 5 ان انأ به: اضيأو 4 ءالتيالاو راع انتخالا ل لصحب . ردقلا اذه نأ كذحلاو

 هبل صحو ىرتشاو عاباذإ لي ا عيبلا كلذ ةمح لع لدي ردقلا اذه نإ تاق مف ١ ئيتقاوأ

 ملعأ هللاو لمتحم اذهو ؛ ءارششلا كلذو عيبلا ممتي كلذ دعب ىلولاف ؛ هلقع رابتخا

 لافطالا غلب اذإو) هلوق ىف روكذملا مالتحالا وه حاكتلا غولب نم دارملا 4ةيناثلا ةلأسملا)

 هبحاص ىلع ىرجب هدنع ىذلا لاجرلا غلبم غولبلا نع ةرايع ءاهقفلا ةماع لوق ىف وهو (محلا نم

 ىذلا قفادلا ءاملا لازنإ هنأ حاكن | عولب م مالتحال ا ىعس اما اا ماكحالاو دودخلا همزايو مقل

 . عامجا ىف نوكي
 مالتحالا وهو ؛ ثانالاو روكذلا نيب ةكرتشم ةثالث اهنم : ةسمخ تامالع غواببلل نأ ملعاو

 ال1 11 نا! ناتو انا ةنانعلا,(اعا وو تحل ارعسقلا اتانئو ١١ ضاويصتملا نسا و

 . لبخلاو ضيخلا : امهو

 سانيالا امأ ؛ دشرلار يسفت نمو سانيالا ريسفت نمهيفدب الفدشرلا ساني امأ (ةثلاثلا ةلأسملا)

 باج نم لف 1 )هلو ةةنمؤ «راصبالاةغالا ىف سائي الا لصأو.؛ متيأد : ليقومتف ع مسن ) هلوقف

 نا لزق ديال لب 2 هلام حالصب هل ىللعتال ىذلادشرلادار اا نسل هنأ مولعدشرلا انو (أران روطلا

 ىلع ر يغلا رده ثيح نوكالف فئارسإ كم عقبال ىد هل ل حلصم 0 معي نأ وهو 2 ًادارم اذه

 ؛ هنم دبالهنع هللا ىذر ىعفاشلا دنعف ؟ نيدلا ىف حالصلا هيلإ مضي له هنأ ىف اوفلتخا 5 « هتعيدخ

 لهأ نأ اه دعأ هوجو هيلع ديو كونا كدا « ريتعم ريغ وه هنع هللأ ىذر ةفينح ىلأ دنعو

 ضيق دشرلا نأ ِ اهناثو 2 نجلا عم نوكي الهند 0 دسفملاو 08 ريخلا ةياصإ وه دشرلا :أولاقةغللا



 ١/اا/ ٍء هال كلا اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا اولتباو» ىلاعت هلوق

 ملإاوحفدأَف ادشر مهنم م نأ ان حاكن رار رسل كل هاهم ا ا ترم أ 2-26

 0 َط 36 اراد 0 :إ امو 0 ملا 2

 ه هام مثل

 ميل اودبششأف مطاومأ مل مت 0 اذا فو رد ا لع 1 |ريق ل

 7 و للاب قكو

 ةاض لاو اذا هنأ. هل نزاخ وهو هلام الأ نا هفرِيا ىلولاف "اني ةللع.ليوملا ناك تااذنأ رك

 مسيلع طلستلاب هرشاعتال هانعم (ربقت الف مهتيلا امأف) هلوق ةيآلا هذه ريظن و « هيلا لاملا ذرب هناف

 (اروسيمالوق مهل قفاهوجرتكبر نم ةمحر ءاغتبا مهنع نضرعت امإو) هلوق اذكتو: ةناعلا ناذاط

 «فارسالاو ريذبتلا كرت ىف هبغرو ؛ةةالصلا ىلع هثحو هحصنو هظعو اهيفس هيلع ىلوملا ناكناو

 هجولااذهو « مالكلا نم عونلا اذه هبشيام ىلا قاخلا ىلا جايتحالاو رقفلا ريذبتلا ةبقاع نأ هفرعو

 اماتكحل تارمودنولا اناس

 مهلاومأ مهلا اوعفد داف ادشر نينه متسنآ ناف حاكتاا اوغلب اذإ ىتح ىداتيلا اولتباول ىلاعت هلوق

 كفوركملا © 6 ائلف ًاريقف نكن مو 0 اءنغ ناك نمو: از ربك نأ اراديوانارسإ اه ولك ا

 «ابيسح هللاب كو مييلع اودبشأف مهلاومأ مهل | متعفد اذاف

 هذه نيب (مهلاومأ ىماتيلا اوتآو) هلوقب هبلا مينيلا لاه عفدب لبق نم زمأ ان لافت ملعاو

 غواب : امهدحأ : نيطرش مهلا مهلاومأ عفد ىف طرمشو ةيآلا هذه ركذف :مهلاومأ مهيتؤيىته ةيآلا

 لئاسم ةيآلا ىفو ؛ مهلا مهلاه عفد زوجي ىتح امهتويث نه دبالو ؛ دشرلا سانيإ : ىناثلاو ؛ حاكتلا

 نذاب زيمملا لقاعلا ىصلا تافرصت : هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح وبأ لاق (ىلو ألا ةلأسملا)

 ,ةيآلاهذهبهلوق لع ةفينح وبأ جتحا ؛ةحيتص ريغ : هنع ىلاعت هللا ىذر ىعفاشلا لاقو , ةحيححص ىلولا

 دارملاو:غولللا لقل صحا اءالتبالا اذهن ا ىضتقي (حاكنلااوغلب اذا ىتحىماتيلا اواتب او) هلو ةنالكلذو

 لصحبامتإ رايتخالا اذهو ؛ ءارشااو عيبلل اص فرصت هل لغدنأىف هلاح رابتخا ءالتبالا :اذهانم

 ليادب رابتعتالا ىلع اووف كابتخالا نمت "نما اذه نكت لنزول

 هالولام جارخإ ءانثتسالا ركحو ؛ءارشلاو عيبلا ىف الإ ىماتبلا اولتباو : لاقي « ءانثتسالا حصي هنأ



 ةيآلا «افورعم الوق مهل اولوقو د امف مثوقزراود ىلاعت هلو 5

 ٠ ةرخآلا ةداعس بسك نع تاقوعملا مظعأ ن وه تناك امبعلو اهيل ا

 مكشاعم الو ؟كمايق لصحال هنأ هانعم (امايق كل هللا لعجىتلا) ىلاعت هلوق (ةسماخلا ةلأسملا)

 3 بيسملا مسال اقالطإ مايقلاب هامس لالقتسالاو مايقلل اببس لاملا ناك اءلف : لاما اذم الإ

 ) رداع نباو عفان أرقو . ركشاعم ٠ ءانحاو مكمايق سفن لاملا اذه ناك ىنعي « ةغلاملا ليبس ىلع

 0 دا ند) لق <: قو مق اذه لاقي دقو (اهق مكل هللا لعج

 - هب كلمي امل رمآألا كالم : كلوةك هب ماقيام ءىثااماوقو ءواولاب (اماوق)

 هيلع رجح هل ًادسفم لاسدلل ًارذبم ناكاذإ غلابلا : هللا همحر ىعفاشلا لاق (ةسداسلا ةلأسملا)

 ؛ هياع رجح نادك وه هيفا هنأ :: ىفاشا| هجح : هنلع نجعالا: هحع هللا .ئذو ةمرتح وبأ لاقو

 ها 5 نك ل نإ كلم هلا رو فج ماوه < ةعللا ا ىف هنفسلا نآلل .«ةيعبم هنإ انلقاعإ

 « مهدنع نزولا فيفخ ناكف « ءالقعلا دنع عقو بلقلا ىف هل نوكيال هناف ؛ ةدئاف ريغ نم هل ًادسفم

 ) مكلا ومأ ءاهفسلا اوتؤتالو) ىلاعتهلوق تحت هجاردنامزل اذه تبئاذإو . هيفسلاب ىمسينأ بجوف

 (ًافورعم الوق مهل اولوقو مموسك او ابيف مهوقزراورإ ىلاعت لاق م

 هلوق : املوأ : ءايشأ ةثالشب كلذ دعب رمأ هيفسلا لاملا ءاتيإ نع ىبن امل ىلاعت هنأ ٍلعاو

 :لاقي مولعم تقوافظوملا ءارجالاوه ذابعلا نم قزرلا ىنعمو مهملع اوةفنأو : هانعمو (مهوقزراو

 اولعحي نأب ًارمأ كلذ نوكي الثل اهنم لقي ملو (اهيف) لاق امإو : مهيلع ىرجأىأ هلابع قزر نالف

 اواعجيفاهورهثيو اهبف اورجتي نأب مهقزرل اناكم محلاومأ اولعجينأ مثردألب ؛ ملاقذر مهلا ومأ ضعب

 : امثلاث و « رهاظ دارملاو (موسك او) هلوق : اهيناثو؛ لاوهآلا لوصأ نمال حابرألا 3 عهقازرأ

 (افورعم الوق مهل اواوقو) هلوق

 لوقلا ف الخ امأ هفسا|ليزيفبلقلا ىف رثؤي ليمجا لوقلا نأل كلذب رمأ امنإ ىلاعت هنا ٍلعاو

 . اناصقنو اهفس هيفسلا ديزي هناف فورعملا

 | : دداجمو جحيرج نا لاق : اهدحأ : يي و اق ورك دن ةنييسلاو

 كلك هده ىزوس ىةعراادأ كوه نأالئماوه : نبا لاقو « ةلصااو ربا ندةليمجا ةدعلا

 ”لوعب نأ لثم ءاعاللا هنا: دير نان اق: اهتاثاو 558 0 تمنغ ناو « هلهأ تناام كب

 فورءموبف لمع ول وق نمهتبحأ وس وفنلا هيلا تنكسام لك ةلمجاب و :كنفهتلا كراب كايإو هللا انافاع

 مكماعط ] عمم مهويلع ىنعملا : جاجزا| لاق : اهتلاثو ؛ ركتم وهف هنم ترغنو تفي كن تا

 فورعءملالوةلاهتلا همحر لافقلا لاق :امعبارو ؛ لمعلاو ملعلاب قلعتي اسم مهنيد رمأ مهاب | 5 والكل



 1١م6 ' ةيآلا «كلاومأ ءابفسلا اوتؤت الوديىلاعت هلوق

 اههنيب اكرتشمادحاو ىنعمدافأ ظفللا نأ ثيحنم امهيلع ظفللا لمح دعبيل كلذك ناكاذاو (ملاومأ)

 كاحضلا نعرتراوج و .دهاجت, لاق: واللا : ابج وأ ءابهلال تارال ف ًاوزك ذ مةيناثلا ةلأسملا)

 ىوواماذه الع لدي وةرتعوا بهدم! اذه وزن تانيوأ تاكل دارج وول نك هاوس مانا | ا

 ءايدسلاوإ واللا ثالث احل منكر دسفلل قاتلا ةفلخ اني هلا رزاق ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةمامأ وبأ

 «ابميق تعاطأ ةأردا الا ءاسنلا

 بئارغ و ةبيفساا عمج ىف تاهيفسلا وأ هئافسلا :لاقل ءاسنلا ءامغلابدارملا ناكول : ليق ناف

 .ةبيرغلا ع ىف تابيرغو

 . زئاج ةريقفلا عمج ىف ءارقفلا نأ ام زئاج ةيفسلا عمج ىف ءاهفسلا نأب : جاجزلا باجأ

 طعتال :لوةيءدال والا نم ءابغسلا انبه ءابفسلاب ىنع : ديزنءاو:ئرهزلا لاق ىلثلا لوقلا و

 هدسفبف هيفسلا كدلو .كلءابق وه ىذلا كلام

 ديعسو ةداتق ونسحلاوسابع نبا لوق ىف نايبصلاو ءاسنلا مث ءابغسلاب دارملا (ثلاثلا لوقلا 9

 طاسينأهلىغبنيالفدسفم هيفس هدلو ناو ؛ةدسفمةهيفس هتأرما نأ لجرلا ىلع اذا اولاق : ريبج نبا

 .هدسفيف هلام ىلع امهنم ادحاو

 هيف لخديو «لاملا ظفحب قب لقع هل نكي مل نم لكءابفسلاب دارملا نأ (عباراا لوقلاوإ)

 ريغب صيصختلا نال ىلوأ لوقلا اذهو . ةفصلا هذهم اذوصوم ناكنم لكو ماتيالا وناييصلاوءاسنلا

 هنال اهضنلا قسافلا 'ىعس كل ذلو ©«لقعلا ةفخ هفسلا نأ ةردللا ةروس ىءان ركن اذه را, روك لل

 . . هلقع ةفخل اهيفس لقعلا صقانلا ىمسيو « لعلاو نيدلا لهأ دنع هل نزوال
 امنإو « ىلاعت هلل نايصعلا ىنعم ديفي الو ؛مذةفص ءالؤه ىف هفسلا سيل هنأ «ةثلاثلا ةلأسملا)

 لاومالا ظفحب مايقلا نع مهزييمت ناصقنو مهلوقع ةفخل ءابفس اوس

 ىلاعت لاق :لاومأألا ظفح هباتك نم عضاوم ىف نيفلكملا ردأ ىلاعت هنأ ٍلعا 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 كقنعمىلا ةلولغم كدي لعجت الو) ىلاعت لاقو (نيطايشلا ناوخإ اوناكن يرذبملا نا ًاريذيترذبتالو)

 (اورتقي ل واوفرسي ملاوةفنأ اذا نيذلاو) ىلاعت لاقو (اروسحم اموله دعقتف طسبلا لك اهطسبت الو

 آس لقعلاو . ندرااو ذاهشالاو ةياتكتلابرمأ ثيح ةنيادملا ةنآ ىف لاملا ظفح ىف هللا بغر دقو

 الو «ةرخألاو ايندلا لاصم ليصحتي مايقلا هنكميال لابلا غراف نكي ملام ناسنالا نال : كلذ ديؤي

 ايندلادارأ نف ءراضحلا عفدو عفانملا بلج نم نكمتي هب نآل لاملا ةطساوب الإ لابلا غراف نوكي

 امأ « ةرخآلا ةداعس باستك | ىلع هل ةنيعملا بابساألا مظعأ نم هقح ىف ايندلا تناك ضرغلا اذهب

 6و ركن س ؟؛»



 ةيآلا «كلاومأ ءاهفسلا اوتوؤت الود ىلاعت هلوق ١

 ا! ١ لاك راكم اقف ال11 باطل انآ : لوألا: نالوتةكلا ف 4 ”ىلوألا ةلأسملا)

 باطخ هنأ لع ليلدلاو . مهلاومأ ءاهقس | ماك متيالو تحت نون وكي نيذلا اونؤتال . 1 والا

 هانررقاك اهلبقامب 1 لوقلا اذهىلعف اضيأو (موسك او اهبف موقزراو) هلوق ءايلوآلا

 ؟ ملاومأ لاق ملف « محلا ومأ ءاهفسلا اوتؤت الو : لاقي نأ بحب ناك هجولا اذه لمف : لبق ناف

 نم نكل ؛هوكلم مهنألال مهيلا لاملا فاضأ ىلاعت هنأ : لوألا : ناهجو باوجلا ىف :اناق

 ةفاضالا هذه تنسح امنإ : ىناثلا ,ببسىندأ ةفاضالا نسح ىف كيو ؛ هيف فرصتلا اوكنامشي>

 رم لوسر ءاج دقل) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ صخشلاب ةدحولا ىرجم عونلاب ةدحولل ءارجإ

 (مكسفنأ كرام الوم مث مث) هلوقو (كسفنأ اولتقاف)هلوقو (؟ناميأ تكلم اهن) هلوقو ( كسفنأ

 عون نم لكلا ناكو  اضعب لتقي مبضعب ناكن كلو . هسفن لقي ناك ام مهنم لجرلا نأ مولعمو

 ةيعونلا ةدحولا هذه لجألف . هيلا جاتحيو ناسنالا عون هب عفتني ءىث لاملا انبه اذكتف ؛ دحاو

 مهئايلوأ ىلا ءاهفسلا لاومأ ةفاضإ تنسح

 نولقتسي ال ءاهفس مهدال وأ ناكاذا ىلاعت هتلاماهنف ءابآلا باطخ ةيآلاهذه نأ( ىناثلا لوقلاوإل

 اذه ىلعف ؛ داسفالا نم كلذ ىفناك امل. ؛مهيلا اهضعب وأ م ماوهأ اوعفدي نأ هحالصإو لاملا ظفح

 ىلع ثحلا ةيآلا نم ضرغلا نوكي لوقلا اذه ىلعو ؛ ةقيقح مهلا لاومالا ةفاضإ نوكي هجولا

 هلاومأ عيمج لكأي نأ هل سيل هنأ ىلع لدي كلذو : كلبءالو عيضيال نأ ىف ىعسلاو لاملا ظفح

 . هتثرو لع لالا كلذ ظفح نيمأ ىلا هلامب ىصوي .نأ هيلع بجي هناف هلجأ برق اذاو ؛ اهكلبمو

 ؛ ميرحتلل ىهنلا رهاظ نأ حيجرتلا اذه ىلع لدي امو ؛ نيبجول حجرأ لوألا لوقلا نأ انركذ دقو

 ؛ هلام نم ءاشام ناوسنلا نمو راغصلا هدالوأ نم بهم نأ هيلع مرحب ال هنأ ىلع ةمأألا تعمجأو

 هللا له جت كلذك ناك اذا: ملاومأ ءاهفسلا ىلا عف دي نأ ىلولا ىلع مرح هنأ ىلع اوعمجأو

 الوق ل اولوقو) ةيآلا رخآ ىف لاق هنأ : قالا : ملعأ هاو ىناثلا لوقلا اذه ىلعال لوألا لوقلا ىلع

 الإ هل لوقي الف « هدلو ىلع هعبطب قفشم ءرملا نال ؛هبشأ ماتيآلابةيصولا هذه نأ كشال و(افورعم
 ىلع ةيآلا لمح اضيأ عنتمي الو « بناجألا ماتيالا عم ةيصولا هذه ىلا جاتح امإو : فورحملا

 « اعيمج زاجماو ةقيةحلا لع (كلاومأ) هلوق لمح ىضتقي هنأل ديعب اذه : ىضاقلا لاق . نيبجولا الك

 فرصتلاهنكم اصاصتخا مهب ةصتخم لاومألا كلت نوكديفي (مكلاومأ) هلوقنأب هنع باحي نأ نكمبو

 اكوام نوكي ىذلا لاملا ىفو «هل اكواممنوكي ىذلا لاملا ىف لصاح صاصتتخالا اذه نإ مث : اهيف

 هلوق نم دافتسملا موهفملا نم جراخ موبهفم ىف عقاو توافتللا اذبف ؛ هفرصت بحب هنأ الإ « ىصلل



 30 لا 0 ءاهغشلا وتولد لاعت ةلوق

 مف نيف موق داق م 0 ى ولا ارق ابقسلا اونومتاَلَو

 2 هس 2 ه2 هر 0 2 8

 هد افورعم الوق مهن اوأوقو موسك او

 . ًاّيرم ًائينه هلك: ةمذلا ىف امل لاقيال هناف .هل ةلوانتمريغ ةيآلاف

 امتإزو « تافرصتلا لح هنم دارملالب «لك الان سفن سيل (ًائيرم ًائينه هولك) هلوقب دارملا : انلق

 نيذلا نا) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ لك ًالاوه امنإ لاملا نم دوصقملا مظعم نال ركذلاب لك آلا صخ

 (لطابلاب كيب مكلاومأ | ولك أتال)لاقو (ابلظ ىماتيلا لاومأ نولكأب

 هنع بطت مل اهنأ لع ةبهلا دعب تبلط مث تبهو نا :ءاملعلا ضعب لاق 4 ةعساتلا ةلأسملا)

 عوجرلا بلطت ىهو هايإ اهتطعأ ةيطع ىف احيرش اهجوز عم تءاج ةأرما نأ : ىعشلا نعو ا

 تباطول : لاقف (ءىث نع كل نبط ناف) ىلاعت هتلالاق دق سيلأ لجرلا لاقف « ايلع در :حيرشلاقف

 نا ىكحو : نعدخ ننال هليقأ الو .تبهواامف اهلبقأ: اًضيأ هنعائورو .هنف تعجرالهنع اهسفن

 هتصاخت .ارةلطمث اربشثباف ؛هيلعامل ناكاقادصرانيد فلأ هتأرما هتطعأ طيعم ىنأ ل1 نم الجر

 ةيآلا راف : كللملا دبع لاف ؛ ابسفت هب ةبيط ىنتطعأ :لجرلا لاقف « ناورم نب كلملا دبع ىلإ

 هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نعو . اهيلع'ددرا (ائيش هنم اوذخأت الف) اهدعب ىتلا

 كلذف عجرت نأ تدارأ مث هتطعأ ةأرما امياف ؛ ةبهرو ةبغر نيطعي ءاسنلا نا : هتاضق ىلإ بتك

 ملعأ هللاو امل

 موسك أو اهيف مهوقزراو امايق كل هللا لعج ىتلا مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الور) ىلاعت هلوق

 «فورعه الوق مهل اولوقو

 . ةروسلا هذه ىف ةروكذملا ماك-أألا نم ثلاثلا عونا وه اذه نأ ملعاو

 ىماتيلاءاتياب مكترمأ تنك نإو ىنإ : لوقي ىلاعت هن اكو ه املبق امب ةيآلا هذه قلعت نأ ملعاو

 ظفح نم نينكمتم نيغلاب نيلقاع اوناكاذإ كلذ تلق امناف :نييلاءاسنلا تاقدسص مفدبو مهلاومأ

 ءابفس اوناك مهنأ الإ ءالقع نيغلاب اوناكنا وأ ؛ ءالقع ريغ وأ « نيغلاب ريغ اوناك اذإ امأف « محلاومأ

 لك نم دوصقملاو . هفسلا مبنع لوزي نأ ىلإ مباجأل اهوكسمأو مهلاومأ مهلا اوعفدت الف «نيفرسم

 . نيزجاعلاو ءافعضلا لاومأ ظفح ىف طايتحالا كلذ

 لئاسم ةبآلا فو



 ائيرم ائينه هولكف اسفن هنم ءىش نع مكل نبط ناف»ىلاعت هلوق يا 7-0 تك 6:

 ا اكل أ ا رو نا ورشا رك ددعب )م كذا

 قبب عيلوت دلجلا ىف هناك اول د ان نو ظطوطخ انف

 داع ناو« اتاك: لوقت نأ بحب ناك طوطخلا ىلإ داع نا.«هن اكو هلوق ىف ريمضلا : هل ليقف

 نا 14 5 كاذ ناك تدرأ :لاقفءاامع اك: لوف نأ تحب ناك قلنااو داؤسلا لإ

 هيفو « الصاح دوصقملا ناكل نهقادص ءاسنلا اهو :تلقول كناآلل قادصلا ىبعم ىف تاقدصلا

 000 ل فادعلا سا لإ كاذ درع نأ, ريمصلا اركذت ى ةدئافلا نأ هو + تلات هجن

 قالا الإ !فيقأل نأ[ قاينغز

 نأ ريغ نم سفنلا ةبيط نع قادصلا نم اًئيشش 5ل نبهو ناف :ةبآلا ىنعم(ةسماخلا ةلأسملا)

 ىو ؛ هوةفنأو هواكف : نهعم كت رشاعم ءوس وأ مقالخأ ةضاكش هلع يرشنلا عنو نإ

 كيل لع طردلا نب تلج طاخالا توعجوو ؛ بالا اذهف كلسملا قيض ىلع لسلد: ةبآلا

 ابسفن ىفاجت وه ىعارالا نأب امالعإ « نحمس وأ نبهو ناف : لقي ملو (نبط ناف) لاقف سفنا

 ةبيط بوهوملا نع

 صيختال اغئاس ناكاذإ ءؤرمو ماعطلا ونه نم ناتفص : ءىرملاو ءىنملا (ةسداسلاةلأسملا)

 - ليقف هارجم ىف غاسفيام : لبقو « هتبقاع دمحتام ءىرملاو ؛ لك الاهذلتسيامءىنهلا : ليقو « هيف

 ىدحاولا كحو . هغايسنا وهو هيف ماعطلا ءورمل ءىرملا :ةدعملا مفىلإ موةلخلا نم ماعطلا لخدمل

 لاق .برجلانم ءافش ءىنلاف « نارطقلاب برجلا ةجلاعم وهو ءانهلا نم ءىطلا لصأ نأ مهضعب نع

 ْ جاوزالا ىلع نكي مل سفنلا ةبرط نع نهجاوزأ نم نهروهم نبهو اذإ نونا ىنعملا : نورسفملا

 ةحابالا ىف ةغلابملاو « ليلحتلا نع ةرابع وهف ةلمجابو « ةرخالا ىفالو ايندلا ىفال ةعبت كلذ

 ةعبتلا ةلازإو

 ريمضلانم لاح وأ ءائيرم ائينهالكأ ىأ ءردصمال فصو (ائير» ائينه) هلوق (ةعباا ةلأسملا)

 ءاعدلا ىلع (ائيرم اًئينه) هلوقب أدتبي مث (هولكف) هلوق ىلع فقوي دقو ؛ءىره ءىنهوهو هولك ىأ

 أرم أنه :ليق هنأكن يردصملاماقم اتميقأ ناتفص امهنأ لعو

 زاوج اهنمو ءهيف ىلوللقح الو امل رهملا نا :اهنم :رومأىعةيآلا هذه تلد 4 ةنماثلاةلًسملا ١)

 «نيينعملا ىلع لدي (ائيرم ًاثينه هولكف) هلوق نأل ؛ جوزلا هذخأي نأ زاوجو ؛جوزالرملا اهتبه

 . نيتااححلا نيب قرفي مل ىلاعت هللا نال ء ضبقلا لبق رهملا اهتبه زاوج اهنمو

 انيد ناك اذإ امأ ءانيع رهملا ناكاذإام لوانتي (ائيره ائينه هواكف) هلوق نأ وهو ثحب انههو



 ارباب ٠ ةقرخلا ا ساكت هزاكف انش ةنم 15 نع مكل نبط نافد ىلاعت هلوق

 2.0 ج2 2602 و سها م 6

 ,« اير ائينه هولكف است هنم ءىث نع ع مُكَل نط نأ

 ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اولحناو : ىلق هنااكف  ءاطعالا دع ءاتناللاو ةلحنلا نال كلذو ء ردصملا ىلع

 امرك : تايجر هيفم“ ناقل رع كك أ ا كسقتأ ة ةببط نع نهروه»ه نهوطعأ ىأ

 نم لاخلا ىلع : ىتناثلاو . ءاطعالاب سوفنلا ىبيط نيلحان نمتاقدصن هوت 1 ىأ نيبطاخملا نم لاخلا لع

 . سفنآللا ةببط نع ةاطعم ةلوحتم ىأ : تاقدصلا

 ىعفاششلا لاقو ؛ رهملاررقت ةحيحصلا ةولخلا : هنع هللاىضر ةفينحوبأ لاق (ةسداسلا ةلأسملا)

 ىضتقي صنلا اذه نآل كلذو « ةيآلا هذم هلوق ةحص ىلع ةفينح وبأ جتحا هررقتال : هنع هللا ىضر

 (لوصحد:ءف ؛ ةولخلا الو سيسملا لصحي ىل اذإ ايف هب لمعلا كرت ءاقطم ةيلكلاب رهملا ءاتيإ باحيإ

 ةيآلا ىضتقم ىلع ءاقيلا بجو

 متضرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإو) ىلاعت هلوقو ةماع هذه نأب انباخصأ باجأ

 كشالو ةصاخ ةيآلا هذهو ءرهملافصن الإ اف بحال هنأ لع لدي (متضر فام فصنق ةضيرف نمل

 . ماعلا ىلع مدقم صاخلا نأ

 ( ائي رم ًادينه هولكف اسفن هنم ءىش نع ركل نبط نافل ىلاعت هلوق

 نظي الثل ءهل امتبهوامئاربإ لوبق زاوج ركذي هبقع نمتاقدص نمئاتياب مثرمأ امل ىلاعت هنأ ملعا

 لئاسم ةيآلا ىفو هك تب اهسفن تباظ نإ و اهربم اهءاتيإ هبلع نأ

 قادصلا نم ءىث نع كل نهسفنأ تباط : ىنعملاو زيبقلا لع بصن :اسفن «ىلوأالا ةلأملا)

 ىف لعفلاو « اهجو نسح تنأ : اولاق اك ةرسفم سفناا تجرخف « نييلإ سفن الا نم لعفلا لقنب
 هب تررق : هلثمو « لعفلا عقومل ًارسفم هجولا جرخ هجولا بحاص ىلإ لوح الف .هج ولللصأالا

 . اعرذ هب تقضو انيع

 دحاولاب لصحي كلذو  لعفلا عقوم نايب هب دارملا نال سفنلا دحو امنإ 4ةيناثلا ةلأسملا)

 (الامعأ نيرسخأالا) هلوقك اباوص ناك تعج ول : ءارفلا لاق . امهرد نورشع هلثمو

 سنجلا اذهنم ءىثث نع ىنعملاو نييبتلل لب « ضيعبتلل سيل (هنم) هلوق ىف :نم(ةئلاثلا ةلأسملا)

 عيمج نع اهسفن تباطول ةأرملا نأ كلذو (ناثوالا نم سجرلا اوبذتجاف) ةلوقك قرم لها عقلا

 . ةيلكلاب هذخأي نأ جوزال لح رهملا
 نم ريخب مكتبن وأ لة) ىلاعت هلوةكوهو .كلذنموأ تاقدصلا نم ىأ :هنم (ةعبا رلاةلأسملا)



 ةيآلا «ةلح نماقدص ءاسنلا اوتآود ىلاعت هلوق ١/٠

 لوسرلا هب صخام الإ مسي مل وأ كلذ ىمس ءاوس مزاي ضوعب الإ حابتستال جورفلا نأ دارملا ناك
 : لعأ لاو اعم نيوج ولل اعماج مالكسلان وكي نأز وو :هللا همحرلاق مث « ةيوهوملا ف ملسوهيلعهللا لص

 نبا ىضق :ميرش ثيدحىفو ؛نهروهم(نّتاقدص) فاشكلا بحاص لاق «(ةشااثا ةلأسملا))

 (نهتاقدص)و نهتاقدص فيفخت ىلع لادلا نوكسو داصلا حتتفب (نهتاقدص) أرقو ةقدصلاباطل ساع

 لقثم وهو ديحوتاا لع لدلاو داصلا مضي (نتقدص) ءىرقو ؛ةقدص عمج لادلان وكسو داصلا مب

 « ةحصلاو لاكلل بيترتلا اذه ىلع قد ص عوضوم :ىدحاولالاق . ةيلظ :ةيلظىف هلوقك ةقدص

 . لمكيو متي هب حا اكنلا دقع نال ةقدصو اقأدص رهملا ىمسف

 نباو حيرج نباو ةداتقو سابع نبا لاق : لوألا : هوجو ةلحنلا ريسفت ىف 4 ةعبارلا ةلأسملا)
 ةعرشلاو ةلملاو ةنايدلا اهانعم ةغللا ىف ةلحنلا نآل ؛ ةضارفلاب ةلحنلا اورسسف 9 ل

 اوتآ) هلوف : هبهذهو هنيد ىأ اذك هتلحنو «هب نيدتي ناكاذإ اذك ل حتني نالف : لاقي « بهذملاو

 هذمو نيدؤهامو بهذمو نيدو. ةعيرشىأ لح اهناف :نهروهم نهوت ىأ (ةلح نوتاقدص ءاسنلا

 لاق  الحنو ةلحن هلحنأ ًائيش انالف تلحن : لاقي ؛ ةبهوةيطعىأ ةلحن :ىلكلا لاق : ىناثلا . ةضيرف وهف

 ” انو علا كفاشمئأ «لاوختت رذق انها لاق انلوهنقزيغىلإ ءارثلا ةفاضإ هلصأو : لافقلا

 : نالاّتحا هيف ؟نمت ةيطع رهملاف لوقلا اذه ىلعو . كسفتن ىلإ هتفضأو هتيعدا اذإ اذك تلحتناو

 دعب ةأرملا كلم ىف عضبلا نآل ًائيش هلدب كامال جوزلا نال كلذو ؛ جوزلا نم ةيطع هنأ : امهدحأ

 سيل ىتلا ةلحنلا ىنعم ىف ناكف  هكلمي اضوع اهنم ذخأي ملو رهملا اهاطعأ جوزلاف ؛هلبق وبك حاكنلا

 ان ورخا لاق , كلملا ال ةحابتسالا وه حاكتلا دقعب ابنم جوزلا ةفعحست ىدذلا انعإرو كتارا

 نأب جوزلا أ مث « نيجوزلا نيباكرتشمدلاوتلاو ةوهشلا ءاضق نم حاكتنا عفانم لعج ىلاعت هللا نإ

 . ءادتبا هللا نم ةيطع كلذ ناكف رهملا ةجوزلا ىنؤي

 « سفن بيط نع ىأ (ةلحن) هلوق ىنعم : ةديبع وبأ لاق ةلحناا ريسفت ىف (ثلاثلا لوقلاوإل

 ىطعأامو ؛هلاهنمائيش هدلوا لجرلا لحني اك ءضوع ذخأ ريغ نم ةيطعلا ةغالا ىف ةلحنلا نآل كلذو
 هتلاطم رى ف ءانشل)  ر فاللعا هلا ماوي ف ناقتلا| كبط نع الإ نوكتالا نك وع تلطازنغا قم

 ْ . ةلحن هل هلاقيال ةك احايذخ امن أل :ةعاخمال و نينم

 نوكي نأ : امهدحأ : ناهجو اهءاصتنا قف ةنايدلا ىلع ةلحنلا انلمح نإ مةسماخلا ةلأسملا) ”

 هللا نم انيد ىأ تاقدصلا نم الاح نوكي نأ : ىناث أو . ةنايد نهروهم نهوت 1 ىنعملاو .لالوؤقم

 دعما: انعاتحأا: ناهج وب اكيأ ااا ىفف ةيطعلا ىلع ةلحنلا انلمح نإ انأرر فض دول



 اا ل دل نيد كا ل 0 ناس

 هاسم . 2 29 تا تا و قلد

 هلذ نارثك 1ذإ ىراوملا نأ وهو :ةنعدتلا ىر لافقلا ك2 :لوالا تايجر تك

 لالا نه تتش و ءاضيأ نمالوم لغو شف لع رمش تدك د و تكلا[

 اذاذ ةكولم تناكاذا ةأرملا نا : ىناثلا . قرفلا رهظف كلذك مالا نكي مل ةر> ةأرالا تناكاذا امأ

 «'ابلع قافنالا نم هل دب الف ةرح تناكاذا امأ « اهنم صلختو ابعاب اهلع قافنالا نع لوملا ري

 روملاب هتبلاطابق الط ل واح اذاف : ربملاب هبلاطتال اهناف ةجوزلا كمي مادام جوزلا نأ لعلدي فرعلاو

 يلا جوزلا عقبف

 نيبجو نم هنع باوجلاف ؛.ظناابحاص ىناجرجلا هركذ ىذلا وهو «عباراا لاؤسلا امأوإ)

 ناكل روجلا ىلع لمح ول هنال ؛ حجرأ ىعفاشلا هرك ذ ىذلا هجولا نأ وهو ىضاقلا هرك ذام : لوالا

 مزاي مل ىعفاشلاهرك ذام ىلع هانلمح اذا امأ (اوطسقت الأ متفخ نإو) هلوق نم كلذمهفهنال اراركك

 هركذ ىذلا ريسفتلا نأ انيب انكل مترك ذ ام رءالا نأ به :لوقن نأ : ىناثلا .ىلوأ ناكف راركتلا

 اذلاوأء نضيوطتلاو ةيانلككلا ليش لع نككلا ال والا ةريطفتلا قدذ ىلإ ناقل عجار ىفاشاا

 . قيفوتلا هللابو عضوملا اذه ىف ثحبلا مامت اذهف ؛لاؤسلا اذه لاز دقفكلذك رمالا ناك

 لئاسم ةيآلا ىف «ةلحب نماقدص ءاسنلا اوتآو)ىلاعت هلوق

 باطخ اذه نا : امهدحأ : نالوق هيف ؟ نل باطخ (ءاسنلا اونآو) هلوق (ىلوألا ةلأسملا)

 اونا كل ذل, اين نهاروبم متءاسأتلا نظعتالا هيلهادلا»ىتاك كك وفلا نال كلذ مانت ا

 جفنتف كلبإ ىلا اهمضتق البإ اهربم ذخأت كنأ هانعمو « ةجخانلا كل ائينه :تنبهل تدلو نأ. نولوقي

 ىلاعت هللا ىهف :هتنباجوز اذا ناولحلا نم لجرلاهذخأ,امةخانلا : نارعالانبالاقو .همظعت ىأك لاه

 . ةبيتق نباو ءارفلا رايتخاو ملاص ىنأو ىلاكلا لوق اذهو ؛ هلهأ ىلا قحلا عفدب سمأو «كلذنع

 ةمقلع لوق اذهو « .رهروهمءاسنلا ءاتياب اورمأ :جاوزاألل باطخلا نا( ىناثلا لوقلاإ)

 نيك انا باطخ اذه لبق امو . انهه ءاياوألا ركذال هنال لاق ؛ جاجزلا رايتخاو ةداتقو ىعخنلاو

 . جاو زالا مثو

 لّمتحيو ؛ ةلوانلا ءاتيالا نم دارملا نوكي نأ لهتحي : هللا همحر لافقلا لاق «ةيناثلا ةلأسملا)

 , اهومزتلي و اهونمضي ىتح ىندملاو(دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح)ىلاعت لاق « مازتلالا دارملا نوكي نأ

 : ىناثلا ريدقتلا ىلعو ؛ نمل اهومسدق ىتلا روبملا عفدباورمأ مهنأ دارملا ناك لوآلاهجولا اذه ىلعه



 ةيآآلا «اولوعت الأ ىدأ كلذ» لاعت هلوق 7

 فيكو «نيعباتلاو ةباحصلا نم دحاو هك " ىفاشلا هرأ ذ ىذلا هجولا اذه تأ يالا ربخأ 1

 يدق تان اذا. ارانتال نأ قذأ كلذ :أ ردن ناك انب والظن أ روعتقملا نمو. ؛ كلذ" لوقتال

 ىارلا ل دقو ل37 كيف 2 وأ ناك انيس تمارا نيف ةءارةهجتولا اذه اًولعجل دق! وناك

 . نعطاا اذه ق

 كلبحي كنكل , دربملا نع ةغللا ىف ةظفللا هذه تاقن كنا : لوقنف (ىلاثلا لاؤسلا امأوإل

 ىذلا نعطلا اذه نأ تفرعام ؛كتدالبةدشو ؛مالعالا و نيدهتجملا ءاسؤر ىف نءطلا ىلع كصر>و

 انا فدا اذا ةلاثملا تلاع: لاقي هنأ : لوألا : هوجو نم هداف نانو «دساف درتملا هركاذ

 هلل الإ تا روو هعرلا تاب ترثك دنقف لامر اذا هنال ليلا نم تيررق'ىنعملا اذه ::تارثكو

 روجلاىف ناسنالاعقيملاورثكتل اذاو ءاورثكتت ال نأ ىندأ كلذ :ةب الا ىنعم ناك كلذك ناكاذاو

 بيرق ىلا ريسفتلا اذه عجري قيرطلا اذهب و ؛ ةطلاخلاو ةرثكلا ىه ملظلاو روجلا ةيطم نال لظلاو

 ورا هراتخا ىذلا لوألا رسقا

 ؟هانعمام هل ليق ذاف , دامراا ريثك داجنلا ليوط نالف : لاق اذا ناسنالا نا« ىناثلا هجولا )

 23| لا لي وط ريشفت نأ هنم دازملا سيلاو «مةفايضعلا نيثك 'ةَماَقلا ليوط هنأ هانعم/: لاقي نأ ندح

 نايبلا ءاملعهيمست مالكلا اذهو . ىنملا اذهوه مالكلا كلذ نمدوصقملا نأ دارملا لب «ةماقلا ليوطهنأ

 ءىشلا ىلا ةراشالا وهو دحاو فرح ىلا عجري هلصاحو: ضيرعتلاو ةيانكلاب ءىثلا نع ريبعتلا

 ان )ف ة2 ذل كرا ىىفاعلاو روكا للا ةمراتنسم) لاثعلا دارثك اتهبفاهمزاول نكذب

 ملل دع ل راو ليللا نع كفا لاثقلا ةرثك نراك 4روجلا و يللا نع ةباتك لائغلا

 .هللاب اك ىف ةرووشم ةقيرط هذهو « مازاتسالاو ةيانكلا ليس ىلع لب « ةقباطملا ليبس ىلعال هل

 ركب وبأ امأف « مالكتلا اذه رك ذ نسحتتسا ىبرعلا مالكلا بيلاسأ هوجوب اطيحم ناكاملل ىفاشلاو

 . هيف نسحلا هجولا فرعي مل مرجال «برعلا مالكب يلاسأ نع اديعب عبطلا ديلب ناك امل ىزارلا

 لاع: كلوق نم ذوخأم ريسفتلا اذه نأ وهو فاشكلاا بحاص هركذام (ثلاثلا هجولا)

 « مطوعي نأ همزل هلايع رثك نم نال ؛ مهياع قفنأ اذا مهنومي مهنام : موقك :مطوعي هلايعلجرلا

 هذ تبثف « بيطلا قزرلاو لالا بسكو عرولا دود> ىلع ةظفاحلا هيلع بعصتام كلذ ىفو

 ردصيالنءطلا نأو « نسحلا ةياغ ىف هنع هللا ىضر ىعفاشلا نيمملا مامإ هركذ ىذلا نأ هوجولا

 .ةفرعملاةلقو ةوايغلا ةرثك نع الا

 وأ ةجوز ةأرملا نوكت نأب فلتختال لايعلا ةرثك نإ : هلوق وهو (ثلاثلا لاؤسلا امأوإل



 ا 1 آلا ارادت هلأ قدا كلذ ا لاعت ءلوت

 ىنلا نع اهنع هللا ىضر ةشئاع تور ءاعوفرم كلذ ىورو ؛ نيرسفملا رثك أ دنع راتخلا وه اذهو

 «اوليمتالنأ»ىرخأةياورفو«اوروجتالد» لاق (اولوعت الأ ىندأ كلذ) هلوق ْق سو هيلع هللا لص

 « لام اذا ءالوعنازيملا لاع :لاقيل يملا لوعلا لصأو ءىوم نيظفللا الك: هللاهمحر ىدحاولا لاق

 . بلاطو ال اودهنأو .لاعذف راج اذان راج اذا هك 3 مالا َكاعَر

 لئاع ريغ هنزو قدص نازوو ةريعش لغي ال طسق نازي

 تداز اذا ةضيرفلا تلاع : لاقيو ؛لعلوعتأ هل لاقق ؛ اح هيلع مكح ايبارعأ نأ فور

 لادتعالا نع تلاد دقف اهماهس تداز اذا امأ مولعهو : اهماهسف تدز اذا انأ !متلعأدقو « اهماهس

 روجلا ىلا ليملاب فرعلا بسحب صتخا مث ؛ ليملا ظفالا اذه لصأ نأ ىلع تاقاقتششالا هذه تلدف

 . نورثك الا هيا بهذ ىذلا هجولا اذه ريرقت ىف مالكلا وه اذبف . لظااو

 هنآآل كلذو ؛ ريقف ىأ لئاع لجر : لاقي  اورقتفتال نأ دارا : مهضعب لاق«ىلاثلا هجولا إل

 . رقتفي مل هتاقفن تلق اذاو٠ هتاقفن تلق هلايع لق اذا

 : هأنعم (اولوعت ال نأ ىندأ كلذ) لاق هنأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا نع لقن (ثلاثلا هجولا ل

 كلذ ىف ساناا هأطخ دقو : نآرقلا ماكحأ ىف ىزارلا ركب وبأ لاق ملايع رثكتال نأ ىندأ كلذ

 فاق نأ ب لا ده سس 0 نم لكو فلسلا نيب فالخال نأ“ هدأ هر ا

 كلذ ناكل اوليعتالنأ ىندأ كلذ : ليق ول هناأل ةغللا "ىف أطخ هنأ : اييناثو ءاوروالو اوليمتال نأ

 ةدحاولا ةجوزلا رك ذ ىلاعت هنأ : اهثلاثو « ةغللا ىف أطخ هنا اوليعتب (اولوعت) ريسفت امأف « امقتسم

 كلم ءاش نم ددعلا نم عمجي نأ هل نأ فالخ الو « ءاسناا ةلزنمب لايعلا ىف ءامالاو نيبلا كلم وأ
 وهو « اعبار اهجو نءطلا ىف مظنلا بحاص دازو . لايعلا ةرثك دارملا سيل هنأ انملعف , نيعلا

 نأ بجوف « اورقتفت نأ لقي مو (ةدحاوف اولدعت ال نأ متفخ ناف) ةيآلا لوف كاق لات

 روجلا وه كلذو : لدعلا دضب الإ هياوج نوكحي الو. ظرشلا اذه لع افوادعم باولسا نوكي

 ::لوقأ اناا لايك

 هنأ هيلع هللا ةحر ىعفاشلا نع لقني مل هنأ كلذو ةك اكرلا ةياغ ىف وبف (لوألا لاؤسلا امأ)

 نق ةرخآ اهعودف ةكذ هتكناو ا ولتمال5 وز وضالو أم ةبالا ايديا نأ نإ رامغإلا لارا

 نم نيرخأتملا عنمبال كلذف ةيآلاريسفت ىف اهجو اوركذ اذا نيمدقتملا نأ هقفلا لوصأ ىف تبث

 نورخأتملا اهطبذتساىتلا قئاقدلا تراصل الإو كلذ زاوج الولو ؛ اهريسفتىفرخآ هجو جارختسا

 ىذلا نف : اضيأو ؛ فلخ دلقم الإ هلوقي ال كلذ نأ مولعمو « ةلطاب ةدودرم هللا مالك ريسفت ىف

 أ 2 مس 10



 ةنآلا «اولوعتال نأ ىدأ كلذ ىلاعتهلوق ١

 كل ةدئافلا | سي رككم . 2 أ ةعبرأ ودخلت نأ هئلاَي ةفئاطل و, ةثاللث ثا اوذعأ نأنيرخآ

 : ملعأ هللا ر ها كذاهواولا ت6 أو

 : هريدقت «باط املاحلا ىلع بصنلا هلحم (عابرو ثالثو ىتتم) هلوق 4ةعباسلا ةلأسملا)

 اك انرأو . انزلاق انالثو ءانيتنف نيتنن «أ دانكلا اذه تادؤدعم ركل تابيطلا اوحكناف

 «(مناعأ كلنا رزة رفا ادعت نأ متفخ نافإ ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيفو

 لدعلا كرت متفخ م دادعألا هذه نيب اولدعتال امرأ متفخ ناف : ىنعملا (ىلوألا ةلأسملا)

 ل لآ ا ني دلاو ة وسلا فا يرش ١ ةكولخملاب آوأ, ةدحل او رةج وازن وقتك اذ ءاهقوفاف

 ترثك أ كيلعال « رئاهلا نم ةنؤم فخأو ةعبت لقأ نهنإ ىرمعلو ؛ رصح ريغ نم ءامالا نيبو

 . لزعت مل مأ نهنع تلزع ؛ لدعت مل مأ مسقلا ىف نبنيي تلدع تللقأ مأ نونم

 اورذوةدحاو اوراتخاف وأ اومزتلاف : ىنعملاو ءاتلا بصنب (ةدحاوف) ءىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 عفرلاب(ةدحاوف) ءىرقو  هبكيلعف لدعلا متدجو امنيأف ءلدعلاعم رودي هلك مالا ناف ءاسأر عما

 : مكاعأ كا ا مكبس وأ «ةدحاو تفكف : ريدقتلاو

 تادابعلا لفاونب لاغتشالا نأ نايب ىف ةيآلا هذه تحي نأ هللا همحر ىعفاشلل (ةثلاثلا ةلأسملا)

 «ىرستلا نيبو ةدحاولاب جوزتلا نيب ةيآلا هذه ىف ريخ ىلاعت هللا نال كلذو « حاكتلا نم لضفأ

 وأ حافتلا لك: بيبطلا لاق اذا اك. ةبولطملا ةمكحلا ىف امهنيب ةاواسملاب رعشم نيئيشلا نيب رييختلاو

 ةيآلانأ اكو ء ضرغلا مامت ىف رخآلا ماقم امئاق امهنم دحاو لكن وكب رعشي كلذ ناف ؛نامرلا

 نيدلانيصحتو جاودزالا ونكسلا وه دوصقملا نآل ؛ اهيلع لدب لمعلا كلذكف ؛ةيوسنلاهذه ىلع تلد

 ةكولمت ةأرملا تناكاذا اهفمالكلا انضرف نإ ًاضيأو ؛ نيقيرطلاب لصاح كلذ لكو « تيبلا اصمو

 هذه تبثاذاو «ىرستلا نيبو جوزتلا نيب ءاوتسالا لوصح ادج ربظي انهبف ء امب جوزتو ابقتعأ مث
 ىرستلا نمل ضفأ ل فاونلاب لاغتشالا نأ ىلع انعمجأ : لوقنف . نايواستم ىرستلاو جوزتلا نا ةيآلا

 ةلاحالىناثلا ىواسملا ىلعدئازنوكينييواسنملادحأ ىلعدئازلانال ؛ حاكنلا ندلضفأن وكي نأ بجوف

 . ناتلئسم هيفو (اولوعتال نأ ىندأ كلذ) ىلاعت لاق مث

 اولوعتال نأ نم برقأ كلذ : ريدقتلاو ء برقالا انبه ىتدالا نم دارملا (ىلوألا ةلأسملا 9

 . هيلع مالكلا ةلالدإ «نم» فذح نسحو

 ١) اوليمتالو اورو#تال : هانعم : لوألا : هوجو (اولوعتال نأ) ريسفت ىف (ة يناثلا ةلأسالا «



 ب ٠ ةيآلا اسنلا نم كل باطام اوحكناف» ىلاعت هلوق

 نأ :ىناثلا . ةسابالا ىمالا بتارم لقأو (هوعبتاف) لاقف هعابتاب انرمأ ىلاعت هللا نا مث « عست

 ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةقيرط عبرآلا نم رثك لاب .جوزتلا ناكو « هتقيرط لجرلاةنس

 اذه رهاظف «ىنم سيلف ىتتس نع بغر نف» لاق مالسلا هيلع هنا مث ٠ هل ةنس كلذ ناكف

 تبثي نأ نم لقأ الف « ةعبرآلا نم رثك أب جوزتلا كرت نم ىلع موللا هجوت ىضتقي ثيدحلا

 زاوجلا لصأ

 ناليغاذلا يؤارام' وهو ربكلا : لولا : نيزرعأ لعارصملا [تانثإ قءاهقفلا ديكتتا نأ معاو

 نا ىورو ؛ نيبقاب قرافو اعبرأكسمأ :لسو هيلع هللا لص لوسرلا لاقف «ةوسنرشع هتحتو لسأ

 «ةدحاو قرافو اعبرأ كسمأ» مالسلا هيلع لاقف ةوسن سمخ هتحتو ٍلسأ ةياواعم نأ كفرت

 ربخلا اذهب رصحلا مدع ىلع لدامل نآرقلا نأ : لوآلا : نيهجوافيعض قيرطلا اذه نأ ملعاو

 هيلع هلفاف (لاخ ةغقاو رثخلا نأ وهو :؛ىاثلاو تاج ريح نإ انج ازولا اور تارتلل اخف كلذ لك

 ريغ قاوباا نيبو ةعبرالا نيب عمجا نآل قاوبلا ةقرافمو عيرأ كاسماب هرمأ امنإ مالسلاو ةالصلا

 نكي الفربهلا اذه ىفمئاق لامتحالا اذهف ةلخجابو ٠ عاضرلا ببسب وأ ء بسنلاببسب امإ « زئاج

 . هلثع نآرقلا خيسأ

 وه اذهو عبرألا ىلع ةدايزلا زوجيال هنأ لع راصمالا ءاهقف عامجإ وهو «ىلاثلا قيرطاار)

 . ةيالاهذه خسنعامجالا : لاقي ف يكف «خسنيال و خسني ال عامجالانأ : لوالا::نالاوسةفوديعللل

 دحاولا ةفلاخم عم عامجالاو : عبرألا ىلع ةدايزلا ةمرحب نولوقيال اذاذش اماوقأ ةمالا ف نأ :ىتاثلا

 دقعنبال نينثالاو

 هيلع هللا لص لوسرلا نمز ىف خسانا لوصح نع فشكي عامجالا : لوألا قف افلا

 هتفلاخمب ةربع الف ةعدبلا لهأ نم عامجالا اذه فلاخم نأ :قاثلانعو ٠ ملسو

 ثالث وأ ىنثم : لاقي نأ ريدقتلا اذه ىلع ىلو ألا ناكف متلقام ىلع ىماألا ناكاذاف : لبق ناف

 ؟ عوأ»نودفاطعلا واوب ءاج ملف ؛ عابر أ

 هنأو :ماسقالا هذه دحأ ىلعالا كلذ زوال هنأ ىضتقي كلذ ناكل «وأ» ةملكب ءاج ول : انلق

 ثيلثتلاب رخآلا ضعبلاو « ةينثتلاب ىنأي مهضعب نأ ىنعمب « ماسقألا هذهنيباوعمجي نأ زوجدل

 |مسق اوراتخي نأ ةفئاط لكل زوحي هنأكلذ دافأ واولا فرح هركذ الف ؛ عيبرتلاب ثلاثلا قيرفلاو

 نيمهرد ءفلأوهو لاملا اذه اومسنقا : ةعامجلل لجرلا لوقي نأ هريظنو « ماسقألا هذه نم

 ضعبلو ) نيمهرد نيمهرد انخان نأ مهضعبل زو أ كارالاو » ةعل رأةعد و 08 ةنالث ةنالث و ) نيمهرد



 ةيآلا «ءاسنلا نم مكل باطام اوحكنافد ىلاعتهلوق 6/١

 3 0 ديعلا ايف جردنيال ةيآلا هذه

 نودرار>اللا عورشم عبرالا حاكن نأىلإ ءاهقفلارثك أ بهذ : لوقنف ةمدقملا هذه تفرعاذإ

 1 ةيآلا هذه رهاظب كك عبرألاب جوذتي نأ ديعلل لحب : كلام لاقو « ديبعلا

 نايس رازسألاب ةفتع ةيآلا هذ نأ لع جتحا ىعفاشثلا نأ . هللا نيجي ذل كامارو

 ةدحارت رادع الث نأ متفخ ناف) ةيآلا هذه دعب لاق ىلاعت أ نر ذل ايمان رانا نوط كال

 2 1 نبط ناف) لاق ىلاعت هنأ : ىناثلاو ء رارحأللل الإ نوكيال اذهو )م دكا ةيككلماماوأ

 هديسل نوكي لب « رهملا نم هتأرما سفن هنع تباطام لك أيال دنعلاو (اًيرم اًئينه هولكف اسفن هنم

 "0 كلا ل ط7 دل حلا ىاامقتلا ل اوحدف « نالقشلم,ناماوعةنروا ذ] .ة1كلام«لاق

 دحاو قست ىلع ةيلاوتهتدروتايآلا هذهىف تاباطخلا هذه نأب هنع هللا ضر ىعفاشلا باجأ

 رهاظ نأ ملع نم ءاهقفاا نمو ٠ كلزدك كلا نأ كف رار الاب ابضاتقتما بضع نتف رغ الق

 ًاريثأت قرال نأ ىلع انعمجأ : اولاق ٠ سايقلاب مومعلا اذه اوصصخ مهنأالإ ديبعلل لوانتم ةيآلأ هذه

 لصحب نأ بجو حاكتلا قوقح نم ددعلا ناكاملو ؛ ةدعلاو قالطلاك « حاكناا قوقح ناصقتن ىف

 معأ هللاو و كل نول ك1 را ينال تافقيملا

 نآرقلاب اوجتحاو ؛ديرأ ددع ىأب جوزتلا زوحي هنأ ىلإ ىدس موق بهذ (ةسداسلا ةلأسملا)

 باطام او>حكتناف) هلوق نأ : لوألا : هجوأ ةثالث نم ةيآلا هذبم اوكسمت دقف نآرقلا امأ ء ربخلاو

 ءانثتسالا حو .هنمهؤانثتسا حصيوو الإ ددعال هنأ ليلدب دادعألا عيج ىف قالطإ (ءاسنلا نم ل

 كلذل اصيصخت حلصيال (عابرو ثالثوىتنم) هلوق نأ :ىناثلاو . الاد ناكل هالولام جارخإ

 هذه ركذ نا :لوقنلب ؛ قابلا ىف كلا توبث ىنيال ركذلاب دادعالا ضعب صيصخت نآأل « مومعلا

 ىلإب هذا تئشام لعفا : هدلول لاق اذإ ناسنالا ناف : الط مرجحلاو جرحلا عفر ىلع لدي دادعألا

 رجحلا عفرو « اقلطمهيلا ةريلا مامز ضيوفت ىف اصيصنت ناك« ناتسبلا ىلإو ةنيدملا ىلإو قولا
 راكم ف انذإ كاك لبأ ةرركذملا امال كلخأ ندالل اهضخ كلذ اوك "لؤو“# اقلطم هنعجرحلاو

 هلوقادعر داندعاللا قضعلا 523 ذاق" نذعتم دادَغاللا عسي ركذف م ا اديه | كفا هزيغتو

 : ثلاثلاو . دادعالا عيمج ىف نذالا لوصح ىلع اهيبنت كلذ ناك (ءاسنلا نم باطام اوحكناف)

 قحلالب ؛ةعستديفيوهو ؛ عومجملا اذهلحديفي (عابرو ثالثو ىنثم) هلوقف قلطملاعمجال واولا نأ

 الرق دك ) نانا نيف نك لب كلم قربت نع ةراض لنل ىقم ةهلؤقا نال 1 ةغةينانم نيت هنأ

 نع تام ملسو هيلع هللا ىلص هنأ رتاوتلاب تبث هنأ : لوألا . نيهجو نف ربخلا امأو : ةبقبلا يف



 ا . ةيآلا «اسنلا نم كل باطام اوحكنافهىلاعتهلوق

 نم كل لحام ىأ (5كل باطام) هلوق : فاشكلا بحاصو ىدحاولا لاق 4ةثلاثلا ةلأسملا))

 (مكانبو مكتاهمأ مكيلع تمر>) هلوقفف ةروكذملا عاوناألا ىهو « اهحاكت مرحي نم نبنم نآل ءاسنلا

 باطام) هلوب دارملا ناكولف . ةحابإرهأ (اوحكناف) هلوق نأ انيب اناأل كلذو ءرظن هيف ىدنع اذهو

 كلذو : ,كل احابم اهحاكن نوكي نم حاكت ركل انحبأ : لاقيام ةلزنم ةيالا تلزنل مكل لحام ىأ )ص

 نال  ةلمج ةيآلا ريصت هوركذام ىلع ةيآلا لمحت نأ ريدقتبف ًأضيأو ؛ةدئافلا نع ةيآلا جرخم

 المح اذإامأ : ةلاحال ةلمج ةيآلا تراص ةيآلا هذه ىف ةروكذم نكت مل امل ةحابالاو لحلا بابسأ

 لوصأ ىف تبث دقو . صيصختلا هلخد اماع ةيآلا تناك« بلقلا ليمو سفتنلا ةباطتسا لع بيطلا

 صوصخملا ماعلا نال « ىلوأ لامجالا عفر ناك صيصختلاو لامجالا نيب ضراعتلاعقو ىتم هنأ هقفلا

 الصأ ةجح نوكيال لمجملاو ء. صيصختلا لحم ريغ ىف ةجح
 ءاعبرأ اعبرأو ءاثالث امالثو ؛ نينثا نينثا : هانعم (عابرو ثالثو ىنثم) «ةعبارلا ةلأسملا )9

 نلف لدعلا ءأ ءفصولا و لدعلا : ناردأ اف عدتجا هنأ : لوألا : ناهجو هيفو فرصن:هريغوهو

 ارا ب كيوتو! فرو رع ::كوقت كى ىرخأ ةقلك اع كيوتو ةيط كفر كلل نع درا لا

 ةلوةدلل دف ء كفصو هنأاامأ و ءال ودعم ناكف نيقنث نيتنث : ىتم : كاوقب ديرت انهه اذكه ؛ !ذا11

 . فصو هنأ كشالو (عابرو ثالثو ىنثم ةحنجأ ىلوأ) ىلاعت

 اهلوصأ نع ةلودعماه:أل نيلدع ايف نأ ةفرصنم ريغ ءامسألا هذه نأ ناب ىف (ىناثلا هجولا إب

 «قيتن نتن لب ءاطقف قيتنث ىتم كلوش, ديارتال كنان اهزرركش نع ةلزودعم انا اضل ١ لاك

 ىءاج :تلقاذإامأ ؛ طقف ددعلا اذه ءىجب نعرابخالا كضْرغ ناك ةثالثوأ نانثا ىنءاج : تلق اذاف

 ددعلا نم ناعون ظافلألا هذه ىف لصح هنأ تبثف ,نينثا نينثا عقو مهئيجم بيترت نأ دافأ ىنثمموقلا

 ؛ فرصلا عنم كلذ بجوأ ناببس مسالا ىف عمتجا اذإ هنأل كلذو « فرصلا نم عنمي نأ بجوف

 لدعلا هيف لصحاذإ اذك و . هفرص عنتميف لعفلل اهباهشم ريصيف نيتهج نم ابئان كلذلج ال ريصي هنال

 ملعأ هللاو هفرص 00 نأ بجوف نيدهج نم

 كلذوديبعلا لوانتيال (ءاسنلا نم 5ل باطام اوحكناف) قيةحتلا لهأ لاق ( ةسماخلا ةلأسملا))

 هنأ ليادب كلذك سيل دبعلاو ؛ اهحاكن ىلع ردق ةأرما هل تباط ىتم اناسذإ لوانتيامتإ باطخلا نال

 هللا برض) ىلاعت هلوقف نآرقلا امأ ؛ربخلاو نآرقلا هيلع لدي و « هالوم نذابالإ حاكنلا نم نكمتيال

 ربخلا اهأو : حاكنلاب القتسم هنوك ىفني (ءىثىلع ردقيال) هلوقف (ءىث ىلع ردقيال اكوام ًادبع الثم

 نأ هانركذ امب تبثف « رهاع وهف هالوم نذإ ريغب جوزت دبع اميأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف



 ةيآلا ( اسنلا نم 5 باطام او>كن اف »ىلاعت هلوق 1/١

 1 رشا «تساطرا تشل ل ا ا

 3 0 َْن را َتَدلْعَو 0 ماسلا ن نم ا باطام اوكا

 6« الات د ندا كآذ ١ 0-5 500 3 ةدحاوت اولد

 لاومأ قافنإل افي دخأ# ا همن عل لام 0 اذا انقل هدنع

 دقف تاجوزلا ةرثك دنع (ىماتيلا لاردأ ىف اوطسقتال نأ متفخ نإو) ىلاعت لاقف نمماع ىماتيلا

 ًاضيأ عبرألا ىف متفخ ناف «فوحلا اذه لوزب ىعبرأ نم رثكأ اوحكتتال نأ مكيلع ترظح

 اذهو « ةدحاوف متفخ ناف « ناتاثاف مفخ ناف ؛ ثالقف عب راآألا نم متفخ نور لاق لبا هناك

 ف ىلعتلا ند لولا نم عمي امك ام حاكتلا نم راثك آلا نمد فوظخ ىلاعت هل ف 3 برأ لولا

 نيتكلار ددعلاب جوذتلا دنع ريثكلا قافنالا ىلا ةجاحلل ميلا لام

 اولدعت ال نأ متفخ ناف عابرو ثالثو ىتثم ءاسنلا نم كل باطام او>كنافإ) ىلاعت هلوق امأ
 (« اولوعت ال نأ ىندأ كلذ مكتاعأ تكلمام وأ ةدحاوف

 : لئاسم هيفف

 هلوقنال كلذو  ةيآلا هذب اوكسمتو بجاو حاكنلا : رهاظلا باحصأ لاق « لوألا ةلأسملا)

 لاتكت هلوقب بجاوب كل هنأ نايب َّق ىعفاشلا كّشماو 04 بوجوال رماللا رهاظو «رمأ(اوحكناف)

 ىشخ نمل كلذ)هلوق ىلا (مكناجأ تكلم اف تانهؤملا تانصحملا ميكني نأ الوط _كنم عطتسي لنمو)

 كلذو « هلعفنم ريخ ةروصلا هذه ىف حاكنل ا كر انأب لاك ك3( ا أوريصت 0

 . بجاو هنإ لاقي ن نأ نأ نع الضف كروت شيلا هنأ ىلع لدي

 سنجلا هب دارأ هنأ : اهدحأ : هوجول باط نم : لقي ملو (باطام) لاقامتإ (ةيناثلا ةلأسملا)

 ىلا ةعيفملا كا اكاو .ك 2 ئذلا غلا اكلذامرىجملاو ةرفأ رطاوألا ]حر لوقف: ؟ كدنعام.:: لوقت

 2 ءاذذلا نم بيطلا اودكناف : هريدقتو 3 ردصملا ريدعت ف هدعبام 0 (ام) أ : امناثو 2 كدنع

 نودباع متنأ الو) لاقو (اهانب امو ءامسااو) ىلاعت لاق . نابقاعتي امبر «نمدو «ام» نا : اهئلاثو

 (هنطب ىلع ىثمي نم مهنف) لاقو ءدعرلا هل حبسام ناحبس : ءالعلا نب وريعوبأ ىكحو (دبعأام

 مهجاوزأ ىلع الإ) هلوق : هنمو . ءاليقعلا ريغ ةلزنم ثانالل اليزنت ءامد ركذ امنإ : اهعبارو



 ااا 0 وطسقتال نأ متفخ نإو» ىلاعت هلوق

 2 : لكاسم ةيآلا

 هللالاق :لدعاذإ لجرلا طسقأ لاقي ؛ لدعلا طاسةالا:هللاهمحر ىدحاولالاق (ىلو ألا ةلأسملا)

 (طسقلاب نيماوق اونوك ) ىلاعتلاق ؛ةفصنلاولدعلا طسةلاو(نيطسقملا بحبهللا نإ اوطسةأو)ىلاعت

 راج ىععا طق :اولإق اذاف كيصنلا وهو كلعبقلا 6 اك ظفار طق لكار جاجزلا لاق

 « هطست ىلع هتبلغ اذإ هتطساق : اولاق مهنأ ىرت الأ « هببصي ىذلا هطسق ىف هبحاص د ملظ هن أ وذا

 ىلع ىنبف ءلدعوطسق اذ لاف مار اف طسقأ اولاق اذإو 3 بلغو راجو ملَظ ءانب لع طسق ىبف

 .همسقو هلعفو هلوق فلدءلاو فصنلاب أ اذإ نأ ان

 كل باطاماوحكناف) هلوقو طرش (اوطسقتال نأ متفخ ناف) هلوق نأملعا (ةيناثثا ةلأسملا)
 : هوجو هيف نيرسفدللو 2 طرشلا أذ ءازجلا آله قلعت فيك هنأ ناب نه ديالو 0 ءازج (ءاسنلا نم

 اناا ارامل نأ متفخ نإو) هللا لوق ىنعمام : ةشئاعل تلق : لاق هنأاة زارع وع غو كيلا

 ديرب هنأ الإ : !ذامجو الام ف بغريف املو رجح ىف نوكت ةميتيلا ىهىتخأ نبااي :تلاقف (ىئاتيلا

 بذي ند ا ل نأ هلل ةئدر ة اهلماع ا ل اذإ 3 4 اهقادص نم ند احكني نأ

 ]ودكم اذ نرخ اكن دنع اتبلا»] وملظت نأ متفخ نإو : ىلاعت لاقف «اهنع جوزلا كلذ رش مفديو اهنع

 هللا لوسر اوتفتسا سانلا نإ مب : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق ءاسنلا نم كل باطام نهزيغ نه

 00 هللأ لق ء ءاسنلا ىف كنوتفتسي و) ىلاعتهّللا لزنأف « نيف ةيآلا هذه دعب لسو هيلع هللا ىلص

 ا ف كا ايكلا َّق يلع لت امو) لاعت هلوقو :تلاق (ءاسنلا عا ف باتكلا ف ميلعىلتي امو

 (اوطسقت ال نأ متفخ نإو) هلوق ىهو ةيآآلا هذه هنم دارملا (ماسنلا

 مهاومأ لكأ ىف امو ىماتيلا ىف ةمدقتملا ةيالا تلزن امل هنا : ةيآلا 0 ّى (ىلثلا هجولا )

 اوجرحتف : ىماتيلاقوقحىف طاسقالا كرتب بوحلا مبةحلي نأ ءايلوألا فاخ : ريبكلا بوهلا نم

 نمةوقحت موقي الف ء رثك أو جاوزآلا نم رشعلا هتح ناك امبر مهنم لجرلا ناكو « مهتيالو نم

 نيةئاخا|ونوكف  اهنم متجرحتف ىماتيلا قوقح ىف لدعلا كرت متفخ نإ : مل ليقف « نهنيي لدعي الو

 وهو هنع بات وأ م نم جرحت ند د تاحوكتملاددع اولاقن 2 اكل نه 0 عا رم

 قدح ْق 0 نإ 5 ليقف ىماتيلا ةبالو ند نوج رحت اوناك مهنأ 0 « ثلاثا هجولا )

 دلو ا داود ينام مك داقلو >-كناف  انزلا نم نيفئاخ اون وكف ىماتيلا

 َْن 0 اجرلا ناك لاق نك نع وراك: ليوأتا ىف (عبارلا هجولار)



 ةيآلا «ىفاتيلا ىف اوطسقت الأ متفخ ناو» ىلاعُت هلوق 37

 2 هر مَ ا

 ا ا ْى ا ا الأ فخ نأو

 نوكي اذه ىفو « كلذ دعب هلدب مازتلا عم افاس مهتيلا لام اولكأي نا لدا ادع نر

 . بطلاب 1 ثدي 1 كك

 اومضت الو هانعم : لوألا : ناهجو هيفو 4 كلاومأ ىلإ مطاومأ اولكأت الو) ىلاعت لاق مث

 اثلاو . اهب عافتنالا ل ىف ملاومأ 1 ؟كلاومأ نيب اوقرفتال ىتح قافنالا ىف ؟لاومأ ىلإ محلا 5

 حصأ 0 عم ىأ (هللا ىلإ ىراصنأ نم) ىلاعت لاق « عم» ىبحمي «ىلإ» نوكي نأ

 رئاس اذكف ؛مرحياك ميتيلا لام لكأ نال ف رصتاا هب دارااف « لكلا ركذ ناو ىلاعت هنأ لعاو

 نا تبثف « لكؤي نا حصي الام لاملا ىف نأ هيلع ليلدلاو :ةمرحلاوماللا كلتل ةكلبملا تافرصتلا

 : فرصتلا ااا عقيم مظعم هنا لكألا ذ اك 2 فرصتلا 4م دارملا

 لخد ةمدقتملا ىلوألا ةيآلا ىف املظ ىئاتيا لاومأ لكأ مهيلع مرح امل ىلاعت هنا : لبق ناف

 7 ملاومأ عم ابلكأ نع ىبنلا ةداعإ ىف ةدئافلا اف ءاهريغ عم ابلكأو اهد>و ابلكأ اهيف

 كلذ عم مثو لالح نم هللا مهقزر ع لماتنلا لااوما نع نعتسم )وناك 'اذإ مهنال : انلق

 .ق>أ مذلاو غلبأ حبقلاناك«ىئاتيلالاومأ ىف نوعمطي

 ميظع مثإ ةمرحلا تاهجلا عيمج نم مينيلا لام 1521نا كلاذ نعز .ىلخلا تررع/لاذت هنأ ملعاو

 هلوق نال كلذو ٠ لكلا ىلإ دوعت ةيانكلا : هللا همحر ىدحاولا لاق (اريبك ابو> ناكهنا) لاقف

 مأ قالط ناد مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . ريبكلا مثالا (بوحلاو) لكألا ىلع لد (اولكأت الو)
 لهاأل ب وحلا : ءارفلا لاق ردصملاو مسالا ىف تاغل ثالث باحلاو بوملا ةلاذكو ةاطاوالا كوؤأ

 «ىتبو>- لسغاو ىتبوت لبق برد مالسلاو ةالصلا هيلعلاق مثالا هانعهو ؛ ميغل باحلاو  زاجحلا

 ند ةيلكلا) رظفإا ناو :«لافقلا لاه لاقلاوو ,لاوقلاك تاخلا وأتوب از فافكتلا تحاض لاق

 بوحلا : نويرصبلا لاقو «© هو ككل عجوتيام باكترا وه بوح لاف ؛عجوتلا وهوبوحدتلا

 ضعبلا ىف اهضعب لخدي مث ؛ ةدحاولا ةراا ؛ةبوملاو ؛ مسالا مضلاب بوحلاو ءردصم ءاحلا حتفب

 نسحلا أرق : فاشكسلا بحاص لاق . اردصمريصيف امالك هتيلك دق : لاقي مث مسا هناف مالكلاك

 .اب اح ٠ ءىرقوءانو>

 ( ىاتيلا ىف اوطسقتال نأ متفخ نإوإ ىلاعت هلوق

 ىفو ةحكنالا كح وهو ةروسلا هذه ىف اهركذ ىتلا ماكحألا نم ىناثلا عونااوه اذه نأ معا



 0 ٠ ةيآلا «بيطلاب ثيبخلا اولديتتالو» ىلاعت هلو

 لام هعم ناك ٠ نافطغ نم لجر ىف تاز اهنأ حيحصلا : نورسفملالاق . مهءارشب مهمارشو مهماعطب

 تلزنف « ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىلإ اعجارتف ؛همعهعنف لاملا بلط غلب املف « ميتي هل خأ نبال ريثك

 هلامعفدو ءريبكلاب وهلا نم هللاب ذوعن « لوسرلا انعطأو هللا انعطأ : لاق معلا امعمس املف , ةيآلا هذه

 ىأ «هراد لحي هناف اذكه هبر عطيو هسفن حش قوي نمو» ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا لاف ؛ هبلا

 قبو رجآلا تبث» ملسو هيلع هللا لص ىنلا لاقف . هللا ليبس ىف هقفنأ هلام ىصلا ضبقاملف .هتنج

 ؟ هللا ليبسفف قفنيوهو رزولاقب فيكف « رجلا تبث هنأ انفرع دقل هللا لوسراي : اولاقف «رزولا

 . هدلاو ىلع رزولا قبو مالغلا رجأ تين : لاقف

 سخلا دعب هيلع رجحال هيفسلا نأ ىلع ةيآلا هذبب ىزارلا ركب وبأ جتحا (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 سنؤي ملوأ دشرلا هنم سنوأ :هيفسلا لوانتي قاطم ( ماو مأ ىاتيلا اوتآو) هلوقنأللاق :نيرشعلاو

 ؛« نسلا اذه غواب لبق دشرلا سانيإ نأ ىلع ءاملعلا قافتال ةنس نيرشعلاو سنلا لبق هب لمعلا كرت

 سلا ءارجإ بجوف ؛ نسلا اذه دعب دجوي مل عامجالا اذهو « هيلا لاما عفد بوجو ىف طرش

 .ةيآلا هذه رهاظ ِح لع ىسلا اذه 5

 دعب اوزيم م 'إ مث « ةلمج ايف ىناتيلا ركذ ىلاعت هنآل , ةماع ةيآلا هذه نأب : هنع انباخأ باجأ

 محلا ومأ#مءاتيإ نيتي الا نيتامب مرح (مكاومأ ءاهفسلا اوتؤتالو) هلوقبو (ىاتيلا اولتباو) هلوقب كلذ

 . ماعلا لع مدقم صاخلا نأ كشالو . ءاهفس اوناك اذإ

 : لئاسم هيفو( بيطلاب ثيبخلا اولدبتت الورل ىلاعت لاق مث

 ىنعمب لعفتلاو ٠ اولدبتست الو ىأ . اولدبتت الو : فاشكللا بحاص لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 ىدحاولا لاق: اراحتتمالا ىدم ارخأتلاو «لاجتتسالا يدع لجفتلا هنمازأ كوخ ريغ لايم

 هناكمامادخأ اذإ ءىثلاب ءقتلا لدت ::لاقشب هللا 0

 : هوجو لدبتلا اذه ريسفت ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا )

 وهو لالحلاب ؛ ىناتيلا لام وهو مارحلا اولدبتستال : جاجزلاو ءارفلا لاق «لوآلا هجولاإ)

 ::ىاقلا/هناكف ريم ولك أنف نم زاإلا 113 كرتللا نازل نانا رو ينال ركل ميبأ ىذلا مكلام

 اهنم عروتلاو اهظفح وهو بيطلا رمآلاب « ىاتيلا لاومأ لازتخا وهو ؛ ثيبخلا مالا اولدبتستال

 تيفال لع قيودا ةناكم لفك هلام[ نم نقلا دحأ مينيلا ىلو ناكهنا نيرثك آلا لوق وهو

 اذه نرميل لعن هجاولا اذه" ى..كاتدكتلا' نيحانطر نولطو «:نيمتملا ليا كلو لاو ل 01

 :عبارلا . ىصلا لام نم ةنيمس ناكم ءافي هنم ذخأيف هلاقيدص مراكي نأ الإ ليدبت وه امنإ لدبتب

 «و رخفدس عمد



 ةيآلا «مهلاومأ ىماتيلا اونآودىلاعتهلوق 1

 ماتيأو متي اضيأ ذوجيو ؛ , ىمادنو ميدنك ؛ىاتيو مقي زوحيو : هللا همحر لافقلا لاق . ىماتي مئات 1

 "فلا مثأو 52-7

 اهيتي ماد اف «ريغصلاب صتتخم ,بتيلا مسا كلارك د انآ رهو ناو لا هاف م(ةثلاثلا ةلأسملا 2

 اوت آو) لاق فيكف . اهني قبي ملهيلا هلام عفد زوجي ثرحب اريبك راص اذاو : هيلا هلام عفد زوجيال

 | كارا دلل دل ]ىاتبلا نما دارملا لوقت نأ :؛ل والا: نيقي رط لع دنع تازجلاو( مهاومأ ىاتيلا

 مهامس ىلاعت هنأ : ىناثلاو « ةغللا لصأ ىضتقم ىلع ىناتي مهامس ىلاعت هنأ : امهدحأ : ناهجو هيف مث

 (نيدجاس ةرحسلا قلأف) ىلاعت هلوقك تقولا اذه ىف لاز دق ناكناو متيلاب مدبع برقل ىئاتيلاب

 ىف لجالا غولب «ةدعلا ءاضقنا ةيراقم ىلاعت هللا ىعس ًأاضيأو ؛ دوجسلا لبق ةرحس اوناكن يذلا ىأ

 هذه ىف ىماتيلا نم دارملا نأ لعل ديو . غولبلا ةبراقم ىنعملاو (نهوكسمأف نبلجأ نغلب اذاف) هلوق

 غوابلا لبق حصيال داهشالاو (مهيلع اودهشأف مهلا ومأ مهلا متعفد اذاف) ىلاعت هلوق نوغلابلا ةيآلا

 غولبلا دعب مصي امناو

 : ناهجو ةيآلا قف قيرطلا اذه ىلعو « راغصلا ىماتيلاب دارملا :لوةن نأ «ىناثلاقيرطلا)

 مث نيذلا ءالؤه نأ ىنعملا ناكف « لبقتسملا لوانتي امنا مالاو ءسأ(اوتآو) هلوق نا : امهدحأ

 : ىناثلاو.ةضقانملا تلاز هجولا اذه ىلعو ؛مهلاوهأ مهنع مثيلا ةفص لاوز دعب موتآ لاحلا ىف ىماتي

 زوج ناك هناهيفةدئافلاو مهتودكو ا هيلا نوجاتحام ىماتي مهنوك لاح ماعلا اوتو :ةارملا

 وهو لاكشإ هيفو « كلذ ىلاعت هللا حاب اذ: اورنص هنرك احا هلع 0 قافنإ زوجيال هنأ نظي نأ

 . كلذ طقس ىلا ومأ لك مهءاتيإ بجوأ املف ؛ مهاومأ نممثوتآو : لاقل كلذ دارملا ناكول هنا

 هذه تازن امل :لاق هنأن سلا نع نآرقلا ماكحأ ىف ىزارلا ركب وب ألقت (ةعبارلا ةلأسملا)

 ىلا كلذ اوكشف ؛مهلاومأ نع ىماتيلا لاومأ اوازعو مهوطلاخي نا وهلا ىماتسلا لاومأ قالا

 ناو ريخ مهل حالصإ لق ىماتيلا نعكنولأسيو) 9 هللا لزنأف لسمو هيلع هللا لص جل

 هيلا هع ارا كذل هل عوار ا ني طلغ. هنأ طار قزازلا نك اونأ لاق (,كنا وخاف مهوطلاخت

 نع ريبج نب ديعس ىوراموهو ؛ىرخأ ةيآب ىوارلا طلغ امنإو عولبلا دعب مهلاومأ ممواَتيِ

 نإ) و ( نسحأ ىه ىتلاب الإ مبتيلا لام اوبرقت الو) هللا لزنأاملل : لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا

 نم هباريشو هماعط نم هماعط لزعف ميني هدنع ناك نم بهذ ( ًالظ ىماتيلا لاومأ نواكأي نيذلا

 ىلاعت هللا لزنأف « ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسرل كلذ اوركذف ٠ ىماتيلا ىلع كلذ دتشاف « هبارمث

 مهماعط كلذ دنع اوطلفن (؟كتاوخاف موطلاخت نإو ريخ محل حالصإ لق ىلاتيلا نع كنولًأسيو)



 ا ظ هل ملاومأ لياتللا 1 نر لاعت كرف

 فيلاكتل اداقنم نوكي نأ دبعلا ىلع بحي هنأ ىلع لديام رك ذب ةروسلا متتتفا امل هنأ معا

 فيلاكتلا ماسقأ حرش ىف كلذ دعب عرش . هطخاسم نع ازرت< « هناحبس هللا

 ةيآلا ىف ىو ىللاعت هنأ اًضيأو . ةيآلا هذه وهو« ىئاتنلا لاومأب قلعتيام « لوألا عونلافإ

 قدم الو مط لفاك ال ثم > اورا صدق منال ؛ماتي الاب ىصو ةيآلا هذه كلذكف ؛ماحرألاب ةَقب كلا

 2 00 / ةدالولا ناكمل 4 اع اع ةقطاع هشام هأ نم لا 0 قرافف ؛ ؛ مهيلع قافشالاديدش

 3 2 - قو (مهاومأ ما هلا اوتآو) لاو

 متيلاو « مهنع اودرفتاف مث ٌوابآ تامنيذلا :ىماتيلا : فاشكلا بحاص لاق 4 لوألا هلأسملا)

 نم مئاهبلا ىفو «ءابآلا لبق نم ىمانأألا ىف متيلا :ليقو « ةميقيلا ةردلاو ةميقيلا ةلمرلاهنمو .دارفثالا

 نأالإ : ءابالانعدارفنالا ءاقبل رابكلاو راغصلا ىلع عقي نأ مسالا اذه قحو :لاق . تاهمألا لبق

 هللا لوسرا لوقت شيرق تناكو « مسالا اذه هنع لاز ؛ هرمأب موقي مقو هلفكي لفاك نع هحلاصم

 نيح اهيلع ناك ىتلا لاحلا ةياكح ىلع امإو ؛ سايقلا ىلع امإ « بلاط ىنأ متي : ٍلسو هيلع هللا ىلص

 «للح دعب متيال» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق امأنو اهل اهضارت هع ىف ايفا [ ع 7

 ركب وبأ ىورو . راغصلا ماكحأ هيلع ىرجتال هناف ملتحا اذا ىنعي ؛ ةغللا ملعتال ةعيرشلا ماعت وهف

 بتكف ؟همتي عطقني ىتم 0 سابع نار ىلا تتك ةدح نإ ناقل هكا

 0 موهتيحل ىلع ضيفم ! لجرأا نأ 8 تايا ورأأض عب 6 )0 همن عطقنا ككل هنم سد ا اذا :هيلآ

 لاق م ؛ قارا هك 0 ل اذا عولبلا دعب همزلب دق ميلا 3 نإ نياع نبأ ريخأف «دعب همّن هنع

 رمأتست» ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق ؛ اهجوز نع ةدرفملا ةأرملا ىلع عقي دق متيلا مساو : ركب بأ

 : زعابشلا لاق## ةغلاب نهرو الإ نمأتستالا ىو ىينلاا

 ىئاتيلا لمارألا ةوسنلا 0ىئايالا حكنت روبقلا نا

 نآالا  لكلاو حفلا كراش ةنللا ]21 2-2 ميتيلا مسا نأ انرك ذ ام لك نم لصاحلاف

 : ريغصلاب صتخغ فرعلا بسك

 كا 0 ءف يةيلاو ؟ىماتي ىلع ميلا عمج فيك : لاقي نأوهو لاؤس انههةيناثلا ةلأسملا)

 هيف امك بحاص لاق« يحارجو حيزا لتقنو ليتقو ئض زانق لسن اللا ؛ ىلعف ىلع عمجي

 0 5 1 ىلاعف لع لعف م م ىمث ميلا ع لاقي نأ : اههدحأ : ناهجو

 باقي مث ؛ سرافو بحاص وحن ءامساللا ىرجبم راج مقتيلا نال مئات مني عسمج : لاقي نأ : ىئاثلاو



 ةيآلا «مملاومأ ىاتيلا اال اود ىلاعت هلوق ماو

 0 لع

 محلاومأ 0 بيطلاب ثيبحلا 0 مم "1

 «؟» 8 ع ناك هنإ كلا لإ

 نمؤمف نوبقريال)لاقو (مكماحرأ اوعطقتو ضرآلا ىف اودسفت نأ متيلوت نإ متيسع لهف) ىلاعت

 نيدلاولابو هايإ الإ اودبعت ال نأ كبر ىضقو) لاقو « ةبارقلا هنإ : لوألا ىف لبق (ةمذ الو الإ
 ىاتيلاو ىبرقلا ىذبو انام>] نيدلاولابو ائيش هب اوككرتشت الو هللا اودبعاو) لاقو (اناسحإ

 انأ ىلاعت هللا لوقي» لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ : فوع نب نمترلا دبع نعإو (نيك"انسملاو

 17 ره ىنأ نعو «هتعطق اهعطق نمو هتلصو اهلصو نف ىمسا نم اهما تققتششا حرلا ىهو نمحراا

 ةلص نم اباوث لجأ هيف هللا عيطأ ءىنث ندام» ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر

 ن0 لاك - لاف نأ قعاو قؤجافلانعلاو تلا نما ةباومع (لغأ هبل ئضع ا لنع نماماؤ و محراا

 ةؤوملا هتيم اي / عفدي و رمعلا ىف امهم هلأ ديزي محنرلا ةلصو ةقدصلا نأ» ملَسو هيلع هللا ىلص هللا

 محرلا ىذ ىلع ةقدصلا لضفأ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو «هوركملاو روذحملا امم هللا عفديو

 باوثلا قاقحتساو محرلا ةلص بوجو ةنسلاو باتكلا ةلالدب تبثف ؛ ودعلا حشاكلا لبق «حشاكلا

 لجرلا نأ : امهادحإ : نيتلئسملصالا اذه ىلع اونب هنع هللا ىضر ةفينح ىنأ باأ نإ مث ءاهم

 لحل كلملا قب ول هنال لاق «؛لاخلاو معلاو؛ كا حالا لثم هيلع قع مرحب محر اذ كلم اذا

 اذه ىلع ءانب مارح كلذو ٠ محرلا ةعيطق ثروي شاحبإ مادختسالا نكل ؛ عامجالاب مادختسالا

 نالاهيف عوجرلا زوحيال مرحلا محرلا ىذل ةبحلا نأ : امهنناثو : كلملا قبال نأ بجوف « لصالا

 روك ذمنيتلئسملا نيتاهىفمالكلاو ءزوحال نأ بجوف ٠ محرلا ةعيطق ثروي شاحنا عوجرلا كلذ

 .تايفالخلا ىف

 ناك هللا ناز لاقف بيهرتلاو بيغرتلاو ديعولاو دعولاكن وكي ام ةيآلا هذه متخ ىلاعت هنإ مث

 نأ بحي هناف هتفص اذه نمو : كلاعفأ عيمج كيلع ظفحب ىذلا بقارملا وه بيقرلاو (ابيقر مكيلع

 ردح ملا نوكي نأ ثحياكلذك ناكادآ هناأو ءاتؤخأ وأ سلا ملعي هنأ ىلاعت نيبف « ىجريوفاخي

 !مكارالو يافا فهاكاخ

 مكلاومأىلا مهلاومأ اولكأتالو بيطلاب ثيبخلا اولدبتتالو مهلاومأ ىئاتيلا اونآو ىلاعت هلوق

 اري 5 ابوح ناكهنإ



 ١م .ةيآلا «ماحرالاو هب نولءاست ىذلا هللا اوقتاو» ىلاعت هلوق

 ناكمل ىوقتلاب ىمأ ىناثلا ىفو « هريغو قاخلاب ماعنالا ناك لوألا ىف ىوقتلاب سمأ هنأ : ىتاثلا

 ايناث لاقو (مكبر اوقتا) الوأ لاق : ثلاثلا . ضعبلا رم ضعبلا سمتاي اهف هب لؤاستلا عوقو

 مهرمأف« ةبيهلاو رهقلا ىلع لدي ظفلهلالاو «ناسحالاو ةيبرتلا لع لدي ظفل برلاو (هللا اوقتاو)

 (اعمطو افو مهبر نوعدي) لاق اك بيهرتلا ىلع ءانب هب رمآلا داعأ مث ء بيغرتاا ىلع ءانب ىوقتلاب

 باقعلا ديدش هنآل هتفلاخخ قئاف كيلا نسحأو كابر هنا : ليق هنأك (اههرو ايغر اننتوعديو)لاقو

 . ةوطسلا مظع

 هللابو «كلأسأ هللا : لاقينألثم وه لبق ماحرألاب وهللاب لواستلا نأ ملعا (ةعبارلا ةلأسملا)

 كلذ فامعتسيو « ريغلاةلً سم هدارمهب ءرملادكو ب اكل ذ ريغ ىلا ؛كيلعهلحأ هتلاب و . كيلا عفشأ

 « ىعملا كح نمرة زهاظا ىبف' ةرخ: ةراززق امأأو « تورطت ةتتاوعمو هلااونر وأ ةنم هقحح ندا ف

 دق مهدحأ نأب برعلا ىف ترج ةداعلا نآل « ماحرالاو هب نولءاست ىذلا هللأ اوقتاو : ريدقتلاو

 ناكو « محرلاب كلأسأ : لاقف كلذ درفأ امرو محرلاو هللا كلأسأ : لوقيف محرلاب هريغ فطعتسي

 اكل كال ذأ محرلاوهللا كدشانن : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لص هللا لوسر ىلا نوكرشملا بتكي

 ؛ماحرالا اوقتاوهللا اوقتاو : ريدقتلاو ٠ كلذ ىلا عجرب ىنعملافبصنلاب ةءارقلا امو ان الفرا

 هللا ىوقت ىنعم نآل « ةفلتخما ىناعملاد- اولا ظفللاب دارب دق هنأ ىلع لديام دحأ اذهو : ىضاقلا لاق

 ماحرألا ءاقتاو « هيصاعمبانتجاو هتعاطمازتلاب نوكي امنإ هللا ىوقتف ؛ماحرألا ىوقت ىنءلفلاخم

 ىلاعت هنأب هنع باحي نأ نكميو . ناسحالاو لاضفالاو ربلاب لصتت امف عطقت الو لصوت نأب
 ” لكلا لوزي ربيدقتلا اذه ىلعو « نيترم ةظفللا هذبم مكت هلعل

 امب جتحاو « ةمعناا ىه ىتلا ةمحرلا نم قتشم محرلا مسا : مهضعب لاق (ةسماخلا ةلأسملا )

 نماهمسأ تققتشا محرلا ىهو نمحرلا انأ ىلاعت هللا لوقيد لاق هنأ سو هيلع هللا لصىنلا نعىور

 لب : نورخآ لاقو . ضعبل سانلا ضءعب نم ةمحرلا عقت ةلاحخلا هذه ناكمل نا هيبشتلا هجوو «ىمسا

 دحاو لك لب : مبضعب لاقو ؛ لصألا هناو مامنالا عقب هدنع ىذلا محرلا نم قتشم محرلا مسا

 . بيرق اذه لثم ىف عازنلاو ؛هسفنب لصأ امهنم

 لاق : لاق رمع نع دهاج ىور .ىلاعت هللاب ةلأسملا زاوج ىلع ةيآلا تلد « ةسداسلا ةلأسملا)

 كووسارران لل لاو[ هنو اع نتن ءاوبلا نعتو «ةوظعأف هاب مكلأس نم» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ٍْ مسقلا راربا اهنم :عيسإ سو ةيلع هللأ لص هللا

 لاق ءابعطقنعىبنلا ديك أتو محراا ق> مظعت ىلع (ماحرألاو) ىلاعتهلوةلد (ةعباسلا ةلأسملا)



 ةيالا «ماحرآلاو هب نولءاست ىذلا هللا اوقتاو» ىلاعت هلوق ١ع

 لوسر نع اهاور لب . هسفن دنع نم ةءارقلا هذهب تأي مل هنأ رهاظلاو « ةعبسلا ءارقلا دحأ ةزمح

 عامسلا دنع لئاضت سايقلاو © ةعللا هده ةحصل عطقلا بجوب كلذو 0 ملسو هيلع هللأ لص هّللأ

 : امهدحأ :ناهجو ةءارقلا هذيلفاضيأو 2 توريكنعلا تيب نم نكواع ىلإ ةسقاللا هده لثمع امسال

 رعشلا ىف كلذ درو هنأ : اهيناثو . ماحرالابو هب نولءاست لبق هناك ءراجلا ريركت ريدقت ىلع اهنأ

 : كلذ قهنوييس دشنأو

 بحي نم مايالاو كيب اش بهذاف انمتشتو انوجمت تب دق مويلاف
 انا ل ا لإ ا ]وا راق ويسر ىرازوملا : لك ىف .قلطن اضيأ دَقنأَو

 نونسحتسي الو نياوهجلا نيتيبلا نبذ مةغللا هذهت ا. إن ونسحتسإ مهنأةاحتلاءال ٌوهنم بجعلاو

 جاجزلا جتحاو . نآرقلا ٍلع ىف فلسلا ءاسلع رباكأ نم اناكامهنأ عم « دهاجمو ةز+ ةءارقب !مابثإ

 ماحراألا تفطعاذاف «مكنابأب اوفلحتال» سو هيلع هللا ىلص هلوقب ىنعملا ةهج نم ةءارقلاهذه داسف ىلع

 ةياكح اذه نأب هنع باوجلا نكميو ؛ ماحرالاب فاحلا زاوج كلذ ىضتقا هللا مسا نعىنكملا ىلع

 لعفلا اذه ةياكحو « محرلاو هلل كلأسأ : نولوةي اوناك منال ةيلهاجلا ىف هنولعفي اوناك لعف نع

 اب آلا فلحلا, نع ىئين ثيدحلاف اضيأوا . لبقتسملا' ف هنع قينلا:دورو قانت الا ئضاملا فامبنع

 لولدم ىنانيال اذهف « محرلاركذ هدعب هب نري مث الوأ هللاب فلحوهلب :كلذكس يل انههو ؛ طقف

 :ناهجو هيفف بصنلاب هتءارقامأ .رجلاب (ماحرآلاو) هلوق ةءارق ىف مالكلا ةلمج اذهف ء ثيدحلا كلذ

 هلوقكرورجماو راجلا عضوم ىلع فطع هنأ ىسيع نب ىلعو ىسرافلا ىلع ىنأ رايتخا وهو : لوآلا

 اديدحلا الو لابجلاب انسلف

 لوق وهو ءاهوعطقتنأ ماحرألا اوقتاو : ريدقتلا نأ : نيرسفملا رثكأأ لوق وهو :ىناثلاو

 ماحرألا بصنف هجولا اذه ىلعو ؛ جاجزلاو ءارفلاو ديز نباو كاحضلاو ىدسلاو ةداتقو دهاجب

 اهوعطقت ال واهواصف ماحرأألا قحاوقتا ىأماحرالا اوقتاو هللا اوقتا : ىأ (هللا) هلوق ىلع فطعلاب

 اهواصواهوظفحافماحراألاو ىأ  ءارغالاباب وصنم نوكينأ ًاضيأز وو . هللا همحر ىدحاولا لاق

 ماحرالاو : ليقهن اك ف وذحم هربخ انتم هنأ لع عفرلا : فاشكلابحاص لاقفمفرلاب ةءارقلا م

 ريركتلا اذه ىفو (هللا وقتاو) هدعب لاق مث (مكبر اوقتا) الوأ لاق ىلاعت هنأ مةتلاثلا ةلأسملا)

 لما :كلوقنمغلبأ نو ف لال عا 2 لجرلل كلوقك هيلع ثلا ورمالا ديك أت - لوآلا : هوجو



 "و ةيآلا «ماحرالاو هب نولءاست ىذلا هللا اوةتاو»ىلاعت هلوق

 :للتاجي ف

 نف «ديدشتلاب نوقايلاو فيةختلاب (نولءاست) قاسكسلاو ةزمحو مصاع أرق ( لوألا ةلأسملا)

 ناقل لوطا رز انانللا فو ركام قامو ءا حل وسلا فانا مغدأت نولءافنت ادار 15

 د1 ئابلعأف :ةيراقتماكق وزرح عامتجال نولعافتت ءات فذح ففخ نمو « سمحلا ىف امهعامتجاو

 فذحلاب ةرات تففخ تعمتجا اذإ ةيراقتملا فورملا نال كلذو « ماغدالاب نولوآلا ابلعأ اك

 . ماغدالاب ىرخأو

 تيور دقو : هللا همحر لافقلا لاق يملا رحب (ماحرآلاو) هدحو ةزمح أرق ( ةيناثلا ةلأسملا)

 بصنب اورق مباكف ءارقلا نم نوقابلا امأو' هزيغو نها نغ ةعستلاءازرقلا نيغ نع ةرارقلا هدم

 بهذ دف ةزمح ةءارق امأ « ثالثلا تاكرحلاب (ماحرألاو) ءىرق : فاشكلا بحاص لاقو . ميلا

 رورجلا رمضملا لع رهظملا فطع ىضتقي اذه نآل اولاق « ةدساف اهنأ ىلإ نييوحنلا نم نورثك الا

 المضملا : :عيسرافلا 181 ونأ لاق اخلوأ  هوجيوي «ناروخ مدع عا اا وداحتا و تال كل

 ةلزنم رورجلا ردضملا انلق امنإ « هيلع رهظملا فطع زوحال نأ ٍبجوف «فرخلا ةلزنمب رورتملا

 فاكتلا و ءانملا نا" كلذو.: لضفنيال ناونتلا نأ امكهنبلا :لضتني ال.نأ ::لواآللا: ةاركرل كاكلا

 ءانلا نودع مهنأ : ىناثلا . نيونتلاك راصف ةتتبلا راجلا نع الصفنم ادحاو ىرتال كبو ؛ هب :هلوقفف

 رمضملاناكف : مالغاي : مل وةك كلذو « درفملانه نيونتلا مهفذك رايتخالا ففاضملا ىدانملا نم

 لج وف ققاونتلا فرخ ةلزنمم نورا نكضللا نأ كبف :1هحجؤلا اذه ما ناوتلا اانعف 1

 فوطعملاو فوطعملا نيب ةهماشملا لوصح فطعلا طرش نم نآل هيلع رهظملا فطع زوحال نأ

 ل مهنأ : ىسيع نب ىلع لاق : اهيناثو . فطعلا زؤحيال نأ بجو انه ةهباشملا لصحت مل اذاف « هيلع

 ديزو تبهذو ؛ ديزو بهذا : لاقي نأ زو الف . عوفرأا ردضملا ىلع روظملا فطع اونسحتسي

 نا عم (التاقف كبرو تنأ بهذاف)ىلاعت لاق . ديزو انأ تبهذو « ديزو تنأ بهذا : نولوةي لب

 رمضملا نم ىوقأ هنا عم عوفرملارهضملا ىلع رهظملا فطعزجب مل اذاف « لصفني دق عوفرملا رمضملا

 لصفتيال هتباا هنأعم رورجما رمضملا ىلع رهظملا فطع زو<ال نآلف , لصفنيدق هنأ ببسبرورجملا

 دوج الع] و اك اشتم هياغ كوطخملا و (كفاوظتملا 1 ىزاكللا نات ؤبآ الات ايئلاثو! كيا

 كلذو « لصاح ريغ ىنعملا اذه انههو ؛ لوألا ىلع ىتاثلا فطع زاج ول ىناثلا لع لوآلا فطع

 : ديازو كب تررم لوقتال كادكتف ٠ كوذيزب|ثررط :لوقتال كنآل

 نال كلذو ؛ تاغللا يف ةدراولا تاياورلا عفد ىف ةبوق اهوجو تسيل هوجولا هذه نأ ملعاو
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 ماحرالاو هب نول است ىذلا هللا وقنا ءاسنوااريثك الاجر 06 ثبو

 تا ل ا

 »١« ابيقر مكيلع نك هللا نإ

 نأ ىنعم ىلع «ةياغلا ءادتبا ديفم وهف ةيآلا هذه ىف (نم) ةملك امأو٠ لوقعاا ! لاك: ظ

 هجو ىلع لب « راقتفالاو ةجاحلا هجو ىلعال ءايشالا كلت نم ءايشاألا هذه ثودح ءادتبا

 طقف عوقولا

 مسا ظفلب (امهنم ثابو اهجوز اهتمقلاخو).ىرق : فاشكتلا بحاصلاق (ةعبارلا ةلأسملا))

 قااخ وه هريدقت فوذحم ادتبم ريخوهو :لعافلا

 «ءاسنو ًاريثك الاجر امهنم ثبوإل ىلاعت هلوق

 لئاسم هيفو

 كقي رفت ثلا : رفظملا نبا لاق ء رشنو قرف ديرب :امنمثب : ىدحاولا لاق «ىلوآلا ةلأسملاإ)

 « ضرألا ىف مهثبف قلخلا هللا قلخو « هبالك دايصلا ثبو ةراغلا ف ليخلا ثب : لاقي « ءايشآلا

 برعلا ضعبو : جاجزلاو ءارفلا لاق (ةثودبم نارزو) ىلاعت هللا لاق ؛ امترشن اذإ طسبلا تنثبو

 : قاتلا هللا ثبأ :لوقي

 نع نيثوثبم امهبنوك بجوي كلذ نآل ءاسنلاو لاجرلا امهنم ثبو : لقي مل (ةيناثلا ةلأسملا إ>

 (ءاسنو اريثك الاجر امهنم ثبو) هلوق ىلإ ظفللا اذه نع لدع اذهلف « لاحم كلذو امهسفت

 ةرثكلا فصو صصخ مو ؟ اريثكح ءاسنو ًاريثك الاجر امهنم ثبو : لقي ل ل: ليق ناف

 © ءاسنلا نود لاجرلان

 اوصخ مرج الف  رهظأ مهترثك تناكف ؛ متأ لاجرلا ةرهش نأ ملعأ هتلاو هيف كيلا: اكلم

 قئاللاو ءزوربلاو جورخلاو راهتشالالاجرلا لاحب قئاللا نأ ىلع هيبنتلاك اذهو : ةرثكساا فصوب
 : الورع ام ال[ ءاستلا "لاك

 بلص نيعمت# اوناكو « رذلاك اوناكةب رشبلا صاخت لا عيمجنإ :كول وقي نيذلا( ةثلاثلاةلًاسملا)

 كلذ اوركنأ نيذلاو « هرهاظ ىلع (ءاسنو اريثك الاجر امهنم ثبو) هلوق اولمح « مالسلا هيلع مدآ

 زاجا ليبس للعامهلا افاضم لكلا ناكف « نيرخآ اعمج امهدالوأ نمو امهدالوأاممنمثب دارملا : اولاق

 4(ًابيقر مكيلع ناكهتلا نإ ماحرالاو هب نولءاسن ىذلا هتلاوقت اول ىلاعت هلوق



 لك ٠2 2 ةيالاءاهجوز اهنم قاخود ىلاعت هلو

 : نالوق مدآ نم ةقواخم ءاوح نوك ىفو ؛ءاوح وه جوزلا اذه نم دارملا «ىلوألا ةلأسملا))

 علضنم ءاوح قاخ مث ؛ مونلا هيلع قلأ مدآ هللا قلخ امل هنأ نورثك آلا هيلع ىذلا وهو : لوألا

 اتا رجأ نم ءزج نم ةقولنع تناك اهنآلل ءاهقلأو 1ملا لامو اهاو ظقيتسا ايلف :ىرشإلا 2تاظ 5

 اهميقت تبهذ ناف جوعأ علض نم تقلخ ةأرملا نا» ملسو هيلع هللا لص ىنلا لوقب هيلع اوجتحاو

 «امب تعتمتسا جوع اهيفو اهتكرت نإو امترسدك

 ىأ (اهجوزابنم قلخو) هلوق نمدارملا نأ : قاهفصاألا لسم ىبأ رايتخاوهو«ىاثلا لوقلاوإل

 (مهسفنأن مال وسر مف ثءيذإ)هلوقك و(اجاو زأ كسفنأ ندوكل لعجشس ارز لاهو ك ره ا

 مكفاخ) هلوق حصي ىكل ؛ ىوقأل وألا لوقلاو : ىضاقلا لاق (كسفنأ نم لوسر عاج دقل) هلوقو

 سفن نمال .٠ نيسفن نم نيقولخ سانلا ناكل ءادتبا ةقولخم ءاوح تناكول ذإ (ةدحاو سفن

 داجاللاو قيلختلا"ءادتبا ناك اكله ةياخلا /ءاذتب ال "نمو اةملك ن أب هنع باخي نأ نكمو دار

 ىلع رداق ىلاعت هنأ تبث اسلف اضيأو  ةدحاو سفن نم مكقلخ لاي نأ حص مالساا هيلع مدآب عقو

 ىأف ءكلذك مالا ناك اذإو  بارتلا نم ءاوح قلخ ىلع اضيأ ارداق ناكب ارتلا نم مدآ قاخ

 مدآ عالضأ نم علض نم اهقلخ ىف ةدئاف

 ضراألا ميدأ نم هقلخ ىلاعت هنالل مسالا اذهب مدآ ىعم امنإ : سابعنبا لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 فيتا :كيظاازو دوساللاو رمتالا هدا قى ناككلذاف ؛.اهثيخو :اهتطاو اهدوشأو اهر ا

 الف ؛ ىح ءىث نم ةقولخم تناكف مدآ عالضأ نم علض نم تقلخ اهنآل ءاوحب تيس امنإ ةأرللر

 ءاوحب تيم مرج

 سفن نم كفاخ) ىلاعت هلوق :اولاقف ةيآلا هذ نييعئابطلا نم عمج جتحا مةثلاثلا ةلأسملا)

 لدي (اهجوز اهنم قاخو) هلوقو « ةدحاولا سفنلا نم نوقولخم مهلك قلخلا نأ ىلع لدي (ةدحاو

 نم قولخم مدآ نأ ىلع لدف (بارت نم هقلخ) مدآ ةفص ىف لاق مث ءاهنم ةقولخم اهجوز نأ ىلع

 ثدحيال ثداحلا نا ىلع ةلاد املك تايآلا هذهو (ىانقلخ اهنم) قئالخلا قح ىف لاق مث « بارتلا

 لاحم فرصلا ىنلاو ضحلا مدعلا نع ءىشلا قلخ نأو ءامنم اقواخم ءىنثلاريصي ةقباس ةدام نع الإ

 نع ناك نأ قواخلا انهن آل ءكوقعلا ىلا غلا قم ىفلا نام اولا نو

 هنوك عنتما اقولخم نكي مل اذإو « ةتبلا اقولخم اذه نكي مل كلذ لبق ادوجوم ناك ىذلا ءىثلا كلذ

 اذه ذئنك ءكلذ لق ًادوجوم ناك ىذلل نياغم قولخلا اذه نا :انلق ناو« زخخأ ءىث نم اقواخم

 نم اقولخم ءىشلا نوك نا تبثف ء ضحلا مدعلا نع لصحو ثدمح اميإ ثدحنا اذهو قواخا

 «هرخف  ؟ع١»
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 ىلإ ناسحالاب رمآلا هبيقع ركذ ىوقتلاب رمألا ركذ امل ىلاعت هنأ وهو (ىانثاا هجولاوإ)

 للا را يالا اد فار هل هدا وأ لقت نم نيف واح عرسأب اخ |ناوكو « ءافتضلاو ءاسنلاو ىلا
 ناسنالا نا كلذلو ؛ ةبحلاديزه بجوت ةطلاخعو ةلصاوم عون منيب نوكي نأو دبال براقألا نأل

 ةعضب ةمطافد مالسلاو ةالصلا هيلعلاقو « مهف نءطلاو مهمذينز<و « هفالسأو هبراقأسدمب حرفي
 ها انيس كاد راب نأ ىدللا اذهرك د ى ةدئافلا» « كلدك مالا ناك اذإ و «اهيذ بام يذل ىم

 . ضعبلا ىلع مبضعب قلخلا ةقفش

 ( 2102 فلنا دجا و صخش جم لكلا نوك_ از وفرع اذا سانلا نأ (ثلاثاا هجولا
 قاخلا نسحو عضاوتلا اورهظأو

 بلص نم جرخي نأ ىلع ارداق ناك امل ىلاعت هنأل « داعملا ىلع 1 اذه نأ (عبارلا هجولا ١

 ككل 22 اك هللا نم هرطق نم قا نآو.« نينا اضاخشأ دحا ور ضصخش

 اذه نم داعملا ىلع ةلاد ةيالا نوكتف « مهروشنو مهثعِبو تاودألا ءايحإ دعبتسي فيكف ؛ ةروصلا

 (ىسحلاب اونسحأ نيذلا ىزحيؤ اوابع امب اًواَسأ نيذلا ىزجمل) هجولا

 نأ بحب قلخلا نأ لع هيف ليلد ال لقعلا نأ : هيف ةدئافلا : مصآلا لاق (سماخلا هجولا)

 هيلع هللا لصىنلا ناكو ؛ ةيعمسلا لثالدلاب فرعي امبإ كلذ لب ءةدحاو سفن نم نيقولخم اونوكي

 ناكف بيغلا نع ارابخإ ناك ىنعملا اذه نع ربخأ ايلف «ذاتسال ذبلت الو اباتك أرق ام ًايمأ لسو

 ىلع ليلد (ةدحاو سفن نم) هلوقو ؛ ديحوتلا ةفرعم ىلع ليلد (كقلخ) هلوق نأ لصاحلااذءا زجعم

 ”ةولا دن

 ؟سفنلاك لت رغصو مهترثك عم ةدحاو سفن نم عمجأ قلخلا نوكي نأ حصي فيك : ليق ناف

 نم هدالوأ قاخ لصح مث ؛هضعب نم تقلخ اذا مدآ جوز نال كلذب دارملا هللا نيبدق : انلق
 : مدآ ىلا عمجأ قلخلا ةفاضإ تزاج « ادبأ كلذك مث امهتفطن

 ؛ مالسلا هيلع مدآ وه انهه ةدحاولا سفنلاب دارملا نأ ىلع نوملسملا عمجأ (ةعبارلا ةلأسملا)

 : رعاشلا لاقو(سفن ريغب ةيكز اسفن تلتقأ) ىلاعتهلوقهريظنو « سفنااظفل لع فصولاثنأ هنأ الإ

 اوف كلذ هير !ةناش © يرحأ هنزل "ةفيلخت» كوبأ

 . ةفيلخلا ظفل ىلع ثينأتلا اذهف اولاق

 : لئاسم هيف (اهجوز اهنه قاخورإل ىلاعت هلوق



 ١ هوب ةيآلاعةدحاو سفن نم كقلخ ىذلا بر اوقتاسانلا اهأ ايدىلاعت هلوق

 . ىوقتلا بوجو ىف رثأ نيديقلا نيذه نم دحاو لكلو « ةدحاو

 دايقتنالا انيلع بحب نآل ةلعىنعملا اذه نأ كش الف . انقلخ ىلاعت هنأ وهو (لوالا ديقلا امأإ)

 ناك امل هنأ : لوالا : هوجو نم كلذ نايبو  هيهاونو هرماوأل عوضخلاو ىلاعت هللا فيلاكتل

 ىلع هرماوأ ذافن بجوت ةيبوبرلاو ءانل ىلوم وهو هديبع نحنف انتافصو انتاوذل ًادجومو انل الاخ

 ةياهنو ماعنالا ةياغداحيالا نأ : ىناثلا « ق اذباو ةجواا و ترا دا قالا جوت ةيفزفلاو 2

 5 كلي دال 1! كلر فان ا كا أف انهو « كج وأف اهودعم كنك كاف ناسحخلا

 معنلا تناك ايلف (نيقسيو ىندعطي وه ىذلاو نيدهب وبف ىنقلخ ىذلا) مالسلا هيلع مهاربإ لاق

 كدر دام الاو عوضحلا راهظاب معنلا كلت لباقي نأ دبعلا لع بجو هناحبس هللا نم امر

 م كتبك 0 * كايحأف [ :اومأ مت ا نورفكت فيك )هلوقب دارملا وه اذهو « دانعلاو درآلا

 نام راق فنا الع ك2 ور كل ١ رراغإاو ا ثلاثلا( كيب

 نال ةتلا نات جرم لاكألا هذه ومات نارك ل نا اتجلوو ”ةعرجرو هع م

 معنلا ةلباقم ىف تبجو امل تاعاطلا هذه

 ةفاذكا هشعن دنع قم كاداظلا "كلج “أ ةشفلا نأ اش اذ[ اه 21 ايف 22

 ةيعادلا قاخو ؛ ةعاطلا لع ةردقلا هللا قلخ اذإ الإ لصحال تاعاطلا لعف نآل لاحم اذهو فيكف

 اذإو ؛دبعلا نع ةعاطاا رودصل ابجوم امهعومج ناكىعادلاو ةردقلا تلصح ىّتمو ؛ ةعاطلا بع

 كلذ رمدي مل ماعناب هدبع 0 اذإ ىلوملاو . هدبع ىلع هللا نم اماعنإ ةعاطلا كلت تناككلذك ناك

 هن د وع ادلع بج ور انل اقلاخ هنرك نأ نآس ىلإ ةراشالا وه اذهف رح اماعنإ ةيلع ابحر 00

 . هيهانم نع زارتحالاو

 ةعاطلا انيلع بجوي ةدحاوسفننم انل ًاقلاخنوك صوصخ نأ وهو 4ىنثلا ديقلا امأورل ,.ب

 ناسسنالانم ةيناسنالا صاخشألا عيمج قاخ نأ : لوألا : هوجو نم هنايبف « ةيصعملانعزارتحالاو

 ناسنالان م نآىتملا ناكل ةيصاخنا و ةعيبطلاب رماأللا ناكل هنأ ثمح نم قزدقلالاك لكل 100

 سانلا صاخنشأ ىف انيأر املف ؛ ةعيبطلاو ةقلذا ىف ةبباشتم ةفصلا ىف ةلكاشتم ءايشأالإ نكيمل ءدحاولا

 اهريدم نأ ىلع كلذ لد ,ريصقلاو ليوطلاو حيبقلاو نسحلاو رمسألاو رمحألاو دوسالاو ضيبآلا

 ملاعلا ربدم نأ ىلع ةسقيقدلا هذه تلداساو ؛ ةبجوه ةلعالو « ةرثؤم ةعيبطال ؛ راتخم لعاف اهقلاخو

 هرماوأو هفيلاكتل دايقنالا بحي ذيك ؛ تامولعملا لكب ملاع تانكمملا لك ىلع رداق راتخم لعاف

 ماظتنالاو نسحلا ةياغىف (ةدحاو سفن نم مقلخ) هلوقب (مبراوقتا)هلوق طامترا ناكف ؛هيهاونو

 قملا ءادأ نال «باوثلل ةبجوم ريصت نأ عنتما ةفلاسلا



 ةيآلا «ةدحاو سفن نم كقلخ ىذلا مكبر اوقتا سانلا امأايد ىلاعتهلوق ١4

 وه اذهو « نيفلكملا عيمج ماع باطخلا نأ ىلع اوةفتا دقف نيرسفملا نم نويلوصألا امأو : ةكم

 هنأ : اهيناثو . قارختسالا ديفيف ماللاو فلآلا هلخد عمج سانلا ظفل نأ : اهدحأ : هوجول حصأألا

 عيمج قح ىف ةماع ةلعاا هذهو . ةدحاو سفن نم مل اقلام كك ركب ءافالاب زماأزلا لاع ىلاعت

 : اهثلاث و . اماع مكحلا ناك ةماع ةلعلا تناكاذإو ؛ مهرسأب اوقلخ مالسلا هيلع مدآ نم مهنأب نيفلكملا

 سانلا ظفل ناكاذإو « نيملاعلا عيمج قح ىف ماع وه لب ؛ ةكم لهأب صة ريغ ىوقتلاب فيلكتلا نأ

 نم اوقلخمهنوك ىهو ؛فياكتلا اذه ةلع تناكو ؛ لكلاىف اماع ىوقتلاب رمآألا ناكو ؛ لكلاىف اماع

 هلوق 0 2| هدر. دكلا راع قف صصخللاب لوقلا كاك لكلا قحى ةماع,ةدحاولا,سقنلا

 ةصتخم ةداع محرلاب و هللا ةدشانملا نآل برعلاب صتخم (ماحرالاو هب نولءاست 3 هللا اوقتاو)

 هللااوقتاو) هلوق ناككلذك ناكاذإ و ٠ محرلاو هللا كدشنأو محرلابو هللا كلأسأ نولوةيف « مهم

 مهب اصتخم (سانلا اهيأاي) هلوقوهو ةبآلا لوأ ناكف « برعلاب اصتخم (ماحرالاو هب نولءاست ىذلا
 (ماحرألاو هب نولءاست ىذلا هللا اوةتاو) كلذ دسعب هلوقو (.كر اوقتا) ةبآلا لوأ ىهلوق نذل

 رخآآ صوصخ نأ ةقفلا لوصأ ىف تبث هنأب هنع باحب نأ نكميو .دحاو بطاخمىلإ نيهجوتم ادرو

 ىنذلا هللا اوقتاو) هلوقو « لكلا ىف اماع (سانلا اهمأاي) هلوق ناكف ءاملوأ مومع نم عنمبال ةيآلا

 تارعلاب ًاصاخ (ماحرالاو هب نولءاست

 ةروسلاهذه : امهادحإ : نآرقلاىف نيتروسل اعلطم علطملا اذه لعج ىلاعت هنأ( ةيناثلا ةلأسملا 9

 ةروسلا اًضيأ هو ؛ جحلا ةروس : ةيناثلاو ؛نآرةلا نم لوالا فصنلا نم ةعبارلا ةروساا ىهو

 20 (46 هر ردلا هده. ىوقتلاب مالا للع للاخت هنإ مْ « نالرقلا نم ناثلا تاصتلا نما ةعيارلا

 قلاخلا ةردقا لاك لع لدي اذهو . ةدحاو سفن نم قلخلا قاخ ىلاعت هنأ وهو : أدبملا ةفرعم ىلع

 ةفرعم لاك ىلع لدي امب جحلا ةروس ىف ىوقتلاب مالا لاعو ؛ هلالجو هتيكح لاكو هيلع لاكو

 أدبملا ةفرعم ىلعةلالد نيتروسلا نيتاه ردص لع (مظع ءىثث ةعاسلا ةلزاز نإ) هلوق وهو « داعملا

 ثحبلا اذه تحتو «داعملا ىلع ةلادلا ةروسلا ىلع أدبملا ىلع ةلادلا ةروسلا مدق مث ؛ داعملا ةفرعدو

 فار راس

 « ةدحاو سفن نم انقلخ ىلاعت هنأهيبقع ركذو ىوقتلاب انرمأ ىلاعت هنأ لعا (ةثلاثلا ةلأسملا» --3

 ل انا تاع نما لاو: ةدحا و اذه نم انقل الع هنأت لام ىو قتلا مالا: نأ -نعنشم ااذهأو

 ىلع لمتشم « ةدحاو سفن نم انقلخ ىلاعت هنإ انلوق : لوقنف , فصولا كلذ نيبو مكحلا اذه نيب

 2 نع افلح اك لاعت هنأ وهو« قيلختلا كلذ ةيفيك : ىناثلاو , انقلخ ىلاعت هنأ : امهدحأ : نيدبق



 ١ها/ ةيآلا«ةدحاو سفن نم مكقلخ ىذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأ ايد ىلاعت هلوق
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 ةنحتمملا دعي تلزن +١0 اهتايآو ةيندم

 - - هاك د رئاشمر ضر 1 ف 2 صه رخو ل 2 هنلا

 ةدحاو سفن نم مفلخ اعذلا مجبر اوقتا سانلا 2
0 

0 
3 

 ايس ك1

 «ةدحاو سفن نم مكقلخ ىذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأاي 9

 سانلا رمأ ىلاعت هناأل كلذو « فيلاكتلا نم ةريثك عاونأ ىلع ةلمتشم ةرؤساا هذه نأ معا

 مييلامهقوقح لاصيإو مه ةفأرلاو « ماتيآلاو ءاسنلاو دالوألا ىلع فطعتلاب ةروسلا هذه لوأ ىف

 (ةلالكلاف مكتفي هللالق كنوتفتي) هلوقوهو « ةروسلا تمتخىنعملا اذهبو « مهلع مهلا ومأ ظفحو

 نيكرشملالانقو ةالصلاو ةراهطلاب رماألا هو « فيلاكتلانهرخأ اعاونأ ةروسلا هذه ءاثات ا

 ىتلا ةلعلاب ةروسلا حتتفا مرجال « عابطلا ىلع اهلقثل سوفنلا ىلع ةقاش فيلاكتلا هذه تناكاملو

 اذهلف ء اندجوأ ىذلا هلالاو انقاخ ىذلا برلاىوقت ىهو « ةقاششلا فيلاكتلا هذهلمح بحب اهلجألل

 : لئاسم ةيآلا ىفو (مكقلخ ىذلا مكبر اوقتا سانلا امأاي) لاق

 لهأل باطخملا اذه نأ (سانلا اهيأاي) هلوقف سابع نبا نعىدحاولاىور (ىلوآلاةلأسملاإ)



 ةيآلا «اوطبارو اورباصو اوربصا اونمآ نيذلا امأاي»ىلاعتهلوق ١و5

 ركذ مث هللا ىوقت وه كلذو : تاركنملاو حنابقلا ىلإ ةيعادلا ىوقلا هذه عفد لصحب هيام ركذ

 هذه نأ رهظف « حالفلا وهو ؛ قالخالاو ىوقلا رئاس ىلع هللا ىوقت حيجرت بجو هلجالام

 اهراصتخالع اهنأو :ةيناحورلا رارسالاوكحلا لوكا لك ةايدقب ةرردلا ةدطةعاج هن ىلا ةيآلا

 هيف ىدنعام اذهف عورفلاو لودألا مولع نم ةرو.لا هذه ىف هركذ مدقتام لكل ممتملاك

 ؛ عوجلاو رقفلا ببسب هوكرتتالو مكتيد ىلع اوربصا :نسحلا لاق : نورسفملا هلاقام ركذنلو

 مكيبن عم اوربصا : ءارفلا لاقو «د>أ موي ةميزهلا عوقو ببسب اولشفتالو ودع ىلع اورباصو

 0 لاءذه قاتلا فلاكت ترثك امل“: مصالالاقو ؛مكنم ريصأن وكي نأ ىغبني الف ودع اورباصو

 مه رمأ ةرؤسلا هذه ىف دابجلا ىف ىلاعت هللا بيغرترثك امو « اهيلعربصلاب مرمأ

 روغثلاف مبليخ ءالؤه طبري نأ نع ةرابع هنأ : لوآلا : نالوق هيفف «اوطباروإل هلوق امأو

 ىلاعت لاق « رخآلا لاتقل ًادعتسم نيمصخلا نم دحاو لك نوكي ثيحب ءأضيأ مهليخكتلوأ طبربو

 اموي طبار نم» ملسو هيلع هللا لص ىننلا نعو (؟ودعو هللا ودع هب نوبهرت ليخلا طابر نمو)

 نأ : ىناثلا «ةجاحل الإ هتالص نع لقتنيالو رطفيالهمايقو رمش مايص لثم ناكهّللا ليبس ىف ةليلو

 ها 12 ىررام: لرالا : ناهجو هللع لدي و ةالصلا دعب ةالصلا راظتا ةطب ازا ىدم

 تازن امنإو « هيف طباري وزغ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نمز ىف نكي مل: لاق هنأ نمحرلا دبع

 راظتنا ركذ نيح ةريره ىنأ ثتيدح نم ئورام : ىاثلا . ةالصلا دعب ةالصلا راظنتا ىف ةيآلا هذه

 . تارم ثالث «طابرلا كلذف» لاق مث ةالصلا دعب ةالصلا

 نم لكل : لاقي « دشلا وهو طبرلا نم طابرلا لصأو « لكلا ىلع ظفللا لمح نكمي هنأ ملعاو

 عجار ًاضيأ ىنعملا اذهو ؛تابثلاو موزالاوه طابرلا : نورخآ لاقو ؛ هيلع هبلق طبر رمأ ىلع ربص

 زوحيو « داهجلا ىلع نوكي نأ زوجي ماودلاو تابثلا اذه مث ءسفنلا طبروربصلا نم هانركذام ىلإ

 : لعأ هللاو ةالصلا لع نوكي نأ

 سيلا موي هناس>إو هللا لضفب ةروسأا هذه ريسفت مث (هنع ىلاعت هللا ىضر مامالا لاقإل

 . ةئامصخو نيعستو سمخ ةنس رخآلا عيبر لوأ



 07 , عورفااو را مولع نم 1 اعا 5 هذه ىفركذا ل ىلاعتهنأ ملعاو

 ماكحالاو فيلاكتلاب قاعتي اهفف عورفلا امأو , داعملاو ةوبنلاو لدعلاو ديحوتلاريرقتب قلعتي امفف

 نآل كلذو « بادآلا عيج ىلع ةلمتشملا ةيآلا هذمم ةروسلا هذه متخ « امهريغو داهجلاو جحلا وحن

 مسقلا امأ ( هدرتح نينآو هنن اكردشم نراك اك اكرر ؛ ءانحتو هلا واكس اهنابم :ن[سس ناش لا ك5

 . ةرباصملا نم هيف دب الف ىناثاا مسقلا امأو ؛ ربصلا نم هيف دب الف لوآلا

 ديحوتلاةفرعم ىفلالدتسالا ورظنلا ةقشم ىلعربصي نأ : اهلوأ : عاونأ هتحت جردنيف ربصلا امأ

 صل نأ : اناث و نيفلاخملا تاهش نع تاوحلا طانتسا ةفشم |عو. املا « او كدي

 :اهعبارو. تايبلا نع زارتحالا ةقشم ىلع ربصي نأ : اهثلاثو . تابودنملاو تابجاولاءادأ ةقشم ىلع

 هتحن لخدي (اوريصا)هلوةف . فولاو طحقلاو رقفااو ضرملا نم اهتافآو ايندلا دئاد لبع ربصلا

 ىه ةرباصملا اأو ء اهل ةياهنال عاونأ ةثالثلا ماسقألا هذه ند دحاو لك تحتو « ماسقألا هذه

 يلا لهأ نم ةيدرلا قداح الا لمك هيف لخ دب او : ريغلا نيبو هيب ةعفاولا هراكملا مح نع 1

 (نيلهاجلا نع ضرعأو) لاق اك كيلا ءاسأ نم ماقتنالا كرت هيف لخديو « براقألاو ناريجلاو

 مبسفنأى نع نوريؤيو) لاق اي ريغلا ىلع راثيالا هيف لخديو (امارك اوم وذللاب اورد اذإ و) لاقو

 لخديو (ىوقتلل برقأ اوفعت نأو) لاق اك كءلظ نمع وفعلا هيف لخديو (ةصاصخ مهب ناكولو

 لخديو ؛ ررض هبيسب هيلا لصو امر هيلع مدقملا ناف  ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب سلا هيف

 باوجلاو مبكوكشلحو :نيلطمملاعم ةرباصملا هيف لخديو  كالبلل سفناا ضي رعت هناف داهجلا هيف

 قاعتاهلك لوانت (اوربصا) هلوق ناتبثف؛مهبولق نع ليطابالا كلت ةلازإ ىف لايتحالاو :مهببشنع

 هريغ نيب و هنيب اكرتشم ناكام لك لوانت(أورياصو) هدحو هب

 اهدادضأ ىلع لمت ةميمذ اقالخأ هيف نأ الإ ةرباصملاو ربصاا فاكت ناو ناسنالا نأ ملعاو

 هنكمال اهرهقو اهتدهاجمب هرمع لوط الغتشم نكي ملام ناسنالاو ء. صرحلاوبضغلاو ةوبشاا ىهو

 دبالولاعفألا نم العف ةدهاجملا هذه تناكاملو (اوطبارو) لاق اذهلف ؛ ةرباصملاو ربصلاب نايتالا

 ضرغ ةدهاجملا هذه ىف ناسنالل نوكي نأ بجو « ضرغو ةيعاد نم هلعفي لعف لكىف ناسنالل

 ماو (نو-افتكلعل هللا اوقتاو) لاق اذهلف ء حاجنااوحالفلا لينل هللاىوقت وهكلذو ٠ ثعابو

 نع ةرابع كلذو ةرباصملاو ريصلاب أ لات وهف « ىوقلا وهاهردصت لافالا نإ 2: ىلا

 ىوذلا نع ةرداص لاعفالا تناكاملو  ةميمدلا لاعفالا نع زارت-اإلاو قفل لانا نان لا

 مث « ةطبارالاب دارها وه كلذو . ةميمذلا لاعفالا رداصم ىه ىتلا ىوقلا ةدهاجب كلذ دعب ىمأ



 ةيآل هتلب نمؤي نمل باتكللا لهأ نم نإ دلاعتهلوف ١

 هور ه- 5 4-5 هه هر ه سل

 مهلإ لزنأامو ميل امو هبال ماك نمل باتكلا لهآ نم نإ

 530 6 ننس سل تل ا هد تا 20 م نسا رو 6 تح ل

 نإ مروع عوج ا مهل كئلوا الي " هللا تأي اب نورتشيال هلل نيعشاخ

 م 00 6-22 ل دن 2 ُح

 معو 0و اونمأ نيذلا اال «اوهد بأ حلا عيرَسدَلا

 ل نا ل هللا | أ و

 هلل نيعشاخ مهلا لزنأ امو مكيلا لزنأ امو هللاب نمي نمل ب انكللا لهأ نم ناورإل 2 هلوق

 (باسحلا عيرس هللا نا مهبر دنع مثرجأ مهل كئلو أ اليلق انمت هللا ت اءانانورتشيال

 رانلاىلإ مهريصم 3آ ]5 ٠ راككلا لاح كد دك تاكو نيم انا لاكي رك ةرانبملا لاعت هنأ معا

 (باتكسلا لهأ نم نإو) لاقذ أوقتا نيذلا ةفص َّق الخأد ناك مهنم نما نم نأ ةنآلا هذه ُْق َس

 ىنلا هيلع لصو تام نيح ىثاجنلا ىف تلزن : ةداتقو رباجو سابع نبا لاقف : اهوزن ىف اوفاتخاو

 قتلزت : كنز نباوحرجنيالاقو 8 طق هريملىف ار صن ىلع ىصي هنإ نوةفانملال اقف 5 مودهيلع هللأ لص

 لهأ ىتمؤم ىف تلزن : دهاحجم لاقو . اوءلسأف مالسلا هيلع ىبيع نيد ىلع اوناك مورلا نم ةينامثو

 مهنم نمآ نميف نيب ؛باقعلا ىلإ م ريصم نأب رافكلا ركذامل هنأل ىلوآلاوه اذهو : مهلك ب اتكلا

 . باوثلا ىلإ ممر يصم نأب

 . لع هللا لزنأ ام نامتالا : اهتاثو ء هللا ناممالا : اطوأ : تافصب 0

 ةالصلا هلع دمه لبق اوناك نيذلا ءاسناللا ىلع لزنأ ع ناكل أ 3 هيلع هّللأ للص 0

 . عمج أ نعم ف (نمؤي نم) نآل (نهؤي) لعاف نم لاحوهو هلل 0 مهنوك : اهعبارو . مالسلاو

 كاوطرلا نما مكي ناك نم باكا لهأ هلعفي اي اليلق ان هللا تايآب نورتشيال مهنأ : اهسضاخو

 . هنو ةحصو

 ىف ةدئافلاو (باسسحلا عيرس هللا نإ مهر دنع مث ذل مهل كتل وأ )) مهتفص ىف ىلاعت لاق مث

 [ةقباقدلاَو اكأ 0 نك دحا وكلام 0 ؛ تامولعملا عيمجي املا 0 باسملا عيرس هنوك



 6١و ةيآل 2 ىلاعت هلوق

 - - هس رث عمو 1١ نيكس مهرثئاس هر ل

 سم6 محو سادس م 6 دنا كرر

 ورد راربالل ريخ هللا دنعامو هلا كنعان الا

 نم امودعم ناكدقو اليلق نوكي ال فيكو « ىضقني و عطقني ةيقاعلاب هنا مث « تارسحلاو تافآلاب
 يضم (ع اد وج ولا نامزا تاياق اذاف ديالا لإ. .لزآإلا نم امودعم ريصسو . نآلا كا

 ليلق هنأب هفصو زوجك نأ نم لقأ ناك« دبالاو لزالا وهو ىنأي امو

 الا ماهج ران ىف عوقولا ببسي هنلق عم ا هج ماوأم مث > ىلاعت لاق مث

 اودادزيل مهل ىلع امإ) هلوقكوهو ؛ةمعنكلذ دعي مل ةميظعلا ةرضملل اببس تناكاذإ ةليلقلا ةمعنلاو

 (نيتم ىديك نا مل نمور هلت اك

 لأ ىلاتخت هاوق داهملا ستيشن لع ليدل 111 مداهلا سئبو ل لاق م

 رانلا نولكأ, شاوغ مهقوف نمو ؛نارينلا قابطأ نيب مهف (للظ مهتحت نمو رانلا نم للظ مهقوف

 رانلا نويرشيو

 دنعنم الزناببف نيدلاخ رامنالا اهتحت نمىرجت تانج مل ممر اوقتا نيذلا نكل )ل ىلاعت هلوق

 «راربألل ريخ هللا دنع امو هللا

 نيذلانكل) هلوةو فيضلل ًايبيام لزنلاو ؛ لزنلاب دعولاب هعبتأ ديعولا ركذ امل ىلاعت هنأ لعا

 كرت نعو « تاببملا نع زارتحالا ىوقتلا ف لخدي هنا «تاعاطلا عيمج لوانتي (مهبر اوقتا

 دب الف ؛ الزن اهتيلكبةنجلا تناك امل هنال ةيؤرلا ىلع ةيآلا هذبم انباخحأ ضعب جتحاو . كارلا .

 تانج ىلا تناك تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نا) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ةعلخ نوكنل ةيؤرلانم

 « ماللا لماعلاو ؛ فصولاب اهصيصختل (تانج) نم لالا ىلع بصن (الزن)هلوقو(الزنسودرفاا

 وه : ءارفلا لاقو « مطوزن وأ اهف مهازنإ ايف مهدولخ نال بك مردضم ىعت:نوكل نأ 0

 متادلا ريثكلا نم (هللا دنع امو) لاق مث ةقدصو اعيبو ةبه كل وه : لوقت اي ريسفتلا لع بصن

 (الزن) ش.ءاللاو براحم نب ةملسم أرقو « لئازلا ليلقلا نم راجفلا هيف بلقتي ام (رارءالل ريخ)

 ديدشتلاب (اوقتا نيذلا نكل) عاقعقلا نب ديزي أرقو  ىازلا نوكسب

 «و رقت 6و



 وك ةرث د2 تر محا د هه عع ع 2 عد

 ميج مثأوأم مثليلقعاتم :٠ دآلبلا ىف اورَقك ند 0 هبال

 رام

 «(١ذا/» دابملا 1

 (داهملا سنبو ماهج مهاوأم مث ليلق عاتم دالبلا ىف اورفكن يذلا باَقت كنرغيال ل ىلاعت هلوق

 «ةدشلاو رقفلا ةيامن ىف ايندلا ىف اوناكو « بظعلا باوثلاب نينمؤملا دعو امل ىلاعت هنأ لعاو

 لاقف ءةدشاا كلت ىلع ممربصيو مهملسإام ةنذلا اةذهأ ى'ىلاذكت ةنلا' رك معنلا ىف اوناكرافكلاو

 : لئاسم هيفو (كنرغيال)

 رهاظلا ىف هنسحتسيامب لجرلا تررغ :كلوقردصمرورغلا نأ انركذ دق (ىلوألا ةلأ آما

 ؛ هناحتما نع ةلفغ ىلع هتلبق ىأ هرهاظ ىنرغ : لوقيف « هبحام فالخ ىلع شيتفتلا دنع هدحي مث

 ةرغ ىلع هتددر : هيط ىلإ ديعأ مْ رشن اذإ بوثاا ف برعلا لوقتو

 لوسرلا هنأ : لوآلا : نالوق هيف ؟ وه نم (كنرغيال) هلوق ىف بطاخلا 4(ةيناثلا ةلأسلا)

 ملسو هيلع هللا لص هللا ىن اورغام هللاو :ةداتق لاق . ةمألا وه دارألا نكلو ملسو هيلع هللا لص

 رارغإ مدعل ببسلا : لاقي نأ نكميو .هريغ دارملانأ الإ هل ناكنإو باطخلاو « هللا هضبق ىتح
 نكرت تدك دقل كانتيث نأ الولو) لاق 5« هيلع تايآآلا هذه رتاوتوه كلذب مالسلا هياع لوسرلا

 . نيكر شملان م ننوكستالو  نيرفاكلا نم نكست الو) هلوق هريظنو «ةداتقلوق طقسف (اليلق ًائيشمهملا

 : لبق هناك « نيفلكملا نم هعمس نم لكل باطخ اذه نأ وهو : ىتاثلاو (نيبذكملا عطت الو

 . عماسلا اهمأ كنرغيال

 ةكم كرشم ىف تلزن : لوألا : ناهجو هيف : دالبا ىف اورفك نيذلا باقت 4(ةثلاثلا ةلأسا | )

 عوجلانمانكلهدقو ريخلا نم ىزاامف هللا ءادعأ نإ : نينمؤم لا ٍضعب لاقف نومعنتيو نورجتياوناك

 لاوماللا بيصتق ضرالا ف برضت دوهملا تناك : ءارفلا لاق : ىناثلاو . ةبآالا تلزنف دهجلاو

 ىأ « بساكملاو تاراجتلا ىف مهفرصت :دالبلاف اورفك نيذلا بلقتب دارهأو : ةيآلا هذه تلزنف

 نوفئاخ نينمؤملا رشاعم متنأو , اًواش فيك داللا ىف مهفرصتو مهسفنأ ىلع مهنمأ مكنرغيال

 باذعلا دشأ ىلإ نواقتني مث ةللق ةدم الإ قبيال كلذ ناف ء نور وصح

 لاقو « ليلق عاتم كلذ : ءارفلا لاقو : ليلق عاتم مهبلقت ىأ :ليق «ليلق عاتم إب ىلاعت لاق مث

 بوشم ايندلا يعن نآل ةلقلاب ىلاعت هللا هفصو اميإو ؛ ليلق عاتم حبرلاو بسكلا كلذ : جاجزلا



 ١وأ ةيآلا «مثرايد نم اد اورجاه نذلافد ىلاعت هلوق

 نرفك الاولتقواولتاقو ليبسفف اوذوأو مثرايد 3 أوجرخأو اورجاه نيذلاف) ىلاعت لاق مث

 نيذلا) هلوقنمدارملاو هللا دنع نه اباوث رامنالا اهتحن نم ىرجن تانج مهنلخدالو مهتائيس مهنع
 نم دارالاو « سو هيلع هللا لص لوسرلا ةمدخ ىف مهناطوأ نم ةرجابملا اوراتخا نيذلا (اورجاه

 لضفأ نيلوآلا ةبتر نأ كمشالو ؛ جورخلا ىلا راذكلا مأجلأ نيذلا (مثرايد نم اوجرخأ نيذلا)

 اوذوأو)هلوقو لضفأ اوناكف «رايتخالا ىلع هتمزالهو مالسلا هيلع لوسرلا ةمدخ اوراتخا مهنال

 وبأ ومصاعو عفان أر قءلاتقاا لبقن وكت ةلتاقملا نال (اولدقو اولتافو) هبيسو هلجأ نم ىأ (ليبس ىف

 نياوريثكن اأرقوءاولدق ىتح هعم اولتاق مهنأ ىنعملاو :ةففخم (اواتقو)الوأ فلالاب (اولتاقو) ورهع
 مهلةحتفم) هلوةك مهف لتقلا رركتو ةغلابملل ديدشتلا :ليقةددشم (اولتقو) الوأ (اولتاقو) صاع

 فلالاب (اولتاقو)الوأ فل ريغب (اولتقو) ىئاسكلاو ةزمح أرقو ٠ نسحلا نع اوعطق :ليقو(باوبالا

 :ىاثلاو (ىىكراو ىدجساو) هلوق ىف ؟ بيترتلا بجوتال واولا نأ : لوألا : هوجو هيفو هدعب

 :.يعللاتلاو .. .هتافغو_ههتزق:لتقا|ذا ىأ هكاتقلا رح امأتك اجا ذإ ةنكشلا ف رالف مهلوق ىلع

 .اولتاق دقو اوك ىأ نتز رش

 وهو بونذلا نارفغو تائيسلا وم : اهلوأ : ةثالث رومأب اذه لعف نم دعو ىلاعت هللا نأ مث

 (انتائيسانع رفك و انبونذ انل رفغاف) موب هوباط ىذلا وه كلذو (مهتائيس مهنع نرفك آل) هلوق

 ىذلا وهو (رامنالا اهتحت نم ىرجت تانج مهلخدالو) هلوق وهو ميظعلا باوثلا ءاطعإ اهناثو

 انورقم اهظع اياوث تاوثلا كلذ نوكي نأ : اهتلاثو :.كلشو لع انتذعوا اتنآو : مو قب هوبلط

 هناحبس هنال (ةمايقلا موي انزختالو) هولاق ىذلا وهو (هللا دنع نم) هلوق وهو لالجالاو ميظعتلاب

 ىدنع نم ةعلخ كيلع علخأ ىنا : هدبعل ميظعلا ناطل كا لاق اذاو ؛ هتمظعل ةياهنال ىذلا ميظعلا وه

 مهنبيثال : ريدقتلاو ء دك م ردصم (اباوث) هلوقو فرشلا ةياهن ىف ةعلخا كلت نوك ىلع كلذ لد

 مهنع نرفك آل هلوق نال , هللا دنع نر ابيوثت وأ ةباثإ مهنييثال ىأ « هللا دنع نم اباوث

 كلذ نوكيل ديك أت وهو (باوثلا نسح هدنع هللاو) لاق مث . مهنبيثاآل ىنعم ىف مهلخدالو

 اينغ « تامولعملا لكب املاع ٠ تارودقملا لك ىلع ارداق ناك امل ىلاعت هناأل فرشلا ةياغ ىف باوثلا

 ىور . باوثلا ندح هدنع ناكف ؛ نادحالاو دوجلاو مركساا ةياغ ىف ةلاحمال ناك ؛ تاجاخلا نع

 هاطعأو فاخم ام هللا هاجنأ ءانبر : تارم سمخ لاقف رمأ هنز> نم : لاق هنأ قداصلا رفعج نع

 ربخأ مث « انبر :تارم سمخ اولاق مهنأ مهنع ىكح هللا نآل :لاق « ةيآلا هذه أرقو « دارأ ام

 . مل باجتسا 5



 ةيالا «ضعب نم مكضعب» ىلاعتهلوق ١6

 3 دج والك لمعلا 0 لمعلا سفن عيضيال هنأ د١ نانا لكي هنأ ملعا مقسما الا 1 ًأسملا)

 ىن (عيضأال) هلوقف ةباثالا كرت نع ةرابع ةعاضالاو ؛لمعلا باوث عيضيال هنأ دارملا لب ؛ ىنفو

 3 ةيآلاف اقام تبث اذا « كيلا مكلامعأ عيمج باو لصوأ ىتا : ىنعملا ريصيف ؛انايثا نوكيف لل

 هتيصعميو «اباوث قحتسا هناماب هنأ هيلع ليلدلاو ءادل## رانلا ىف قبيال نينهؤملا نم ادحأ نأ ىلع

 مباوثلا مدقي نأ اماف «لاحم امهنيب عمجاو ةيآلا هذه كح هيلا (هلوصو نهدب الف « اباقع قحتسا

 . بولطملا وهوب اوثلا ىلا هلقني مث باقتعلا مدقي وأ ؛عامجالاب لطاب وهو باقعلا ىلا هلقني

 مهيزاحي هنأ مهنم لبق ىلاعت هنأ اهانعم نأب ةيآلا اورسف نيرسفملا روهمج (ةسداسلا ةلأسملا)

 . مهلا لامعالا كلت باوث لصويو مهتاعاطو مهلامعأ ٍِق

 لسع عيضأال ىنأ) هلوةف باوثلا ءاطعا ايناثو ء بونذلا نارفغ اوبلط الوأ موقلا : ليق ناف

 ؟ بونذلا نارفغ بلط ىف ةباجالا نيأف «باوثلا ءاطعإ ىف مهل ةياجا (كنم لماع

 باقعلاطوةسباوثلا ل وصح نممزلي نكل «باوثاا لوصح باذعلا طاقسإ نممزلي الهنإ :انلق

 :رخآهجوةيالا ىف ىدنعو .نيبولطملا ىف مهئاعدل ةءاجا )مم :م لماع لع عيضأ ال ىأ) هلوق راصف

 ءاعدلا ةعاضإ مدعو . كءاعد ضال ( كم لماع لمع عيضأال ىنأ) هلوق نم دارملا نأ وهو

 راسو هوا ظامتلا ف مكئاعد ةباجا تلصح هنأ هنم دارملا ناكف : ءاعدلا ةباجإ نع ةرابع

 ركذلا نيب باوثلا ىفو ةباجالا ىف توافتتال هنأ : ىنعملاف (ىثأ وأ رك ذ نمإل ىلاعت هلوق امأو

 نذل بابا ا لضفتلا نأ لع' لدي اذهو « ةيوشاا لع ةعاطلاب كسقلا ىف اعيمج اناك اذا ىئثالاو

 في رشوأس يسخ بسن نموأ ؛ىثنأ وأ ارك ذ مهضعب نوك نال « نيلماعلا تافص رئاسبال , لامعالاب

 1 رفا نم كاتكتلا 0 ااه اما الا مكينامأب سيل لاعت هلؤق هلئماو*ءأكبانلا» اذه ىأادل نين انا

 ركذي الوةرجحلاىف لاجرلا رك ذب هللا عمال ىنإ هللا لوسراي : تلاق ةماس مأ نأ ىورو (هبزي

 .ةيآلا هذه تلزنف ءاسنلا

 مكضعب ىأ فاكلا ىنعمب (نم) لاقي نانا هر كرام (ضعب نم مكضعإ) كاع هلاوق امأ

 : مطوق نم اذه : لافقلا لاق . ةيصعملا ىلع باقعلاو ةعاطلا ىلع باوثلا ف ضعب لثمو ؛ ضعبك

 لاقو (ىنمهناف همعطي مل نمو ىنم سيلف هنم برش نف) ىلاعت لاق «ىتريسو قلخ ىلع ىأ ىنم نالف

 مكضعب) هلوقف «حالسلا انيلع لمح نمانم سيل» لاقو «انم سيلف انشغ نم» مالسلاو ةالصلا هيلع

 فيكف « ةيصعملا ىلع باقعلاو ةعاطلا ىلع باوثلا قاقحتسا يف ضعب هبش مكضعب ىأ (ضعلا نم

 ؟ هيف توافتلا لاخدإ نكمي



 ١ عه ةياآلا « لماع لمع عييضأال ىأ مهر باجتساف» ىلاعت هلوق

 كضعب أ 5 د نم نم لع هاع لمع عيضأ أ ل

 كاما 0 مهرايد نم اوجرْخَأَو 00 /

 اعلا | تل رج 2 تانج طعأكر اح 3 ةر | واتقو ٌّ

 200 اخ 6 خي

 هد باوثلا نسح هدنع لاَ هلا دنع نم باو

 ند مكضعب اتا م لماع لمع عيضأال ىأ ممر مل باجتساف الىلاعت هلوق

 مهت ايس مهنع نرفك آل اولمةقو اولتاقو لبس ىف اوذوأو مرايد نماوج ف ا نيذلاف

 ((باوثلا نسح هدنع هللاو هللا دنع نم ًاباوث راهنألا اهّتحت نم ىرجت تانج مهنلخدالو

 تاومسلا قلخ ف نإ) هلوق وهو ليلدلاب هللا اوفرع مهنأ مهنع كح امل ىلاعت هنأ معا

 نيذلا)هلوق وهو ركذلا ىلع م6يظاوم مهنع ىكح مث (بابلآلا ىلوأل تايآل) هلوقملإ (ضرآلاو

 ىكح مث (ضرآلاو تاومسلا قلخ ىف 0 هلوق وهو ركفتلا ىلعو (ًمايق هللا نورك ذب
 مهنأ مهنع ىكح مث (كناحبس الطاب اذه تقلخام انبر) مهلوق وهو ىلاعت هللا ىلع اونثأ مهنأ مهنع

 ىف نيب (داعيملا فاخت ال كنإ) هلوق ىلإ (رانلا باذع انَقف) مهلوق نموهو ؛ءاعدلاب اولغتشا ءانثاادعب

 : لئاسم ةنآلا ىفو (مهبر مهل باجتساف) لاقف مهءاعد باجتسا هنأ ةيآلا هذه

 لوصحناكايلف ؛رومألا هذهب ةطو رشم ءاعدلا ةباجتسا نأ ىلع هيبنت ةيآلاف (ىلوألا ةلأملا)

 . ازيزع ءاعدلا باجي نوكي ىذلا صخشلا ناك مرجال ءازيزع طئارشااهذه

 : رعاشلا لاق ؛ هل باجتساو هباجتسا لاقي : فاشكلا بحاص لاق «ة يناثلا ةلأسملا)

 ا كان د عة لف ادنلا ىلإ بي<نم اي اعد عادو

 (لورللو هلل اوبيجتسا اونمآ نيذلا اهيأ ايزإ ىلاعت لاقو

 ةدارإ ىلع رسكلاب و :عيضأ الىنأب : ريدقتلاو « حتفلاب ءىرق : عيضأال ىنأ (ةثلاثلا ةلأسملا)

 . ديدشتلاب (عيضأ ال) ءىرقو ؛لوقلا

 (ناثوآلا نم سجرلا اوبتجاف) هلوقك نييبتلل ليق (ركذ نم) هلوق ىف :نم4ةعبارلا ةلأملا)

 ما مكنم لماع مع :ىنعمب ىننلل ةدكؤماهنإ :ليقو



 ةيآلا «ةمايقلا موي انزخت الو» ىلاعت هلوق 2

 . ةيصعملان عءةمصعلاو ةعاطال قيفوتلابلط ةبآلا هذه نم دوصقملاز وكي ريدقتاا اذهلعو ؛ ىزخلاو

 اوبلط مهف « مثودع ربقيو ايندلا ىف مرصني نأب نينمؤملا دعو ىلاعت هللا نا (ثلاثلاهجولا)

 . لاكشالا لوز ريدقتلا اذه لعو « كلذ ليجعت

 قاقحتسالا كحال دعولا كح ةرخآلا عفانم اوبلط امنإ مهنأ ىلع تلد ةيآلا(ةثلاثلا ةلأسملا)

 اذهو (داعيملا فلختال كنإ) اولاق مالكلا رخآ ىفو ؛ كلسر ىلعانتدعو ام انت آو انبر : اولا منال

 . قاقحتسالا ال دعولا وه ةرخآلا عفانم لوصحل ىضتقملا نأ لخالد

 امزال باقعلا عافدنا ناك باوثلا لصح ىتم هنأ وهو :رخآ لاؤس انهه (ةعبارلا ةلأسملا)

 كرت بلط فيك باوثلا بلط دعبف « باوثلل بلط (كلسر ىلع انتدعو ام انثآ ) لوقف « ةلاحم ال

 باوثلالاصيإ بلط مث الوأ باّقعلا كرت بلط ول لب (ةمايقلا موي انزخت الو) هلوق وهو ؟باققعلا

 . |مقتسم مالكا ناك

 رورسلاو مظعتلاب ةنورةمةعفنم نوكي نأ هطرشباوثلا نأ لول: نيرحر نم كررت

 :ىناثلا « مظعتلاهنم دارملا (انزخت الو) هلوقو « عفانملا هنم دارها (كلسر ىلع انتدعوام انثآ ) هلوقف

 اذه ىلعو ؛ ةيصعملا نع ةمصعلاو ةعاطلا ىلع قيفوتلا بلط ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ انيب دق انأ

 اهليزيو اهلطبي امع انمصعاف امل انتقفو اذاو . تاعاطلل انقفو : ليق هناك مظنا نسحي ريدقتلا

 تاعاطلا نم ءىث ىلع ردقنال اناف كتعاطل انقفو :ليقهناك لصاحلاو  كالحلاو ىرخلا ىف انعقويو

 ,كقيفوتب الإ اهتمادتساو |هئابتسا ىلع ردقنال انافامماَقيتسال انقذوف اهلعفل تقفو اذاو « كقفوتب الإ

 ال1 25 الو ةحلال و: :لاعفاألا نم. لف الو (لامعاللا'نمإ]نع هنكمال دنعلا نأ ىلا ةراشإ وهو

 . هقيفوتو هللا ةناعأب

 (نوبستحياونوكيملامهللا نم ملا دبو) هلوقب هيبش (ةمايقلا موي انزخت الو)هلوق (ةسهاخلا ةلأسملا)

 نأ هل رهظي ةمايقلا موي هنا مث ءحلاصلا لمعلاو قحلا داقتعالا ىلع هنأ في اظنالا نط اكعار هاف

 كالو ةاياكتلا هر و ةطظنلا لاجل لص كانهن عابد نآك هاشعو :الالض ناك هداقتعا

 يادعلا نما دشأ باذعلا ]انهو :اولاق»: ىاحاورلا ب اذغلاوه كلذو.: مالسالا ءاكحلاق مث ء ديدشلا

 ءايشأ ءاعدلا اذه ىف اوبلط مهنأ نينمؤملا دابعلا ءال ؤهنع كح هناحبس هنأ اذه ىلع لدي امو «ىنامسجلا

 نعزارتحالا اهرخآو (رانلا باذع انقف) هلوق وهو ىنامسجلا باذعلا نع زارتحالا مهلاطم لوأف

 دشأ ىناحورلا باذعلا نأ يلع لدي كلذو (ةمايقلا موي انزخت الو) هلوق وهو ىناحورلا باذنلا
 امس تاذكلا ف



 ١ 1/ . ةيآلا «كلسر ىلع انثدعوام انثآو انبر» ىلاعت هلوق

 كيل كن ةمايقلا موب نزف كل كاسر 1 ا اتآو 0

 »1١45« داعمملا

 وفعلا لوصح ىلع نيهجولا نيذه
 باعحأ قح ىف سو هيلع هللا لص دمع ةعافش نأ ىلع ةيآلا هذهبانبادأ جتحا (ةثلاثلا ةلأسملا )

 هللا نم اويلط نينمؤملا ءالؤه نأ لع تلد ةيآلا هذه نآل كلذو ؛ ا

 مهولطم مهاطعأو محلوق هللا باجأف ؛ ةبوتلاب كلذ اودبق نأ ريغ نم اقلطم بونذلا نارفغ

 ةيلع هللا لض: دج ةنعافش: لقي نآلف ا كذلا نع وفعلا“ ا نيتمؤملا ةعاقش لف

 ىلوأ ناك هيف سو

 مهئاعد نم (عبارلا عونلاإ)

 كنإ ةمايقلا موي انزخن الو كلسر ىلع انتدعو ام انت آو انبر ) مهنع ةياكح ىلاعت هلوق

 (داعيملا فلختال

 :لئاسمهيفو

 هوجو هيف مث فاضملا فذح هيف (كلسر ىلع انتدعوام انت آو) هلوق (ىلوألا ةلأسملاإ)

 ليلدلاو «كلسرويدضت لعااتدعواءاثا]و :ءاهناثاوأ: [كلصر ةنسلأ» لغ انتادع وام انناآر انك

 (انمآ ) هلوق بيقعو لوسرلا وهو نامبالل ىدانملا ركذ بيع ةروكذم ةيآلا هذه نأ هيلع

 قيددتلا وهو

 اوملعام ءاعدلاب اوبلط فيكف لاحم هللا دعو ففلخلا نأ وهو :لاؤس انهه4ة يناثلا ةلأسملا)

 ؟ عقاو ةلاحمال هنأ

 دوضقملا لين «ّلغفلا كلط ءاعنلا نمادوضقملا قديلادنآ؛ لواألا :انردو نم 2 تارا

 هلوقك :ةلاحالدجوت اهنأ اعطق لعن ءايشأ ىف ءاعدلابانرمأدقو ؛ ةيدوبعلاو ةلذلاو عوضخلا راهظإ هنم

 (كليبس اوعبتاو اوبات نيذلل رفغاف) هلوقو (قحلاب مكحا بر لق)
 مهو انتي است لب ؛ مهنايعأب ةمالا داحآ لوانتيال هللا دعو نأ (باوجلا ىف ىناثلا هج ولاور)

 (انتدعوامانتآو) هلوف « باقملاب قاسفلا دعوو :باوثلا,نيقتملا دعو ىلاعت هناف : مهفاصوأ بسحب

 باقعلل الهأ اهب ريصت ىتلا لابعإإلا نم انمصعاو ؛ كدعول الهأ ريصن اهم يتاالامعإلل انقفو :وا



 ةيآلا «راربألا عم انفوتو» ىلاعتهلوق 2 ١

 نارفغ : اهلوأ : ءايشأ ةرالث ءاعدلا اذه ف لاضت هللا نع وبلط مهنأ رم كح

 وهف نارفغلا امأ . راربالا عم مهتافو نورك كاضلا تاكا نيفكت ؛ امناثو «بونذلا

 رفكلاو « هب ىطخ» ىأ ؛ حالسلاب رفكملجر :لاقي : ةيطغتلاوهاضيأ ريفكستلاو « ةيطغتلاو رتسلا

 : دبل لاقو ءاضيأ هنم

 اهمالظ موجنلا رفك ةليل ىف

 دحاو ءىث امهانعم ةغللا بسح ريفكدلاو ةرفغملاف : اذه تفرعاذا

 ديك اتللكإذ دعا اهو ْدَحاَو ماك تاما ]ن) نامدحأ 2 اهودتو هنو 1( رك ذه نوورسملا اهأ

 ىناثلابو .بونذلانم مدقت ام لوآلاب دارملا : اهيناثو ؛ بودنم هيف ةغلابملاو ءاعدلا ىف حاحلالا نأ

 « ةميظعلا ةعاطلا هرفكت ام,نارفكلابو « ةبوتلاب لوزب ام نارفغلاب ديرب نأ : اهثلاثو « فنأتسملا

 2 ىرألام :ىلتلان و « انندروب ةلصتم هنوكي معلا عم ناسنالا هب ىتأام لوالاب دارملا نوكي نأ : اهعبارو

 . اينذو ةيصعم هنوكب هلهج عم ناسنالا

 ؛بابرأوبرك ءرابوأ رب عمجراربألانأ : لوالا :ناثحهيفف /راربألا عم انفوتو) هلوق امأو

 مهعم مهتافو نأ : لوالا : نيهجو ةيعملا هذه ريسفت ىف لافقلا ركذ ؛ ىناثلا « باحصأو بحااصو

 ىعفاشأا عم انأ لجرلا لوقيدق « ةمايقلا موي مهتاجرد ىف اونوكي ىتح مملامعأ لثمىلع اوتو نأ 7

 باحصأ عمءاطعلاف نالفلاقي :ىتاثااو « داقتعالا كلذ ىف هل ايواسم هنوك هب ديريو : ةلأسملا هذه ىف

 عابتأ ةلمج ىف مهنوكدنم دارملا نوكي نأ : ثلاثلاو . افلأ ىطعي هنأ ىف ملل كراشموه ىأ« فولألا

 (نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم كئلوأف) هلوق هنمو « مهعايشأو راربلا

 ىلاعت هلوق ىنعأ ةيآلا هذبم ةبوتلا نودب وفعلا لوصح ىلع انباحصأ جبتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 بونذلا نارفغ اوبلط مهنأ : لوألا : نيهجو نم هب لالدتسالاو (انبونذ انا رفغاف) مهنع ةياكح

 لاق هنآل هيلا مهباجأ ىلاعت هللا نا مث ءاقلطم ةرفخملا اوبلط مهنأ ىلع لدف ؛ ركذ هيف ةبوتلل نكي لو

 وا مانو تلال رع رعب دي لايت دنأ ن عرض اذقوي ينل م باجتساف) ةيآلا 11

 اولاق اذه دنعف ءاونمأ مهنأب مبسفنأ نع اوربخأ كك مهنأ ا هنأ ردت - فاثلا و ٠ ةيزوغاا

 دل يا ناذعالا درع نأ لغال ديا اذكو ءازجلا ءاف (رفغاف) هلوق ىف ءافلاو ءانب ونذ انل رفغاف

 ىلع ةيآلا هذه تلدف (مهتر مهل باجتساف) هلو هيلامهءاجأ ىلاعت هللا نا مث « هللا نم ةرفغملا بلط

 رانلا مهلخدي الو مهنع وفعي نأبوهو ءادتبالا نمامإ « نارفغلا لوصحل ببس نامبالا درجم نا

 نم ةيآلا هذه ةلالد تبثف «رانلا نم مهجرخيو مهنع وفعي مث ةدم مهمذعيو رانلا مهلخدي نأب وأ



 ؟عم 291 اونا نأ نامذلل كفانا مس اك ارد كان

 هلمأت نم لكن اكو ؛دشرلا لع المتشم ناك امل نآرقلا نال «ىراغتم زاجم هنأ الإ ازا نآكناو

 عاونأن م هيف امب ىدانيو هسفن ىلا وعدي هن اك راصف ؛ كلذل ىلاعت هللا هّمفو اذإ ىدهلا ىلإ هب لصو

 نوفصي.ارعشااو ءاحصفلاو « اهيلامهريصم ناكذإ (ىلوتو ريدأن م وعدت) ماهج ىف ليق اك« لئالدلا

 : رعاشلا لاق « نامزلا فيراصت ةلالد اهنم مهدارمو ؛ ظعيو ىداني هنأب رهدلا

 عمست ملف رهدلا كبطاخ هربق ىف تيملا عضاواي

 مث) هلوقك«ىلإد ىنعم ماللانا : لوآلا : هوجو (ناميالل ىداني) هلوق ىف 4ةيناثثا ةلأ-لا)

 (اذهل اناده ىذلا هلل دملا) (امل ىحوأ كبر نأب .اولاق امل نودوءي مث . هنع اون امل نودوعي

 تيشلا وأ همااو قءذزطال هده ةبلإىدمل .هاداناو اء ةيلااو هل هيدنو.ءااذك كو از ذككل اعد © لاك

 صاصتخالا ىنعمو ةياغلا ءاهتنا ىنعم نأ : ىرخالا ماقمنيتظفللا نيتاه نم ةدحاو لك ةماقإ ىف

 ىداني نامالل ايدانم أنعمس ىأ ؛ ريالا مدقتلا ىلع اذه : هك لاق : ىناثلا . اعيمجنالصاح

 لجالا مال ماللا هذه نأ : ثلاثلاو ..اذكو اذكب ىداني ريمأللا ىدانم انءاج : لاقي اك« اونمآ نأب

 لاق هارت الأ وخر اذمل ئداني ائدانملا# ناك لأ لسمانلا نط ويلا ىئادن ناك يات ان

 (هللا نذاب عاطيل الإ لوسر نم انا.سرأ امو) هلوةك وهو ؛سانلا نمؤتاىأ (,كبرب اونهآ نأ)

 تعمسو « اذك لوقي الجر تحمس : كلوق هريظن (ىداني ايدانم انعمس) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا)
 هتلعجو عمسي امب هستفصو كنال . عومسملا فذحيو لجرلا ىلع لعفلا عقويف ؛ مكشي دي

 مالك تعمس لاقي هناو « هنم دب نكي ل لاهلا وأ فصولا ناآلو : هركذ نع كانغاف هنع لاح

 هلوق وأ نالف

 ؟ ىدانيو ىدانملا نيب عملا ىف ةدئافلاام : لاقي نأ وهو لاؤس انهه (ةعبارلا ةلأسملا)

 مظعأ دانا هلال ان ءدانللا نأكل امخفت نامبالاب اديقم مث اقلطم ءادنلا ركحذ : هباوجو

 قلطأ اذاىدانملا نال كلذو « مالسالل ىدهم داهب تررم : كلوق هريظنو « نام الل ىداني دانم نم

 «لزاونلاضعبلةبافكلا وأ ء بوركملا ةثاغال وأ « ةرئانلا ءافطالوأ « بر>لل دانم ىلا مولا بهذ

 نامبالل ىداني تلق اذاف ؛ ىأرلا دادسل ىدبمو ٠ قيرطلل ىدبم نه ىلع قاطي دقو .ىداملاكلذكو

 . هتمفنو ىداهلاو ىدانملا نأش نم تعفر دقف مالسالل ىدهبو

 ملء اونمآ نأب وأ اونمآ : ريدقتلاو ؛ رامضإ وأ ف ذح هيف (اونمآ نأ) هلوق 000 ةلأسملا)

 (راربألا عم انفوتو انتائيس انع رفكحو انبونذ انل رفغاف) كلذ دعب اولاق مهْنأ مهنع هللا ىكح

 : لئاسم ةيآلا ىفو

 او حتي دك كو



 ةيآلا «ناميالل ىداني ايدانم انعمس اننإ انبرد ناك هل 0

 0 1 - و

 رفغاف نر نا : مر اونمآ 0 نامي هال ىدأتي : ايداتم انعم نإ 0

 كك 07 آَ 0 2و هه

 »)*١5« راربألا 6 57 ناهس اع . دك وأ د ولد اعل

 لاق : رفاكلا وه قالطالاب ملاظلا نأ ىلع لد نآرقلا 1 : لوالا رامرعوب ةمااطاوجلاو

 مهسفنأ اوصصخ مهنأ رافكلا نع ىكح ىلاعت هنأ اذه دكؤ امو (نوملاظلا مث نورفاكلاو) ىلاعت

 عيفشلا نأ : اهيناثو (ممح قيدص الو نيعفاش نم انل اف) : اولاق ثيح راصنألاو ءاعفشلا قفنب

 كلذك ناك اذاو (هنذاب الإ هدنع عفشي ىذلا اذ نم) ىلاعت لاق : هللا نذاب الإ عفشي نأ هنكميال

 قا ةرئان«هتعافمش قب نك م نذالا لصح اذاو «نذالا دعب الإ ةرصنلا ىلع ارداق عيفشلا نكي مل

 اق 210 ال ناك ام ةعافشلا كليو« ىلاعت هللا نم/لصح !م] وفعلا نأ رهظي كلذ دنعو «'ةققملا

 لاق ام هلل الإ كحال هنأ ديفي (راصنأ نم نيملاظلل امو) هلوقف . هللالإ محلا سيلو , مالا سفن

 اذهب نيهلاظلا صيصختل قبال ريدقتلا اذه ىلعف : لاقيال (هلل ذئموي سمالاو) لاقو (كحلا هل الأ

 نم ةاجنلاوباوثلاب زوفلاب ايندلا ىف نيقتملا نينموملادغو هنال ةدّئاف هيف لب :لوقنانال « ةدئاف محلا

 ىلع راصناللا ىفنب مه صيصخت حصف ٠ كلذ مه سيلفقاسفلا امأ . ةجحلا هذه ةمايقلا موي ميلف «باقعلا

 : لعأشاوم ل ا ووةماعتت الاددهنأ : تلاثلا ١ ىذلطالا

 رانلا نم جرخ ول اولاق : رانلا نم جرخب ال قسافلا نأ ىف اوكسمت ةلزتدملا 0 0

 . ةتبلا هل رصانال هنأ ىلع ةلاد ةيالاو هل ارصانامنَم هجر 05

 . ةرقبلا ةروس ىف هانرك ذ ام وفعلا ىلع ةلادلا تايآآلاب ةضراعملا : باوجلاو

 مهتاوعد نم (ثلاثلا عونلا)

 انبونذ انا رفغاف انبر انمآف كبرب اونمآ نأ ناميالل ىداني ايدانم انعم اننا انبر )ل ىلاعت هلوق

 لئاسم ةيالا ىف (راربالا عم انفوتو انتائيس انع رفكو

 لوق وهو مالسااو ةالصلا هيلع دم هنأ : امهدحأ : نالوق ىدانملا ىف (ىلوألا ةلأسملا))

 (هللا ىلاوعدأ . هنذاب هللا ىلإ ًايعادو . كبر ليبس ىلإ عدا) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو : نيرثك ألا

 الو لا 1 2 كل 6 كلذ ازينالا, ىو تعي نع ك7 للاعت هنإ اولاق نآرتلا وهنأ : ىاثلأو

 كوز 2 1 2 الا ايت نأ لع |ليلدلا و ع انمآف دشرلا ىلإ ىدرم ابحي ان آرق انعمس انإ)

 اذهؤ.:اولاق «همهفو هععس دحأ لكف نآرقلا ام | ١ ملسو هيلع هللا ىلص ىنناا قل دحأ لك سيل هنآل



 ١ عع | ةيآلا «راصنأ نم نيملاظلل امود ىلاعت هلوق

 1 قوم لأ نق دمعلاب لتاقلا ٍّض (ىلتقلا ف صاصقلا يلع نك اوضأ نذلا امأاي) ىلاعت لاق

 ىنلا هللا ىزخيال موي ) هلوقل ىرخيال نمؤملا نإ انلق امإو « نمؤ» ة رييكلا نحاص نأ تش

 (ةمايقاا موي انرختالو) هلوقلو (هعم اونمآ نيذلاو

 : نينمؤملا ىزخمال ىلاعت هنأ ىلع لدت ةباجتسالا هذهو 4« مهبر مل باجتساف> ىلاعت لاق 2

 ىرخ هناف رانلا لخد نم لك نإ انلق امنإ و « رانلاب ىزخال ةريبكللا:بحاض نأ انركذ امب كيف

 ا عطقلا نيتمدقملانيتاه نم دلوتي ذئنيحو (هتي زخأدقفر اناا لخدت نم كنإ) ىلاعت هلوقل

 ..نآنلا لت ال ركل

 ىفن ىلع لديال (هعم اونمآ نيذلاو ىنلا هللا ىزخيال موي) هلوق نأ : مدقتام هنع باوجلاو

 ءازخالا لوصح ىفانيال كلذو « ىنلا عم مهنوك لاح ءازخالا ىفن ىلع لدي لب ٠ ًاقلطم ءازخالا

 نحلل كفر 3

 عضاو» ىف صوصخلا هلخد ماع (هتيزخأ دقفرانلا لخدت نم كنإ) هلوق «ةسماخلا ةلأسملا)

 ىلع لدي (اوقتا نيذلا ىجنن مث ايضقم امتح كبر ىلع ناكاهدراوالإ مكنم نإو)ىلاعتهلوق نأ : اهنم

 هكقالملا نأ, ؟«اهناثاو ذل ئزحلا نعا كر رئاضي تااوثلا لهأرر نابل نواحي نيا

 املع) ىلاعت لاق . ىزلا نع نوناصي اضيأ مثو ءرانلا ىف نونوكي منهج ةنزخ مث نيذلا

 (دادش ظالغةكتالم

 ىوقأو دشأ قاحورلا باذعلا نأ ىلع ةيآلا هذبب مالسالا ءاكح جتحا (ةسداسلا ةلأسملا)

 رابع ىزخلاو «ىرخلاب رانلا باذع دعب ديدبتلا ىلع ةلاد ةيآلا نال اولاق « ىناهسجلا باذعلا نم

 انإلاو ىادللا كا دعلا لل لورذأ | ىانكو رلا ![تادتلا نأ ال ولفأ ىاج وز تانعومر زي 5

 . ةلاجحلاو ىرخلا باذعب رانلاب بذع نم ديد نسح

 نوجرخ ال رانلا اولخد نيذلا قاسفلا نأ ىلع ةيآلا هذبب ةلزتعملا تجتحا (ةعباسلا ةلأسملا))

 (هتيزخأ دقف رانلا لخدت نم كنإ) هلوقف «كالحلا وه ىزخلا اولاقو . نيدلخم كانهنوقبي لب اهنم

 دقف رانلا لخد نم لك نأ حص امل ةنجلا ىلا رانلا نم نوجرخ اوناك ولو : هتكلهأ دقف هانعم

 .كمالك لوزي اذه دنعو ؛ ليجختلاوةناهالاب هرسفن لب كالهالاب ى هلال لانا ةىءاؤللا) كلل

 : ناتلأسم هيفو (راصنأ نم نيملاظلل امو) ىلاعت هلوق امأ

 ,ةرصن عون ةعافشلا نال كلذو ؛ قاسفلل ةعافشلا قن ى هب اوكسمت ةلزتعملا (ىلوألا ةلأسملا)

 . عونلا ىن ىضتقي سنجلا نو



 ةيآلا «هتيزخأ دقف رانلا لخدت نم كنإ انبر» ىلاعت هلوق ١

 نأ نيتي الا نيتاه عومجم نم بجوف (هعم اونمآ نيذلاو ىنلا هللا ىزخيال موي) ىلاعت هلوةل ىزخمال

 امك ةورركلا كحاص ناوكي ال

 ؛ اقلطم ءازخالا فن ىضتقيال (هعم اونمآ نيذلاو ىبنلا هللا ىرخي ال موي) هلوق نأ : باوجلاو

 ءازخالا تايثإ هضقاني ال ىننلا اذهو « ىننلا عم نوكي ام لاح ءازخالا لصحال نأ ىضتقي امتإو

 , باوجلا ىف ىدنع حص ىذلا وه اذه «رخآ تقو ىف تابثالا كلذ لصحي نأ لامتحال ةلمجا ىف

 كيلا ١ ل عا لدتا : اهدحأا: هان رك ذراع ىو ةثاللثا ةيؤجأ ١ طيغبلا ف ىدحاولا اركاذو

 ؛ دولخلا رانلا لخدي قم نضاوصخعا (هتيرزخأ دقف:رانلا لخدت نم كنإ) ةلوق نأ ةداتقو ىروثلاو

 ؛ادواخلل اهلخد انمتاف زانلا لذخد.قساف لك نأ ةلزتعملا ثهذم نال « فيعض ىدنع باوجلا اذهو

 هتبقاع تناك نإو هلوخد لاح ىف ىزخم رانلا ىف لخدملا : لاق : اههناث . مهنع الاؤس نوكي ال اذهف

 نيذلاو ىنلا هللا ىزخيال موي)هلوق نأ لالدتسالا عضوم نآل اضيأ فيعض اذهو ؛ اهنم جرخي نأ

 ىزخلا لوصح ىلع تلد ةيآلا هذهو :« قالطالا ىلع نينمؤملا نع ىزخلا فن ىلع لدي (هعم وع

 راثلا لخدب نم أرفاك هنوك نيبو دك هنو نيب نيالا نيتاه ب لصحخ ؛رانلا لخد نم لكل

 «ليجختلا : ىناثلاو :كالهالاو ةناهالا : امهدحأ : نيبجو لمتح ءازخالا : لاق : اهثلاثو « ةافانم

 . هنم ىحتسي و هلجخ المع هب لمع اذا هريغ هازخأو « ايحتسا اذا ةيازخ ىرخ لاقي

 ءكالهالا نيبو ليجختلا نيب كرتشم ظفل ءارخالا ظفل نأ :باوجلا اذه لصاح نأ ملعاو

 نأزاج كلذك ناك اذاو «اعيمج هيينعم لع تايثالاو ىنناا فرط ىف هلمح نكمبال كرتشملا ظفللاو

 لخدت نم كنإ) هلوق ىف تبثملا ريغ (هعم اونمآ نيذلاو ىنلا هللا ىرخي ال موي) هلوقب ىننملا نوكي

 ظفل ناك اذا ىثمتي امنإ باوجلا اذه نأ الإ «لالدتسالا طقسي اذه ىلعو (هتيرخأ دقف راناا

 ناينعملا ناكو «دحاو ىندمل اديفم اتطاوتم اظفل ناك اذا امأ , نيموهفملا نيذه نبي اكرتشم ءازخالا

 ىنااهللا ىزخيال) هلوق نآل باوجلا اذه طقس ؛ دحاو سنج تحن نيعون ىدحاولا امهركذ ناذالا

 ةافانم امهنيب لصح ذئتثيحو ؛عونلات ابثال (هتيزخأ دقف) هلوةو سنجلا قنل (هعم اونمآ نيذلاو

 . ىزخيال ةريبكلا بحاص نأ ىلع عطقلا ىف ةيآلا هذهب ةئجرملا تجتحا 4ةعبارلا ةلأسملا)

 بحاصانلق امنإ ؛ رانلا لخديال ةريبكلا بحاص نأب عطقلا مزايف « ىزخ هنافرانلا لخد نم لكو

 ىلاعت هلوقل نم ؤم هنإ انلق امتإ « ىزخمال نمؤملاو « َنمٌوِم ةرييكلا بحاص نآل . ىزخال ةريبكلا

 ىتلا اولتاقف ىرخألا ىلع امهادحإ تغب نافذ امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو)

 اضيأو , عامجالاب رئابكلا نم يغبلاو « ًاتمؤم ايغاب هنوك لاح يغابلا مس (هللارمأ ىلإ ءيفت يتح يغبت



 ١ .ةيآلا ءهتبزخأ دقف را اا لخدت نم كنإ انير» ىلاعت هلوق

 ردقلا اذه لإ اهنم اوفرءي ل ةميظعلا ماسجألا هذه ىف اوركفت اذإ قلخلا نأ : ىنعي ء. ضراألاو

 لوقعلا تناك نإو « ةميظع رارسأو . ةييجي كحل اهقلخ لب : الطاب اهةلخام اهقلاخ نأ وهو

 ::اهف رك نع قريع

 د.الف ءاعدلا دارأ نم نأ كلذو ؛ءاعدلا ةيفيك هدابع هللا ريلعت هنم دوصقملا «ةياث ةلأسملا)

 . ةءالا هذهىف ام أعدإ| هدعب ركذي مح الا مدقي ل

 نأ نيضلخلا اعلا الوهن كح لل لادا ملعاف «رانلا باذع انقفإل ىلاعت هلوق امأ

 ؛ هللا ةمظع لئالد ىف ركفتلاىف مهبولقو « هللا ةعاط ىف مهنادبأو « ىلاعت هتلاركذب ةقرغتسم مهتنسلأ

 ميمي ذعت هللا نم نسحب هنأ الولو « رانلا باذع مبيقي نأ هللا نم 00 تاعاطلا هذه عم مه:أركذ

 هذه رحل نأ اوءلعيلف ؛ مط ةجح ةي ةيآلا لو نأ اونظ ةلزتءملا ناكن اف « اثيع ءاعدلا اذه ناكل الإو

 ميهاربإ نع ىلاعت هللا هاكحام عرضتلا اذه لثمو ؛ الصأ ءىنث هللا نم 0 هنأ ىف انل ةجح ةيآلا

 (نيدلا موي ىتئيطخ ىل رفغي نأ عمطأ ىذلاو) هلوق ىف

 هتيزخأ دقف رانلا لخدت نم كنإ انير) مهنع ةياكح ىلاعت هلوق « مهتاوعد نفى :1 عونلارل

 لئاسم هيفو (راصنأ نم نيملاظلل امو

 ىلع لدي امب كلذ اوعبتأ رانلا باذع مبيقي نأ مهر اولأس امل مهنأ عا (لوألا ةلأسملا)

 لع ناار لأ نا مظعأ لاؤسلا عقوم نوكيل ؛ ىزملا وهو هتدشو باقعلا كلذ مظع

 هضالخإو لأ ءاعدلا كاذف هتنعاذ كناكهتوقو بولطملا كلذ مظع حرش اذإ هلعفي الن

 هدابع هللا نم ,يلعت اذهف ء صالخالاب اورق ناكاذإ الإ ةاجالاب لصتال ةاعانلاو يدها هل

 ءاعدلا داريإ ةيفيك ىف

 . ضعب نم اهضعب برقي ناعم ىلع دري ةغللا ىف ءازخالا : ىدحاولا لاق 4ةيناثلا ةلألا)

 هيودمح نب رمشلاقو « هناهأ ىأ . هللا هازخأ :هريغلاقو هدعبأ ىأ « ودعلا هللا ىزخأ : جاجزلالاق

 دكلهأ ىأ . هللا هازخأ : لضفملالاقو (ىيض ىف نوزختالو) نآرقلا ىفو ؛ هللا هحضف ىأ هللا هازخأ
 هذه لكو ؛ ءالب ىف عوقوب وأ ةجح عاطقنا وأ فلتب كالسحلا ةغللا ىف ىرخلا : ىابنالا نبا لاقو

 ريظن وهو هتازخإ ىف تغلبأ دق ىأ (هتيزخأ دقف) فاشكلا بحاص لاق مث . ةيراقتم هوجولا

 معت دقف نالف نم ملعت نمو « قسم دقف انالفقيسنم : لاّشام

 سيل ةالصلا لهأ نم ةريبكلا بحاص نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه ةلزتعملا تلاق (ةثلاثلا ةلأملا)

 نمؤملاو : ةبآلا هذه ةلالدإ هللا هازخأ دقف رانلا لخد اذا ةريبكلا بحاص نال كلذو ؛ نمؤمب



 ةيآلا «الطاب اذه 1 5 ابرج ىلاعت هلوق اذه

 هك ني ا 1 ااا عجل ىلا ند ننااعتا قالون نأ قبال هتاف هتاذا 1 لكذأ

 لقعلا دبشي ةيضق ابمومع ىلع ةيضقلا هذه لب ءدايعلا لاعفال ارياغم نكمملا كلذ نوكب صيصخت

 2 عنتما كلذك ناك اذاو « هللا ءاضقب رشلاو ريخلا نوكي نأ بجو كلذك ناكاذإو : اهتحصب

 نأ زوال مل: لوقنف اذه تفرع اذإ . حلاصملاب ىلاعت هللا لاعفأ ليلعت ةيآلا هذه نم دارملا نوكي

 اممزتت (كناحبس) هلوق ناكل كلذك ناكولو : هلوق : ىدحاولا نع هانيكحام ةيآلا ليوأت نوكي

 تقلخام انبر : دارملان وكي نأ زوحيال مل : انلق . لطاب كلذو ةبالصالو هيف ةدش الام لعف نع هل

 تاومسلا تقلخناو كنا هانعم (كناحبس) هلوقو « امكحم ابلص هتقلخلب بيكرتلا دساف اوخر اذه

 (كناحبس) هلوق نوكيف هب عافتنالاو هيلا جايتحالا نع هزنه تنأف ةيقاب ةديدش ةبلص ضرألاو
 مسنال انلق ء انلوقب هانرسف اذإ هب (رانلاباذع انَمف) هلوق لصو نسح اميإ : ايناث هلوق . اذه هانعم

 ئتلاب هقصوام دنعف « هاوسام لكن ع ًاينغ هنوكب فرتعا (كناحبس) لاق امل هنا مظنلا هجو لب

 نسح ىف هجولا اذهو (رانلا باذع انقف) لاقف ةرخآلاو ايندلا ىف هيلا ةجاحلاو رجعلاب هسفنل رقأ

 نأىعةلادىهف اهومتركذىتلاتايآالا رئاس امأو . هنم لقأ نكي مل مركذ امم نسحأ نكي لنا مظل

 كلا نأ 6 كوشن نحو الطابو الو اقنع وكب ةفوضوم:نروكت نأ ,نع ةهرّتم هلاعخأ

 قالطالا ىلع اباوص هيكح ناكف .هكلمو كلم ىفالإ فرصتي. الىلاءت هنال «باوصو ةمكح اهلك هللا

 لعأ هللاو ةرظانملا هذه ىفام اذهف

 كالفالا هذه قاخ هناحبسس هنأ ىلع ةبآلا هذبب مالسالا ءاكح جتحا مساق ةلأسملا)

 لاصتاو امتاكرح نه لصحب ثيحب اهلعجو , ةصوصخم ىوق اهنم 7 لكف عدوأ أو بكاوكلاو

 كلذك نكت ملول اهنالل : اولاق «ةيضرالا ةعقبلا هذه ناكس عفانمو ماعلا اذه حاصم ضعبب ابضعل

 ام لالدتسالا اف ةدئافلا لوي نأ لئاقل سيلو : اولاق . ةنآلا در كلذو « ةلطاب تناكل

 © ا الا ايل تلك و رم دخولك( نال كلذو# اكتلا مناصلا.دوجو لغ
 الطاب نوكيف «ةدئاف ارقو اسمهثو اكلف هنوك صوصخل قبال ذئنيخل « ىنعملا اذه ىف بك اوكلاو

 كلااذه فل ع

 ةداعلا ىرج ىلع ًابابسأ اهنوك ىنعملا اذه ىف ىكيال مل: اولاق نأب : هنع نوملكملا باجأ

 ةقيقحلا ليبس ىلعال

 : ناتلأسم هيفف 4 كناحبس إل ىلاعت هلوق امأ

 تاومسلا قاخ يف هللا ةبكح راثآب ةطاحإلا نع لوقعلا زجعب رارقإ اذه «ىلوألا ةلأسملا))



 ١س | ةبآلا «الطاب اذه تقلخام انير»ىلاعت هلوق

 (موقأ ىه ىتلل ىدبب نآرقاا اذه نإ) هلوقك ميظعتاا نهبرض (اذه) ةملكىفو « الطاب بيجعلا
 اقلخ ىأ فوذحم ردصمل تمن هنأ : لوآلا : هوجو (الطاب) هلوق بصن ىف (ةشلاثلا ةلأسملا))

 : فاشكتللا بحاص لاق : ثلاشلا . لطابلل وأ لطابلاب : هريدقت ضفاخلا عزنب هنأ : ىناثلا . الطاب

 «اذه» نم الاح «الطاب»نوكي نأ زوحب

 ناسحالا ضرخل هلعفي امتإ وهف ىلاعت هللا هلعفيام لكنإ : ةلزتعملا تلاق 4 ةعبارلا ةلأسملاإ)

 ىلاعت هنآل ةيآلا هذبب هيلع اوجتحاو ؛ دابعلا حلاصم ةياعر اهنم دارملاو : ةمكحلا لجال و ديبعلا ىلإ

 ربظو :اولاق ةيالاهذه دض كلذو « الطاب اهقاخ دق ناكل ضرغل ضرالاو تاومسلا قلخ مول

 لطابلاوهلاغاارودص ضرألاو تاودسلا قاخندارأ ىلاعت هللا نا : ةربجلا هلوقتىذلا نأ ةيآلا هذه

 هقلخ نع هل هيزنت (كناحبس) هلوقو : اولاق «ةيآلا هذهل دركلذو «ابقلاخ اورفكل و هدابعرثك أ نم

 : لاقف ةبمشلا هذه نع اباوج 0 حلصي امالك ىدحاولا ركذو « حيبق لك نعو . الطاب ال

 تاومسلا قلخو « ءاسقب الو ةبالص الو ةوق هل نوكي ال ىذلا بهاذلا لئازلا نع ةرابع لطابلا

 رصبلا عجراف توافت نم نمحرلا قاخ ىف ىرتام) هلوق ىلإ ىرت الأ محم نقتم قلخ ضرألاو
 اذه تقاخام انبر) ةلوق نم دازملا ناكف (اذادش ًاعبسش مكقوف انينبو) لاقو (روطف نم ىرت له

 . ةلزتعملا هركذامال «ىنعملا اذه(الطاب

 ناكل ىثالتملا وخرلا لطابل أن دارملا ناكول : كوالا هوجوب عوفدم هجولا اذه : لبق ناف

 نسحب امإ هنأ : ىناثلا . لطاب كلذ نأمولعمو ؛قلخلا اذهلثم قاخنأن عدل اه.زنت(كناحبس) هلوق

 ريغبالطاب هتةلخام : ريدقتلا نال هانركذ ىذلا ىنعملا لعدانلم> اذإ هب (رانلا باذع انقف) هلوق لصو

 اوزارخو كتعاطإ اًرعتشا ندلا نيفلكتلا نك ا 5م ايان نأ هو :ةملظع ةكض هه ليا

 تقلخام) هلوق انرسسف اذإ انأ تيثف « عطي لو ىدع نه ءازج هنألل ؛ رانلا باذعانقف « كتيصعم نع

 نسحب ل بيكرتلا ديدش احم هتقلخ كنأب هانرسف اذإ امأ « رظنلا اذه ندح ان 3 امب (الطاب اذه

 امهنيامزو نصرالاو .ءامسثلا انقاتاهو زر: لاه ىرحأ هنأ ف اذه رك د لاطتاذنأ ؟ فكاانلأ ظنا اذه

 نيعالاهمييامو ضرالاو تاومسلا انقلخامو) ىرخأ ةيآ ىف لاقو ١( 0 نيذلا نظ كلذالطاب

 كلملا هللا ىلاعتف) هلوق (ىلإ ًاثع 1 انةلخ امأ مبسْغَأ) ىرخأ ةيآ ىف لاقو (قحلاب الإ امهانقلخام

 هنوك عنتمب نآبف اثبع نوكي نأ عنتما اذإو « اثبع هلعف نوكي نأ نع قحلا كلملا ىلاعتف ىأ (قحلا

 . ىلوأ الطاب
 هدهاتر  ةكاذلا زكمت ام هل ؛هناذإب جاوامإ دوجوملا نآ له اش لقعلا ة ةهمدب ناملعا : باوجلاو



 هكا نلطاب اذه تفلح هام رو لات هلوق 5-3

 نام“ ضراألار عق نم اهئاذغل ةيذاج ىوق اهيف عدوأ ىلاعت هللا نأو « ةبيجعآرارسأو ةخلاب اكح ةقلخلا

 كلذ ءازجأ نم ءزج ةقرولا كلت ءازجأ نم ءزج لك ىلع عزوتي ىتحقورعلا كلت ىف ىرح ءاذغلا كلذ

 ىف ريبدتلا ةيفيكو ةقرولا كلت ةقلخ ةيفيك فرعي نأ ناسنالا دارأ ولو « مبلعلا زيزعلاريدقتب ءاذغلا

 ةيفيك لع فوقولا نعرصاق هلةعنأ ف رءاذاف ؛ هنعزجعل ايف ةيمانلاو ةيذاغلا ىوقلا عاديإو اهداحيإ

 رمقلاو سمشلا نم اهفام عم تاومسلا ىلإ ةقرولا كلت سيق. ذئنبخ ؛ةريغصلا ةقرولا كل: ةقلخ

 كلتنا فرع : ناويحلاو تابنلاو نداعملاولابجلاو راحبلا نم اهفام 6 ضرأآلا ءإو' موجنلاو

 فرعريقحلا ءىثلا كلذ ةفرعمزع هلقع روصق فرع اذاف : مدعلاك ءايشالا هذه ىلإ ةبسنلاب ةقرولا

 فرع اذاو ٠ ضراألاو تاومسلا قلخ ىف هللا ةمكح بئاحت ىلع عالطالا ىلإ ةتبلا هل ليبسال هنأ

 قلاخلا نأب فارتعالا الإ هعم قبي ل ماقملا اذهب ةطاحالا نع همهفو هلقع رودقرينلا ناهربلا اذهم

 هيفف هقلخام لكنا ٍلسي لب ؛نيفراعلا فراعمو نيفصاولا فصو هب طيح نأ نم مظعأو لجأ

 كالا | كلا © ل هاذه دف. اهقرعم لإ مل ليس ال ناك ناو ةميظع رارمأو غلا 5

 باذع انف : لوقيفءاعدلاب لغتشي كلذ دنع مث ميظعتلاو ديمحتلاو ليلهتااو حيبسنتلاب هلاغتشا هنم

 موجنلا ىلإ رظنف هسأر عفر ذإ هشارف ىلع قلتسم لجر اهنيد ملسو هيلع هللا للص ىننلا نعو . رانلا

 ىلص ىنلا لاقو «هل رفغف هيلا هللا رظنف ىلرفغا مبللا : اقلاخو ابر كل نأ دهشأ : لاقو ءامسلا ىلإو

 ءاملا تبني أك ةيشخلا بلقلل بذجتو ةلفغلابهذت ةركفلا :ليقو «ركفتلاك ةدابعال» سو هيلع هللأ

 لثمموي لكهل عفري ناك هناف ىم نب سنوي ىلع ىنولضفتتال» سو هيلع هللا ىلص ىنلا نعو . عرزلا

 ]1 دأ ردع ل اداب نال هللا ةفرعم ىف ركفتلا وه لمعلا كلذ ناكو اولاق «نضر“لا لهأ لمع

 نضرالا لهأ لمع لثم:هحرا وحي

 تافصلاو تاذلا لئالد ىف ركفتلانيقيدصلا بتا م ىلعأ نأ ىلع ةبآلا تلد 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 هيلا تافتلا الو هب ةربعال لطاب مأ ديلقتلا نأو

 اوركذ مهنأ ركفلاو ركذلا ىلع نيبظاوملا نيحلاصلا دابعلا ءالؤه نع كح ىلاعت هنأ ٍلعاو

 ءاعدلا نم عاونأ ةسمخ

 لثاسم هيفو (رانلا باذع انقف كناحبس الطاب اذه تقلخام انبر) هلوق < ىل 8 ونلا)

 نولوقي : ريدقتلا : هللا همحر ىد-اولا لاق ٠ ناهجو هيفو رامضإ ةيآلا ىف ( ىلوآلا ةلأسملا)

 نيلئاق نوركفتي ىنعم لاحلا لح ىف هنا : فاشكلا بحاص لاقو ؛ الطاب اذه تقلخام ائبر

 قواخلا اذه تقلخام ىنعي , قواخلا نع ةيانك (اذه تقلخام) هلوق ىف : اذه 4ةيناثلا أسملا)



 ١ سأل ةيآلا «موبونج ىلعو ادوعقو امايق هللا ك1 نيذلا»ىلاعت هلو

 بغري مل ركفلا ىلإ رمآلا ل! املو « هللا 5 لا لا ملعا (ىوألا ة !أانملا)

 لاق ةيآلا هذه قفو لعو «نضرآلاو تاومسلا لاو>أ ىف ركفلا ف بغر لي.« هللا ىف ركسفلا ف

 لالدتسالا نأ كلذف ببسلاو «قلاخلاف اوركفتتالو قالا اوركفت» مالسلاو ةالصلا هيلع

 لدتسن نذاف «ةفلاخلا تعن ىلع هعوقو نكمي امنإ :ةلثاملا تعن لعهعوقو نكميال قلاخلا ىلع قاخلاب

 ةيمكلا نع اهقلاخ ةءارب ىلع اهاكشو اهتيفيك و اهتيمكبو « اهقلاخ مدق ىلع تاسوسحلا هذه ثودحت

 هسنن فرعنم هاتعم (هبر فرع هسفن فرعنم» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ؛لكشلاوةيفيكلاو

 هسفن فرع نمو ؛ بوجولاب هبر فرع ناكمالاب هسفن فرع نمو ؛ مدقلاب هبر فرع ثودحلاب

 قلاخلا!ى ركفتلا امأ « هجاولا نّه نم انكم قالا ى'ركفتلا ناكف«ءاتحتساالاب "كنز فرغ جالا

 ء« ضرعالو رهوج سيل هنإ : لوقنتف بواسلاب الإ هتقيقح روضتيال نذاف : ةتبلا نكمت ريغ وهف

 كلتو : بولسلا هذهل ةرباغم ةصوصخلا هتقيقح نأ كشالو ؛ ةهجلاىفالو :؛فلؤمالو بكرمالو

 فقوملا اذه ىف ريحتملا شوهدملا هلاولاك لقعلا ريصيف اهتفرعم ىلإ لقعلل ليبسال ةصوصخلا ةقيقحلا

 ؛ تاقولخلا ىف ركسفتلاب مأو : هللا ف ركحفتلا نع سو هيلع هللا لص ىناا ىم ببسلا اذهلف

 رمأ لب «هيف ركضتلاب رمأي ل ركفلا ركذاملو ؛هركذب تابآلا هذه ىف هللا رمأ ةقيقدلا هذهلف

 . هتاقولخم ىف ركفلاب

 هتفرعم نكمي امنإ ةصوصخلا هتقيقح هتفرعم نكميال ىذلا ءىثلا نأ لعا «ة يناثلا ةلأسملا)

 لك أ لعافلا كلذ لاك ىلع لمعلا فوقو ناك ىلعأو فرشأ هلاعفأ تناك املكف . هلاعفأو هراثآب

 قمح يملا مآ! الاحإ اي ةيلفت ا ذاهتع ا ناوكي ةنكلل و كارلا ف هداقتعا مظعي ىئاعلا نا كلذاو

 ةمظع ىف هداقتعا نوكحي هناف . ةفيطا قئاقدو « ةبيحي رارسأ ىلع ةيآ لك ىف علطي لازيال ىذلا

 . لكك أ نآرقلا

 سفناللا لئالدو ؛ قافالا لئالد : نيمسق ىف ةروصحم دي>وتلالئالد : لوقنف اذه تفرع اذإ

 قالا نم لاك 1 در كلو تكا قوما قالا اتلاف مظعأو لجأ قافآلا لئالد نأ كشالو

 نضر لاو كارومسنلا ؟قلخ ىف ركفلاب:ةيآلا هذه ىف رم اء رجال كانك ضالا نك الت م١

 ريق ةقدرو كل ةراعن تاكل نأ و4 كرد ودا تكف ظعأ | اهدا شرا ىعأ ايتو نآلا

 قرعلا كلذ نم بعشتي مث « اهطسو ىف ادم ًادحاو اقرع ةقز 0 كليو مارا ة وق تان

 رخأق ورع قرعلك نم بعشتي لازبالو ؛ةقيقد قورعاهنم بعشتي مث« نيبنالا ىلإ ةريثك قورع

 هذه ىلع ةقرولا كلت ريبدت ىف قلاخلا نأ لهي اذه دنعو ؛ رصبلا اهأريال ثيحب ةقدلا ىف ريصت ىت>

 «ةرخؤ ١م١6»



 ناكاذاف 0 اذه الإ سيل ناسنالاو « حورلاو 2 باقلا ةيدؤوبع ىلا ةراشإ ) را

 انا لآ [2015 تملا ىف ناكلاو ؛ ركشلا ق ناكراأللا و: رك نلا ىف اق رغتسم نانا

 , ةيدوبعلا لاك ىلعةلاد ةيآلا هذهو « ةيبوبرلا لاك ىلع ةلادىلوآألا ةيآلاف « ةيدوبعلا ىف هئازجأ عيمجب
 رورغلاملاعبناج نمرارسأألا لقن فو « قا ىلا قاخانم حاورألا بذجيف بيترتلا اذهنسحأ اف

 لكل 51 فل رد, ١ ناوتغلا كلما تاجا

 ناسنالا نوك هتمدارملا نوكي نأ : لوالا : نالوق آلا هذه.قّنرسفما / (ىلوألا ةلأسملا

 ناك اهف ن هير ذا 11و اهلا 2 جان اتعلالإ كسلا لاول تاق ةررل رك ذلا ماد

 . ةتباا هنع نيرتاف ريغ رك نلا ىلع نيبظاو مهنوك ىلع اليلد كلذ

 ناف ؛ مايقلا لاح ىف نولصي مهنأ ىنعملاو ؛ ةالصا ركحذلا نم دارملا نأ 4ىاثلا لوقلاوإل

 نم ءىثث ىف ةالصلا نوكرتيال مهنأ ىنعملاو : عاجطضالا لاح ىفف اوزحي ناف ؛دوعمتا لاح فف اوزحي

 ةالصلا هيلع لاقو رك ذلا ةايضفب ةقطان ةريثكلا تايآلا نآل ىلوأ لوألا لع لملاو ؛ لاو>اللا

 «هللا رك ذ رثكيلف ةنجلا ضاير ىف عتري نأ بحأ نم» مالسلاو

 هنم دارملا نوكي نأو ناسالاب ركذلاوه ركذلا اذهب دارملا نوكي نأ لمتحي 4ةيناثلا ةلأملاإ)

 . نيرمآألا نيب عمجا دارملا نوكي نأ لمك لاو « باقلاب ركذلا

 ىلع فصي نأ بجو ًاعجطضم ضيرملا بص اذإ : هنع هللاىضر ىعفاشلا لاف 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 1ك اتم ا دسم ةفحل انجلو اذإءةيدلل [ قاتم ضي لب,« ةنع اهلا: در ةفيتحتوبأ| كاقو ؛(هنتج

 « بنجلا ىلع عاجطضالا لاح ىلع هركذ نم حدم ىلاعت هنأ وهو « ةيآلا هذه رهاظ هنع هللا ىضر

 . ىلوأ عضولا اذه ناكف

 هافق ىلع ًايقلتسم ناسنالا نوك نأ ةيبطلا ثحابملا ىف تبث هنأ وهو ةيبط ةقيقد هيف نأ ملعاو

 ماقملا اذهو «هنم عنام ريغ هناف بنجلا ىلع ًاعجطضم هنوك امأو ءربدتلاو ركفلا لاكتسا نم عنب

 عضولا اذه ناكف « قرغملا مونلا نم عنمب بنجلا ىلع عاجطضالا ناآلو : ركمفتااو ربدتلا هيف دارب

 ىكذلا لاتمتل) لإ ةطقلا لإ مبرقأ 0 ل

 يق : ليق هناك« هلبقام ىلع ًافطع لاحلا لع بصن (مهبونج ىلع) ل 4ةعبارلا ةلأسملا)

 . نيعجطضمو ادوءقو.

 هدعب لاق مرجال . ركفلا عمالإ تلو كاالزبل نال د رافع ا 0 هنأ 9



 ١و ةيالا «مهبونج ىللعو ادوعقو امايق هللا نوركذي نيذلا» ىلاعت هلوق

 م خا تف مس صاس 5 رف رمل * لتس سيتم هاما

 قل ىف نو 0 ام 5 0
 هر ه-

 ان ليل يلا ا ل

 م 07 1 نيملاظلا 1 ا رح نقف راحل 0 نما
 م 7 51-20 7-0 تا -

 شر هلَوَدِب ةراشالا هيلاو : هللا ةفرعمراونأ لحت هيف لكك هللاريغب بلقلا لاغتشانم ةدلوتملا ةملظلا

 ةفرعملا ىلإ لقعلا لصوت امهم ناتللا ناتمدقملا امه نالعنلاو (ىوط سدقملا ىداولاب كنإ كياعن

 ةينادحولا سدق ىداو ىف كيمدق عضت نأ ديرت كنإ : هل ليقو ؛ امهعلضرمأ ةقربلا لإ لك ا

 لئالدلاب لاغتشالا كرتاف

 هذه ىف داعأ مث « لئالدلا نم عاونأ ةين انت ةرقبلا ةروساىف ركذف ؛ةدعاقلا هذه تفرع اذإ

 ىلا تافتلالا ليلقت نم هل دبال افرأع هتروريص دعب فراعلا نأ ىلع اهيبنت ءاهنم عا ونأةثالث ةروشلا

 لئالدلا نم عاونأ ةثالث ةداعإ نم ضرغلا ناكف ؛ لولدملا ةفرعم ىف قارغتسالا هل لمكيل لئالدلا

 فذحو ةيوامسلا لئالدلا ةيآلا هذه ىف ىصقتسا ىلاعت هنامث , هأن رك ذام ىلع هيبنتلا ةيقبلا فذحو

 ءةرممأو نبقأ ةناواتسلا» لئالدلا نآلا كلذو ءةيضارالا لئالدلا نهي ىتلا ؟ ةيقابلا حلا لكلا

 هلوقب ةيآلا كلت مخ مث ءدشأ هئايربكو هللا ةمظع ىلا اهنم بلقلا لاقتناو « رثك أ اهيف بئاجعلاو

 لوأ قف بل هلو رهاظ هل لقعلا نآل (بابلآلا ىلوأل) هلوقب ةبآلا هذه متخو (نواقعي موقل)

 هللاو .لاملاب رطخ ام اذبف « هانرك ذامىوقي اضيأ اذهو , الن وكي لاخلالاك ىفو ءالقعن وكب رمآلا

 . يكحلا ميركلا مظعلا همالكرارس ! لعأ

 تاودشلا قا لق نو ركفتيو مهمونج ىللعو اداوعقر اهانف هنا ناو رككذا نيذلا ) ىلاعت هلوق

 هتبزخأدقفرانلا لخدت نم كنإ انبر . رانلا باذع انقفكناحبس الطاب اذه تقلخام انبر لصاقالا

 («راصنأ نم نيملاظال امو

 ركل ةنياوزرلا ايوقتلا لثفتي امرهو اديك و هوقعلا لو هلال هيئة لاا ل معا

 ناسللاب رارقالاو « باقلاب قيدصتلا : ماسقأ ةثالث ةيدوبعلا فانصأو « ةيدوبعلاب لصتي ام اهدعب

 ادوعقو امايق) هلوقو ؛ ناسللا ةيدوبعىلإ ةراشإ (هللا نورك ذي) ىلاعت هلوقف « حراوجلاب لمعلاو

 تاومسلا قلخف ي:نوركفتيو) هلوقو ؛ ءاضعالاو حراوجلا ةيدوبع ىلا ةراشإ (ممبونج ىلعو



 ةيآلا «راهنلاو ليللا فالتخاو ضراللاو تاومسلا قاخ ىف نإو ىلاعتهلو: ٠

 كيرق بحال ىنإ هللا لوسراي تلقق « ىر ةدابع ىف ةليللا ىل ىتذأت نأ كل له ةشئاع اي :ىللاق مث

 3 « ءاملا بص نم رثكي ملو أضوتف كا ل 1 ل احا كل كندا دق كذارم بحأو

 تلب دق هعومد تيأر ىتح ىكبي لمجل هيدي عفر مث « ىكس لعجو نآرقلا نم أرقق « ىلصي ماق
 كلتا 06 3ك 313 رآ : هأ لاقق « كب هآرق ةادغلاةالصب هتذٌوي لآلب هاتأف ءضرالا

 دقو ىبأ ال ىلام لاق مث ءاروكش ادبع نوك أ الفأ لالب اي : لاقف , رخأت امو كبنذ نم مدقتاه

 . ايف ركفتي ملو اهأرق نمل ليو : لاق مث (ضرالاو تاومسلا قاخ ىف نإ) ةليللا هذه ىف هللا لزنأ

 هيلع هللا لص ىنلا نأ : هنع هللا ىضر ىلع نعو . اهيف لمأتي ملو هيكف نيب اهك ال نملليو :ىورو

 . ضرالاو تاومسلا قلخ ىف نإ : لوقيو ءامسلا ىلا رظني مث كوستي ليللا نم ماق اذا ناك ملسو
 مهنايتقنم ىتفاهدبعف . ةباحس هتلظأ ةنس نيثالث هللا دبع اذا ناك ليئارسإ ىنب نم لجرلا نأ ىكحو

 كلعل تلاق « رك ذأ ام لاق ؛ كتدم ىف كنم تردص ةطرف لعل : همأ هل تلاقف « ةباحسلا هتلظأ اف
 . كلذ نم الإ تيتأ اف تلاق « معن لاق ربتعت ملو ءامسلا ىلا ةرم ترظن

 ةروسو ةيآلا هذه متخو ٠ [هإ [ملاك 5 - , د ثلا ةروس ىف ةيالا هذه" دىملاخت هنأ ملعاو

 ةروس ىف ركذو (بابلالا ىلو "ال تايآال) هلوقب انبه اهمتخو (نولقعي موةل تايآل) هلوب ةرقبلا

 « لئالدلا نم عاونأةينامت عومجملا ناك ىّتح ءىرخأ عاونأ ةسمخ ةثالشلا لئالدلا هذه عم ةرقبلا

 ءراهنلاو ليللاو « ضرأالاو تاومسلا ىهو : ةثالثلا عاون"الا هذه ركذي تكا انبهو

 - هال ةلكسأا هدهف

 ؟ نيترؤس ىفدحاولا ظفللاب ةدحاولا ةيألا ةداعإ ىف ةدئافلا ام ل مالا لالا

 © قالا فلا فالح لئالدلا نم عاونأ ةثالث'ةداعاب انههيؤتك ١١ «ىنثلا لاؤ.لاو)
 (بابل“الا ىلو ال) انهه لاقو (نولقعي موقل) كانهلاق مل (ثلاثلا لاؤسلاو ١

 رصبلا داوم نأ كفر صبلاداوس ىرجب ىرجتةريصبلاءادي وسن : هباتكر ارسأب معألاو لوقأف
 رصبلاق يدحت ةلاخلاك ات فهيلعرذعتءىشوحنهرصب قدحاذإلب « نيئيشىلإ رظنلاف ىصقتسي نأ ردقيال

 كلتىف هيلع عنتما لوقعم ةظحالم وحن هلقع ةقدح ناسنالا قدح اذإ انهه كاذكف ءرخآ ءىث وحن

 تاالوةعملاىلإ تافتلالاب لقعلالاغتشا ناكايلك اذه ىلعف ء رخآ لوةعموحن لقعلا ةقدح قيدحت ةلاحلا

 : اذه لعف , رثك أ تاكاردالاو تالقعتلا كلت ىف ءاصقتسالا نع هناهرح ناك« رثكأ ةفلتخلا

 اكادللا ةفرسم راونا كلقلا رانتسا: اذاف لعل دلا ريك قمارماللا لأ ى.هل ديال هتلالإ كلاشلا

 انلالك نك هرعأ لاوأ ىف كلاتنلاف «ةهللا'ةف زعم بلقلاق أ ردتسا نعد باجمل اك لمالذلا كلت هلاغتشا

 تلاز اذإ ىتح « لئالدلا ليلقتل ًآبلاط ريصي بلقلا ىف رونلا اذه عوقو دنعف ؛ لئالدلا ريثكتل



 سعب ةيآلا ةاعلاوالدلا تالتخاو ضراللاو كا ومتلا ىلخ ىق نإد لاك كوت

 ا د ملا اح 2-6 1200 ههه م ماس هي اة

 لال تال راينا ثلا تفوتوا
 لم ه6

 «19.د» بأب الا

 هللا صوصن نع مهضارعإو كلإذإ مهنامتكب اوحرف مهنا مث هنيدوهتوبنب رارقالابو٠ يي هللأ

 . ةدودعم امايأ أ الإ نانا اشعل ولان واح اودللا ءاأ مهنأ اوبعز مث 8 لااعت

 نأ وهو .دحاو ردق َّق 5 روماأللا هذه 2 ند .لكلا لع 12 نأ ىلوأللا أ مكاو

 ةريسلا كان هوفصإ 0 انلا نم عقود ملك هب د حرفي و ى شال ىذلا لعفلاب نا ناكل

 . هللا ةعاط ىلع لابقالاو دهزلاو ةقيرطلا ةماقتساو

 هواعف ديري (اوتأ امب) هلوت : ءارفلا لاق : لوألا : ناثحب (اوتأامب) هلوقىف 4(ةثلاثلا ةلأسملا ١

 فاشكلا بحاص لاق . تلعف ىأ 0 رف ًائيش تئج دقل) هلوقو (مكنم اهنايتأي ناذللاو) هلوقك

 هيلع لد و (ايرف اك 2 اين ام هدعو ناكهنإ) ىلاعت لاق «لعف ىنعمب نالمعتسي ؛ ءاجو ا

 (اولعف امب نو>رفي) ىلأ ةءارق

 (اوزأ امو هنع هلأ ىكر ىلع نعو 4 اوطعأ ىعك أوتأ ءئرق «ىناثلا ثحبلا )

 ءاجن اذا نالف زاف : ملوق رم .هنمةاجنم ىأ (باذعلا نم ةزافمب) هلوق 4 ةعبارلاةلأسملا)

 هلوق َّق كاذ 0 «هور كل انتا ها زوفاا نال 4 باذعلا نم لعيب ىل' ءارفلا لاقو

 نيفذ انملاو رافكلا َّق ةدراو 3 0 ههمش الو (ملأ باذع ملو) هلوقب كلذ قدح 86 * (زاف دقف)

 مهاذأ ىلع رصلاب ملسو هياع هللا ىلبص هلوسر هللأ زمأ نيذلا

 ثفأاغلا رداقلا أذه هيذعم 1 نم ةاجنلا ا فيكف 2 ضراللاو كاوغتلا كلم

 2 تي .لاىلواآل تارآل 0 الأ فاالتخا و ضرالاو تارذقلا قى ع َّق 2 هلوق

 قلخلاب لاغتشالا نع حا 00 بواَلا بذج مركدلا باتكلا اذه نم دوصقملا نأ معا

 تاق 7ع ابنا و ماكحالا رقت قا ماللكتلا انا انف يوملا كا نا نا

 هذه رك ذو 2 لالجلاو ءايربكلاو ةيطالاو ديحوتا ىلع لديام ا بواقلا ةرانإ ىلا داع نيلطمملا

 3 مسو هيلع هّللأ لص هللأ لاوسر نم كَ م دعا ىلا :ةشئاعل تأق 8 0 نبا لاق . ةيآلا

 ؛يدل< هدلج قصلأ يت> ىفامخل ىف لخدف يتليل ىف ىناتأ « بحي هرمأ لك: تلاق مث تلاطأو تكف



 ةيآلا «اوتأ امب نو>رفي نيذلا نيسحتال ىلاعت هلوق ِ ها

 اذكو اذك ىف كملكو كءاج اذإ اديز نظتال : كلوقك « مالكلالوطل هتد 565 :لوألل

 اضيأ اهفف (نيسحال) هلوق ىف تحت نم ةطقنملا ءايلاب ىهو ةيناثلا ةءارقلا امأو . اداص هنظت الف

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل لعفلا لعج امهيف اهمضيو ءابلا حتفب : لوآلا : ناهجو

 لعفلا لعجهنأههجوو ؛ ورمى أ ةءارقوهو ىناثلافاهمضولو الا ىفءابلاحتفب «ىناثلا هجولاورإل
 عفر (مه) هلوقو ءابلا مضب (نيسحت الف) هلوق داعأ مث هيلوعفمنم ادحاو ركذي لو نوحرفي نيذال

 مهسفنأ نوحرفي نيذلا ءالؤه نبسحت الو : ريدقتلاو فوذحم لوآلا لوعفملاو ؛هيلا لعفلادانساب

 باذعلا نم ةزافمع

 اضيأ نوبحو ميلعفب نو>رفي مهنأب موقلا ءالؤه فصو ىلاعت هنأ ملعا 4ة يناثلا ةلأسملا)

 نوفر دوملا ءالؤه نأ :لوآلا :اهوجو هيف اوركذ نورسفملاو ءاولعفيملامب 0-0

 وهو بذكلا 5 0 قدصلا 052 ةناندلاو نيدلالهأ مه 1 0 ناو * مثعنصلا

 قليحلاهوجوعيمجن نوت أيمهتاف١كلذك قلخلا رثك 1 ا

 نيدلاوقدصلا و فافعلا لهأ مهنأب اودمحينأ نوبح مث , مولطمنادجويبن وحر فيو ايندلا ليصحت

 ا( ركل اردتكف ةارولا ىلع قش نعدوهلا لاس مداسلاو ,ةالصلا هيلع هنأ ىوز :.ىاثلاو

 مالسلاوةالصلاه يلع لوسرلانم اوبلطو . سيبلتلا كلذب اوحرفو هوقدص دق مهمأهورأو « هفالخب

 اواعف امب اوحرف دوهيا ءالؤه نأ ىنعملاو . رسلا اذه ىلع هلوسر هللا علطأف :كلذب مهملع ىنثي نأ

 ناك نم اولعفامم نو>رفي : ثلاثلا . ءافولاو قدصلاب مهيلع ىتثت نأ كتف فاد بلل

 عابتا نم اولعفي ملام عل نوبحنو ؛ ملسو هيلع هللا ىل اص دمحم ثعبم ىلع ةلادلا صوصنلا

 هنأ : عبارلا . هنيد ىلع مهنأو ةيدوهلا ىلع ناك مالسلا هيلع ميهاربإ ن نأ ]نونا تك ميهاربإ نب

 ثيح نم قافنلا ليبس ىلع نيماسملل نامالا رابظإ نم اوتأامب نوحرفي مهناف نيقفانملا ف

 ةالصلا هيلع ىنلا نم نوعقوتي | وناك م . ايندلا ىف مهحلاصم ليصحت ىلإ كلذب نواصوتي اوناك مهنأ

 ىردخلااديعسوبأ لاق : سماخلا . مواقفادوجؤم ناك امىذلا نابالا ىلع مدمحي نأ مالسلاو

 نوح-رفيو ءوزغلاف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع نوفلختي او ناك نيقفانملا ند لاجر ىف تلزن

 نيبلسملا نع ىنثي ناك اك مهلعىنثي نأ اوعمط م“ مهرذعلبقيف هيلإ اورذتعا مدق اذاف هنع مهدوعقب

 ىللصدمحمي فارتعالاب مهيلعقاثيملا ٍذخأ نم ةاروتلا ىفام مهن امك هنم دارملا : سداسلا . نيدهاجلا



 1 ةيالاءاوتأ امب نوحرفي نيذلا نيسحال د ىلاعت هلوق

 تصاسأ 0202520 مه هده رش سس هس لس ان اة سس سس ١ تيس

 اكاولَْفَيلاَم اوُدَمححنَأ َنوِحَواوَنَأ ام َنوَحَرْعي نا ندسحنال

 20 تيس سي | 6 رث هك ساس 6 ب

 كتاومسلا 07 هللو «١مرك» ملأ كلاذع و باَذعلا نم م ةَراَعم م مدس

 ه- 0 ا

 سا اناا تارا 2-22 ه6 س

 «184» ريدق ءىن لك لع هللَو ضرالاو

 ؛ هلذبف املع لع اذه ؛عاوعمتساو : قطان ملاعل ىبوط : لوقي ناكو ؛ برشر الو لك أيال مئاق نص
 نعو ران نم ماجلب مجلأ هلهأ نع ًايلع متك نم»مالسلاو ةالصلا هيلعلاق ؛ هاعوف اريخ عم اذهو

 . اوملعي نأ ملعلا لهأ ىلع ذخأ ىتح اوملعتي نأ لهجلا لهأ ىلع هللا ذخأ ام : هنع هللا ىضر ىلع

 ١ مهنأ دارااو « نورتشيام سُئبف اليلق نم هب اورتشاو مثروهظ ءارو هوذبنف إل ىلاعت لاق م
 هنيع بص هلعج :هضيقنو ؛ دادتعالا كرتو حرطلا لثم رهظلا ءارو ذبنلاو .هيلإ اوتفتلي ملوهوعاري

 نادجو ىلإ هب اواسوتيل ىنملا اوفخأ مهنأ هانعم (اليلق آنمث هب اورتشاو) هلوقو هينيع نيب هؤاقلإو

 ةيلظلا ىلع ليهست نم «دسأف ضرغل هنم 6 ممكو سانلل قدا نيس مل نم لكذ ءاندلا نم ءىش

 . ديعولا اذه تحت لخد ىلعلاب لخبل وأ ءفوخو ةيقتل وأ ؛ةعفنمرجل وأ ؛مهبواقل بيبطتو

 مهبسحت الف اولعفي ملامب اودمحت نأ نوبحيو اوتأ امب نو>رفي نيذلا نيسحتال إل ىلاعت هلوق

 «ر يدق ءىث لك ىلع هللاوضرالاو تاومساا كلم هللو ملأ باذع مهل وباذعلانمةزافمب

 ةلجج نم نا ىلاعت نيبف (اريثك ىذأ اوكرشأ نيذلانمو) هلوق تحتل خدام ةلمجنم اذه نأ معا

 نوبحبو ؛ نيململا ةفعضىلع سيباتلاو ثبخلاعاونأ نم هباوتأ امب نو>رفي مهنأ ىذآلا اذهعاونأ

 ةانهانشم ىذأت 'ناسنالا نأ كالو" ةةنايدلا و قدنضلاو أ ىوقتلاو سلا لْمُأ منأب اودمح نأ

 لامن و الع ةربادصملاب مالسأاو ةالصلاا هيلع ل لحاف لاوحاللا هذه لثم

 لئاسم ةيآلا ىفو

 عفانو ريثك نبا أرقو ؛قوف نه ةطقنملا ءاتلاب ىناسكلاو مصاعو ةزمح أرق (ىلوألا ةلأسملا))

 اهيففىلوألا ةءارقلا امأ (مهنيسحتالف) هلوق ىف اذكو , تحت نم ةظقنملا ءايلاب صاع نباو ورهع وبأو

 اعلا 1 5 سلا مضإ امهالكأر قي نأ : ىناثلاو . ءابلا حتفب امهالكأر قي نأ : امهدحأ : ناهجو

 باطخلا لعج امهف ”انلإ محنمد 2 عماسلا امأ أ 2 دمعي نيسحنال : ريدقتلا لعجاميف ءايلا حتفو

 ديك أت (ةزافمب مهنيسحت الف) هلوقو ةزافعىناثااو « نوحرفب نيذإانيلوعفملا دحأ ل عجو :نينمؤملا

 1 ديدشلا ديعولا نم



 دز فلو تكن الو الل هنبكل» لاعت هلو ١م

 ذخأ تقو ىف الصاح ناك ىذلا باظخلا ىلع امهيف ءاتلاب نوقابلا أرقو : باتكلا لهأ نع ةيانك

 ند ل ليا رنإ ب اثم اند ذإو) 0 هذه 0 3 ىأ 7 قانملا

 (0 2 الا ف ندفتلا تاتكتلا' ىف ليئئارسإ.ىبالإ انضفو) هلوق اًضيأو اتلاد (هللا الإ

 ءايبناآلا نآل كلذو ٠ ةمدقتلاة آلا ىف مدقت دق ق املا ذخأ ةيفيك ىفمالكسا 78 اعلا األ

 هناحبس هللاف ءاملوبق مومزلأو فيلاكتلا باوبأ عيمج ىف لئالدلا اودروأ مالسلاو ةالصلا مهيلع

 مازلالاو ديكوتلا كلذف مالسااو ةالصلا مييلع ءايبنألا ناسل ىلع مهنم قاثيملا ذخأ امنإ ىلاعتو

 ذاو) نؤرقي هللا ا اا رإ ١ اع ل كل 2 دل نر ناتملاردخأل دارا ره

 كشال راهظالا اذهمازلا نأ مٍلعاو . مهموقىلع نييبنلا قاثيم هللا ذخأ لاقف (نييينلا قاثيم هللا ذخأ

 ملعأ هللاو باتكلا ىفام نوفرعي نيذلا موقلا ءاملعب صوصخت هنأ

 لاقنالوق هيف ؟ دوعي اذامىلإ (هنومتكتالو سانلل هتنيبتل) هلوق ىف ريمضلا 4« ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىلإ ادئاع ريمضلا نوكي ريدقتلا اذه ىلعو « مالسلا هيلع د#ت ىلإ دئاع وه : ىدسااو ريبج نب ديعس

 انذخأ ىأ (باتكلا اوتوأ) هلوق ىف باتكلا ىلإ دوءي : ةداتقو نسحلا لاقو « روكذم ريغ مولعم

 ىلص دم ةوبن قدص ىلع ةلالدلا .رم ليجنالاو ةاروتلا ىفام سانلل اونيبي نأب مهقاثيم

 ملسو هيلع هّللأ

 هتنيبيل مهفاحتسا : هريدقت « نيعلا ىلع لخدي ديك أتلا مال ماللا (ةعبارلا ةلأسملا)

 لاحلا واو واولا نآل « هنمتكست الو : لقي لو هنومتكت الو :لاقامنإ (ةسماخلا ةلأسملا)

 ”ناعاك ريغ سانلل هتتستل ىتعملاو ءفطعلا واو نود

 رك ذيىف ةدئافلا اف ,نامتكسلا نعايبم هب مالا ناك نايبلاب سمأ املف ءنامتكلاداضينايبلا : ليقناف
 « نامكلا نع ىملا

 ةاروتلا نم ملسو هيلع هللا ىلص دم ةوبن ىلع ةلادلا تايآلا كلت ركذ نايبلا نم دارملا : انلق

 : ةلطعملا تاببشلاو ةدشافلا,.ثاليوأتلا اهفب اوقليال.نأ'نامتكلا نع ىبنلا نم دارا: ء ليجنالاو

 دعبيال هناف ىراصنلاو دوهيلاب اصتخم ناك نإو ةيآلا هذه رهاظ نأ ملعا (ةسداسلا ةلأسملا)

 ىلإ لسرأ جاجحلا نأ ىح . بتكلا فرشأ وهو نآرقلا لهأ مهنأل : هيف نيماملا لوخد ًاضيأ

 لاق.اكغلب هتلقام.لك الاو : هتلق.ىنع كغلب ىتذلا لكام لاقف ؟ كدع ىئغلب ئذلا ام : لاقو:نسحلا

 ىذلا امو : لاقف : معن لاقف ٠ ا ممحت دق حبصأف اك نك ايلا نإ تلق ىدلإ نأ

 سانلل هتنيبيل باتكلا اوتوأ نيذلا قاثيم ذخأ هللا سرالل : لاق :ههركن نو اذه ىلع كلمح

 لثك جرخت ال ةكح لثماو ء ةنم قفتي ال تك لثك هن لاقيال ملع لثم : ةداشر لاق و . هنوهتكت الو



 ا الا «تاتكللا وت" كاذلا. اتم هلأ دعأ نإ رو لاك هارث

 اجاس (ملاجب هش 1 يس ميرتس لرتال 2 -8غ 6

 1 الو سا ريع َباَبكلا اونو َن .ذلا قام 0 ذخاذإو

 رص تراسل 02 سس مه سس 2ع هاسضدص © 26 راض دارة ع تايب ع2

 107 نورس اع كف ا

 ءاقتالادير 1 2 5 1 مدع ادق تاكد دا نال ) ىوقتلا ةيفع 5 0  ريصلا ركذ مدقق

 قدفت ةءاسالاب ةءاتسالا "ةلئاقمأنأ وه راصلا 'نماذارملا نأ رهو : رخآ ةحو فو: سل 1

 0 38 ةرخآلا راض اليلقت ىوقتلاب 0 8 اندلاراضل الملقت رصلاب 2 2( اذا دايدزاىلإ

 ةرخآلاو ايندلا بادآل ةعماج ليوأتلا اذه ىلع آلا

 دشرلاروهظيىف كشال ىذلاريبدتلا باوصنم ىأ (روم الاءزعنم) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 مزحلا ةلمج نم هن اك م زعلاو ؛ هب ةلاحال هسفن حا الع مزعل نألقاعلكل ئىننبامت وهو ف

 كلز وجبال هجو لع ةلاعأل كايإ هتمزلأ ىأءااذك لعفت نأ كيلع تمرع :لحرلا لورق 10

 روم الامزع نم وف تاوطعلاو ةاعرزإا ا ةيقاعلا كي هكا ناكاَف 3 5 َّق صغخرتلا

 كلذ ناف انس وك نأ وهو ءرخآ اهجولمتحو 5 0 َّق صخ رثر دل لقاعل زوجال م ا

 ملعأ تار هاذ لا متمزلأ ىأ هيف مكيلع مزع دقامم

 هنومتكت الو سانلل هننيبتل باتكلا اوتوأ نيذلا قاثيم هللا ذخأ ذإو) ىلاعت هلوق

 (نورتشيام سئبف اليلق انمت هب اورتشاو مثروهظ ءارو هوذبنف

 لم ةوردن ُّق ةنعاط امش دوملا َنَع 2-5 اك ىلاعت هنأ : لواألا : نيهجو مظنلا ةيفيك ىف نأ معا

 ةاروتلا ىف مهيلع بجوأ ىلاعت هنأل كلذو  ةيآلا هذبب هعبتأ هنع باجأو مالسلاو ةالصلا هيلع

 لئالدلا نم نياتكتاا نيذه قام او-رشي أ .مالسلا امهملع ىسعو ىسوه 1 ىلع ليجنالاو

 قيلب تفك لق هن اك ملاح نم بجعتلا كنه دارملاو 8 ةئلاشرو هل وذ قدصو هند هوك ىلع ةلادلا

 ةلادلا لئالدلا ركذ يلع بحب هنأ ىلع ةلادو ةقطان مبتك نا عم هنيدو هتوبن ىف نعطلا داريا 8

 ملسو هيلع هللا ىلص دمح ىلع ةمدقتملا ةيآلا ىف بجوأ امل ىلاعت هنأ : ىناثلا . هنيدو هتوبن قدص ىلع

 اوناك مهنأ ملسو هيلع هللا لص لوسرال مهئاذيا ةلج نم ناكو ٠ تاذيالا لهأ نم ىذاآلا لاحا

 امل نوركذيو اهنوفرحب اوناكف« هتوبن ىلع ةلادلا لئالدلا نم ليجنالاو ةاروتلا فام نومتكي
 اما سم ةيآلا فو ربصلا ايف بحب ىتلا ةلمجا كلث نم اذه نأ نيبف « ةدساف:تاليوأت

 أمهف ء ءابلاب مهواظج رولان رو ءاتو ةناعزو 5007 ناأ رق( لوالاةلأسملا)

 « -رخف  )ا/»



 ةيآلا «رومألا مزع نم كلذ ناف اوقتتو اوربصت نإو» لاا و مشيا

 ( ار يثك ىذأ اوكرشثأ نيذلا نمو مكلبق نم باتكتلا اوتوأ نيذلا نه هروب م

 اوناك مهنآل كلذو « نيملسلل نيك رشملاو ىراصنلاو دورملا نم ةلصاخلا ءاذنالا 00 نم ذأ رثأف

 ةالصلا هيلع لوسرلا ىف نونعطي اوناكو « ةثالمث ثلاثو «هللا نبا ميسملاو « هللا نبا ريزع نولوقي

 ةفلاخغ ىلع سانلا نوضر< اوناكو ءفرشالا نب بعك هاجم دقلو « هيلع نوردقي املكب مالسلاو

 ىلك لوسرلا ةفلاخم ىلع سانلا نوضرحي اوناك مهف نوكرشملا امأو . سو هيلع هللا لص لوسرلا

 نع نيملسملا نوطبثيو ٍلسو هيلع هللا للص لوسرلا ةبراحم ىلع رك اسعاا نودمحيو ملسو هيلع هللا

 . ىتاثلا لعهل نم ىلوأ ضعبلا ىلعهلمح سيل ذإ لكلا ىلع الوم مالكلا نوكي نأ بجيف ؛ هترصن

 لك اسمديفو(رومألا مزع نمكلذ ناف اوقتتو اوربصت نإو إ)نيرمآلا ىلع افطعىلاءت لاق 2

 0ك كال ل ان ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ثعب : نورسفملا لاق «ىلوألا ةلأسملا)

 هيريضإ نآامنعاشا ىضرا ركب ئنأ مهف هدهنأ لا كنك جاتحا دقصاحنف لاقف ؛هدمتسي ىدوهلا

 « ىلإ عجرت ىتح ءىثث ىلع نيلغتال : هثعب نيحدل لاق ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ناكو « في.سلاب

 يالا هده تلا ةبرضلا نع تنك كلذ هعيش كلر ركب ورا وك مف

 ةرياصملاب سوهيلعهللا !صلوسرلا رمأهنمدار انأ : لوالا : ناليوأت ةيآلل (ةيناثلا ةلأسملا)

 تجوأامإ و. ةلباقملاو ةّضراعملا كاتو ئذاألا لمحت لع ةرياضملاو « لاملاو سفناا ىف ءالتبالا لع

 ركذتي هلعل نيل الوق هل الوقف) لاق 5 « نيدلا ىف فلاخلا لوخد ىلا برقأ هناأل كلذ ىلاعت هللا

 : ربصلا نارفغلا اذهب دارملاو (هللا مايأ نوجربال نيذلل اورفخي اونهآ نيذلل لق) لاقو (ىثخ وأ

 ف مزعلا اولوأ ربصاك ربصاف) لاقو (امارك اوم وغللاب اورم اذإو) ىلاعت لاقو ) اقتنالا كرتو

 ىدحاولا لاق (ميمح ىلو هناك ةوادع هنييو كنيب ىذلا اذاف نسحأ ىه ىتلاب عفدا) لاقو (لسرلا

 خوسنمب سيل اذه نأ ىدنعىذلا : هللا همحر لافقاالاق . فيسلا ةيآ لوزنلبق اذه ناك : هللا همحر

 هللا لص لوسرلا هب نوذؤيام ىلع ربصلاب اورمأ مهنأ ىندملاو ء دحأ ةصق بيقع تازن اهنأ رهاظلاو

 رمآلاو . لاوحالان م ريثك ىف مهتارادم لاعتساو :مهنيب امف ةيراجلا لاوقألا قيرطىبعلسو هيلع

 لافقلا هلاقاملوقلاو ,فيعضىدحاولالوق نأ ملعاو هجولا اذهىلع ةرباصملاب رمأألا ىانيال لاتقلاب

 رافكتلا ةدهاجي ِ ربصلا :ىوقتلاو ربصلا نم دارملا نوكي نأ 4 ليوأتلا ىف ىناثلا هجولا)

 قريدصا ركب ىبأ جبن ىلع ىرجلاو « داهب+لا قاشم ىلع اورمأف ؛ مهلع راكتالاو مهتذيانمو

 حل اراب نفت كا زكسلا او" كافتكتلا 3 ةنهادملا نع ءاقتالاو دومملا لعراكنالا ىف هنعهللا ىضر

 ىغبني الامع زارتحالا نع ةرابع ىوقتااو : هوركنملا لامتحا نع ةرايعربصلا (ةثلاثلا اةلأسملا)



 22١ ١٠١ ةيآلا ءكشأو كلاومأ ىف نولبل» ىلاعت وف
 تاما هدد 2 هبت را هر

 نم بات كلا اوتوأ يذلا نم َنعَمستكو مُكسفنَأَو مكلاَومأ ف نو

 نم كلذ ناف 7-5 5 نو 5 1 َنِْلا | نمو كلَ
 ص ب و ه- 0 سس

 سم تس ل

 وم هم

 «185» رومالا رع

 يح هنعاتلا ىصر بلاط نأ ن العا ىتيؤلا ما اهنكو كاع و ةووزللا عاتم ايندلا نأ تملع

 . رورشلا ةيطمامتطابو ؛ رورسلا ةيطم اهرهاظ ايندلا : مبضعب لاقو . اهم لتاق ابسم نيل : لاق

 نمو مكلبق نم باتكلا | ىتارأ نردلا نما تلا مكسفتأو ملاومأ ىف نوابتل إ) ىلاعت هلوق

 (روءالا مزع نم كلذ ناف اوقتتو اوربصت نإو ًاريثك ىذأ اوكرشأ نيذلا

 هتيلست ىف داز (توملا ةقئاذ سفن لك) هلوقب ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ىلساملىلاعتهنأ عا

 لبقتسملاف اضيأ مهنوذؤيسف ؛دحأ موي نيملسملاو لوسرلا اوذآ نأدعب رافكلا نأ ن يش ؛ةيالاهذهب

 اونطوي نأ مالعالا اذه نم ضرغلاو :لاملاب ءاذيالاو سفنلاب ءاذيالا نم :مهنكمي قيرطلكب

 هيلعءالبلا لزنا ذاف هيلع ءالبلا لوزنولعي مل اذإ ناسنالان ال كلذو . عزجلا كرتو ربصلا ىلع مهسفنأ

 هيلع هعقو مظعي مل لزن اذاف ؛لزنيس هنأب املاع ناكاذا امأء هيلع كلذ قش

 : لئاسم هيفف (مكسفنأو مكلاومأ ىف نوابتل 9 هلوق امأ

 تمضو ةدكؤم تلخد نونااو « مسقلامال ماللا : هللا همحر ىدحاولالاق (ىلوألا ةلأسملاإ)

 بحي ناك امب تكرخل عمج واو اهنأل نينك اسلا ءاقتلال رسكست لو «نوناا نوكسواهنوكسل واولا

 (ةلالضلا اورتشا) هلثمو « مضلا نم اهلبقأل

 هنال رابتخالا ىلاعت هللا فصو ىف زوجبال هنأ مولعمو ؛ نربتختل (نولبتل) (ةيناثلاةلأسملا)

 ثيعلا ' لما هنأ كانتا تا [كلص و ىف هانعم .نكلوور أ, ءئدالا نم دحلا لفرد لس

 ..رثثخماأ ةلماعم

 رقفلاو ةدشلا نم مهلانيام دارملا : مهضعب لاقف .التبالا اذه ىنعم ىف اوفلتخا«ةثلاثلا ةلأسملا)

 لاقو . داهجلايف ربصلا اومزلأ ثيح نمو ؛ رافكلا ةمج نم ةعزهلاو حرجلاو لتلا نم مهلاني اهو

 لاق . داهجلاو ةاكرااو ةالصأا ىهو :لاملاو ندبلاب ةقلعتملا ةديدشلا فيلاكتلا هب دارملا : نسحلا

 . امهلع هلمح عنتي الف نيالا نم دحاو لك لمتح .رهاظلاو :'ىضاقلا



 ةيالا«رورغلا عاتمالإ ايندلا ةايحلا امودىلاعت هلوق نك

 لصيال باوثلاو رجآلا مامت نأ ىلاعت نيب 4 ةمايقلا موي ؟روجأ نوفوت امتإو ل ىلامت لاق مث
 مومهلاو موهغلاب ةردكم ىبف ايندلا ففلكملا ىلا لصت ةعفنم لكنأل :ةمايقلا موي الإ ف اكملا ىلا

 ةمايقلا موي فلكملا ىلا لصي امنإ لماكلا باوثلاو ماتلا رجألاو ؛لاوزلاو عاطقنالا فوخبو

 فوخ الب ةداعسلاو . ملأ الب ةذللاو , فوخ الب نمآلاو ؛ ,غ الب رورسلا لصحب كانه فال

 ءةذللا بئاوش نع صلاخ ملأ ايندلا ىف لصحبال هناف باقعلا بناج ىف لوقت اذك و ؛ عاطقنالا

 , ةمايقلا موي نوكي ىذلا وه قابلا صلاخلا ماتلا مالا ابإو « تافيفختو تاحار هب جذتعي لب

 . هنم هللاب ذوعن

 وهو داعبالاو ةيحنتلا ةحزحزلا (زاف دقف ةنجلا لخدأو رانلا نع حزحز نه ىلاعت لاق مث

 ناكهنأك ايندلا ىف ناكامنيح نانالا نأ ىلع هيبنت اذهو :ةلجعب بذجلا وه حزلاو : حزلا ريركت

 «نمؤملا نجس ايندلا» مالسلاو ةالصلا هيلعلاق اذهو « اهتايلب ةدشواهتافآةرثكلالإكاذامو «رانلاف

 ىلا لوضولاو « باذعلا نع صالخلا : نيرمآلا نيذه ءارو ناسنالل دوصقمال هنأ مٍلعاو

 بواطمال ىتلا ةياغلاو ىصقألا دصتملاب زافدقف نيبولطملا نذه ىلا لصونم نأ ىلاعت نيف ءباوتلا

 ايندلا نم ريخ ةنجلا ف طوس عضوم» لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ىورو . اهدعب

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو (زاف دقف ةنجلا لخدأو راناا نع 2 نم) ىلاعت هلوق أرقو «اهيف امو

 تؤيلو رخآلا مويلاو هللاب نمؤي وهو هتينه هكردتلف ةنجلالخديو راناا نع حزحزي نأ بحأ نم»
 «هيلا ىف نأ بحام سانلا ىلا

 ًارورغ ًانالف تررغ :كلوق نم ردصم رورغلا (رورغلا عاتمالإ ايندلا ةايحلا امو لاق مث

 هتءادرو هداسف هل رهظي مث هيرتشي ىتح هيلع رغيو ماتسملا ىلع هب سلدب ىذلا عاتملاب ايندلا هللا هبش

 "هسا لع انانلا ت1 وح اقلاذفأ نأ: ريلجل قر يعش قعُو ءناوارغلا حيلادللا وه ناطينقلاو

 : معأ هللاو عاتملا معن اهناف ا هل ل انأو

 همهو همغ ناكل هتادارم عيمج ناسنالل لصحول هنأ : املوأ : هوجو نم ايندلا داسفنأ ملعاو

 : اهناثو ءال مأ هب عفتني له هنأب هماع مدعو هب قوثولا ةلقو هتقو رصق لجأل ؛هرورسنم ديزأ
 صرخلا ناكايلكو ءرثك أ الطف هصرح ناكر ثك أ ايندلا تادارمب هنادجو ناك املك ناسنالا نأ

 تنكس هدوصقمب زاف اذإ هنأ هوتي ناسنالا ناف ء دشأ صرحلا كلذ ببسب باقلا ملأت ناكرثك أ

 ايندلا نم دحيام ردقب ناسنالا'نأ : اهثلاثو ٠ هتبغرو هصر>و هبلط دادزب لب « كلذك سيلو هسفن

 ةثئالثلا هوجولا هذه تفرع ىتمو ؛ تاريخلاو تاداعسلا مظعأ يه ىلا ةرخآلا نع امورحم قبب



 ال ْ ةيآلا تروا افاد سفن لك د لاك لوكا

 000 ا له 5 هوت اًضيأزج لكما كفا طفل رتل ادم ؛ءاثتسالا

 سوفت مهلك نآل رانلا

 دعي لاق راسا ففيلكتاا راد: قانؤرطاخلا نوفلكللا ةنآلاب( دا 0 و

 كأن مهف الإ ىناتيال ىنعملا اذه ناف(زاف دقف ةنجلا لحفاو راغلا نع حزحز نم مز ةيآلا هذه

 ةجح قب اي دحإ ماعلا

 هب ديرأو مسا ىلإ فيضأ اذإ لعافلا مساو ٠ قوذلا نم ةلدعاف «ةقئاذ» (ةيناثلا ةلأسملا)

 لايق 3 لاجلا هب تدرأ ناف 8 ورمع براضديز :كلوةك ء رجلا الإ هيف زب مل ىضاملا

 نه لئه) لاقت كاقو ادغ از كيراض_و ده اسر فراغ وهل

 ةقئاذ) أزق هنأ نشلا.نع ىؤزو.. لابقتسالل هنالل نيهجن ولا, قرة (هزض_ تاقاكو هر

 نيونتلا حرطب (توملا ةقئاذ) ش.ءاآلا أرقو لصآلا وه اذهو «توملا» بصنو نيونتلاب (توملا

 هلوةك بصنلا عم

 الياق الإ هللا رك اذالو

 ىلاعتهللا ءاش نا (مهسفنأ ىملاظ) هلوق دنع ءاسنلا ةروسفف ىقتأي ةلأ سلا هذه ىف مالكدلا مامتو

 كلذو «ةينامسجلا ةايجلا هذه دنع لوصحلا بجاو توملا نا ةفسالفلا تعز «ةثلاثلاةلأسملا)

 ةيزيرغلا ةرارحلا نا مث «ةيزيرغلا ةرارلاو ةيزيرغلا ةبوطزلابالإ لصحتال ةينامسجلا ةايحلا هذهنأأل

 باصألا ةيوطرلا يفت نأ. لإ ةلاخلا هذه رمتست لازت الواء ةيزيارتلا ةيوطرلا لاك 7

 اولاق . ةايحلا هذه ىف ايرورض توملا ناك قيرطلا اذهبف ءتوملا لصحيو ةيزيرغلاةرارلا ”قطنتف

 ةقئاذ سفنلا لعج هنال ؛,ندبلاتومب تو ال سوفنانأ ىلع لدي (توملا ةقئاذ سفن لك) هلوقو

 «ندبلا توم ةقئاذا سفن: لكنأ ىنملاو ءقوذلا.لوصحل لاخاانفاب نيرك نأ ود نادل 1

 شفتلا ظفل :اضنأو.. ندياا توم تاوعرال (قنلا: نأ لعو : ندنلا نيغ سفتلا نأ لع لل

 حار اناا ةابيحلاب ةطتع توملا ةروزمط نأ لع هين هيض ما
 لون امل : لاق هنأ سابع نبأ نع ئور هناف ءكلذ فالخ رهام تاياورلا ىنءاجيدق و د

 لسفر ك1 كاعت 1 لزن الو ء«ضرألا لهأ تام ةكئالملا تلاق (ناف اهيلع نم لك ىلاعت هلوق

 . انتم ةكئالملا تلاق (توملا ةقئاذ

 امنإ و تيملاب يمسي لوتقملا نأ ىلع لدي (توملا ةقئاذ سفن لك ) ىلاعت هلوق(ةعبارلا ةلأسملا)

 فرعلاب صيصختلا بيس تيملاب ىكذملا ىمسيال



 ةيالا «توملا ةقئاذ سفن لك» ىلاعت هلوق ا

 نأ هبشالا :اذه ىلعو « ةمكحىذ باتك لك روبزلا : جاجزلا لاق . روبز باتك لكو « هتبتك ىأ

 ىمسو « لطاياا نع هترجز اذإ لجرلا تربز : لاقي « رجزلاوه ىذلا ربزلا نم روبزلا ىنعم نوكي

 ار ا راسل كر ادور قاد و ا ىللا قلع ققرولاا نم هفاملن ًاروبز باتكتلا

 هيلا 2 كل د 0 رد يملاو اماويدك ءانلل ءابلا داعأ (ىزلاب وا سابع نبأ ارقزو...ظعاوملاو

 نانلالم نزلا ىاو هد وأ ىأ

 ىضتقياذهو ؛ باتكلاو رزلا اهيلع فطعمث تازجعملا تائيبلانم دارملا (ىوألا ةلأسملا)

 مهبتك تناكام ءايبناألا نم ادحأ نأ ىلع لدي كلذو « مهبتكل ةرياخم تناك م هتازجعم نإ لاقي نأ

 نال ا طيار هلا ام و. ةرجحم ابنه قف ناكاط تقصلاو :رويدلاو:ليجحالاو ةازوتلاق“ مل ةزجعم

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا صاوخ دحأ اذهو :ةزجعمو باتك هدحو

 نوكينأو دب الر يزاا باتكلا نأ عم «ربزلا» ىلع «رينملا باتكسلا» فطع يناثلا ةلأسلا)

 00 1 11 أو لكلا فرح ازيقللا كاتكلا ناللا اضطعلا انتهاج اذه ]اؤ:4ريإلا لم

 هلل ًاودع ناك نم) لاقو (حون نمو كنمو مهقاثيه نييبنلا نم انذخأ ذإو) هلوق ىف اك فطعلا

 ؛ ةعي رشأ| عيمج ىلعاامتشم هنوك امإ هيف فرشلا ةدايز هجوو (لاكيمو ليريجو هلسرو هتكئالمو

 ملا 1 تاتككلاب لإ فحصلا الاب اذا رمملا ناكل نأ لتحل يرهدلا ةجو لع ابقاب هناؤكوأ

 .روبزلاو ليجتالاو

 « توما ةقئاذ سفن لك )ب ىلاعت هلوق

 ةلازإ ىف ةغلابملاو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةيلسن ديك أت ةبآلا هذه نم دوصقملا نا ملعا

 نازحالاو مومغلا هذهو « توملا لكلا ةبقاع نأ : امهدحأ : نيهجو نم كلذو هبلق نم نرحلا

 دعب نا : ىناثلاو . هيلا لقاعلا تفنلي مل كلذك ناك ىته نزهلاو « اهنم ءىث قبب الو لوزتو بهذت

 للا ل هب نال ام دج ا ويك ل تبع ىلع زفنو درو.( س ىتملا نعد نانا هيمي زاذرزادلا هذه

 - فو ؛ءالقعلا بولق نرعع غغلاو نزحلا ةلازإ ىف ةوقلا ةباغ ىف نيهجولا نيذه نم دحاو لكو

 لئاسم ةنآلا

 سفنلاب ىمسي ىلاعت هللا نأ وهو :لاؤس (توملا ةقئاذ سفن لك) هلوق ىف «(ىلوألا ةلأسملا)

 تاداملا لخدي اذه ىلعف .دحاو تاذلاو سفنلا اضيأو (ك.سةن ىفام لعأ الو ىسفنىفام ملعت) لاق

 ىف نم قعصف) ىلاعت لاق اضيأو : تاداما ىف توملا مومع اذه ىلع مزليو « سفنلا مسا تح

 اذه ىف نواخادلا تومبال نأ يضتقي كلذو (هللا ءاش نم الإ ضرألا ىف نمو تاومسلا



 ١ع ةيآلا مل ند لسر نادك دوف كلوز" ناف »ىلاعن هلوق

 باتكلاوريزلاو تانيا اوءاج كلبك نم ٠ ٌلسر بدك دق َكوبذكْناَ
 -2 ه- ه-

 2 1 6 هت مدع ورشا هد دو مر رم

 دولا مو ا

 2 رل اساس هذ هس سس اس ني س0 2

 يمك لا عاتم الإ الإ (ندلا ةاحلا امر ران َلخْدأَهرأَلا نع َحوَحُ

 نابرقلا اذهب نايتالا نأ لاهتحال : مهتوبنبفارتعالا بوجو ردقلا اذهنم مزلي ل « نابرقلا اذهب

 دنعمزاب ال نكل ؛ طورشملا مدع همدع دنع مزلي ىذلا وه طرشلاو ء امل بجومال ةوبنلل طرش

 لاق امل امأ ءادراو مازلالا ناك امل ردقلا اذبب قتك اول هنأ تبثف « طورشملا دوجو هدوجو

 اوتأدقفتانيبلاباوتأ املمهنآل ءادراو مازلالاناك (متلق ىذلابو تانيبلاب ىلبق نم لسر عءاج دق)

 وارقالا ناك امبب نانتالا قنعال:هطرشلابب اون دع نانرقلا ادهن اروتأ انو نك ىىدصللا كلا

 لعأ هللاو موقلا ىلع ادراو مازلالا نكي مل (تانيبلاب مءاج) هلوقالول هنأ تبث « ابجاوةوبنلاب

 رينملا باتكلاو ربزلاو تانيبلاب اًواج كلبق نم لسر بذك دقف كوبذك نافل ىلاعت هلوق

 دقف ةنجلا لخدأو رانلا نع حزحز نف ةمايقلا موي ؟روجأ نوفوتااكماو: توملا“ةقئاذإن الق لك

 (رورغلا عاتم الإ ايندلا ةايملا اموزاف

 ىلإ اًواج نيمدقتملا ءابيناآلا.ناكلوق ىف كوبذك ناف : اهدحأ : هوجو (كوبذك ناف) هلوق ىف

 دوهوحون : كلبق نم لسر بذك دقف ؛ مواتقو مثوبذكفرانلا هلكأت ىذلا نابرقلاب دوهلا ءالؤه

 دقف ةعيرشلاو ةوبنلا لصأ ىف كوبذك ناف : دارمانا : ىناثلاو . مهريغو بيعشو ميهارباو حلاصو

 لصأ ىف مهييذكت ناو ء صصخب ل ىلاعت هنال ؛هجوأ هجولا اذه لعلو : كلبق ندم لسربذك

 لوسر ةيلست مالكلا اذهنم دوصقملاو . جاجحلا كلذ ىف بيذكتلا هتحنلخدي هنالو ظعأ ةؤشلا

 نأشلب «ءايبنالارئاس نيب نم هب اصتخمامأ سيل بيذكتلا اذه نأ ناببوو « ٍِلسو هيلع هللا لص هللا

 ىفو مهلع تازجعملا رورظ ىف ملاح نأ عم ؛ مهيف نعطلاو ءايينألا عيمج بيذكترافكلا عيمج

 مثءاذيإ اولمتحاو مالا كلقرأ خم مهلانام ىلع اوربص مهناف اذه عمو « كلاك مهيلإ بتكلا لوزن

 كلذ راص امنإو « ىنعملا اذه ىف مهتةيرط لثم اكلاس مهب ايسأتم نكف : ةلاسرلا ةيدأت بنج ىف

 ىبفرزلا امأو « تازجعملاو ججحلا ىبف تانيبلا امأف ء تفخو تباط تمع اذإ ةبيصملا نآل ةيلست

 باتكلا ترز لاق, « بوتكملاىأ رويزملاىنعمب ؛باتبكلا روبزلاو ؛روبز عمج يهو « بتكيلا



 ةيآلا «لوسرأ نموت الأ انيلا دهع هللا نإ اولاق نيذلا د ىلا هلو #221١

 «ديبعلا تعنت أذهو را : جاجزلا لاق امدح: 00 (نيذلا) لح ىف « ةيناثاا ةلأسملا)

 عمسدقل : ريدقتلا نأ : اهناثو . اذكو اذك اولاق نيذلا ديبعلل مالظب كبر امو : ريدقلاو

 اعفر نوكي نأ : اهئلاثو : انيلإ دهع هللا نإ اولاق نيزلا لوقو ءريم# هللانإ اولاق نيذلا لوق هللا

 . كلذ اولاق نيذلا مه : ريدقتلاو ءادتبالاب

 ردصملا هلصأو «هللاىلإهب برقتي ىذلاربلا نابرقلا : هللا همحر ىدحاولا لاق «ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 هلوق هنمو هب برقتملا سفن هب ىم مث ,نارسخلاو ناحجرلاو نارفكتلاك ءانابرق برق كلوق نم

 هللا ىلإ برقتياهمىأ «نابرق ةالصلاو ةنج موصلا بعك اي» ةرجي نب بعكل مالسلاو ةالصلا هيلع

 . هيدل ةجاحلا ىف عفشتسإ و

 ملف متلق ىذلابو تانيبلاب ىلبق نم لسر مءاجدقلق) لاقف ةيبشلاهذه نع تاك لاك هلأ ملعاو

 لئاسم هيفو (نيقداص منك نإ مهومتلتق

 ليبس ىلعال ةزجعملا هذه نوبلطي مهنأ لئالدلا هذهب نيب ىلاعت هنأ لمعا «ىلوألا ةلأسملا)

 "ايلا ند رسما اذه اويلط دوبلا.ءالاؤها تالسأ نال كلذرو «تنعتلا ل هس لغ لب ؛ داشرتسالا

 لتقفاوعس دوهلا نإ مث ,رجعملا اذه اوربظأ مهو ؛مالسلام هيلع حبو ىسيعواي ركز لثمنيمدقتملا
 اوبلطامنإ موقلا كئلوأ نأ لعل دي كلذو.ًاضيأ مالسلا هيلعىسيعاواتق مهنأنوهعزيو:ىه<وءايركز

 نإ مث «مهلتق ىف اوعس امل كلذك نكي مل ول ذإ « تنعتلا ليبس ىلع ءايبناألا كتل وأ نم زجعملا اذه

 نوك ىضتقي اذهو ؛ هواعفام لك ىف مهل نوبوصمو نيسمدقتملا كتل وأ لاعفأب نوضار نيرخأتملا .

 زجعملا اذهل مهبلط نأ تبث اذاو ؛ نيتنعتم مالسلاو ةالصلا هيلع دمشنم زجعملا اذه بلطف ءالؤه

 دقو ايسال «كلذب مهفاعسإ هللا ةيكح ىف بج ملء داشرتسالا ليبسىلعال تنعتلا ليبس ىلع عقو

 ةهيشلا هذه نع فاش باوجلا اذهو ءلسو هيلع هللا ىلص دمحم ةريثكلا تازجعملا تمدقت

 ثنؤملا لعف نآل لسر مكتءاج لقي ملو (ىلبق نم لسر مءاج دق) لاق اسمإ م ةيناثلاةلأسملا)

 همدقت اذإ 0

 ىذلا تابرقلاوهو « هسنم هوبلطام وه (متلق ىذلابو) هلوقب دارملا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 .٠ رانلأ ها

 5 لع لك ماج دق) لاق لب « متلق ىذلاب لبق نم لسر مءاج دق : لقي ل ىلاعت هنأ ملعاو

 روهظ ىلع ةوبنلاب قيدصتلا فقو ىلاعت هللا نا اولاق موقلا نأ.: ةدئافلاو ( متلقىذلاب و تانببلاب

 تأ كف دقمملا ءانلب اللا نا مهل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ يلقون اكالا هكا ىذلا تزيرفأا



 346 ةيآلا «لوسرل نموت الأ انيلا دهع هللا نإ أولاق نيذلا» ىلاعتهلوق

 : لئاسم ةيآلا فو.« مظنلا هجو نايب اذبف ؛ ءاينالا نم نك الا نأ اكييغ رف

 دسأ نب بعكو ؛ فرشاألا نب بعك ىف ةيآلا هذه تلزن : سابع نبا لاق (ىلوألا ةلأسملاإ)

 اوتأ « مهريغو ءاروزاع نب صاحنفو « بوباتلا نب ديزو « اذوم نب بهوو . فيصلا نب كلامو

 1185 كلع لرنأ لاعت هنأ تلال ود ر كلنا معزت دمي : اولاقف « سو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 ىرود احلا نازكلاو ةانلأ هلكت نادره انينأن تح لوتس ل نرحل كا ارا اال نإ

 ليئارساو ني تناك: ءاطعلاق . ةيالا هذه تلزنف « كانقدص اذم انتئج ناف « ءامسانملزنت ءفيفخ

 ملا بياطأو بورثلا نوذخأيف « هلل نوحذي

 ءاضيب ران لزنتف تيبلا لوح نوفقاو نوجراخ ليئارسا ونبو ؛ هبر ىجانيو تيبلا ىف ىنلا موقيف

 ,انايزرقلا كلذ. لكأت القناه كاإلاو فيج ىو ا

 ءاج طرشلا اذه نأ : ىدسلا لوق وهو لوالا : نيلوق دوهبلا هاعدا امف ءاملعلل نأ ملعاو

 هوقدصت الف ىن هنأ معي مءاجنم :ةاروتلا ىف لاق ىلاعت هنأ كلذو « طرش عم هنكلو ةاروتلا ىف

 نايت أيامهناذ امهماونمآف ايتأ اذا امهناف . مالسلا امهيلع ادمتويسملاالإ رانلا هلكأت نابرقب ميأب 5

 هللا ثعب ايلف . مالسلاه يلع حيسملا ثعبم ىلا ةيقاب ةداعلا هذه تناكو لاق . رانلا هلك اننا

 .تلازو تعفت راحيسملا

 ناكولهنأ : اهدحأ : هوجو هيلعلديو ؛ةاروتلا لعبذك طرشلا اذه ءاعدانا (ىناثلا لوقلا)

 تارجعم ناف ءكلذكرمألاناكام هنأ مولعمو « ناب رقلا اذه ءايبنألا لك تازجعم تناكل ًاَمح كلذ

 اهلكأ ؤرانلا .هذه لوزن نأ :.اهتناثو.!.نابوقلا | ذها ىو ءايشأ تناك نوعوف نع ءالسلا هلك

 انطقطخاو ةرزجعملا هذه نييعل ف نس ملف 2 ءاوسلا ىلع تازجعملارئاسو 0 تناكف ةزجععم نابرقلل

 ءاوس هتوبنب عطقلا بجو مالسلاو ةالصلا هيلع دم دي, ىلع ةرهاقلا ةزجعملا ترهظامل لب ؛ ةدئاف

 نإو ةوبنلا ىعدم نأ ةاروتلا ف ءاج هنإ لاقي نأ امإ هنأ : اهثلاثو . رهظت ملوأ ةزجعملا هذه ترهظ

 ١ لطاب كالا ) رار 31 الا هءىج ىه ةرجعملا تناك ءاآوس ةزجعملاب بلاطي ةولا ىعدم

 رئاس ىف نعطلا زاج اذإو ٠ قدصلا ىلع الاد تازجعملا رئاسب نايتالا نكي مل ريدقتلا اذه ىلع نآل

 . ةننغملا|ةوجعملا ةذه فا ضيأ نيظلا نإه تارا

 ةزجعملاهذه رورظ ىلعال .ةزجعملاقاطم روهظ ىلع قدصلا تيقوت ىضتَمِي هناف (ىلثلا امأ 0

 3 ملعأ هللاوةيلكلاب ةهيشلاهذه طر اك ام رهظن ) اوءلواثع ةرجعملاهذهرايتعاناكف 5 ةنيعملا

 »١ رخف ع 90«



 ةيآآلا «لوسرل نموت الأ انيلا دبع هللا نإ اولاقنيذلاد ىلاعتهلوق ان

 ل لأ يل دَعَا ١ نإ او ند
 1١ ب

 هدرا رة ض د داس 6

 متن ْنِإ مك مل ىذلابو تآديبلاب ىلَق نم م لسد اج 1 لق رانا

 0 ه- لس آ

 18«6؟ 2 نيقداص

 : لئاسم ةيآلا ىفو «ديبعلل مالظب سيل هللا نأو كيِديأ تمدق امب كلذإل ىلاعت لاق مث

 (مكيديأ تمدق امب كلذ) لاف هببس رك ذ ديدشلا ديعولا رك ذ امل ىلاعت هنأ (ىلوألا ةلأسملا١

 اذهن وكيف « ءايبنالا لتق ىلع متمدقأ و رقفلاب هللا متفصو ثيح كلعف ءازج قرحملا باذعلا اذه ىأ

 .٠ اروجال الرع بامعلا

 نأ ريدقتب الظ نوكي ناك مهب باقعلا لعف نأ ىلع لدت ةيآلا : ىئابجلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 زوو « مرج ريغب لافطالا بذعي هللا نا : ةربجنا لوق نالطب هيفو ٠ بونذلا كلت مهنم عقيال

 . الصاح ملظلا ناكل الإو ءالعافدبعلا نو ىلع لديو « بنذ ريغي نيغلاملا بذعي أ

 . اراوطأ و آرام هانحرش ام ىلع معلا ةلأسمو ىعادلا ةلأسمب ضراعم مترك ذام نا : باوجلاو

 ةفصلا نو « امالظ هنوك ن ديفي (ديبعلل مالظب كبر امو) لوقي نأ لئاقل 4ةثلاثلاةلأسملا )9

 . مِلظلا لصأ تورث ىضتقي اذهف , لصالا ءاقب مهوب

 ىلع هافنف ءامظع ناكل ابلظ ناك ول مه هلعفي نأب دعوت ىذلا باذعلا نأب هنعىضاقلا باجأ

 .نيبنذماونوكي مول اءلظ نوكي مهيلاباقعلا لاديإ نأ انرك ذام دك و ب اذهو ءاتباث ناكولهمظع دح

 ؛ديلا ال ناسنالا وه ّلعافلا نآل ءزاجما ليبس ىلع ىدألا رك ذ. نأ ملعا (ةعبارلا ةلأسملاإ

 رك ذ ةيآلا هذه ىف مث ء زاجلا ليبس ىلع اهلا لعفلا دانسإ نسح لعفلا ةلآ تناك امل ديلا نأ الإ

 تمدق امب كلذ ) لاقف ةينثتلا ظفلب رك ذ ىرخأ ةيآ ىفو (كيديأ تمدق !) لاقف عملا ظفلب ديلا

 ., ةغللا ف فراعتم نئتتح لكلاو,(كادب

 رانلا هلكأت نابرقب انيتأي ىتح لوسرل نمؤنال نأ انيلإ دهع هللا نإ اولاق نيذلا 9 ىلاعت هلوق

 «نيقداص متتك نا مهومتلتق ملف لق ىذلاب و تانيبلاب ىلبق نم لسر عءاج دق لق
 مهنأ اهريرقتو ءلسو هيلع هللا لص هتوبن ىف نعطلا ىف رافكلل ةيناثلا ةيبشلا ىه هذهنأ معا

 دلل ك1 اركان تنأثو ةلراقلا هلكت قابوقي اننتان ىتع لوتسرا نموتال نأ انيلادهع هللا نأ اولا



 ذا ٠ ةيآلا ءقيرحلا باذع اوقوذ لوقنو» ىلاعن هلوف

 نسحو هنع هللا ىضر ناهثع هدنعركذ الجر نأ ىعسشلا نعو . نيعمجأ مهيلع هللا تاولص ءايبنألا

 ىذلابو تانيبلاب ىلبق نم لسر كءاج دق لق)ىعشلا أرق مث . همدىفاكي رش ترص : ىععشلالاقف « هلتق
 . ةنس ةئاعبس نم بيرق امهنيب ناكو مهلتق ءالٌوَط بسنف (مومتلتق مف متلق

 : لئاسم هيفو «قيرحلا باذع اوقوذ لوقنو إ)ىلاعتلاق مث

 ماللا عفرب (ءايبنالا مهلتقو) هلعاف مسي ملام ظفل ىلع (بتكيس) ةزمح أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 نونلاب (لوقنو بتكنس)نوقابلاو ؛ تحن نم ةطقنملا ءايلاب (اوقوذ لوقيو)

 مي : قيرحلا باذع قذ هل لوقي نأب لئاقلا اذه نم مقتني ىلاعت هنأ دارملا 4 ةيناثلا ةلأملا))

 . ملوملا ىنعمب ميلآالاك قرح اوه قيرحلاو ؛ صصخلا نيملسملا تقذأ

 باتتكلا ةءارق دنعوأر شحلا دنعوأ توملادنع لوقلا اذه هل لاقي نأ لمتحي 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 لوق كانه نكي مل نإو ؛ ديعولا لوص- نع ةيانك اذه نوكي نأ لمتحو

 هريغ نم لاملا بلطي نم نأوهو الاؤس اودروأ مهنإ: لوقي نأ لئاقل (ةعبارلا ةلأسملا))

 هنإ :لاقي.نأ تجلوفا لاح كلذ والا ليقف ناكل ةطيبغ :نم:لاتللا تلا :كللط الذ ءاجاتعا ك5

 ةوبنلا ءاعدا ىف اقداص مالسلاو ةالصلا هيلع دم نوك ىف حدقي كلذو « هديبع نم لاملا بلطي مل

 ؟اهنعباوجلاركذ لبق اهركذ ىلع ديعولاركذ نسحب فيكو ؟ اهنع باوجلا نيأفموقلا ةييشوه اذهف

 « ديري ام كحيو ءاشيامهللا لعفي : انلقةعابجلاو ةنسلا لهأ نم انباحصأ لوق ىلع انعرف اذإ : لوقتف

 ءاينغأللا ىنغأ ىلاعتهنوكعم لاومألا ل ذيب هديبع ىلاعت هللا ىمأي نأ دعبي الف

 اذه ىف نوكي نأ دعبي مل حلاصملا ىعاري ىلاعت هنأ ىف ةلزتعملا لوق ىلع انعرف نإو

 لاملا بح لاوز بجوي لاملا قافنإ نأ : اهنم : دابعلا ىلإ ةدئاعلا ملاصملا نم عاونأ فيلكتلا

 ناكللاملا كرت هنأ"عم لالا بح هبلق ىف قب ولف تام اذا هناف « عفانملا مظعأ نم كلذو :«:كلقلا نع

 « دب ملا دلخملا باوثلا ىلا قافنالا كلذب لسوتي نأ : اهنمو « ةقرافملا كلتب هحور ملأتل اببس كلذ

 بحبيلاقلا نع لوزيام ردقبو « هللا ىودام بح نع اغراف بلقلا ريصي قافنالا ببسب نأ : اهنمو

 نآرقلاىفهللا اهرك ذ دق هوجولا هذه لكو ؛تاداعسلا سأر كلذو « هللا بح هيف ىوقي هنافهللا ريغ

 ريخ ةرخآلاو) لاقو (اباوث كبر دنع ريخ تاحلاصلا تايقابلاو) لاق اي ء اراوطأو ًارارم اهنيبو

 مدقت املف (نوعمحي ام ريخ وه او>رفيلف كلذبف) لاقو (ربك أ هللا نم ناوضرو) لاقو (قبأو

 اذهاف ؛ تنعتلا ضحم تانيبلا هذه مدقت دعب ةهيشلا هذه داريإ ناك ءاصقتسالا ىلعهوجولاهذه رك ذ

 . ديعولا درجم ىلع اهرك ذ دنع ىلاعت هللا رصتقا



 ةيآلا «قح ريخب ءايبنالا مبلتقود ىلاعت هلوق 1

 وأ «رابخالا اذه ف ٍبذاكهنأ تبث الاحم كلذ ناك املو « اريقف ناكل هديبع نم لاملا بلطي هلالانأ

 .ديعب وبف داقتعا نعمالكلا اذه لثملقاعلا لوةينأ امأف , ةيرخسلاو ءازوتسالا ليبس ىلع هورك ذ

 هللا عمس دق)ىلاعت هلوق هريظنو ؛لاوقأللل عيمس ىلاعت هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه(ةيناثلا ةلأسملا 9

 (كلداحجت ىلا لوق

 نيذلا) لاق ىلاعت هناأل ؛ةعامج اوناك لوقلا اذه لئاق نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ 4 ةثلاثاةلأ لا )

 اذهف ءىدوهملا صاحنف وه لوهتلا | ذه لئاق نأ ىورام امأو . عمجا ديفي لوقلا اذهرهاظو (اولاق

 . كلذب عطقلا بجو ةعامج اوناكن يلئاقلا نأ باتكساا دبش املف , كلذ لقي مل هريغ نأ ىلع لذي

 : لئاسم هيفو «اولاقام بتكسنس ل ىلاعت لاق مح

 عفرب(ءايبناألا مهلتقو)هلعاف مسي ملام ىلع اهمضو ءابلاب(بتكيس) ةرمح أرق (ىلو ألا ةلأسملا)

 : فاشكلابحاصلاق .ىلاعتهيلا ةفاضإ ماللاحتفو نونلابنوقابلاو « مهلتق بتكيس ىنعم ىلع ماللا

 . لعافاا ةيمست و ءايلاب (بتكيس) جرعألا و نسحلا أرقو

 دارملا نوكي نأ : اهدحأ : اهوجو لمتحي وهو لوقلا كلذ ىلع ديعو اذه (ةيناثلا ةلأسملا)

 تايثإ اودارأ اذإ سانلا نال كلذو ؛ حرطي الوىغلي النأومهلعكلاذتابثإ مهيلع هبتك نم

 تايثإ نع ازاجب ةبتكلا لعج ىلاعت هّللاو ؛ هوبتك ريغتي الو ىسني الو لوزيال هجو ىلع ءىثلا
 دئارجىف كلذ اؤرقيلمهلامعأ ايف بتكت ىلا بتكلا ىف اولاقام بتكسن. : ىناثلا . مهلع كلذ مكح

 لبجلا اذه مهنعبتكنس :دارملا نأوهو « رخآ لامتحا هيف ىدنع : ثلاثلاو : ةمايقلا موي مهلامعأ

 د ةوبنىف نعطلا ىف مثدهجو ملهجو ءالؤه تنعت ةدش ةمايقلا موي ىلا قلخلا ملعي ىتح نآرقلا ىف

 . هيلع اوردقام لكب سو هيلع هللا لص

 : ناتلأسم هيفو « قح ريغب ءايبنأللا مهلتق بتكن و ىأ 4« قح ريخب ءايبنالا مهلتقورإ لاق مت
 نايب ىه ءرقفلاب ىلاعت هللا اوفصو مهنأ ىلإ ءايبنألا اولتق مهنأ مض ىف ةدئافلا (ىلوألاةلأسملا)

 . تاقاماو تالاهجلاىلع نورصم ءاوناكذنم مثلب ٠ تقولا اذهب ًاصوصخم سيلءالؤه لهج نأ

 ءالؤه لاقام بتكنس : امهدحأ : ناهجو ءال ؤه ىلإ ءايبنالا لتق ةفاضإ ىف 4ة يناثلا ةلأسملا)

 اهلتق ىأ (ًاسفن ماتق ذإو) ىلاعت هلوقك « هلهأوه امب نيقيرفلا ىزاجنف مهفالسأ هلعف ام بتكنو

 ؛ مهفالسأ وه ءايشأللا هذه لعافلاو (رحبلا مكب انقرف ذإو . نوعرف ل 1 نم ىانيجت ذإو) مفالسأ

 . مهلاءفأو مهلاوقأ ًاعم نيقيرفلا ىلع ظفحيس هنأ ىنعملاو

 مهئابآ لتقب ماضر مهيلع بتكنو « مبسفنأب اولاقام ءالؤه ىلع بتكتس 4«ىلاثلا هج ولاوإل



 /١١1 ةيآلا «ءاينغأ نحو ريقف هللا نإ اولاق نيذلا لوق هللا عمس دقل» ىلاعت هلوق

 محلا ومأب برقتلا اودارأ اذإ اوناكم السلا هيلع ىموم ةمأ نأ مظنلا قيرط ىف «ىناثلا هجولا ١

 لذب مهنم بلط امل سو هيلع هللا ىلص ىنلاف « اهقرحتف ءامسلا نم ران ءىجت تناكف : ىلاعت هللا ىلإ

 ريقفب ديل لاعق ةناف آءىضرقلا انجل ا ومالا :كلطا لكأس :كفكااوز هل )لاق هللا ليش ف لازما

 ران اهئيجت نأ لجأل انلاومأ بلطت تنكل اين تنك ول لب ؛ انلاومأ ىلإ هنيد حالصا ىف جاتحب ىتح

 لئاسم ةيآلا قو مظنلا هجو وه اذهف « ىنب تسل كنأأ انف رع كلذ لعفت مل املف « ابق رحتف ءامسلا ند

 نا-ذالا لب ؛ ءاينغأ نحنو ريقف هللا نا لوقي نأ لقاعلا نم دعبي هنأ ٍلعا «ىلوألا ةلأسملا

 لوقلا اذه نأ تاياورلا رثك أو ؛ مازلالا ليبَس ىلع وأ ءازوتسالا لبس ىلع امإ كلذ ركذي امنإ

 ىلإ مثوعدي عاةنيق ىن دوم ىلإ ركب ىأ عم عكا مسودهيلع هللأ ىلك هنأىور ٠ دوهياانع ردصاانميإ

 نإ ىدوييلا صاحنف لاقف ؛ انسحاضرق هللا اوضرقي نأو ةاكرلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ ىلإو مالسالا

 دوعلا نم مكنيبو اننيب ىذلا الول : لاقو ههجو ىف ركحب وبأ هماتاف ؛ضرقلا انلأس ىتح ريسقق هللا
 اهيضت الا هده تلونه للف اماركتتو سو هيلع هللا لص لوسر ىلإ هاكشف ؛كقنع تبرضا

 ام هللا ضرقي ىذلا اذ نم) ىلاعت هللا لزنأ امل: نورخآ لاقو . هنع هللا ىضر ركب ىبأل

 ؛ ريقف وهو ءاينغأ نذإ نحنف ءانم ضرةتسي د هلإ ىرن :دوهملا تلاق (ةريثك افاعضأ هل هفعاضيف

 (ةريثك افاعضأ هل هفعاضيف) هلوق اودارأو : ابرلا انيطعي مث ابرلا نع اناهني وهو

 اوجتحاو دوهيلا ىلإ لوقلا اذه اوبسن ءاملعلا نأ الإ ؛لئاقلا اذه نييعت ةيآلا ىف سيل هنأ لعاو

 ءاطعلاب ليخ هنأ نودي :.ةلئاتدتا دب نإ : اولاق مهنأ مهنع ىح ىلاعت هللا نأ : اهدحأ : هوجوب هياع

 كاذب )رمل مهن زيكا ىف ىوراطا:.اهتاثو :ةيآلا هذئه قبر وكذملا.لهجلل تشان لبخلا كلذ

 هيبشتلاب لاق نمو ء دومملا ع بلاغ هيبشتلاب لوقلا نأ : اهثلاثو . ركب ىنأ ةصق ىف هانيور ام ىلع

 نايب نع ري لصأالا اذه تايثإ نع زي اذإو . تارودقملالك لرد لاب وك تايثإهنكمال

 . ريقفب سيلو ىنغ هنأ

 هادعألا ةدهاجم ىف هوقفاوي نأ مهنم بلط امل مالسلاو ةالصاا هيلع ىموه نأ : عبارلا هجولاو

 سفنلاب داهجلا مهنم بلط امل مالسلا هيلع ىسوف . نودعاق انهه انإ التاقف كبرو تنأ بهذا ]واق

 اممالسلاو ةالصلا هيلع ادم نأ انهه اذكو . انداهج ىلا هب ةجاح ىأف ارداق هلالا ناك امل : اولاق

 هذد مهدانسإ ناكف . انلاومأ ىلا هب ةجاح ىأف اينغ هلالا ناك : اولاق لاملا لذبب داهجلا مهنم بلط
 . كلذ لاق دق لاهجلا نم مهريغ نوكي نأ عنتمي ال ناكنإو « هجولا اذه نم اقئال دوهلا ىلا ةبيشلا

 يف دم قدص ول ىنعي ؛ سو هيلع هللا لص دمع ةوبن ىف نرعطلا ليبس ىلع هولاق مهنأ ربظألاو
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 قاخلاناكذإ ةثارولا ىرجم اذه ىرجخل « هللا الإ امل كلامالو كالمالا قبتو ضرآلاو تاومسلا

 هنأ ةيآلا.نم دوصقملاو ؛ املثراولا وه ناكادحأ اوفلخي ملو اهنعاوتام ايلف : كالمالا نوعدي

 لاقي : ىرابنالا نبا لاق . ثاريملاكريصيف « ىلاعتو هنا>بس هللا كلمالإ نيكلاملا عمج كلم لطبي

 ناكو (دواد ناولس ثروو) ىلاعت لاقو « هيف اكراشم ناك نأ دعب هب درفنا اذإ نالف لعن الفشرو

 : هيلع ايلاغو هيف هل اكرامشم دواد ناك نأ دعب رماآلا كلذب هدأ رفنا ىتعملا

 ىلع ءايلاب (نولمعي اس؛) ورهع وبأو ريثك نبا أرق (ريبخ نولمعت امب هللاوإل ىلاعت لاق مث

 مزاجيف قوقحلا مهعنم نم ريبخ نولمعي ام هللاو ىنعملاو « نولخبي نيذلا نع ةيأ انك ةياعملا

 ناو) هلوة وهو باطخ ةبآلا هذه لبقام نآل كلذو : باطخلا ىلع ءاتلاب اورق نوقايااو « هيلع

 فاذا ترقأ ةيغلاو# هيلع ميزا جيف رييخ نولمعت ا« هللاو (ميظع أ مكلف ا رس

 ديعولا ىف غلبأ ىهو تافتلالا ةقيرط ىلع ءايلا : فاشكلا بحاص لاق باطخلا

 اولاقام بتكنس ءاينغأ نحنو ريقف هللا نا اولاق نيذلا لوق هللا عمس دقل ال ىلاعت هلوق

 ال هلا نأرو ميديأ تمدق امب كلذ قيرحلا باذع اوقوذ لوقنو ق> ريغب ءايبنآلا مهلتقو

 ديبعلل مالظإ

 الذ تاقلا لف ف نادكملا ىمأ اى لاعغت هنأ : لوألا: نييحتو مظنلا ةيفيك ىف نأ معا

 موقلا تاهبش ةياكح ىف كلذ دعب عرش « كلذ رير#ت ىف غلابو هللا ليبس ىف لاما لذبو سفناا

 هتون ىف نعطلا ىف

 باطول ىلاعت هنا :رافكلا تلاق هلييسىف لاومألا قافناب رمأ امل ىلاعت هنأ (ىلو ألا ةيبشلاف )

 املوءاريقف نوكي هريغ نم لاملاباطي ىذلا نآل ء از جاع اريقذ ناكل هبولطم ليصحت ىف قافنالا

 ادمح نأ ىلع لدي كلذو . الاحم هديبع نم ٍلابلل ايلاط هنوك ناكءالاحم ىلاعتهللا ىلع رّفلا ناك

 يلاعت هللا ىلإ بلطلا اذه دانسإ ىف بذاك



 ١6 . ةيآلا «ضرالاو تاومسلا ثاربم هللوو ىلاعت هلوق

 موي هب أواخب امباوتأي نأ نوفلكيس : دهاجملاق (نوقوطيس) هلوق ريسفت ىف (ىناثلالوقلا ١)

 : نورسفملا لاق (ةيدفهنوقوطي نيذلا ىلعو) أرقي فاك هنأ سابع نبا نع ىورامهريظنوةمايقلا

 اوعنمام ءادأب نوري ىأ (ةمايقلا مويهب اولخام نوةوطيس) هلوق اذكف « هنوةيطيالو هنوفلكي

 . انكم ناكن يح كلذ متاعف اله :ىنعمىلع اخيبوت كلذ نوكيف « هب نايتالا مهنكميال نيح

 ىلعاذهو ؛ةرخآلا ىف همإ نومزليس ىأ (هب اولخام نوقوطيس) هلوق نأ (ثكلاشلا لوقلاوإل

 نع نوربعي برعلاو ؛ نالف ةبقر ىف قوطلاك نالف : هنم لاقي ء اقاوطأ مث نأ ىلعال ليثقلا قيرط

 كقنعف مالا اذه تلعجو ؛ىمالا اذه كتدلق : لاقي هنمو « قنعلا ىف هريبصتبءىثلا مازلا ديك أت

 (هقنع ىف هرئاط هانمزلأ ناسنإ لكو) ىلاعت لاق

 لع جي ملاعت هللا نأ (نوقوطرس) ىنعم ناك ملعلاب لخبلاب لخبلا اذه انرسف اذإ (عبارلا لوقلا)

 ماجلب هللا همجأ همتكف هيلعي ملع نع لكس نم» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « ران نم اقوط مهاقر ىف

 م,هارفأباوقطني مل مهنآل ماجللا اذهب مهتسلأو مههاوفأ ىف اوبق وعمه أ ىنعملاو (ةمايققلا مويرانلا نم

 قحلا ىلع لدي امب مهتتسلأو

 0 '؛ 0 اء هللا لص دمح ةوبن لئالد نامتكب لخبلا اذه ريسفت ن نأ لعاو

 اا ّ أر مهت فص ىف ىلاعت لاق . هب نومومذم نآرقلا ىف لخبلاب نوؤوصوم ىراصنلاو دوهلا

 00 انلا نورمأيو نولخبي نيذلا) مهيف ًاضيأ لاقو (ًاريقن سانلا نوتؤيال ًاذاف كلملا نم

 كلذو (ءاينغأ نحنو ريقف هللا نإ اولاق نيذلا لوق هللا عمس دقل) هلوق ةيآلا هذه ٍبيَقع ركذ أضيأو

 نوكيو: لاملاب لخبلا فو « ملعلاب لخبلا ىف ةماع ةيآلا نوكتنأ ضي أدعبيالو ؛ دوهيلا لاوقأ نم

 اعم امهلعالصاحديعولا

 نم نال كلذو « قاسفلا ديعوب عطقلا ىلع ةلاد ةيآلا هذه : ةلزتعملا تلاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 (مهل رش وه لب) هلوق امأ .ةعيرشلابو لوسرلاب قدصملا وه ةنع لقت الو قؤقحلا هانا ةلرال

 وهف (ةمايقلا موب هب اولخيام نوقوطيس) هلوق امأو ءرانلا لوصحو باوثلا نامرح ىلإ ىدؤي هناللف

 ديعولاب حيرص
 ةرقبلا ةروس ىف مدقت ةلأسملا هذه ىف مالكلا نأ معاو

 ام اهفام هلو : لوألا : ناهجو هيفو (ضرالاو تاومسلا ثاريم هللوإل ىلاعت لاق مث

 تاور الو كلم هلع 0 ملاف. هريغؤ لاه خم'اهواهأ هناك

 لهأ قفين دازللا ؟؟ةراكدإلا )لوو وهو ىذا او (هيف نيفلختسم كلعج امم اوقفنأو) يلاعت



 ةيآآلا «ةماقلا موي هب أولخ ام نوقوطيسو ىلاعت ا نا

 دبع ١ ؛ لخبلا ىف ديدشلاديعولا ىلع ةلاد ةيآلا نا :اهدحأ : هوجو 000 7 الغ ركل

 نأو هلعاف مذي نأ زوحيال عوطتلا عنمو ٠ هباعو لخبلا مذ ىلاعت اد دام تا ولا يل

 لكو ١ لضفتلا ىف هلل ردع ة.اخالا هنالل لضفتلا كرت نع, كتي ال لاعت هنأ زوهو؛: .اهثلاثو - هن. باعي

 نأ مزا الخ لضفتلا كرت ناك ولف « لضفتلا اكرات ةلاحال نوكبف « هانتم وهف دوجولا ىف لخدبام

 هلع لاق 11 | رك اولع هنع لجو نع هللا ىلاعت ءقلاخال لخبلاب .افوضروم:ىلاغت هتلا نوك

 :ابسماخو. فصولا اذههيقيليال عوطتلاك رات نأمولعمو «لخبلانمأودأ ءاد ىأومالسلاوةالصلا

 الإ جلا نه ماخال نأ ميظعلا هلك لاملا كلمي نميف بجول اليخت لضفتتلا كرات ول ناكهنأ

 دارا ناكف « ضيعبتلل « 0 (نوةفني مهانقزر اممو)لاةىلاعتهنأ : اهسداسو . لكسلا حارخاب

 نم ىده ىلع كئاوأ) مهتفص ىف لاق ىلاعت هنإ مث ؛هللا مهقزرام ضعب نوقفني نيذلا :ةيآلاهذهنم
 امل امومذم اليخب عوطتلا كرات ناكولو « حالفلاو ىدملاب مهفصوف (نودلفملا مث كئلوأو ممر

 ماسقأ بجاولا قافنالا نأ الإ ؛ بجاولا كرت نع ةرابع لخبلا نأ ةيآلا هذبم تبثف . كلذ حض

 اهنمو« ةاكرلا باوبأب لصتيام اهنمو « مهتنؤم همزاي نيذلا هبراقأ ىلعو هسفن ىلع هقافنا اهنم « ةريثك

 نم ىلع لاومألا قافنا مهيلع بحب انههف , مهلامو مبلتق دصقي ودع عفد ىلإ نوملسملا جاتحا اذإام ظ

 ا لعمب نيلسملا نم 1 0 اذإ امنمو « سفناانع ررضلا عفد ىرجمى رحب كلذناأل , مهنع هعفدي

 هلرتو تابجاولا نم تاقافنالا هذه لكف « هقمر هب قيتسيام رادقم هيلا عفدي نأ هيلع بحي هناف

 معأ هللاو لخبلا باب نم

 لئاسم هيفو (ةمايقلا موي هب اولخبام نوقوطيس ل ىلاعت لاق مث

 ةكايردو .هاط لع اذه لمحت نأ :: لواألا :موجبو دنعولا اذه: نيسفت ىف (لوالا ةلأسملا)

 نوكت تايح مهقانعأ ىف لاومأألا كلت ريصي ىلاعت هنا ليق . مهباذعل اببسن وكي ق وطب مهقوطي ىلاعت

 امأف « مهنادبأ رئاس ىف تايحلا كلت ىوتلت نأ اضيأ زوو « مهقانعأ ىف ىوتلت قاوطالاك مه

 امأو ءابنع اوعنتما مث ةاكرلا ءادأ اومزتسلا اوناك مهنأ ةههج ىلعف مهقانعأ ىف كلذ نم ريصيام

 « مهسفنأ ىلإ لاومآلا كلت سرومضي اوناكمهنأ ةهج ٠ ىلعف مهنادبأ رئاس ىف اهنم ىوتليام

 نكميو ؛ مبسفنأ ىلإ اهومضو اهومزتلا دق مهنأك مهيلع توتلا تايح تاعج نأبابنم اوضوعف

 ماهجران ىف اهيلع ىمحي موي) ىلاعت هلوق هريظنو « مهقانعأ ىف لعحي ران نم اقوط قوطاا نوكي نأ

 ةعونمملا ةاكرلا كلت لعجب :امهنع هللاىضر سابع نبأ نعو (مهرورظو 0 مههابج اهب ىوكتق

 ىبايندلا ىف تلخب ىتلا ةاكرلا انأ : لوقيو هيدخ امهب غدلي نيتبيبز اذ اعاجش قوطلا ةئيرك مهقنع ىف



 :٠ ١١8 " ةيآلا ءنولخبي نيذلا نيسح الود ىلاعت هلو

 هللإ لح يلا فاد

 ءارفلا دشنأو هفسلا ىأ

 لواألا ةداسلاو هب نوذخآلاو مه كواملا ءانبأو كواملا م

 . كواملا ركذب هنع تك ١ هنكلو كلملاب ديرب هب هلوقف

 ادامع نويفوكلاو ءالصف نويرصبلا هيمست (مهل اريخ وه) هلوق ىف وه (ةيناثلا ةلأسملا)

 نولخبي نيذلا نيسح الو : ليق هناكف , لخبلا ركذاذاام ةلزنم وهف«نولخبي د ركذامل هنالكلذو

 افوصومادتبملاةةيقح نوكو:ةقيقح ربخللو « ةقيقح ادتبملل نأ هيف لوقلا قيقحتو « محل اريخ لخبلا

 ىلع ادئاز اردأ ةيفوصوملا هذه تناكاذاف ء ربخلا ةقيقحو ادتبملا ةقيقح ىلع دئاز مأ ربخلا ةقيق<

 «وه» ةملك ىهو ةيفوصوم لا هذه ىلع ةلاد ةثلاث ةغيص نمدب الف نيتاذلا

 ريخلا كلذو : عفاملاو تاريخلا نم ءىثب لخبلا مذ ىلع ةلاد يالا نأ ملعا «ةثلاثلا ةلأسا ا ١

 . الغ نك نأو ءالام توك نأ لدم

 ءالخبلا ءال وه نمهوتيال :ىندملاو ؛ لاملاب لخبلا ىلع درو ديعولا اذه نا «لوالا لوقلافإل

 هلوق نم دارملا وهو« مهيلع مبلخ باقع قبب هنآ كلذو « مهل رش وه لب ؛ مهل ريخ وه مبلخم نأ

 هللو) هلوةب دارها وه اذهو مهبلع لاومألا كلت قبنال هنأ عم (ةمايقلا موي هب اولخباه نوقوطيس)

 (ضراآلاو تاومسلا ثاريم

 نومتكب اوناك دوهيلا نال كلذو « ملعلاب لخبلا : لخبلا اذه نم دارملا نأ (قاثلا لوقااوإل

 الو . هيلعب لخس نالف لاقي « الخ نامتكلا كلذ ناكف « هتفصو ملمو هيلع هللا لص د2 تعفن

 (اميظع كيلع هللا لضف ناكو ملعت نكت ملام كدلعو) ىلاعت هللا لاقىلاعت هللا نمل ضفلعلانأ كش

 نم نيباتكلا نيذه ىفام اومتك اذاف ٠ ليجنالاو ةاروتلا فام ىراصنلاو دوولا لع ىلاعت هنإ مث

 الخ كلذ ناك سو هيلع هللا لص دمحم شعم ةراشبلا

 (هب اولخام نوقوطيس)لاقىلاعتهنأ : لوألا : ناهجو هيلع لديو ؛ىلوأ لوألا لوقلا نأ ملعاو

 جتحن مل لاملاب اهانرسف ولو . ةيآلا هذه ريسفت ىف زاجا لمحت ىلا انجتحا ملعلاب ةيألا انرسف ولو

 ذئرخ دابجلا فلاملالذب ىفانيغرتكاذ ناكل امل | ىلعةب.آل ا هذهانلمح ولان أ :ىناثلا.ىلوأ اذهن أكف زاجملا ىلا

 ةاراوتلا" نم ؟هوفرعام 1ك كورلا نأ 16 اهانلع زر وتخ ملظن امابقام عم ةيآلا هذ لصح

 ىلوأ لوالا ناكف .فاكتلا ليس ىلع الإ « ظنا عطقتا

 عوطتلا عنم ناو ؛ بجاولا عنم نع ةرابع لخبلا نأ ىلع ءاسلعلا رثكأ (ةعبارلا ةلأملا)

 4 د 6١ه



 ةبآلا «نولخب نذلا نيس الود ىلاءتهلوق 1

 مارت هاج هرم عم ص 27 - 00 0

 وه لب مهل اريخ وه هلضف 25200006 نسحب الو

 همم م سم هل 2 50

 مى 2 2 2- ه دس رم

 1١8٠١« ريبخ نولمعت 0 هللاو

 ل لا زيي اهنم. طاصماهيفذاك هنا ىلاعت هللا نيف: دحأةصقىفةهوركملاثداوحلا

 ىتا ةيشلاهذهوهت وبن لعل ئالدلا تلداملىنعي (هلسروهتلابا ونمآف) لاق اهومتركذ ىتاا ةهمشلا هذهنع

 :لقيملو(هلسرو)لاقامتإو. هلسروةتلاب اونمؤت نأ الإ قبب ملف ءاهنعانبج أد فتون ف نعطلا ىفاهومت ركذ

 الإ سيل مالسلا مهماعءايبن لا نمدحأ ةوبفب رارقالا ىلا لصوتيهب ىذلا قيرطلانأ ىهو « ةقيقدل هلوسرو

 هذبلف «ءايبنآلا نم دحاولكةوبنب رارقالا بجوف ؛ لسوهيلع هللا صدم قحىف لصاحوهو زجعملا

 ةوبذبرقأ نف ءدحاو ءايبنألا عيمج ةوبن تابثإ قيرط نأ ىلع هيبتلا دوصقملاو (هلسرو) لاق ةقيقدلا
 اونمؤتناو) لاف باوثلاب دعولا هب نرق كلذب مثرمأ املو ؛ لكلا ةوبنب رارقالا همزل مهنم دحاو

 رهاظ وهو (ميظع رجأ مكلف اوقتتو

 مهل رش وه لب محل اريخ وه هلضف نم هللا مهاتآ امب نولخبي نيذلا نبسحي الو ىلاعت هلوق

 «ريبخ نولمعت امب هّللاو ضرالاو تاومسلا ثاريم هللو ةمايقلا موي هب اولخام نوقوطيس

 ىف انبه عرش ةمدقتملا تايآلا ىف دابجلا ىف سفنلا لذب ىلع ضيرحتلا ىف غلاب امل ىلاعت هنأ ملعا

 "هللا ليش ى لاجلاول كذب لكني نمل ديدشلا ديعولا نيب واءادابجلا:ق.لاتحلا لذيب لع ضروكلا

 : ل ةيآلا فو

 ةطقنملا ءاتلاب ةزمح ةءارق امأ «ءايلاب نوقابلاو ءاتلاب (نيسحتالو) ةرم- أرق «ىلو ألا ةلأسملا 2

 نواخبي ةلالدل ف اضملا فذ :مهل اريخنولخبي نيذلا لخ نيسحنالو هانعم : جاجزلا لاقف قوف نم

 2 .(ندحر لحاف نوكي نأ :لراألا ::ناهحاو هيفناححت نم ةطقنملا,ءابلاب الرق نم امأ و6 هللغ

 | ناس لراس هل هر نر كو: دقو هيلا يعض وأ: ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر

 ريدقتلا اذه ىلعو ءنولخبي نيذلا مم (نبسح) لعاف نوكي نأ : ىباثلا ٠ مهل ًاريخنولخبي نيذلا لخ

 هفذحز اج اماو ؛ممل ًاريخ وه مبلخت نولخبي نيذلا نبسحي الو : هريدقتو  افوذحم لوءفملا نوكي

 : كلا 2 ه2 ناك بدك نم :ةلوقكا هلع نرواجم فلارادا



 11 ٠ ةيآلا «هلسرو هللا اونمآفو ىلاعت هلوف

 نمدحا واف ؟ ةرتكشلا ل. دعتلا كوش ناك هنأ ناك تال د نأ كح و ل رإ كاك دل -

 لاقاو اذهو“”:نيئيش كدر (2نطلا نم تينحلا زور لاف لات تاو : تحل 0
 ٠ أرق نم ةجحو ء زيملا عواطموهو (مويلا اوزاتماو) ىلاعت لاق اضيأو « قيرفتلاو قرفلا ىف مهضعب

 ظفل و :ىلوأ انبهزيبقلا ظفلف ,ةرثك نيقفانملاو نينم ملا ىفو «ةغلابملا وريثكتلا ديدشتلا نأ : ديدشتلاب

 امهنمنانثاال نيقفانملاو نينمؤملا عيمج امهم دارملاف ء سنجلل هنأ الإ ادرفم ناك ناو ثيبخلاو بيطلا

 نمهيلعرتنأ ا مىلع نينمرتملا رشعماي كرذيل هلا ناكام :ةيآلا ىنعمنأ انركذ دق (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 اوفلتحاوا: قموملا نم قفانملا ىأ.+ كرطااا نم كينخلا ويم ىد ههاشأو قفانملاب كموملا ظولتخا

 انمؤم ناكن ف«ةعزملاولتقلاو بئاصملاو نحنا ءاقلاب : اهدحأ : اهوجو اوركذو مهنيب زيم ءىش ىأب

 . هرفكو هقافن ربظ اتفانم ناكن مو ملءو هيلع هللا ىلص لوسرلا قيدصت ىلعو هناميإ ىلع تبث

 ذو هتلود تمظع مالسالا ىوق ايلف « نيرفاكلا لالذإو نينمؤألا ةرصنب دعو هللا نأ : اهيناثو

 اوناكنيمل لانا لثم ءكلذ ىلع ةلادلا نئارقلا :انلاثو .زايتمالا اذه لصح كلذ دنعو ؛ هلهأو رفكلا

 . كلذببسب نومتغي اوناكن يقفانملاو ؛هتوقو مالسالا ةرصنب نوحرفي

 «نيقفامملا رفك رهظ دقف فشكتاو ربظ نإ زيبقلا اذهنأ وهو :لاؤس انبه (ةثلاثلا ةلأسملا))

 . هللا دوعوم لصحب مل رهظي مل ناو  نيقفانم مهبنوك ىفني مهنم رفكلا روبظو
 .!نيطقلا نايتمالا ال ربظلا قانتمالادلغ وعنك ظرفتأ اوشا

 « زييعلا اذه ربظي نأب ؟ك- هناحبسهنأ هانعم(بيغلا لع ككعلطيل هللا ناك اموال ىلاعت لاق مث

 انالف فإ لوقيف هبيغ ىلع هللا مكعلطي نأب زييّقلا كلذ لصحي نأ زوال هنأ ةيآلا هذبم نيب مث

 علطي ال هنأب ةيراج هللا ةنس ناف ؛ رانلا لهأ نم انالفو ةنجلا لهأ نم انالفو ءنمؤم انالفو قفانم

 نمانرك ذام لثم تاناحتمالاب الإ زايتمالا كلذ ةفرعم ىلا ل لئبسال لب .ةّييغ لع لكإتلا ماوع

 عالطالا ليبس ىلع كلذ ةفرعم امأف . قفانملا نم قفاوملا اهدنع زيمتي ىتح , تافآلاو نحمل عوقو

 نكلو ىأ (ءاشي نم هلسر نم ىتحي هللا نكلو) لاق اذبلف ؛ ءايبناألا صاو نم وهف بيغلا نم
 هللا نكلو لمت !! قفاه ناتوه اةهانأ هيمالغابايرطخعأء اقرا نم ةلشارأ نم لفظا

 لمتحي وءناحتمالاب ناقي رفلا زيمتي ىت- مهمديأ ىلع عئارشأاب هقلخ نحتميف ءاشي نم هلسر نه ىَنحي

 اوريصتىتح لوسرلا لعب ثيحنم بيغلاب نيملاع كلك ملعجيل هللا ناكامو : ىنعملا نوكي نأ اضيأ

 لسرلاءال ؤهةعاطنيقابلا فلكي مث « ةلاسرلابهدابع نم ءامشي نم صخ هللا لب ؛ لوسرلا نعنينغتسم
 عوقوب لس و هيلعهللا يصدممةوبن ىف اونعط نيقفانملا نأ دوصقملاو (هلسرو هللاب اونمآف) لاق مث



 ةياآلا «نينموملا رذيلهللاناكام» ىلاعت و 3

 بيطلا نم تلا ربى هيلع َمتَأاَم لع َنينمْوملا دل هللا َناكاَم
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 «1١/ة> مظع رجأ م كلف ازقتتو اونموت نإ هاساراو هّللأب

 هتادارم ىلا هلاصيإو ردهعلا ةلاطا نأ لع ةلاد ةيآلا هذه اولاقو ؛ ةيآلا 3 ١ 06 ا معلا

 0 مانا لدعلاو . ريح نذل كلذ نم ائيش نأ لع صن ىلاعت هنال  ةمعن اهنم ءىث سيل ايندلا/ ف

 نم دوصقملا ناك اذاف «اماعنإ ماعطالا كلذ دعيال هناف امومسم اصيبخ اناسنإ معطأ نم نذل كلذدو

 معنلا ]ك5 ف .ةرارلا تارآآلا امأو ,ةقيدح ةمعن اهنم ءىث نك مل ةرخآلا باقع ايندلا معن ءاطعإ

 ةيالا هذه نيب قيفوتلا ىلإ قيرطال هناو «رهاظلا ىف امعن نوكيام ىلع ةلومت ىبف رافككلا ق>ىف

 ملعأ هللاو ةقيقحلا ىف تافآو مقن !منكل ورهاظلا ىف معن معنلا كلت : لوك ناكل تايذلا كل نر

 هللاناكامو بيطلا نم ثيبخلا زيمب ىّبح هيلع متأام ىلع نينمؤملا رذيل هللا ناكام) ىلاعت هلوق

 ملفا ان واي 2 نإو هلسرو هللا ونماف"ءاشيا نم هلسر نم ىتحي هللا نكلو بيغلا ىلع معلطيل

 0 رجأ
 كلت ىف تعقو ىتلا لاوحالا نا ىلاعت ربخأف ,دحأ ةصق ىف مالكلا ةيقب نم ةيآلا هذهنأ معا

 ىلاتاحارجلا نم مهب ناكام عم مثايأ لسو هيلع هللا ىلص ىننلا ءاعد مث ؛ ةمزحلاو لتقلا نم ةثداحلا

 ىلاعت ربخأف « نايفس ىلأ دعومل ىرغصلا ردب ىلا ىرخأ ةرم مايا هئاعد مث ؛ ودعلا بلطل جورخلا

 اوتمشو اوعجرواوفاخنيقفانلا نال «قفانملا نم نمّؤملا زايتما ىلع اليلدراص لاوحألا هذهلك نأ

 زوحيال هنأ ىلاعت وهناحبسربخأف « دابجلا ىلا دوعلا نع نينمؤملا اودهزو اوطبأ مث مكنم ىلتقلا ةرثكب

 ناميالا لهأ نمو مكتممهتأ مهرابظإو مكب نيقفانملا طالتخا نم هيلع متأام ىلع كرذي نأ هتيكح ىف

 قر: مظنلاهجو اذهف« زايتمالا اذه لصح ىت> عئاقولاو ثداوحلا هذه ءاقلإ هتمكح ىف بحب ناكل

 اناس لا

 لاعفالا ىف كلذكو : ديدغتلاب (تيبخلا زي ىَح) تافكلاواو كرت (لوآلا ةلأسملا)

 همر ىدحاولالاق «ةريخالا ءايلا نوكسو مهملا رسكو ىلوألا ءايلا حتفو فيفختلاب (زيمي) نوقابلاو
 ىذأز امنمد» ثيدحلاهنمو , ًازيمتهزيمأو ازيمهزيمأانأف ضعب نمهضعبءىثلا تزملاقيناتغل امهو : هللا

 فخأ وهو زييقلا ةدئاف ديفي زبملا نأ ءايلا حتفو فيفختلاب أرق نمةجحو (ةقدصوهلو ف قيرط نع



 ١ ةيآلا «اورف؟ نيذلا نيسحت الود ىلاعت هلوق

 . رخآ ءىش نم اريخ هنوك قنلال

 هلوقبو (نودبعيأ الإ سنالاو نجلا تقلخ امو) هلوقب ميكس ادهلو (ىناثلا لاؤدلا اهأوإ

 (عاطيل الإ لور ند انلسرأ امو) ىلاعت

 ماعلا ىلع مدقم صاخلاو ؛ ماع اهومترك ذ ىتلا ةيالاو ء« صاخامانكسمت ىتأا ةيآلا نأ : هباوجخل

 ناف أضيأو « رهاظلا نع لودع وهف ةبقاعلا مال ىلع ماللا لمح وهو ( ثلاثا لاؤسلا امأ وشل

 ؛نايغطلاو ىغلا دايدزاب نيفوصوم اوريصي نأو دبال مهنأ ملع امل ىلاءتدنأل ؛هلطبي ىلقعلا ناهربلا

 لاخلا ةدارإو »ع لاء هلودح مداح » بجاو هللأ مولعم لوصح نال كوطخلا بجاو كلذ ناك

 نأ تل دئامحو 3 نايغطلاو ىلا دايدزا مهد كد رب نأ بالو :ءنامالا مهنم ديرب نأ عنتميف 2ع لاحم

 . ةبقاعلا مال ىلإ ريصملا زوحبال هنأو ليلعتلا وه دوصقملا

 . ريخأتلاو محدقتلا وهو 4 عبارلا لاؤسلا امأوإ)

 ىدحاولالاق : اهيناثو .رهاظلل كرتريخأتلاو مدقتلانأ : اهد-أ : هجوأ ةثالثنم هنع باوجلاف

 ةءارقو عاعإو شكت (مهسفنأل ريخ مل الع امل) ةءارق تداج ول نسخ اعإادنه 2 للا 20

 عطاقلا ناهربلاب نيب انأ : اهتلاثو . ةتباا ةءارقلاذه دجوت ملو . حتتفلاب (اس(إ اودادزيا مهل ىلع امإ)

 لوقلاف ءناميالا لوصحال نايغطلا لوصح ءالمالا اذه نم هللا دارم نوكي نأ بحب هنأ ىلقعلا

 . عطاقلا ناهربلا فالخ ىلع وه امل مازتلاو رهاظلل كرت ريخأتلاو مدقتلاب

 . ليلعتلا ىلع المح نكمبالماللا هذه :هلوق وهو (سماخلا لاؤدلا امأوإ)

 لصحيل العف ىلاعت لعفي نأ اماف دابعلا نهردصي ضرغل هللا لاعفأ ليلعت عنتمياندنع نأ هباوخ

 نيا هلا لع صعق ماع[! .دادرل مل ىلع امنإ) هلوق اها عنتمم ريغ اذبف رخآ ءىث هنم

 ةيآلا ريصتق ؛كلذب نولوةيال موقلاو « مهلا ناسحالاو مل ريخلا,لاضيإ ءالمالا ذهنه . تلا

 ؛ هجولأ اذه نم مهيلع ةجح

 . ىلاعت هللا لعفب ةضراعملا وهو «سدالا لاؤساا امأوإل

 نأ نك ملف , همدعي هيلع قلعت ىلع مدقتم تاثدحلا داحبإ ىف هللا ةردق ريل كل باوجلاف

 هلأ مَع قلعت نع ا لعفلا داحبإ َق هتْردقر يثأتف ديعلا قد ف 6 : ةردقلا نع اا ملعلا نورك

 . ةيآلا هذه ىف ةرظانملا مام اذهف ؛لعفلا نع دبعلل امنا معلا اذهن وكيذأ حلصف . همدعب

 لهو ؛ ةينيدلا معنلا نم ءىش رفاكلا ق-ىف ىلاعت هلل سيل هنأ انباصأ قفتا (ةسداسلا ةلأملا)9

 نم ءيث هقح ىف هل سيل اولاق نيذلاف « انباحصأ لوق هيف فلتخا : ةيويندلا معنلا نم ءىثن هقح ىف هل



 ةيالا « اورفك نيذلا نيسحب الود ىلاعت هلوق ٠١

 نأ دارملا امنإ « ريخي سيل ءالمالا اذه نأ ةيآلا هذه نم دازملا سيلف «لوالا 3 امأ)

 نأش ىف تايآلاهذهلكنآل ,دحأ موي ءادهشلا تام ا اوتومي نأ نم مهل اريخ سيل ءالمالا اذه

 ىلاعتنيبف ؛ ةمدقتملا تايآلا ىف هحرش مدقت ام ىلع دابجلا نع نينمؤملا نيقفانملا طيبثت ىفو دحأ

 نم مزاي.الو ؛ ءادهشاا تونك اوتوع نأ نم مف ريخم سيل 2 هءالمإو ايندلا ىف نيرفاكلا ءاَقبِإ نأ

 . اريخ هسفن ىف ءالمالا اذه نوكال نأ «لتقا!كلذ نم ةيريخ رثكأ ءالمالا اذه نوك

 ىلع مبمادقإ ءالمالا نم ضرغلا نأ ةيآلا نم دارملا سيل :اولاق دَمف (ىناثلا هجولا امأوإل

 الا اور كونو (نوديل الإ لشنإلاو نيملا تقل امو ىلاعت هلزوق ليلدب: قسسفلاو شكلا

 ماللاهذه لم#نأ : اهدحأ : ليوأتلا نم اهوجو لمتحت ةيآلا لب (هللا نذاب عاطيل الإ لوسر ند

 انأرذدقلو) هلوقو (انز>و ًاودع مهل نوكحيل نوعرف لآ هطقتلاف) ىلاعت هلوةك ةبقاعلا مال ىلع

 بلطل لب ؛لالضضالا بلطل كلذ اولعفام مثو (هليبس نع اولضيل ادادنأ هلل اواعجو) هلوقو (منهجل

 «كلذةظعوملاةبقاعتناك اذا قسفلا ىف كيدامتىف ةدايزلالإ كل ىىظع ومتناكام :لاقيو « ءادتهالا

 أودادزيل ل لمامتأا ور فك نيذلانبسحبال و :ريدقتلاو « ريخأتلاوميدقتلا ىلع مالكلان وكينأ :اهيناثو

 الإلاهمالا اذهدنعن ودادزيال مهنأبهللععممرلبمأ املىلاعتهنأ : اهثلاثو مهسفنالل ريخ مهل ىلع امنإ امبإ

 00401 اد ةءاقملاو ضرخلا اذهل ءالقالا لجف نم لاح اذه هبشأ ؛ناينطلاو ىغلا ىف ايدام

 ريغ (امإ اودادزبل) هلوق ىف ماللا نأ وهو موقلل هترك ذ ىذلا لاؤسلا وهو : اهعبارو . زاجما

 هللا لاعفأ ليلعت نوليحب مهنالف ةنسلا لهأ لوق ىلع امأ . ةمآلا عاجاب ضرغلا ىلع لوم

 اندنع لب ؛ ماليالاو بعتلا ضرغب للعم هللا لعف نأب لوقنال انألف انلوق ىلع امأو « ضارغألاب

 نأ ىلع عامجالا لصح دقف كلذك ناك اذاو ؛ ناسحالا ضرغل الإ العف لعفي مل ىلاعت هنأ

 دع م 0 جلا نم مر ذ ام طقسي اذه دنعو ءضرغلاو ليلعتلا ىلع ةلومت ريغ ماللا هذه

 نأ ىلع هلالدتسا ىنب امتإ لدتسملا نآل « هيلا تفتلم ريغ ماللا هذه نمدارملاا٠ : لئاقلالوق : اذه

 . هلالدتسا طقس كلذ لطب اذاف . ليلعتلل ماللا هذه

 . عنمل لعفلا نم دبملا عنم ول اذه نأب ضراعم وهف ملعلاو رابخالا وهو (ثلاثلا هجولا امأورإ

 . لطاب عامجالاب وهو ءاراتخال ًايجومهللا نوكي نأ مزايو « هنمهللا

 ىفا هانعم (ريخ مهل ىلع انهار ردك ندلا [نيصاالاو) هلؤق نأري::لوالا نغ تاولاو

 ”ا0 ا رحال متلابللا ءانانلألا ردت جت نم | ريح سيلغفأ فنعم ندلو رمال ننشر ف ةئاريخلا

 ةيريخلا ىننل هنأ انفرع نيرمآلا دأ الإ انهه هللا رك ذي مل ايلف , حوجرملاو حجارلا رك ذ دنع الإ



 /,٠١ . 2 ةيآلا ءاورفك نيذلانبسحالو» ىلاعت هلوق

 (نوعمسي م رثك أ نأ بسحت مأ) ىلاعت هلوق هريظنو « نيلوعفملا دسم دسإ (مهسفنأل ريخ مه

 (اورفكن يذلا )نأ وهو ؛ جاجزلا هرك ذام هيفليقام نسحأف قوف نمةطقتملا ءاتلاب ةزمح ةءارق 1

 : ريدقتلاو ىاثلا لوعفملا وه (مهسفن الر يخ)و : هنعلدب (رل ىلع اهنأزأ و :”كوألا لونا تاب كللطأ

 لوعفملا نم الدب لعفلا عم ه «نأ» لعج امهلثمو. مل اريخ اورفك نيذلا ءالمإ دمحم اب نبسحت الو

 . نيتفئاطلا ىدحإنملدب (5ل اممأ) هلوقف ( كل اهنأ نيتفئاطلاىدحإ هللا مدعي ذإو) ىلاعت هلوق

 نوكيف ىذلا ىنعم نوكي نأ : امهدحأ : نيبجو لمتحي (امتأ)هلوقف «ام» (ةيناثلا ةلأسملا)

 هنالل «لمت» نم ءاحلا دو مهسفنأل ريخ هيل ئذلا نأ اورفك نيذلا نيسحتاال : ريدقتلا

 ىف اهدعبام عم «ام» : لاقينأ 1 2 ا ىذلا :كلوةك ىذلاةلص ندع اذا زوجب

 . ريخ مه ىلإ نأ" وردك' قدا نشكل هولا دلل ريدقت

 سابق ىف اهقح ناكفكلذك ناكاذإ و ةيردصم «ام»فاشكلا بحاص لاق 4ةثاثلا ةلأسملا)

 فحاصملا طخ عابتاو « ةلصتم ناوثع فحصم يف تعقو اهنكلو ةلوصفم بتكت نأ طخلا لع

 ةفاك اهنال ةلصتم نوكت نأ بحب انهبف ( مل ىلع امإ) هلوق ىف اأو. كجاو تحمل كلا

 . ىلوآلا فالخ

 همحر ىدحاولالاق .ريخأتلاو لاهمالا ءالمالاو ءرخؤنوليطن «ىلمن» ىنعم(ةعبارلا ةلأسملا)

 ةؤالمز 6 وذأمو ةومو ةولم رهذدلا نم'"كوام لاق 4 لامزلا نم ةانلا ضو هولا نما فاهم

 لاق ؛ هلبمأو هل لوط ىأ هل ىلمأو « لاط ىأ نامزلا هيلع لمأ لاقي : ىعمصاللا لاق ءدحاو ىنعمب

 رابلاو ليلا قااولملاواةلياوطلا ةعسا اولا وص رذلل الملا وا: ك2

 نأ ”لواللا وجو كم ردقلاو ءاضقلا هل أ10 ادرالا دي انا جتحا (ةسماخلا ةلأسملا))

 نأ ناب ى صن يالا ؛ لافت هللا لف مااا كشر 3 ةلاطا نع ةرابعءالمالا اذه

 ىلع صن ىلاعت هنأ : ىتناثلا . رشلاو ريخلا لعاف هناحبس هنأ ىلع لدي اذهو « ريخ سيل ءالمالا اذه

 رفكلا نأ ىلع لدي كلذو : ناودعلاو ىغبلاو مثالا اودادزي نأ وه ءالمالا اذه نم دوصقملا نأ

 اودادزيل ليل امإ ىأ (نيهَم َباَذَع مهلو) هلوقب كلذ دك أ ىلاعت هنإ مث هللا ةداراب ىصاعملاو

 مهنأ ءالمالا اذه ىف مهل ريخال مهنأ مهنع ريخأ ىلاعت هنأ : تلاثلا . نيهم باذع مل نوكلو اك

 عمج ريخلا كلذ ءاقب عم ىلاعت هللا ربخ فالخب نايتالاو ؛ نايغطااو ىغبلا دايدزا ىلعالإ نولصحال

 مهنأ عم ةعاطلاو ريخلا ىلع ءالمالا كلذ عم نيرداق اونوكحي مل اذإو « لاحم وهو نيضيقنلا نيب

 : ةلزتعملا تلاق . موقلا بهذم نالطب هسفن ىف مزال كلذب نوفلكم



 ةيآلا «اورفك نيذلا نبسح ال و» ىلاعث هلوق ا
 هر م 6 3 ريب جس مينو ع هرعر 0 ا

 مهل ىلع ام مهسفنال ريخ مه ىلع 6 أ ورفكَ ذل نس الو

 مى 2 م1 2- 6 رش لذ مس 6

 « 1/82 0 مطو انت ل دزيل

 رظنلاناعمإ دعب الإ كرتلا لع وأ لعفلا ىلع هيف ناسنالامدقيال ام اذه 7 .اهمظعأو 9

 تسرع ميظعلامهملا اذهل ثمىفكرتلا ىلع وأ لطفا ع نويت هالو( اركشفلا" ةرثكو

 لقاعلا تفتليال ءالؤه لاثماف « مهتقامح ةدشو مهلمع ةلق ىلع لدي كلذو ٠ تابجوملا فعضأو

 دسحلا ىلع ءانب لب « تاهيشلا ىلع ءانبال ٠ نيدلا ىف كنوعزاني امن مرثك أ نا : اهثلاثو . مهلا

 ةميظعلاةداعسلا ايندلا نم ليلقلاب عيبي هنأ وهو « ردقلا اذه هلع ناك نمو ءايندلا بصنمف ةعزانملاو

 هذه ةداعإ ىف ةدئافلاوه اذهف « ريغلاب ررضاا قاحلإ ىف ردقيال هلثمو . ةقاملا ةياغؤناكةرخآلا ىف

 هدارع ملعأ هللاو ةيآلا

 امنإ اوادزيل مل ىلع امإ ممسفناأل ريخ مهل ىلعامتأ اورفك نيذلا نسحب الوزإ ىلاعت هلوق

 («نيبم باذع مو

 مهنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا باعحأ طيبشتل ةنيدملا ىلإ اوبهذ نيذلا نع ىكح ىلاعت هنأ ملعا

 ءالؤهلاوقأ نأ نيب ىلاعت هللاو , دحأ موي نوملسملا لتق ام اولتقي نأب مهوفوخ مه:أل مهوطبث امإ

 هللا لضف ىلع دمتعي نأ نمؤملا لع بجاولا امنإو ءاهيلا تفتلي الو نمؤملا اهلبقي ال نيطايشلا

 اذه نآل , دحأ,اولتق نيذلا كئلوأ لتق نم اريخ سيل نيفلختملا ءالؤه ءاقب نأ ةيآلا هذه ىفنيب مث

 دحأ موي اولتق نيذلا كئلوأ لتقو : ةمايقلا ىفمئادلا باقعلاو ايندلا ىف ىزخلا لا ةليسو راص ءاقبلا

 لثم ىف نيطبملا كئلوأ بيغرتف ؛ ةرخآلاىف ليزجلا باوثلاو ايندلا ىف ليما ءانثلا ىلإ ةليسو راص

 لئاسمةيآلا فو ؛ مظنلا هجو نايباذهف . لهاج الإ هلبقيال لتقلا كلذ لثم نع مهريفنت و ةايحلا هذه

 نيذلا نبسحتالو . اورفكح نيذلا نبسحت الو) ورمع وبأو ريثك نبا أرق لوألا ةلأسملا)

 (مهيسحت) هلوق ىف ءابلا مضو ءاتلاب ةعبرالا ىف (مهنبسحت الف . نوحرفي نيذلا نبسحن ال . نولخبب

 فالتخاو «ءاتلاب اهلك ةزمح أرقو « ءاتلاب هناف (مهبسحت الف) هلوق الإ ءايلاب رهاع نباو عفاذ أرقو

 هلوقق :تحتنمةطقنملا ءايلاب وأرق نيذلا امأ ٠ ةرقباا ةروس ىف هانمدق اهرسك و نيسلا حتق ىف ءارقلا

 وحن نيلوعفم دسم دسي الوعفم وأ نيلوعفم ىضتقي لعاف (اورفك نيذلا) هلوقو ؛ لعف (نبسحي)
 ىلم امنأ) ةيآلا ىف هلوقف ءورمع موقي نأ تبسحو : قلطنم اديز نأ تبسح : هلوقو « تبسح



 ١ ” ةيآلا «ناعالاب رفكشا اورتشأ نذل نو لاعتهلوث
 ملك 212 7 هك

 َتاَذِع مهو 56 1 1 0 نامالا ل اور َنيذلا نإ

 «١ا/ب/) ميل

 نأر دقتب : ىناثلاو ءرهاظلا نع لودع هنأ :لوآلا : نيهجو نم فيعض باوجلا اذهنأ ملعاو

 . لاكشالا دوعيف لاحدب مكحو هنع هللا ربخأ ام دضب ناينالا نكل «لاق اكرمأللا نوكي

 ةيآلاو « زئاج كلذ انباحصأ لاقو . مدعلاب قلعتتال ةدارالا : ةلزتعملا تلاق 4ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ةقلعتم هتدارإ نأ نيبف (ةرخآلا ىف ًاظح مهل لعحيال نأ هللا ديري) لاق هنأل انباتحأ لوق ىلع ةلاد

 اذه : اناق (رسعاا 5كب ديري الو) لاق ا« كلذ دارأ ام ىلاعت هنأ ىنعملا : ةلزتعملا تلاق . مدعلا اذهب

 رهاظلا نع لودع

 مل مومعلا لصحي ملول ذإ  معت ىننلا عضوم ىف ةركنلا نأ ىلع لدت ةيآلا (ةثلاثثا ةلأسملا)

 ظحال ام هنأ ىنعملاو أدتبم مالكاذهو (ميظعباذع مهلو) لاق م ةيآلا هذهب رافكسلا ديدت لصح

 ةرخآلا راضم نم ميظعلا ظحلا ميلف ةرخآلا عقانم نم ةتبلا مهل

 (ميلأ باذع مهو ائيش هللا اورضي نل ناميالاب رفكلا اورتشا نيذلا نار ىلاعت هلوق

 اضيأ دعبيال نيدترملا ىلع ةيآآلا هذه انلمحو ؛ دوهيلاو نيقفانملا ىلعىلوألا ةبآلا انلمحول انأ ملعا

 نالماللاب رفكتلا .اذارتعا ىو كورلا عادكلا هزه كو © كتوم نع لولا

 ىلع هب نورصنتسيو ةثعبم لبق هب نونمؤيو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نوفرعي اوناك مبنأ 2 مهم

 رفكلا اوذخأو ناميالا اوطعأ مهن اكف : هيلع اوناكام اوكرتو هب اورفك ثعب الف : مهئادعأ

 ةيآلا هذه لمح اضيأ دعبي الو « هنع الدب هريغ ذخأو ءىث ءاطعإ نم ىرتشملا لعفي امك هنع الدب
 اورفك مهنيطايش ىلإ اولخ اذاف . ناميالا او رهظأ نينمؤملا عم اوناك ىتم مهنآلكلذو «نيقفانملا ىلع

 ناميالاب رفكلا اورتشا مهن اك كلذ ناكف ءنامبالا اوكرتو

 لاقو (ائيش هللا اورضي نل رفكلايف نوعراسي نيذلا نا) ىلوألا ةيالاىف لاق . ىلاعت هنأ معاو

 راركتلا اذه ىف ةدئافلاو (ائيش هللا اورضي نل نامبالاب رفكلا اورتشا نيذلانا )ةيآلا هذهىف

 ' اونمآ مث ءالوأنيرفاك اوناك مهنأ كشال نامالاب رفكلا اورتسشا نيذلا نأ امدح ولا

 اسناالا !اته لثمؤ.'تانثلا ةلفو ألا كعضو تازادضإلا :ةذلش لعل ذي اذهو .كاذدعي ار ركل

 ءأ نيدلا رمأ نأ : اهناثو . ريغلاب ررضلا قاحلا ىلع ةتبلا هل ةردق الو هل ةبيه الو هنم فوخال

 65 - رف 4و



 ةيآلا «ةرخآلا ىف اظح ممل لعجب ال نأ هللا ديريد ىلاعتهلوق ٠١

 بلاط ًادمح نا نولوقي اوناك مهنأ ببسب وأ « رفظلاو ةرصنلا نم مهنوسيؤيو دحأ ةعقو ببسب
 0101 ل[ ]6 ١ لع ماقتل دنع نم. ال وسر ناك ولو ةةيلع ةراث و هل رماثلا ناوكي ةراتف. : كلم

 مث اورلسأ رافكلا نم اموق نا : مبضعب لاق . هيسب نزح لوسرلا ناكف ؛مالسالا نعنيملسملا

 هيلع هناف ء بيسلا كلذب ملسو هيلع هللا لص لوسرلا بلق ىف مغلا عقوف شيرق نم افوخ اودترا

 كبر رض قوحلا ىف ريؤت ال مهتدر نأ هللا نيبف . ةرضم هب نؤقحلي ةدرلا كلت ببسب مهنأ نظ مالسلا

 ا مط رار ريكلا لع ربسبملا نأ : لالا :ةرومأب هولا !انه وي نأ كمي و :. ئضاقلا لاق

 نأ ىلاعت هتدارإ نأ : ىتاثلا . ناميالا دعب رفكي نم كاذب فصوي امإو « رفكلا ىف عراسي

 نزحلانأ : ثلاثلا . طبحأ مث , كلذ بجوتساف « نمآ دق نمبالإ قيليال ةرخآلاىف ًاظح ملط لمحيال

 اورفك مث « مهناماب عافتنالا ملسو هيلع هللا لص ىنلا ردق ايلف ء دوصقم رمأ تاوفللع نوكي امنإ

 دوجو نأ هفرعو كلذ نم هللا هنمآف مهم ريثكتلا تاوفل كلذ دنع سو هيلع هللا ىلص نزح

 ندسال هلاوغأ أف لنك مهناعإ

 دمع ةفص اومتك نيذلا هباحأو فرشالانب بعك :دوهلا ءاسؤر دارملا نأ 4 عبارلا لوقا )

 رافكلا فانصأ عيمج ىلع ةيآآلا لمحدعبيالو : هللا همحر لافقلا لاق . ايندلا عاتمل سو هيلع هللا ىلد

 (اوداه نيذلا نمو) هلوقىلإ (رفكلاف نوعراسي نيذلا كنرحال لوسرلا امأاي) ىلاعت هلوقليلدب

 . رافكلا ءال وه لكك نم الصاح ناك هنزح نأ ىلع ةيآلا هذه تلدف

 . ةعاط ىصاعلا ةيصممو رقاكلا رفك ىلع نزحلا نأ وهو : لاؤ.س ةيآلا ىف 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 ؟ ةعاطلا نع هللا ىهن فيكق

 داك ىت> هموق رفك ىلع نزحلا ف فرسيو طرفي ناك هنأ كوالا ::نيهعو نم تاوذلاو

 بهذتالف) ىلاعتهلوقىلإ ىرتالأ . هيف فارسالا نعولاعت هللا هاهنف ءهب ررضلا قوحل ىلإ كلذ ىدؤي
 هلوق ىلإ ىرتالأ : كيلعاونيعيو كور ضي نأ ف وخبك ون زحيال ىنملانأ : ىتاثلا (تارسح مهيلعكنسفت

 كلذ لاب ودوعي الو ٠ مهسفنأ ريغ ر فكلا ىف مهتعراسمب نو رضيال مهنأ ىنعي (ًائيث هللا اورضينلمهنإ)
 .ةتبلأ مريغ ىلع

 : ءاطعلاقو ؛ ًاثيش هءاخكأو ىناا اورضي نل مهنأ ىنعملاو (ًائيش هللا اورضي نل مهن]) لاق مح

 ائيش هتلاءايلوأ اورضي نل دل

 : لئاسم هيفو (ةرخآلاىف ًاظح مل لعجبالأ هللا ديري ١ ىلاعت لاق مث

 لاق ؛ ىلاعت هللا ةداراب رششلاو ريخلا نأ ىلع صيصنتو ٠ ةلزتعملا ىلع در هنأ «ىلوألا ةلأسملاإ)
 هب مكحلا آو كلذ. اراختالا فقر هنأ دارإنا  ىضاقلا



 .١ :ةيآلا «رفكللا ىف نوعراسي نيذلا كنرحي الود ىلاعُت هلوق

 هكر 2-2 1 2 رلا ال

 ديرب سرنا علا منإ رفكلا ىف نوعراسي يذلا َكنحت الو

 ماد هم هي 22

 ١« ات ملظع ا مو ةرخآلا ف مَ ّك لعجب الأ هيأ

 هملاو :نيكرشملالاتق نع اودعقيل نيقفانملا هءايلوأ فوخي : ةيآلاىنعمنأ ( ثلاثلا لوقلاإ)

 مهفوخاذإ هن وفاخنال مهناف هللا ءايلوأ امأق' "هزمأ نو وينو هيوديطب ضر كلا زف ءايلاوأ قرص قارا

 ىناثلاو :نافوذحم هيف لوآلا لوقلاف , ىدسلاو نسحلالوق اذهو « مهنم هدارمو هرمآل نوداقنيالو

 (مهوفاختالف) هلوقو :رافكسلاو نوك رشم ا مهف ءايل لوالاامأو . هيف فذحالكلاثلاو .دحاو ف وذحهيف

 نا) هلوق ىف (سانلا) ىلإةدئاع ثلاثلا لوقلا ىفو « ءايلو الا ىلإ ةدئاع نيلوآلا نيلوقلا ىف ةيانكلا

 ىلوسر عم اودهاج (نوفاخو) اونبجتو لاتقلا نع اودعقتف (مه وفاخت الف) )م اوعمجدق سانلا

 ارعاذتا فو أور ي نأ ىصتفي ناتعالا تأ تن (نن د متتك نا) هب كرم امىلإ .اوعراسو

 سانلا فوخ

 لعجيالأ هللا ديري ايش هللا اورضينل مهنإ رفكلا ف نوعراسي نيذلا كنزحيالو) ىلاعت هلوق

 لئاسم هيف (ميظع باذع محلو ةرخآلا ىف أاظح ىف

 نآرقلا ىفامعيمجف كلذكو « ىازلا رسكو ءايلا مضب (كنزحي) مفان أرق «(ىلوآلاةلأسملا)

 حتفب مبلكن وقابلاو ؛ىازلا مضو ءايلا حتف هناف «ءايبناألا ةروس ىف(ربك اآلاعزفلا مهنزححال) هلوقالإ

 عفان ةجحو « ءارقلا رثك أ هب أرقام ىلع هنزحي هنزح :ةديجلاةغللا : ىرهزالا لاق .ىازلا مضو ءايلا

 ناتغل مركب مرك كن زحب نزحأو ءرصني رصنك نزحينزح :لاقيناتغل امهنأ
 رافك ىف تازن اهنأ: لوألا : هوجو ىلع ةيآلا لوزن ببس ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 دصقي نأب رفكلا ىف عراسي نم كنزحيال : ىنعملاو « مرش نم انمآ هلوسر لعج ىلاعتهللاو ءشيرق

 نم دب الو هللا نورضي الو مهسفنأ نورضي امإ عينصلا اذهب مناف ٠ « كتب راح رك اسعلاعمج

 هلمح نم دب الف كلذ ىلع لمح اذاو « ائيش نينمؤملا ع ىنلا اورضي نل مهنأ ىلع كلذ لمح

 ةالصلا هياع ىنلاب ررضلا نم اعا ونأ اوقحلأ كلذ دعب مهنأ رؤوشملا نم نآل ءصوصخم ررض ىلع

 نيدلا اذه لاطبإ رك اسعلا عمج نم مهدوصقم نأ ىلع الوم كلذ نوكي نأ ىلوآلاو ؛ مالسلاو

 مظعيو « مهتكوش لوزتو مهرمأ لحمضي لس ءي لصعأل دوصقملا'اذهو .ةيوتقلا هذه ةلازإو

 نينمؤملا نوفوخ اوناك مهنأ 4 مهتعرأ سمو « نيقفانملا ىف تلزن اع قاثلاو كنأش ولعيو كرمأ



 ةيآلا «هءايلوأ فوخ ناطيبشلا 0 هلوق ا

 م ل اساس عا سا سا 6 هاي يرشاأخ 2-2

 منك نإ لاو موُفاَك اللف «ءايلوأ فوم كامل مل 5ك

 _- © ”نل

 «١١/ه)» نينم وم

 . لمتحم اضيأ رخآلا لوقلاو « هسمل حرقلا ةباصإ تقو رم ودعلا ىلع جورخلا ىلع

 لامعألا اونسحأ مث اومزهنا نيذلا نإ : لبق هناكف . ةمزه اب رسفي نأ بحي لوقلا اذهىلع حرقلاو

 مهسفن أن ينطوم باوثلا ىلع نيمزاع لوسرللو هلل اوباجتسا مث « مهرومأ اياك ف هللا اوه يوتا

 هب اوضرو هللا ىلع اواكوتو ؛ اولشفي ملو اورتفي مل مبعوج ةرثك مهغلب امل ثيح ؛ ا ءاقل ىلع

 ملعأهللاو اهنع اوبات دق اوناكذإ ةمبزملا نم مهنم ناكام هنع مهبجحيال ميظع رجأ ميلف أ 0

 «نينمؤم متتك نا نوفاخو مهوفاخت الف هءايل وأ فوخم ناطينشلا مكلذ امنإ ١ ىلاعت هلوق

 (هءايلوأ ف وخإ)و ناطيشلاوه طش لا مكلذ 000 مكذ) ربخ (ناطيسشلا) هلوق نأ معا

 ناطيشلاب دارملاو ,ربخلا (فوخي) و ةراشالا سال ةفص (ناطيشلا) وأ ؛هطيبثتل ناب اة انس
 سنالانيطايش) هلوقك . رفكلاىف هدرمتو هوتعل انا ) طيش ىعسو « دوعسم نب ميعت 3 ليقو قكاا

 . ةسوسولاب فوخب ناطيبشلا وه لبقو (نجلاو

 امإ ناطيشلاب هللا مهامس نيذلا نأ وهو :لاؤس هيفف (هءاياوأ فوخم ١ ىلاعت هلوق امأ

 لوألا : هجوأ ةثالثهيفاوركذ نورسفملاو (هءايلوأ ف وخي ناطيشاا) هلوقىنعماف «نينمؤملا اوفوخ

 فذح لاثمو ؛ راجلا فذحو ىناثلا لوعفملا ف ذخ .هلايل وأب مكفوخي ناطيشلا مكلذ : مالكا ريدقت

 11 لاثماو ١ نوع رف”هيلع عفا اذاف ىأ (ملاف هيقلأف هيلع تفخاذاف) ىلاعت هلوقىلناثلا لوعفملا

 كرذنيل ىأ (قالتلا موي رذنيل) هلوقو سأب مرذنيل : هانعم (اديدش ًاسأب رذ:يل) ىلاعت هلوق راجلا

 بمعك نب ىبأ ةءارق هيلع لديو : اولاق ٠ ىلع ىبأو « جاجزلاو  ءارفلا لوق اذهو ء؛ قالتلا موي

 .(هئايل وأب مكفوخي)

 2 هءايل وأ كفوخي 5 ةيالاريدقتو 2 اريع أديز تفوظخ 0 لئاقلا لوق ىلع أذه نأ «ىنثلا لوقلا)

 ىرابنالانبالاق « لاومألا موقلا تيطعأ ىأ «لاومألا تيطعأ : لوقت ا: لوألا لوعفملا فذخ

 (قالتلا مويرذنيل) هلوقو ًاسأب مرذنيل ىأ (اسأبرذنيل) هلوقو هيلع ليلدال راج ءاعدانم ىلوأ اذهو

 2 لاتقل كديز كفا - لوقترج فرح ريغ نم نبل وعفم للا ىدعتن فيوختلاوقالتلا و مرذنيلىأ

 (هءايلوأ ؟فوخ) دوعسم نبا ةءارق هيلع لدي هجولااذهو لاتقلا هتفوو



 1 0 ةيألاءلضفو هللا نم ةمعنب اويلقناذ» ىلاعتهلوق

 هنأ م ةلفعصو راسكتا تاوانملا تلق ىف" ةالتسا دقو رفا كلادلا كلف ىف لصحب هنافرخألا

 بولق عدوأو ٠ بعرلاو فوذلا نوكرشملا مهو نيبلاغلا بولق عدوأف ءانهه ةيضقلا بلق هناحبس

 امنإو « ىلاعت هللا نم فراوصلاو ىعاودلا نأ ىلع لدي كلذو « ةيالصلاو ةيخلاو ةوقلا نيبولخملا

 . اهقفو ىلع لاعفالا تعقو بولقلا ف تثدح ىتم

 ممولق ىف اناميإ اودادزا ايلكمهنأدارملاو«ليكولا معنو هللا انبسح اولاقو) ىلاعت لاق مث

 « هللا انيفاك ىأ (هللا انيس>) ىرابنالا نبا لاق . ليكولا معنو هللا انيسح :اولاقف هقباطيام اوربظأ

 :ىسفلا ىردأ كرف لو

 ىرو عبش ىنغ نم كبس>و

 - ركاشلا لاق . ليفكلا هنأ": اهدحأ : لاوقأ ف (لكولا) اما ا عبشأا كيفك ىأ

 ليكو تايضاملا رومآلا درب ىتأك تبف ىورأ ابأ تركذ
 اذه ةحلع لدي ىذلاو « فاكلا: لك ولا: ءارقلا لاق : ىاثلا ” كك روما در 6

 ؛ قذارلا منو هللا انقزار : لوقت « اهلبق ىذلل ًاهاوم اهدعل يذلا نركت نأ انش # مند نألوقلا

 ؛« قزارلا معنو هللا انقلاخ: لوقي نم لوق #رم نسحأ اذهو . قلاخلا معنو هللا انقلاخو

 ل وال وهو : لوكقم حن ليد لت ولا : تللاكا) ىاكلا منو هللا انيفكي :ةيالاريدقتانبه اذكف

 اذكو ءهيلإ الوكوم رمآلا نوكي ىفاكلا نآل  الكو ىمسي نأ زوج ليفكلاو ىفاكلاو « هيلا

 . هيلإ الوك وم رمآلا نوكي ليفكلا
 « جرخ مسو هيلع هللا لص ىنلا نأ كلذو (لضفو هللا نم ةمعنب اوبلقناف) ىلاعت لاق مث

 كاصعب برضا نأ) هلوةك « هيلع لدي بالقنالا نآل جورخلا فذخ ؛ اويلقناف اوجرخو :ىنعملاو

 انبه ةمعنلا : ىدسلاو دهاجم لاق (لضفو هللا نم ةمعنب) هلوقو . قلفناذ برضف ىأ (قلفتاف رحبلا

 مهسسكل) هلوقو ؛ ةرخآلا باو لضفلاو « ايندلاعفانم ةمعنلا : ليقو ؛ ةراجتلا لضفلاو « ةيفاعلا

 لضفوذ هللاو) هلوسر ةعاطف (هللا ناوضراوعبتاو) عيمجالوق ىف حارجالو لتق مهبصي مل (ءوس

 رابظإو مهنع نيفاختملا بولق ىف ةرسحلا ءاقلإ كلذفو ءاولعف امف قيفوتلاب مهماع لضفت دق ( ميظع

 ؛ اوزغ اذه نوكي له : اولاق مهنأ ىورو : ءالؤه هب زاف امن مبسفنأ اومرح ثيح مهيأر اطخل

 . مبنع ىضرو وزغلا باوث هللا مهاطعاف

 ؛ دسألا ءارح ةمقاوب ىلوألاةبآلا صيصخت ىلإ ىدقاولا بهذف « اوفاتخا ىزاغملا لهأنأ ٍلعاو

 نآل ىلوأ لوآلاو ٠ ىرغصلا ردب ةعقو ىف نيتبآلا لعجب نم مهنمو ؛ ىرغصلا رديب ةيناثاا ةيآلاو

 حدملا نمرثك أ هيف حدملاف « حرقلاب دبع برق ىلع لدي هناك (حرقلا مهباصأام دعب نم) ىلاعت هلوق



 ةيآلا كل اوعمج دق لنا كِإ سانلا ممل لاق نب ذلا» لاك هلو ٠٠

 نال رق رك < يلثلا دج اررلا كلذ كوقب نيضارلا ةعامجا لإ لوقا كاي نأ. رع اه دك

 مهونبجيل نيمل ملا ىلإ مهسدف ؛ هلل نأ نيكد ب اك ر نأ  ناحسأ) نب دمار سابع

 0 اوزهجت نيح نيملسلل اولاق « نوقفانملا مه : ىدسلا لاق : ثلاثلا . العج هيلع مهل نمضو

 مهملإ متبهذ ناف ,كنم نيرثك آلا اولتقف ؛ كرايد ىف ؟ وتأ دق موقلا : نايفس ىلأ داعيا ردب ىلإ

 0 نم قس مل

 هباححأو نايفسوبأ وه سانلاب دارملا (5ل اوعمج دق سانلا نإ) ىلاعت هلوق (ةعبارلا ةلأسملا)

 0 2 ماو لطم تف ذخ عومجا ؟ل | ونحت ىأ )كك اوعمجدق) هلوقو ؛ هركسع ءاسؤرو

 نأ ربخأ ىلاعت هنا مك ؛مهنم نيفئاخ اونو 0 ل

 (اناعإ مهدازف) ىلاعت لاقف ءانزو هل اوميقي مو هيلا اوتفتلي ل مالكلا اذه اوعمس ال نيبل.ىلا

 :ئاضم هةفو

 ىلإ دئاع : لوألا : نالوق هيف ؟ دوعي اذام ىلإ ( مهدازف) هلوق ىف ريمضلا (ىوألا ةلأسملا)

 لوقلا كلذ مهدازف : ريدقتلاو « ملوق سفن ىلإ دئاع هنأ : قاتلا ور. كافي وخلا هذه و ركاذ نذل

 اذه عامم دنع تلصح امل نامبالا ىف ةدايزلا هذه نآل ةفاضالا هذه تنسح امتإو ءاناميإ

 قاعد مهدزي ملف) ىلاعت هلوق هريظنو « لئاقلا اذه ىلإو لوقا اذه ىلإ اهتفاضإ تنسح لوقلا

 (اروفن الإ مهدازام ريذن مهءاج املف) ىلاعت هلوقو (أرارف الإ

 اوتفتلي ل فوخملا مالكلا اذه اوعمس امل مهنأ ناميالا ىف ةدايزلاب دارملا (ةييناثلا ةلأسملا ١)

 القل لصيلرصرلا ةعلط لضؤو نامكلا ةبراعيلع دك أتم مزع مهبولق ىف ثدح لب « هيلا

 اوناكو  ةميظع تاحارج هب نم مههف ناك دق هنال . فخوأ كلذ لقث هنع ىبنيو هب رمأي ام لك ىف

 هذه ىف مهديؤيو مهئادعأ ىلع مهرصني هلل نأب قوثو مهولق ف ثدحو :ةاوادملاىلإ نيجاتحم

 (اناميإ مهدازف) ىلاعتهلوق نم دارملا وه اذهف : ةيراحلا

 هنإو ؛ تاعاط!ا نع لب قيدصتلا نعال ةرابع ناميالا نا نولوقي نيذلا (ةشلاثلا ةلأسملا)

 نولوقيال نيذلاو « ةدايزلا عوقو ىلع صن ىلاعت هناف ؛ ةيالا هذبب اوجتحا ؛ناصقنلاو ةدايزلا لبق

 عوقوب لوقلا حصف : هرئاعش فو نامهالا بتارم ىف تعقو اميإ ةدايزلا : اولاق لوقلا اذه

 . ازاجم نامالا ىف ةدايزلا

 ناك لذو ؛ هردقو هللا ءاضقب لكلا نأ ىلع ةرهاظ ةلالدلدت ةعقاولا هذه (ةعبارلا ةلأسملاإ)

 نع نيمصخلا د-أ مزبنا اذإ هنأب ةيراج ةداعلاو ء دحأ موي نيكرشملا نم اومزهنا دقاوناكنيملسملا



 هاف ةيآلا «5كل اوعمج دق سانلا نإ سانلا ملل لاق نيذلا هىلاعت هلوق

 . لئاسم ةيآلا ىفو

 نايفس ابأ نأ سابع نبا ىور « ىرغصلا ردب ةوزغ ىف تازن ةبآلا هذه ( لوألا ةلأسملا)

 مب لتتقنف ىرغصلا ردب مسوم اندعوم دمشاي : ىدان كم ىلإ ةنيدملا نم فرصتي نأ ىلع مزع امل

 رضح ايلف : ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ كنييو اننيب لق : رمعل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « تْئش نإ

 نأ هل ادبف ؛هبلق ىف بعرلا ىلاعت هللا قلأو ؛ نارهظلار ب لزن ىتح هموق عم نايفس وبأ جرخلجألا

 قلن نأ ًادمت تدعو ىنإ ميعناي لاقف  ارمتعم ميعن مدق دقو ىعججتألا دوعسم نب ميعن قلف ؛ عجر

 ىلادبدقو ؛ نبللا هيف برشنو رجشلا هيف ىعرن ماعالإ انحاصيالو بدج ماعاذه نإو ءردب موكب

 ةرشعىدنعكلو مبطبتف ةنيدملا لإ بهذاف ؛ةءارج كلذبدازجرخأم و دم جرخ نإ نكنلو ؛عجرأ نأ

 ناف كرثك الار مرايدف 5ك الان اذهام مللاقف نوزهجتي نيملسملادجوف يعن جرفن؛لبالا نم

 مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلا فرعادلف ؛م.نهموقبولقىف مالكا اذهعقوف ؛ دحأ نم عج ريو ميلا متيهذ

 ؛ ملسو هيلع هللا لص ىنأا جرخ م6 «ىدحوولو مهلإ نجرخالل هديب دمحعس فن ىذلاو» لاق كلذ

 ءام ىهو « ىرغصلا ردب ىلإ اواصو نأ ىلإ اوبهذو « دوعسم نبا مهيف الجر نيعبس نم وحن هعمو

 هللا لص هللا لوسر قي ملو « مايأ ةينامت ماعلك اهيف نوعمتحجب مل قوس عضوم تناكو ؛ ةئانكيولا

 اوءابف :تاراحتو تاقفن مهعم تناكو ؛ قوسلا اوقفاوو « نيكر شملانم ادحأ هباحصأو ملسودهيلع

 عجرو؛ نيمناغنييملاس ةنيدملا ىلإ اوفرصناو « نيمهرد مثردلاباوباصأو اوحبرو ًابيزو امدأ اورتشاو

 « قيوسلا اوبرشتا متجرخ اهإ : اولاقو « قيوسلا شيج هشيج ةكم لهأ ىمسف كم ىلإ نايفسوبأ
 . ةيآلا هذه لوزن ببس ىف مالكلاوه اذهف

 عيضيال هللاو :ريدقتب نينمؤملل ةفص ؛رجدنأ : اهدحأ : هوجو (نيذلا) لحفف (ةيناثثا ةلأسملا)

 مهل لاق نيذلا نينمؤملا رجأ

 (اناميإ مهدازف)هربخو ءادتبالاب
 ؛ لوسرلاو هلل اوباجتسانيذلا مهو ؛ مهركذ مدقت نم (نيذلا) هلوقب دارملا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 هانركذ ام دوعسم نب ميعن وه لئاقلا اذه نأ : لوألا : هوجو (سانلا مهل لاق) هلوقب دارملا فو

 دحاولالاق اذإ هنالل ء دحاولا ناسنالا ىلع سانلا ظفل قالطإزاجامتإو « ةيآلا هذه لوزن ببس ىف

 لاق ؛ لكلا ىلإ لعفلا كلذ ةفاضإ ذئني-نسح . هلوقب نوضرب وأ هلوق لثم نولوةي عابتأ هلو الوق

 مثو (ةرهج هللا ىرن ىتح كل نموت نل ىسوماي متلق ذإو . اهف متأراداف ين متلتق ذإو) ىلاعت هلل

 لاعفاإلا كلت ىف مهي وصت ىلع رحل مهتعباتمل مهلا فيضأ هنأ الإ ؛مهفالسأ هلعف امإوكلذ اولعفي مل

 عفر هنأ : ثلاثلا (او:سحأ نيذلل) هلوق نم لدب هنأ : ناشثلا . سانلا



 ةيآلا «.كل اوعمج دق سأنلا نإ سأثلا محل لاق نيذلا»ىلاعتهلوق 7

 ةرتاس ادد ةرثوا - هيد طا يد

 ًانامإ | متداَرق موشخأف ل اوعمجب دق سال 0
 هرتة دهوك هدم

 مهمل لضفوهلا ن نم ٠ ةمعتبا وبا «< ١/2 ليكَولا م معنو 6 0 الار

 هزي رترسو اس مي

 «0:» ميظع لضف وذ هَلاو هلا ناوضر ا

 ةلثم نم عزجت الثل اهدر : ريبزلل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ةزمح اهيخأ ىلا رظنتل تءاج ةيفص نأ

 رظنت اهعدف :ريبزلل لاقق « ىلاعت هللا ةعاط بنج ىف ريسي كلذو هب لعف ام ىنغلب دقتلاقق « اهمخأ

 لوزن ببس ىف ليق ام اذهف ء رده كدعب ةبيصم لك نإ : تلاق ىح وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 . لوالا هجولا ىلع تاياورلا رثك أو « ةيآلا هذه

 ]1 ىدملاو ا لغفلا :بلط لاعيقتسالا ىف لضالا .نآل ةباجالا لعفت نأ ىلط تاجتسأو

 . ةيوقلا تاحارجلا 0 اوعاطإو هرماوأ ى هلا ارعاطأو

 . ناتلأسم هيفف «ميظع رجأ اوقتاو مهنم اونسحأ نيذلل إل لاكت ةلوق اهأ

 اير لوألا : هزخو ( ميظعرجأ اوقتاو مهنماونسح أن يذلل) هلوق ىف (ىلوأألا ةلأسملا 2

 )ع تاببملا عع نع ءاهتنالا ا لخد (اوقتاو) هلوقو 2 فل روداألا 2 رانا هع لخد

 كلذ اق ل ىراا ةعاط ىق اوميحا : ىلثلا . ميظعلا باوثاا قحتسي نيرمألا نيذه دنع فلكملاو

 نإو لوسرلل ةباجتسالا مهمزاي هنأ ىلع لدي كلذو . لوسرلا نع فلختلا ىف هللا اوقتاو « تقولا

 اود 1 د كلاثلا ل ضيوفا نم هما ودكعت نأ دعب نم غلبام تاحارجلا ىف مبم رمألا غلي

 - كلذ دين تامل لفيت تاكتوا اوقتاو « مل-و هيلع هللا لص لوسرلا ةعاط نم هب 2ك

 نآل نييبتلل (مهنم اونسحأ نيذلا) هلوق ىف «نم» فاشكملا بحاص لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 . مهبضعبال مهلك اوقتاو اونسحأ دق لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا

 اولاقو ًاناميإ مدازف مثوشخاف ل اوعجيدق ناغأا نا نمانلا مل لاق نيذلارإل ىلاعت هلوق

 هللاوهللاناوضر اوعبتاو ءود مهسسمب مل لضفو هللا نم ةمع:ب اوبلقناف ليكحولا منوهللا انبسح
 م يظع لضف وذ



 ةرأ] ظ 0 «لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا» ىلع هلوق
 رم م ا 5 1 22 2-2

 مى 237572 1 هال د

8 3] 0 
- 

 ندم لا رج !ة ينمي ماكر لجاهيا لّصو ان ًادلخم آدبؤم رانلا ف هقسف ببسي قب ولف

 ةيآلا فالخ كلذو مهناميإ ىلع

 مهنم اوتسحأ نيذلل حرقلا مهباصأام دعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا» ىلاعت هلوق

 «ميظع رجأ اوقتاو

 ةيناثلاو ؛ دسالا ءارمح ةوزغب امهادحا فرعت « نيتوزغ ىلع نينممللا حدم ىلاعت هللا نأ ملعا

 هذه نمادارملا ئبق دشالا كرك ةأوزعامأ لحل هرعت ةلصتم امه امو ( ىيرعصلا ران هر

 لئاسم ةيءالا ىفو « ىلاعت هللا ءاش نا هركذنسام ىلع ةيآلا

 هربخو ءادتبالاب عفرهنأ جاجزلالوق وهو : لوألا : هوجو(نيذلا) لف (ىلوألا ةلأسملاإ)

 نيئمؤملل تعئلا لغ ضفخلا وه هلحم نوكي نأ : ىناثلا . ةيآلا هذه رخآ ىلا (مهنم اونسحأ نيدلل)

 . حدملا ىلعابصن نوكي نأ : ثلاثلا

 نايفس ابأ نأ حصالا وهو : لوالا : نالوق ةيآلا هذه لوزن ببس ىف (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ليلقلا الإ مهنم قبي ملو مهرثك أ اناتق انإاولاقو « اومدنءاحورلا اوغلبو دحأ نما وف رصنا املهباخصأو

 هللا ىلص هللا لوسر كلذ غلبف عوجرلاب اومهف « مهلصأتسنو عجرن نأ بجاولا لب ؟ مهانكرت ملف

 جورخلا ىلا هيامحأ بدنف , ةوق هباححأ نمو هسفن نم مهيريو رافكلا بهري نأ دارأف « سو هيلع

 لوسرلا جرخف ٠ لاتقلا ىف ىغم عم ناك نم الإ ىعم نآلا جرخي نأ ديرأال :لاقو نايفس ىنأ بلطف

 نموهو . دسألا ءار اوغلب ىتح الجر نيعبس اوناك لبق ' هباحأ نه موق عم ملسو هيلع هللا ىلص

 نم مهفناك هنأ ىورو « اومزوماف نيكرشملا بولاق ىف بعرلا هللا قلأف ء لايمأ ةثالث ىلع ةنيدملا

 ناخضضال كلذ لك ناكو 0 ةعاس لماحلا لمح لودخلا ناكمش , ةعاس هقنع ىلع هيحاص لمح

 لاق : ىناثلاو . ةعاسهبحاص هيلع اكوتيو ؛ ةعاس هبحاص ىلع ”اكوتي نم مهف ناكو ؛ مف تاحارجلا

 ةميزحلا دعب لسو هيلع هللا ىلص هيلا سانلا عجر امل دحأ موي ىف ةيآلا هذه تلزن : مصالا ركب وبأ

 : ةزمحب اولثم نأ دعب اهنع مهعفدف ةلثملاب اومه دق اوناكو ٠ مبفشك ىتح نيك رشملا ىلع مهب دشف

 ل ؛ مهئامدب مهتفدو ملسو هيلعهللا لص ؛مهي ملع صو « اومزمئاف بعرلا مهيولق ىف هللا فذقف

 يو رخف ١م »



 ةيأآلا «لضفو هللأ نم ةمعنب نورشبتسيو ىلاعت هلوق | هب

 هرثم سم ع د 0 ا 1625261-

 «10دنينمؤملار ا عيضبأل دل 0 لضو هللا نم ةمعنب دريم

 . ايندلا 5 نم 5 مف 1 1 لا 4 ةماسقا 0 نم

 : لئاسمهيفو«نينمؤملا رجأ عيضيال هللا نأو لضفو هللا نم ةمعنبنورشبتسي )ل ىلاعت هلوق

 مهف رك ذ ام ىلع مهب اوقحلي مل نيذلاب نورشبتسي 5 مهنأ نيب ىلاعت هنأ «ىلوآلا ةلأسملا)

 رادشبتسالا نآل (نورشبتسي) ظفل داعأ امناو« ّيعنلا نم اوقزر امب مهسفنال نورشبتسي

 لاوحأب ناك ىتناثلا راشبتسالاو « مهفلخ نم مهب اوقحلي ملنيذلا لاوحأب فتاك لوألا

 | ةصاخ مهسفنأ

 ؟ راثبتسالا نيع حرفلاو مهسفنأ لاوحأب مهحرف ركذ هنأ سيلأ : ليق ناف

 ىناثلاو. راركتلا مزاي الف ماتلا حرفلا وهراشبتسالا نا : لوألا : نيبجو نم باوجلا :انلق

 ةميظعلاةمعنلا نأ اوفرع امب راشبتسالا لوصحو ؛ لاحلا ىف لصح امب حرفلا لوصح دارملا لعل

 ةرخآلا قف مل لصحت

 دئازلا لضفتلا وه لضفلاو باوثلا ىه ةمعنلا (لضفو هلا نم ةمعنب ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا 9

 ةداعسب مهراشبتسا نم مثأ مهتاوخا ةداعس مهراشبتسا نا ىلع لدت ةيآلا (ةثلث ةلأسملا)

 ىلع ىلاعت هللا نم هيبنت ء اذهو «ناوخالا لاو>أب وه ركذلا ىف لوآلا راشبتسالا نأل « مبسفنأ

 حالصب هح رف 0 نكأو منأ نوكي نأ بدي ؛هيقلعتمو هناوخا لاوحأ حالصب ناسنالا 0 نا

 كيسان لا

 لئاسم هيفو (نينمؤلا رجأ عيضيال هللا نأو إل لاق مث

 ابحتفب نوقابلا أرقو . فانئتسالا لع فلألار سكب (هللا ناو) ىئاسكلا أرق «ىلوألا ةلألا)

 نينمؤلا رجأ عيضيال هللأ نأبو لضفو هللا نم ةمعنب نورشبتسي : ريدقتلاو ؛ هللانأبو : ىنعم ىلع

 ىلعو ؛ طقف هتمحربو هللا لضفب راشبتسالان وكي ةءارقلا هذه بع نآل لك أو متأ ىلوألا ةءارقلاو

 لك أ لوألا ماقملا نأ كمش الو ءرجألا بلطو ةمحرلاو لضفلاب راشبتسالا نوكي ةيناثلا ةءارقلا

 هلمع رجأ بلطب هلاغتشا نم مثأ هللا بلطب الغتشم دبعلا نوك نآل

 ميظعلا رورسلاو باوثلا لاصيا نم مدقت ىذلا نأ نايب ةيآلا نم دوصقملا (ةيناثلا ةلأسملا)

 0 ناف «نأو لاو ركلا نه اً قحشسمل نمهؤم لك لب « مهب ) 96 كر مح كل ءازك ملال

 هلأ هعيضل الو باوثلاو رجالا كاإذ هيلا لصوب هنأ حبس

 ةنجلا قحتسا هنامياب هنألل ةالصلالهأ قاسف نع وفعلا ىلع ةلاداندنع ةيآلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)



 96 ' ةيآلا «مهب اوقحلي مل نيذلاب نورشبتسيو» ىلاعت هلو

 بوجحم وهف هريغل قحلا بلط

 ( نونزحي مح الو مهلع فوخ الأ مهفلخ نم مم اوةحلي ل نيذلاب نورشبتسيو) ىلاعت لاق مث

 نأبا نورتي: ريدقتلاو (نيذلا) نم لدب ضفخلا لحم ىف (فوخ الأ) هلوق نأ معاو

 لئاسم ةيآلا فو« مهفلخ نم مه أوقحلي مل نيذلاب نزح الو فوخال

 « لعفلا بلط لاعفتسالا لصأو , ةراشبلاب لصاحلا رورسلا راشبتسالا (ىلوألا ةلأسملا)

 ةراشبلاب هدجوف رورسلا بلط نم ةلزنمم رشبتسملاف
 ةيآلا هذه اوركذ ةمايقلا مايق لبق ءايحأ ءادبششلا نوك اوملس نيذلا نأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا)

 أ تالا

 فصوانالفو انالفانناوخإ انكرت : ضعبل مهضعب لوةيءادهشلا نا : لاقي نأ وبف : لوالا امأ

 هةر ف املا ها ركلا , [قدرلا رم نوييصيف هللا ءاش نإ نولتقيف رافكلا عم ةلتاقملا

 (م اوقحلي مل نيذلاب نورشبتسيو)

 امب نيحرف نوقزري ةمايقلا مايق دعب ةنجلا اولخد اذإ ءادبششلا نا : لاقي نأ وهف : ىناثلا امأو

 سيل نيذلا نينمؤملا نم مهناوخإ مث (مبفلخ نم مهم اوةحلي مل)هلوقب دارملاو « هلضف نم هللا مثانآ

 نيدهاجملا هللأ لضفو)ىلاعت هلوق هليلد ميلبق ةنجلا نولخدي ءادبمقلا نال ءادهشلا ةجرد لثم مل

 نينمؤملا ىوأم نم نوري امب نوحرفيف (ةمحرو ةرفخهو هنم تاجرد امظع ارجأ نيدعاقلا ىلع
 ملم ىنأ رايتخا اذه « مهنيعأ كلذب رقتو مهب عامتجالا نم هنوجري امبو « مل دعملا معنلاو

 . جاجزلاو ناهفصالا

 ضعب راشبتسا ىلا عجري ىناثلا لصاح نالكلذو ءىناثلا نم ى نأ لوألا لب راتلا ذأ ملعاو

 صيصختل ىنعمالف «ني:هؤملا لك قح ىف ماع أ اذهو . ةنجلا ىف مبعامتجا ببسب ضعبب نينمؤملا
 نورشبتسي كلذكف , مبفلخ نم مهم اوقحلي مل نيذلاب نورشبتسي اي مهف :اضيأو كلذ. ءادبشلا

 كئلوأف) ىلاعت لاق « ءادبششلا لزانم قوف نيقيدصلاو ءايبنالا لزانم نآل ؛ لوخدلا ىف مهمدقت نم

 ةدئاف قبال ريدقتلا اذه لعو (نيحلاصلاو ءادبسقااو نيةيدصلاو نيسنلا نم مهرلع هّنلأ منأ نيذلا عم

 مظعأ ةيصاخلا هذهب نيدهاجملا صيصخت نف لواألاهجولاب ةيآلا انرسف اذإ امأ . صيصختلا ىف

 1 لعأ هللاو ىلوأ كلذ ناكف

 نوكي نرحلاو :لبقتسملا ف لزانلا هوركملا عقوت ببسب نوكي فوذملا (ةئلاثلا ةلأسملا)

 مههت أيس امف مهلع فوخال هنأ هناحبس نيبف ء ىضاملا ىف ةدوجوم تناكىتا عفانملا تاوف ببسب

 دئاوفلا
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 . تاقواخلا رارسأب ملعأ هللاو ةيآلا هذه ىف ليقام عومج

 ملسو هيلع هللا بص هللا لوسرل باطلا (نبسحتالو) فاشكلا بحاص لاق (ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 نبسحب الو :ىناثلاو . هللا لوسر نبسحب الو : اهدحأ : هوجو هيفو « ءايلاب ءىرقو دحأ لكلوأ

 أرقو « نيسلا حتفب (نيسحت) ءىرقو لاق ًاتاومأ مهسفنأ اواتق نيذلا نيسحيالو : ثلاثلاو ء بساح

 . فيفختلاب نوقابلاو ديدشتلاب (اولتق) ماع نبا

 بحاص لاق ءايحأ مه لب : ريدقتلا : ىدحاولا لاق (ءاحأ لب) هلوق 4( ةعبارلا ةلأسملا)

 ولو : لاق جاجزلا نإ : لوقأو . ءايحأ مهبسحأ لب ىنعم ىلع بصنلاب (ءايحأ ) ءىرق : فاشكلا

 : لاقف هيف ىسرافلا ىلع أ 0 ءاحأ مهسحأ لب ىنعم ىلع زاجل بصنلاب (ءايحأ) عر

 نآل لعلاب نابسحلاريسفتز وحي الو « هللا ىلع زئاج ريغ كشلاب رمآألاو كسشلاب رمأ هنالك لذ زوحيال
 لف «كشال نظ نابسحلا : لوقيف بيحب نأ جاجزالو « ةغللا لهأ ءاءلع نم دحأ هيلا بهذي مل كلذ

 نظلاب الإ سيل تادهتجلا عيمج ىف هفيلكت نأس يلأ ؛ نظلاب هللا رمأي نأ زوحيال هنا مئلق
 بصنلاب (ءارحأ) ءىرق ام هنأ ىلع لدت ىسرافلا ىلع ىنأو جاجزلا نم ةرظانملاهذه :لوقأو

 بارعالافهجو هلام لك سيلو « هيف هعزان ىسرافلاو « ةغللا ىف اهجو ال نأ ىعدي ناكجاجزلا لب

 هد ااكعلا كاؤاج

 ملا د قو مهل كلعال ثيحي : اهدحأ : هوجو هيفف ( مهر دنعإل ىلاعت هلوق امأ

 ىتفاشاادنع اذه :لاقي اك ةيكحو هبلع ىف ءابحأ م ىأ « مهر دنع ءايحأ مه : ىناثلاو . ىلاعت هللا

 هدنع نمو) هلوقك « مارك الاو برقلا هانعم (دنع) نا : ثلاثلاو . هفالخ ةفينح ىنأ دنعو ءاذك

 (ةلير دع از ةلكو ءازتر (ةرركتسال
 ةمتاد ةصلاخ ةعفنم باوثلا اولاق نيملكتملا نأ ملعاف (هللامثات آ امب نيحرف نوقزريرإ هلوق امأ

 لصاحلا حرفلا ىلإ ةراشإ (نيحرف) هلوقو « ةعفنملا ىلإ ةراشإ (نوقزري) هلوقف « ميظعتلاب ةنورقم

 ةيلالاراونآلاب ةيسدقلا حاورآلا رهاوجتقرشأ اذإ : اولاق مهناف ءاكحلا امأو « ميظعتلا كلذ ببسب

 اناا هسدعلا التل كلك د2 ااجما ةقازغم ةزرينمابتا وذ ناوكس نا : اهقذحأ :قيرجو نم ةجيرتنم تناك

 مسقلا اذهب اهجابتباو اولاق « ةلالجلاو ةمحرلاردصمو رونلاعوبني ىلإ ةرظان اهنوكب : ىناثلاو . ةيملالا

 ةراشإ (نيحرف) هلوقو ىلوآلا ةجردلا ىلإ ةراشإ (نوقزري) هلوقف ؛ لوآلاب ابجاهتبا نم منأ ىباثلا

 لب «قزرلاب سيل مهحرف نأ ىنعي (هلضف نم هللا مهات امب نيحرف) لاق اذهو « ةيناثلا ةجردلا ىلإ

 نمو ؛ قزارلاب لوغشم قزرلا ءاتيإ ىلإ رظانلاو , هسفنب لوغشم قزرلاب لوغشملا نال قزرلا ءاتباب



 1 ةنالا « اتاومأ هللا ليبس ىف اولتق نيذلا نيسحت الود ىلاعت هلوق

 هلل ل يابن كوؤام هيلع ليلدلاو « ةمايقلا موي ىلا شرعلا تحت ةليل لكدجسنو عكوت ىهو

 ىدنعهح ورىدبعىلإاورظنالوةبو هتتكتالم هب ىلاعت هللا ىهابهدوجسوف دبعلامان اذا» لاق لسو هيلع

 « ىمدخ ىف هدسجو

 انهه روكذم هنأ اكف «دنع» ظفلو (مممر دنع ءايحأ) هلوق ىهو كلذ ىلع ةلاد ةيآآلا نأ ملعاو

 ةداعسلا تمهف اذاف(هتدابع نع نوربكتسيال هدنع نمو) هلوق وهو روكذم ةكئالملا ةفصف اذكف

 تاملك هذهو « هللا دنع مهن وكب ءادبشال ةلصاحلا ةداعساا تمبف . هللا دنع مهنوكب ةكئالملل ةلصاخحلا

 ةرخآلا فراعم باوبأ لقعلا ىلع حتفت

 اذبم نولئاقلاو « داسجالل ةايحلا هذه تيثي نم دنع ةيالا هذه ريسفت ىف «ثلاثلا هجولا))

 شرعلا تحت ليدانقىلا و تاومسلاىلاءاديشلاءال وهدا أ دعضي لاعت هنا:مهضعب لاقف ءاوفلتخا لوقا

 ' تاداعسلاهذهلصوي واهيبح و ضرالاىفابكرتي:لاقنممهنموءاهيلا تاما ركلاوةداعسلاعاونأ لصويو

 نأ اماف ٠ عابسلا اهلكأت دق ءادبشلا ءالؤه داسجأ ىرن انا. : لاقو هيف نعط نم, سانلا نمو املا

 كلت نإ 0 ءاهلا باوثلا لصويو عابسلا هذه 0 ىف اهنوك لاح اهي ىلاعت هللا نإ لاقي

 باوثأا لصويو اهيلا ةايحلا دريو اهفليو ءىلاعت هللا اهيكري عابسلا نوطب نم املاصفنا دعب ءازجألا

 لصفنيو 0 خسفنت نأ ىلإ امايأ ايقاب لوتقملا 0 ىرت دف اناإلو «دعبتسم كلذ 52

 . ةطسفسلاب لوقلا مزل ةفراع ةلقاع ةمعنتم ةيح اهنوك انزوج ناف ؛ديدصااو ميقلا

 ةايحلا لوصح ءايحأ مهنوك نم دارملا سيل : لوقن نأ ةيآلاهذه ريسفت ىف «عبارلا هجولا)

 ناكاذإ تيملا نإ : ىخابلا مصآلا لاق : لوآلا : هوجو نم هنايبو تازاجملا ضعب دارملا لب ؛ مهف

 هنإ : لاقي نأ حص ؛ ةماركلاو ةداعسلاو ةجهبا ةمايقلا موي هتبقاع تناكو ؛ نيدلا ىف ةلزنملا ميظع

 اكو ؛ىحب سيلو تيم هنإ :دحأ هب عفتنيالو هسقن عفني ال ىذلا لهاجلا ىف لاقي ا« تيمي سيلوىح

 معو ىردزلا ىأرامل ناورم نب كلملا دبع نأ ىورو ٠ عبس هنإ ىذؤلللو « رام هنإ : ديلبلل لاقي

 ات فلخو تام اذإ ناستالا نأ: كشالف 0 «:كلثم فلخا نم تاماق.:هللاق ةقيقك ر يه

 هذه زاحي مهضعب لاق : ىناثلا . ىح وه لب تامام هنإ زاجملا ليبس ىلع لاقي هناف «انسح انك ةالبع

 هنأ ىور امب ءالؤه جتحاو . ةنبلا -5 تحن ىلبتال اهناو عير ىف ةيقاب مداسجأ نأ ةايحلا

 نهي هبل و جبلف لفتت هل ناك ارم. رائدا نآبئم) «ءادبدلا وبقت لعاترتلا نم نأ عير

 لجر عبصأ ةاحسملا تباصأف « نادبآلا باطر مهانجرخأف مهيلا انج رخف رياج لاق ؛ عضوملا اذه

 اذهف « تاوهآلا لسغت اي نولسغبال مهنأ ءايحأ مهنوكب دارملا نأ : ثلاشثلاو . امد ترطقف مهند



 ةيآلا « ات!ومأ هللا ليس ىف اولتق نيذلا نبسحت الود ىلاعت هلوق 0

 ؛ توملا بيقع لصاح ةنجلاو ناحيرلاو حورلا اذه نأ ىلع لدت بيقعتلا ءاذو (ميعن ةنجو ناحيرو
 نأ ىلع لدت بيقعتلا ءاف ءافلاو «هتمايق تعاق دقف تام نمد مالسلاو ةالصلا هيلع هلوةفربخلا امأو

 اضيأو «هللادنع مولعملا تقولا ىف ةلصاحىبف ىربكلا ةمايقلا امأو « هتوم دعب ةلصاح دحأ لك ةمايق

 هنأىور اضيأو «رانلارفح نم ةرف-وأ ةنجلا ضاير نم ةضور ربقلا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 هلليقف «اقح مكبد لعووام مكدجو له» لوقيو نيلوتقملاىداني ناكر دب موب مالسلاو ةالصلا هيلع

 ًاظفل وأ« مكنم عمسأ مهنإ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « مهيدانت فيكف . تاومأ مهنإ هللا لوسراي

 «رادىلإ راد نم نولقتي نكسلو نوتومال هللا ءايلوأ» مالسلاو ةالصلا هيلعلاقاضيأو ؛ هانعم اذه

 . دلل توم دنل ةقاب سوفتلانأ ىلع لدب كلذ لكو

 فعض ىضتتقيال هفعضو ؛ ندبلا فعضي مونلا تقو نأوهو :لواألا :هوجو نف لوقعملا امأو

 ندبلا فعض ناك اذاف ؛ تابيغملا لع علطتو لا وجالا دهاشتف مولا تقو ىو” سفنلالب «سفنلا

 وهو : ىاثلا . سفنلا توه بقعتس ال ندبلا توم نأ ىف نظلا ىوقي اذبف «سفنلا فعض بجوال

 ببس راكفآلا هذهو ٠ توملا ىلا ىدؤي هفافجو « غامدلا فافجل ببس راكفألا ةرثك نأ

 (00 0 لا ىف رس نه اف. نسمتلا لاك ةياغ ىهو . ةيملالا فراتملاب, نيمتلا لاكتسال

 لإ ١ نإ . كلاثلا  ندلا توم ترعال نسفتلا نأ قى. ّنظلا ىوش اذهو «ندبلا ناصقنل ببس

 هيلع ليلدلاو , ةيهلالا فراعملاب جبتبتو حرفتامتا سفنلا نآل كلذو  ندبلا لاوحأدضىلع سفنلا

 «ىنيقسي و ىنمعطي ىف ردنع تيبأ» مالسلا وةالصلا هيلع لاقو (بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ) ىلاعتهلوق

 بيغلا اع راونأب ةرانتسالاو ةبحملا و ةفرعملا نع ةرابع الا سيل بارشلاو ماعطلا كلذ نأ كشالو

 لوصولاب وأءبصنمم زوفلاب وأ «ناطاسةمدخم راشبتمالا هيلع بلغ اذا ناسنالا نأ ىزئناذ ءاضيأو

 نم دجول برشااو لكالا ىلا ىعد ول ثيحب ريصي لب ؛ بارشلاو ماعطلا ىدني دق ؛ هقوشعم ىلا

 اذا مهنأ مهسفنأ نم نودحي دق ىلاعت هللا ةفرعم ىف نولغوتملا نوفراعلاو ؛ هنم ةديدش ةرفن هبلق

 شطءلاوعوجلاب ةتبلا وسحب ملء رارسالاكلت نم ءىث مل فشكناو ءراونالا كلت نم ءىنث مهل حال

 ةلقتسم سفنلا نأ نظاا لع بلغي كلذ لكو « ةينامسجلا ةداعسلل ةداضملاكةيناسفنلا ةداعسلاف ةلمجاب و

 هذه نكستلو ؛ ندبلا تومي سفنلا تومال نأ بجو كلذك ناكاذاز:ندنلاب ا قاعنالو اهتاذب

 . ماقملا اذه ىف ةيفاك تايعانقالا

 نم نآرقلا ىف دروام لك نع تابمشلاو تالاكشالا تلاز ةدعاقلا هذه تررقت ىّبم هنأ معاو

 ءايحأ ءادبشلا حاورأ :نيرسفملا ضعب لاق : لوقنف ةدعاقلا هذه تفرع اذاو  هباذعو ربقلا باوث



 36 ةيالا هللا ليبس ىف اولتق نيذلا نبسحت الو ىلاعت هلوق

 اذهو ؛ حرستو اهرامث نم لكأتو ةنجلا راهنأ درت اهنأ ىضتةي هرهاظ اضيأو ؛ ريطلا لصاوح ىف

 ريطلا لضاوح ىف امنوك ضقاني

 2 مسجلاب مئاق ضرع حورلا نأ ملغ قنم:قبف: لواألا.نقطلا اهأ : تاوّكلاو

 نع تايانكلا تاملكلا هذه لاثمأ نم دصقلا نال عوفدم وهف : ىناثلا نعطلا امأو ؛ كاذك سيل

 . لامتحالا اذه ىف مالكلا ةلمج اذبف « تافآلاو تافاخلا لاوزو تارسملاو تاخارلا لود

 ىقءايحأ ءادهشاا نأ دارملا نأ وه ةيآلا هذه ىف ةلمتحلا هوج ولا نم (ىناثلا هجولا امأوإ)ل

 ضولا لبقو«ندبللاهتبثأ نم مهنمو : حورلل ةايحلا هذه تبثأ نم مهنم لوقلا اذهب نولئاقلاو : لاخلا

 هيلعلديو « ةيفبلا هذه عومب نع ةرابع سيل ناسنالا نأ ىهو ؛ ةمدقم ميدقت بحب بابلا اذه ىف

 ضصرصخلا ناسالاو ؛« لدار : لالخ الا و ناو دلا فاةنلا هده ءار أ نا: ايعدلا

 رض هزات هنأ © ةاتلفام دك ول ىذأاو « لديتبلل راخك تالا :ةنخأ كإ هع لوا نع نا

 ناسنإلك نأك شالو ءومنيوربكي هنا مث :ةثجلاريغصرمالا لوأ ىف نوكي هنأو « اليزه ىرخأو انيمس

 نوكي دق ناسنالا نأ : ىناثلا . هاناقام حصف هرخآ ىلا هرمع ل 2 نم كحل ىلا هنأ نقلا 0 7

 تيثف .مولاعمب سيل امل رياغم مولعملاو « هئازجأو هئاضعأ عيمج نع الفاغ نوكيام لاح هسفنب املاع

 اصوصخم امسج نوكي نأ لمتحي كلذ دعب مث . سوسحملا ندبلا اذهل رياغم ءىث هنأ نيهجولا نيذبب

 نإ 5 و درو كراكو ؛مىسمسلا ىف نهدلاو . محفلا ىف رانا نايرس ةثجلا هذه ىف ايراس

 تاماملهنأدعيبالهناف نيبهذملا الكىلعو ٠ مسجلا ف لاحالو مسحب سيل هسفنب اننا اره وج نك

 لوزت ريدقتلااذهىلعو « هيلا ةايحلا ديعي ىلاعتهنأالا هتلاهتامأهناانلق نا وءايحءىشاا كلذ لصفن اندبلا

 اولخدأف اوقرغأ) هلوق ىف كر بقلا باذع نعو « ةبآآلا هذهىف كى ربقاا باوث نع ةيلكلاب تابمشلا

 ىنذلاو « هيلا ريصملا بجوف : هيلع لاد ةيآلا رهاظف ٠ كلذ ىف عانتماال هنأ هانركذ امب تبق (اران

 ىعجرأ ةنئمطملاسفنلا اهتيأاي) اهادخإ : تابآف نآرقااامأ . لقعلاو ثيدحلاونآرقلا هانركذامدك وي

 ىلإ ىعجرا) هلوق نم دارملا نأ كشالو (ىتنج ىلخداو ىدابع ىف ىلخداف ةيضرم ةيضار كبر ىلإ

 نوكي ةلاحلا هذه لوصح نأ ىلع لدت بيقعتلا ءافو (ىدابع ىف ىلخداف) لاق مث . توملا (كبر

 مهو انلسر هنقوت توملا كد>أ ءاج اذإ ىتح) اهيناثو , هانركذام ىلع لدي اذهو « توملا بيقع

 . ندبلا توم نع ةرابع اذهو (نوطرفيال

 هتاذو هتايحت وه امنإو . هنع ريمض (اودر) هلوقف (قحلا مهالوم للاىلإ | ودرمث) لاق مث

 حورف نيبرقملا نمزاكنإ امأف) هلوق : اهثلاثو «ندبلا توم دعب قاب كلذ نأ ىلع لدف ؛ ةصوضخلا



 ةيآلا «هقلا ليبس ىف,أولتق نيذلا نيسحت الود ىلاعت هلوق 3

 ربقلا باوث لوريم اذإ امأ « كلذك نينمؤملا عيمج أب هيلع عم (نبسحت الو) ايلا ةالصلا

 نيعيطملا فرشي ىلاعت هنأ معي ناكام هلعل مالسلاو ةالصلا هيلع هنآل (نبسحت الو) هلوق نسح

 . مهيلا باوثلا لاصيإ لجأل ةمايقلا مايق لبق مهييح هنأ وهو .فيرشثتلا اذ. نيصاخملاو

 ثعبلا دنع مهبر دنع ءايحأ نوريصيس مهنأ, املاع ناكناو مالسلاو ةالصلا هيلعهنإ : ليقناف

 ىلإ نواصيو ءايحأ نوريصيس منأب هللا هرشبب نأ زاخ « ةنجلا لهأ نم مهنأب ملاع ريغ هنكلو
 نعمل ركل

 هللا ليبس ىف اولتق نيذلا نيسحت الو) لاق هنآل تؤملا لوانتي امنإ (نبسحت الو) هلوق :انلق

 مهتروريص ىف كانه نابسحال هنأل لاخلا ىف ءايحأ مهنوك وه نابسحلا اذه ليزي ىذلاف (اتاومأ

 لازف نابسسحلا كلذي هل قاعت الو أدتبم ربخ وهف (نيحرف نوةزري) هلوقو « ةمايقلا موي ءايحأ

 كالا اذه

 مل نيذلا موقلاو (مبفلخ نم مهب اوقحلي مل نيذلاب نورشبتسيو) ىلاعت هلوق 4 هعبارلا ةجحلا])

 مايق لبق نوكي نأو دبال ايندلا ف نوكي نمب مهراشبتساف « ايندلا ىف اونوكي نأو دبال مهب اوقحلي
 ىفو « ةمايقلا موي لبق ءايجأ مهنوك ىلع اذه لدف « ةايحلا عم نوكي نأو دبال راشبتسالاو « ةمايقلا

 اكاد ايم بع ل دم الز اذه

 0 رس و و | نع ىورام 4 ةسماخلا ةجحلا )

 حرست و اهرامث نم لكأتو ةنجلا رامتأدرتاهناو رضخ ريطفاوجأ ىف ممحاورأ نا» ءادبشلا ةفص
 مهمعطمو .مهتكسم بيط اوأر الف شرعلا تحت بهذ نم ليدانق ىلإ ىوأتو تءاش ثيح

 دابجلا ىف اوبغري كاذب ىلاعت هللأ عنص امو ميعنلا نم هيف نحتام نودلعي انموق تيلاي اولاق ممارس

 ىلاسعت هللا لزنأف اورشبتساو كلذب او-رفف كناوخا غلبمو مكنع ريخم انأ ىلاسعت هللا لاقف

 ليقف اهنعانلأس :لاقف ؛ةنآلا هذه ..رع هنلع هللا ىضر دوعسم نبأ لئسو «ةيآلا هذه

 دبعنب رباج نعو ؛ ءارضخ ةضور ىف ةباور ىفو ؛ ءارضخةبق قةنجلا باب رهن ىلع ءادبعلا نأ ان

 هللا هايحأ دحاب بيصأ ثيح كابأ نأ كرشبأ الأ» ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هللا

 كيف لتقأف ايندلا ىلا قدرت نأ بحأ براي لاقف كب لعفأ نأ ورمع نب هللا دبعاي ديرتام لاق مث

 ىف ىعكلا نمظ,اهراكفا نكع فيكف « زتاوتلادح تغلب ابن كت ابلااذهىفتاياورلاو ءىرخأ ةرم

 حور هيف ناك اذا مسجلا معنتي اماو « معنتتال حاورالا نال ةزئاجب ريغ اهنإ : لاقو تاياورلا هذه

 حاورالا هذهنأ ىضتقي هرهاظىورملاربلا :اضيأو « ةوةلاةلزنم ندبلا نم حورلا ةلزنمو ؛ حورلاال



 مف . ةيآلا هللا لييس ىف اولتق نيذلا نيسحت الود ىلاعت هلوف
 مل ةيآلا هذه لوزن تقو ىف نآل ءدحأو ردب ءادبش ىف ةدراو ةيآلا هذه (ىلوألا ةلأسملا)

 نيدهاجلا نورفني امتإ نوقفانملاو « نيروهشملا نيمويلا نيذه ىف لتق نم الإ ءادهشلا نم دحأ نكي

 لئاضف نيب ىلاعت هللاو , نيملسملا نمنيمويلا نبذه ىف لتق نم لثم نيلوتقم اوريصيالتل داهجلا نع

 « لتقو نيمويلا نيذه ىف دهاج نمي هسثنلا ىلا نيبلسلل ايعاد كلذ ريصيل نيمويلا نينه ىف .لتق نم

 لضي نأ ودقتبو ءالصن مل امبرو ايندلا معن ىلا لصو امبرف داهجلا كرت نم نأ مالكلا قيقحنو

 هنوكح ع 0 وهو |اعطق 00 ب زاف داهجلا ىلع لبقأ نمو « لياقو ريق وهف هيلا

 0 20 ةاينلا ىلع لابقالا 3 نبظ كلذكرماألا:ناكباذاو“ مقم ماد وهف امظع

 نوكي نأ اماف « ءايحأ نيلوتقملا ءالؤه نوك ىلع لدي ةبآلا رهاظ نأ لعا (ةيناثلا ةلأسملا)

 نوريصيس مهنأ دارملا نوكي نأ اماف ؛ ةقيقحلا وه هنم دارملا ناكناف « ازاجم وأ ةقيقح هنم دارملا

 نوكينأ اماف « دارملا وه اذه نوكي نأ ريدقتب و « لاحلا ىف ءايحأ مهنأ دارملا وأ « ءايحأةرخآلاىف

 اهركذ نكمي ىتلا هوجولا طبض اذهف « ةينامسجلا ةايحلا تاسثإ وأ ةيناحورلا ةاخلا تانثإ دارملا

 . ةيآلا هذه ىف

 عاجلا كيفودم فاعأ؟ةرخالا ف ناواريصت مهنأب ل نأ(لوآلالامحالاإ

  ىكحام مهنع هللا كح نيذلا نيقفانملا نآل كلذو : لاق ىعكلا مساقلاوبأ مهنم ؛ ةلزتعملا ىملكتم

 م نولتقيف لتقلل مهسفنأ نوضرعي : : لسو هيلع هللا ىلص دمع باحصأ :نولوقي اوناك

 ىلاعت هللا مهب ذكف « داعيملاو ثعبلا ممدحجل كلذ نولوقي اوناك امبإو , ريخ ىلا نولصي الو

 .ةراشبلاو رورسلاو حرفلا عاونأ مهلا لصويو نوقزربو نوثعبي مهنأ ةيآلا هذهب نيبو

 :هوجو هيلع لذيو « لطاب اندنع لوقلا' اذه نأ معاو

 هلم  ةيآلا لوزن دنع ءايحأ مهنوك ىلع لدي هرهاظ (ءايحأ لب) هلوق نا(ىلو ألا ةجحلا))

 . رهاظلا نع لودع كلذ دعب ءايحأ نوريضيس مهنأ ىلع

 باذعلا بناج نم حجرأ ناسحالاو لضفلاو ةمحراا بناج نأ كنشال هنا (ةيناثلا ةجحلا))

 اوقرغأ)لاق ىلاعتهناف بيذعتلا لجل ةمايقلا لبق مهايحأهنأ باذعلا لهأ فرك ذىلاعت هنإمث ؛ةيوقعلاو

 اهيلع نوضرعي رانلا) ىلاعت لاق اًضيأو « ةايحلاب طورشم بيذعتلاو ؛بيقعتلل ءافلاو (ارانا ويك

 لهأ لغح ناللف.« بيذعتلا ل + لل ةمارقلا ءابق كاف ءانحلأ تادقلا هلهأ هتلا لكل اذار قر 12

 ىلوأ كلذ ناكةباثالاو ناسحالا لجل ةمايقلا لبق ءايحأ باوثلا

 هيلع لوسرلل لاق امل ةنجلا ىف ثعبلا دنع ءايحأ مهلعجيس هنأ دارأ ول هنأ (ةثلاثلا ةجحلاإ)

0 



 ةيآلا هللا ليبس ىف اولتق نيذلا نيسحنال و هىلاعت هلوق ا

 - ملا 6062 | ةاساخح وهاب و ا ه-أ 021 ةصارس هد 2

 نسف 0 لب اتاوما هللا 0 ى | 0 : ا ننكالو

 رع 2 شام هز 7-00 دا ا 6 ت17

 00 ندورشتس و هلضق نم هلا هنآ اَمب َنيحرَ 1١« 542 كوفزري 0

 1 اج هد ترا سأ د 6- 6 س1 ل 6 ع6 م

 ه1 ٠ نونرحي مثلو مِمَلَع فوح آلآ مهَلَخ نم م اوقَحْلي

 0161 نكت ليقلا ع نرحتلا ناف رهاظ قرغلا نأ عم كلذينالدتسالا هج وام : لبق ناف

 ؟ ةّبلا نكمي ريغ وهف توملا نع

 كلذو ءردقلاو ءاضقلاب انفرتعا اذإ الإ ىثمتي ال ىلاعت هللا هركذ ىذلا ليلدلا اذه : باوجلاو

 0 لتقبال رفاكلا نأ أاتفرتعا ؛ هردقو هللأ ءاضقب الإ دوجولا ىف < علا ل اخديال أناق اذإ انا

 / ا كلف اذإ 1 .٠ كتلك الا حيصيف 2 قرف هير نو لتملا سس قال كئنيحو 0 هللأ ءاضقب الإ

 0 ذ ىذلا هجولا نم ًارهاظ لتقلاو توملا نيب قرفلا ناك. هئاضقو هتلاريدقتب سيل دبعلا لعف

 ةيالاهذهنأ تيثف ؛ الطاب ن وكي كلذ ىلإ ىضفملانأ مواعمو « ىلاعتهللاهركذ ىذلا ليلدلا داسفىلإ ىضفتف

 رذحلابنيلختشم عن وك ىفنيقداص متنك نإ : : ىنعي(نيقداص متنك نا)هلوقو .هللا اضقب لكلا نأ علاد

 بلاطملاىلإلوصولاو 2 هراكملا نع

 نوقزري مهبر دنع ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس ىف اولدق نيذلا نيسحت الوإل ىلاعت هلوق

 فوخال ترأ مهفلخ نم مه اوقحلي مل نيذلاب نورشبتسيو هلضف نم هللا مات ا؟ نيحرف

 «نونزحي هالو مهلع

 ف 0 لتقلا ل1 يضف داهذلا : اولاق نأ 1 اوطبث امل موقلا نأ لعا

 هللا نأ مس« ٠ , داهجلا نع رذحلا بجوف « هوركم ءىث لدقلاو .دحأ موي داهجلا ىلإ جبد ع

 را 9 ءاضقب لصحم امتإ لتقلا نأ 5 00 : طوق نأ نيب ىلاعت

 نمو « هنع زارتحالا هنكميال لتقلا هل هللا ردق رف « هردقو هللا ءاضقب لصحي توملا نأ اك

 رخآ باوحي ةيآلا هذه ىف ةسمشلا كلت نع باجأ مث .لتقلا نم هيلع فوخال لتقلا هل ردقي مل

 هللا هاحاشاب حانس لزؤتتملا ركل ذ لاقي تاكو اء هزوتزكم نيش هللا لبيس ىف :لتقلا نا لسنال 0

 بتاره لجأىلا هلصوأو قزرلا عاونأ ل ضفأهاطعأو ؛ ةءاركلاو ةبرقاا تاجردب هصخو تقلا دعب
 لئاسم ةيالافو مظنلا هجو اذهف ءاهوركم نوكيزتقلا اذهلثمنا لوقي لقاعىأف ؟رورسلاوحرفلا



 /أ/ ةيآلاءاواتقامانوءاطأول اودعقو مهن اوخأل !ولاقنيذلا» ىلأعت هلو

 22 نع #6 ديدمألا تل 62 رواجا كا را و راج 6-2 20-_ َك

 مدعا نع اًورداف لق :ةام انوع اولا دما و اورو

 ل ةهد ع6

 ١« 2 نيقداص منك نإ كفدودلتا

 توملا مكسفنأ نع اًورداف لق اولتقام انوعاطأول اودعقو مهناوخال اولاق نيذلا ) ىلاعت هلوق

 ( نيقداص منك نإ

 اك مهنأب ىلاعت هللا مهفصو (مانعبتال الاتق لعن ول) اولاق مهنأ مهنع هللا ىح نيذلا نأ ملعا

 مهنأ مهنع ىلاعت هللا كخ ؛ كلذل اوجتحاو مهريغ اوطيث كاذكف « مثدوعقل اوجتحاو اودعق

 هيلعهللا ىلص لوسرلا ةقفاوم هدارم نم اوفوخف « اولتقا» انوعاطأول نيجراخلا نإ مهناوخال اولاق

 « لتقلا نم نيبلسملا :ىلع رافكلا نم دحأ موي ىرجام اوفرع امل لتقلاب رافكلا ةيراحم ىف ٍلسو

 ناطيشلاهدروبام ىرجب ىر< بواقلا ىف ةيبشلا هذه عوقو ناكفةايحلا ةبحم عابطلا نه مولعملا نآل

 لئاستم ةيألا ىو“: ساؤولا نق

 (اوقفان نيذلا) نم لدبلا ىلع بصنلا : اهدحأ : هوجو (نيذلا) لحم ىف «ىلوألا ةلأسملا)

 مث : ريدقتب ءادتبالا ربخ ىلع عفرلا : امثلاثو (نومتسكي) ىف ريمضلا نم لديلا ىلع عقرلا : اهيناثو

 « مذلا ىلع ابصن نوكي نأ : اهعبارو ؛ نيذلا

 : مصآلا لاقو « هياحصأو ىنأ نب هتلادبع (اولاق نيذلاب) دارملا : نورسفملا لاق يناثلا ةلأسملا)

 وهفلوقلااذهو « دحأ مويداهجلا ف ملسو هيلعهللا ىلص ىنلا عم جرخ ىنأ نب هللادبع نالزوجال اذه

 اولتق ام دوعقلا ىف ىأ (انوعاطأول اودعقو مهناوخال اولاق نيذلا) لاق هنآل فلخت دق نميف عقاو

 مف ةهيش هلعجيل كلذ ىف ةينلا ىوق وه نملو داهجلا ىلا 0 نمل هلاق « داهجلا نع رخأتم مالك وهف

 . داهجلا نع م مل اراص هدعب

 نم داراا نايب قبس دقو . مهاؤخإ لجأ اولاق ىأ : مهناوخال اولاق (ةشلاثلا اةأسلا)

 للص لوسرلا ةوادعىف وأ ءرادلا ىف: ةكراشملا ببسب ةوخالاوأ ءبسنلا ىف ةوخالا ءةوخالا هذه

 ملعأهللاو؟ناثوالا ةدابع ىف 5 ملسو هيلع هللا

 داهجلانعدوعقلادوعقلا اذهىنعمولاحلل(اودعقو)هلوقىفواولا :ىدحاولا لاق 4 ةعبارلا لأسم ال

 كلذ نع هللا باجأ مث « اولتقي ملو اوملسل انلعف اك اولعفو اندعق ياودعق ول ضع لعق نس انه

 . نيقداص متنك نا توملا مكسفنأ نع اورداف لق) هلوقب



 ةيآلاءنومتكيام ملعأهللاو :ىلاعت هلوق 4

 مهنم برقأ ذئموي رفكحلل مثال لاقف باوجلا اذه اوركذام دنع مهلاح نيب ىلاعت هنا مث
 لئاسم هيفو <« نامالل

 نامبالانورهظي ةعقاولا هذهلبق اوناك مهنأ : لوألا : ناهجو لءوأتلاف (ىلوآلا ةلأسملا)

 كلذب اودعابت نينمؤملا ركسع نع اوعجر ايلف « مهرفك ىلع لدت ةرامأ مبنم ترهظامو مهسفنأ نم

 نيئم وم مهم 93 مم ني نأ نع

 معنول) مطوق ًاضيأو ؛ نيداسملا نم اوسيل مهنأ ىلع لد نيدلسملا ةنواعم نع مبعوجر نأ معاو

 ةيرخسلا ىلعامإل دي مالكلا اذه نأ انيب انالكلذو : نيم لا نم اوسيل مهنأ ىلع لدي (مانعبتال الاتق

 . رفك ادهنم دحاو لكو ملسو هيلع هللا للص ىنلا لوقب قوثولا مدع ىلع اهإو : نيمسملاب

 لهأل مهنم ةرصن برقأ رفكلا لهال مينأ دارملا نوكي نأ ليوأتلا ىف (ىاشلا هجولاإ

 . نيك رشملا ةيوقت ىلإ رحب لازعنالاب نيملسملا داوس مبايلقت نال .نامالا

 نسحلالاقءرافك مهنأ ىلعىلاعت هللا نم صيصنت !ذه نا : ءاملعلا رثك أ لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا

 هذبف (نودي زيوأ فلأ ةئام) هلوق لثم وهو «٠ نوكر شم مهنأب نيقيلا وهف (برقأ) ىلاعت هللا لاق اذا

 لك هيلا تلد الف ؛ رفكلاو نامالا نع كقني نأ نكم ال فلكملا اضيأو , اهف كشال ةدايزلا

 ةملكب ىنأ نم نأ ىلع ليلد ةبآلا هذه : طيسبلا ىف ىدحاولا لاقو . رفكلا لوصح مزل برقلا

 «نيرفاك اوناك مهنأ عم مهرفكب لوقلا قلطي مل ىلاعت هنال « هريفكتب لولا قاطي ملو رفك مل ديحوتلا

 . هللا لوسر دم هللا الإ هلإ الب لوقلا رابظال

 مهف « مهلقل فلاخم مهناسل نأ دارملاو (مهمولق ىف سيلام مههاوفأب نولوقي ال ىلاعت لاق مث

 . رفكلا ممولق ف نورمضي مهنكل ناسللاب نامبالا نوربظي اوناكنإو

 .(نومتكي امب ملعأ هللاو 9 لاق مث

 هللا ور هلرف اف حالا نمد لعأ امهدحأ نوكيال ناملاعهبلع اذا مولعملا نإ : ليق ناف

 (نومتكي امب للعأ

 . هريغ هملعي الام لاوحالا كلت ليصافت نم ىلعي ىلاعت هتلانأدارملا : انلق
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 هيلعلوسرلا هنا : مصآلالاق : لوألا : ناهجو ؟وه نم لئاقلا اذه نأ (ىلوألا ةلأسملا)

 هركسعب جرخ امل لولس نب ىبأ نب هللادبع نأ ىور : ىتاثلا . لاتقااىلإ موعدي ناك مالسلاو ةالصلا

 مهم جرخ نيذلا فلآلا ةلمج نم ةئامثث اوناكو اوعجرف « لتقلا ىف انسفنأ ىقلن مل : اولاق دحأ ىلإ

 : ىراصنالا هللادبعنب رباجوبأ مارح نب ورمع نب هللادبع مل لاقف ؛ سو هيلع هللا لص هللا لوسر

 (مل ليقو) ىلاعت هلوق نم دارملا وه اذبف ودعلا روضح دنع مكموقو مكين اولذخت نأ هللا 5 ذأ

 . اذه هللا دبع لوق ىنعدي

 مالسالاونبدلا بح بق ناكنإ ىنعل (اوعفداوأ هللا ليبسف اولتاق) هلوق ة يناثلا ل أسملا»

 38 ارك مكيلدأو 2 نع ًاهفد ايراتاقن, «.كلدكا |: ركش 6 مالسالاو نيدلل اولتاقف

 ودعلا اع اوعفدا : يرج نباو ىدسلا لاق . ايندلا لاجر نم وأ 2 لا معا

 ؛ ةمظعلاو ةبيطا بابسأ دحأ ةرثكلا فأل : اولاق « انعم اولتاقت ل نإ انداوس ريثكتب

 .:هجولا وه لولا

 نردلا باط اومدق مهنأب عيرصت (اوعفداوأ هللا ليبس ىف اولتاق) ىلاعت هلوق ((ةثلاثلا ةلأسملا )

 تامملا لكىف ايندلا ىلع نيدلا مدقي, نأو دبال ملسملا نأ ىلع لدي كلذو ءايندلا بلط ىلع

 باوجلاوهاذهو (ناماللمهنم برقأ ذئموي رفكلل# رك معنول اولاق) ىلاعت اقم“

 اذيلف ةجلآ نداخف ال نيه رفلا نايدارألا نوك نأ: لوألا نا رك 30 ةركذ ىذلا

 كود يذلا نأ ا مكانعبتال الاتق ىمسي نأ حلصي ٠! لعن ول ىنعملا نوكي نات

 ؛ ةنيدملاب ةءاقالا ىف ناك هللا دبع 0 نال هكلبتلا ف نسفنلا ءاقلإ ىهاامعإ واه لاتق هل لاك هيلع

 : جور ابوصتسيناك اهو

 ىف نظلا نآل كلذو . دساف وهف لوألا هجولا وه مالكلا اذ 0 دارملا ناك نإ هنأ لعاو

 اذهل ليق ولو : مويلا كلذ ىف ةرهاظ تناكلاتقلا لوصح تارامأو « ملعلا ماهتد مئاق ايندلا لاوخأ

 لع مدقت الا نأ برا ىف هفيس رهش نم تذهاش ول كل ىعبيف : 9 اذه رك أ ىذلا ققالل

 دابجلا نأ الأ لنا“ اك دلا روم (فركناف رصقلا اش تا لوقا اا دككو تلاع كي ملعتال كنآلهتلتاقم

 لدف ؛ دحأ لبج دنع ةنيدملا نم مهرق نم ىوقأ تارامأالو « ةبراحلاتارامأ روهظ دنع بجاو

 , سييلتلا امإ باوجلا اذه ركذ نم مهضرغ ناكهنإو « قافنااو ىزلا ةياغ ىلع باوجلا اذه 8

 امل ىلاعت هللا ها نأ نلطاب ًاضيأ وهف ئاثلا هولا وه قفانلا نار ناك نإ انأو

 , خللا »ف سفنلا .ءاقلإ لاتعمل كلذ لإ جورأ لا نك " ةناعالاو ةرصنلاب مهدعو
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 زاجلا ليس ىلع حص ؛ مازهمالا كلذ ىلإ ةيدؤم ةبراحملا كلت تراص مث , ةيراحمناب 0

 0 كلذ لصح لاقي أ

 هب 1 كلذب هللا ءاضق نذالا ف تارا نأ ناي نأنع لوقنملا وهو « عبارلا هجولا

 عقو كلذ نأ لبق اذإ لع اعإ ةيلستلاو 0 مهءاصأ ع نيزمؤملل هكا ةيآلا نال كو اذهو

 هللا ىضق ا نوضرب ذئنيخ ؛ هردقو هللا ءاضقب

 نيقفانملا رع نينمؤملا زيمل ىنعملاو (اوقفان نيذلا ملعيلو نينمؤملا إعيلوإل لاق 5

 لئاسم ةيالا ىفو

 رضأو ناميالا ةيلك رهظأ اذإ قفانموهف لجرلا قفان : لاقي : ىدحاولا لاق (ىلوألا ةلأسملا))

 ءاقفان نم وه : ةديبعوبأ لاق 5 كوالا ّح 0 م ىلع ةقافتشا 5 فلتخ ا ىالسإ مسأ قافنلاو 14 افالخ

 رخآلا نم جرخ ناك امّيأ نمبلطاذاف . ءاقفانلاوءاعصاقلا : نابابهل وب ريلارحجن ألك لذو ؛ عوبريلا

 هتبلط امهيأنف ؛ رفكتلا رامضإو مالسالا رابظإ ءنيقي رطهسفنل عضو هنآلل , قفانم هنإ قفانملل ليقف

 رت. هنأ هاتعمو ء« برسلا وهو قفنلا نم قفانملا : ىرابنالا نبا لاق : ىناثلا : رخآلا نم جرخ

 هركذىذلاهجولا اذه ريغ ىلع نكل 3 ءاقفانلا ند هدم هنأ:ثلاثلا.برسلا ف لجرلارتستي اك مالسالاب

 اذإ ىتح ءرحجلاقوفامم ققري هنامث ء« ضرأآلا ل خادف عوبريلا هرفح ر حج ءاقفانلانأو هو « ةديبعوبأ

 هتشاف اذاؤ 8 هنطاب َّق روكشلا رد اا قفانم قفانملل ليقف ) ع ها بارتلاعفد بر هبآر

 . مالسالاب كف رفكلا كلذ هنع ىىر

 نذأ ملعلا اذه هل لصحي نأ لكل نأ دعي هرهاظ نينكؤملا ملعيلو) هلوق ةيناثلا ةلأسملا )

 ملعلا نم انبه دارالاف « ىلاعت هللا مع قح قى لاحم اذهو « هللا مع ددجتب, رعشي اذهو « ةيبصملا كلت َّق

 كلت ىف نذالا لصح رخآلا نع امهدحأ زيمتيلو ٠ قفانملا نم نمؤملا نيبتيل : ريدقتلاو « مولعملا

 . ملعأ هللاو ةمدقتملا تايآلا ىف ىنعملا اذه ريرقت مدقت دقو  ةبيصملا

 ١) نيقفانملا قافنو نينمؤملا ناميإ ملعيلو : هريدقت « فذح ةيآآلا ىف «ةثلاثلا ةلأسملا .

 نيقفانملا معيلو : لقي لو (اوقفان نيذلا معيلو نينمؤملا معيلو) لاق مل : ليق ناف

 (نينمؤملا ملعيلو) هلوقو « هددسجت ىلع لدي لعفلاو « ىنعملا كلذ ديك أت لع لدي مسالا :انلق

 ار ادق مهنوك ىلع لدبف (اوقفان) لو 8 هيف نيلشتم مهناعإ ىلع ني رقت سم مهنوك ىلع لدي

 تقولا كلذ ىف قافنلاب ةقئاللا لامعالا ىف

 : لئاسم هيفو (اوعفداوأ هللا ليبس ىف اولتاق اولاعتت مل ليقو) ىلاعت لاق م
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 لا ميهاوُأ و نامالا مهنم تا دلو , رفكلل م كانعبتال

 2-2 يب هَ سار 62 بص 2 6

 ءاد»» نومي ام مل ءأ لاو مهيولق ىف

 معأهللاو هلاادنع ىط دعلا نركلنأ تجوب نا [نهىلإ عقب نا 1351 لنك اا

 ليقو ءاوقفان نيذلا ملعيلو نينمؤملا ملعيلو هللا نذابف ناعما قتلا موي مكباصأ امو إل ىلاعت هلوق

 مهنم برقأ ذئموي رفكلل مه مكانعبتال الاتق لعن ول اولاق اوعفدا ىإ:هللا ليس ىب التاق !ىلاعت مل

 («(نومتكي امب لعأ هللاو مهبولق ىف سيلا» مههاوفأب نولوقي نامبالل

 مهتباصأ اهنأ لوألا ةيآلاىفركذف (ةبيصم متاصأ املوأ) هلوق نم مدقتاب قاعتماذه نأ معا

 نع نمؤألا زيمتي نأوهو ءرخآ هجول مهتباصأ اهمأ ةيآلا هذه ىف ركذو٠ مهسفنأ دنع نمو مهذب

 : لئاسم ةيالا ىفو  قفانملا

 نيم ا عمجامهدحأ :ناعنملاو ؛ دحأ موي دارملا (ناعملا قتلا موي) هلوق «ىلوألا ةلأسملاإل
 نايفس ىبأ عم اوناكن يذلا نيكرشملا عمج ىتاثلاو ؛ ؛ لو هيلع هللا ىلص دم باجصأ

 كرتو ةيلختلا نع ةرابع هللا نذا نأ : لوألا : هوجو (هلا نذابف) هلوق ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 عفديال ءىثلا ىف نذالا نآل ؛ مهلتبيل مهنم مبعنمم مل هناف رافكلا ةياختل نذالا راعتسا « ةعفادملا

 ب كرت ىلع نذالا ظفا قلطأ نذالا مزاول نم ةعفادملا كرت ناكاملف « هدارم نع نوذأملا

 زاجملا ليبس ىلع

 كانذآ) هلوقكو « مالعإ ىأ (هللا نم ناذأو) هلوقك هملعب ىأ : هللا نذابف (قاثلا هجولا)

 : ل ف هيف ىدحاولا نعط . ملعلا ىنعمب كلذ لكو (هللا نم بر اونذاف) هلوقو (ديهش نم انمأ»

 عيمج ىف ماع هملع نال ؛ هملعب اعقاو ناك اذإ الإ ةيلستلا عقت الو مهباصأ ام نينمؤدلل ةيلست ةيآلا

 (هبلعب الإ عضت الو ىثنأ نم لمحت امو) ىلاعت هلوق ليلدب تامولعملا
 هنأ ينعملاو (مكياتبيل مهنع مكفرص من) هلوق ليلدب :سمآلا نذالانم دارملا نأ (ثلاثلا هجولار)



 5. الأ نردقا لم نك لعاشا نإ ىلاقت هلو م

 : لئاضم“ةيفو (مكسقنأ اليغ نم اوه) لق هلؤق :'ىانلاو ؟ ةئقاولا هده نودعتست فركف . ةتقاولا

 ةبيصملا هذه ىف متعقو امنإ مكنأت لوآلا : نيهجو نم باوجلا اذه رير#ت (ىلو ألا ةلأملا ١)

 ىةحلصملا :لاقمالسااهيلعلوسرلا نأ : اذوأ :رومأ ىفلوسرلا اوصدم:ألكلذو مكتيصم مؤشل

 ” امنا. نإ لإ هج 2 ةيرفلاج امل: جور لاالإ اوبأرهو ؛ انهه قبنلب ةنيدملا نم جرختال نأ

 اوقرفوناكملا اوقرافمهنأ : امعبارو . ةعزانملانممهنيب عقوام : اهثلاثو . مهلشف نم مهنع هللا ىحام

 «ودعلاةبراحىفمالسلاه يلع لوسرلا ةعاط نع مهضارعإوةمينغلا باطب مهلاغتشا : اهمسداخو . عمبا

 نإ) لاقاك « ةيصعملا كرت طرشب رصناا مدعوامإ ىلاعت هللاو « ىداعموبونذ اهلك هوجولا هذهف

 ٠ طورشملا تاف مرجال طرشلا تاف اءلف (كبر كددمب اذه مهروف نموت ايواوقتتو !وريصت

 مالسلا هيلع لي ربج ءاج : لاق هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع ىورام :ليوأتلا ىف «ىناثلا هجولا

 ءادفلا مذخأ ىف كموق عندام هرك دق هللا نإ داي : لاَقف ءردب موي ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا ىلإ

 اوذخأب نأ نيبو , مهقانعأ اوبرمتيف ىراسأللا اومدةي نأ نيب ممريخت نأ كرهأدقو « ىراسالان م

 هللالوسراي : اولاقف ؛هموقل كلذ ملسو هيلعهللاىلص هللالو مرركذف « مهتدعج ممم لتقت نأ ىلع ءادفلا

 : مهددعب انه ديمتس نأ ىضرنو « ودعلا لاتق ىلع هب ىوقتنف ؛ مهم ءادفلا د اناودإ و ان اقع

 ىأ (كسفنأ دنع نم وه لق) هلوق ىنعموهف ء ردب لهأ ىراسأ ددع الجر نوعبس دحأ موي لتقف

 . لتقاا ؟رايتخاو ءادفلاذخأب

 نموه لق) هلوقب ىلاعت هلل ةقولخم ريغ دبعلا لاعفأ نأ ىلع ةلزتعملا تادتسا 4ةيناثلا ةلأملا ١

 ديعلا ةرادقل اين ات الاوساخ الصاخ كلب نوكي نأ: رئادقتب نأ :.اهدخأ وذل. نق (كفنأ دنع

 ىلع رفاكلا طلسي فيك هللا نأ اوبجعت موقلا نأ : اهيناثو « ًابذك ( مكسفنأ دنع نم) هلوق ناك. هيف

 ؛ مكلعف م ؤش ببس هوركملا اذه ىف متعقو اسنإ مكأ ركذ ناب بحل لاأ 1ك للان ىعكللا

 اذه نيأ نم ىأ ءاذه ىنأ) اولاق موقلا نأ : متلاثو . باوجلا اذه حمصي مل هلل اةلخ مهلعف ناكولف

 . لاؤسلل ًاقباطم باوجلا نكي ل دبعلاوه امل ثدحملا نكي مل ولف . ثودحلا ببسل باط اذهف

 . ىلاعت هللا داحياب دبعلا لاعفأ نوك ىلع ةلادلا تاب.الاب ضراعم هنأ : باوجلاو

 ردات متر بصو متيث ول كرصأ ىلع رداق هنا ىأ (ريدق ءىثلك ىلع هللا نإ ىلاعت لاق ص

 لعف نإ : اولاق ىلاعت هلل قولخم دبعا|لعف نأ ىلع اذهب انباحصأ جيتحاو : متيصعو متفلاخاذإ ةيلختلا لع

 عنتمادبعلا هدج وأو اذ « هداحيإ ىلع ارداق هللا ناكاذإو « هيلغ ارداقىلاعت هلل اقولخم نوكف .ىبث دبعلا

 ' لاحم دوجوملا داحيإ نآل ؛ هداحيإ هللانم عنتمادبعلا هدجوأ امل هنألل ؛ هداحيإ ىلع ارداق ىلاعت هنوك



 / . ةيآلا ءاهلثم متبصأ دقةبيصم كتباصأ املوأ هىلاعتهلوق

 هر 2 ماع َيووورثو تتسهرهس مهرثه جك هد همس 2

 مسفندنعنمر م متل اهيلثم - ميَصأ دق ةبيصم ٌَباَص 0
 لسا <

 مى 2700 بنار ساس س12

 ١(« "ه2 ربدق ءىش لك ىلع هنأ نإ

 هلا نإ مكسفنأدنع نم وه لق اذه ىنأ متلق اهلثم متيصأ دق ةبيصم مكباصأ املوأ ل ىلاعت هلوق

 (ريدقءىش لك ىلع
 ىلإهوبسن نأب لسو هيلع هللا لص لوسرلا ىف اونعط مهنأ نيقفانملا نع ربخأ ال ىلاعت هنأ ملعا

 املهللا دنع نم الوسر ناكول : مهلوق ىهو ةيآلا هذه ىف ىرخأ ةهيش مهنع ىكح : ةنايخلاو لولغلا

 هلوقب هنع هللا باجأو . اذه ىنأ : ملوقنم دارملا وهو : دحأ مويىف رافكلا نم هركسع مزهنا

 مظناا هجو نايب اذهف كتايصع مؤشب لصح امإ مازهنالا اذه ىأ (مكسفنأ دنع نه وه لق)

 لئاسم ةيآلا ىفو

 دق) هلوق ىفو ؛ دحأ ةعقاو اهنم دارملا (ةبيصم كتباصأ املوأ) ةبآلا ريرقت 4 ىلوآلا ةلأسملا)

 نال كلذو ءردب موي متبصأ نق مانكم نأ نرتكداللا لع وهو :لاؤاللا 31و متبصأ

 . نيعبسأو رسأو نيعبسردب 0 مهم نودلسملالتقو « نيعبس دحأ موي نيماسملا نمأولتق نيك رشملا

 اوصعامل مث ءدحأ موي لوألا ىف ًآضيأ مثومزهو ؛ ردب موي رافكلا اومزه نييلسملا نأ : ىناثلاو

 اذهو ؛ ةدحاو ةرم لصح نييلسملا مازهناو « نيترم لصح نيكرشملا مازهئاف ء نوكرشملا مهمزه

 ءردب موي نيكرشملا نم اولان نيملسملانأ اي: لاقفهجولا اذهىف ىدحاولا نعطو : جاجزلا رايتخا

 دحأ موي امأ ؛ ةتبلا نيبليمملا اومزه ام مهنكلو « دحأ موي نيبلسملا نم اولان نوكرشملا كاذكف

 .رمآلا بلقنا مث الوأ نيكرشملا اومزه نومل لاف

 ىللعقيتال ايندلا رومأ نأ ىلع هيبنتلا وه :(اهماث» متبصُ دق) هلوق ىف ةدئافلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١9

 (اذه ىنأ متلق) هلوق امأ « ةدحاو ةرم كوم زم نأ ىف داعبتسا ىأف نيترم مهومتمزهاملف .دحاو جبن

 : ناتلاسم هيفف

 انعمو «٠ قحلا نيد وه ىذلا مالسالا رصنن نحن اولاق مهنأ مهبجعت ببس (ىلوآلا ةلأسملا)

 !انالع كور دم اوزا م هللاب كرشاا نيد نورصني مهو ؛لوسرلا

 أ لاؤسلا ةءاكح دنع هجردأ ام : لوألا : نيهجو نم ةبيشلا هذه نع باجأ ىلاعت هنأ ملعاو

 هذه لثم مهنم مترصأ اذاف ءدحاو جبن ىلع قبتال ايندلا لاوحأ نأ ىنعي (اهملثم متبصُأ دق) هلوق وهو

 «؟9-_ رخفس ١١١



 ةيآلا«مييكزيو هتايآ مهيلع ولتي» ىلاعت هلو /ى

 ناشي ل اة درا ةهعطالا لك أو لتقااو نلاو.ةراخاا زوهتوب قالخآلا لذرأ مهتالخأو
 نأ ىلإ تاجردلا سخأ ىه ىتلا ةجردلا كلت نم همدقم ةكربب هللا مهلقن ٍلسو هيلع هللا ىلص ادم

 نأ كش الو : !هتابيطو ايندلا ىلإ تافتلالا مدعو ةدابعااو دهزلاو ملعلا ىف مألا نا ل

 . ةنملا مظعأ هيف

 اوناكو مهنيبامف اشنو مهف داو مالسلاو ةالصلا هيلعادمح نا : لوقنف هوجولا هذه تفرع اذإ

 لبسأ لاؤ>ألا هذه ةدهاشم عم مهناميإ ناكف ؛لئالدلا هذهىلع نيعلطم ؛لاوحاللا هذه نيدهاشم

 مهنم اثوعيم هنوكب مهيلع هللا نم ىناعملا هذبلف « لاو>آلا هذه ىلع نيعلطم اونوكي مل اذإ ام

 هك اذ 2 راد ال كلذوأ ةنملا تقلوحا هجحو:هنقو (مبسفنأ نم الوسر مهف ثعب ذإ) لاقف

 اكرتشم ناكم السلا هيلع يهارباب راختفالان آل كلذو (كموقلو كل ركذل هنإو) لاق 5« مهل ارخخو

 ةاروتلاوىسعو ىسو«نورختفي اوناكىراصنلاودوهملا نامث . برعلاو ىراصنااودوهلا نيب هيف

 راص نآرقلا لزنأو مالسلا هيلع ادمح هللا ثعب الف : كلذ لباقيام برءللناك اف «ليجنالاو

 (مهسفنأ نم) هلوق ىف ةدئافلا هجو وه اذهف « م»آلا عيمج فرش ىلع ادئاز كلذب برعلا فرش

 ( ةمكحلاو باتكلا مهماعيو مهيكزيو هتايآ مهيلع ولت كلذ دعب ىلاعت لاق مث

 «هب لمعلا لجأل ريخلاو  هتاذل قملا فرعي نأ ىف : نيرمأ ىف ناسنالا لاح لاك نأ ملءاو

 هيلع دمح ىلع باتكلا لزنأ ىلاعت هتلاو « ةيلمعو ةيزظن ؛ناتوق ةيناسنالا سفنلل : ىرخأ ةرابعبو

 اغلبم هنوك ىلا ةراشإ (هتايآ مهيلع ولتي) هلوقف نيتوقلا نيتاه ىف قلخلاليمكتل ايسنوكيل مالسلا
 لوصحب ةيرظنلا ةوقلا ليمكست ىلإ ةراشا (مهكزيو) هلوقو « قلخلا ىلإ هللا دنع نم ىحولا كلذل

 01 طل هراثأ (تاكلار ىرخ !ةراعت و ليوأتلاةفّرعم ل ] ةراشإ (باتكلاؤوز هنهلالا فراعملا

 ليكتتاه ىلاعت نيب مث ءابعفانمو اهللعو اهرارسأو ةعيرمشلا نساحم ىلا ةراشإ (ةمكحلاو) ةعيرشلا

 رف ايدل ديد رراذإ همجلا نال ءنييم لالخ لبق: نيل وناك مهنأ وهو معلا هدهادب

 مظعأ ناك: نيدلا نعباهذلاو لبجلا بيقع ادروو « مالعالاو ملعلا ةمعنلا هجو ناكاذاف ؛ مظعأ

 (ىدهف الاض كدجوو) هلوق ٍهريظنو



 15 , ةيألا «نينم ملا ىلع هللأ نم دل 0( لاب هلوق

 ةلالملاو ىتاوتلاوةلفخلاو لا ار والانأ : ثلاثلاو . ىغيني الامىلع مادقالا نمو طلغلا

 ةءاطلل مهطشن روتف وأ لك مهل ضرع املك هنا ىتح تابيهرتلاو تابيغرتلا عاونأمهلعدروي وهف

 رونب عافتنالا نأ مولعمو « رصبلا راونأ ىرم ىرت قاخلالوع راونأ نأ : عبارلا . اهفمهبغدو

 ىوقيف « سمشلاعواط ىرجم ىرجب ىلإ ىلقع هرونو . سمشاا رون عوطس دنع الا لكيال رصبلا

 ةيقيقح ةراشإاذهف ؛ هروبظ لبق مهنع ارثتسم ناكام بيغلا حناول نم مهل رهظيو «هلقع رونب لوقعلا

 . ةثعبلا لصأ دئاوف ىلإ

 هللا اهركذ رومأف ءتافصانم ملسو هيلع هللا لص دم ىف ناكام ببسب ةلصاحلا عفانملا امأو

 (مهسفنأ نم)هلوق اهوأ ةيآلا هذه ىف ىلاعت

 مهنيب امفأشنو ممدلب ىف دلو مالسلا هيلع هنأ : لوألا : هوجو نه اذهب عافتنالا هجو نأ ملعاو

 ىلإ هرمع لوأ نم هنم اودهاش اف . هلاوقأو هلاسفأ عي+ج ىلع نيعلطم هلاو>أب نيفراع اوناك مثو

 ىلع ةمزالملاو . بذكلا #.رع دعبلاو ايندلا ىلإ تافتلالا تدعو « فافعلاو قدصلا الإ هرخآ

 نع هدب و« ةنامالاو دعا هتمزولمهرحا| ىلإ مخل لأ نم كك 1 ل ا

 عاونأ حبقأ ىوعدلا هذه و ىف بذكلا نوكي ىتلا ةلاسرلاو ةوبنلا ىعدا مث ءبذكلاو ةنايخلا

 م 0 3 اوناك مهنأ : ىاثلا ٠ ىروعدلا هذله ىف فداص ذل لك نظ ىلع بلغي «بذدكلا

 ةتبلا قطني مل نيعبرألا مام ىلإ هاروت 15 درا د كاك 0 م مو دحال ذيلتي

 روهظي ملام مولعلا نم هناسل ىلع رهظو ةلاسرلا ىعدا نيكل رانا دكر هنأ م . ةلاسرلاو ةوبنلا ثيدح

 ىذلا هجولا ىلع نيضاملا ءايبنالا لاو-أو نيمدقتملا صصق ركذي هنا مث , نيملاعلا نم دحأ ىلع

 ماهلالاو ىوامساا ىحولاب الإ ىنأتيال اذه نأ لع ميلس لمع هل ند لكف « مهبتك ىف ادوجوم ناك

 ىوعدلا هذه كرتيل جاوزالاو ةريثكتاا لاومألاهاعاوضرع ةوبنلا ءاعدادعب هنأ : ثلاثلا . ىحلالا

 مظعو هزرمأ الغ انو + ةقمشملا لع زبضو رقفلاب عنق لب ؛ كلذ نم ءىث ىلإ تفنلي ملف

 مدقي اممإ بذاكلاو . هللا ىلإ ةوعدلاو ايندلا نع دسعبلا ىف هقيرط ريغي مل مئانغلا تمظعو دالبلا

 ناكهنأ لع كلذ نم ًائيش لعفي مل الف ءابيف عسوتو ام عتمت اهدجو اذاف ءايندلا دجيل بذكلاىلع

 ةوبنلاو لدعلاو هيزنتلاو ديحوتلا ريرقت الإ هيف سيل هب ءاج ىذلا باتكسلا نأ : عبارلا . اقداص

 قملا فرعي نأ ىف ناسنالا لاك نأ مولعمو « تاعاطلا ريرقتو تادابعلا حرشو داعملا تابثإو

 هنأ لقاع لك لع نيرمآللا نيذه ريرقت ىفالإ سيل هباتك ناك املو ؛ هب لمعلا لج الر يخلاو ؛ هتاذل

 , ناثوآألا ةدابع وهو نايدآلا لذرأ برعلا نيد ناك هتيحب لبق نأ : سماخلا : هلوش امف قداح

 ذخأو هناش



 ةيالا نيرا لع نا نميعلا ىلاعت هلوق //

 فرش كل لصح 5 نيملاعلا عيمج نم نا->الاو لضفلا ايازع هصخو لاعت هلل هللا هفرش اذ اذان « ةءاندلاو

 . لقعلا فالخ ىلع هيلا حئابقلا ة ةبسن ىف ؟داهتجاو هيف مكنعطف ؛ كيف هنوك ببسب ميظع

 لك ىلع بجو هدابع ىلع هب هللا نمي ثيح ةبقنلاو فرشاا ىف ناكامل هنا 4 عبارلا هجولا 9
 ناسالاوديلابهءماون وكت نأو هءادعأ اوبرا نأ كيلع بجوف : هيلع ردقيام ىصقأب هنيعي نأ لقاع

 لواقسا الا ىف راتكلا ةدهاج قف نيلسملا ةثيعرت ىلا وعلا هنم دوصقملاو +ناتسلاو .ثففسنلاو

 طقسي ىذلا : اهدحأ : ناعمبرعلا مالكىف نملل : هللا همحر ىدحاولا لاق (ىلوألا ةلأملا)

 اواطيتال)هلوقوهو تيطعأامب نمت نأ : اهيناثو (ىولسلاو نملا يلع انل تار ذل مروع اسلام

 (نونمر يغ ارجالكل ناو .نونمم ريغ رجأ مهل) هلوق ودو عطقلا املاثو (ىذاآلاو نم نملا اب ركتاق

 (كسمأو أن ئماف انواطع اذه) هلوق هنمو « هنم ءازجلا بلطتال نه ىلا ناسحالاو م ا : 3

 اضوع هنم بلطي نأ ريغ نم ءادتبا ىطعملا : ىلاعت هللا ةفص ىف ناذملاو (رثكتست نامتالو) هلوقو

 . لوسرلا اذه ةثعبب مهلا نسحأو مهلع منأ ىأ (نينم ولا ىلع هللا نم دقل) هلوقو

 هتثعب ىف ناسحالا هجونألكلذو ؛ نيملاعلا لك ىلا ناسحإ لوسرلا ةثعب نأ 4 ةيناثثا ةلأسملا)

 هنا ٠ نيملاعلا قح ىفماعاذهو ؛ هللا باوثىلا مءلصويوهللاب اقع نم مهصاخ ام ىلا مهل ايعاد هنوك

 ماعنالا اذهب عفتني مالهنأ الإ (سانلل ةفاكالا كانلسرأ امو) ىلاعتلاق 5« نيملاعلا لك ىلا ثوعبم

 (نيقتيلل ىده)ىلاعتهلوق هريظنو : نينمؤملاب ةنملا هذه ىلاعت صخ ليوأتلا اذهلف  مالسالا لهأ الا

 (اهاشخي نم رذنم تنأ امنإ) هلوقو (سانلل ىده) لاق ع لكل ىده هنأ عم

 عافتنالا ناكامل هنا مث قلخلا ىلإ هللا نم ناسحإ لوسرلا ةثعب نأ معا 4ةثلثلا ةلأسملا)

 ل هيلعهللا لص دمج ةثعب و : رثك ألسرلا ةثعبىف ماعنالاهجوناك رثك أ لوسرلاب

 لاصخلا ن.هيف امببسب ةلصاحلا عفانملا : ىناثلاو « ةثعبلا لصأ نم ةلصاحلا عفانملا : امهدحأ : نيرمآلا

 1 هزيغ ىف ةدوجوم تناكام ىلا

 الئل لن دمو نيوشيَم السرو هلق ىف كاحت هللا اهركذ ىلا قهفاةخعلا 'لصأ ببسب ةعفنملا امأ

 لسرلا ةثعبب عافتنالا هجو : صيلحلا هللا دبع وبأ لاق (لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي

 مدعو مهفلا ةلقوناصقنلا ىلع اوابج قلخلا نأ : لوآلا : هوجو نه وهو نيدلا قيرط ىف الإ سيل

 ةهيشوأ كش مهاب رطخاملكو : اهحقنو لئالدلا هوجو مولع دروأ هيلع هللا تاواص وهف ؛ةياردلا

 كلو « هال ومةمدخ نم محل دبالهنأ نوملعي اوناكناوقاخلانا : ىتاثلاو . اهنع باجأو املازأ

 نم نينمآ ةمدخلا ىلع اوهدقي ىتح مهل ةيفيكلا كلت حرش وهف . ةمدخلا كلت ةيفيكب نيف راع !وناكام



 رو مس < 764 - 0 نه اس هام

 هنآبآ مهلعاوا مهسفنأ نمالوسر 0 ذأ !َنينمؤْلا لع هلأ نم دل

 ءاد:«نيبمل الصنم 9 نم اوناكنإ و ةكحلاَوَ بأ تكلا ميلعيو ميكو

 5ك لكل 1 هنأ 6 5 لاعت هنأ دوصقملاو (نولهعي امب ريصب هتلاو) ىلاعت لاق, 3

 نظلا نع ىلالا ليصفتلا ىلع دابعلا لاعفأ عيمجي املاع ناك اذا الإ متيال اذهو . ءازج هلمع ردقب

 ام ريس هللاو)ةلوق وهو« ىدملا كلذإ !ريكأت لكلاب انملاع هنزك ناين ةقنتأ «نايشللا رار

 رخآ اهجو (لغي نأ ىنل ناكامو) هلوق ليوأت ىفىزاغملا بحاص قحسإ نب دم رك ذو (نوامعي

 ةبهروأ سانلا ىفةبغر ميلا هب هللا هثمبام سانلا مكب نأ ىنل ناك ام ىأ لغي نأ ىنل ناكام : لاقف

 ىلع هللا طخسو ؛ قلخلا ناوضر ىلع هللا ناوضر حجر ىنعي (هللا ناوضر عبتا نفأ) لاق مث مهنع

 ىلع قلخلا ناوضرو ؛ هللا طخس ىلع قلخلا طخس حجرف (هللا نم طخسب ءاب نك ) «قلخلا طخس

 مثرواشو مل رفغتساو مهنع فعاف) لاق امل ىلاعت هنأ ريرقتلا اذه ىلع مظنلا هجوو « هللا ناوضر

 نيدلا فالخ ىلع ناك اذا امأف « نيدلا قفو لبع ناك اذا اردتعم نوكي امتإ كلذ نأ نيب (رمآلا ىف

 ناوضر عبتا نم نيبو ؛ هتعاطو هللا ناوضر عبتا نم نيب ةيوسنلا نكمي فيكف ءزئاج ريغ هناف

 نأ امأو « ةيفخلا ليبس ىلع ةنابخلا نع ةرابع لولغلا نأ انبي انال « لمتحمدرك ذ ىذلا اذهو : قلخلا

 شدا انف رع ويه ةعبنعلا ىرةتاتقلاناالئفلا اذه: صال

 ميك يوهتايآمملعولتي مهسفنأ نم الوسر مهف ثعب ذإ نينمؤملا ىلع هللا نم دقل ال ىلاعت هلوق

 («نيبم لالض ىفل لبق نم اوناكناو ةمكحلاو باتكلا مهلعيو

 هناك !لوواعلا ىلا ةاقن قم طخ نس احل لاك هنأ كوالا: اهيا مظنلا هجو ىف نأ معا

 2 هنم ررظي ملو « مهنيب امف أشنو مهدلب ىف دلو لوسرلا اذه نال كلذو « ةيآلا هذه كلذ لك

 ةناطا م يك اندلاع نضارعالاوآهللا:ىلا ةوغدلا و.ةنامالاو قدصلا الا 7

 ؟ أالوكلذب عنقأ ال : لاق لولغلاو ةنايخلا ىلا هتبسن ىف مث طخ نب اليدنأ «ىناثلا هجولا ل

 0 56 مظعأ نم مكيف هدوجو نا : لوقأ ىنكلو « لولغلاو ةنايخلا نع هتءارب نيبأ انا

 رطخ لقاع ىأف؛ مند 1 كايند ف 5 ةعفاناا مولعلا مكاعيو : ةلطاباا قيرطلا نع مكيك نب هناف

 :ةنايكلا كا ناعنالا فمرة كبي نزال

 لوذحلابابرأ متتأو « مكبر اقأ نمو مدلب لهأ نمو مكنم هنا : لوقي يلاعت هناك (ثلاثلا هجولا )ل



 ةيآلا (هللا دنع تاجرد مهىلاعتهلوق اك

 ناوضر عبتا نم ركذ مدقت دقو ٠ هركذ مدقت دق ءىش ىلا دئاع ريمض : د (ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ك7 ١ لولا ىلإ اذتاع نكي نأ لمتح ريمضلا !ذبف هللا" نم ظحتسإ' ءاب نم ركذو هللا

 . ةنالثلا هذه الا تسيل تالامتحالاو ءاعمامملا وأ

 هللا ناوضر عبتانفأ : هريدقتو (هللا ناوضر عبتا نم) ىلا ادئاع نوكي نأ «لوآلاهجولارإل

 نمىلإ دئاع ريمضلا اذه نا ىلع لدي ىذلاو « مهلامعأ بسح ىلع هللا دنعتاجرد مملبال ؛ ءاوس

 ؛باوثلا لهأف تاجردلا لاعتسا فرعلا ىف بلاغلا نا : لوألا : هوجو «ىلوأ هنأو ناوضرلا عبتا

 منج مهاوأم نأ وهو ؛هللا نم طخسب ءاب نم فصو ىلاعت هنأ : ىناثلا . باقعلا لهأ ىف تاكردلاو

 ةداعزأ : ثلاثلا . هللا ناوضر عبتا نمل افصو (تاجرد مه) هلوق نوكي نأ بجوف « ريصملا سنبو

 نم ناكامو « هسفن ىلإ هفيضي هللا ناف ةمحرلاو باوثلا نم ناك ام نأب ةيراج رثك الا ىف نآرقلا
 صاصقاامكيلعبتك ) لاقو (ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بك ىلاعت لاق , هسفن ىلا هفيضيال باقعلا

 نأانملع (هللا دنع تاجرد مهل لاق ثيح هسفن ىلا تاجردلا هذه فاضأ ايلف (مايصلا مكيلع بتك
 ضعب ىلع مهضعب انلضف فيك رظنا) ىلاعت هلوقب دك أتم هنأ : اهعبارو . باوثلا لهأ ةفص كلذ

 ! (اليضفتربك أو تاجرد ربكأ ةرخآلاو

 نأ ةجحلاو (هللا نم طخسب ءاب نم) ىلع ادئاع (تاجرد مه) هلوقن وكي نأ (ىناثلا هجولاوإل

 اك د قررا ووانلا لهأل نأ دارملا ور: كاقإ قطا ]نإ وقباوقزوا ب رق لل: ىلإ دئاع يمس

 ايف نا» ملسو هيلع هللا لبص هللا لوسر نعو ( اولمع ام تاجرد لكلو) هلوقك وهو «باذعلا

 ناو مالسااو ةالصلا هيلعلاقو« اهحاضحم ىف بلاط وبأ نوكينأ وجرأ انأو ارمغو احاضخ

 ىداني هغامد امهرح نم ىلعي ران نم نالعن هل ىذحب لجر ةمايقلا موي اياذع رانلا لهأ نوهأ

 «ىناذع بذعي دحأ لهو براي

 باوثلا لهأ تاجرد نال كلذو ؛ لكلا ىلا ادئاع (مث) هلوق نوكي نأ (ثلاثلا هجولاإ)

 لاق ىلاعت هنا ؛ قلخلا لامعأ توافت بسح ىلع ةتوافتم اضيأ باقعلا لهأ تاجردو « ةثوافتم

 ىف قالا بتارم تتوافت اسلف (هرب ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو هرب اريخ ةرذ لاقثم لمعي نف )

 . باوثلاو باقعاا تاجردف مهتارم توافتت نأ بجو تاعاطلاو ىداعملا لامعأ

 ىعفاشاا دنع ةلأسملا هذه لاقي اكوهف ؛ هباعوهتلا كح ىف ىأ (هللا دنع)هلوق (ةعبارلا ةلأسملا))

 (نوربكتسيال هدنعنمو) هلوقب ةهبشملا لالدتسا داسف رمظي اذهبو ؛ اذك ةفينح ىنأ دنعو ءاذك

 (ردتقم كيلم دنع) هلوقو



 / ةنآلا ةدقلا يدع تايكرد مث» ىلاعتهلوق

 | 0 © مى مة هر

 لكك نولمعد ام ريص) 0 ا 2-2 تاجرد مث

 0 هانركذ ذ ا هب عجرو هلمتحا ىأ (طخسب ءاب) هلوق «ةثلاثلاةلًاسملا))

 نونابلاو ارا مضب (هّللا ناوضر) هنع نيتياورلا ىدحإ ىف مصاع أرق (ةءبارلا ةلأسلا)

 نال نارفكلاك ضلاف ؛(ناردصم اهو ردكلا

 هللا نم طخسب ءاب نك : ريدقتلاو هلبقا ةلص نه (منهج ها وأمو) هلوق مةسماخلا ةلأساا)

 ميج ركذ امل هنأاك . أدت, مالك و هو هلبقامع عطقنف (ريصملا سئبو) هلوق امأف٠ منهج ءاواملاو

 . امتفص رك ذب هعبتأ

 نرأ تائيسلا اوحرتجا نيذلا ب..> مأ) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ريظن (ةسداسلا ةلأسملاا)

 ناكن كك انمؤم ناك نقأ ) هلوقو (ممتاممو مهام ءاوس تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاك مهلعجن

 أ ضرألا ىف نيد_ةلاكتانحلاصلا اواتعو اونمآ نيذلا لعجت مأ ) ةلؤقو ( نووتسي ال ًاقساف

 نيءيطملا لخدي ل ايا 1 ىلع ةيآلا هذبم موقلا جتحاو ( راجفلاك نيقتملا لعجب

 أ لولو « داعتسالا ليس قلع كلذ رك ذ ىلاعت هنا .اولاقو,. ةنجللا نيننذملا لخدي نأو نال

 نأ ةمكحلا ىف زوحي ال : لاقف كلذ لافقلا دك أو « داعبتسالا اذه نسح املالاو ؛لوقعلاف عنتم

 . تاعاطلل الامهإو امل ة>ابإو ىداعملاب ءارغإ هيف ناف ؛ نسحلاب ءىسملا ىوسي

 لئاسم هيفو (هللا دنع تاجرد مهل ىلاعت لاق مث

 نال ؛ فذحلا اذه نسح هنأ الا ؛هللا دنع تاجرد محل : مالكلا ريدقت (ىلوألا ةلأسملا))

 ةقيقحلا نم غلبأ زاجلا اذه ناكف . !متاوذ ىف ةفلتخا ءايشالا ةلزنم ممتريص دق مهاعأ كفالتطلا

 .اةديلب امضتإو ةلكذ اهضعَيف : ةقيقحلاو ةيهاملاب ةفلتخم ةيئاسنالا سوفناا نا :نولوقي ءاكحلاو

 هذه فالتخاو . ةلذن اهضعيو ةريخ امضعبو « ةينابلظ ةردك اهضعبو ؛ةينارون ةقريثم اهضعبو

 ةالصلاهيلعلاةكلذل و « سوفنالا تايهام فالتخال لب « ةيندباا ةجزهالا فالتخال سيل تافصلا

 كلدك ناكل و قد درج حاورالا» لاقو «ةضفلاو بهذلا نداعتك نداعم سانلا» مالسلاو

 . تاجرد مهل نأال ؛تاجرد مهسفنأ ىف سانلانأ تبث

 ديفي «نم» ظفاو(هللا ناوضر عبتا نفأ) هلوق ىف «نم» ظفل ىلا دئاع :م (ةيناثلا ةلأسملا)

 ناك :قك"اتماوم ناكتفا) لزق هينا هللا 0لا6 (مه) هلوق نوكي نأ حص اذبلف « ىنعملا ىف عملا

 «نم» ىلا دئاع وهو عمجا ةغيص (نوو:ب) هلوق ناف (نووتسبال اتساف



 ةبآلا «هللا ناوضر عبتا نفأ» ىلاعتهلوق نان
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 وفعلا ىلع ةلادلا لئالدلل وفعاا هايس دو ن 7 بحي كإذكف « ةبوتلا ةروص ىف

 كلذو هللا لاعفأ ىف نكمت ملظاا نأ ىلع لدي اذه : ىضاقلا لاق 6نونلظيال مثو) ىلاعت لاق مث

 ل1 501 تدر اكرم لكحل كلا ل ادق وتلا افلا فا توت وأ ةخااوتلا قمن نطقت نأ

 كلاملا هنا ةمكحو لدع وهف ىلاعت هلعف ءىش ىأ نا : ةريجيلا نم

 ىلع لديال (مون الو ةنسدذخأتال) هلوقنأ اي هيلع هت ىلع لديال هنع ملظلا ىنن : باوجلا

 هلع | بح

 «ريصملا سئبو منهج ا امو اهنا نم ةظحشسل ذاب نع هللا تاور عبتا نفأ )ل ىلاعت هلوق

 نا نيبو « ةلمجا هذه ليصفتب هعبتأ (تبسك ام سفن لك ىفوت مثل لاق ال ىلاعت هنأ ملعا

 لئاسم ةيآلا ىفو (هللا ناوضر عبتا نفأ) لاقف ؛ وهاد نيئيسملا ءازجو : وهام نيعيطملا ءازج

 لولغلا كرت ىف (هللا ناوضر عبتا نفأ) لوألا : هوجو هيف نيرمسفءلا (ىلو ألا ةلأسملا)

 عبتا نفأ) ىتاثلا . كاحضلاو ىلكلا لوق وهو ٠ لولغلا لصف ىف (هللا نم طخسب ءاب نك )

 لاغتشالاو هب رفكحلاب هللا نم طخس ءاب نك « هتعاطب لمعلاو هب نام الاب هللا ناوضر

 « نوقفانملامهو(هللا نم طخسب ءاب نك) ؛ نورجاهملا مثو( هللا ناوضر عبتا نفأ) ثلاثلا :هتيصعمب

 ن أىلا هباحصأ سو هيلع هللا ىلص ىنا اعد نيملسملا ىلع نوكرشملا لمح الل : جاجزلا لاق : عبارلا

 نيذلا مثو (هللا ناوضر عبتا نفأ) لاقف . نورخآ هكرتو مهضعب هلعفف ؛ نيكرشم ا ىلع اولمحي

 نم دحاو لك : ىضاقلا لاقو « هلوق اولبقي مل نيذلا مثو (هللا نم طخسب ءاب نك ) هرمأ اولثتما

 . لكلا لوانتي نأ بجوف . ماع ظفللا نآل هيلع ظفللا رصق زوحيال نكلو . حمص هوجولا هذه

 ىلا دلخأ نم لكو (هللا ناوضر عبتا نفأ) هلوق تحت لخاد وهف ةعاطلا ىلع مدقأ نم لكنأل ٠

 ةيآلانأ بابلا ىفام ىصقأ(هللا نم طخسب ءاب نك ) هلوق تحت لخاد وهف ةوهشلاو سفن ةعباتم

 . ببسلا صوصخ لجال لطبيال ظفالا مومع نأ ملعت كنك « ةنيعم ةعقاو ىف ةلزان

 ١9 هريدقت فوذ< ىلع فطعلل ءافلاو : راكتالل هيف ةزمحلا ( عبتا نفأ ) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا :

 . هللا ناوضر عبتاف قنا نمأ



 ا ْ ةيآلا «تيسك ام سفن لك ىفوت مثدىلاعت هلوق

 قابلعا مدح موي) ةاكزاا عنام ىف هلوق ريظن ىهو اولاق« اهرهاظ ىلعةيآلا هذه اجل نا سعللا

 تعلو لزم لعل را تاتا زنك اما ا م ىوكتف نجران

 دمعي ىدانيف ءاغث امل ةاش وأ راوخ امل ةرقب وأ ءاغر هل ريعب هتبقر ىلع ةمايقلا موي ءىحب مدحأ

 ىف ءىثلا كلذ هل لثمب : لاق هنأ سابع نبا نعو «كلتتغلب دق أئيشهتلا نم كل كلمأال لوقأف دمحاي

 :نوةقحما لاق . هنملبقي الفهرهظىلع هلمحهيلا ىبتنا اذاف ءهيلالزنيفذفنهيلالزنا :هللاقي مث « منهج رعق

 هتحيضف تدادزا لولغلا كلذ هتبقر ىلعو ةمايقلا موي ءاج اذإ هنأ هيف ةدئافلاو .

 ليبس ىلع ديعولا ديدشت دوصقملا لب ؛ هرهاظ هنم دوصقملا سيل : لاقي نأ «ىناثلا هجولاإ)

 قوأ ةرخص ىف ؟نكتف لدررخ نم ةبح لاقثم "كتبنآاينإ) كاعت هلوق هريظنو ءريوصتلا ر ]22

 نأ تايثإ دوصقملا لب : رهاظلا اذه سفن دوصقملا سيل هناف (هللا اهبتأب ضرالا ىفوأ تاومسلا

 دوصقملا انهه اذكف ؛ ءاهسلا ىف الو ضرآللاىف ةرذ لاقم هظفحنعو هملع نع بزءيالي ىلاعت هللأ

 ىلاعتهللا نأ دارملا : ملسم وبأ لاق : لوألا : نيبجو اوركذلوقلا اذهب نولئاقلا مث ديعولا ديدشت

 لاق : ىناثلا . ةيفاخ هيلع قخمال هنأ ٠ هيزاحيو ةمايقلا موي هيلع هرزعيو لولغلا اذه هيلع ظف<

 اذه نأ ملعاو « ءىثلا كلذ لمحب حرم راهتشا لثم كلذب رهتشي هنأ دارملا : ىعكلا مساقلا 1

 ماق اذإ الإ . ةقيقحلا ىلع ظفالاءارجإ بحب هنأ نآرقلا لع ىف ربتعملا لصالا نأ الإ لمتحي لي يحل

 هتاثأ بجوف ؛ رهاظلا اذه نم عنامال انههو « هنم عنمب ليلد

 نالاؤس هيفو (تبسك ام سفن لك فوت مث) ىلاعت لاق مث

 ؟ هلبق اب لصتيل بسك ام ىفوي مث لبق اله لوألا لاؤسلاإ)
 لكىزاحب ايزاجي انهه نأ لع اذإ لولغلا بحاص نأ مومعلا اذه ركذ ىف ةدئافلا : باوجلاو

 ب.تك |ام مظع عم مهندب نم صلختم ريغ هنأ لع ؛ ارش وأ اريخ ناكءاوس هلمع ىلع لح

 تايثا فو ٠ العاف دبعلا نوك تابثإ ف اذه, نوكح سني ةلزتعملا «ىلاثلا لاؤسلا)

 قاسفلا دنعو

 هيزاحي ىلاعت هللا ناكل هلل الخ هبسك ناكولف « هبسك ىلع ءازجلا تيثأ ىلاعت هنالف : لوألا امأ

 هيف هقلخا» ىلع
 لكذأ ةيآلا هذه ىف تيثأو (منهج هؤازجل) دمعتملا لتاقلا ىف لاق ىلاعت هنأللف : ىناثلا امأو

 قاسفلا ديعوب عطقلا نيتيالا عومج نم لصحيف هؤازج هيلا لصي لماع

 صوصخم مومعلا اذهف ديعولا لاؤس امأو « لعلاب ةضراعملا هباوخلعفلالاؤس امأ : باوجلاو

 «ي«ه رخق » ٠١



 ةيألا عةماسقلا مول لعام ت١ للغي نمو» ىلاعت هلوق 6/١

 تومت نأ سفنلا ناك امو.. هاحأ ذخأيل ناك ام) و. (هتلاب كرشن نأ انل ناكام) نارك لغافلا ىلإ

 لاقي نألقو (بيغلا ىلع معلطيل هللا ناكامو . مهاده ذإ دعباموق لضيل هللا ناكامو . هللا نذابالإ

 ىكحام هدكؤ يو . بلغألا معالاب ةيآلا هذه قاحلإ بجو كلذك ناك اذإ و « برضيل ديز ناكام

 مضإ ؛ برضت نأ كل ناكام مالكلا ىف سيللاقو « ةءارقلا هذهراتخ ناكهنأ سنوب نع ةديبعوبأ

 نبا لاقف (لغي) أرقي 0 لا لاه دع“نأ د [بتلاعلو» الا

 (لعير ئ مهو ةيناثلا ة ةءارقلا امأ ؟ ةنامخلا لإ هنوكسال فيكف. هلق روع ىنلا نك

 .ناخ نأ ىنلل ناك ام: 0 نوكي نأ : لوألا : ناهجو اهلي وأت قف نيغاا حتفو 00 ٠

 جلا نأ,: اهدجأ + نئاوف هيف ةمرجلا هذه ىنلا صيصخت و هن دحل لك عم ةنايخلا نأ ملعاو

 تناكف رشبلا لضفأ لوسرلاو ء شف هقح ىف ةنايخلا تناك ةجرد مظعأو فرشأ ناكابلك هيلع

 هيف ىحولا لزن اميرف هناخ نفءالاخ الاجهنتأي ناك ىحولا نأأ: اهناثو. شذنأ هقح' قب ةتاخلا

 تقولا كلذ َْق رهف ةياغ َْق اوناك نيءلسملا نأ : 5: املا 0 اندلا ة هحرضفة رخالا ب اذع 0 لصحيف

 رشف كانه ة ةنام كلت كلك تناكف

 لاق : ةنانخلا ىلا هو ىأ. «نوخي نأ: لالغالا نم نوكي نأ: لي وأتلا ىف (ىناثلا 0

 وهاذه ناك ول : ىتعلا لاق رفكلا ىلا هتبسنو ارفاكهتلعج لجرلا ترفك أ : برعلا لوقت دربملا

 اد 1 هتللعأ شمنإ لات نأ ةالواألاة زا رفكي وي رجف آو قماش, 21 قا للغد لاقل اول

 اذهب ةءارقلا هذهو : فاشكتلا بحاص لاق . كاذك هتدجو ىأ « هتمخغأو هتلخأ لاقي امءالاغ

 دجوبنأ حصيال نأ وه ةءارقلا هذهلىنعملا انك نال ؛لوآلا ةءارقلا ىعم نه افا برش ليوا

 الاغ ناكاذإ الإ الاغ دج وبال هنألل ءالاغئبنلا

 اصوصخم راصلامعةسالا فرع ىف هنأ الإ « ةنايخلاوه لولخلا نا انركذ دق (ةعبارلا ةلأسملا)

 ربك أب كتبنأ الأ» لسوهيلعهتلا لص لاق , ةمينغلا ريغ ىف اضيأ اذه ءاج دقو . ةمينغلا ىف ةنايخلاب
 ابقوط ةاصح عضوم هبحاص نم امهدحأ عطتقا ناف ضرأألاو رادلا امبنيب نوكي نالجرلا لولغلا

 عيمج نع أرربم هيلع همالسو هللاتاواص هنوك ىنعملا نوكي ليوأتلا اذه لبعو « عبسأا نيضرأألا نم

 ةلاسرلا ءاعدا كرتل ةميظعلا لاومألا هل نواذمب وناك رافكلاو كلذ لوقنال فيكو « تانارخلا

 نأ كااوعس عبس قوف نمي:هتبلا .ليزاناا ىحولا: ىف هلل انيمأ  ناكو. كاذك ناك نم قيلت فيكف

 ! سانلا نوخي

 رثكحألوق وهو : لوالا : ناهجو هيفو(ةمايقلاءوي لغ امب تأب للغي نمو)ىلاعت لاق مث



 ١/ : ةيآلا «لغي نأ ىنل ناكامودللاعتهلوف

 ءىث لك: ناملس لاقف ؟ حانج ىلع لهف ؛ هب هتطخم عاتملا اذه نم اطيخ تذخأف قرخ ىنوث ىف ناك

 هيلع هللا ىلص ىنلا ءاج الجر نأ ىورو « عاتملا ىف هاقلأ مث هبوث نم طيخلا لجرلا لسف هردقب

 ملسو هيلع هللا لص ىبنلا لاقف « ربيخ موي اذه تبصأ لاقف « نةملا نم نيك ارش وأ كارشب سو

 ةداهشلا هل اًيذه :تامامل موقلأ لاقف « رببخ ىف مهسب لجر ىرو « ران نم ناك ارش وأ كارشو

 لبق مكانغلا نم اهذخأ ىتلا ةلمشلا نا هديب دمحم سفن ىذلاو الك » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقن

 . ناتااح ىبنلا اذه نع ىنثتسي هنأ مٍلعاو « اران هيلع بهتلتل اهتمسق

 انيصأ :ىفوأىأ نب هللادبع لاق ؛ةجاحلا ردقب ةبادلا فلع ذخأو ماعطلا ذخأ (ىلو الا ةلاخلا)

 باصأ هنأ ناباس نعو « فرصني مث ةيافكساا ردق هنم ذخأرف ىنأ, لجرلا ناكف , نينح موي اماعط

 ٠ هللا مسا ىلع اولك : لوقيو نبجلا نم عطقي لعل « انيكسو انبجو ةفغرأ نئادملا موي

 نيكرشملا نم الجر برض هنأ كلام نب ءاربلا نع ىور ؛ هيلا جاتحا اذا 4 ةيناثلا ةلاحلا ال

 . هب هلتقو هفيس ذخأف هافق ىلع عقوف ةماهلا موي

 نالي وأت هلف :نوخينأ ىننلناك ام :ىنعمب , نيغلا مضو ءايلا سيتفب ةءارقلا امأ ( ةثلاثلا ةلأملا)
 ايندلا ىف راعلل بيس ةنايخلا نآل كلذو « ناعمتجبال ةنايخاو ةوبنلا نأ دارملا نوكي نأ :لوالا

 ةيناشنالا بصانملا لعأ ةوبثلاو « ةءاندلا ةيابنأى نوكس البف ةغارلا سفنلا ف. ةرخالا ف نانا

 ةدحاولا سفناا ىف نيتفصلا نيب عمججاو « فرشااو ةلالجلا ةياغ ىف نوكست ىتلاسفنلاب الإ قيلت الف

 (دلو نم ذختي نأ هلل ناك ام) هلوق ةيآلا هذه ريظنف : ناعمتجتال ةنايخلاو ةوبنلا نأ تبثف « عنتم

 هلوةكح ,لذيلىنلاناك امو : ريدقتلاو :ةلوقنم ماللا :ليقو « ناعمتجيال دلولا ذاختاوةيهلالا :ىنعي

 ءادلو ذختيل هللا ناك ام ىأ (دلو نم ذختي نأ هلل ناك ام)

 نأ هنم اوسقلا دق موقلا نا : لاق, نأ ةءارقلا هذه ىلع ةيآلا هذه ليوأت ىف (ىاثلا هجولاإ)

 هذه ىلاعت هللا لزنأف ٠ الولغ كلذ ناكل كلذ لعف ول هنأ كش الو « مئانغلانم ةدئاز ةصحب مهصخي

 انيلعلوقتولو)هلوقو(كلمع نطبحيل تك رشأ نل) هلوق هريظنو ؛ كلذ نع هل ىبنلا ىف ةغلابم ةيآلا

 مل اذاو ؛ كلذ هل لحب ناك ام ىأ ( لغي نأ ىنل ناك امو) هلوقف(نيولاب هنم انذخاأل ليواقألا ضعب

 انل لحي ام ىأ (اذهب ملكتت نأ انل نوكي ام متلق هومشعمس ذإ الولو) هلوق هريظنو : هلعفي مل هل لحي
 رثك أ نأ : اهدحأ : هوجو ةءارقلاهذه ةجح :لوقنف ةءارقلا هذه ىلع ةبآلا ليوأت تفرع اذإو

 هللأ نيبف « لولغلا ىلإ ٍلسو هياع هللا ىلص لوسرلا أوبسن مهنأ ةيآلا هذه لوزن بيس ىفتاياورلا

 هيف لعفلا دنسأ ليزنتلا ىف ليبقلا اذه نم وهام نأ : اهنناثو . هب قواتال ةاصخلا هذه نأ ةبآلا هذهب
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 تاوزغلا ضعب ىفمنغ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : ىلوآلا : تاياور هيفف «لوآلاعونلا امأإ

 ةالصلاهيلعلاقف ؟ انمئانغ مسقت الأ :اولاقوموق ءاخ « عناوملا ضعبل ةمسقلاترخأتو :مئانغلا عمجو

 لزنأف «كمنخ.كلغأ ىأ نوبسحتأ امهرد هنم منع تسبحام ابهذدحأ لثم يكل ناكول» مالسلاو

 نآرلا أرقي مالسلاو ةالصلاهيلع ناك« ىحولا ءادأ ىف تلزن ةيآلا هذه نأ :ىناثلا ٠ ةيآلا هذه هللا

 ةمركع ىور : ثلاثلا . ةيآلا هذه تلزنف كلذ كرتي نأ هولأسف « مهتطآ1 بسو مهند بيع هبفو

 ىنلا لعل لاهجلا ضعب لاف « ردب موي تدقف ءارمح ةفيطق ىف تلزن ةيآلا نأ : ريبج نب ديعسو
 نم امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور : عبارلا . ةيآلا هذه تازنف اهذخأ ٍلسو هيلع هللا ىلص

 دئاز ءىثب مئانغلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىنناا مهصخي نأ اوعمط سأنلا فا منار

 لو ابمسقتف مئانغ اومنغف عئالط ثعب مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور : سماخلا . ةيآلا هذه تلزنف

 ةامرلا كرتني> ةيآلا هذه تلزن : لتاقمو ىلكلا لاق : سداسلا . ةيآلا هذه تلزنف عئالطلل مسقي

 وهف ائيش ذخأ نم : سو هياع هللا لص ىنأا لوي نأ ىتخن اولاقو ةميدغلل الط دحأ موي زكرملا

 كل مسقتالفلغن انأ متنظد مالسلاوةالصلا هيلع لاقف ءردب موي ابمسقي مل م مئانغلا مسقيال نأو هل

 ةيالاهذه تاك

 نع ةمينغلا نم ائيش لوسرلا مكي نأ نع ىملا يالا نم ءارملا لوألا ةياورلا لع نأ ملعاو

 ضعبلل ىطعي نأب ؛ لولغلا نع هيبن دوصقملا نوكي ةثالشلا تاياورلا ىلعو : هسفنل هباحصأ
 ضعبلا ثود

 نزاوه متانغ تعقو امل سو هيلع هللا لص ىنلا نأ ىورف : ةيناثلا ةءارقلا قفاويام امأو

 مظع ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ملعاو . ةيآلا هذه تلزنف طيخمب لجر لغ «نينح موي هدب ىف

 هذ وز فاران نفد لاق هنألس دلع كاز هلل لودر نع ناب وت نع. اتاكلا سلع لاول وأ

 ناك الج رنأ :ورتعنب ,هتادبع نغاو «نيدلاو لواغلا و ربكلا ةنجلا لخد, ثالث نم ءىريوهوهدسج

 : سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاف «تافف ارك ركام يدل لاه ؛ سو هياع هللا لص ىنلا لقث ىلع

 : مال-لاو ةالصلا هيلع لاقو « امهلغ دق ةءابعو ءاسك هيلع اودجوف نوراظني اوبهذف «رانلا ىف وه

 ىراصنالا تباث نب عفيور ىورو « ةمايقلا موي رانشو رانو راع هناذ طيخلاو طيخلا اودأ»

 نء ةياد بكري نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤتي دحال لحي ال د لاق هنأ لو هيلع هللا لص ىننا نع

 ىتح ابوث سبلي نأ رخآلا مويلاو هللا, نمؤي ”ىرمال لي الو اهدر اهفيأ اذا ىتح نييلسملا ءىف

 نايلساي لاقو لجر هءاخل ةمينغلا ىلع ناءلس لعج ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىورو « هدر هقاخأ اذا



 ةيالا علغي نأ ىنل ناك امو» ىلاعت هلوق
54 

 مني ادد هدب

 لك قوت م ةمآيقلا موي لع مات زا د كلا ناكامو

7 

 دم اةرنلس هراس 6ص " 6 تسرح 030 00

 در َنوملظيال مو ثبسك ام سه

 رفكلاو « هللاةناعاب الا لصحب الن املا نأ ىلع ةيآلا هذ بام جتحا «ة يناثلا ةلأسملا )

 هلل هلك ر مالا نأ ىلع ةلاد اهل رهاظ هيف هجولاو « هنالذخم الا لصحال

 الوذخم هلعج اذا هلذخأ نم (كلذخي ناو) ريع نب ديبع أرق «(ةثلاثلا ةلأسملا )

 هنأ : ىتاثلاو « هنالذخ دعب نم ىنعي : لوآلا : ناهجو هيف (هدعب ند) هلوق (ةعبارلا ةلأسملا))

 نإلف دعي نم, كيلا نسح نم كل سيل :كلوقلتم

 هئاضقلدارال هنأو : هللا ديهلك رماألا نأ تدئامل ىنعي (نونم وما لكوتيلف هللا ىلعو إل لاق مث

 ديفي (نونمؤملا لكوتيلف هللا لعو) هلوقو ؛ هيلد الا نهؤملا لكوتيال نأ بجو ؛ همكحل عفاد الو

 هريغل عال نونمؤملا لكوتيلف هللا لعىأ « رصحلا

 سفن لك ىفوت مث ةمايقلا موي لغامب تأي للغي نمو لغينأ ىنل ناكامو ىلاعت هلوق

 « نوملظيال مثو تيسك ام

 نم عذملا اهتامج نمو . دابجلا ماكحأ ركذب هعبتأ دابجلا ىلع ثحلا ىف غلاب امل ىلاعت هنأ معا

 : لئاس» افو ىنعملا اذه ىف ةيآلا هذه ركذف ؛ لولغلا

 حلاسلاو رزاجلا لغأ لاقي « ةيفخلا ىف .ىثلا ذخأهلصأو ؛ةنايخلا وه لولغلا (ىلوألا ةلأسملا)
 ةلالغلاو ٠ ردصلا ىف نماكلا دقحلا لغلاو «ةنايخلا قيرط ىلع محللا نم ائيش دلجلا ىف قبأ اذإ

 راجشالاب رتتسم هنالل ةرجشلا لوصأ ىف ىرحب ىذلاءاملا للغلاو , بايثلا تحت سبل, ىذلا بوثلا

 موي ءاجائيش لغف لسع ىلع هانثعب نهد مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو « خو للخت اذإ ءىئنلا للغتو

 «نامضلغملا ريغ ريعتسملا ىلع سيادلاقو «لولغ ةالولا اياده» لاقو «هقنع ىلع هلم ةمايقلا

 ىأ . هتمفأو هتلخأ :كلوقك ءالاغ هدجو اذا هلغأ : لاقي اضيأو «لالسإ الولالغإالد»لاقو

 كلذك هتدنجو

 ىنللناكاىأ« نيغلا مذو» ءايلاحتفب (لغي) ورمع وبأو مداعو ريثك نبا أرق 4 ةيناثلا ةلأسما
 ناخي نأىنالل ناكامىأ ؛نيغلا حتقو ءايلامضب « لغيدةةغسلان من وفايلا أرق 20

 اثلا ةءارقلا قفا وب اهضعبو :ىلوألاةءارقلا قفاوي اهضعبف ؛لوزفا!بابسأ ىف اوفلتخاو
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 رت ةومعو

 3 م ىلا اذ نق 538 د : نِإَوْعَل بلاغ 6 ل ا نإ

 ه2 هه سس سس د هذآ

 »١7٠« َنونمْؤملا كوي ا هذعت

 داهتعا دبعلل نوكي ال نأ دودقملاو « هتمصعو هديدستو هللا ةناعإ ىلع داهتعالا نوكي نأكل تحيا لت

 1 1 عيمج ىف هللا ىلع الإ ءىث ىلع

 ضعب هلوقي اك « هسفن ناسنالا لمهي نأ لكوتلا سيل هنأ ىلع ةيآلا تلد (ةيناثلا ةلأسملا)

 تان ال1[ ناتنالا غار نأ ره لكوتلا ل“ 00 ملل 00 ةرواشملابر ملا ناكلالإو « لاهجلا

 قهلا ةمصع ىلع لوعي لب « اهلع هبلقب لوعيال نكلو : ةرهاظلا

 ك2 ىلا كاع للان .انلا مضي (تمزع اذاف) أرقهنأ ديز نب راج نع ىكح (ةئلاثلا ةلأسملا)

 نأن كو « زئاجريغ مزعلاب هللا فصو : لوآلا : نيهجو نم فيعض اذهو « لكوتف انأ تمزع اذإ

 ءىثلع كل تمرع ان و ىنعملاو ؛ مازلالاو باحيالا ىنعمب مزعلا اذه : لاقي

 دحأ اهب أرقي مل ىلا ةءارقلا نأ : ىتاثلاو . ادحأ كلذ دعب رواشتالو « ىلع لكوتف . هبلإ كد

 : ملعأ هللاو نآر قلاب اهقاهلإ زوحجال ةباحصلا نم

 ىلاعت هللا ىلا عوجرلا ىف نيفلكملا بيغرت هنم ضرغلاو 4( نيلكوتملا بحي هللا ناإإ ىلاعتلاق م“

 . هللا ى دما لك نع تاع

 ىلعو هدعب نم كرصني ىذلا اذ نف ,كلذخي ناو مكل كلاغ الف هللا كرصني نا ب ىلاعت هلوق

 5 9 ملا لكوتيلف هللا

 مكلذخاك ىلذخب ثار دخا مكيلغيالف : ردب موي كرصن مي هسا كرصني ل نبا لاق

 : لئاسمهيفو 8 ملدحأ موي

 كلذو « ةيصعملا نع ريذحتلاو «ةعاطلا ف بيغرتلا ةيآلا نم دوصقملا لبق (ىلو ألا ةلأسملا)

 اوقتتو اوريصت نالب) هلوق وهو « هللا هرصن ىلاعت هللا ىصاعم قتا نم نأ مدقت ايف نيب ىلاعت هنآل

 هرصن نم نأ ةيآلا هذه ىف نيب مث (ةكئئالملا نم فال آ ةسمخب مكبر كدد#ب اذه ,هروفنم عوتأيو
 ةرخآلاو اندلاةداعسب زاف دقف هللا قتا نمزا « نيتمدقملا نيتاه عومجنم لصحيف : هلبلاغالف هللا

 ةيصعملاب ىنأ نم امأو ء دحأ هبلغيال ايلاغ ريصيو . هعم لذال زءبوارعم ةواقشال ةداعسب زوفي هناف

 هعم زعال لذو : ابعم ةداعسإل ةوأةش ىف عقو دقفهللا هلذخ نمو « هلذخسهللا نإ



 ها ةيآلا «هللأ ىلع لكوتف تمزع اذافد ىلاعت هلوق

 روامشي نأ لو.سرلل رحي مل هللا دنع نم ىحو هيف لزنام لك نا ىلع اوقفتا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 هيف ةرواشملا زوجت لهف هيف ضنالام امأف « سايقلاو ىأرلا لطب صنلا ءاج اذإ هنآل « ةمآللا هيف

 بورحلا ىف ةرواشملاب صوصخمرم الا اذه : ءاسلعلا نم ريثكو ىلكلا لاق ؟ ال مأ ءايشاألا عيمج ىف

 زوجت ال ىحولا هيفلزن ىذلانأ نيبامل ؛ قارغتسالل اسيل «رمآلا» ظفلىفماللاوفلاآلا نا هتجحو

 ةيالاهذه ىف قباسلادوهءملاو ؛ قباساا دوهعملا ىلع انهه مالااو فلالا لمح بجوف . هيف ةرواشملا

 لاق مث ٠ كلذب اصتخم (رمآلا ىف مرواشو) هلوق ناكف ؛ودعاا ءاقلو برحلاب قاعتيام ود امنإ

 ىلع لوزنلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ردب موي رذنملا نب بابحلا راشأ دق :لوقلا اذهب نولئاقلا

 هدام كر ىدخحلا موي ؛ ةدايع نب دعسو ذاعم نب دعس :نادعسلا هيلع راشأف هنملبقف ءاملا

 ماع ظفللا : لاق نم مهنمو ؛ ةنيحصلا قرخو امهنم لبقف ءاوفرصنيل ةنيدملارامت ضعإ ىلع نافطغ

 راصبألا ىلوأ أ ىلاعت هنأ لوقا ىف قيةحتااو « قابلا ىف هتجح ىبتف ىحو هيف لزنام هنع صخ

 نيطبنتسملا حدمو . راصبألا ىلوأديس مالسلا هيلعزاكو (راصب آلا ىلوأا, اوربتعاف) لاقف رايتعالاب
 ل ومأم ناك هنأ لع لدي اذهو «ءاكذو القع سانلا رثك أ ناكو (مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل) لاقف

 ارومأم فاك اذهلف ةثحابملاو ةرظانملاب ىوقتي داهتجالاو ٠ ىحولا هيلع لزني ىل اذإ داهتجالاب

 زوال هنأ ىلع ليلدلاو ٠ نيدلا روهأ نه ناكو ىراسالا ىف ردب موي مثرواش دقو . ةرواشملاب

 هسفن صخ سيلبا نا مث ء مدآ دوجس ىف ةكئالملا ةماعل ناكصنلا نأ سايقلاب صناا صيصخت

 سايقلاب صنا| صيصخت ناكولف : انواعمراصف (نيط نم هتقلخو راننم ىتتقلخ) هلوق وهو سايقلاب

 ِثْيَلسلا اذهب نعللا"قحتسا اكل اراك

 ىعفانقلا' لما ؛بوج ولا ىضتقي (مهروامثو) هلوقف بوجولل رمآلا رهاظ (ةعبارلا ةلأسملاإ)

 ولو «اهسفن ىف رمأتست ركبلا» مالسااو ةالصلا هيلع هلوةك اذه لاقف بدنلا ىلع كلذ هللا همحر

 انهه اذكف امسفنل ابييطت كلذ ىلوآلا نكل ؛زاج حاكنلا ىلعبألا اههركأ

 دل :لافدنأ شاع ا لع راند نور نع لك ولأ 0000 ةلأسملا)

 هبق ىدنعو . امهنع هللا ىضر رمعو ركب وبأ ةبآلا هذه ىف هترواشمب ملسو هيلع هللا لص ىنلا ردأ

 رفغتسو و مهاعوفعي نأب هرمأ نيذلا مث ةيآلا هذه مهترواشمب هلوسر هللا رمأن يذلا نآل ٠ لاكشا

 مهنم ناك ١ ركب ابأ نأ الإ ءةبآلا تحت لخدفنيمزمنملا نم ناك رمع نأ بهف « نؤمزهنملا مثو مه

 . ملعأ هللاو ةيآلا هذه تحت لخدي فيكف

 : لئاسم هيفو «هللا ىلع لكوتف تمزع اذافرإل لاق مك

 هيلع دامتعالاع قي نأ بحيالف ةرومثملاب دك أتملا ىأرلا لصح اذإ هنأ ىنعملا (ىلوآلا ةلأسملا)
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 ةرواشم نأ : لواألا : هوجو مهترواشمب لوسرلا ردأ ىلاعت هنأ ىف ةدئافلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 هل مهتبحح ةدش ىضتقي كلذو « مهتجرد ةعفرو مهنأش ولع بجوت مهايإ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا

 :ىناثلا . ةظاظفلاو قللا ءوس لصحيف مه ةناها كلذ ناكل كلذ لع في ملولو « هتعاط ىف مهصولخو

 لابي رطخب نأ دعي الف « ةيهانتم قلخلا مولع نأ الإ القع سانلا لكأ ناكنإو مالسلا هيلع هنأ

 لاق مال.لا هيلع هناف ايندلا رومأ نم لعفي اهيف اسال ؛هلابب رطخم الام ملاصملا هوجو ند ناسنإ

 موق رواشت امد مالسلا هيلع لاق ببسلا اذهلو « كي درومأب فرعأ انأو ك انهما 1 متنأد

 هربغ هب ىدتقيل كلذ مآ اك ةنيمع 5 نابفسو نك كاف 4 تلاثلا « مث دأ ار اودهالا طق

 اوراشأف دحأ ةمقاو ىف مهرواش مالسلا هيلع هنأ : عبارلا . هتمأ ىف ةنس ريصيو ةرواشملا ىف

 ناكل كلذ دعب مهترواشم كلارت اوف 8 عقوام عقو جرخادلف 2 00 كلل هلمد ناكو : جورخلاب هماع

 نأ ةعقاولا كلت دعب ىلاعت هللأ ا نيادبَس م6 روأاشم بيس مهم هبلق ىف قب هنأ ىلع لدي كلذ

 ديفتستلال رمألا ف مثرواشو : سماخلا . ةعقاولا كلت نم رثأ هبلق ىف قبب مل هنأ لعل ديل ثرواشي

 كتعاطف مهصالخإو كل مهبح ريداقمو مهماهفأو موقع ريداقم لعت كل نكلا اءلعو ًايأر مهنم

 امال ف مهرواشو ا مه زانم ردق ىلع مهل نيبف لوضفملا نم لضافلا كدنع زيمتي ذئنيخ

 هجولا جارختساىفمهنمدحاو لك دهتجا رمآلا ىفممترواش اذإكنأ لجال نكسلو « مهلا جاتحكنآلال

 قباطتو 2 اف هوجولا حلصأ ليصحن ىلع ةقفاوتم ةقباط٠ حاوراآلاريصتف 8 ةعقاولا تكللت َْق حاصلا

 . تاولصلاف عامتجالادنعرسلاوه اذهو ؛هلوصح ىلع نيعيامت دحاولا ءىنثأا ىلع ةرهاطلا حاورألا

 مهترواشمب مالسلاهيلعادمع هتلارمأ امل : عباسلا . درفنملا ة”اصنم لضفأ ةعامجا ةالص نأ رسااوهو

 3 نأ ىلع كإذ لد

 امل ءال وهف ,هدنعنس رةملاو هصاوخالإ ةميظعلا تادهملاقرواشال : خءااكلملا : نماثلا : قلخلادنع

 2 تلا كلت ال تقام تأ الإ هلضفباتع انع,ناو للاعت هللا نأ مهلابي رطخامب رف : مهنعهللا انعاونذأ

 لبق نأ كلذو ءاهيف ديزأ انأ لب « ةبوتلا دعب تصقتنا ام ةجردلا كلت نأ ىلاعت هللا نيبف « ةميظعلا

 مكنأ اودلعتل 03 مكن رواش ةنارمأ ةقاولا هه داعلو 2 مت رواش ىلوسر ترمأام ةعقاولا هذه

 مكلامعأ ىلعذولوعت منك ةعقاولا هذه لبق مكنا هيف ببسلاو ؛ كلذ لبق منك امن الاح مظعأ نآلا

 امم مظعأ نآلا مكتزنمو مكتجرد ريصت نأ بجيف «ىوفعو ىلضف لع نولوعت نآلاو ؛ مكتعاطو

 ةثالثلا هوجولاو . مكتعاط نه رثك أ ىركو مكامع نم ظدأ ئوفع نأ اودلعتا كلذ لق ناك

 هباتك رارسأو هدارمب ملعأ هتلاو عضوملا اذه دنع ىلابب رطخ ام ةيقبلاو ؛ةروكذم لوألا

 ]ردو لوس لا دنع ا ردق وب هللادع ادق مل نأ دنفي اذهف « ةبقو ًاردق هللادنع



 هذ : ةيآلا «مالا ىف مثرواشو» ىلاعت هلو

 اعتب اعف ( 1 مط رفغتس وز كقح قلعتي امف ف ( منع فعاف) ف امشكسا بحاص لاق« ةين انلاتلأسملا ١)

 . ىلاعت هللا قح

 « بيقعتلا ىلعلدي (مهنع فعاف) ىلاعتهلوقى.افلاو « بوجولل سمالا رهاظ (ةشلاثا ةلأملاإ)
 ثيح ةيطالا ةمحرلا لاك ىلع لدي اذهو . لاحلا ف مهنع وفعي نأهيلعبجوأ ىلاعتهنأ ىلعلدي اذهف

 . مهنع لالا ىف وفعي نأ هلوسر ىلع بجوأ مث « مهنع وه افع

 ةمآلا ىلإ رهآلا لآ املو ؛ مالسلا هيلع لوسرلا ىلعوفعلل باحجيإ (مهنع فعاف) هلوق نأ معاو

 تآرس راربألا تانسح نأ ملعيل (ساناا نع نيفاعلاو) ىلاعت لاقف هيلا مهبدن لب ٠ مهيلع هبجوي مل

 : لئاسم ةيآلا ىفو مش رفغتساو) ىلاعت هلوق : اهيناثو . نيبرقملا

 نال كلذو .رئابكسلا بامحأ نعوفعي ىلاعت هنأ ىلع ةيوق ةلالد ةيآلا هذه ىف (ىلوآلا ةلأسملا)

 نم بضخب ءاب دقف) هلوقىلإ (هريد ذئموي ملوي نمو) ىلاعت هلوقل ةريبك ةبراحلا تقو ىف مازبنالا

 مهنعافع هنأ ىلع ةمدقتملا ةيآلا ىف صن ىلاعت هنا مث , رئاكلاا نم ناكدحأ ل هأ مازمنا نأ تبثف (هلل

 لدأ نم كلذو مل رافختسالاب هرمأ مث , مهنع وفعلاب ةيآلا هذه ىف سو هيلع هللا لص هلوسر رهأو

 . انرك ذام ىلع لئالدلا

 هرمأ اذإو « رئابكلا باعصالل رافغتسالاب هلرمأ ( مهل رفغتساو) ىلاعت هلوق (ةييناثل ةلأسملا)

 ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذه تلدف  مركلاب قيليال كلذ نآأل . هيلا هبيحبال نأ زوحيال ةرفغملا بلطب

 ةمارقلا ىف مهقح ىف هعفشي نأبف « رئابكلا باحصأ ق> ىف ايندلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ًادمم عفشي

 كيو هلا

 ًادميرمأ مث (مهنع هللا افع دقلو) هلوقب الوأ مهنع افع ىلاعتو هناحبس هنأ (ةشلاثلا ةلأسملاإ)

 دق ىتاف مهل رفختسا دمحاي : هل ليق هناك« مهلجألو مهل رافختسالاب ةيآلا هذه ىف سو هيلع هللا لص

 لدي اذهو : مهنع كوفع لبق مبنع توفع دق ىناف مهبنع فعاو « ل رفغتست نأ لبق مل ترفغ

 : لئاسم هيفو (رمآلا ىف مهرواشو) ىلاعت هلوق : م لاثو  ةمالا هذه هللا ةمحر لاك ىلع

 ردصم ىهو ؛ىروشموقلاو «ةروشمو ًاراوشو ةرواشم مرواش : لاقي «ىلوألا ةلأسملا))

 اذإ هروشأ لسعلا ترش : موق نم ةذوخأمةرواشملا :لبق (ىوجن مهذإو) هلوقك اهب موقلا

 ناكملاو ءاهتضرعاذإ اروش ةبادلا ترش : مهلوقنم ةذوخأم انقر : هتجرتتماو هيض اولا مالا

 معي ةرواشملاب كاذ كف ء هرشو هريخ معي ضرعلاب هناك« ًاراوشمىمسي باودلا هيف ضرعيىذلا

 داع م الورم اولا روح

 ل



 ةيآلا « رحل رفغتساو مهنع فعافد ىلاعت هلوق 1

 نم قرفلا رهظف لا الو مهل قربال هنكلو ادحأ ىذؤي الو قلخلا *ى يئس  ناسنالا دو 9 7

 : هع لاا

 اذهو . قلخلا ىلا هللا فيلاكت لوسرلا غلبي نأ ةثعبلا نم دوصقملا نا «ةيناثلا ةلأسملا)

 ناك اذا الإ متيال دوصقملا اذهو ؛ هيدل مهسوفن تنكسو هيلا مهبولق تلام اذا الإ متيال دوصقملا

 ةقفشلاو ةمركملاو ربلا هوجوب مهصخت و « مع ”ءاسإ نع وفعي و ؛مهنذ نعزواجتي ءانيعوك اهيحر

 0 نأ بجو كلذك نوكي اكو ؛قلخلا ءوسنع أربم لوسرلا نوكي نأ بجو بابسألا هذبلف

 زواجتلا ريثك « ءارقفلا ةناعاب مارقلا ريثك . ءافعضلاةناعإىلا ليما ريثكح نوكي لب .بلقلا ظيلغ ريغ

 نم اوضفنال بلقلا ظيلغ ًاظف تنك ولو )لاق ىنعملا اذهلف « مهتالز نع حفصلا ريثك . مهتآيس نع

 هذه هللأ همحر لافقلا لمحو . ةلاسرلاو ةثعبلا نم دوصقملا تاف كلوح نم اوضفناولو (كلو>

 مازممالا دعب كيلا اوداع نيح دحأ موي ( مل تنل هللا نم ةمحر امف) : لاق دحأ ةعقاو ىلع ةبآلا

 كنم ةبيه :كاو>نم اوضفنال مازهنالا كلذ ىلعةمالملاب مهتهفاشو(بلقلا ظيلغ اظف تنك ولو)

 . ممفو كيف ودعلا عم دال امم كلذ نأكف مازمالا نم مهنم ناك اميسسسل ءامحو

 امأف « هللا قوقح نم قح لامهإ ىلا ضفي ملاذا زوجي امنا قفرلاو نيللا (ةثلاثلا ةلأسملا))

 لاقو ( مهلع ظاغاو نيقفانملاو راذكسلا دهاج ىنلا اهيأ ا.) ىلاعت لاق ٠ 5 كلذ ىلا ىدأ اذا

 (هللا نيد ىف ةفأر امهم كذخأت الو) انزلا دح ةماقإ ىف نينمؤيلل

 هلوق ىف ةظلغلاب هرعأو : ةيآلا هذه ىف ةظلغلا نم هعنم ىلاعت هنأ ىهو : ىرخأ ةقبقد انبهو

 هلوقكو بف « نيرفاكلا عم ةظلغلاب هرمأ كانهو ٠ نينمؤملا ىلع ةظلغلا نع هابن انهبف (مهيلع ظاغاو)

 ناهيف لوقلا قيقحتو(مهنيب ءاحر رافكلا ىلع ءادشأ هلوقو(نيرفاكلا ىلع ة ةرعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ)

 رخل و ىزات ظلغتلاب صالاةووؤف , طسولا ىف ةيضفلاو :نامومدم طبرفتلاو طارفالا قراع

 وه ىذلا طسولا ىلع قبيف « طيرفتلاو طارفالا نع دعابتي نأ لجال ناك امنإ «هنع ىبنلاب

 (ًاطسو ةمأ 5 انلعج كلذكو)لاقف طسولا هللا حدم رسلا اذهلف « ميقتسملا طارصلا

 ةيآلا هذهىفهمأ ىلاعت هنأ ٍلعاو« م آلا ىف مثرواشو مر فغتسا و مهنع فعاف ل ىلاعت لاق مث

 لئاسم هيفو مهنع وفعلاب : اطوأ : ءايشأ ةثالث

 مالسلا هيلعلاق ءىلاعت هللا قالخأب قلختي نأ ىف الإ سيل دبعلا لاحلاكنا (ىلوألا ةلأسملاإ)

 مهنع وفعي نأ اضيأ لوسرلا رمأ ةمدقتملا ةيآلا ىف مهنع افع امل ىلاعت هنإ مث هللا قالخأب اوقلختد

 هللا قالخأب قلختلا ةليضف مالسلا هيلع لوسرال لصحيل



 تن ٠ ةيآلا «مهل تنل هللا نم ةمحر |هيفد ىلأعت هلوق

 ىنابر ديب أتبالا ىأتيال اذه نأ اوءلع ؛ مالكتلا ىف ةنوشخالو . لوقلاف اظيلخت «ةتبلارهظأام هنا مث

 هللا نم ةمحر ىأبف : ليقف  ديدستلاو ديبأتلا كذلك نم بجعتلا عضوم كلذ ناكف ؛ىلإ ديدستو

 ىدنع :تاوصاللا هر اذهاو « مهل تنل

 هيلع د# ةروريص ىف ةرثؤا اىه هللا ةمحر نأ لع تلد ةيالا هذه نأ ملعا (ةعبارلا ةلأسملا)

 هلل الا ةمحرال هنأ ىلع اهتلالد تفرع ةيآلا هذه ةقيقح تلمأت اذاف . ةمآلاب اممحر مالسلاو ةالصلا

 عونا زةعاد دع لق قولا هنا نأ دلو أ :امدحأع جركل ناس يسال 0
 «ةلاحمال لاعفالا هذه لعف ةيعادلا هذه هبلق ىف لأ اذاو ؛ كلذ نم ًائيش لعفي مل فطالاو ةمحرلاو

 هتمحر ب ديفتسي هناف ىلاعت هللأ ىوس مي>ر لك نا : اهناثو : هلل الإ ةمحر الف ريدقتلا اذه ىلعو

 نع ةلاع ة زو انصرف اذافا؟لتخلا !؟نلل ابلطتوأ «تاوثلا الاظوأ :تاقعلاةنمرابرعاما# اضرغ

 ببسب ملأتو « هبلق قر لآلا ىف اناويح ىأر نم ناف « ةيسنجلا ةقرلا وه بب.لا ناك رومأألا هذه

 هذه نم ءىث دجوي مل واف « هبلق نع ةقرلا كلل اعفد ملالا كلذ نع هصلخيف ىلالا ىف هايإ هتدهاشم

 الف ؛ضارغألا نم ضرغل ال محرب ىذلا وهف ىلاعتو هناحبس قالا امأ «ةبلا محري مل ضارعالا

 نم ايبس هنع دعبي وأ ءالام هيطعي نأب همحري افنإ هناف هريغ محر نم لكنا : اهلاثو ءهللالإ ةمجر

 ىهو  ءاضعالا ةمالس عسم الإ لاملا كلذب عفتنيال موحرالا نأاالإ ةءاللا موكل

 ىلع هللا هناعأ نم لكف رهاظلا ىف امأو ؛ هلل الإ ةقيقحلا ىف ةمحر الف «ىلاعت هللا نم الإ تسيل

 مالسلا هيلع دمح ةفص ىف لاقو « نمحرلا مهمحري نوءارلا » مالسلا هيلع لاق ء اميحر ىميس ةمحرلا

 (كلوح نم اوضفنال ثلقلا ظيلغ الف. تنك ىلزؤ) ىلاست لاق. من (مجو:ف ذو ناقل
 ةظلغلاو ةظاظفلا دسافم هفرع هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص دم قح ىف هللا ةمحر لاك نأ ملعاو

 ٠ لئاسم هيفو

 لاقي ؛قلخلا *ىسلابناجلا ظيلخلا , ظفلا : ىلاعت هللا همحر ىدحاولا لاق 4 ىلوألا ةلأسملا" 9

 ©تكرف (]ه قرف« كراذح نمرذكلال ودك« ظاففءاصأ و. طفي كنان اظاطوو.ةطاطن لش ا

 امأو ؛ ببص هلصأو ء؛ بص لجر وحن مغدي نزولا اذه ىلع فعاضملا نرم ناك ام نأ الا

 ًاوه وأ ةراجت اوأر اذاو)ىلاعت لاق ءاوقرفت موا ضفناو ؛ ءىشلا قيرفت وهف داضلاب « ضفلا»

 , كاف هللا ضضفي.ال : لاقي هنمو « باتكلا تضضف : هنمو ( املا اوضفنا

 باقلا ظيلغ 2 طظفاا يدوب : 2 ناؤ



 ةيآلا «رمهل تنل هللا نم ةمحر اهف»ىلاءتهلوق تا

 ةيلعتم اهتايناحور تناكاهملإ تفلت ملواهيلا لمتمل اذإ و , تاينامسجلا نم تفلح ضلت [طساوزا تناك

 هذه ىف لاكلاو ةلالجلا ةياغ ىف ةسدقملا هسفن تناكو ؛ةيرظن صاوخلا هذهو ؛ تايناوسجلا ىلع

 تناه ردقلا ىف هللا رس فرع نم» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف لءافلا لاح رابتعا امأو . لاصخلا

 عفديال ر ذحلا نأ ملعيف . ةيحلالا بابسألا ىلإ ةدنتسم ةيضرآألا ثداوحلا نأ معيهناف «بئاصملا هيلع

 ىلع علطم هنال « هي سنأي مل بوبحم هل لصح اذإو ٠ بضخي مل بولطم هتاف اذإ مرج الف ءرد.قلا

 نم ءىش بلط ىف ملاعلا اذه نم اذ عزاني الف ؛ تاينامسجلا هذه نم قلقا حدا فلي حاولا

 ناككلذك ناسنالا ناك هو ءاهلاظم نم ءىث توف ببسو دحأ لع بضغيالو , امتاطو.اتاذل

 هذه ىف رشبلا لك أ هيلع همالسو هللا تاولص ناك امو ؛ قلخلا عم ةرشعلا بيط : قاخلا نسح

 . قاخلا نسح ىفقللا لك أ ناك مرجال «قاخلان س1 ةبجوملا تافصلا

 هجو (مهل تنل هللا نم ةمحر امف) هلوقبردقلاو ءاضقلا ةلأسم ىف انبادكأ جبتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ةمحر : لوقنف « ىلاعت هللا ةمحر ببسب ناكاإ ؛قاخلاعم هقلخ نسح نأ نيب ىلاعت هنأ ل للة

 ةوعدلاو ةيادهلانم مالسلاو ةالصلا هيلع د6 عم هلعفام لكف ؛ نيفلكملا ق> ىف ةمأع ةلزتعملادنع هللا

 ناكاذاف ء بحل ىبأو لهج ىنأو ناماهو نوعرفو سيلبإ عم كلذ لثم لعف دقف ؛داشرالاونايبلاو

 نيبو « ءايفصاللا ؤصأن بب هيف اكرتشم بابلا اذه ىف نيفلكملا عم ىلاعت هللا هلعفام لك لولا اذه ىلع

 ناكف . هللا ةمحر نم ًادافتسم ةقيرطلا لاكو قلخلا نس مبضعب صاصتخا نكي مل ءايقشالا قشأ

 اذه ناك املو «االطاب هللا ةمحرب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا قاخ نسح ليلعت لوقلا اذه ىلع

 فاطلالا ةدايز ىلع اذه نوامحب ةلزتعملاو ؛هردقبو هللا ءاضقب دابعلا لاعفأ عيمج نأ انملع الطاب

 املا ىذلاو .نيفلكملا كح فدا ادق( كفاظلالا ل انكم ناكام لك ناآل دنا ةلاغى اذه

 ءادتلا مال هشفن'نم ةيستك ١ امنإ ةقيقحلا ىف كاذف ؛تفاطلاللا ديزم نم هتعاط ليغ ءانب فلكملا

 عنتما لعفي مل ىتمو « هيلا هلاصيإ بجوو ؛ فطللا نم ديزملا كلذ قدتسا ةعاطلا لعف ىم هناألل

 . هللا نمال هسفن نم ديعلل كلذ ناكف , هلاصيا

 هلثمو ةدئاز ةلص (هللا نم ةمحر اهف) هلوق ىف (ام) نأ ىلا نو رثك آلا بهذ (ةثلاثلا ةلأسملا)

 دق برعلاو :اولاق(مهاياطخ ام . مبضقت اهيف . كلانهامدنج)و (ليلق امع) هلوقك . ريثك نآرقلا ىف

 , نآبدك أف , ءاجايلف دارأ (ريشبلا ءاج نأ ايلف) ىلاعت لاق « هنع ىنغتسيام ديك أتلل مالكا ىف ديزت

 نوكتت نأزو< انههو ؛ رئاج ريغ نيك احلا مح مالكىف عئاضلا لمهملا ظفللا لوخد :نوققحنالاقو

 ةميظع تناكامل مهتءانج نال كلذو « مهل تنا هللا نم ةمحر ىأبف : هريدقت بجعتلل اماهفتسا (ام)



 ١ ةيالا «مهل تنل هللا نم ةمحر اهف» ىلاعت هلوق

 مييلع ظياختلا هكرتو « مهنع هوفع ىلع سو هيلع هللا لص لوسرلا حدم نأب ناسحالاو لضفلا ىف

 . مالكلا ىف نسح بيترت اذه نأ ىلع فصنأ نءو ( مط تنا هللا نم ةمحر امف) لاقف

 :لتانسامب د انيك و

 موقلا عم هقلخ نسح نع ةرابع موقلا عم ملسو هيلع هللاىلص هنيل نأ ملعا (ىلو ألا ةلأسملا)

 ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ) لاق و ( نينمؤملا نم كعبتا نمل كحانج ضفخاو) ىلاعت لاق

 متتعام هيلع زيزع مكسفنأ نم لوسر مءاجدقل) لاقو (ميظع قلخ ىلعل كنإو) لافو « نيلهاجلا نع

 نم ىلاعت هللا ىلإ بحأ لل>ال» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو (ميحر فؤر نينمؤملاب مكيلع صيرح

 مالسلاو ةالصلا هيلع ناكالف «هقرخو مامإ لهج نم هللا ىلا ضغبأ لهجالو هقفرو مامإ ملح

 تلخد نامع ةأرما نأ ىورو . ًاقلخ مهنسحأو املح مه رثك أ نوكي نأ بجو « نيملاعلا مامإ

 هللاو امأ ؟ نافع نبا لعفام : تلاقف « حالسلا نالسغي ىلعو ىناا ناكو « ٍلسو هيلع هللا ىلص هيلع

 مال-!او ةالصلا هيلع لاقف ؛ مويلا نامزلا حضف نامع نإ الأ : ىلع امل لاف « موقلا ماما هنودجتال

 عم نامْع هيلع لخد املو « اوباحتي نأ تاوخألا جاوزأ ىنايعأ : ذئنيح لاق هنأ ىورو «هم»

 نس دقل'؟ لاق هنأ ةياحصلا ضع نع ىاورو «ةضيررع اف متيهذ دقل» لاق نأى ع دازام هيبحاص
 تاقثل ةعفدز آر قلاب و ؛ةلمج نيدلا اذبم هللا لوسر انءاج ولف « نيكرشم انك « ناسحالا لكانيلإ هللا

 اهانلبق ايلف « ةدحاو ةيلك ىلإ اناعد هنكلو : مالسالا ىف لخدن انك اه .انيلع فيلاكتاا هذه

 تلككو نيدلا مث نأ ىلإ قفرلا ليبس ىلع ةماك دعب ةباك اهءاروام انلبق .نامالاةوالح انفرعو

 ىلإ ؟دحأ بهذ اذاف دلاولا لثم كل انأ امإ» لاق مالسلاو ةالصاا هيلع هنأ ىورو . ةعيرشا

 لاخلا رابعا نام واد نر فاول قا ملعاو «اهربدتسيالو ةلبقلا لبقتسي الف طئاخلا

 لاق اك. ةيهاملاب ةفلتخم سوفناارهاوج نلف لئاقاا لاح رابتعا امأ ؛ لعافلا لاحرابتعاو « لئاقلا

 اكو «ةضفلاو بهذلا نداغم نداعم سانلا» لاقو «ةدنجم دونج حاورآلا» مالسااو ةالصاا هيلع

 |ملغا ٍبضحلاو*ةؤهاشلا ءاليتشاو: ةلاذنلاو ةناملاو ةدالسلا ةءاغ ىلإ ىبتت ناصقتلا بناج 01

 امأ : ةلالخلاو ةوقلا ةباغ ىلإ (ئيتيحدق لاكلا بناجب ن كلذكف ”تاذللاو لالا تح 07

 ملعت نكست لاه كملعو) هلوقو (رون ىلع رون) هلوقب ىلاعت هللا هفصو اك نوكيف ةيرظنلا ةوقلا ىف

 (ميظع قاخ ىلعل كنإو) هلوقب هللا هفصوامكف ,ةيلمعلا ةوقلا ىف امأو (امظع كيلع هللا لضف ناكو

 لاملا كحق ةرئاشالاو كلضنلا اتواذل ليم الاوا هرقل 3 د :ةكئالملاحا ورأس نجنم اهنأك

 تاسوتللا مده لإ كلام اذإ نسمنلاو كقول نم لفعضأ رثأملا تاك 0211 للا



 ةيآلا « مام الا يلح لاعتردلاوت 3

 مس © مس اله

 0 اوشا بَل ظياغ 0 0 تنل هللا ن نم هةر 0
 00 0 ا

 ىلع لكوتف تمرع اذا رمألا ىف مروا شو مهر 0 ع 5 كلوح

 ول و رو ذآ

 «١ه9» هكيتب بحت هللأ نإ ا
 0-51 ه_- تس ]ل

 لاك ىلع هتلالدلو ٠ دعولا عاونأ ظعأ ةسحرلا لاك ىلع هتلالدل وهف  رهقلا لاكو ةمحرلا لاك ىلع
 كيني اذهو (هللا ىلال) لاق ثيح هللا مسا ىف ديك أتلا ماللاخدإ : اهثلاثو . ديعولا عاونأ دشأرهقلا

 سفن لك ىزجتل اهيفخأ داكأ ةينآ ةعاسلا نإ) لاق اك ء رشنلاو رشحلا اذه ىضتقت ةيحلالا نأ ىلع

 ؛ هللا وه رشحلا كلذ لعاف نأ عم « هلعاف مسي ملام لعف (نورشحت) هلوق نأ :اهعبارو (ىعست امب

 *ىدب, ىذلا هللاوه هنأب لوةعلا تدبش ؛ىذلا ريبكلا ميظعلا وه ىلاعت هنال هب خيرصتلا عقي ملاعإو

 هريظنو « ةمظعلا ىلع لدأ عضوملا اذه لثم ىف يرصتلا كرتف :ةداعالاو ءاشنالا هنمو « ديعيو

 لقعلا هيفي كادوا ممريغىلإ مرشح فاضأ أ تلايسماعلو (كءام ىعلبا ضرأاب ل اقو) ىلاعت هلوق

 اتاومأ وأ ءايحأ اوناكءاوس مهف « ةئيشملا ذافنو ةردقلا ةضبق ىف نوراطضم قلخلا تخبل ع

 ؛ لكلا عم باطخ (نورشحت) هلوق نأ : اهسداسو . ةيحلالا ءايربكو ةيبوبرلا ره نع نوجرخال

 عمتجيف ؛ لدعلا طاسبو ةمايقلا ةصرع ىف نوفقويو نورش< نيملاعلا عيمج نأ ىلع لدي وهف

 لدعلاب هديسع نيب ب ىلاعتو هناحبس قلاو « لتاقلا عم لوتقملاو « ملاظلا عم موالملا

 هللاىلال) ىلاعت هلوق ىف لمأت نف (ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو) ل لاق 5ك« روجلا نع أرملا

 ةعدوملا رارسالا راح نم ةرظقلاك اهانركذ ىتلا دئاوفلا هذه نأ لع ملع قيفوتلا هدعاسو (نورشت

 مم نئلو) هلوق نآل : لاق « تيمب سيل لوتقملا نأ ىلع ةبآلا هذ ىضاقلا كسمتو « ةيآلا هذه ىف

 عنتمم هسفن ىلع ءىثلا فطعو ؛تيملا ىلع لوتقملا فطع ىضتقي (ملتقوأ

 فعاف كلو> نم اوضفنال بلقلا ظيلغ ًأظف تنك ولو مهل تنل هللا نم ةمحر ايفر ىلاعت هلوق

 «نياكوتملا بحي هللا نإ هللا لع لكوتف تمزع 5 رمآلا ىف مثرواشو مل رفغتساو مهنع

 لوسرلا مهطاخب مل اوداع مث دحأ موي ملمو هيلع هللا يصوننا نع اومزهنا امل موقلا نأ معاو

 امل ىلاعتو هناحبس هنإ مث «نيللا مالكلاب مهبطاخ امنإو ؛ ديدشتلاو ظيلغتلاب ملسو هيلع هللا لص

 داز « مهنعافع نأ كإِذ ةلمج نم ناكو « مهداعمو مهشاعىف مهمفني امىلإ ةمدقتملا تايآلاف مدشرأ



 6 ةيآلا 0 هّللأ ىلال متلتق وأ مه نئلو» ىلاعت هلرق

 دراو ادهااضيأ وأ ريخ دعب ئذلا ل الخلاب ات روم نوك نقدا للا ىف هن وعمج ىذلا نا : الق

 ىتاا ءايشالا هذه نه ريخ ةرفغملا :ليةف « تاريخ لاومألا كلت نأ ممدقتعمو موق بسح ىلع

 . تاريخ اهنونظت

 (نورشحت هللا ىلال متاتق وأ متهنئلوإ) لاق مث

 ةالا هذه ىفو ؛هللاةرفخمىملا رشحلاب ىلوألا ةيآلا ىف نيدهاجلا بغر ىلاعتو هناحبس هنأ ملعاو

 هللا تاولص مرد نب ئدلع نأ ىورب « هللأ.ىلأ رش ةملاب انهه معرف تاجردلا ءالعإ ىف داز

 اذام لاقف « ةداععلا ر انآ مهيلع 200 ؛ مههوج و ترفصاو مهنادبأ تفحن ماوقأب رم همالسو هيلع

 ,رخآ ماوقأب رم مث هبا ذعنم مكصلخيال نأ نم مرك أ وه لاقف .هللاباذع ىثخت اولاقف ؟ نوللطت

 هتحر كمن نأنم مركحأ وه لن ؛ ةمحرلاو ةنجلابلطن اولاقف :مهلأسفراثآلا كلت مهيلع ىأرف

 هديبع نحنو ءانلإ هنال هدبعن اولاقف مهلأسف ءرثك أ مهيلع ةيدوبعلا راثآ ىأرو ثلاث موقب رم مث

 تايآلا هذه بيترت ىف رظقلف , نودَحلا نودكتلاو:نوصلخملا دسعلا متن :لاقف ؛ ةيهرل الو ةبغرلال

 (ةمح رو)لاق م « هباقعنم افوخ هدبعي نم ىلا ةراشإوهو (هللا نم ةرفخلل)ىلوآلا ةيالا ىف لاق هناف

 ةراشإ وهو (نورشحت هللا ىلال) ةيآلا ةعاخ ىف لاق م . هباوث بلطل هدبعن نم ىلا ةراشإ وهو

 ىف تاياينلا دعبأو تاماقملا ىلعأ اذهو . ةيدوبعلاو ةيبوبرلا درجم هلا دبعي ىمهىلا

 (هتدابع نزع نوربكتسي الهدنع نمو) لاق ةكئالملا فرش امل هنأ ىرت الأ « ةجردلاولع ىف ةيدوبعلا

 مهنادبأو مهسفنأ اواذب نيذلا ءالؤه نأ نيبف (ردتقه كيلم دنع) باوثلا لهأ نم نيبرةملل لاقو

 ؛ هتيوبر رون قورشب مهعتم و «همركب مهسانئتساو : هيلإ مثر شح نوكي هودع ةدهاجمو هتعاط ىف

 . هاندروأ ىذلا ردقلا هدشري رصبتسملاو ؛با:طإهيف ماقم اذهو

 ةليلقامايأ متيقب توملاو لتقلا نع متزرتحاو داهجلا متكرت نا ليق هن اك : ريسفتلا ىلإ عجرنلو
 امأ . مكيلع اهتاعبتو كريغل اهتاذل نوكتف ,ةلاحالامنوكرتت مث . ةسيسخلا تاذللا كلت عم ايندلا ىف

 مكفوقوو ؛ هللا ىلإ ؟رشح نوكي ىلوءلل لاملاو سلنلا متلذبو ؛اهتابيطوايندلا تاذل نع متضرعأ 3

 .نيتلزنملاو نيتجردلا نيتاه ننام ناتدثف هللا ركذب مذذلتو ؛هلل ةمحر ةبتع ىلع

 ىلال :لاق لب هتلاىلإ نورشحت :لقي ملهنأ : اهدحأ: قئاقد (نورشحت هللا ىلال) هلوق ىفذأ ملعاو

 مكاحال هنأ ىلع لدي اذدو . هريغ ىلإ ال نوملاعلا رش< هللاىلإهانعم ءرصحلا ديفياذهو ءنورشحت هللا

 ىلاعت لاقو (راهقلا دحاولا هلل مويلا كلما نأ.) ىلاعت لاق ؛ وه الإ عفانالو راضالو مويلا كلذ ىف

 لاذوقو لانا مظعأ مسالا اذهو « مسالا اذه هلل ءامسأ نمركذ هنأ : اهيناثو (هلل ذئموي سمالاو)



 ةيألا «هللا ليبس ىف ملتق 5 نئلو» ىلاعت هلوق ذأ

 هللاو ريدقتب مسا مال (متلتق نئلو) هلوق ىف ماللا :هللا همحر ىدحاولا لاق يناثلا ةلأسملا)

 وهام نأ ىلع 59 مسقلا باوج (ةمحرو هللا نم ةرفغملا هلوق ىف ماللاو .هللا ليسو ملتق نّئل

 نأ بجو .نا ىنعملا نوكيف ءذبك أتلل ماللا هذه :لاقي نأ ىدنع بوصالاو . ءازج هلع لخاد

 هنع نوزرتحت اذاسلف ءاضيأ ةرفغملاب اوزوفت نأ بحي كلذكتف «كوزغو كرفس ىاولتقتو اوتومت

 موزل بقعتسي هناف امزال نوكي نأ ريدقتب مث « لوصحلا مزال ريغ لتقلاو توملا نا : ليقهن اك

 ؟ هنع زرتكانأ لقاغلاب قلي فيدكتف.. ةرينغخملا

 ىلع ءاتلاب نوقابلاو « ةبيغلا ليبس ىلع ءايلاب (نوعمجي) مصاع نع صفح أرق ( ةثلاثلا ةلأملا)

 ماطحلا نم نوقفانملا ءالؤه هعمجي امم ريخ هللا ةرفغم نأ ىنعملاف ةبيغلا هجو امأ . باطلا هجو

 كل ريخ هللا ةرفغم محل لوقيف نينمؤملا بطاخم هنئاك ىلاعت هنأ نحمل اوس اطخللا هنيار ؟ءاكارز ةفاغلا

 اننادلا ا رعنجا قلل نا لملم

 نا : اهدحأ : هوجول ايندلا ميعت نم ريخ هترفغمو هللا ةمحر نا : اذلق امنإ 4 ةعبارلا ةلأسملا ١)

 دغلا لبق تومي هنآل ادغ هب عفتني ال هلعلو « لاحلا ىف بلطلا كلذ نم بعت ىف وهف لاملا بلطي ند

 لمعي نف) لاق دقو ء هدعو فلخ ال هللا نآل هب عفتني نأو دبال هناف ةرفغملاو ةرلا بلط امأنو

 مكف ؛دغلا ىلإ قبال لاما كلذ لعل نكل دغلا ىلإ قب هنأ به : اهيناثو (هرياريخ ةرذ لاقثم

 ريخ تاحلاصلا تايقابلاو) هلوقل لوزتال ةرخآلا تاريخو . اريسأ ىسمأو اريدأ حبصأ ناسنا ند

 لاملا قييو دغلا ىلإ قبي نأ ريدقتب : !ملاثو (قاب هللا دنعادو دفني ؟دنعام) هلوقلو (كبر دنع

 عفانمو ءامهريغو ملأو ضرم لشم هب عافتنالا نع كعنمب ثداح ثدحي هلعل نكس ؛دغلا ىلإ

 نكلو ؛لاملا كلذب عافتنالا كنكحمب دغلا ىف هنأ ريدقتب :اهعبارو . كلذك تسيل ةرخآلا

 تسيلفةرخآلا عفانمامأو ٠ خيال امن كلذو ؛راضملاب ةطولخم !معفانمو مالالاب ةبوشم ايندلا تاذل

 الو مودتال امتكلو بئاوشاا نع ةصلاخ دغاا ىف لصحت عفانملا كلت نأ به : اهسماخو : كلذك

 دشأاهتاوذ دنع رشحتلاو فدأتلا ناك« لك أو ىوقأ ةذللا تناو اكو ؛ ىنفتو عطقنت لب ؛ رمتست

 ةرخآلاعفانموةيسحايندلا مفانمنأ :ابسداسو . لاوزلاو عاطقنالا نعةنوصهةرخآلا عفانمو« مظعأو

 ةكئالملا جاهتباىواسي هجر ف وهنطب ةذلب راما عافتن اذا ى 2 يرش لقملا يي للا اع

 ةلادلاهوجولا نم امل ةياهن الام لع كبنت ةتسلا دقاعملا هذهف :ةيهالاراونألاب اهقارشا دنع نييبرقملا

 (نوعمجت ام ريخ ةمحر و هللا نم ةرفخملا ىلاعآو هناحبس هلوق ةحص ىلع

 الصأ نوعمج#ت ايف ريخ الو «نودمجتامم ريخ | ةحرصوم ةزقنملا نركحرا تاكا ليقاذاف



 ةأ/ ةيآلا هللا ليبس ىف متلتق نلو» ىلاعت هلوق

 ريرقت تايألا هذه نم دوصقملاو « فيلكتلا موزل نم عنمي اذهو : ةرخآلا باع نع زارتحالا

 مالكلا اذه ناكفيلكتلا طوةس ىلإ ةرخآلاب ىضفي باوجلا ناكاذإو . فيلكتلاو دابجلاب رمألا

 الطاب نوكف هيفن ىلا هتونث ىضفي

 ءاشيام: لعَفي ةنأ انادنغ لب ؛ ةحلضم ةياعرو ةلعب للعم ريغ انذتع فيلكتلا ندنح نا ::ثاوجلا

 ديري ام مكحبو

 ةبيشلا كلت نع باوجلا مالكلا اذه نم ضرغلا سيل هنأ :ةيآلا ليوأت ىف (ىاثاا هجولاو ل

 (تيميو ىحي هللاو) لاق « نيقفانملا لوقلثه اولوي نأ نعنينمؤملا ىبن امل ىلاعت هنأ دوصقملا لب

 نيقفانملا نم هئاذعأ ٍبولق تيمي و :ناقزفلاو:نوتلابا هتعاط ل هأأو هتايلوأ بزواق:ىح :اندر

 : نانأنب ةقواعمزيش ومع ذك ةارج للطي
 نينمؤملا ةقيرط نم هركذ مدقت اهف بيهرتلاو بيغرتلا هنم دوصقملا (ىلوألا ةلأسملا)

 نيقفانملا ةقيرطو

 لعجيل)ريدقتلاو «نييئاغلا نعةيانك (نولمعي) قاسكلاو ةزمحو ريثك نبا أرق( ةيناثلا ةلأسملا))

 نوكيل باطلا ىلع ءاتلاب نوقابلاو (ريصب نوامعي امبهللاو تيميو ىحيهتلاو مهمولق قةرسح كلذهللا

 ) متموأهلل ليبسفف متلتق نُيلو) هلوقىف هدعب املو(اورفك نيذلاكاونوكتال) هلوقىف هلبق امل اقفو

 «نوءمجت امم ريخ ةمحرو هللا نم ةرفغمل متم وأ هللا ليبس ىف متلتق نمل ىلاعت لاق مث

 الو عقاو دبال توملا اذه نأ هريرقتو : نيقفانملا ةبشنع ىتاثلا باوجلا وه اذه نأ ملعاو

 بلط ىفو هللا ليبس ىف لتقلا وأ توملا اذه عقو اذاف ؛ تومي وأ لتقي نأ نم ناسنالل صيحم

 دعب اهب ناسنالا عفتنيال ىتلا امتاذلو ايندلا بلط ىف كلذ لعحجب «ةلكوأ قفاليخورفا هنو

 ضرع أ داهجلا ىلا هجاوتاذإ ناشالا اللا كلو ؟!ةؤقلا لاول اةياغ نى .تارج ده هان ا

 ىفسلج اذإو .بوحلا ىلا ]صو وودعلا نعصاخت هناكف تاماذاف ؛ ةرخآلا لع لبقأ وايندلا نع هبلق

 راد ىف قلأو قوشعملا نع بجح هن اكف تام اذاف ءايندلا عمج ىلع اصيرح توملا نم افئاخ هيب

 ::قاقلا ةواتش لاو كرا ىداقا نرحل

 لئاسم ةيآلا ىفو

 نولوالاو « ميلا مضبنوقابلاو «يملارسكب (متم) ىناسكلاو ةزمحو عفان أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 ةعللا قا اراملا ووو: كفح فا فاحو.كيهاتاع اه لهاتف تاون :

 تلق لوقيلاقلثم :تم تومي تام ؛نمذوخ ًاموهفروهمجا ةءارق اهأو , ةءارقلا هذه تحصد قفحصناف
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 ةيأألا «تنميو مى الا 0 0

 ؛ هلتقوأه يلع زيزعلا صخشلا كلذ توم ىلإ ببست ىذلا وه هنا مالكا 0 عم 0 دقتعيف « هعنم

 توملاوةايحلانأىف دقتعملا للا امأ « هفنرلتو هترسح دادزت هنأ كش الف كلذ هسفن ىف دقتعا ىتمو

 كلت نا تبثف ؛ ةرسلانم عوناا اذه نه ءىثث هبلق ىف ةتبلأ لصح مل ؛هتاضقوهتلا ريدقتب الإ نوكيال

 ةرسحلا ةدايز الإ ممديفتال نوقفانملا اهركذ ىتلا ةهبشاا

 داهجلاو وزغلا نع اوطبثت مهناوخا ىلإ ةيبشلا هذه اوقلأ اذإ نيقفانملا نا <ىناثلا هولا

 ءاليتسالاو ةميظعلا مئانغلا ىلإ هببسب اولصوو ءوزغلاو داوجلاب نوملسلا لغتشا اذاف . هنع اوفلختو

 . ةرسحلاو ةييخلا ىف كلذ دنع فلختملا كلذ قب ىناءآلاب زوف'اوءادعالا ىلع

 صيصخت او أر اذإ نيقفانملا بولقف ةمايقلا موي لصحت امنإ ةرسحلا هذهنا 4«ثلاثلا هجولا

 ىزخلا ديزمب نيقفانملا ءالؤه صيصختو ٠ تاجردلا ءالعاو تاءاركلا ديزم نيدهاجا هللا

 تاقعلاو نعللااو

 مهنم اودجوو نيبلسملا ةفعض ىلع ةيبشلا هذه اودروأ اذإ نيقفانملا نا «عبارلا هجولاإ

 لوقي ىلاعتهللاف «ةفعضلا كئلوأ ىلع مهركمو مهديك جار هنأ ثيحنم ؛كلذب او>رف ءاحلالوق

 ةهيشلا هذه ري رقت ىف لطابلا ىلع اوناك مهنأ اوملع اذإ مبمولق ىف ةرممح كلذ ريصيس هنإ

 مهولق/ىمعي تالالضلا ءاقلإو تاببشاا ريثكت ىف مدامتجاو مدج نا (سماخلا هولا

 نأ دري نمو) هلوقك « ةرسحلاب دارا وهو ء ردصلا قيضو ةبيخلاو ةريملا ىف كلذ دنع نوءقبف

 (اجرح اقيض هردص لعجب هلضإ
 مهيعس عيضيف مهلا اوتفتلي مل نيملسملا ءايوقأ ىلع ةبيش'ا هذد اوقلأ ىت» مهنا «سداساا هجولاإ)

 مه واق ىف ةرسحلا لصحتف هديك لطببو
 . ىبنلا هيلع لد امب ةقلعتم (هللا ا ماللا نأ (ةيآلا ريسفت ىف ىناثا لوقلاوإل

 مهتفلاخم نال « ممولق ىف ةرسح مهلثم مكنرك ءافتنا هللا لعحجي ىتح مهلثم اونوكتال :ريدقتلاو

 . مهظيغي ام ممتداضمو نودقتعيو نولوقي مف

 نع باوجلا نابب هنم دودقلا نأ : لوآلا : ناهجو هيفو تيمي و ىي هللاوإل ىلاهت لاق مث

 ملع ناو ؛ توملاو ةايحلا ىف رخآ ءىثا ريثأت الو ؛هللا وه تيوملاو ىحنانأ هريرقتو ؛ ةيبشلا هذه

 ؟ توملا نمتيبلا ىف سولجلا عفني فيكف «لدبتي ال هءاضقناو ؛باقني ال همكح ناو ؛ريغتيال هللا

 نع رذحلا ىف اديفم داهتجالاو دجلا نوك نم عنمب لدبتيالهتلا ءاضقنأبل وة ناكنإ : ليقناف

 ىف اديفم لمعلا نوك نم عنمب نأ بجو لدبتيال هللا ءاضق نأب لوقلا اذكف « توملاو لتقلا



 66 ةيأألا «مهمولق ى ةرسح كلذ هللا لعجيأ» ىلاغت هلوق

 عقاواا نئاكلاك لبقتسملا اذه دجلا كلذ ببسب راصو ؛ ةياغلا

 سيل هنأ ىلع كلذ لد ىضاملا ظفاب لبقتسملا رع ربع امل ىلاعت هنأ (ةيناثلاةدئافلاإ)

 هذهريرقت فمداهتجاو مثدج نع رابخالا دوصقملا لب ؛ مالكلا اذه رودص نع رابخالا دوصقملا

 . ملعأ هللاو ىدنع دمتعملا باوجلا وهاذهف ةيبشلا

 نأ ىنعملاو « ةيضاملا لاحلا ةياكح ليبس ىلع جرخ مالكلا نأ (باوجلا ىف ىناثاا هجولاإ)

 مهلعربخأ نف ؛اولتقامو اوناماماندنع اوناكول نولوقي نورفاكلاف ؛ضرالا ىفاوبرض اذا مهناوخا

 ةيضاملالاحلاةياكح ليبس ىلع مالكلا !ذهجرخ :انلوةبدارهاوهاذهف « اولاق : لوةينأودبال كلذ دعب

 ؛ىرخالا ماقم امهنم ةدحاو لك ةماقا زوحب ؛ اذاو «ذا» ةملك: برطق لاق ثلاثا هجولار)

 لوقنمل وجب رعشب ةغللا تابثإ انزوج اذا انالكلذو . نسح مالك براق هلاق ىذلا اذه : لوقأو

 «ذا» لاقي نأ ب ابلا فام ىصقأ  ىلوأ كلذناكءريظعلا نآرقلاب اهتابثا زوج نآلف ؛ لوبجم لئاق نع

 «ذا» ةملك نيبوهنيباملزاجما ليبس ىلع ىضاملا ىف هلاعتسا زوحيال مل نكلو « لبقتسملا ىف ةقيقح
 اذاف «نآرقلا ىف ةدراولا ظافلالا ريرقت ىف نوريحت, نيبوحنلا ىرأ اريثكو ؟ ةديدشلا ةهءاشملا نم

 دورو اولعج اذإ مهئاف « مهنم بجعتلا ديدش انأو هب اوحرف لوب تييبب هريرقت ىف اودهشتسا

 ىلوأ ناكدتحص ىلع اليلد هب نآرقلا دورو اولعحجب نآلف « هت ىلع اليلد هقفو ىلع لوهجماءتيباا كلذ

 «دجاسو عك ارو لئاق عمج ء دجسلاو عكرلاو لوقلاك« زاغ عمج (ًازغ) (ةسداسلا ةلأملاإل

 وزغلا ىنعمو ؛ىارلاو ىضاقلاعمج ىف ةامرو ةاضقلثم :ةازغ :اضيأزوجبو ءافع» صقانلا نم هلثمو

 . دصقملا ىزغملاو ءودعلادصق برعلا مالكىف

 اوبرضاذإ :ريدقتلاو ؛ مالكلا هيلع لدي فوذحم ةيآلا ىف : ىدحاولا لاق 4 ةعباسلا ةلأسملا إل

 (اولتقامو اوتامام)هلوقف ءاولنتقامو اوتامام اندنع اوتاكو ل ءاواتقفةازغ اوناك وأ اوتافضرأآلا ىف

 . مباتقو ممتوم ىلع لدي

 اولاق مهنأر يدقتلا نأ : لوألا :نابجو هيفو 4 مهبواقف ةرسح كلذ هللا لعجيل إل ىلاعت لاق م“

 ىربقيلهترصنو ىنيذؤيلهتيير : لاقيام لثم ؛ مممولق ىف ةرسح مالكلا كلذ هللا لجيل مالكلا كلذ

 ناني قار ك3 وعاد تفرعاذإ (انزحوأودع مهل نوكمل نوعرف لآ هطقتلاف) ىلاعت هلوق هلثمو

 لوتقملا كلذبراقأنأ:لوآلا : اهوجو مواق ىف ةرسحلا لوصح بقعتسا فيك لوقلا كلذ نأ

 كلذ نعهعنم ىف غلاب ول هنأ دقتعي مهدحأ نال « م,مولق ىف ةرسحلا تدادزا مالكلا اذه اوعمس اذا

 ىف رصق ناسنالا اذه نأ ببسب لتق وأ تاه امنا صخشلا كلذف « قبل وزغلا كلذ نعو رفسلا



 ةيآلا ءاورفك نيذلاك اونوكت ال اونمآ نيذلا امأاي» ىلاعتهلوق هغ

 نيلوتقمو نيتيماوناكناوخالا كئلوأ نأىلع لدي اذهف . اولتقامو اوتامام اندنع اوناكول اولاق امل

 لجال كلذ اولاق مهنأ وه (مهناوخال اولاقو) هلوق نم دارملا نوكي نأ بجوف ؛ لوقلا اذه دنع

 . ممناوخا عم لوقلا اذه اوركذ مهنأ وه دار انوكي الو ؛مهناوخإ

 اوناك ناو بسنلا ىف ةوخالا هنم دارملا نوكي نأ لمتح (مهناوخا) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 تاي.آلاهذه ىف ةوخالا ناف (اح اص مهاخأ دومثىلاو . ادوهمثاخأ داع ىلاو) ىلاعت هلوقك « نيملسم

 نون انما: نيقفانملا براقأ نما ناك نيءلسملانم نيلوتقملا كَلوأ لعلق « نيدلا.ةوخاال.بسألا ةوخأ

 نأ ىلا قفتاو , نردلا ىف ةلكامشملا ةوخالا هذه نم دارملا نوكي نأ لمحو : مالكلا اذه اوركذ

 . كلذ اولاق نيةفانملا نم اوقب نيذلاف تاوزغلا ضعب ىف الوتقم نيقفانلا ضعب راص

 اذا)هلوقب دارملا وهو  ديعب رفسل مهنم جراخلا نأ نونظي اوناكنوةفانملا (ةعبارلا ةلأسملا)

 لتقوأ توم مهلان اذإ (ًازغ اوناكوأ) هلوقب دارملا وهو« وزغلا ىلإ جراخلاو (ضرألا ىف اوبرض

 ىف نال كلذو « داهجلا نع سانلا ريفنتل اببس كلذ اواعجو ءوزغلاو رفسلا ببسب مهلا: امنإ كلذف

 ملس تنأف دابجلاو رفسلا نم تزرتنا: ءرملل ليق اذاف ؛لتقلاو توملا ةيهاركو ةايحلا ةبحم عابطلا

 كلا ع ةللط ردم هنأ لاخلا 01 اغلا وأ ةوملا» ىلا [تلضإلا امه ذأ كماحتفت ناو: نتزعلا كيط

 دابجلا نع نينمؤملا ريفنت ىف نيقفانملا دباكم نم كلذ ناكو « تيبلا ةمزالم ىف بغربو

 ؟هبف لخاد وهو وزغلا ضراللا ف برضلا دعب ركذ اذالف : لبق ناف

 انآ لل را دلا) فأذا تار نذل وفشل ةاغرالا ارد از ضواللا"ى«تارقلا نال“: اذلق

 برق عم ضرأألا ىف براضهنأب فصويال دحأ لبج ىلإ ةنيدملا نم جراخلا ذا ؛هبيرقوهديعإ نيب
 ضراللا ف برضلا نع وزغلا دارفإ ةدئاذ اذهف ءايزاغ ناكن أو ةفاسملا

 هلوةو ٠ ىضاملا ىلع لدي (مهناوخالاولاقو) هلوق نأوهو لاكشإ ةيآلا ىف (ةسماخلا ةلأسملا)

 اوبرض ذإ ممءاوخال اولاقو : لاق ول لب ؟ امهنيب عملا فيكف لبقتسملا ىلع لدي (اوبرض اذإ)

 . لاكشإ هيف نكي مل اوب رض نيح ىأ ؛ ضرألا ف

 اونوكتال : ليقدن اكف نولوقي :هريدقت (اولاق) هلوق نأ : لوألا : هوجو نم هنع باوجلاو

 : نيتدئافل ىضاملا ظفلب لبقتسلا نعربعامنإو ءاذكو اذك مهناوالنواوقيو اورفك نيذلاك

 ثداحوه وأ ثدح هنأب هنع ربعي دقف لبقتسملا ف لوصحلا مزال نوكي ىذلا .ىثلا نأ : امهدحأ

 ةغلابم هيفنكي ملل بةتسملا ظفلب هنع ريبعتلا عقو ول انبف (تيم كنإ) لاقو (هللا رهأىنأ) ىلاعت لاق

 غلب دق ةيبشلا ريرقت ىف رهداهتجاو مدج نأ ىلع كلذ لد ؛ ىضاملا ظفلب هنع ريبعتلا عقو امل امأ



 0 ةيآلا او رفك نيذلاك اون وككال اوةمآ نيذلا اهمأاي» ىلاعتهلوق

 ل ل را ا قاع تح تارت نجد 26 يا 2-2

 0 0 عر 6 هللاو هاا هّللاو مهمولق ىف ة هلرسمدح

 0 0 5 سس مظل و سس اما را هن ميم ه6 52 هس مرو رت

 نئلو« ' هدنوءمجام ريح ةمح رو هلل ن ند هربا م 0 وا هللا 0 2 0

 ا كك ه2

 «١همل» 5 هللا ىلآال متلك وأ متم

 د نا 0 اولتق امو اوتا 1 000 !اوناكيول وع ا رنك وأ لكلا

 3 ريح ةمحر و هّللأ م ةرقخلا مم 5 هللأ ليس َّق مل نا ريصل نولمعل 3 هللأو تيميو

 4 نو رشهنلا ىلال ماتقوأ متم نبل ونار

 اوتامام اندنع اوناكول : مهلرقب رافكلا عم داهجلا ىف نينمؤملا نوريعي اوناكنيقفانملا نأ ملعا

 عقو أم أ موي عقو ىتح داهجلا ىف لمشفو روتف نينمؤأأ ضعب نع ربظ ا هنا مث ءاولتق امو

 لح 26 نينمؤملا نم 5 لود نأ ع ىلا ىلع لدي 5 ةيآلا هذه ّق 1 5 0 هاضقب هّللأ افعو

 000 أوج رخن ملول :د اهجلا ىلا جورخلا كي رب 3 اولوقت الا يدلانا مل : لاقذ ملاقم

 ملْنا و قد ١ توالأ هل ردق ندو 2 داهجلا ّق لتعي ل ءاقيلا هأ ردق نفق“ تيمملاو ىلا و هّلبأ نافذ

 ىلا جرخ ام هنأ ول دابجلا ىف لنق ىذلا اضيأو (تييو ىحي هتلاو) هلوق نم دارملا وهو « دهاحجي

 باوثلا بجوتسي ىت> داهجلا ىف لتقي نلف توما نه دب ال ناكاذاف : ةلاحم ال توء ناكل دابجلا

 0 ف متاتق نآلو و) هلوق نم دأ رملا وهو ؛ ةدئاف ريغ نم توع 0 ه هل اريخ كلذ ناك« ميظعلا

 ل ا-مةيالاف و٠ مالكلا نه دوصقملا وه اذهف (نوعم< انمم ريخ ةمحرو هّللأ نم ةرفغمل ح أ هللا

 , هقالطإ ىلع وه : مهضعب لاقف (ا ورفك نيذلاك) هلوقب دارملا ىف اوفلتخا (ىلوالا ةلأسملا)

 ص وصخ هنأ 5 نيورخ] لاق 2 نكي م 1 اةفانم ناك ءاروس لوقا اذه لثم لوقي رفاك لك هيف لخديف

 صت#اذه : نورخآ لاقو ؛ مهلا وحأحرشب ةصةخاهرخآ ىلإ اهلوأنم تا.آلا هذه نآل نيقفانملاب

 لع لكك ةيالاق نبل وهلا نيه لعو 8 هبادكأ راشر ) ريشق ْن بئعمو 4 كارا ب نأ نب هللأ كيدي

 قفاملا ناكل كلذك ناكل ذإ': ةيماركتلا الوقت اك « ناسللاب رارقالا نع راع يا نال

 ًارفاك هللا ا اكل 6 ناكولو 3 0

 هلوةك ممنارخإلجالىأ (ممناوخال اولاقو) هلوق : فاشكلا بحاص لاق 4 ةيناثأ ةلأسما)

 مهن هجولا اذه ريرقت : لوقأو (هباا انوقسام ًاربخ ناكول اونمآ نيذلل اور فك نيذلا لاقو)



 ةيآلا ءاوزرفك ندلاكاونوكتال اونمآ نيذلا امأابد ىلاعت هلوق . 0

3 0 

 0-00 0 ا .دلاك اونوكت ل 4 نيذللا ب

 ه2

 يحس © سحب

 كلذ 5 ب | وا 0 ل و ياو بلا اذ

 مل زأ ناكملا كلذ ةقرافم ببسب اوبنذأ امل مهنا : ىناثلا . هيف نيئتطخم اوناكو مهلابب رطخ رطاخ

 رجي ةعاطلا نأ 5 ٠ بنذلا ىلا رب بنذلا نآل , ةميزهلا ىف مبعقوأو ةيصعملا هذه مؤشب ناطيشلا

 أوءقو ضعءب عم مهضعل هعراتمو لففلا تنس اوندأ اكل : تلاثلا امف افطل نوكيو . ةعاطلا ىلا

 بنذلا كلذ ىف

 «اوبسك امزك ىف ال ءاوبسك ام ضعبىف ناطيشلا ىطزتسا : ىعملا نوكي نأ «ىناثلا هجولاو إل

 مهلامعأ ضعب ىف ممل تعقو ةلز هذه لب ٠ مهنيد اوكرت امو اورفك ام مهنا ناي هنم دارملاو

 « مهنع هللا افع دقلو ل ىلاعت لاق مْ

 رذكلا نع وفعلا َناف « رفكلا ببسب تناك ام ةلزلا كلت نأ لع تلد ةبآلا هذه نأ لعاو

 : ةلزتعملا تلاقم“ (ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نا) ىلاعت هلوةل زوحي ال

 عم الا رحب مل رئابكسلا نم ناك ناو« ةبوت ريغ نم ةنع”وفعلا راج رئاعصلا نم ناك نأ فلا كلذ

 ىضاقلا لاق ؛ ةيآلا ىف روكذم ريغ كلذ ناكناو « مهنم ةبوتلا مدقت نهدب ال انبهف ؛ ةبوتلا

 لاقيرئابكلاىف داكي ال هنأ : لوآلا : ناهجوهيلع لدي رئاغصاا نم ناك بنذلا كلذ نأ برقالاو
 نيك رشملا لع تعقو امل ةميزهلا نأ اونظ موقلا نأ : ىناثلا . رئاغصلا ىف كلذ لاقي امنإ « ةلز اهنا

 اذه لثمو « ةمينغلا بلطل اولوحتو هنع اواقتنا مرج الف « ةجاح ناكملا كلذ ىف مهتابث ىلا قبب م

 نع ؤةعلاف اياك َلوق لع امأو ؛ الخدم هلثماف داهتجالل نآل رئاغصلا باب نم نوكي نأ دعب ال

 تافلكتلا هذه ىلا ةجاح الف : زئاج رئابكلاورئاغصلا

 . ةيوقعلاب لجعي ال ميلح ٠ بانأو بات نا روفغ ىأ ( ميلح روفغ هللا ناإإ ىلاعت لاق مث

 بجوار ئاغصلانم ناكول هنآآل : رئابكلا نم ناك بنذلا كلذ نأ ىلع ةيآلا هذهب انباحصأ ججتحا دقو

 اناسنإ لظي نم نآل هب حدقلا نسح امل ابجاو هنع وفعلا ناكولو « هنع وفعي نأ ةلزتعملا لوق ىلع

 نم ناك تكنذلا:كلذ نأ يسارع هل رفغو هنع افع هنأب حدمتي نأ حت ال هتاف

 ملعأ هللأو عقاو رئابكلا نع وفعلا نأ انيلع هتع امنع انو :رئابكلا

 ىف اوبرض ذإ مهناوخال اولاقو اورفك نيذلاك اونوكت ال اونمآ نيذلا اميأ اي إل يلاعت هلوق



 هذ ةيآلا «ناعمجا قتلا موب مكنم اولوت نيذلا نإ» ىلاعت هلوق

  نمةعش ]الجز شع هب رأ وراك لسو هللع هللا لصرلوطرلا مم اوي نيدلا انآ ]اش نأ

 ىأنب دعسو فوع نب نم>رلا دبعو ىلعو ؛ركبوبأ نيرجابملا نف . راصنالا نمةعبسو ؛نيرجابملا
 نب بابخلا راصنالا نمو ؛ ماوعلا نب ريبزلاو حارجلا نب ةديبع وبأو هللا ديبع نب ةحلطو صاقو

 دعسو ريضح نب ديسأو فينح نب لبسو ةمصلا نب ثرحلاو تباث نب مصاعو ةناجد وبأو رذنملا

 ةحلط و ىلع: نيرجاملا نمةثالث توملا ىلع ذئموب هوءياب اوناكءالؤه نم ةينامت نأ ركذو « ذاعمنبا

 لبسوتباثنيمصاعورذنملا نب بابخو ةمصلا نب ثرحلاو ةناجد زبأ :راضتالا ميةطخو راو

 نيثالثنموحن لس هيلعهللا لصهللا لوس ر عم بيصأ هنأ ةنيبع نبا ىورو .دحأ مهنملتقي لمت « فينح نإ

 كيلعو « ءادفلا كسفنل ىسفنو « ءادفلا كبجول ىبجو : لوقيو هيدي نيب وثحبو ءىحجب ميلك
 . عدوم ريغ مالسلا

 ةصاخ نينمؤءلل باطخ اذه (ناعملا قتلا موي مكنم اولوت نيذلا نإ) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 ىنعمب لزتساو لزأو .ةلزلا ىلع مهلمحىأ (ناطيشلا مهزتسا اعإ) دحأ موي اومزهنا نيذلا ىنعي

 ىأ هتاجعتسا لاقي اك«مهتلز بلط مزتسا:ةييتق نبا لاقو (اهنع ناطيشلا اه زأف)ىلاعت لاق  دح١او

 . هلثع تلط هتلمعتسا و هلع كل

 اهيسن ىلاعت هناف « هللا ىلإ بسنتال ىصاعملا نأ ىلع لدت ةيآلا : ىعكلا لاق (ةئلاثلا ةلأسملا)

 فدسوي لوقك و (ناطيشلا لمع نم اذه) ىسوم نع ىلاعت هلوقك وهو ناطيشلا ىلإ ةيآلا هذه ىف

 (ناطيبشلا الإ هيناسنأ امو) ىسوم بحاص لوقةكو (ىنوخا نيبو ىنبب ناطيشلا غزن نأ دعب ند)

 وفعلا عم نآلكلذو « رهزتسا ءىث ىأ ىف ناطيشلا نأ نيبي مل ىلاعت هنأ 4 ةمبارلا ةلأسملا)

 « عضوملا كلذ نع ملون كلذب دارملا نيوكي نأ ااوزوج ءايلعلا نكلرءةيسملا نت لإ

 كلذ ىأو ٠ صالخالا نع مهو دعو داهجلا ىف مهلشف نوكي نأو « ةمينغلا ىف مهتبغر نوكي نأب
 كلذ نإ لاف ؛ دحأ موي هتميزه ىف بتوع نامثع نأ ىورو . مهنع اهع ىلاعت هللا نأ مصدقف ناك

 . ةيآلا هذه أرقو «هنع افعهللا نكل أطخ ناكنإو

 تبتك :كلوةك قاصلالل ءابلا نأ : امهدحأ : ناهجو هيفق (اوبسك ام ضعبي إل ىلاعت هلوق امأ

 تايانجلا كلت ةطساوبف « تايانج مهنع تردص دق نزاك هنأ ىنعملاو ؛ نيكسلاب تءطقو؛ ملقلاب

 اولوتي مل مهنا : جاجزلا لاق : لوالا ء هوجو هيفف ريدقتلا اذه ىلعو : مهلالزتسا ىلع ناطيشلا ردق

 ناطيشلا مهركذ امنإو « ايندلا ىف مهنم ةبغر فحزلا نم رارفلا ةهج ىلع الو ةدناعملا ةهج ىلع

 اذهف ١ ةءوتاا ف صالخالا دعب الإو ؛ اهنوضرب لاح ىلع الإ هللا ءاقل اوهركف « مه تناكاب ونذ



 +. الاانا ىلا هزي مكتماولوتنيذلا إد ىلاعت هلو هد

 ا امعإ نآعجبا 5 3 0 يَ

 «١ه6ه» 03 ٌووُفَع هللا 5 ] منع هلل مَع 1 0

 نع ركصحمتف مكبونذل ةرامكليطت عاف قاكا و4 (تكايدعلا و قي ؤاسولا نه مكولق صحم ةعقاولا

 لاق مث ثحب هيفو « بولقلا صيحمتلا ىفو « رودصلا ءالتبالا ىف ركذو ؛تآرسااو ىصاعملا تاعبت

 (رودصلا تاذب يلع هللاو)

 ضر. تاضلاوأ راركتلا نموا هزاودضلا ف :ةذوجوملا,ءايشألا نه رودصلا تاذ نأ ملعاو

 كلذ ركذ امتإو « هتاذهتحاصو هوذ ءىثلا بحاصو امل ةيحاصماهف ةلاحاب آل ءرودصلا ت

 تامولعملا عم عيمجب ملاعهنأل ؛كلذررح ءانيرودضلا قاع هيلع نخي هنالل ن كي ملهءالتبا نأ 2

 حالصتسالل وأ ؛ةيهلالاضحن اما مهالتبا امتإو

 وياسك امأ ضعي ناطيشاا هملزتسا امنإناعمجا قتا امويركتم اولوتنيذلانإ )) ىلاعتهلوقو

 «(ىيلح روفغ هللا نإ منع هللا افع

 اومزهناو ناكملا اوقرافو نيعملا ءاقتلا دنع دحأ موي اولوت نيذلا موقلا نأ :دارملانأ ملعاو

 : لئاسم ةيآلا ىفو , مهنع هللا افع دق

 قاحسانب دمم ركذف « ىلوت نميفو مويلا كلذتبث نميف رابخألا تفلتخا «ىلوألا ةلأسملا)

 مهضعب نا :ليقف «نيمزهلا فاوفلتخاو ءاوتبث مهئلثو ءاومز,نامهتلثو ٠ نيحورجي اوناك سلا ثلثنأ

 اولخدلاجر هدعبدرو مث  نامثع نب دعس وهو. لتق 1-وهيلع هللا لص ىنلا نأ ربخأو ةنيدملا درو

 تفاَولاا نينَحا نكاو 1فاورت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع : ناقي ءاسفاا لعجو « مهئاسأ ىلع

 لافقلا لاق . لبجلا اودعي مل نيبلسملا نا :لاقمهنمو ؛ هب لزغا لزغملا كاه : نلقيو مههوجو ىف

 نم مهنمو ؛ةنيدملا لخد نممهنف ءاودعبأو اولوت مهنه ارفن نأ ةلا ىف رابخألا هيلع لدت ىذلاو

 نيمزونملا نمو.كانه اوعمتجاو لبجلا دنع اولزن مهناف نورثك الا امأو ؛ بناوجلا رئثاس ىلا بهذ

 هيلعهللا ىّلص ىنلا دعص نأ ىلا لبجلا ىلع تبث لب «دعبب لو نيمرهنملا لئاوأ ىف 3 اللا ريع

 أوغلب ىح اومزمنا ؛ ةبقعو دعس ال لاقي راصنالا ند نيلجر عم مزهنا نامّنع اضي مهلمو ؛ مسو

 «ةضي رع اهف متبهذ دل 2ملسو هيلعهللا ىلص ىنلا مهل لاقف ,مايأ ةثالث دعب اوءجر مث أديعب اعضوم

 تاوخالا جاوزأى ايعأى عايد لو هيلعهنا لص ىنا لاقف .هصقنذ ؟ نامثعلءفام : ىلعلةمطاف تلاقو



 عة . ةيآلا «كل نودبي الام مهسفنأ ىف نوفخيد ىلاعتهلوق

 1 : للزتعملا لوقيف 6 هللا ديب: قفكلا و نامالاو ةيصغملاو ةعاظلا' ىف هلك رمال ؛:لوقي ىسلا نق

 ةحجولا اذه لعف ءرفك ءاش نإو « نمآ ءاش نا ءلعفلاب لةتسمراتخم ناسنالا ناف ءكل ذك رمأآلا

 اباوج ىلاءت هللا هلعج ايف نعطلا هنم ضرغلا نوكي لب ءاهسفنب ةلقتسم ةببش مالكلا اذه نوكيال

 ىلوألا ةبسشلا نع

 ةرصنلا نمانل له هنأ وه (ءىثنمرمألا نمانل له) هلوق نمدارملا نوكي نأ «ىناثلا هجولاو)

 ناكام وه (انههانلتق ام ءىث رمآلانم انل ناك ول)هلوق نم دارملا نوكيو : ءىش دمحم اهاندعو ىلا

 انبه انلتقام ةنيدملا نم جرخ امو ىنعاطأ ول ادم نأ نم ىنأ نب هللا دبع هلوقي

 هاو ةثالث نم اةيدعلا هذه عع اكاجأ لاتتنا ملعاو

 ىلإ لتقلا مهيلع بتلك نيذلا زربل مكتوب ىف متلك ول لق) هلوق (باوجلا نم لوالا هجولال
 لتقلا هيلع هللا ردق نيذلاف « ريدقتلا مواةيال ريبدتلاو ؛ ردقلا عفديال رذحلا نأ ىنعملاو (مهعجاضم

 هماع باقنال لتقي ملولف « لتقي هنأ ربخأ امل ىلاعت هللا نآل , تاريدقتلا عيمج ىلع اولتقي نأو دبال

 هتردق تيلقنال دجوي ملولف : ىلاعت هللا داحبإ ىلا هئابتنا نم دب الف نكمي هنأ اضيأ انيب دقو ؛ الهج

 (لتقلا مهيلع بتك نيذلا) هلوق انررق 5بوجولا قيقحت للع لدي امو لاحم كلذ لكو  ازحي

 (صاصقلا يلع بتك . مايصلا مكيلع بتك ) هلوقىفةماكلا هذه ناف « بوجولاديفت ةماكلا هذهو

 دوجولا بوجو ىلع ابلمح بجوف , لعفلا بوجو ىلع ابلمح نكميال انهاهو ؛ لعفاا بوجو ديفت
 متساجول : لوآلا : نالوقهيف :نيرسفملل لوقت مث . قيفوتلاب هللا هديأ نمل روهظلا ةياغ ىف مالكاذهو

 هللا لعام دجوي ىتح مبعراصمو مبعجاضم ىلا لتقلا مهيلع هللا كيت كوبوم م جرخل 3 5-7

 نيذلانونمؤملاج رخل داهجلانع متفلخو مت ويب ىف متسلج ول نيقفانلل لبق هناك: ىناثلاو . دجوي هنأ

 مفلخت ببس ةعاطلا هذه نع اوفلختي ملو :مهعجاضمىلا رافكلا لاتق مهيلع بتك

 موقلا نآل كلذو (كرودص ىفام هللا ىلتببلو) هلوق 4 ةهبشلا كلت نع باوجلا ىفىناثلا هجولا ١

 :ىلاعت لاف ءابيلا اوجر خامل مهما رمآلا ناك ولو « ةدسفم ناك ةلتاقملا كلت: ىلإ جورخلا نأ مومعز

 :ةروهشملا للا فرو ,قفانملا نم ىقاؤملا نيم, نأ. :ةحااضملا نم نيعونب لع ةامعشم ةلئاقملا دك

 ةريثك ارارم هريسفت رم دقمىللاعت هللا قحىف ءالتبالا ىنعمو . نيقفانلاداصح اهمناف نتفلا اوهركتال

 (مكيلتبيل منع فرص مر هلاوق ق.ةركشا قطا دقو: جلكالا| ركذ :ليق ناف

 لاو>ًالارئاسواثااو « نينمؤملاةمزهلوألا ءالتبالاليقو « هركذداعأ مالكلا لاط امل :انلق

 هذهنأ : اًمعدحأ : نابجو هنفو ( 3 واق ىفاد صحميل و) هلوق «باوجلا ىف ثلاثا هجولاوإل

 + ها رجح يو



 ةيآلا «كل دوا ميسفنأ ىف نوفخ»للاعتهلوق 0

 ىلع نكي مل ةنساا لدأ بهذم انلقاذإ انا :انيبام 1 ا اذه ريرقت ىف هجولا (ةياثا |! ةلأسملا١ ْر

 بهذمانلق نإو ْن كرضاو ا رع 0 اعدل ورقفلاو 5 ايحالا وةتامالا ىف هل 4 527 ءىت ةقضار عا هللأ

 ىف ةحلصملا تناك امب رف « ىلاعت هللا الإ اهملعي ال ةيفخي حلاصملا هوجوف ؛جلا اصملاة ياعرب نيائاقلا

 نيقفانملا ةيش تفدنا دقف . مالالاو نازحألا طيلستىف تناكامبرو ؛ةذللاو رورساا لاصيإ

 هجولا اذه 6

 نآلكلذو ؛ هردق و هللا ا تاثدحما عيمج نأ ىلع ةيالاهذمم انباحأ جتحا «ةثلاثثا ةلأسلا
 2 هلل 4 رمال |نأب هنع هللا ب اجأق 2 ةنحلا هذه عقوامل اظن اراك اراد نق ول 0 :اولاقنيقفانملا

 هةلسش» نعةج راخ تناكولذإ هتئيشم وهردقوهللاءاضقب دايعلا لاعفأ تناك ول مظتني امنإ : باوجلا اذدو

 ةيالادذه اهات 1 ان ركذام لع ةلادةي ال اهذهنأ تيثف ؛ نيقفانملا ةممشل اعفادباوجلا اذه نكي مل

 حجر الهتاذإ نكمملاو « هناذل نكمي وأ هتاذلب جاو امإ ءدوجوملان ألك لذو ؛ لقعلا ناهربلل قباطم

 نإ يسم لاك هللأ ىواقام 0 أ تبق ) هتاذإ بج اولا ىلا هاقدلا دنع الأ هم لع ىلع هدوجو

 لآخدتف 5 نكم# نود نكم أ :ثدحم نود ثدحم اى صاصتخاال ةدءاقلا هذهو هني وكت وهداحجبإ

 مالك اذهو (هلل هلك رهآلا نأ لقز هلوقب دارا وه كلذو 5 ممتانكسو مهتاكرحو دابعلا اعف هيف

 فاصنالل هللا هّقفو نأ روهظلأا ةياغف

 ( كا نودبي الام مهسفنأ ىف نوفخي ال لاق ىلاعت هنا مك

 لعلف « لمتحم مالكلا اذهو : ءىث نه رمآلا نم انل له :اولاق مهنأ منع كح ىلءت هنأ لعاو

 ل تاو ؟جرفلا نوك ىم هنأو :ةقفشلا رابظإ كم هضرغ ناكو ؛نيقحلا نينهؤملا ند ك1

 مالسالا ا ملسو ل هللأ ىللص دمح ةورن ىف انعط هلاق امعإو «نيقفانأانم ناك هلعلو ؟ ةرمصنلا

 4 هللا اذه قةدئافلاو « ىاثلا مسقأأ اذه مالكلا اذه نه ء ءالٌؤه ضرع أ ةيآلا هذه َْق كت نيف

 مديكو مثركم نع ازر>تم ملسو هيلع هللا للص ىنلا ناكح نأ

 انتقام ءىش 0 انلناك ول ِ موق ,نيقفانملا نع هللا ك> ىلا ءانشالا نم ( ثلاثا عونلا)

 له) هلوق نم مدقتام نيبو مالكلا اذهنب قرفلا | لوقي ن 3 نا أقل نأ وهو« ,لاكشإهيفو ءانهه

 له) 9 طوق منع ف اذا كاك 2 : لوا نيبج و نم هنع باجي نأ نك 5 نمرمألا نال

 باوجلا اذه ىف نعطلا ىلع نوقفانملا جتحاو (هلل هلكرمالا) هلوقب هع راك نق هولا نان

 لل هنأ لع لدي أذهف ءانهه اناتق امو ةئدملا 0 85- كل ءىش رهاآلا 0 ان ناكول : مهوقب

 لازتءالا لهو ةنسلا لهأ نيب ةزئادلا ةرظانملا هئيع) وه اذهو «هللهلكر هأللا نأ نم مق اك رمأللا



 1 ٠ ةيآلا «ءىث نم رمألا نم انل لهد ىلاعت هلوف

 بحجب ىذلا قا نظلا ريغ هللا كوباطب 3 ناك ءردصملاك> قعقملا ريغ»(ةيناثلا ةلأسملا

 اهبحبقأو ؛ةريثك نايدأ :قه اريغنأ بيترتلا اذه ىف ةدئافلاو ء هنم لدب (ةيلهاجلا نظو) هب نظي نأ

 نم اوراتخا مهنأ نيب مث , قحلا نظلا ريغ هللاب نونظي مهنأ الوأ ركذف « ةيلهاجلا لهأ تالاقم

 هنيد نالف لاقي 5 : ةيلهاجلا لهأ نظوهو ءانالطب اهرثك أو اهكرأ ةقح ريغ ىتلا نايدآلا ماسقأ

 . ةدحالملا نيد هنيد ؛قحبسيل
 رع دوجلامحاح رتادقلا هنأ : امهدحأ : نالوق (ةيلهاجلا نظ) هلوق ىف ةئلاثلا ةل أسملا)

 . ةيلهاجلا لهأ نظ دارا : ىتاثلاو : ةيلهاجلا ةلملاب م نظلا ديرب , لدعلا

 انل له نولوةي) ىلاعت هلوق نيقفانملا ءالؤمل ىلاعت هللا اهركذ ىبلا تافصلا نم «(ةيناثلا ةفصلا)

 (هلل هاك رمآآلا نإ لق ءىش نم رمآلا نم
 لمتحي وهو ءاهب قافنلا لهأ كمت ىتلا ةهبشلل ةياكح (ءىث نمرآلا نم انل لهل هلوق نأللعاو

 هيلع راشأ ةعقاولا هذه ىف ٍلسو هيلع هللا للص ىنلا هرواش ال ىنأ نبهللادبعنأ : لوألا : اهوجو

 « مهيلا جرخي نأ ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع اوحلأ ةباحصلا نا مث . ةنيدملا نم جرخي ال نأب

 جرزخلا ىنب ىف لتقلا رثك امل مث ؛ نادلولا عاطأو ىناصع لاقف كلذ نم ىنأ نب هللا دبع بضخف

 ل ادم نأ ىنعي « ءىش نم رمآلا نم انل له لاقف , جرزخلا ونب لتق :هل لبق ىنأ نب هللا دبع عجرو
 ول) اولاق مهنأ مهنع هللا هاكحامهريظنو ءاهنم جرخع الو ةنيدملا ىف نكسي نأب هترهأ نيح ىلوق لبقي

 . راكنالا ليبس ىلع ماهفتسا وهو عاطي ىمأ نم انل له :ىنعملاو(اولتقام انوعاطأ

 « مالا هيلع اولاق هودعل ةلودلا تناكاذإ هنأ برعلا ةداع نم نأ (ليوأتلا ف ىناثلا هجولال

 ءىث ةوقلاو ةرصنلاوهو .دمح هباندعي ناكىذلا ءىثلا نمانل له ىأ (ءىثنهر٠أللانمانل له) هلوقف

 هيلع هللا لص ًادمح نأ ىلع كلذب لالدتسالا هنم مهضرغ ناكو « راكنالا ليبس ىلع ماهفتسا اذهو

 . راكنالا لبس ىلع ماهفتسا اذهو ء هتمال ىلاعت هللا نم ةمدعلاو ةرصنلا ءاعدأ ىف ًايذاك ناك لسو

 نينلسملا نيضت هنهنضرعلاو بت هال وه لع ةلخلا نورس نأ عمطنأ : ريدقت'نوكي نأ : ثلاثلا

 لق) هلوقب ةهبشلا هذه نع باجأ هناحبس هللا نا مث « رافكلا عم برحلاو داهجلا ىف ديدشتلا ىف

 : لئاسم هيفو (هلل هلك رمآلا نإ

 نأ وهف عفرلا هجو امأ « بصنلاب نوقابلاو : ماللا عفرب (هلك) ورمعوبأ أرق«ىوأآلاةلأسملا)

 «لك» ةظفل نالفبسصالا امأو ء نال ًاريخ ةلملا هذه تراصم“ ) هربخ (هلل)هلوقو أدت (هلك) هلوق

 «هلكد»لاق اذإ اذكف 0 كب ل . عجأرمألا كاب لق قلب عمجأ ةظفلك تناكف « ديك أتلل



 ةيآلا « مهسفنأ مهتصأ دق ةفئاطو» ىلاعت هلوق 6

 نأبرعلا ةداعنم : ملسموبأ لاق ؛ ىدصقو ىمه نم ناك ىأ ءىثلا ىنمهلاقي ٠ مهسفنأ صالخ

 ليقو « مهنع مونلا راط لتقلا نم مهفوخ ةدشل نوةفانملا ءالؤهف : هسفن هتمهأ دق « فاخنمل اولوقي

 مهسفنأ مهمه ناكنوقفانملاو «نينمؤملا نم مهناوخإو ملسو هيلع هللا لص ىنلا مهمهناك«نونهؤملا

 الكا 00107 اع تاق اناا ةيفردقا زجتصا و 2 201]هلاغتسشا :دتشا/]ذإ ناسسنآلا نأ :ةبف.لؤقلا قيقحتاو

 اذهف .اها وسام لك نغ الهاذ نيصي: سفن لع ولا دنعف .هسفنناسنالا ىلإ ءايشاللا بحأ ناك

 ةلصاح تناك ءادعالا دصق ىهو فوخلا بابسأ نأ كلذو (مهسفنأ مهتمهأ) هلوق نم دارملا وه

 نيبذكم اوناك مهنأل « مدنع ًاربتعم ناك ام هلوسر دعوو هللا دعوب قوثولا وهو كلذل عفادلاو

 . مهيواق ىف فوخلا رظع مرج الف ؛مهبولقىف لوسرلاب

 مث «مهسفنأ مهتسأ» هربخ ليقو «نونظي» هربخو ءادتبالاب عفر «ةفئاط» 4ةيناثلا ةلأسملا))

 . تافصلا نم عاونأب ةفئاطلا هذه فصو ىلاعت هنا

 : لئاسم هيفو (ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظي) ىلاعت هلوق مهتافص نه «يىل ىلا ةفصلا

 اوناك مهنأ نظلاكلذ نأوه :رهظاألا وهو : امهدحأ : نالامتحانظلا اذه ىف (ىلوآلا ةلأ-لا)

 لوقىلع امأ , دساف نظ اذهو هيلعرافكلا طاس امل هاوعد ىف اقحم دم ناكول مبسفنأف نولوي

 ةوبنلا ناف ؛ هيلع دال ضارتعاال دي ريام مكحبو ءاشيام لعفي هناحبس هنآللف , ةعاسمجاو ةنسلا لهأ

 نأ هلع ةديص فرش اذإ لوملا نأ لقعلا ف كح لميلو ءاج ةذيع فرشي هناخبتس هللا :نم:ةعلخ

 حلاصملاربتعي نم لوق ىلع امأو ؛ ةيمللالا مكحم ءاش فيك ىبنلاو رمآألا هل لب ىرخأ ةعلح ةفر شت

 رفاكلا رهقي ثيحب ؛مللاو رفاكلا نيب ةيلختلا ف ىلاعت هلل نوكي نأ دعبي الف ؛ هماكحأو هلل لاعفأ ىف

 ةروت-ه ملاصملا هوجوو :ءالتبالاو ناحتمالا راد ايندلا ناف « ةيعرم فاطلأو ةيفخ مح ؛يلسملا

 اميرو : نمؤملا رفاكلا رهقي ىت> نمؤملاو رفاكلا نيب ةيلختلا ىف ةحاصملا تناكامب رف ؛ لوقعلا نع

 بجوي اح نموا نوك ناك ول : لافقلا لاق . نينمؤملالع ةنامزلاو رقفلا طيات ىف ةحلصملا تناك

 قافحتساو فيلكتلا فان, كلذو ٠ رجلا قحلا ةفرعم ىلإ سانلا رطضيبنأ بجول ىناعملا هذه لاوز

 دةفرهقلاامأف « تانيبلاو لئالدلا نم هعم ام ًاقحم هنوك فرعي امنإ ناسنالالب «باقعلاو باوثلا

 ةلوادلاب لالدتس لان وعالاهنأ نال! ى ةيفاك ةل؟ هانهو ءالطسللا قحلا نمو . قكملل ل ظلملا نم نوك

 . هلإ نوركشي اوناكمهنأوه نظلا كلذ نأ : ىناثلا . قحلا ىلع اهبحاص نأ ىلع ةولا روفوو ةكوشااو

 لوقب اوةثواه مرجالف .ثعبلاوةوبنلا نوركنيو ؛ تارودقملا لك ىلع رداقلا تامولعملا لكب ملاعلا

 مهرصنيو مهوقي هللا نأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا



 6 1 د «مسقتأ مهتمه ههأ دق ةفئاطو د ىلاعت ف

 لاقل لاح لا : 00 نعو:: د-أ ماوي انيلعأ مونلا ولأ »: وع نب نحرلا دبع لاقو. انه

 ؛ هللاب قوثولا ةياغ نمالإ نوكيال لاتقلا ىف هنأل كلذو « ناطيشلا نم ةالصلا ىف ساعنلاو « ةنمأ

 . هللا نع دعبلا ةياغ نمالإ ةالصلاف نوكيالو ءايندلا نعغارفلاو

 ذ « داتعملا دحلا ىلعال نينمؤملا ةفاك ىلع عقو هنأ : اهدحأ : دّياوف هيفساعنلا كلذ نأ ملعاو

 ةديدجلا"ةرجعملا كلتاوذهاه يم نيتمؤللا نأ كشالوإ ملسو هيلع هللا !صىنلل ةرهاظ ةزجعم كلذ

 هللانأب مهقوثوو ودعلا ةيراحف مهدج دادزا كلذك اوراص ىتمو ؛ مهئاسعإ عم ان ارفاا

 ةوقلا دوع ديفي مونلاو «٠ لالكلاو فعضلا نابجوي ربسلاو قرآلا نأ : اهناث و.« هدعو زجنم

 ماونلا هللا لأ! نيملشملا لققب واخت ثا (فقرانككلا نأ” :اابنلاثرو /ةركقلا دوقلا ادت

 نأ : اهعبارو « مواق ىف نيجلاو فوخلا دتشيف ؛مهتزعأل تق اودهاشي الثا مهنم قب نم نيع ىلع

 لد ماكر كتلك ركااف هيدا عم مونأا ىف ممْواَمِف ؛ مهلتق ىلع صرالا ةياغف اوناك ءادعألا

 قوثولاديزه مهثرويوم,مولقزنعفوخلا لي زبامم كلذو . مهعم هتمصعودهللا ظفحنأ ىلع لئالدلا

 فيعضاذهو ؛نمالا ةياغنع ةيانك عضوملا اذه فساعنلاركذ :لاقنم سانلا نمو ؛ ىلاعت هللادعو

 كرت زوجي فيكف « ضراعملا ليلدلا مايق دنعالإ زوجال زاجلا ىلإ ةقيةحلا نع ظفللا فرص نال

 . كحلاو دئاوفلا هذه ىلع اهلاهتشا عم ظفللا ةقيقح

 زاك الا كفانا ها ر ءاتلاب (ىثغت) ىلا كللاو ةزمح أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 . ديبع ىنأو فاخو متاح ىنأ رايت+اوهو ؛سا.نا

 اهب لإ هانكلا نس مرجالف « رخالا لع لدي 0 دحر لفل هال ملعاو

 تفرع اذإ « ىلغتو (نروطبلا ىف ىلغي لبلاك ميث الا ماعط موقزلا ةرجت ْنِإ) ىلاعتهلوقك « تئش

 ىلإ ةنانككلا يرو « لال سماعتلاو هةنماإلا/ لضاألا نأ ءاتلا :كلرقلا ىرش اك 0-7

 ناف هيب اهنا ساعتلا!لاض> هنمأإلا كاطخ اذإ و ءدارطفلا مة اا ا

 اقع نولوقي .اضرغلا ناد ؟ىتانفلا وذا ساعنلا,نإهتجفلا اب ارت ا را ل

 ذإ) هلوق ف نايشغلاب زكذم ساغتاا نافراضل دو ةضأ ساحتلا ني نقع نول هالك را

 ةنمآلا نم نايشغلاركذ ىلإ ظفللا ىف برقأ وهو ؛لعفلا لب ساعنلا : ًاضيأو (هنمةنمأ ساعنلا ىاشغي

 :,ىكوأ ربك نتلاف

 كالايه ( مهسفنأ مرته دق ةفئاطو )) ىلاعت لاق مث

 مهمه ناك: امهناتحأو ريتقق نب بتعمو ىأ نب هللا دبع نوةفانملا مث ءالؤه «لوالا أو



 ةيآلا « نم ةفئاط ىشغي» ىلاعت هلوق :

 را كا ل لاو هنأ نانا .. تينموملا ارضنا هدع و: رجتي ىلاعت هنأ لع ةلالدلاك كلذ نّيصِتل
 ل لق نع فاول كلذ كاذأ هنأركذ مث « مهلع فوذلا طلس مهضعب ىصع املف ؛ الوأ نينمؤملا

 . هيلع ساعنلا بلغ ثرح هنيد ىلع ارقتسم هناميإ ىف اقداص ناك

 اوناكن يذلا : امهدحأ : ناقيرف دحأ موي ملسو هيلع هللا للص لوسرلا عم اوناكن يذلا نأ لعاو

 ىحوالإوه نإ ىوحلا نع قطنيال هنأو هتلادنع نم قح ىنمالسلاو ةالصلا هيلع ًادمتنأ, نيمزاج

 ىلع هربظيو نيدلا اذه رمدني ىلاعت هللا نأ ملسو هياع هللا ىلص ىنأا نم اوعمس دق أوناكو « ىحوي

 « نينهآ اوناك مرجالف .لاصئتسالا ىلإ ىدؤت ال ةعقاولا هذه نأب نيعطاق اوناكف : نايدآلا رئاس

 ىلع لدي موتلا ءىجف ٠ فوذملا عم .ىجب ال مونلا ناف ساعنلا مهيشغثيحإ:ىلإ نمالا كلذ غلبو
 (اساعن ةنمأ مثلا دعب نم مكيلع لزنأ مث) ءالؤه ىف لخأ ةصق ىف. انهه لاق :.ةيلكلاب كولا !لاواز

 ردب ةصق ىفو « ساعنلا ىلع ةنمآلا مدق دحأ ةصقؤف (هنم ةنمأ ساعنلا كاشي ذإ)ردب ةصق ىف لاقو

 ةالصلا هياع هتوبن ىف نيك اش اوناكن يذلا نوقفانملا مهو ةيناثلا ةفئاطلاامأ و « ةنمالا ىلع ساعنلا مدق

 فصو ىلاعت هنا مث ؛ مهفوخ مظعو مهعزج دتشا ءالؤهف « ةمينغلابلطاالإ اورضحامو ؛مالسااو

 (اساعن ةنمأ 1 دعب نم كيلعلزنأ مث) نينمؤملا ةفصف لاقف ؛ نيتفئاطلا نيتاهنم ةدحاو لك لاح

 : لئاسم هيفو

 ءةللغلا 0 :رداصللا نمو ىمالاك ندصمةنمالا» ئذحااولا لاق مر

 الل راما نذل تدل ف نما لاش : تانك لاك

 نمالانمةرملا امناأل «ميللا نوكسب (ةنمأ) ”ىرق : فاشكلا بحاص لاق «ة يناثلا ةلأسملا)

 ٠) ىناثلاو « ةنمأ نمالدب نوكي نأ : امهدحأ : ناهجو (ًاساعن) ىلاعت هلوق ىف (ةثلاثلا ةلأسملا :

 ؛ هيلعةمدقت هنمالاح نوكت نأ : اهدحأ : هوجو (ةنمأ) هلوقؤفردقتلا اذهىلعو ؛الوعفمن وكينأ

 ن كنا ايلات ةنمأ متسعأ نا الر دقم نارك نأ :راهنلل و تلح ال, تراب يكل وك

 هنأ د ب نيطاخا م لاح

 : ناتلأسم هيفو (مكنم ةفئاط ىشخي ١ ىلاعت لاق مث

 مءاإ ىف ةريصبلا ىلع اوناكن يذلا نونمّوملا مث ةفئاطلا هذه نأ انركذ دق (ىلوآلا ةلأسملا)

 طقس 5 لحاف 1 نم طقم فيلا ناكت ءاضاضم ىف نحو نماعتلا انيمغ :ةحلط و نأ اق

 ا تاون ا نرد سن خوخ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم تنك لاق ريبزلا نعو ٠ هداف

 انام ءئش اوال نامل ناك ول : لودي ىانقعي 0 نب بتعم لوق عمل ىنإ و مونلا



 1 ١ 0 دم ا ىلاعت هلوق

 6ع مث | نعي دت ١ 62 هادا ت2 - مس < 22 د و 020 2 2

 لق ا 9 هم ةقئاط ىشعلا 5 1 معلا دعب نم م 0 لزن مع

 سامر مهري رار 2 26-52

 رسما 0 2 ةيلهأجلا 3 قحلا واب نوع 0 3
 هم دم تسر جس 0 يور ع شن ضع 6025 16 هه

 ول 00 0 الأم م مهسفنأ ىف نوح هلل هلك هالا نإ 0 ءىثن : نم

 م

 هل مهر صرت 6-2 رب

 7 ذل . زرل 5 0 ا ا لق انه نقم« ءىدت رمل نم 5 ناك

 1 ل ةكتاح اح 6

 مكب بوق ىفا١ صحفلو 0 1 قام م هلا لملو ميعج اضم لإ 00 مي ع
 همه آ آ

 <«١ه5» قادما كاد ميلَع هللا

 نمد هلظعأأ ا مه دحاأ ا كا ةويظعلا 1 هذه َّق 7 ةمينغلا متيلط 0 ا فا اع

 .عفدلاب امبمظعأ صخن د «ناررضلاهدنع صر 0 اذا لف 0 0 ةقع ام ن1 ا كاذ

 «كلذنعمكل اك 2 ةمينغلات اوف باسإ اونزد نأ نمد مكل اعنأم مغلا ىلع مغلا ةباثإت راصف

 ةدوجوملارج اوزلا ببسب امنع مثرجز « ايندلا ىف لصاحلا رجزلا اذهب ةيصعملا كلت نع مرجز اي مث

 رداق :مكيعاودو مدوصقو مكءلاعأ عيمجي ملاع وه ىأ (نوامعت ام ريبخ هللاو) لاَقف ةمينغلا ىف

 ةيصعملا ىلعمادقالا نع دبعلل رجاوزلا مظعأ نم كلذو ؛ رشف ارش ناو ريف اريخ نا ءاهتازاجم ىلع

 ٍ لعأ هللاو

 مهتضأ دق ةفئاطو مكنم ةفئاط ىثغي اساعن ةنمأ مغلا دعب نم مكيلع لزنأ مث إل ىلاعت هلوق

 هلل هلك رمالا نإ لق ءىش نم رمالا نم انل له نولو ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هتلاب نونظي مهسفنأ
 ىف متنك ول لق انهه اناتقام ءىش رمآلا نم انل ناك ول نولوة, كل نودبي الام مهسفنأ ىف نوذخي

 مكبواق فام صحهلو كرودص ىام هللا ىلتبيل و مبعجاضم ىلإ لتقلا مهيلع بتك نيذلا زربل مكتوب

 0 تاذب مياع هللأو

 و م لضتلا اذه نيرفاكلا لع نيتموللا [مدنانغر اكل لاغت هنأ: كوالا ظظنلا ةيفيك ىف

 مع فوخلا لاق كاد هنأ ةيآلا هذه قَن 4 «نينم وأ نع فوخلا ةلازاب 0 نوك نأو دال



 ةيآلا ءاونزحت اليكل» ىلاعت هلوق 1

 . لوألا ماا نع مبلهذأ ثيحب ملا اذهراصف .لكلا

 ىتاثلا مغلاو. مهلاومأو مهسفنأ ببسي مهلا لصوام لوألا مغلا نرأ 4عبارلا هجولاوإل

 لافقلا هراتخا ثلاث لوق ةيآلا ىفو « ملسو هيلع هللا لص ىنلا ٍلَدَمِب فاجرالا ببسإ مهيلا لصوام

 مومخلا :ةلضاؤم ذارأ امنإو نينثا (مغب اغ) هلوقب دارأام ىلاعتهللانأ اندتعو : لاقىلاعتهللا همحر

 ارق نم نيك هللا لاو واو مكبراقأو مكناوخا لتق لثم ةريثكمومغب مكقاع هللانا ىأ ءاوطو

 مكباثأ :لاقرلاعت هن اكف ؛ةيصعملا لع مكمادقإ لثمو « كرثك أ كلبي نأ اونهأت مل ثيحب مكيلع لبجلا

 فلاخبامب لاغتشالاو ةيصعملا ىلع مادتالا نع مكل ارجاز كلذ ريصيل ةبقاعتملا مومغلا هذه

 لابتاه] حا

 قيليال اذهف ةلزتعملا امأو « مهيف غلا قاخدنأ :مغب امن مماثأ هللا نأ ىنم (ةثلاثلا ةلأسلل ١

 نأ اوةجرأ املنيقئانملانا :ىبعكلا لاق : لوألا : اهوجو ةفاضالا هذه ةلعيف اوركذف م م

 لعذ ىذلا وهولاعت هن"اك راص «لئاقلا كلذ بذك ىلاعت هللا نيبب لو لنقدق ماللاو ةالصلا'هيلعأد#

 اذاف . بذك رخلا كلذ نأ عي ىم هعم نوكيو همخيىذلا ربخلاهفابي ىذلا لجرلاك اذهو ؛ مغلا كلذ

 لعفي موهو ىزحتلطأو ىنتممغ دقل :هل لوقي هناف هملعأ مث هيف ركفتي هكرتو اديرس هل هفشكي مل
 دبعلا لعف نم ناكناو مغلا نأ داق . انيهواذكتم ا ةنحاعإ 1 تمكك و, تكس 1 كلذ ندراشت

 ىلع نودمحال مهو مهلانت ىبا بئاصملاب نومتغي اعبط دابعلا عبط هلل نال «ىلاعت هللا لعف هبيسف

 ةيباعرل نيفلكملا ضغب. تلق ىف مثلا ىلاعت هللا قلخي نأ دو الا هنأ كلاشلا ومد الار اكللَذ

 حاصملا ضعب

 هناك( مكعافع دقلو) هلوقبةلصتمامنا : لوالا : ناهجو هيفو 4 اونزت اليكسل إل ىلاعت لاق مث

 ماللا نأ : ىناثلاو «نز>و مغ لك ليزيام ىلاعت هوفع ىف نال ءاونزحتاليكا مكتع افعدقلو : لاق

 مغركاثأ ىنعملا : جاجزلا لاق : لوألا : اهوجو اوركذ لوقت اذه ىلع مث ( مكباثأف) هلوقب ةلصتم

 نأبال  طقف هومتفلاخ نأب مكمغن وكيل .هتفلاخغ بيب ملسو هيلع هلا ىلص ىنلا مكمح نم ةميزملا

 ملا ىسني ةيصعملا ىلع مادقالا بيسب لصاحلا مغلا نال كلذو . ةميزم ا مكتباصأو ةمينغلا مكتاف

 مهومتلعجا» ةلباقدىفدحأ موي نيمو هغم مكلعج م كهل اوان اذدلا كاضمت عيد كاملا

 . اهلابقاب وحرفت الو امتاوفب اونزحت الف مكيعأ ىف ايندلا رمأ لهسي نأ لجال ؛ردب موي نيمومخم

 ىنعملاف «عمد ىنعماهتاانلق اذا امأ « ةازاجملل (مغب امغ) هلوقىفءابلا انل وق لعن اعرفم ناهجولا ناذهو

 مكنأ اوملعاف , ةمينغاا تاوف مغ ىف انعقول لوسرلا رمأ انلثتماو ناكملا اذه ىف انيقب ول متلق مكنأ



 ١ ةيآلا «مغب امغ مياثأ 3

 اونزحت الو اهلابقاب او-رفت الف .ايندلا ىلإ تافتلا <لق ىف قيال كا درولطقملا و ةكارخلل د

 ىف (انآ امب اوحرفتالو) دحام فار ى ( كتافام ىلع اوسأت اكل هلوقب يملا نهر لما

 ءاليتسا ةهج .ره ناك امنا دحأ موي مهمغ نإ : لاقو هجولا اذه ىف ىضاقلا نعط . ردب ةعقاو

 تعييألا ةنأب هلئع تاج نأ نكع و15 هيلع لإ هللا هفشفر «تفيكلف# ةيطحماو رك كلذيز ا: نانكشا

 ايندلالابقاب او>رفيال نأ وهو . ةحاصم عون نيماسملا ىلع رافكلا طيلست ىف نأ ىلاعت هللا معي نأ

 هلوق ىف ريمضلا نوكي نأ زو : ثلاثلا . هللا ريغب لاغتشا ممبولق ىف قبب الف ءاهرابداب اونزحالو

 ههجو جش ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ اوأر امل ةباحصلا نأ ىنملاو « لوسرلل دوعي (موباثأف)

 مهنا وضع مهنأ ىأر امل مالسنلا هيلع لوسرلاو « هلال اومتغا هع لتقو هيعابر ت0

 مبامأف)هلوق نم دارملا ناكف : مباجأل متغا مهيراقأ لتقو ةمينغلا نم نيمورحاوقب مث ةمينغلا بلطا

 عمامت ىأ عمد ىنعمب ( مخب امغ) هلوق ىف ءابلا نوكتت نأ هوى انلا وعلا اق كلذكا رك مخب امن

 ؛« لعف ىتح هب تلزام :لوقت ءضعب ماقم اهضعب ماقي رجلا ف ورحنا زئاج اذبف ضيع انغ وأ ٍّ

 . نالف ىنب ىلعو «نالف ىنيب تلزن:لوقتو : لعف ىت> هعم تلزامو

 كسل دل 00 5 0 : اهدحأف : ةريثك تناك كانه مومغلا نأ لعاو

 لوسرلاىلإ لصو امب و ؛ كلذ نم نينهؤملا رثاس قولامب مهمت : اهناثو . لاومآلاو

 « ملسو هيلع هللا ص 2 5 نم هب فجرأ ام :اهعبارو ؛ ةيعابرلا رسكو ةجشلا نم
 ىتلا ةبوتلا ببسب مهمغ : اهسداسو : امءاقع نم نوفاخي امو ةيصعملا نم مهنم عقو امب : اهسماخو

 دوعلاو ةميزملا كرتبالإ مهتبوت متتمل ةيصعملا كلت نعاوبات اذإ مهنآل كلذو ؛ مهيلع ةبجاو تراص

 فيعضريصي امزهنم هتروريص دعب ناسنالا نآل ءءايشالا قشأنمكلذو « مازهنالا دعب ةيراحما ىلإ

 باقع وأ رفكلا فاخ لعفي مل نإو « لتقلا فاخ لعف ناف ؛ةدواعملاب أ اذاف « ًانابج بلقلا

 نم دحاو لكف ةلجا هذه تفرع اذإو ؛ نازح الاو مومغلا مظعأ هنأ كشال ملا اذهو ؛ ةرحالا

 : اهدعت نحن و هوجولا هذه نم دحاوب ةيآلا هذه رسف نيرسفملا

 ةميزملا دنع لصح امىفاثلا غلا و «عزانتلاو لضفلا دنع مهب ءاضاام كوالا مخلا نأ «لوالا هجولا)

 نأ لصحام ىناث ١ مغلاو ؛ مئانغلا ترد تف ل دحام لوآألا م لا نأ ىناثلا هجولا

 . امظع ًاعمج مهنم اولتقو مهيلع اولمخ 0 ىلع امال ديلؤلا نب نلاحو تا انأ

 لتقلاب مهيلع ديلولا نب دلاخو نايفس ىنأ هجوت دنع ناكام لوألا مغلا نأ «ثلاثلا هجولا إل

 اولتقل اوعجر ول مهنأ نم نيملسلا نم نوقابلا فاخ اوعجر امل نيكرشملا نأ وه ىناثلا مغلاو

 «و بر حدو



 ةيآلا «منب امن مانا 0 1

 010 لح ) رفلمأ هل ىف لك :'ىوحتلا ذاعم بأ لاق ؛ ةئيدملا ىلإ كمنم اندعصأ لاقي و «َنْضْرألا

 امأو « هالعأىلاهلفسأ نءذخأ اذإ ىداولاف دعصي نالفدعص :لوقتكناذ ؛ةقزالاو رهنلاو ىداولا

 تدعص لاقي هناذ مل )اك عفت راام

 نا كاك 10 11 هدم 1-3 لإ نوتفتلتال ىأ : دحأ لع نوولت الو (ةئلاثن ةلأسملا)

 ىللا لمعتسا مث ؛ هولي مل لق جرعي ملو ىضم اذاف « هتباد نانع وأ هقنع هيلا ىواي ءىشلا ىلع جرعملا

 فاططعيال ىأ ؛ءىث لبع ىوليال نالف لاقي « ءىتللا ىلا تافتلالا كرتو ءىشلا ىلع جيرعتلا كرت ىف

 هب ىلامي الو هيلع

 «ةنجلا هلف رك نم هللا لوسر انأ هللا دابع ىلا» لوي ناك ( كوعدي لوسرااو ل ىلاعت لاق مث

 ؛هدنع اوعمتجي ىتح هسفن ىلإ مثوعدي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ دارملا نوكي نأ لمتحيف

 ودعلا عم ةب راحنا ىلإ موعدي ناك هنأ دارا نوكي نأ لمتحيو « اوقرفت.الو

 مهوأ ىف : لاقي 5 . مارخأو سانلا رخآ ىف تئج : لاقي ؛ كرخآ ىأ مة ارخأ ىف لاق مث

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىنعملاو « ,هرخآ ىأ  سانلا تايرخأ ىف نالف ءاج : لاقيو ٠ مهالوأو

 . هومدقت دق ةيزهلا ببسب موقلا نآلا مهرخآ ىف فقاو وهو مهوعدي ناك

 : لئاسهيفو «ىغب امن مكبانأف> لاق مث

 هلاعتسا اضيأ زو<و « ريخلا ىف الا بلغألا ىف لمعتسي ال باوثلا ظفل «ىلوألا ةلأسملا)

 ةياثم تيبلا انلعج ذإو) ىلاعت لاق ؛ هيا عجر ئأ 5هلفعاهنلا ياث :مطوق نم هةر

 "007 رانا لاك ودر اه زك ناوثلا لصأو ٠ اهلا داع "طاولا نال ايث ىمست ةأرملاو (سانلل

 طفل الح ناد! ! كلانا تا رقلإ طفلا صتخ | كفرعلا فمك هنأ الا اع وأ اني ناك لوس ةلكف

 ىلع ادراو كلذ ناك فرعلا ىضتقم ىلع هانلمح ناو « مالكلا ماقتسا ةغللا لصأ ىلع انهه باوثلا

 كاارتلاا زمور رسام ناكم مثلا لعج ىأ.«كفسلاا كياتعو « برضا عفكلتنك لاقي مكمل لبس

 (ميلأ باذعب مرشبف) ىلاعت لاق

 1 1س راسل ند وكت تايم ( منب امغ) هلوق ىفءابلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ىلع امأ ؛ مغ عمات مهءاثأ :ريدقتلاو «عم» ىنعمب نوكت نأ لمتحبو ؛ كاذ نع ضوع اذد ىأ

 متيصعنأ ببسب امغلوسرلا مقذأ امل مكنأ حاجزلا لوقوهو : لوألا : هوجو هيفف لوألا ريدقتلا

 «بابحالا لتقو مازمنالا ببسب مهل لصح ىنذلا مغلاوهو ؛مخلا اذه مكقاذأ ىلاعتهللاف 5

 موي مغب نيملسملل دحأ موي مغ ديري : نسحلا لاق : ىتناثلا . مغلا اذهب مغلا كلذ نم كازاج ىنعملاو



 مف + دراالا قيل مل ناو رار رن راع هن ١] كاجدإ رق

 مكباناف ؟ ار 7 أ ىف موعدي لو..رلاو دحأ لع نو لَو نودع ْذإ

 امي ريح هّللاو مكباصأ ام 2 مكنافام لع اونَرَك دليكل مَعب ام
 ه- 22 ه2

 «١هم» ل

 وا اع صرصخلا نا الو « ماع ظفللا نآل ؛ فيعض ردب ىف

 ىلعاليلد اذه راصف ؛ ةروك ذم ريغ ةبوتلا نآل .ةب وت ريغ نم مهنع افع ىلاعت هنأ ىلع لدي ةيآلا هذه

 باوجلا مدقت دقق «كلذ نع عنملا ىف ةلزتعملا ليلد امأو « رئابكلا باتحأ نع وفعي دق ىلاعت هنأ

 . ةرقبلا ةروش ىق هع

 ىلاعتو هناحبس همعن ركذ نم مدقتام ىلإ عجار وهو (نينمؤملا ىلع لضفوذ هتلاوإل لاق مث

 انيياناآل « نمؤم ةريبكلا بحاص نأ ىلع ةلاد ةيآلاهذهو : ًايناثنيبنذملانع وفعلاب مث ء الوأ رصنلاب

 نمؤم ةريبكلا بحاص نأى ضتةياذهف , نينمؤملا مهامسىلاعت هنام « رئابكلا نم ناكبنذلا اذه نأ

 . لعأ هللاو « ةلزنعملا هلوةتام فالخم

 مني امن مكباثأف مك ارخأ ىف كوعدي لوسرلاو دحأ ىلع نوولت الو نودعصت ذإ)) ىلاعت هلوق

 (نولمعت امب ريبخ هللاو مكباصأام الو مكتافام لعاونرخ ركل

 : نالوق هيف

 مكتع افعو لاق هنأك : اهدحأ : هوو هيفف ريدقتلا اذه ىلعو :هلقامب قلعتم هنأ (امهدحأ)

 (نودعصتذإ)هلوقب هنيباهوهرمألا كلذو « هوفرتقا رمأبقاعتي نا ودبال م,تعهوفعن أل ءنودعصتذا

 دحأ ىلع نووايال نيمزهنملاكىداولا ىف ذخالاو ناكملا كلذ ةقرافم نم مهنع ردصام هب دارملاو

 نودعصت ذا مكياتيل : ريدقتلا : اهتلاثو . نودعصت ذإ مهنع مكف رص مث :ريدقتلا : اهنناثو

 ىفو نودعصت ذا ركذا : ريدقتلاو ؛هلبق امب هل قاعتال مالك ءادتبا هنأ (ىناثلا لوقلاوإل

 لئاسم ةيآلا

 ذإ)ىذأ أرقو ؛ (لبجلا ىف نودعصت ذا) نسحلاأرق : فاشكلا بحاصلاق (ىلو ألا ةلأسملا))

 ملا ىف دعصت نم : نيعلا ديدشتو ءاتلا حتفب (نودعصت ذا) ةويح وبأ أرقو (ىداولا ف نودعصت

 ىف دعصأو « لبجلا ىف دعصلاقي . هيف داعبالاو ضرالا فباهذلا :داعصالا (ةيناثلا ةلأسملاإ)



 ةيآلا «ركيلتبيا منع مكفرص مد ىلاعت هلوق انياب

 الف « كلذب ةاصع اون رك لو 0 امج ىف لبجلا ىلا بدذ 0 1 هّللأ لص

 5 ذارالأاو (مكيلتبيل) لاق مث « هنذإو هردأب ا ناكفنأ ىنعع هسفن للا هفاضأ ]ري 1 2 كلذ ناك

 1 لل هب نع تانلاو دابجلاب كانه مك هأ هب اونصحتو ناكملا كلذ ىلا مرفرص امل ىلاعت

 مهئابحأو مهئابرقأ لتق ةكرعملا كلت ىف اودهاش نأ دعب و « مازهنالا دعب دابجلا ىلع مادقالا نأ كش

 ءالتبالا عاونأ مظعأ نم وه

 لاق ملف « نيبنذم اوناكام ر افكلا مهفرص ن :ءذلا كل كرا || اذه ىلعف : لبق ناذ

 (مكنع | هع دقلو)

 اودب نذلا مهو 3 نكي مل نهو فارصنالا َّق أروذعم كاكا نم 0 لع ةلمققم ةيآلا : انا

 ىلع تلمتششا امل ةيآآلا نآل , نيروذعملاىلا عجار (مبنع مكفرص مث) هلوقف اوصعو اوضف ةميزحلاب

 امه ذإ نينثا ىتاث) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ هب قيلي ىذلا مسقلا ىلا - 5-00 نيمكح ىلعو نيمسق

 (نزال) هللاق ىذلا دارااو (هيلع هتنيكس هللا لرأت اهشإ نإ نرخال هجم لوف ذإ رانلا ف

 (اهورتإ دونجي هديأو) لاقمث ,نكس اذه عمس الف « لوقا اذه لبق افئاخ ناكهنال 1510

 ناكل هكذا ةلج اذهف ؛ اعمج اههركذ ىرح دق ناك هنآ ركبوأ نود لوسرلا كلذب ىنعو

 ماقملا اذه َّق

 هنأ (مهنع كفرص مث ) هلوق نم دارها ناوهو ؛ىنابفصالا ملم وب هركذام (ىتاثلا هجولاوإإل

 مث « مهل فو مهنايصع ىلع هنم ةبوقع نيبلسملا نم بعرلا نم رافكلا بواق ىف ناكام لا تآكل

 اك هو مت و هلا اودجا وللا ىلا اوباوتل مكيلع هع فر ملا كلذ للا أ (كيلتيل) لاق

 مهنع افع دق ىلاعت هنأ مهملعأ مث , ةمينغلا ىلإ هيف متلمو هرمأ هيف متفلاخ

 (مياتل) مهروف نم مهتدواعمب كرمأي مل نأب (مهنعركفرصم) ماو ااثلا هجولاو ١

 . ملعأ هللأو عضوملا اذه ىف ليقام اذهف ؛ مكنع فيفختااو و مكي يلع ماعنالا ا

 بنذلا كلذ ناك نإ ىضاقلالاق . مهم بنذ مدعت ىذتع 0 «ركلعا مع م لاق م

 نمديالف ؛ ناكلا باب نمد ناكنإو ةبوت ريغ نم منع أفع هنأ هسفن فصل نأ 07 راغصلا ن هه

 .٠ ةرفغملاو وفعلا لهأ نم نكي مل باي ل اذإ ةريكلا بحاص أ ىلع ةلالدلا ما : قل مهتبوت راميضإ

 رئابكلا باب نم كلذ لكنأ مولعمو : مثرئاكأ نم ميظع عمج لتقو « نيدلسملا مازهنال ًابس ةفلاخملا

 ضاخ هنإ لاق, نم لوقو «ةنرييك ةنوك ملعلذي (هريد.ذتهوي موي ندو) ىلاعت هلوق رهاظ : اضيأو



 ل ةيآلا )» مكياتنيل مهنع ركفرص موىلاعتهلوق

 مدصع الا ةوكام را ا متيصعو : اهتلاثو: ناكللا كلذ ةمزالم-نم هب 0

 ركذ ىلع لئقفلا نكذ مدق مل لالا : تالوس ةيآلا' هذه ىقيقب . ناكنملا َكلذ' ةمزالما كرب

 ؟ةيصعملاوعزانتلا

 تارثلازع مهسفنأ ىف اولشف ةمينغلا ىف اوعمطو رافكلا ةميزه اوأر امل موقلا نا : باوجلاو

 اولغتشا مث ؟ال مأ ةمينغلابلطا بهذ: له :انأ ىف لوقلا قيرطب اوعزانت مث , ةمينغاا ىف اعمط

 ةمينغلا بلطي

 اذه ءاق مف ضعبلاب ةصاخ عضاوملا كلت ةقرافمب ةيصعملا تناك امل مىناثلا لاؤسلا)

 ؟ ماعلا ظفللاب باتعلا

 ايندلاديري نم مكنم)هلوق وهو ؛هدعب صصخل | ءاج هنأ الا اماعزاكن او ظفالا اذه : باوجلاو

 (ةرخآلا ديري نم مكنمو

 نرد مكارأام دعب نم) هلوق ىف ةدئافلا ام( ثلاثلا لاؤسلا ل

 مبهرك أىلاعت هللا نأ اودهاشامل مهنآل ؛ةيصعملا مظعلعهيننتلاهنمدوصقملا نأ : هنعباوجلاو

 كلذ هللا مهلس مرجال اهيلع اومدقأ اسلف . ةيصعملا نع اوءعنتمي نأ مبقح نم ناكدعولا زاجناب

 مه رمأ لابو مهقاذأو مارك الا

 هذهريسفت ىف ةلزتعملالوقو انباحأ لوق فلتخا دقو (.كياتبيل مهنع مكفرص م ىلاعت لاق مث

 لاكشالا ذهن ائباكأ امأ؟ ةسفن ىلا ةفاخأ تكتف : ةنشسس رانك نع مهفرص نآل كلذو « ةيالا

 فرصاا اذهىنعم اولاق اذه ىلعف « هقيلختو هللا ةداراب رشلاو ريخلا نأ مههذمنأل : مهلعدراو ريغ

 رومجلوق اذهو « مهلع رافكلا طاسومهلع ةزهلاّقلأو ؛ رافكللا نع نيماسملا در ىلاعت هللا نأ

 ةلوق وهف نلارقلا امأأ؛ 0 هلا هيلع لديو زئاج ريغ ليو أجا اذه : ةلزتعملا تلاّق . نيرسفملا

 ناكامفاضأف (اويسك امضعبب ناطينشلا مهلزتسا امإ ناعججلاقتلا موي م اولوت نيذلا نا) ىلاعت

 ىلع مهتاع ىلاعت 1 نيف" لوقمملا انا لف لالة هذ هفيضي فيكف . ناطيشلا لعف ىلا ممم

 مفوطىلع مهتبتاعم زوال ام ءهيلع موقلا ةبتاعم زج مل هللا لعفب كلذ ناكولو ء فارصنالا كلذ

 5 قابلا لاق لوألا :3! |يوأتلا نم اهوجو اوركذ اذه دنع مث. "ميضاربو خب وب مرح

 نيذلاءالؤد مث . كانهاوةب مهضعب و « مئانغلا بلطل الوأ ناكما اوقراف مهضعب :نيقيرفاوناكةامرلا

 اذ_بملف ءالصأ ةدئاف ريغ نم ودعلا مهلتقل كانه ثكملا ىلع اورمتسا ولف. ودعلا مهب طاحأ اوقب

 ىنلانأ :ىاتنالا ءانونسلا نع هيف نوزرحت عضوه ىلا عضوملا كلذ نع اوحنتي نأ مهل زاج ببسلا



 ةبآلا هرمآلا ىف متعزانتو متلشف اذإ ىح» ىلاعت 0 9

 ىلاعتهلوق ليلدب «اذإ ىىح»باوجى واولا لاخدإ برعلا بهذم نم نأ معز لوقلا اذه رصن نم

 . اهباوبأ م تحت اهؤاج اذإ ى> ريدقتااو (1متزخ مهل لاقو اهباوبأ تحتفو اهؤاج اذإ ىت>)

 ىثلا نوك مزل ةيصعملل ةلع عزانتلاو لشفلا اناعج ولف , ةيصعم متءزانت و متاشف نإ : لبق ناف

 . دساف كلذو هسفنل هلع

 ىذلاوه عزانتلاو لشفلا نأ كششالو ؛ ناكملا كلذ نع مهجورخ انهه نايصعلانمدارملا : انلق

 ؛ هسفنب ءىثلا ليلعت مزاي للف ؛ ناكملا كلذ نع مبجورخ 1

 . ةدئاز واولا لعج زوحبال هنأ مهههذم نال باوجلا اذه اولبقي ملامنإ نييرصبلا نأ ملعاو

 متيصعو ىمألا ىف متعزانتو متاشف 1 :ةيآلاريدقت لاقي نأ (باوجلا ىف ثلاثلا هجولا)

 .ةرخالا ديرب نم مكنمو ءايندلا دب ربنم م «نيقيرف مترص ؛نوبحت امكار ام

 نم مكنمو ايندلا ديري نم مكنم) هلوق نآأل طقسأ هنأ الإ « نيقيرفمرص :هلوقوه : باوجلاف
 اذهو ؛ماسقنالا اذهديفت ىبف ضيعبتلل «نم» ةملك نآل .هانعمىدؤيو هتدئاف ديفي (ةرخالا ديري

 . ىلاب رطخ لاهت>ا

 ريدقتلاو(مهنع كفرص) هلوقوه (منلشف اذإ ىتح) هلوق باوج :لسم وبألاق «عبارلا هجولا ١

 ةياغ ىف هجولا اذهو ةطقاسلاكانهه «مد ةماكو مكياتبيل مبنع فرص اذكو اذكو متلشف اذإ ىتح

 ملعأ هللاو .دعبلا

 وه لشفلا ليقو ء فعضلا وهو لشفلا : اهلوأ : ةثالث اروهأ ركذ ىلاعت هنأ 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)
 نوكي نأ هبقيليال هنأل .اوفعضتف ىأ (اواشفتف اوعزانتالو) ىلاعت هلوق ليلدب لطاب اذهو «نبجلا
 ناثحب هيفو رمأألا ىف عزانتلا : اهيناث . اونبجتف ىنعملا

 نع اوحريبال نأب ةامرلا رمأ مالسااو ةالصلا هيلع هنا عزانتلا نم دارملا (لوآلا ثحبلا)

 ريثكلا ىمرلاب مهيلع ةامرلا لبةأ نوكرشملا ربظ اسلف ؛ ريبج نب هللا دبع ره ريمأ لعجو : ةتبلا مهناكم
 ثيحت نهقوس نع نفشكو لبجلا ندعص نيكرشملا ءاسن اوأر ةامرلا نا مث ءنوك رشملا مزهناىتح
 ناكملااذهنع حربنالنأ انيلا لوسرلا دهع : هللادبعلاقف , ةمينغلا ةمينغلا اولاقف « نيليخالخ تدب
 نوك رشملا مبلتق نأ ىلاةرشعلان ود ةليلق ةفئاط عم هللادبع ىقبو ؛ةمينغلا بلط ىلا اوبهذو هيلعأ دن
 عزانتلا وه اذهف

 ىأ . ةصقلاو نأشلا ىنعمب انههرمألا نأ : لوألا : نابجوهيف (رمألا ف) هلوق«(ىناثلا ثحبلار)ل
 كرمأ ايف متعزانتو :ينعملاو . يهنلاهداضي ىذلا رماإلا هنأ : ياثلاو.. نآيقلا نماديف منك ايف متعزاتت



 ؟ه بألا » رمآلا 35 متعزانتو ماه اذإ ىت>» ىلاعت هلوق

 هرصنأ 1 5 )ع 0 اه | ردم أ مهرمأو ؛ , ليجلا دنع ةأ مرلا ماقأو ةنيدملا ليقتساو

 فويسلاب مهنوبرضي نوقابلاو مهلبن نوةشرب ةامرلا لعج نوكرشملا لبقأ الف ؛ مهياع وأ نيدلسلل

 ىأ : عوالا عيرذلا ل تقلا : سحلا : ثيللا لاق ؛ مهنوسحب مهراثآ ىلع ناويشلل اوامر

 لاك تازدعلا ةلاطدسالاا نيل  ةيضاورازا جاجزلاو  ديبعوبأ لاق ,اريثك دق مهنولتقت

 كك «مهنوسحن» ىعمو 8 ءىشن لك ىلع ا اذإ : سوسح ةنسو : دربلا هلتق اذإ : سوسٌ دارج

 هناعب : لاقي اك « لتقلاب هسح لطبأ هنآل هلتق اذإ «هسح» قاقتشالا باعصأ لاق ء التق مهنولصأتست

 اكل كاك 3 مالكلاى عم و 4 هيلعب ىأ (هنذا:) هلوقو ٠ هس كءاضأ اذإ 34 عا )0 هنطب تالغأ اذإ

 لع كرصن ودع ذأ طارشلا ادع نفاو مهد اف :ةعاطلا لع ربصلاو ىوقتلا طرشب رصنلا دع 1

 . ةرصنلا كلت تلاز مرجال مكبر لأ متيصعو طرشلا متكرت الف مكادعأ

 لئاسمهيفف« نوبحتامك ارأامادعر نم متيصع وامل متعزانتو متلشف اذإ ىح ل ىلاعتدل وقامأ

 نم هل دبالو . طرشلا ةلزنمب (متاشف اذإ ىتح) هلوق رهاظ لوقي نأ لئاقل «ىلوألا ةلأسملا ١

 ؟ هباوج نيأف باوجلا

 هدعوهتلا كقدصدقلو « ىنعملالب . طرشي سيل اذه نأ : لوألا : نيقيرط انهه ءانلعلل نأ معاو

 امإ ناك ىلاعت هنأل « عزانتلاو لضفلا ركنم كاك نأ؟ لإ مكرصن دق ىأ « مللشف اذإ ىتح

 اذ_ه لعو 0 روما يا اوصعو أولمتف ايلف ؛ةعاطلا لع ريصلاو ىوقتلا ظرف ةرصنلاب مثدعو

 . نيح لاوأ 5 3 للا (اذإ ىح>) هلوق ىنعم نوكف «ىلإ» ىبعم ةياغ «ى>» ةلك نوكت لوقلا

 اوفلتخا لوقلا اذه ىلعو ؛ طرش (متاشف اذإ ىتح) هلوق نأ ىلع دعاسي نأ «ىناثلا قيرطلار)

 ملشف اذإىح :ريدقتلاو « فوذحم هباوج نأ نييرصبلا لوق وهو : لوآلا : هوجو ىلع باوجلا ىف

 اذه فدذد> نس اذكر 2 هرصن هّللأ مكعنم نوح ام كارأام دعل نه 0 مالا ف متعزانتو

 ناف) ىلاعت لاق :ةزيئكااجف :رارقلا قف اذ ؛هيلع (هدعو هللأ مكقدص دول دل هلوق ةلالدإ باوجلا

 اذه 1 م ٠ ؛لعفاف :ردقتلاو (ةيآب مم د ءايقلإ َّق 0 5 نلدرالا فا كفن ىغتبت نأ تعطتسا

 نك تناق ره نممأ :ريدقتلاو (ليللا ءانآ تناق وه نمأ) لاقو ؛ هيلع مالكلا اذه ةلالدل باوجلا

 ؟كلذك نوكي ال

 واولاو (متيصعو)هلوةوههباوج نأ : ءارفاارايتخاو نييفوكلا بهذم وهو «ىناثلا هجولا)

 5 عزان علو لكفولا 4 انهه اذك هاندا انىعملاو (هأ ثدانو نيمجلل هل هلو ان املف) لاق 5

 نرضعل و: ةدئاز واولاف 5 مالا َْق معزا كو ماش اذإ يد ريدبقتلا ناكيف 0 نارصعلل 0007



 ةيآللا 6( هدعو هللأ نأ كقدص دقلو ةىلاعتهلوذ عَ

 ه دي 00 0 ا 6 216 لاول 0 <22 2 سن مروه م اس ل 3

 نمد مكس هلا دواوم 0 ه ؟اراام دعب 0

 7 272-0 هارواع اضاع ه رثثس سوس هم60 6 ع د اساس تت

 لع لضف وذ هللاو منع مع و مكسياتبل مع م فرص 83 ”ةرخآلا دير

 - هزرغمو

 «١ه؟» نيئمؤم لا

 منع كف رص من ةرخآلا كير نم 1 ايندلا ديرب 5 0 ءاماكار 0 نم متيصعو

 «نينمؤملا ىلع لضفوذ هللاو ع افع دقلو يلبي

 هيلع هللاىلص هللا لوسر عجرامل هنأ : لوألا : هوجو نم ابلبق امب ةيآلا هذه لاصتا نأ ملعا

 اذه انباصأ نيأ نم : هياحأ نم سان لاق دحأب مهءاصأ ام مهمءاصأ دقو ةنيدملا ىلإ هباحأو سو

 هياع هللا لص ىنلا ناك مهضعب لاق : ىتاثلا . ةبآلا هذ -ه ىلاعت هللا لاا ريع تالا

 نك 211 اول تحض ناب نب ةحلط لدتقيإهاب قرر ادتلا ىدصف اشبك عذب هنأ مانملا ىف ىأر 0

 ديري (هدعو هللا مكقدص دقلو) هلوق كاذف ءاوللا لع رفن ةعسن هدعب لسستقو ؛ دحأ موب

 ىلاعت هلوقىف هركذام دعولا اذه نوكي نأزوجي ؛ ثلاثأا . ٍلسو هيلع هللا هصلوسرلا ايؤر قيدصت

 ة كلا طرب اطر رثم ناكاذه نأ الإ ( (مكبر مددمي اذه ,هروف نم مرتأبو اكو ارا فانللر

 اذه نأ الإ (هرصني نم هللا نرصنياو) هلوق وه دعولا 5 نوكي نأ زوحي : عبارلاو . ىوقتلاو

 0011 رو ىف اسر هلو ره دعرلا اذه نوكي نأ روك : نماخلاو ©" طراشب طورشم ايأ

 اوحربتال» ةامرلل لاق ملءو هيلع هللا ىلص ىنلا نزاع دع ولاا ليفت الا كلا رك

 هللا مهدعو امل: ملم وبأ لاق : عباساا «ناكملا اذه ىف متمدام نيبلاغ لازنال اناف ؛ ناكملا اذه نم

 ةعقاو ىف رصنلاب دعولانم مهزجتأام مهركذ نأب كلذ دك أ مهبولة ىف بعرلا ءاقلإ ةمدقتملا ةيآلاف
 هللافو ؛ مرجال طرشلا كلذياوتأ نيخ اوربصيو اوقتي نأ طرشب ةرصنااب مهدعو امل هلاق ؛ د

 . طورشملا مهتاف مرجال طرشلا اوكرت الف « ةرصنلا مهاطعأو ظاوتملا

 : لئاشم ةيالا ىفن ظننا هجو تفرع اذإ

 هتقدص : لوقت :« نيلوعفم ىلإ ىد_-ت. قدصلا : هللا همحر ئدحاولا لاق «ىلوألا ةلأ ملا

 .ديعولاو دعولا

 هرهظ فاخ ادحأ لعج سو هيلع هللا لص ىنلا نأ دحأ ةصق ىف انركذ دق «ةيناثلا ةلأسلا))



 ةالا ومنع و هّللأ مكتدص دقلود ىلاعت هلو
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 هزه ل اسس لس هن أ 22د ا 0 ا ا يا 52

 ق متعزانتو 0 اذإ ل 0 31 هدعو هللا م كقدصدقلو

 ال رةباجالا لصحت مرا رطضال اهبلق ف لصحملنإو:ىرصني رخآلاك اذف:ىنر صني الدوبعملا اذه ناكنإ
 بعرلاب جوي هللاب كا رشالا نأ تبئف«هبلق ؤ ف وخلا و بعرلا لصحب نأ بج وكاذ لصحرملاذإ و :ةرصنلا

 : لئاسم هيف 4 اناطاس هب لزني ملام إل هلوقامأ

 لاق : لوألا : هوجو هقاقتششا ىفو «ناهربلاو ةجحلا وه انهه ناطاسلا (ىلوألا ةلأسملا)

 مهب نيذلا مهنا نيطالس ءارمأالل ليقو « جارسلا هب ءاضي ىذلا وهو طيلسلا نم هنإ : جاجزلا
 قيم اال, لق اقم[ ةجحلا ىهةحللا ىف 'ناطاقإلا نأ : ىناثلا . قومحلا ليصع لإ. انا

 طيلستتلا نم هلانب لضأ:نالل“ ةردقلا ناطاسلا :.كنللالاق : تلاثلا..' ةجتللا ىذاهنأ ءاتحم نذل نالت

 : عبارلا . لطابلا عفد ىلع هتوقل ًاناطاس ناهربلا ىمسيو « هتردقو هتوق : كلملا ناطاس اذه ىلعو

 .ةدحلا يعم ةطاللسلاو /طالتسلاةاسالا نم ذاوخأما رهو ءاةتدحىش 1ناطاس# لي

 هلزنأام ىلاعت هللا نأ الإ اناطلس هيف نرأ موي (اناطلس هب لزني ملام) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا))

 , همدع بجو ًاناطلس هب لزني مل الف ءاناطاس هيهللا لزنآل ناك ولهنأهنع باوجلا نأالإ « هرهظأ امو

 لوقيف غلاب نم مهنمو « هتايثإ رحب ملفهيلعليلدال امناذهنأ :نوملكتملا هلوةيامهيف مالكلا |صاحو

 تابثا ىلإ ليبساللاقف ؛عناصلاةينادحو ىلع فرحا اذهب جتحا نم مهنمو ؛ هيفن بجيف هياعليلدال
 هيلع داز اف «دحاولا عناصلا تابثا ةجاحلا هذه عفد ىف ىنكيو « هيلا تاثدح ا جايتحاب الإ عناصلا

 . هتايثا زي ملفهتاثا ىلإ ليبسال

 كرشلا نأ ىلع ةلاد ةيآلا نال كلذو . ديلقتلا داسف ىلع ةلاد ةيآلا هذه ( ةشلاثلا ةلأسملا)

 هتوبث لعليلدالامتابثابلوقلا ناك اذإحصيامإ اذهو ٠ الطابهيل ولان وك, نأ بجوف ,هيلع ]يل دال

 . ديلقتلاب لوقلا داسف مزليف ءالطاب وكي
 رانلا مهاوأمو) ىلاعت لاق مث

 نيبو ؛ ممولق ىف فوخلا عوقو وه ايندلا ىف نيكرشملا ءالؤه لاو-أ نأ نيب ىلاعت هنأ ملعاو

 . رانلا مهتكسمو مهاوأم نأ ىهو : ةرخآلا ىف ملا كك

 مهطوق نم هاوأموناسنالا رقم نوكي ىذلا ناكملا : ىوثملا (نيملاظلا ىوثم سئبو ل لاق مث

 . ىواثم ىوثملا عمجو ءايوثىوثشي ىو

 لسا متعزانتو متلشف اذإ ىتح هنذاب مهن و اخ امون لو مكقدص دقلو ١ ىلاعت هلوق

 «ه -رخف هود



 ةيآلا «هللاب اوكرشأ امبد ىلاعت هلوق ان

 نيك رشملا بولق ىف بعرلا ءاقلإ ةيفيك ىف اوركذ لولا اذهب نولئاقلا مث. . ةقاولا هذ هذه ىف تدر

 بعراا هللا عقوأ م "4 هو نيبلسملا لع اواوتسا امل رافكلا نأ : لوألا : نيهجوأ مويلأ 0

 نبأ : لاقو ؛ رمل دعص نايفسابأ نأ ىور ىتح « ببس ريغ نم مهنم اورفو مك 0 5 9

 ا اك 1 كرر ةباجأف ؛ ناطللا نأ أو « ةفاحق ىأ نيا تأو 0 ٠

 « ةكم ىلإ اوبهذ امل رافكلا نأ : ىناثلاو « مهيلإ باهذلاو لبجلا نم لوزناا ىلع م

 « نورهاق انكو مهانك رت م « مهنم نيرثك آلا انلتق . ًائيش انعنصام اولاق قيرطلاضعب ىف اوناكادلف

 مهبواق ىف بعرلا هللا قلأ كلذ ىلع اومزع املف : ةيلكلاب مهلصأتسن ىتح اوءجرا

 : هللا همحر لافقلا لاق . ماع وه لب «دحأ مويب صتخم ريغ دعولا اذه نأ «ىاثلا لوقلا ول

 دعب كنم بعرلا قليس ىلاعت هللا نأ الإ دحأ موي ىف ةعقاولا هذه مكل تعقو ناو هنأ لبق هنأك

 كلذ هللا لعف دقو : نايدآلا رئاس ىلع مكنيد رهظيو « رافكلا رهقي ىتح نيرفاكلا بولق ىف كلذ

 ترصنو» مالسلا هيلع هلوق ةيآلا هذه ريظنو ؛ للملاو نايدآلا عيم ًارهاق مالسالا نيد راص ىت

 «رهش ةريسم بعرلاب
 لك ىف اهفيفختب نوقابااو «نيسعلا مضي (بعرلا) ىناسكلاو ماع نبا أرق (ةيناثلا ةلأسملا)

 نوكي نأ زوجيو ؛بوعم وهو ابعرو ابعر هتبعر لاقي « ناتغل امه : ىدحاولا لاق ٠ نآرقلا

 . هنم مسا بعرلاو ءاردصم بعرلا

 ليس لاقي ؛ ءلملا بعرلا لصأو ؛ بلقلا ىف لصحي ىذلا فوخلا : بعرلا «ةشلاثاا ةلأسملا)

 افوخ بلقلا الع هنآل ابعر عزفاا ىمس اميإو ؛ رابمالاو ةيدوآلاًالماذإ بعار

 بعرلا عوقو ىضتقي (بعرلا اورفك نيذلا بولق ىف قانس) هلوق رهاظ (ة_عبارلا ةلأسملاإ)

 نيد فلاخيدحأ ال هنال ؛هرهاظ ىلع مومعلا اذه ءارجا ىلإ ءابلعلا ضعب بهذف ؛ رافكلا عيمج ىف

 هامل دع اها, ترا ىءامإ *:نيلطسللا نم بعبزلاب نت:برض ةيلق ىو الإ مالسالا

 بعرلا عاونأ عيمج عوقو ىضتقيال 4بعرلا اورفك نيذلا بولق ىف قلن ىلاعت هلوقو
 نم عمج بهذو « هوجولا ضعب نم مولق ىف ةقيقحلا هذه عوقو ىضتقي امإ «رافكلا بولق ىف

 : زادككلا كتل قصر هنأ لإ ويس

 . هللاب مهك ارشإ ببسب : ىنعملاو « ةيردصم «ام» نأ عاف (هللاب 7 امب إل هلوق امأ

 رارطضالا دنع ةياجالا لحم ىف ريصي امنإ ءاعدلا نأوه لوقعملا هجولاب اذه ريرقت نأ ملعاو

 : لوقي هنأل ؛راراطضالا هللصحب مل اكيرش هلل نأدةتعانمو (هاعد اذإرطضحلا بيحب نمأ) لاق اك



 55 ةيآلا «بعرلا اورفك نذلا بولق ىف قلنس» ىلاعت هلو

 هس امرا ماس 6 رت

 هب لتي ل أم هللا اوك رش ام 50000 .دَلا بولق ىف قلنس
 ره

 سهام 2

 هد نيملاَظلا ىَوْنم سيو رأثل مثاوا مون

 («نيرساخ اوبلقنتف )ل لاق مث
 ايندلا نارسخ امأ ؛ ةرخآلاو ايندلا نارسخ هيف لخدي نأ بجو اماع ناك امل ظفللا نأ ملعاو

 امأاو هللا ةجئاخلا اهطإو 4 قل دتلاو"رننلتللا انالا, اذارلا'ىاءزغغلا لع ءاضأألا نتا

 . دلخلا باقعلا ىف عوقولاو دبؤملا باوثلا نع ن'مرحلاف ةرخآلا نارسخ

 رافكلا نوعيطت امنإ مكنأ ىنعملاو «نيرصانلا ريخخ وهو كالوم هللا ليل ىلاعت لاق مث

 ةرصنلا بلطي لقاعلاو ؛ نوريحتم نوزجاع مهنآل « لهج اذهو مكبلاطم ىلع ةوايعإو كورصنيل

 مل ولو « نيرصانلا ريخ هنأ نيب مث ء هديك مكنع عفديو ودعلا ىلع كرصني ىذلا وههنأل «ىلاعتهللا نم
 ناك امنإو «لوقلا اذهب هعبتي نأحصيمل  ةرصنلا (نيرصاناا ريخ وهو مك الوم) هلوقب دارملا نكي

 ىذلا ملاعلاو ,ديرتام لكىف كترصن ىلعرداقلا وه ىلاعت هنأ : لوألا : هوجول نيرصانلا ريخ ىلاعت

 ضعبل مهضعب ديبعلا ةرصنو ؛ هدوج ىف لخبيال ىذلا ميركلاو ؛ كعرضتو كاعد هيلع قخيال

 :كلدك ملا ةؤيغروتةرخالاؤايندلا ىف كرصتي هنأ :.قاثلاو < هودولا هذه لك ق كاد 5 7

 هريغو (رامللاو ليللاب كواكب ٍ نملق) لاق م« ةجاحلاب كتفرعمو كلا وس لبق كر صني هنأ : ثلاثلاو

 . كلدك لل

 وهو نيرصانلا رئاس سنج نم نوكي نأ ىضتقي هرهاظ (نيرصانلا ريخ وهو) هلوق نأ ملعاو

 (هيلع نوهأ وهو) هلوقك مهفراعت بسح ىلع مالكلا درو هنكل « كلذ نع هزنم

 دا ملام هللاب او < ذأ انه قعرلا 5ك «ذلا بولق ىف قلنس ل ىلاعت هلوق

 4( نيملاظلا ىوثم سّئبو رانلا مهاوأمو

 دابجلا ىف بيغرتلا ىف ةريثك اهوج و ركذ: ىلاعتهناف « هركذمدقتام مامن نم ةيآلا هذه نأ معا

 ,رافكسلا بولق ىف فوخلا تلي ىلاعت هنأ ةيآلا هذه ىف ركذام !متامج نمو « رافكلاب ةالابملا مدعو

 : لئاسم ةيآلا ىفو « مهيلع نيملسملا ءاليتسا بجوي ام كلذ نأ كشالو

 عيمج ىف ماع وه وأ « دحأ مويب صتخم وه له دعولا اذه نأ ىف اوفلتخا (ىلو ألا ةلأسملا)

 امإةمدقتملا تايآلا عيمج نال كلذو  مويلا اذهب صتخم هنإ : نيرسفملا نم ريثك لاق ؟ تاقوألا



 ةيالا«اورفكن ءذلا !وعيطت نإ اونمآ نيذلا اه-أاي»ىلاعت هل 0 07

 راسة امس م داع ما : و

 ريف مكباَمعأَلَ رد تو قو دا اوعيطت نإ م نبذل ما

 ه0 مو لس سرا مها مشع مس تس

 ١6« .» نيرصانلا ربخ وهو مك الو وم هللأ ل ١« 59 نيرساخ

 اونسح أن يذلل)لاقو (ناسحالا الا ناسحالا ءازج له) لاق ىلاعت هنإ مث ٠ ل طناغأو ميشنلا

 هيلع هبيشي هنأ مث ء دبعلل نسحلا لعفلا ىطعي ىذلا وه هناحبس هنأ ىلع لدي كلذ لكو (ةدايزوىنسحلا

 هللا ةناعابو هللا نم لكلا نا دبعلا ملعيل

 تالا راق عباقعأ ىلع مكودري اورفك نيذلا اوعيطت نا اونمآ نيذلا اهيأاي 9 ىلاعت هلوق

 نير صا لا ريخ وهو , الوم هللا لإ

 لصونلانأ اوفجرأ الل رافكلا نال كلذو ؛ لوآلا مالكلا ما: نم ةيآلا هذه نأ معاو

 هذمم نيملسملا هللأ عنم ؛ ارمككلا الأ را ةفعض ضعب نوةفانملا اعدو ؛ لتق دق سو هيلع هللأ

 (اورفك نيذلا اوعيطت نا اونمآ نيذلا اهمأاي) لاقف . نيقفانملا كل وأ مالك ىلا تافتلالا نع ةيآلا

 امال

 كلذ موقتااريبك ناك هناف .نايفسوبأ دارملا(اورفك نيذلا اوعيطتنا) ليق«ىلو ألا ةلأسملا)

 ىأنيهللا دبع دارملا :نورخآ لاقو  نتفلا ةرجش ناكهنآل نايس وبأ دارالا : ىدسلا لاق ؛ مويلا

 للا ار طتر "دمع ناك ول:اولاقو ةفغضلا تاواق"ق تابنعلا اوقلأ نيذلا مهو ؛ نيقفانألا نم هغانأاو

 ىذلا منيد ىلااوعجر اف ؛هيلعاهؤيو هل اهوي ءسالارئاسك لجر وهامتإو ؛ةعقاولا هذه هل تعقوام

 بواقىفةببشلا نوققلي اوناكو .دوهلانم موقةنيدملاب ناكهنألل دوهيلا دارملا :نورخآلاقو : هيف منك

 صوصخو ماعظفلل | نآل ,رافكلا لكلوانتي هنأ ب رقألاو ؛ةعقاولاهذهعوقو دنعامسالو «نيملسملا

 طظفالا مومع نم عنمال كيلا

 هنولوقي املك ىف مهتعاط ىلع هلمح نكميال (اورفك نيذلا اوعيطت نا) هلق (ةيناثلا ةلأسملا))

 كاز: ليقفا ؛ مالسالا كرت نم دحأ موي هر كورمأ اهف م م وعيطت نأ : ليقف صيصختلا ا

 موق وهو ةبراحلا كرت ىف ليقو . ةروشملا ىن ليقو ؛ لالضلا نم مكتورمأي ام لك ىف مهوعيطت

 (اولتقامو اوتامام اندنع ناك در

 ىف مهلوق لوبق نآل, ناميالا دعب رفكلا ىلا ودرب ىنعي ( مباقعأ ىلع كودريرج لاق مث

 ردك كلا كلا ةزعإبلا



 585 ١ ةيالا «نينسحما بحب هللاو» ىلاعت هلوق

 الأ 3 ١

 ةيآلا هذه لازنا لاح ىف ىلاعت هناف ء كلذك اضنأ نيييرلا ءالّؤه لاح نّوكف «نوقزري مهر دنع

 ءاكنلا' فاتح قدرخالا نازث نح مثاتآ دق ناك

 باوث نالكلذو :مهباوثةلالجىلع اهيبنتن حاب ةرخآلا باوث ىلاعت صخ 4ة يناثلا ةلأسملا)

 ملو « هنسحنوكي فيك رظناف سنجلا اذه نم نسح هناي هللا هصخ اف ؛نسحلا ةياغ ىف هلك ةرخآلا

 هللا همحر لافقلا لاق« ةلئاز ةعطقنم .امنوكو راضملاب ابجازتماو ا!متلقل كلذب اندلا باوث فصي

 ةعلامللا. هتمإنضرعلا ءانسح ىأ (انحي سانلل اولؤقوز هلوقك نسل وها نقلا نورك نإ لك

 دوج نالفب لاقي نيستا سقت تواص قتملا# ف هيلع امرك يدنا سجل اك

 ملعأ هللاو مركلاو دوجلا ةياغ ىف ناكاذإ ء مركو

 هتوتةرخآلا باو دري نمو اهنم هتوت ايندلا باوث دري نمو) مدقت ايف لاق (ةثلاثلا ةلأسملا))

 باوثنسحو ايندلاب اوث هللا مهاتاف) ةيالاهذه ىفلاقذ ضيعبتلا ىلع ةلادلا «نم» ةظفل ركذف (اهنم

 ةيدوبعلاب اولغتشا امنا ةرخآلا باو نودير. نيذلا نا :قرفلاو «نمدةماك ركذي ملو (ةرخآلا

 اوركذي مل مهناف ةيآلا هذهفنوروكذملا امأو «ةلزان ةيدوبعلا ف مهتبترم تناكف ؛باوثلابلطل

 مضحي نع ىلاعتهللا ربخأدقو « ءادهشلاب ةصتخم ةيآلا هذه نوكت نأ عنتمبالو :ىضاقلا

 اوري لو (انرمأ ىف انفارساو انبونذ انل رفغا) هلوق نم دارملا وهو ءروصقلاوبنذلا الا مهسفنأ ىف

 (نيرفاكلا موقلاىلعانرصن اوانمادقأ تيثو) هلوقبدارهاوهو :مهمرنمالا ةناعالاوةرصنلاو ريبدتلا

 اوزافءالٌؤهو «باوثلاٍضعبب اوزاذكتئاوأ مرجالف 4 لاكشلا ةياغ َّق ةيدوبعلا َْق ءال وه ماقم ناكف

 مالوم ةمدخ اودارأ امتإو . باوثلا اودارأام ءالؤهو . باوثلا اودارأ كئلوأ اضيأو « لكلاب

 هتمدخ لع لبقأ هللا ةمدخ لع لبقأ نم لك نأ ملعيل ا وطعأ ءالوفؤو زمر كتارا

 هللا ىوتستا امل لكك

 ثيح نيئيسم م.منوكي اوفرثعا ءالؤه نأ ىهو ةفيطل ةقيقد هيفو «نينسحلا بحي هللاو 9 لاق مث

 هللا نك « نينسحي هللا هات كلذي اوفرتعا انلف (انردأ ىانقارساو انيونذ انل رفغا انبر) اولاق

 : مهل لوقي ىلاعت

 ليبسالهنأ ملعت ىت- ؛ىسفنل ابيح كاعجأ وناسحالاب كفصأ انأف كريو كتءاساب تفرتعااذإ

 مادقالا اودارأ امل مهنا : اضيأو . زجعلاوةنكسملاوةلذلارابظاب الاهّتلا ةرضح ىلا ل وصولا ىلا دبعلل

 مهاع كلذ دنعف « ىلاعت هللا نم ودعلا ىلع ممرصنو هند َّط مهمادقأ تيدا اويلط دابجلا لع

 لعفلا كلذ هللا هاطعأ اذا الا ء نسحلا لعفلاب نايتالا هنكعال دبعلا نأ ىلع لدي اذهو ٠ نينسحماب



 ةيآلا ءانندلا كات هللا 0 هلوق "1

 «1؛«نينسحلا بحب 0 ةرخآلا باو" 0 و اند ار 1 مَن

 11001/10750777 زل هذه ىف هه ىدتعي نأ هنم ضرغلاو هلا نم ةناعالاو دادمألا"
 ىذاقلا لاق «؛ بولطملاب زاف هللاب مصتعا نمو ؛ لذ هسفن ىلع هتامهم ليصحت ىف لوعنم نافذ « سو

 مل كلا نسال لاعت هن ال (انسأ ىف انفارسإ و انبوند انل ارفغاانير) ملوقاومدق اهنإ

 نه ريصقتاو تنذ رودص ىلع ارهاظ كلذ لد ءودعلا ءاليتسا تارامأ ربظ 0 لصحت ىل اذاف

 ةيوتلابأ ودب مهن الات نينو كاان لعرافغتسالاو ةيوتلامم دقت م ملع بج ىنعملا اذبلف ؛ نينمؤملا

 رئاغصلا نمتناكءاوس ؛بونذلا لكهيفلخدف (انبونذ انلرفغا انبر) هلوقب دارا وهو ىصاعملا لكن ع

 اهباقعمظعو اهمظعل كلذ دعب ركذلاب اهنم ةريبكلا ةميظعلا بونذلا اوصخ مهنا مث , رئابكلا نم وأ

 ىلاعت لاق « هيف ظارفالا وه ءىث لك ىف فارسالا نال (انرمأ ىف انفارسإو) هلو نم دارملا وهو

 (اوفرستالواوب رشاوا ولك )لاقو (لتقلاف فرسي الف) لاقو (مهمسفنأ ىلع | وفرسأ نيذلا ىدابعاي)

 نأ مهبر اولأس كلذ نم اوغرف امل مهنا مث . اهريغو ةقفنلا ىف ارثكم ناك اذا فرسمنالف :لاقيو

 اولأس مث , مهرودص نع ةدسافلا رطاوخلا ةلازاو « مهمواق نع فوخلا ةلازاب كلذو «مبمادقأ تش

 ؛مبمادقأت ابثىلعةدئاز رومأ نماهيفدبال ةرصنلا هذه نال «نيرفاكلاموقلا ىلع مهرضني نأ كلذ دعب

 بوبهلثم؛مهماز مآ بجوت ةيضرأوأ ةيوامس لاو-أ ثادحاو ؛مءولقىف هيقلي ىذلا بعرلاك وهو

 بيدأت اذهو :ىضاقلالاق مث مهنوثو عضاوم ف ليس ناي رج لثمو : م2وجو 2 رابغلا ريش حاير

 . هر وأ دال ف ناكءاوس نحلاو تئاوتلا دنع'ةعدالا/ بلظلا,ةيفك ىف:ىلاعت هيلا نم

 (نينسحملا بحي هللاو ةرخآلا باوثنسح-و ايندلا باوث هللا مهاتاف) ىلاعت لاق مث

 محل نمضام اضيأ ركذ ءاعدلا ىف مهتقيرطو ءربصلاىف نييبرلا ةقيرط حرش امل ىلاعت هنأ ٍلعاو
 لئاسمهيفو(ةرخآلاٍب او نس>و ايندلا باو هللا مهاتاف) لاق ةرخالاواايندلا ق:كلذ ةلاقم ق

 دان ذل كاوثامأ ءقومألا مهاطعأ ىلاعت هنأ ىضتقي (هللا مهاتاف) هلوق (ىلوالا ةلأسملا)

 تاييشلاتابلظلاوزون امبالا رونب ردصلا حارشتناو « ليما ءانثلاو ودعلا رهقو ةمينغلاو ةرصنلا

 تاذللاو عفانملا نم اهيفادو ةنجلا وه هنأ كش الف ةرخآلا باو امأاو" كاتس نضاجلا ةزافكاو

 اطوصحب محل كح ىلاعت هنأ دارملا نوكيف « لاخلا ىف لصاح ريغ كلذو « يظعتلاو رورسلا عاونأو

 هلدع ىف لظلاو هللا دعو ىف بذكلا نأ كع لوصحلا سفن ماقم كلذب هلل مح ماقأف «ةرخآلا ىف

 لاق . هتلارمأ أيس ىأ (هللا رمأ ينأ) هلوق سابق ىلعمهبتيسهنأ ىلع (مهانتآف) هلوق لمح وأ « ٍلاحي



 "ا ةيآلا «انا رفغا انبر اولاق نأ الإ مهلوِق ناكامود ىلاعتهلوق

 010 2 58 6 د ل ا 0 لس 2 ه2 هَ 000 مدعم صارم

 تبث وان ما قاففااشإف انوذ 5 نوعا 8 اولاق نا الإ مهطوق ناكامو

 ا 201

 »/١51« نيرفاكلا موقلا ع 0 انمادقا

 مثو ةيعرلا نوييرلاو « ةالولاو ةمألا نوينابرلا : ديز نبا لاقو ؛ رهدلا ىلا ةبسنلا ف ىرهدو

 ولا: ىلا فويس

 ؛ تايثالا تافصب ايناثو « ىفنلا تافصب الوأ : نيعونب نييبرلا ءالؤه حدم ىلاعت هنأ لعاو

 اوامر ما طاف موماصأ امل اونهو اف) ىلاعت هلوق وهف ىنلا تافصب حدملا امأ

 دنع اونهو ام : فاشكلا بحاص لاق : ةثالثلا رومألا هذه نيب قرفلا نم دبالو (اوناكتسا امو

 0 0 .اصأ امب ضيرعت اذهو  ودعلل اوناكتسا امو هدعب داهجلا نع اوفعض امو ىنلا لق

 متن اكتس ون رخملا هذه اع نع اكاد دع مبفعضإ و وسر لف فاجر الا دتغارانكتأللاو

 ا نم“ نامألا ”تلطو 2 "نأ لاشا دع قفا "اراده ناار دازرأ ١ رانش

 عقتو « مهناميإ ف عضي 00 و « مهلع فوخلا ءاليتساب نهولا رسفي نأ اي 0-5

 ثلاثهجو هيفو ؛مهودع نيد ىلإ مهنيد نم لاقتنالا ىه ةناكتسالاو ؛مهبولقف تاهيشلاو كوكشلا

 مسجلاب ةردقاو ةوقلا لالتخا وه قلطملا فعضلاو . بلقلا قحلي فعض ىرهولا نأ وهو

 ىدحاولا لاق « ةلمتح ةنس> هوجولا هذهلكو «. فعضلا كلذو زجعلا كلذراهظإ ىه ةناكتسالاو

 . ديريام هب لعفيل هبحاصل نكسي نأ وهو ؛عوضخلا ةناكتسالا

 لو هللا قيرط ىف دئادشلا لمحت ىلعربص نم نأ ىنعملاو (نيرباصاا بح هتلاو ل ىلاعت لاق مث

 هزازعاو همارك ! ةدارإ نعةرابع دسبعلل ىلاعت هللا ةبحعو . هبحدتلا نافعلحلاو زجعلاو عزجلا رهظي

 . بولطملا ةياهن كلذو «ةنجلاوباوثلابهل محلاو ؛هميظعت و

 :لاقف توبثلا تافصب مهحدم نأب كلذ عبتأ ىلاعت هنا مث

 انزضناو اضاذقأ «كيثواننمأق افا نإ ىءاقياونذ اذن معان اااه نال موق ناك امو

 نات افاق 0 رفاكلا موقلا ىلع

 ةلزتعملاو « ىلاعت هللا قاخ دبعلا لف نأ لع لدي ا تبيثو) هلوق (ىلوالا ةلأسملا)

 . فاطل الا لعف ىلع هنولمحت

 باطب عرضتلاو ءاعدلاب دلجتلاو ربصت''كلذ دنع نيدعتسما وناك مهنأىلامآ نيب (ةيناثلاةلأ لا )



 ةيآلا «نويبر هعم لّئاق ىن نه نب كود ىلاعت هلو م
 همحر لافقلالاق . اذكه دم ةمأاي مكلاح نوكي نأ ىغبني ناكف « مهنيد ةرصنو مهودع داهج ىلع

 ناك ام لاح لتق ىنعمب لاح (نويبر هعم) هلوقو (لنق) هلوق ىلع ليوأتلا اذه لع فقولاو : هللا

 لتقريثك نويير هعم ىن نم ني اكو ىأ )2 ريخأتلاو مدقتلا ىنعم ىلع نوكي وأ 1 كور هعم

 لق ىن نم ني اكو ىنعملا نوكي نأ وهو ٠ رخآ هجو هيفو ٠ مهترثك ىلع نويبرلا نهو اف
 لتق نم لتعمل !ناككبا لو فبوقابلا فض اه تك نونبر هسد لعو ةعم كاكإ نم

 , كلذك مكلاح نوكي نأ ىغبني ناك دقف « مودع داهج ىلع اوضم لب « مهناوخإ نم
 ركل ءابالاب رئاسلا رج ام ةباكح ةيآلا هده نم دوصقملا نأ ةءارقلا_هذه' ةحو

 روكذملا نوكي نأ بجيف (مكباقعأ ىلع متبلقنا لتق وأ تام ناذأ) ىلاعت لاق دقو « مهب ةمآلا هذه

 هناححأ نم ريثكلا ددعلا هعم لتاق ىن نمكو :ىنعملاف (هعم لتاق) اا مهاتقال ءاسنالا) زئاسإ لق

 هنيدةماقإو هتعاطو هللا ليبس ىف وه امنإ مهاصأ ىذلا نآل . اونهو اف حرق مثودع نم مهباصأف

 ارا نأ هلرقلا هذه ةيحو دج ةمأاب كلذ لثم اناعفت" نأ شتي ناك كاذكف« هلؤؤسإو ةزصنو

 روكذملانوكينأ بجوف : لاتقلا ىف ملسو هيلع هلا ىلص ىنلا عم اوناكن يذلا بيغرت ةيآلا هذه نم

 ةلاجقلا يواكب ردن انعم اذ + لاق طنأ نييطت نب ديعس نع ىو اًكنأزوإ د لاتقلا وه

 ريثكتلا اهليوأتو ٠ ؟« نياك » ىنعمنأ ىلع اوعمجأ : هللا همحر ىدحاولا لاق «ةثلاثلا ةلأسملا))

 تيلمأ ةيرقنم نب اكو . اهانكلهأ ةيرق نم ني اكف) هلوق هريظنو « مهتفص هذه نيذلا ءايبنأألا ددعل

 «اذ» ىلع تلخد ام مابفتسالل ىه ىتلا «ىأ» لع تلخد هيبشتلا فاك «نياكد ىف فاكلاو (اهل

 : لوقت 2ع اذك ىف هيجشنلل ىنعم ال ا" هيف هرقل ىدم ذل وامن اك قم «نادعاو 0 نه

 . ابفذح زوحب ال ةمزال ةدايز اهنأ الا « هيبشتلل ىنعم الف « اهددع هيلع ىلهانعم :اذكو اذك هيلع ىل

 ةماكلا هذه لاعتسا اذكو . ةصاخ فرحلا اذه ىف الإ طخلا ىف ةروص نيونتلل عقي مل هنأ لعاو

 ريثكتال ةعوضوُم ةدحاو ةملك تراصف

 ثالثا تاكرحلاب ءىرقو « نوينابرلا نويبرلا : فاشكلا بحاص لاق 4(ةعبارلا ةلأسملاإ)

 :لاق هنأ ءارفلا نع ىدحاولا ىكحو . بسنلا تارييغت نم رسكلاو مضلاو ؛ سارقلا ىلع حتفااو

 ةيرلأ نمدلصأ :ةدتق نبأ لاق 2 ىبردحأولا يوينكلا تاعامجا 3 :٠ جاجزلالاقو 0 نولوألا :كردرلا

 نوط وبار و دبس نذل نوي رلان# نفح الا لاق وأ< ةيؤلل ىلا تست هن اكىنر لاقي < ةعاملا ىفو

 0 ةميكالا رصنا نمي جاجا[ ول, قرلا ىلا :اييسنط نيوكل قيزر :. لاش نأ: تح ناك: لاقاوزو بلت هك

 « ةرمدبلا ىلا بسنلا ىف ىرصب : لاقي 5. هتكرح تريغ .ىن ىلا ايش تبسن اذإ برعلا : لاقو



 ل ةيآلا «نويبر هعم لتاق ىن نم ني اكو» ىلاعت هلو
 22--- كك 3 را سس ل ا 0000

 هللا ليس ىف مم طا اَملاوُنهَواَق ريثك نوير هعمل اق ل نب نم ني 1

 341 نوال ال رت او

 بلطل اورضح نيذلام ؛ اندلل لاتقلا اورضح نيذلاف ؛ ةروسلا هذه نم دعب |مف ىلاعت هللا 50

 امر لن أرو يزف ؟ كانا اًورته 2 نذل رم ناو طبل جل را را ماعلا

 بلط نمو هدوصقه ضعب ىلا لصي نأو دبال ايندلا بلط نم نأ ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا ربخأ مث

 ثيدحلا رخآ ىلا «تاينلاب لامعألا اميإ» مالسلا هيلع هلوق هريرقتو «كلذكف ةرخآلا

 نال كلذو ؛ لامعألا عيمجىفةماع اهنكل ؛ةصاخ داهجلا ىف تدرو ناو ةيآلا هذه نأ ملعاو

 ىلعةببجلا عضو نم ناف ؛ لامعألا رهاوظ ال ىعاودلاو دوصقملاباقعلاو ءباوثلا بلج ىف رثؤملا

 نم كلذ ناك ىلاعت هللا ةدابع دوجسلا كلذب دصق ناف «همادق سمشلاو ربظلا ةالص ىف ضرآلا

 وبأ ىوارو ١ رفكلا كاغذ مظعأ نم كلذ ناك س مشلا ةدابع هب دصق ناو ؛ مالسالا ماعد مظعأ

 لوقيف تلتق اذام ىف» هللا ليبس ىف لئاقمل ةمايقلا موي لوقي ىلاعت هللا نا مالسلا هيلع هنع ةريره

 برام .نآلف لاقي 'نأأ تذرأ لب :تبذك لاعت لوقيف.كلتق ىح تلتاقف كلّيبس ىاداهذلا ك١

 رانلا ىلا هب م ىلاعت هللا نا م * كلذ لبق دقو

 هللا ليبس ىف موءاصأ امل اونهو اهف ريثك نوير هعم لتاق قيس و١ لجو زع هلوق

 « نيرباصلابحبهللاو اوناكتسا امو اوفعضامو

 مهعابتأو نيمدقتملا ءايبنالاب ىكل نإ : دحأ موي نيمزونملل لاق هبيدأت مامت نم ىلاعت هنأ معاو

 قيلي فيكف «رارفلا كرتو دابجلا ىلع ربصلا نيمدقتملا ءاييناألا عابتأ ةقيرط تناك اءلف ؛ةنسح ةوسأ

 لئاسم ةيآلا ىفو « مازمنالاو رارفلا اذه .ب

 أرقو «اففتع ازوقنهم ًادودم نعاك تنزو' لع «نئاكو» ريثك نبا. رق (ىلوالا ةلأسملا)

 : ريرج لوق ىلوألا ةغللانمو ؛ شييرق ةغل ىهو 5 ادودشم «ني اكد نوقابا

 باصملا وه بيدأول ارب 2قيدص نم مطابالاب نئاكو

 :ءةيا رق: ىذ نم للا ف كرت تاكو : لضفملا دشنأو

 ةءارقلا لعف (هعم لتاق) نوقابلاو (هعم لتق) ورمعوبأو عفانو ريثك نبا أرق (ةيناثلا ةلأسملا))

 اورمتسا لب ؛ مهنيد ىف اونهوام مهدعب اوقب نيذلاو اولتق ءايبناألا نم اريثك نأ حلا كرك ةلوكلا

 65 كك هد و



 ةيألا «اهنم هتؤن ايندلا بأوث دريزمو» للاعت هلوق نع

 ريدقتلاو « ىننلا اهانعم (سفنل ناكامو) ىف ماللا : جاجزلاو شفخالا لاق ( <ةئلاثلا ةلأسمل

 !رمتلا نذاي الا توقلا سفن 0

 . عنتم كارالا دن ناو, هلجاب«تيع لودقملا نأ ىلع ةيالا تلد (ةعبارلا ةل أسلا)

 : لئاسم هيف « الجؤم اياتك 2-0 ١)

 سفنل ناك امو)هلوةاف هلبقام هيلع لد لعفب بوصنم (الجؤم اباتيك) هلوق (ىلوألا لأ ةلأسمل

 هريظنو الجؤم اباتك هللا بتك ريدقتلاف . هللا بتك :لاقي نأ ماقم ماق (هللا نذاب الإ تومت نأ

 محرحتلا اذه بت هنا ىلع ةلالد ( مت ابمأ 1 تمرح) هلوق ىف نآل (كيلع هللا باتك ) هلوق

 . هللا ةغبصو هللا ةرطفو ء هللا دعوو ؛ هللاعنص :هلثمو ركيلع

 حوللاوه هنا :لاقي و ءلاجآلا ىلع لمتشملاباتتكلا لجؤملا باتكلاب دارملا 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 «ةمايقلا مويىلا نئاكوه ام بتكف بتك اد ملقلل لاق ىلاعت هن كي داخل قدور وا ؛ طرد

 قاخلانمملاعلا اذه ثداو> عيمجو « ىلاعتهلل ةمولعم نوكست نأ دبال ثداوحلا عيمج نأ ملعاو

 تمعقو ولف ٠ ظوفحلا حوللا ىف ةيوتكم نوكت نإ و. كنا ةوامتلا  ةكامشلا ور ل الا فرلا

 رهالاناكاذإو « لاكلذلكو « ابذك باتكلا كلذ باقنالو ءالهج هملعبلقنال هللا ٍلع فالخب

 ةنآلا هذه ريسفت ىف ىنعملا اذه ءاملعلا ضعب ركذ دقو . هردقو هللا ءاضقب لكلا نا تين كلذك

 لاق «ىسوم مدآ جخ» مالسلا هيلع هلوق نم روهشملا ثيدحلابو ؛ قودصملا قداص!ثيدحبددك أو

 لكف ةعاطااو نامبالاو قسفلاو رفكلا امأو « هللا ىلا نافاضم امهف قزرلاو لجألا امأ : ىضاقلا

 جرخبال كلذو ؛ دبعلا رايتخا نم هملعب بتكي امباف كلذ ىلاعت بتنك اذاف « دبعلا ىلا فاضه كلذ

 حودمملا وأ مومذملا وه نوكي نأ نم دعلا

 هللا ملع اذإ :لوقت انالكلذو « لاكشالا عضوم نع لفاغتب نأ ىضافلا قع نمناك امن ملعاو

 نيب اعمج كلذ ناكل نام الاب ىنأ ولف  رذكلا هنم ظوفحما حوالا ىف بتكو رفكلا دبعلا نم

 وهو نيضيقنلا نيب عمج رفكلا مدع عم رفكلا نع قدصلا ربخلاو رفكلاب معلا نآل « نيضقانتملا

 نع ةيبنجاألا تاملكلا ىلا كلذ نم رارفلا هعفني ىنأف اذه وه مازلالا عضوم ناكاذإو ؛ لاح

 مازلالا اذه

 ابنم هت ةرخآلا باوث دري نمو اهنم هتؤن ايندلا باوث دري نمو + ىلاعت هلوق امو

 (نيرك اشلا ىزجنسو

 ةرخآلا ديري نم مهنمو ءايندلا ديري نممبنم ءنيقيرف اوناكدحأ موي اورضح نيذلا نأ ملعاف



 م ةيآلا هللا نذابالإ تومت نأ سفنل ناكامو»ىلاعتهلوُث

 لدي مل هراد ىف تامول هنأ ايكف : نيعملا ردقملا تقولا ىفالا لصحمال هنأ ىف هتوم لثم هلتق ناكف

 لوق لاطبا هنم دوصقملاو « هنيد داسففف كلذرثؤيال نأ بجو لتق اذا اذكف : هنيد داسف ىلع كلذ

 نوك نأ: ىاثلا "تأ دال رك هيلع منك اه ىلا اوعجراذ دم لتق امل هنا نيململا ةفعضل نيقفانملا

 لجاللال بق تومال ًادحأ ناو ءردقلا مفدي الر ذملا نأ مهمالعاب دابجلا بع نيماسملا ضيرخت دارملا

 دارا نوك نإ © فلاتلاو# فوك و ناكل ف ةدتاد وانا يف فزنا عفدنيال لجالا ءاج اذإو

 نم ببس قب امةعقاولا كلت ناف : ةفوذلا ةكرعملاك لت نم هصيلختو ل سوهيلع هللا ؛كصلونرلل هللا ظفح

 كلذ نم ءىث هرضام آرصانو ًاظفاح ىلاعت هللا ناك امل نكلوءاابف لصح دقوال] كالخا تاسأ

 ؛ هللا نذاب الإ تومت نأ سفنل ناكامو : عبارلاو . هنع بذلا ىف اورصق هباحصأ نأ ىلع هيبنت هيفو

 ةيوقت ىف نيعي وأ هيف كلذ قّةح ام مسو هيلع هللا لص ىناا تو. تجرأ نم قالا

 هلاق امع باوجلا هنم دوصقملا نأ : سماخلا . هلك نبدلا لع رهظي نأ ىلإ هللا هيقبي لب « رفكلا

 ءاواتق اهو اوتامام اندنع اوناكول : اولاق لتق نم مهنم لتق دقو اوعجراملا ةباحصلا ناف « نوةقانملا

 باوصلاب ملعأهتلاو لجالاروضحو هللا نذابالا نانوكيال امهالك لّدةلاو توملا ناىلاعت هتلاربخاف

 رمالا وه نذالا نوكي نأ : لوألا : لاوقأ ىلع نذالا ريسفت ىف اوفلل خا (ةيناثلا ةلأسملا))

 رمالااذبمالإدحأ توميالفحاورالا ضبقب توملاكامرمأي ىلاعت هللا نا ىنعملاو ؛ ٍلسم ىنأ لوق وهو

 نك هل لوقت نأ هاندرأ اذا ءىثل انلوق امنا) هلوقب داره اوهام نذالا اذهنم دارملا نا ؛ ىناثلا

 ةايحلاو توملا لعردقب ال هناإل «داجبالاو قرلختلاو نيوكتلاوه انما ساإلا اذه نم دارملاو (لرا1

 نذالان وكينأ:تلاثثا . ىلاعت هللا اهتامأ امبالا تومت نل اسفن نأ : دارملا نذاف « ىلاعت هتلاالا دحأ

 دحأ نم هب نيراضب مثامو) ىلاعتهلوقرسف هبو ؛ رابجالاو ررقلاب عنملا كرتو قالطالاو ةيلختلا وه

 نأ سفنلن اكام : ىنعملا نوكيف ؛ رهقلاب كلذ نم عنملا ىلع رداق ىلاعت هناف هتيلختب ىأ (هللا نذاب الا

 هيدي نيب نه لعجيو هيبن ظفحب ىلاعت هنكلو ؛ لوتقملاو لتاقلا نيب هللا ىلختب هللا نذاب الا تومب

 لجالاىلا ىبتني ىتح هلتق نيبو دحأ نيب ىلبخيالو ؛ هب هلسرأام غالب هيدي ىلع متيل ادصر هفلخ نمو
 :عبارلا.لتق دق ادمحنأ فجرم فجري نأب 57اوزغ ىف كلذ دعب اورسكتت الف « هل هللا هبتك ىذلا

 اذاو « هيف اهمتوم هللا ٍلع ىذلا تقولا ىف الإ تومت نل اسفن نأ هانعمو ملعلا ىنعمب نذالا نوكي نأ

 :سماخلا (نومدقتي الو ةعاس نورخأتسيال مهاجأ ءاجاذاف) لاق اك« توملا مزا تقولا كلذ ءاج

 كلذ لعجيف هتداراو هتئيشم الإ ءىش ثدحال هناف ء هردقو هللا ءاضق وده نذالا : سابع نبأ لاق

 . هللا نذاب الإ هيلع مدقي نأ دحال ىغبنيال لعف هناك ليثقلا ليبس ىلع



 ةيآلا هللا نذابالإ توم نأ سفنل ناكامود ىلاعت هلوق 4

 ماا حس هاا تا لا ا ا 2 6 0 هل رس هع 22

 تو 3 نمهو الجم ابأ هك نأ ندا ل[ كيوم نأ نيش ناك ا

 هل - صرورم لح 2 6 هز 3

 0 ركانشلا ىرجتسو اهمعتوت ل در 0 ا 4 000 ايزدلا

 داع نملكل لاقي : ىنامإ دعب ارافك مترص ىأ (مباقعأ ىلع متبلقنا) هلوق (ةئلاثل ةلأسملا»

 ةفعضل اولاقنيقفانملا نأ كلذو « هيبقع ىلع صككو هبقع ىلع باقناو هءارو عجر : هيلع ناكام ىلا

 دم بر ناف لتق دمحم ناكنا : راصنالا ضءب لاَقف مكنيدب او اوقحلاف لتق دمحم ناكنا : نيملسملا

 ىف افعض بجويال هلتق نأ نيب ىلاعت هنا مالكلا لصاحو . دم هيلع لتاقام ىلع اولتاقف « لتقي مل

 كورلا لإ هاش نأ : ىناثلاو : مهلتقو ءايبنالا رئاس توم ىلع سايقلاب : لوآلا : نيليلدب هنيد

 . ملعأ هللاو نيدلا داسف هلتق نم مزلي ملف هيلا ةجاح الف كلذ دعبو نيدلا غيلبتل

 هللا ىلع وهو كش (لتق وأ تام نافأ) هلوق نا : لوقي نأ لئاقل سيل 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 دادترالابوجوو نيد! فعضفهلريث أتالفكاذوأ اذه عقو ءاوسس هنأ دارملا:لوقن اناف زوال ىلاعت

 لكنا ءديعولا ديك أت هنم ضرغلاو 4/ئيش هللا رضي نافهيبقع ىلع بلقني نمو ل ىلاعتلاق مث

 لاق اذإ اياذهو ء هسفن الا رضيال هنأ دارملا لب ؛نيرفاكلا رفك هرضيال ىلاعت هللا نا ملعي لقاع

 ك1 و ©( ضرالاواءانسلا رضيالا لاعفاألا نمو هبادأت ىنلا اذه نإ :!كاتعلا نعام دلولا لكلا

 دارملاف ا اشلا هللا ىزجيسو) لاف دعولاب ديعولا عبتأ م م ؛ انهه [نيكتف هيلع ةاررخ هود

 ءايوقالا ءاسلعلا بولق ىف ةهبشلا عقت ملو ةمزهلا كلت ببسب مبضعب بولق ىف ةهبشلا تعقوامل هنأ

 هللا مبحدم مرج الف هب مبكسمت ةدشو نامبالا ىلع مهتابث ىلع هللا اوركش مهف « نينمؤملا نم

 هنأهنع هللا ىضر لع نع 00 رار د داع و رو( كا ايعل تنازع كلر هج للاب

 نم. ركب وبأ لاق هنأ هنع ىوزو « هباتأو ركب بأ (نيركامشلا هللا ىزجيسو) هلوقب دارملا : لاق

 . باوصلاب ملعأ هللا و هللأ ءابحأ نم وهو نيرك اشلا

 هيون اندلا تاوث دري نمو: الجم اياتك هلا نذاب:الا تاو نأ شفنل ناكامو) ىلاعت هلوق

 «نيرك اشلا ىزجنسو اهنم هتون ةرخآلا باوث درب نمو اهنم

 : لئاسم هيفو

 اوذجرأنيقفانملا نأ : لوآلا : هوجو املبق امب ةبآلا هذه قاعت ةبفيك ىف (ىلو ألا هلأسملا)

 ,هردقوهئاضقو هللا نذاب الا سفن تومئالهنا :لوقي ىلاعت هللاف ؛لتقدق سو هيلع هللا ىلص ادم نأ



 4 دل عباقعأ ىلع متباقنا لتق وأ تام نافأد ىلاعت هلوق

 رسك وسو هيلع هللا لصلوسرلاهجو رفاكلا كلذجش املو ٠ يد ىلع اولتاق : غلب دقف لتق دق ناك

 مث « مهعم نورخآر فنو مهنع هللاىضر ىلعوركب وبأهنععفادو « هئلاديرع نب ةحلط ةلمتحا ؛ هتيعابر

 هباححأ نم ةفئاط هيلاتزاخحنا ىتَح هللا دابع ىلا : لوقيو ىداتي لعج سو هيلع هللا لص لوسرلا نا

 فعال لو كاف كلف رح انا« ان اهلا وا اتابات كلاي درسا كرا ران | ىلا ؛ مهتعزه ىلع مبمالف

 ولخيسف (لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الا دم امو) ةبآالا ىنعمو « نيرددم انيلوف انبولق لع

 نآل :هولخدعب هنيدب اوكسمتتنأ كيلعف ؛ مهولخ دعب مهنيدب نيكسمتم اوقب مبعابتأ نأ اكو . اولخاك

 ادبأ مهموق ربظأ نيب مهدوجوال « ةجحلا مازلاو ةلاسراا غيلبت لسرلا ةثدب نم ضرغلا

 رخآلاو « لسرملا هبداري : امهدحأ ؛ نيبرض ىلع ءاجلوسرلا : ىلع وبأ لاق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 لوعفو (غلب لوسراا اهمأاي) هلوقو (نيلسرملا نمل كنإ) هلوق ليلدب لسرملا هبدارملا انههو ؛ةلاسرلا

 ::هل وةك ةلاشرلا نعم لوسزلاو :تلحو كك راتمل تاولدتاو نك راك لولا 1

 لوسري مهاسرأ الو رسب. .' مادنعتهفامزوشاولاب ذك دقل

 ىلاعت هللا ءاش نا هعضوم ىف هركذنو (كبر الوسر انا) ىلاعت هلوق اذه نمو لاق . ةلاسرب ىأ

 : لئاسم هيفو « مكباقعأ ىلع متبلقنا لتق وأ تام نافأ + لاق مث

 ىنعملاو « ءازجلا ىلع لخادةقيقحلاف وهو طرشلا ىلع لخد مابفتسالا فرح (ىلوألا ةلأسملا
 نع ريختست امنا تنأف « مثاق ديز له « هلوق هريظنو ؛ لتق وأ د تام نا عباقعأ ىلع نودع

 لعأ هللاو مسالا ىلع له تلخدأ كناالا . همابق

 مهنإو تيم كنا) لاق لتقيال مالسلا هيلع هنا ةريثك تايآ ىف نيب ىلاعت هنأ ( ةيناثلا ةلأسملا)

 امل: لوقي نأ لئاقا سيلف (هلك نيدلا لع هربظيل) لاقو (سانلا نم كمصعي هتلاو) لاقو (نوتيم

 ةيطرشلا ةيضقلا قدص نأ : لوآلا : هوجو نم هنع باوجلا ناف ؟ لتق وأ لاق ملف لتقيال هنأ مع

 ةيطرشلاف « نييواستع ةمسقنم تناكاجوز ةسذخلا تناكنا : لوقت كناف ؛امأز جقدص ىضتقيال

 امهف سيل هنأ عم ق> اذبف(اتدسفل هللا الا ةكآ امهيف ناكول) ىلاعت لاقو « نابذاكاهآز جو ةقداص

 هيلع ىسوم ناف ؛ مازلالا ليبس ىلع درو اذه نا : ىناثلاو . انبه اذكف ء داسف امهف سيلو . ةطآ

 نوعجربالممو لتق مالسلا هياع ىسيع نأ اومعز ىراصنااو « كلذ نع هتمأ عجرت ملو تام مالسلا

 بجورتقلا اذكف « هنيد نع ةمآلا عوجر بجويال توملا نا : ثلاثلاو . انبه اذكف « هنيد نع

 هنم دوصقملا ناكىناملا اذه ىلا عجر اءلف « نيرماللا نيب قراف هنال  هنيدزع عوجرلا بجويال لأ

 ,اطادت الاب اونهو نسلا هك ىااركش نقلا كئلاوأ لع دال



 ةبالا «لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ دمت امو ىلاعت هلوق 51

 نآفأ ل مث ب ماد و مى وو اسرلا د7

 لام لسرلاهلبَق نم تح دَكلوُسَو لإ دح مو

 دو ا
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 ةهاضص اس دعس ت6 دس سرس اسود .ةايصاع ها مدع 0

 1 د 0 هللا ا "0 ا ةع ىلع باقي 3 رم حلات ع

 »١55« نيرك اشلا

 دنع بحلاقب ناف « ءافولاب دازيالو ءافجلاب 00 ىذلاوه بحلا ناف ء تابودحلاو تاهوركملا

 اواحنت:نأ متلسح مأ) لاق ةمكحلا هذهلف ؛ اهم ناك حلا كاذ نأ قيطوالبلا تاس ا

 . ملعأ هتلاو ةنحلا ديدشتو داهجلاب هللا مكيلتبي نأ لبق لوسرلا كقيدصت درجمب (ةنجلا

 مباقعأ ىلع متياقنا لتق وأ تام نافأ لسرلا هلبق نم تاخ دق لوسر الإ دمع اموإإل ىلاعت هلوق

 لئاسم هيفو (نيرك اششلا هللا ىزجيسو ًآئيش هللا رضي نلف هيبَمع لع بلقني نمو
 د ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لزن امل : كاحضلاو دهاجبو سابع نبا لاق (ىلو الا ةلأسملا)

 اوفقو املف : مهياعوأ مهلمآلا ناكءاوس كلذ نع اولقتنيالنأو ؛لبجلا لصأ اومزاي نأ ةامرلارمأ

 دادقملاو رييزلاو ٠ مهئاول بحاص ةحلط ىنأ نب ةحلط ىلع لدتقو مهومزهو رافكلا ىلع اولمحو

 اوأر نأ امل موقلا ضءب نإ مث «نايفسابأ اومزهف هباححأ عم لوسرلا لمح مث نيكر شما ىلع ادش

 ءرافكلا ةنميم بحاص ديلولا نب دلاخ ناكو ةمينغلا ىلإ ةامرلا نم موق رداب رافكلا مازهنا

 ىرو « نيدلسملا ف لتقلا رثكو مهعمج قرفو مهمزهف نيبلسملا ىلع لمح ةامرلا قرفت ىأر الف

 لبقأو ءهبجو جشو هتيعابر رسكف رجح ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىنراحلا ةئيقنب هللا دبع

 نظف « ةئيقنباهلتق ىتحدحأ مويو ردب موي ةيارلا بحاص وهو ريمع نب بعصم هنعبذف ءهلتق ديرب
 ؛ لتق دق ادم ناالأ خراصخرصو « ادم تاتق دقلاهقف ؛ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لتق هنأ

 ىبأ نب هللا دبع تيل : نيماسملا ضعب لاق كلانهف ءهلتق ربخ سانلا ىف اشفف .ناطيشلا راصلا ناكو

 مناوخإىلا اوعجرا ؛لتق امل ايبن ناكول نيقفانلا نم موق لاقو . نايفس ىنأ نم انامأ انل ذخأي

 تومبال ىحدم برناذ دم لتقدقناكنا موقاي : كلامنب سنأ مع رضنلا نب 1 لاقف : كئدىلاو

 تامام ىلعاوتومو هيلعلتاقا» ىلع اولتاق ؟ ىلسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر دعب ةايهلاب نوءنصت امو

 «ىلاعت هللا همحر لتق ىتح لتاقف هفيس لس مث ؛ءالؤه لوقي ام كيلارذتعأىنامبللا : لاق مث : هيلع

 نالاقف « لتق دق ادم نا ترءشأ نالفاي لاقف ؛ همد ف طحشتي ىراصنأب نيرجاهملا ضعب ٍرمو



 ١ ١ ةيالا «نيرباصلا ملعيو» ىلاعت هلوق

 ملسموبأ لاق . ةرقبلا ةروس ىفمدقتةعطقن» اهنوك ريسفت و ؛ ةعطقنم : مأ (ىلوألا ةلأسملا))

 اواخدت نأ اوبسحتال : هصيخلتو « تيكبتالىفأ, ىذلا ماهفتسالا فرح عقو ىمن هنإ (متبسحمأ) ف
 مهو انمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ ملأ) هلوقك وهو « داهجلا مكنم عقب ملو ةنجلا

 كثي نيبرض نيب ةعقاو مهمالك ىف ىنأ ًاتامرثك أ ىه ىتلا «مأ» ركذب مالكلا حتتفاو ( نوذتفيال

 : لاق . امهدحأب برضلا عوقو ندرت عم ؛ ًاورعع مأ تبرض ًاديزأ : نولوقي « هنيعبال امهدحأ ىف

 : لاقهن اك (اونرحتال و او:متالو) لاق ايلف « ًادكو ت ماهفتسالا نم سنجلا اذهب نوتأي برعلا ةداعو

 دعبتسا امو ءربصو ةدهاجيريغ نم ةنجلا اولخدت نأ نوبسحتمأ ؛ هب نوم ناك كلذ نأ نودلعتفأ

 هوجونيب و ؛امعاتم لمحت لع ربصلا بجوأو : ةعقاولا هذه لبق داهجلا بجوأ ىلاعت هللا نآل اذه

 ةنجلاو ةداعسلا ىلإ ناسنالا لصي نأ ديعبلا نف ؛ كلذك ناكاملف « ايندلا فو نيدلا ىف اهيف حلاصملا

 اطلا هذه لامه] عم

 « نالفلعفدق لبق اذإو « لعفي مل هنأ هباوجل ؛ نالفلعف ليق اذإ : جاجزلا لاق «ةيناثلا ةلأسملا)

 «امل» ةماكب ننلا بناج فدك أ مرجال . دقب توبثلا بناج ىف دك أ امل هنآل . لعفيامل هباوجف

  مولعملا ىفن ىلع هعوقو دارملاو « لعلا ىلع ىفنلا عوقو ىلع لدي ةيآلارهاظ 4ثلاثل ةلأسملا )

 « مولعملاب قاعتم للعلا نأ هريرقتو ؛ مكنع داهجلا ردصي املو ةنجلا اولخدت نأ متلسح مأ : ريدقتلاو

 مامتو :رخآلا ماقم امهنم دحاو لك ةماقإ نسح . مرجال ةقباطملا هذه تلصح ايلف ؛ هيلع وه اك

 . مدقت لق هش مالكلا

 ملي املو) ىلع ًافطع مزجلاب 000 معيو) نسحلا ارق هنأ لعاف «نيرياصلا لعيو) هلوقامأ

 كلما لك اتخل؛كلوفكا كفرزطلا او قا ولا ةدهو هنأ ناصف فصلا امنا

 امم داهجلا ىلع ةرباصلا كرتو ةنجلال وخد نأ دارملا انهه اذكو ءامهنيب عمجتال ىأ « نيللابرشتو

 اودهاجت املو : لبق هناك .لاحال واولا نأ ريدقت ىلع عفرلاب (لعيو) ورمعوبأ أرقو « ناعمتجيال

 وراس متأو

 امهدحأ دادزيامردقبف ؛ ةرخآلاةداعس عم عمتجي ال ايندلا بح نأ مالكلا لصاح نأ ملعاو

 ىف ةداعسلاو ءابنذلا بلطي تلقلا لاغتشاب الإ لصخت ال! ايندلا ةداعسأ نال كلذو .. ةزخالا صفت

 نارمالا ناذهو . هللا بح نم هئالتماو هللا ىوسام لك نم بلقلا غارفب الإ لصحت ال ةرخآلا

 هللا بح ًاضيأو . امبعامتجا نم ةيآلا هذه ىف ديدشلا داعبتسالا عقو رسلا اذهلف « ناعمتجيال اسمع

 .طياست هيف لصفلا نكلو « اقداص ناك هللا نيدب رقأ نملك سيلف ؛ىوعدلاب ميال ةرخآلا و
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 2ع ماس ه6 | مب اسأل دما 2207 تيان ا ا وح 6 0 5706 1-2

 معيو 5 ا نيل 1 لسع 3 1و نجلا | واخدت 2 اج ما

 رب مرو وص ه6 هب ريب ه 6 652 | 6ه2 هو 0 هه ل 0 ا

 ةومجااب لفف هوقلت نا 3 نم كولا نونم مت 3 50 ١»

 ه_- 0 رتوم ورث 2 م

 61١517 » نار متاو

 رانلا اولخدأ اوتام اك رافكللا نأ ليلدب:ةنجلا اواخدأ اولتق اك منال د 1 عبا رلا (سانلا ل اع

 ك0 هللا لد ارق دلال وه : لاه نأ تح انيق اذكف' (اراث اواحدأف هد هلوق ليلدب

 ل ل ا

 هلوقل  نيكرشملا ىأ : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق «نيملاظلا بحال هتلاو ل ىلاعت لاق مث

 : لوآلا :هوجو هيفو « ضعبو ليلعتلا ضعب نيب ضارتعا وهو (ميظع لظل كرشاا نإ) ىلاعت

 اميإ ىلاعت هنأ ىلإ ةراشإ هيف : ىناثلا . داهجلا ىلع ًاراص نامالا ىلع 0 بحال هللاو

 . مهبح هنآلال دئاوفلانم ركذ امل نينمؤملا ىلع نيرفاكلا ديؤي

 ةغللاق : صحن أو ؛ مهنع :ء اهليزيو مهسونذ نم مهرهطيل ىأ (اونمآ ن ءذلا هللا صحم ول لاق مث

 ا ا وه : لضفملا لاقو« ناصقنلا ةغللا ىف قحلاو ؛ ةيقنتلا

 ماياألا لعج ىلاعت هللا نأ ةيآلا ىنعم : جاجزلا لاق . هلصأتسي ىأ (ابرلا هللا قحمب) ىلاعت هلوق هنمو

 كئاوأ قح ريظن مه. ونذ كالهاب ءالؤه صيحمت نآل ؛ نيرفاكلا قحمب نينمؤملا صيحمب لباقف
 ةصوصخ ةفئاطانههنيرفاكلاب دارملا نأ برقأألاو . ىنعملا ىف ةفيطل ةلباقم هذهو « مهسفتأ كالهاب

 ىلاعت هنأب انملعل كلذ انلق امنإو ء دحأ موي سو هيلع هللا ىلص لوسرلا اوبراح نيذلا مهو مهنم

 . ملعأ هللأو 0 ىل قب ممم ر 20 ل نافكللا لك قم مل

 نيرباصلا ملعيو مكنم اودهاج نيذلا هللا ملعي املو ةنجلا اولخدت نأ متبسح مأ ل ىلاعت هلوق

 (نورظنت من :زأو هومتيأر دقف هوقلت نأ لبق نم توملا نونمت متتكدقلو

 مايألا ةلوادم ىف تارثؤملاو تابجوملا ىه ىتلا هوجولا ىلوآلا ةيالا ىف نيب امل ملعت هنأ معا

 قاشملا لمحت نودب (ةنجلا اولخدت نأ متبسح مأ) لاقف ؛ كلذل ٍلصألا ببسلاو هام ةيآلا هذه ىفركذ

 : لئاسم ةيالا ىفو



 / .- 6 ةرالا ادق مكم نحو او كاع هل وق

 ىأ « ًاديز تملع : لاقي اك ء دحاو لوعفمب هيف ىنتكي ثيحب نوكي دق ملعلا (ةعبارلا ةلأسملاإ)

 هذه ىف هنم دارملاو ءامبرك ًاديز تملع : لاقي ا" « نيلوعفم ىلإ رةتفي دقو « هتقرعو هتاذ تملع

 نيزيمتم اونمآ نيذلا هللا لعيلو : ريدقتلاو فوذحم ىناثلا لوعقملا نأ الإ : ىناثلا مسقلا اذه ةيآلا

 ناميالا ىعدي نمع نيزيمتم اونهآ نيذلاريصي نأ ةلوادملا هذه ىف ةمكحلا ىأ ؛ مهريغ نم ناممالاب

 ةفرعم ىنعمب ؛ لوألا مسقلا نم انهه ملعلا نوكي نأ لمتحكو ؛ مالسالا ىلع مهتابث وأ مربص كالا

 مهنايعأب مهفرعيل ىأ مهودع داهج ىلع محربص نم رهظي امل اونمآ نيذلا هللا لعيلو ىنعملاو « تاذلا

 . انهه فذ- ربصلا روهظ وهو ؛ معلا اذه ثودح ببس نأ

 : لئاسم هيفو « ةلوادملا كلت ىف ةيناثلا ةمكحاركذ هنم دارملاف (ءادهش مكنم ذختي و هلوق ا"

 ١) انلاىلع ءادبش مكنم ذختي : لوألا : نالوق ةيآلا هذهف لوألا ةلأسملا 0

  6ها . ةيلاع ةجردو لاع بصنم سانلا ىلع ءادهش مهنو ناف « صاخملاو

 ودعلا 10 اوناكو ءردب موي مم اذ نيملسملانم اموق نال كلذو : ةداهشلاب موق مركيلو هن

 نم ءولمم نآرقلا ًاضيأو هدايا نوسمتليو ودعلا هيف نولتاقي ندي مويك 00 مل نوكي نأو

 (نوقزريمهمر دنع ءايحأ لبان اومأ هللا ليبسف اولتق نيذلا نيسحتال و) ىلاعتلاق ءادهشلا لاح ريظعت

  1نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم كّنل وأف) لاقو (ءادبشلاو نييبنلاب ءىجو)

 ةلمج نم ناكف كلذك ناكاذإو ٠ ل ةثلاثلا ةلزنملاىه ةلزنملا هذه تناكف (نيحلاصلاو ءادهشلاو

 . نينم ملا ضعبل ميظعلا بصنملا اذه لوصح ةلوادملا كلت نم ةيولطملادئاوفلا

 : اولاقف ىلاعت هللا ةداراب ثداوحلا عيمج نأ ىلع ةيآلا هذه انباعصأ جتحا (ةيناثلا ةلأسملا)

 قبب ل نينمؤملا ىلع رافكلا طيلست نودب امليصحت نكمي ناك ناف « مترك ذام ىلع ةداهشلا بصنم

 :ةداهشلا كلت مزاول نم نينمؤالل رافكلا لتق نوكي ذئنيخ نكميال ناكنإ و ٠ هجو ليلعتلا نسحل

 « ىلاعت هلل ًابولطم لتقلا كلذ نوكي نأ بجو لاعت هلل ًابواطم دبغلل ةداهشلا كات ليصحت ناكاذان

 : ىلاعت هللا نم وه ةداهشلا كلت تلصح هيام نأ لع نضصيصنت (ءادهش مكنم ذختيو) هلوقف ًآضيأو

 . ىلاعت هللا قلخ دبعلا لعف نأ لع كدي كلْذَو

 رافكلا فيسب نيملللانم لوتقملا و « ءافرظلاو ءامركلاكد يش عمج ءادهشلا مةثلاثلا ةلأسملا ١

 ءايحألب) هلوقل ءايحأ ءادبشلا : ليمشنب رضنلا لاق : لوألا : هوجو مسالا اذه ليلعت ىفو « ًاديهش

 : ىناثلا ؛ اهدهشتال مهريغ حاورأو « مالسااراد ترضحدقو ةيح مهحاورأف (نوقزري مهر دنع

 : ثلاثلا ءلوعفم ىنعمب ليعف ديهشلاف « ةنجلاب هل اودبش هتكتالمو ىلاعت هللا نآل : ىرابنالا نبا لاق

 ءادهتش: ا ونوكتل)' ىلاعت لاق ا ٠ نيقيدضلاو ءاسسنألا عم ةمايقلا موي نودورشي منال ءانيشارع
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 ةيآلا «اونمأ نيذلا هللا لعيلو» ىلاعتهلوق و

 لئاسم هيفف (اونمآ نيذلا هللا ِلعيلو 9 ىلاعت هلوق امأ
 رامضالا امأ « هلبقوأهدعباما « رمضملعفب قلعتم (هللا لعيلو) هلوق ىف ماللا (ىلو آلا ةلأسملا)

 كلتو) ريدقت ىلعف هلبق رامضالا امأو ؛ ةلوادملا هذه انلعف (اونمآن يذلا هللا لعيلو) ريدقت ىلعف هدعب

 ةلوادملا كلت ىف ةلعلاو ببسلاكك لذ لكف « نيرفاكلا قحميل اهنمو ؛ اونمآ نيذلا هللا صحميل

 ىلاعت لاق « نآرقلا ىف ةريثك هرئاظن (اونمآ نيذلا هللا لعيلو) هلوق ىف واولا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ماياألا كلو : ريدقتلاو (نونمؤي ال نيذلا ةدئفأ هيلا ىغصتلو) ىلاعت لاقو (نينقوملا نم نوكيلو)

 ةحاصملا نأب ناذيالل هاعفوطمءملا ف ذحامنإو « هللا ملعياو تيك تيك نوكيل سانلا نيب اهلوادن

 هيف ءاهفمهنأش نأو ةعقاولا كلت نأ مهفرعيلو  ىرج امع مهيلسيل ء ةدحاوب تسيل ةلوادملا هذه ىف

 . مرسل هوفرع ولام حلاصملا هوجو نم

 كلت لعف امنإ ىلاعت هنأب رعشم (اونمآ نرذلا هللا لعيلو) ىلاعت هلوق رهاظ 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 هلوق لاكشالا ىفةيآلا هذه ريظنو ٠ ىلاعت هتلاىلع لا<كلذ نأمواعمو ؛ معلا اذهبستكيلةلوادملا

 دقلو) هلوقو (نيرباصلا ملعيو مكنم اودهاج نيذلا هللا معي املو ةنجلا اولخدت نأ متبسح مأ) ىلاعت

 ىصحأ نيبزحلا ىأ ملعنل) هلوقو (نيبذاكلا نيلعيلو اوقدص نيذلا هللا نيلعيلف مهلبق نم نيذلا انت

 عبتي نم ملعنل الإ) هلوقو (نيرباصلاو مكنم نيدهاجما لعن ىتح مكن وابنلو) هلؤقو (ادمأ اويل انما

 نأىلع تايآلا هذه رهاوظب مكحلا نب ماشه جتحا دقو (المع ا مكي موابيل) هلوقو (لوسرلا

 امإإ ىلاعت هنأ ىلع ةلاد تايآآلا هذهلك : لاقف « ابعوقو دنعالإ ثداوحلا ثودح ملعي ال ىلاعتدتلا

 0 ءاشنلا هذه ثودحن املاع راص

 تبثف « اهعوقو لبق ثداوملا لعب ىلاعت هنأ ىلع تلد ةيلقعلا لئالدلا نأب :هنعنوملكتملا باجأ

 لاقي « روهشم زاجم رودقملا ىلع ةردقلاو مولعملا ىلع ملعلا ظفل قالطا نأ الا لاحمولعلا فرييغتلا نأ

 اهرهاظ رعشي ةيآ لكف ؛ هرودقم دارملاو نالف ةردق هذهو « همولعم دارملاو نالف ملع اذه

 . مواعملا ددحجت دارملاف « لعلا ددجتب

 نمّوملاو قافنلا نم صالخالارهظيل : اهدحأ :هوجو ةيآلا هذه ىف :لوقنف  اذه.تفرع اذإ

 عضوف « زايتمالاب كحيل : اهثلاثو . امخفت هسفن ىلا فاضأف « هللا ءايلوأ ملعيل : ىناثلاو . رفاكلا نم

 ًاعقاو كلذ ملعيل : اهعبارو . ملعلا دعبالإ لصحيال زايتمالاب ركملا نآل ءزايتمالاب محلا ناكم ملعل
 . دجوي ل ىذلا مولعملا نود عقاولا ىلع عقت ةازاجما نآل :عقيس هنأ عيناك اك مهنم



 م ةيآلا«سانلا نيباطو ادن مايالا كلتو» ىلاعت هلو

 . ىلتقلا ةرثكب ال مازهنالا درجمب ليوأتلا اذه ىف حرقلا رسفينأ بحب : انلق

 : لئاسم هيفو (سانلا نيب الو ادن ماياألا كلت و ىلاعت لاق مث

 كلت : لاقي نأ زو<يوهربخ «اطوادنو» ةفص «مايآلاو» أدستبم «كلت» (ىلوآلا ةلأسملا)

 مايأ عيمجىلإ ةراشإ(مايألا كلت) هلوقف ؛ ديدج لك ىلببت ماياألا ىه : لوقت اك ربخو أدستبم مايألا

 . لاجس برحلاو انيح هلو انيح لجرلا ىلع نوكست لود اهنأ نيبف ؛ ةبيجعلا عئئاقولا

 ىديالا هتلوادت لاقي « رخآ ىلإ دحاو نم ءىثلا لقن ةلوادملا : لافقلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 نولتصجت الو اهنولوادتت: ىأ ( ركنم ءاينغالا نيب ةلود نوكي اليك ) ىلاعت هلوق هنهو هتلقانت اذإ

 لاقي و « مهريغ ىلإ مهنع مث « نيرخآ ىلا موق نم لقتنت ىأ لود ايندلا : لاقي « ًابيصن اهنمءارقفلل

 اهراسم موديل سانلا نيب لود ىه ايندلا مايأ نأ ىنعملاو « هيلا لقتنا اذإ اذكب رهدلا هل لاد

 ءىثقبي الو «كلذ نم سكعلاب رخآ مويرو ؛ هودعل مثلاو هل رورسلا هيف لصحي مويف ؛اهراضهالو

 :اهاراثا نم ثا رفتنب كلتا 1

 نيرفاكلار ضني :ىرخأو نينمؤملار ضني ةرات للاعت هللا نأ ةلوادملا ةفهنم دازرملا قايل هنأ لغاو

 ةلوادملا هذه نم دارألا لب « رفاكلاب قيلي الف «ميظعزازعإو فيرش بصنم هللا ةرصن نال كلذو

 ىلاعت هنأ : لوألا : هوجو نم هيف ةدئافااو نينمؤملا لع ىرخأو رافكلا ىلع ةنحلا ددشي ةرات هنأ

 ملعلا لصحل تاقوأالا 0 ىف نينمؤملا نع اهلازأو تاقوألا عيمج ىف رافكلا ىلع ةنحما ددش ول

 باقعلاو باوثلاو فيلكتلا ل طبل كلذك ناكولو : لطاب هاو سامو قح نامبالا نأب ىرارطالا

 تايسشلا ناَوكَح ك2 رفكلا لهأ ىلع ىرخأو ؛ نامبالا لهأ ىلع ةنحلا هللا طلسي ةرات ىنعملا اذهلف

 . هللا دنع هياوث مظعيف مالسالا ةعح ىلع ةلادلا لئالدلا ىف رظنلا ةطساوب اهعفدي فلكملاو ةيقاب

 هل ًابدأ ايندلا ىف هيلع ةنحلا ديدشت هللا دنع نوكيف:ىصاعملا ضعب ىلع مدقي دق نمؤملا نأ : ىتاثلاو

 ابمال آو ايندلا تاذل نأوهو : ثلاثلاو . هيلع هللا ند ابضغ نوكي هناف رفاكلا لع ةنحملا ديدشتامأو

 هناف كلذإو ام ةرخآلا قاذف ةرمتشملا“كاداعسلا ع صخت انع]و «ةرمتسم ريغ املاو> او يق ©

 ياوصلاب هولا لد نأ صحت مف كلذنسحاذاف ؛ةحصلا دعب مقسيو ؛ ءايحالا دعب تيمب ىلاعت

 ىبأ نبا نبأ ةشبك ىبأ نبا نيأ لاق مث دحأ موي لبجلا دعص نايفس ابأ نأ ىورو ءزجعلابةردقلاو

 نبع انأ اهو.ءركوأ اذه« ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر اذه : رمع لاقف :« باطخلان ا نأ ةفاحق

 انالتق «ءاوس ال هنعىلاعتهللا ىضررعلاقف ؛« لاجسبر1لاولود مايآلاومويبموي : نايفسوبأل اقف

 انرسخو نذا انبخ دف ؛ نومعزت اي ناكنا لاقف ؛ رانلا ىف كالتقو ةنجلا ىف



 ةيآلا «هلثم حرق موقلا سم دقف حرق مكسسمي نأ» ىلاعت هلوق ١

 26م2 2 اخ اه 26 يب وادلا اميل مز 2 هزه ويب صاةه داعم مى ناو رث5 5206م

 اكل مايالا كأنو هلم حر موُقلا سم دّقف حرق مكسسكي نإ

 1 ع وسأل هاو ءادبش كم خيي نار نيل هلال سأل
 لمس هس © ذآ اس تنامرل ل

 14د نيرفاكلا قحيو اونمآ نب .دلا هللا صحملو

 اذه ةرصنب دعو ىلامت هللا ناف « نينمؤم متنك نا نولعألا متنأو اكون كالو اود للاو :ريدقتلا

 نيماسملل ريصل ةلودلا نأ 0 انام قب ال ةعقاولا هذه 3 متدلع نينمؤملا نم منك ناف 0 نيدلا

 ملل لصحي ودعلا ىلع ءاليتسالاو

 ملعيل و سانا'نيب اهوادن مايألا كللتو « هلثم حرق موقلا سم دّقف حرق كسي نا ) ىلاعت هلوق

 «نيرفاكلا ق>م؛واونمأ نذلاهللا صحهل ونيملاظلا بحال هّللاو ا مكنم دخترو د نيذلا هّللأ

 موييصي ىذلان اىلاعتنيبف (نولعألا متأو اونزحت الو اونمت الو) هلوق مامت نم اذهنأ ملعاو
 باصأدقف كلذ مهءاصأ اي هناأل كلذو « ودعلا داهج ىف مثداهتجاو مدج ليزينأ بحي ال حرقلا نم

 نأبف «برحلا ىف كلذ لجألل اورتفي مل مهتبقاع ءوسو ؛ مهلطاب عم !وناكاذاف « كلذ لبق هلثم مودع

 لئاتم ةرالا قرأ لاوأ ىلا كسلا و ةنقاعلا نسح عم روتفلا مكقحلي ال

 هلوةكلذكو فاقلا مضب (حرق) مصاع نع ركب وبأ و ىاسكلاو ةزمح أرق (ىلوآلا ةلأسملا)

 امهانعم : لوألاف : هوجو ىلع اوفلتخاو امهيف فاقلا حتفب نوقابلاو (حرقلا مهباصأام دعب نم)

 حتفلا نأ : ىناثلاو . فعضااو فعضااو «دجولاو دج 4 رتل ديطاب نال هم

 لوق وهو : عبارلاو . مسا مضلابو ردصم حتفلاب هنأ : ث لاق دجن ةغل مضلاو زاجحلاو ةمامت ةغل

 نأ لا ناحل اح م.قم نبأ لاق : سماخلاو .ةحارجلا ١ مضلابو أهنيعب ةحارجلا متفلاب هن ءارغأا

 ةحرق عمج اهنا موت ةحوتفملا

 ءردب موي مهسم دقف دحأ موي حرق مكسسمي نإ : امهدحأ : نالوق ةيآلا ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 دق رافكلا نأ : ناشلاو (اذه ىنأ مئلق اهيلثم متبصأ دق ةبيصم مكتباصأ امل وأ) ىلاعت هلوقك وهو

 بحاصلتقو 5 الجر كور معو فيذ مهم لتق هنالل 5 لتقلاوحرجلا نم مكلانام لدم دحأ موي مهملات

 راهنلا لوأىف مهيلع ةميزملا تناك دقو « لبنلاب مهليخ ةماع رقعو مهبف ترثك تاحارجلاو مهئاول

 ؟ نيكرشملا حرق لثم دحأ موي مهحرق ناكامو (هلثم حرق) لاق فيك ليق ناذ



 ا 1 «اونزحت الو اونمت الو» ىلاعت هلوق

 سه ل ه6

 «١1؟9» نينمؤم متن كن نول منَ اى الو اونا

 رذنم تن أام])نلاعتاهل قب هويظنأو ةمزا حملات نيمتملا ليغ نسل ىف ءايطنالا سا
 ريسفت ىف هريرقت مدقتدقو (ءاملعلا هدابع نم هللا ىثخي امإ ؛ ركذلا عبتا عمرذنت امإ اهاشخي نم

 نيقتملا (ةظعومو ىددو) هلوق مث ماعمالك(سانلل نايب اذه) هلوق نأ : ىتاثلا (نيقتءلل ىده) هلوق

 ىدملا لذه نأ كلما سلا لإ ةلضرم ارك طن تن لالدإل مسا ىدحلا نآل «نيقتملاب صوصخم

 اا لعأ هللاو نيقتملا قح ىلإ لصخال

 «نينمؤم متتك نإ نولعألا متأو اونز<تالو اونمتالو )) ىلاعت هلوق

 ةمدقملاك (سانال ناب اذه هلوقو (ننس كلبق نم تلخ دق) هلوق نم همدق ىذلا نأ ملعا

 لطابلا لهأ نأ متءلع ةيضاملا نورقلا لاوحأ نع متن اذإ لاق هناك (اونز<تالو اونمتالو) هلوقل

 قملا لهأ ةلود تراصو « روتفلاو فعضلا ىلإ ىمالا لآم ناكن كل ؛ ةلوصلا مل تقفتا نإو

 فعضل ًايس دحأ موي مكياعرافكلا ةلوصريصت نأ ىغبفيالف « ةسردنملطابلا لهأ ةلوصو ؛ ةيلاع

 ةلودلاو ةوقلاو 5 لصحيس ءالءتسالا ناف مكبلق ىوقي نأ بحي لب ٠ كريو منبج ميلق

 : ميلا ها

 نع ةياكح ىلاعت لاق فعضلا نهولاو : داهجلا نع اوفعضتال ىأ (اونمت الو) هلوق لوقن مث

 متأو)هلوةوحرجوأ مكتمل نه ىلعىأ (اونز<الو)هلوةو(ىنهمظءلانهو ىلإ) مالسلاهيلعاي ركز

 رثك أردب موي مهنم متيصأ مكال لتقلا ىف ملاح نم ىلعأ مكلاح نأ : لوألا : هوجو هيف (نولعألا

 (اذه ىنأ متلق اهلثم متبصأ دق ةبيصم ككتباصأ املوأ) ىلاعت هلوةكوهو « دحأ موي مكنم اوباصأامب

 كلذ لكو « قحلا نيدلل مكلاتقو لطابلا نيدلل 5 نال وأ « ناطيشلل مهلانقو هلل مكلاتق :كتاألوأ

 نيدلاب كسّقلاو ةجحلاب نولعألا مثأو دارملا نوكي نأ : ىناثلا . مهنم الاح ىلعأ منوك ا

 مهب نورفظت ةبقاعلا ىف نأ كبح نم ن ولعألا مت تاو ىعملا نوك نأ : فلاثلا ؟ةديبلا ةقاكلا

 نهولا كلذ ببسب مهبولق ترسكنا موقلا نآلا لق امل ةبسانملا ديدش اذهو مهيلع نولوتستو

 امأف « كلذب ىلاعت هللا مرشبف . سفنلا ىف احرفو , بلقلا ىف ةوق مهديفي ام ىلا نيجاتح اوناك مهف

 دودقملاو « مكاسب! ىلع متيقب نا نولعالا متأو : لوألا : هوجو هيفف (نينمؤم متنك نا) هلوق

 نولءالا متنأو : ىناثلا . مالسالان يدب مبكسمت لجل مهتجرد ءالعاب لفكست اسغإ ىلاعت هللا نأ نايب
 : ثلاثلاو .!ةلغلا نماهن كرشببو هلأ مدعي ام نيقدصم متنك نا ةراشبلا هذهل نيقدصم اونوكف



 ةيآلا «سانلل ناس اذه» ال ا 7

 اورظناف)ىلاعتهلوق ليلدب لاصتتسالا وك الحلا ن/سدارملا نأ بع نب 00 كن نورثك لا كلذ ىف

 ءامتاذلبلطو ايندلا ٍللع صرحلل لسرلاو ءاينالا اوفلاخ ل كلذو (نيبذكملا ةبقاع ناك فيك

 ىلاعت هللا بغرف « مهيلع ةرخألا ىف باقعلاو ايندلا ىف نعللا قبو رثأ مهايند نم قبب ملو اوضرقتا مث

 هتلابناميالاىلا مل ايعاد كلذ ريصيل نيضاملا ءالؤه لاوحأ لمأت ىف ملسو هيلع هللا لص دم ةمأ

 ق لاعت هللا نس دارملا لب :دهاحم لاقو « الا! تاطو اندلا ى'ةسايرلا نع ضارعالاو هلسرو

 هتوم دعب هل قب نمؤملا نكلو : رفاكلا عمال ونمؤملا عمال تيقبام اندلا ناف ؛نينمؤملاو نيرفاكلا

 ىّقعلا ىف باقعلا وايندلا ىفةنعلا| هيلع قب رفاكلاو ٠ ىقعلا ىف ليزجلا باوثلااو ايندلا ىف ليمجا ءانثلا

 ىف ىنكي نيمسقلا دحأ لاح ىف لمأتلا نآل (نيبذكملا ةبقاع ناك فيك اورظناف) لاق ىلاعت هنإ مث

 ا امنا كلذو مهرفك نعرافكلا رجزهنمض رغلالاَقباضيأو « رخآلا مسقلا لاح ةفرعم

 نيلسرملا اندابعل انتملك تقبس دقلو) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ريظنو « نيدناعملاو 0 لاول

 امثري ضراألا نأ) هلوقو (نيقتملل ةبقاعلاو) هلوقو (نوبلاغلا ! اندنج ناو نوروصنملا محل مهنا

 .(نوحلاص صلا ىدابع

 لب ؛ ةلاحمال كلذب رمآلا (اورظناف ضرألا ىف اوريسف) هلوقب دارملا سيل 4 ثلاثا ةلأسملا

 « الصاح دوصقملا ناك ض رأآلا ىف ريسملا ريغب ةفرعملا هذه تلصح ناف ملاوحأ كفروا وضل

 : رعامشلا لاق م عامسلارثأ لف ىردأ ازرنأ نيه دمتملا ران ةدهاتشملان ٠٠١ اضن لاعب نأ عنتمال و

 كاتذلا لإ ندع اورطاف ١ انيلع لا انراثأ“ نإ

 هرمأ نم مدقتام (اذه)هلوقب ىنعيو (نيقتملل ةظعومو ىدهو سانلل نايب اذهإإ ىلاعت لاق مك

 ىدهلا نيبو نايبلا نيب قرفلا نم دبالو ؛ تايالاو تانيباا عاوناآل هركذو هديعوو هدعوو هيمنو

 ىلا ةلالدلاوه نايبلا نأ : لوألا : ناهجو هيف لوقنتف ةرياغملا ىضتقي فطعلا نآل , ةظعوملا نيبو

 ىدحلا امأو « ناك ىنعم ىأ ىف ماع نايبلا نأ قرفلاف « ةلصاح ةهيشلا تناكن أدعب ةبيشاا ةلازإ ديفت

 امعرجزلا ديفي ىذلا مالكلا ىهف ةظعوملا امأو . ىغلا قيرط نود كلسيل دشرلا قيرطل نايب

 ىلإ ىداحلا مالكلا : امهدحأ : ناعون هتحت سنج نايبلا نأ لصاحلاف ؛ نيدلا قيرط ىف 5
 . ةظعوملا وهو نيدلا ىف ىغبني ال امع رجازلا مالكلا : ىتاثلا . ىدحلا وعو نيدلا ىف ىغبفيام

 ىلإ ةيضفم امتوك طرشب ةلالدلا وهف ىدملا امأو « ةلالدلا وه نايبلا نأ 4ىناثاا هجولا إل

 . ةرقبلا ةروس ىف (نيقتملل ىده) هلوق ريسفت ىف ثحبلا اذه مدقت دقو « ءادتهالا

 مهنأ : امهدحأ , ناهجو نيقتملل ةظعوملاو ىدحلاو نايبلا اذه صيصخت ىف «ةعبارلا ةلأسملا 9



 ١١ 1 ةيالا «ناس مكلبت نم تاخ دق »ىلاعت هلوق

 ا متاع | هانا ه2 ةراضدل ه2

 بق هقاعَناك فلك اوراتنأت ضرألا ىفاوريسق ناس مكلبف ند تلخ لق

 سا سرت دنملخ م 6- ]ذ نو ال م1 صام هن م26

 «١١/م» نيقتملل ةظعومو 2 سانلل ناب 5 «<١1ل/» نيدكلا

 ؛لعفلا ةمرح معي ال نمر ذعي دق نال ةمرحم ةروظح اهنوكب نيملاع اوناكام لاح بونذلا نم اولعفامللع

 نم نيكسقلاو زيمقلاو لقعلا هنم دارملا نوكي نأ : ىتناثلا . ةتبلا هلعف ىف رذعيال هناف هتمرح ملاعلا امأ
 «ثالث نع ملقلا عفر» سو هيلع هللا لص هلوق ىرجم ىرجيف شحاوفلا نم زارت>الا

 بولطملا نأى عملاو (راهنالااهتحتنمىرجت تانجو مهبر نم ةرفغم ,هؤازج كئلوأ ١) لاق مث

 باوثلا لاصيإ : ىتاثلاو ( مهي رنمةرفغم) هلوقب ةراشالا هيلاو باقعلا نم نمآلا : لوآلا : نا رع

 مهل لصح ىذلا نأ ىلاعت نيب مث (اهيف نيدلاخ رامنالا اهتحت نم ىرجت تانج) هلوقب دارملا وهو هيلا

 لاق (نيلماعلا رجأ معنو) هلوقب هيلع ءازجو مبلمعل ًارجأ نوكي تانجلاو نارفغلا وهو كلذ نم

 . مهلمع ىلع ءازجب سيلو هللا نم م لضفت باو هلا نأ لاق نم لوق لطبيب اذهو : ىضاقلا

 اذهنيبذكملاةبقاعزاك فيك اورظناف ضرالا ىف اوريسف ناس مكلق نم تلخ دق ل ىلاعت هلوق

 . «نيقتملل ةظعومو ىدهو سانلا نايب

 ام ركذب هعبتأ « تانجلاو نارفغلا ةيصعملا نم ةبوتلاو ةعاطلا ىلع دعو امل ىلاعت هللا نأ ملعا

 نيصاعلاو نيعيطملانمةيلاخلانورقا'لاو>أ لمأت و هوةيصعملانم ةبوتلا ىلعو ةعاطلا لعف ىلع مهلمحب
 لئاسم ةيآلا ىفو (ننس كلب نم تاخ دق) لاقف

 نع درفتملاوهىلاخلا ناكملاو دارفتالا ةغالا ىف وخلا لصأ : ىدحاولا لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 أذك و ؛ هنع الجو دوجولا نع درفتا ىطمام نال ىمملا يعم نامرلا فاضت المدهش ود

 : هوجو ةظفللا هذه قاقتشا ىفو « عبتملا لاثملاو ةميقتسملا ةقيرطلا ىبف ةنسلا امأو « ةيلاخلا ممألا

 ةقيرطلا ترق برذلاو فاحلل تصل نسلاونء هيض ىلا واذا يش ءاللأ نط سافل ا
 ة:لاوءدحاولا ءىثلاكن وكي دحاو جن ىلع هيف ءاملا ءا رج لاول هناق واصلا ءاملا كيش

 ةحددخت |دإ نرسم فاس ةنسأ ناسلا و لصتلا تدتس :نونوتت نأ 10 كرت

 نأ : اهثلاثو « نو:سمهنأىنعم ىلع ةنس ىم سو هيلع هللا لص ىبنلا ىلإب وسنملا لعفلاف ٠ نسسملا ىلع

 ىملسوهيلعهللا ىلص ىتلا هيلع مواد ىذلا لعفلاو  ىعرلا نسدحأ اذا لبالا نس :مهوقنم نوكي

 . هتماداو هتياعر نسحأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىنعمب ةنس
 |وفلتخا وةفلاسلا رماللا فىلاعتهللا ناس كلبق نم تضقتنا دق : ةيآآلا نم دارملا (ةيناثل ةلأسملا)



 ةيآلا«نودلعي مثو اواعفامىلع اورصي ملو» ىلاعت هلوق ٠

 ىه ةشحافلا نأ : ىناثلاو . هب ناكنال ادخار ا ناك تنذ' ىإ وها" ندفتلا مظو ؛ حبقلا ىفالماك

 هللا لص ىنلا نأ ليلدب ءاهنم رافغتسالا بحي ةريغصلاو ؛ةريغصاا ىه . سفناا لظو ؛ ةريبكلا

 رئاغصلا لع الاد هرافغتسا ناكامو (كبن ذر فغتساو) هلوقوهو رافغتسالاب ًارومأ» ناك ٍلسو هيلع

 « ةرظنلاو ةسلللاو ةلبقا ىه : سفناا ٍلظو ءانزلاىه : ةشحافلا : ثلاثلا . لضفألا كرت ىلع لب

 ىلاعت لاف « ةمشحاف انزلا ىمس ىلاعت هناألو « هانبور ىذلا ببسلا ىلع ةيالا لمح نم لرق ىلع اذهو

 (ةشحاف ناك هنإ انزلا اويرقتال و)

 هلالجوأ هباقعوأ هللادبعو اوركذ ىنعملا نأ : امهدحأ : ناهجو هيفف هللا اوركذإ "ا

 كاسنلإ د ىلا وه انههركذلا و.« فاضملا ىفذدج باب نم نوكف « هنم ءاحلاو ةنشخلل بج وملا

 ىلع ربك آلا ضرعلا اوركذ : لاق كاحضلا ناف : ىدقاولاو « لتاقمو : كاحْضلا لوق ىنعم اذهو

 ةيآلا هذه دعب لاق هناأل كلذو « مهلئاس هللا نأ اوركحفت : لاق . ىدقاولاو : لتاقمو ؛ هللا

 نأ مولعمو ءركذلا : كلذل ةجيتنلاو « رثآلاك رافغتسالا نأ ىلع لدي اذهو (مهمونذإ اورفغتساف)

 هلوق ةيآلا هذه ريظنو ؛ هديعوو هيمنو « هللا باقع ركذ الإ سيل رافغتسالا بجوي ىذلا ركذلا

 (نورصبم ره اذاف اوركذت ناطيشلا نم فئاط مرسم اذإ اوقتا نيذلا نإ)

 امن كلذ و ؛ لالالا ميظعتلاو ءانثلاب هللا ركذ ركذلا اذهب دارملا نأ «ىناثلا لوةلاو)

 دارملا ناكامل. انهف « هللا ىلع ءانثلا ةلأسملاكلت ىلع مدقي نأ بجاولاف , ةلأسم هللا لأسي نأ دارأ
 بونذلا نع رافغتسالاب اواغتشا م « ىلاعت هللا ىلع ءانثاا هيلع اومدق بونذلا نم رافغتسالا

 . ىلعمدنلاوهو « حيحصلا هجولا ىلع ةبوتااب نايتالا هنم دارملاو ( مهب ونذل اورفغتساف إل لاق مث

 ؛ناسالاب رافغتسالا امأف « ةبوتلا ةقيقح وه اذهف ٠ لبقتسالا ىف هلثم كرت ىلع علا عم ىضمام لعف

 اعطقنم هنوك راهظالو « ةمهتلا ةلازالرافغتسالا اذه راهظإ بحب لب ؛بنذلا ةلازإىف هلرثأال كاذف

 . ممونذ لجال ىأ (ممونذل) هلوقو « ىلاعت هللا ىلإ

 كلذو « هنمالإ ةرفغملا دبعلا بلطيال نأ هنم دوصقملاو (هللا الإ بونذلارفغي نموإل لاق م“

 باقعلا كلذ ةلازإ ىلع رداقلاوه ناكف « ةرخآلاو ايندلا ىف دبعلا باع ىلع رداقلا وه ىلاعت هنآل

 . هنمالإ رافغتسالا بلط زوج الهنأ صف «هنع

 ةضرتعم ةلمج (هللاالإ بونذلا رفغي نمو) هلوق نأ ٍلعاو «/اولعفام ىلع اورصي ملول لاق مث
 . اوادفام ىلع اورصي لو مهبونذل اورفغتساف : ريدقتلاو , هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب

 اورصيملو : ريدقتلاو«رارصالا لعف نم لاح هنأ : لوآلا : ناهجوهيف (نودلعي مهورإ هلوقو



 1 يلا ةيلكاف واع اك] ردلا ود ناسا
 0 نت ص لس مه هه ني هند« مدع ,"هانلا] رع دج سب

 منو ايف َنيدلاَح رابألا مك نم ىرخبت تانجو مهبر نم ةرفخم مواَرج

 سم رث هو

 «٠م5» نيلماعلا رجا

 تانجو مهبر نم ةرفغم ,هؤازج كتلارأ نولي مهو اولعفام ىلعاورصي ملوهتلا الإ بونذلا رفغي

 6 نيلماعلا رجأ معنو اهبف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت

 نأ ني نيفسلل هدفرلاب اياميملا تعض راكل لابن هنأ كلا نك مظنلا هجو نأ ملعاو

 قافنالاب هللا مهفصو نيذلا مثو ؛ تادابعلاو تاعاطلا ىلع اوابقأ نيذلا : امهدحأ : نامسق نيقتملا

 دارااوهو اوبات مث اوينذأ نيذلا : امهيناثو . سانا نعوفعلاو . ظيغلا ظكو ةناسلا و الا

 كلذو « ةيقتم اهنوك ىف ىلو ألا ةقرفلاك ةقرفلا هذه نأىلاعن نيبو (ةش>اف اولعف اذإ نيذلاو) هلوقب

 ةلذاملا قاقحتسا ىف طق بنذي ل رم لاحك هلاح راص بنذلا نع بات اذإ بنذملا نآل

 ؛ هللا دنع ةماركلاو

 ةيآلا هذهىف بدنو ؛ ريغلا ىلإ ناسحالاىلإ ىلو آلا ةيآلاىف بدن ىلاعت هنأ ( ثلا هج ولاوإ

 ء هسفن ىلإ هنم اناسحإ ةيوتلا كلت تناك بات اذإ ىصصاعلا بنذملا ناف « سفنلا ىلإ ناسحالا ىلإ

 + لئاسم ةيآلا 1

 « نقثو ىراصنأ « نيلجر ىف تلزن ةيآلا هذه نرأ : سابع نبا ىور 4ىلوآلا ةلأسملا)

 عم ىئقثلا جرخف « املا و-أ ىف ناقرتفيال اناكو . امهنيب ىخآ دق ناك ملسو هيلع هللا لص لوسرلاو

 لعفي ناكف « مهدهاعتيا هلهأ ىلع ىراصنالا فلخو ءرفسلا ىف ةعرقلاب ملسو هيلع هللا لص لوسرلا

 عم ىنقثلا ىفاو املف « لجرلا مدنف « اههجو ىلع اهفك تعضوف اهلبقيل هتأرما ىلإ ماق مث . كلذ

 لوسرلا فرع الف ؛ةبوتلل لابجلا ىف ماه دق ناكو  ىراصنالا ربل ملسو هيلع هللا ىلص لوءرلا

 هللا لص ىنلل نونمؤملا لاق : دوعسم نبا لاقو . ةيآلا هذه تلزن ىتح تكس ملسو هيلع هللا ىلص

 ةراقك كتحضصأ اند تاحأ ا مهدحأ ناكف ؛ انم هللا ىلع مرك أ ليئارسإ ونب تناك : ملسو هيلع

 مرك أ مهنأ نيبو ةيآلا هذهىلاعت هللالزنأف « اذك لعفا ؛ كفنأ عدجا : هراد ةبتعىلع ةبوتكم هبنذ

 . رافغتسالا مهنذ ةرافك لعج ثيح مهنم هللا ىلع

 قرفاا ىف اوركذو «ةشحاف ةلعف اولعف : ريدقتلاو فوذحم تعن انهه ةشحافلا ( ةيناثلا ةلأسملاإ)

 هلعف نوكيام ةشحافلا : فاشكلا بحاص لاق : لوألا :اهوجو سفنلا ُلَظ نيبو ةشحافأا نيب

 و خف مو



 ةرآلا «(ةشداف 0 اذإ نذلاو» كاسلاو /ب

 رسوله 1-21 20 رح

 يمد لا ل 0 ا 0 ةشحأت 0 8 | َنيِْلاَو و

2-2 

 ه-أ 226ه .هرهر

 كيلو «١؟ه» نوملعي مو اا ََق اورصي وهلال 0-0 رف نم نمو

 هسفن كلك ىذلا هنك-ا ةعرصلاب را 2 0 || ل الار امل نمو ء 0

 «بضغلا 5-5

 ىلااعجاراذهن وكي نأ لمتحي : هتلاهحرلافقلالاق(سانلانعنيفاعلاو )ىلاعت هلوق(ةثلاثلاةفصلا

 70 لا ع ىقملا ىلا دلو كلذ نع نونه وألا يف ءابزلا لكأ ىف نيك رشملا لعف نما ةذام

 (مكلريخ اوةدصت نأو ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسع وذ ناكناو) نيادتااو ابرلا ةصق بيع ىلاعت لاق

 06 ريخ اوقدصت نأو) هلوق ىلا (ءىثث هيخأ نم هل ىفع نف) ةيدلا ىف لاق م« نوكي نأ لمتحو

 ناثمال »لاقوةزمحب أولثم نيدح ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر بضغ ببسب اذه نوكي نأ لمحو

 0ك اكمل نم هلدفب هنأ رث داق لعف نع فكلاو هيلع نبصلاو ظيعلا اذه تك ىلإ بدنف «مم

 وحل متربص نلو هب متبقوعام لثماوبقاعف متبقاع نإ و) ةصقلا هذه ىف ىلاعت لاق ٠ 2 زعف هكرت

 هبلظنمعوفعي وهعطق نم لصي ىب- لضف ّ دبعلا نوكيال» ملسو هيلع هللا ىلص لاق (نيرباصلل ربخ

 نم ىلإ نسحب نأ ناسحالا سيل : هيلع هللا تاولص مجرم نب ىسيع نع ىورو «هم رح نم ىطعي و

 ” تللا ءاسأا نك ىلا ندع نأ تاس لإ انما ءافاكم كلذ كيلأ نسخ

 نسحب لكلوانتيف سنجلا ماللا نوكت نأ زوي هنأ لعاف«نينسحلا بحءتلاو )إلآ ىلاعتهلوق امأ

 ل مل ةراشإ نوكف ديدلا نود نإو نوروك دل ل وهاد لح در

 ةنافلا 174 هع علا مفدب أهلا عفنلا لاصياب نوكي نأ انزال نا لا ملعاو

 نا كلذ ٠ معلا قافنا هيف لخديو (ءارضلاو ءارسلا ىف نوقفني نيذلا) هلوةب دارملا وهف هيأا عفنلا

 تادابعلاو تاريخلا هوجو ىف لاملا قافتإ هيف لخدي و ؛نيلاضلا ةيادهو نيلهاجلا ميلعتب لغتشي

 « ىرخأ ةءاساب ةءاسالا كلت ةلباقمب لغتشيال نأ ودو ايندلا ىف امإ وهف ريغلا نع ررضلا عفد امأو

 ءاةرخالا ف تالاظللو تاعتلاَن ع ةثمذ ”ئر نآوهو ةرخآلا قالمإو“ ظيغاا رظكب دارملا وهو

 عيمج ىلع ةلاد هجولا اذه نم ةيآلا هذه تراصف (ساناا نع نيفاعلاو) ىلاعت هلوقب دارملا وهو

 [ 2 رودلا لإ "ان ان اعرت ىف سقم هنالك اوماللا| هده كاك اغلب ف ءرْيغلا لإ ناشحأالا :تايج

 . باوثلا تاجرد معأ ديعلل هللا ةبحم ناف (نينسحملا بحت هللاو) لاقف اهباوث

 نمو م«بونذل اورفغتساف هللا اوركذ مهسفنأ اوملظوأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلا وز ىلاعت لاق 5



 ٠ ةياآلا < ظلغلا نيمظاكلاو و لاَغت هلوث

 م ناسنالا نكمتي ىتح نيقتملا تافص رك ذ نيقتبلل ةدعم ةنجلا نأ نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 . تافصلا كلت باستك ١ ةطساوب ةنجلا باستك ا

 ىنعملا نأ كورال :ىروجلا و هفو مل دلازو ءاررشلا ف نرفع ل دلا) ةلوق (ىلو ألا ةفصلافإ)

 ءارضلاو « ىنغلاوه ءارسلاف ةلمجاب و ؛ قافنالا نوكرتيالرسعلاو ةردقلاورسيلاو ءاخرلا لاح ىف مهنأ

 ابنأ: اهنع هللا ىطز ةطفناغ نعو هلم قادصت اكعر هنأ تللدلا نضر نع كش ل

 00 و 1 فار راو رفا ا مهنأ ىنعملا نأ : ىناثلاو « بنع ةبح تقدصت

 نأب مرس ءاوس قافتالاو ناسحالا كلذ نأ ىنعملا : ثلاثا « سانلا ىلإ ناسحالا نوعديال مهناف

 ركذي هللا حيتتفا امنإو : هنوك رتيال مهناف مهعبط فالخ ىلع ناكنأب مثءاسوأ . مهعبط قفو للعناك

 ةدهاحم ىف 5 هل | لجال تاعاطلا 9 فاول كلذ" نك 1 ةقاش ةعاط هنالل قافنالا

 كيلا ار هللا م

 . ناتلئسم هيفو (ظيغلا نيمظاكلاو) ىلاعت هلوق ةيناثلا ةفصلا )

 دربملا لاق « لعفبالو لوقبال هرهظي ملو هيلع تكس اذإ هظيغ مظك لاقي «ىلوأالا ةلأسملاإ)

 0 النالف لاقيو ؛ هيلع تددسو هتألم اذإ ءاقسلا تمظك لاقي « هنم هئالتما ىلع متك هثأ لب دا

 ذلاو: ظكوهف قيرط وأ باث" وأ ءامتىرحم نم تددسام كو , ًائيم لمح ال نك |[ 1

 م ةماظك ضر الا نط) ىف ىرحبت ىتلا ةانقلل لاقيو « ةدادسلاو ةماظكلا هل لاقي هب دسي

 عض و ناكل 1 نق ىرج دحأ اذإ نرد مظكب نالف ذيخأ لاقيو :؛ ةمؤظكلملا بارقلا ماك اكل

 نيمظاكلاو) هلوق ىنعمو « رتحي ملو هفوج ىفامىلع كسمأ اذإ اموظكر يعبلا ظك 86 نسفتلا اا

 نم فصولا اذ هو . مهف اوجأ ىف مهظيغ نودريو ءاضمالا نع مهظيغ نوف نيذلا (ظيغلا

 (نورفخي مه اوبضغام اذإو) هلوةك وهو ملحلاو ربصلا ماسقأ

 هللا ألم هذافنإ ىلع ردقي وهو اظيغ مظك نم» ملسو هيلع هللا ىلص ىنا لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 هاتأو ,ماعطلاوةضفلاو بهذلاب اوقدصتق «اوقدصت» هبال مالسلا هيلع لاقو «اناميإو انمأ هبلق

 قدصت] نكللو ,« هي ىدصتأ ام( ئدنعام هتلاو؟لاقق ارخآ هءابو 4 هن قدصتف ردنا رقت لل

 كلذموق نم سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ دفوف ؛هثيدحفف هلوقي امادحأ بقاعأ الف ىضرعب

 «هضرعب قدصت هنم هللا اهلبق دقلو ةقدصب لجر حم قدصت دقل» مالساا هيلعلاقف  دفولجرلا

 «ءاشي ثيح نيعلا 3 نم هللا هجوز هذفني نأ عيطتسي وهو اظيغ ملفك نمو مالسلا هيلع لاقو

 نسحو ربصب امحاص اهعرجب ةعجوم ةعرج نم هللا ىلإ بحأ نيتعرج نمام» مالسلا هيلع لاقو



 سآنلانع نيفاعلأو 1 نيمظاكلاو ا ١ ا ى َنوُقفي 5

 ب
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 «١1؟4» نينسحلا بحي هللاو
 هب آآ 5-14

 امهنه ضرعأ اندنعىثالهن ال كلذو ةنجلا ةعس فصو ىف ةغلاملا دوصقملا : عبا 1 رعالل 3

 تاومسلاو هاندنع ءاقبءايش الا لوطأ ناف (ضرالاو تاومسلا تمادام اههف نيدلاخ) هلوقهريظنو

 اه اذكف ءافرعاف ىفو لع اطر نضر لا

 هكذا ضرعلا م لاؤسلاإ)

 مظعأ نوكي لوطلا نأ رهاظلاف كلذ ضرعلا ناكامل هلآ لولا ناجح هك تاجا

 0 هلا لقا نركب اعأ مولعملا نم نال نئاطبلا ركذ امنإو (قربتسإ نم اهنئاطب) هلوق هريظاو

 لوطلا فيكفاذكه ضرعلا ناكاذا انهه اذكف ؟ ةرابظلا فيكف اذكه ةناطبلا تناك اذاف: ةرابظلا

 امك ةعسلا نع ةرابع وه لب , لوطلا فالخ وهام انهه ضرعلاب دارملا سيل“: لافقلالاق : ىناثلاو

 عستاامنا هيف لصآلاو؛ ةميظعةعساو ىأ ؛ةضي رعىوعد هذهلاقيو . ةضيرعدالب : برعلا لوقت

 ةعساا نع ةيانك ضرعلا لعجف ؛ قد هضرع قاض امو « قضي لهضرع

 0 كا 2251 ابص اركي, فكف ءاشلا فردا : كاولوقت متنأ (ثلاثلا لاؤسلا)

 ال1 لذ هل تر تل ردسلا قوف ااا وق نم دارملا نأ :.كورالا : نيهجو نم كاوخلاو

 هللا ىلص ىنلا لأس لقرف كرب رد ىو« نمح لأ ن شرع اهفقس» سودرفلاةفصف مالساا هيلع

 لاقف ؟ رانلا نيأف نيقتلل تدعأ ضرالاو تاومسلا امضرع ةنج ىلا وعدت كنا لاقو ملسو هيلع

 كلفلار اد اذإ هنأ ملعأ هتلاو ىنعملاو . راهنلا ءاج اذإ ليللا ني أذ هللا ناحبس : سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ةهج ىف رانلاو ولعلا ةهج ىف ةنجلا اذكذ , بناجلا كلذدضيف ليللاوملاعلا نمبناجىف راهنلا لصح

 عسن ءامسو ضرأ ىأولاقف ؟ ءامسلا ىف مأ ضرأألا ىفأ ةنجلا نع كلام نب سنأ لئسو : لفسلا

 . شرعلا تحت عبسلا تاومسلا قوف لاق ؟ ىهنبأف لبق ةنجلا

 دعب امهقلخي ىلاعت هللا لب «نآل انيتقولخم ريغ رانلاو ةنجلا نولوي نيذلا ن أ 6 3 ىناثلا هجولاو) دز

 ناكم ىف رانلاو تاومسلا ناكم ىف ةقولخم ةنجلا نوكت نأ دعبيال ريدقتلا اذه ىلعف « ةمايقلا مايق
 ملعأ هنلاو قطار لا

 كلذريرةتقبس دقو نآلا ناتقولخعرانلاو ةنجلا نأ ىلع لدي هرهاظف «نيقتملل تدعأ إل هلوق امأ

 «نينسحلا بحبهللاو سانأ نعنيفاعلاو ظيغلانيمظاكلا و ءارضلا وءارسلا فن وفني نيذلا ل ىلاعتهلوق



 0 : ةيآلا «كبر نم ةرفخد ىلإ اوعراشو »ىلاعتهلوق

 مظعلا ىف ةهانالا ةميظعلا ةرفغملاهئم كارلا :ركخلا ليبس ىلع ةرفخغملا 0 هن الإ رهاظهبجولوقأ

 هيأ هنعاهللا 2 بلاط 8 نب ىلع نع ىور : ىناثلا . مالسالا ببسب ةلصاخلا ةرفغملا وه كلذو

 وهوصالخالا هنأ : كا 3 لا مع نأ بجرف قاطم لظفالا نأ هبجوو؛ «ضئاأرف هلأ ءادأ له لاق

 لاق 5 ٠ صالخالا تادايع علا عيمج نم ةرصقلاا نأ ههجوو « هنع هللا .ىضر نافع نب نامع لوق

 00 : اء .ةرجهاوهةيلاعلاوبألاق 5 :عل أرلا (نيدلاهأ نيصلخمهللا| ودبعيل الاارمأامو)

 لح هوي فلز: ةيأنيتَس ما ىلا (كلهأ نمت ودغذاو)هلوقنمنأللاق « قاحسان.دمتو كاحضلا لوق

 هكا :ريبج نيديعسلاق :سداسلا . دابجلا باب قاعتي ام ةصتخىهاونلاو رماوألاهذهلك ناكف

 طلا عيمج اهنإ : ةمركع لاق : نماثلاو . سنا تاولصلا اهنا : ناهبع لاق : عباسلاو . ىلوألا

 نا ا ا مصآلا لاق : عساتلاو . لكلا لوانتيف ماع ظفللا نآل

 اذهف (مكبر نم ةرفغم ىلا اوعراسو)لاق مث ءابرلا نع الوأ م

 ءادأ ىلع هلم بوجو نم مدقتام 00 ؛هنع ىمنلا مالهم كرت ىف ةعرادملا هسادا لانا 21

 كَ هنأ نيب لاكتلا مث 2 هصيصخت ىف هجوالف ماع طظفللا ند 2 تاروظحما عيمجنعةبوتلاو تابجاولا

 ةلازإ هاتعمن أ رفغلا نالامبني لصفامتإو « ةن+لا ىلإ ةعراسملا بحت كلذ كفة رفغملا ىلإ ةعراسملا بحت

 امأف 3 نيرمالا ليصح نم فلكملل ديال هنأب عال امهنيب عمجل كارلا لاصي | اهانعمةنجلاو 2 باقعلا

 نوكت ال تاومسلا سفن نآل ةقيقح سيل كلذ نأ مولعف + “تومسلا ارضع نأبةتجلا فقر

 تالاوم انههوضرألاو تاومساا|ضرعك دارالا؛ ةنجلل اضرع

5 
 لواللا 2 هوجو هيفو كارلا تارا ضرع ل ثم م نأ 0 «لوآلا لاؤسلا
١ 

 تاقيطلا كلت نم ةدحاو لك نوكي ثيحب اقبط اقيط نوضراللاو تاومسلا تلعج ول دارملا نأ

 ضرع لثم كلذ ناكل ادحاو امبط ضعبلاب ضعباا لصو م“  أزجتتال ءازجأ نم افلؤم ادطس

 ضرع لثم اهضرع نوكي ىتلا ةنجلا نأ : ىتاثاو . هللا الإ اهيلعيال ةعسلا ىف ةياغ اذهو « ةنجلا

 كيالق اكلم يصيب اخف تيعربامإ ناتنالا ن الل دحاولا لجيل نوكتت اىإ ضال تا

 وهو رخآ هجو هفو: ملسموبأ لاق : ثلاثا . اذه اهرادقمدحا ولكل ةكولمملا ةنجلا نوكت نا

 اكل تحل اذإ لوقت « ةنجال اع اتاكل عيبلا ليبس لع قضرالاَو تا لا تضرعوأل ةنجلا نأ

 ق نيديشلا نيب ةأوادملا عضو» عضوي ضرعلا راصف « هب هتضراعو هيلع هتضرع : رخآلا ءىثلاب

 امهتمادخاو لكن وكي ئدعا# قشلاب ىلا ةماواقم نط. ةذؤح أه |,ناآلا ةميقلا سم اير اذكال : رذقلا



 ةنآلا «عبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو» ىلاعت و ع

 0 لا ا و ا

 ضراالاو فاوعساا 0 0 مكبر نم ةرفغم لِ اوعراسو

 ا م هه +

 «١مم» نيقتملل تدع

 كلتنأ ىلع كلذ لدي الو ؛عابسلاراد كتلخدأ ىتيصع نا كنأب هدلو دلاولا فوخي نأ ةلزنمب اذهو

 انهذ اذكف مثريغ اهلخديال رادلا

 ؟ال مأ نآلا ةقولخم رانلا نأ ىلع ةيألا لدت له (ثلاثلا لاؤسلا)

 كلذ لخد دق نوكي نأ دب الف ىضاملا نع رابخإ (تدعأ) هلوق نال معن : باوجلا

 تور ىلا

 ىلعهدعب دعولاركذ ديعولا ركذ املو (نومحرت مكلعل لوسرلاو هللا اوعيطأو )ل ىلاعت لاق مث

 لوسرلااوصعنذلل ةيتاعم ةيالاهذه راسي نب قاحسإنب دمحلاقو «نآرقلا ىف ةرمتسملا ةداعلا وهام

 لوصح نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه ةلزتعملاتلاقو ؛دحأ موي مهرمأ امب مثرمأ نيج ملسو هيلع هللا لص

 نأ ىلع رهاظلا لديف ماع اذهو ؛ِلسو هيلع هللا لص لوسرلا ةعاطو هللا ةعاط ىلع فوقوم ةمحرلا

 د2 وا [كياحأ]كوق لع لدي كلذو ةحلرلل الهأ' شيل هنأ ءانشاللا نمر: قشر ف ةلوساراو هللا قطع نم

 (« نيقتيلل تدعأض رآلا رحال 5 عادي مكبر نم ةرفغم ىلا اوعراسو إل ىلاعت هلوق

 : لئاسمهبف

 ةنيدملا لهأ فحاصمىفوهكلذكو ؛واوريغب «اوعراس»رماعنباوعفان أرق «ىلوألا ةلأسملا)

 واولاب أرق نف ءنامثع فحصمو قارءااو ةكم فحاصم ىف وه كلذكو ءواولابنوقابلاو , ماشااو

 دارو كم ملت راولاركل ري قمار و عازاعو لوزاز زريشا ١ اًوعيطأ نيدقتلا ور ابلقاع لع اقطع

 فطاعلا طقس أ ىنءملافرخآلا نهاهنمدحاو لك برلو ؛دحاولاءىثلاك(هللااوعيطأ)هلوقو (اوعراس)

 كلذو (عراسنو :نوعراسي كئلوأو اوعراس) ىف ةلامالا ىئاسكلا نعىور((ةين اثلاةلأسملا)

 ابليمي ةروسكملاك|ذك .ةلامالا ةحوتفملا عنميو ؛ ةروسكملا ءارلا ناكمل زئاج

 مكبر نم ةرفغم بجويام ىلا اوءراسو : ىنعملاوفذحمالكلا ىف اولاق 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةداقللا ]رهام ناك تانيملا كر و تانرودأللا لعشر الا شل ةقفعملل ةكيعوملا نأ كلشاالاو

 02 مالا رهاظنأ ىةنآلا ني نيبلوصاللا نمريثك كسهتو يكانبنملا كزتو:تارومأملا لجف ىلا

 مالسالا وه سابعنبالاق : اهادحإ: تاملك هيف نيرسفبلاو ءرداظدبجوو يخارتلا نم عنميو روفلا



 1 : ةيآلا اكل تدعأ 0 رانلا اوقتاو» ىلاعت هلوق

 ةرقبلا ة هروس ّق مدهت هن كال هلوق ريسفن و راغصلا 1- ءاكلا نم ايرلا 5 ىلع صيصن# اذهو

 ًاضيأ ابرلا ىف مالكلا مامتو (نوقتت مكلعل مكلبق نم نيذلاو مكقلخ ىذلا مكبر أودبعا) 1 ىف

 . ةرقبلا ةروس قرم

 دعأ ىلا رانلا نأ : لوأالا : تالاؤس هيفو (نيرفاكلل تدعأ ىتلا رانلا اوقتاو) لاق مث

 ىتارانلا اوقتاو) لاق فيكف ؛هقسفب للا هقحتسي امم ديزأ كلذو مه رفك ردقب نوكتنيرفاكلل

 (نيرفاكلل تدعأ
 ا نيرفاك أوريصتف ادرلا مرحب اودحجتنأ أوقتا ةيالاريدقت تارشاو

 ىضتقي اذهو ؛نيرفاكللالإ تدعأام اهنأ ىضتقي (نيرفاكلل تدعأ)هلوةرهاظ(ىناثلا لاؤسلا)

 . تايآآلا رئاس فالخ ىلع وهو رانا لخديال نينهؤملا نم ادحأ نأب عطقلا

 راغكتا اهب ادعأ تاكردزاثلاا ف 'نوك نأ دوك هنأ لاوثلا هرج "نما اناوللا

 هللا اهدعأ ىتلا ةصوصخملا تاكردلا كلت ىلا ةراشا (نيرفاكلل تدءأىتلارانلا)هلوةف قا. هلل ابضعبو

 تونر نأ قاتلا < نتوفاككاعل هنا ءاهدعأ زانلا"ى ىلا فو فرأت :عنمال اذهو ؛نيرفاكلا

 لجألف رافكلا مر اناا لهأ رك ناك اذ :نينم وم لال وخد عضال « نيرفاكلل ةدعم رانلا

 تددعأامإ . حتاوملانم ةجاملاهكر ةبادل لوقي لجرلا نأ م «محلةدعمامما لاقي نأ دعبيال ةبلغلا

 ضرغل ةعاسلا كلت ىف ابكر دق وه ناك ناو كلذ ىف اقداص م « نيك رشملا ءاقلل ةبادلا هذه

 انهه اذكف ريخأا

 رانلا نأ ىلع تلد ةيآلا هذبف ةدحاولا ةروسلاك نآرقلا نأ : باوجلا ىف (ثلاثلا هجولاإل

 ىلاعت هلوقهلاثموءفذقوىزولتقوقرس نأقدعم امألعا اضيأ ةلاد تانآلا 02 نب رداكتلا ةدعم

 ىلاعت لاقاضيأو «كلذ لاقي رافكلا عينج سيلو (ريذنكتأب أي لأ اهتزخ مهأس جوف اهف قأأ املك)

 نك 0 0 اذه ندب 0 (نيملاعلا بارت ميو ذا) هلوق كا (ذوو اغلاو م اهف نك

 ملعأدلل و هانركذ امف اذكف ءانبه ةروكذملاك تناك« روسلا رئاسؤفةروكذم طئارشلا هذه تناكامل

 رصخلا ىلع لدي الو مهل 6 ا ايثا (نيرفاكلل تدعأ) هلوق نا «عبارلا هجولا

 نيعلا رول او نيناجلا ونايبصلا نم مهأود اهلخديال هنأ ىلع لديال (نيقتللل تدعأ)ةنجلا ىهلوقنأ 3

 كإذو ءرجزلا ميظعت نيرفاكلا تدغأ امانولاثلا تضر نساك 1مل (سماخلا هجولاإ

 ةاوامملا هوانا" ا واخذ 5 مهناب اوملع اذا ىصاعملا ءاقتاب اوبطوخ نيذلا نينهؤألا نال

 ؛ متأ يداعملا 3ع يه ٍراجْزنا 1 ) كلا ةبوقع مظع مهو قع 2 ررقت دقو 1 نيرفاكلإ
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 مكلعل كاره او ةَفَعاَصم افاعضا ابرلا او ا ككل اونمآ يلا انمأ 0

 20 ]0 -أ م 6 0 067 نق اس يي 06

 كسلا نب يردك للا ىلا دأ ااا
 م مر م7 6  هياحاس

 5 20000 نومح رث مكلعل ل

 نوحلفت مكلعل هللا اوةتاو ةفعاضم افاعضأ ابرلا اولك أت ال اونمآ نيذلا اهبأ اي ىلاعت هلوق

 (نومحرت مكلعل لوسرلاو هللا ازييظأ,و قلارفاكلل تدعأ ىتلا رانلا اوقتلاو

 ىلإ مهداشراب قلعتي امف نينمؤملا لع همعن ٍيظع حرشامل ىلاعت هنا : لاق نه سانأأ نم نأ ملعا

 ريذحتلاو بيغرتلاو ىهنلاو رمآلا ىف لخدي امب كلذ عبتأ ,داهجلارمأىف و نيدلا ره اق مهل حلصالا

 قلعت الو مالك ءادتبا ةيآلا هذه نوكت ريدقتاا اذه ىلعو (ارلا او ا ال ردمأ ىلا اعأانز لاق

 نيكرشملا نأ ةهج نم مدقتامبالصتم كلذ نوكي نأ لمتحي :هللاهمحر لافقلا لاقو ء اهلبقام اهل

 لإ سلا اعاذ يصر كلذ لكلا تالا: تيشبا اه ودمج ةلاومأ رك اسعلا كلت لع ا وقفنا []

 م الف 2 مم ماقتنالا نم نوتكمتف ركسعلا ىلع هوهفش و لاكن أوعمج ىح ايرلا ىلع مادقالا

 : ناتلأسم (ةفعاضم افاعضأ) هلوق ىفو كلذ نع هللا مهاهن

 اكاد لجأ لإ مهرد ةثام ناسنإ ىلع هل ناك اذإ ةيلهاجلا ىف لجرلا ناك« ىلوآلا ةلأسملا)

 هلعج امي رف ]جالا ىف ديزأ ىتح لاملا ىف ىف دز لاق لاملا كلذل ادجاو نويدملا نكي لو لجالا

 ةثاملا كلت ببسب ذنخأيف « ةريثك لاجآىلإ مث , كلذ لثم لعف ىتاثاا لجأالا لح اذإ مث «نيتئام

 . (ةفعاضم افاعضأ) هلوق نم دارملا وه اذهف اهفاعضأ

 (نوحلفت مكلعل هللا اوقتاورإ ىلاءت لاق مك

 حالفلا لازقتي ملولكأ ولف ؛ هيلع فقوتي حالفلا نأو احاو ىلا اذه قزدشا ءاقتأ نأ معا
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 سهرال ا عم اجل ناديع تنير شل تحضملا عيط تلم

 همزتلملل ةظوفع لقنلاو عبطلا قوم

 ةيرصملا ةيهبلا ةعبطملاب عبط
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