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 ا

 ل

 نقلل رفا ءانذل يكل نلتفت: نال ردع لاننا اجلا لري زيف

 ةداهش رك ءىش ع لق »ىلاعت هل وق

 ةيآلا هللا لق

 با: كلا مهانيتآ نيذلا»

 «مهءانبأ نوفرعي 5 هنوذ وعي

 هللا لع ىرتفا نم لظأ نمو»

 ةنآلا ايدك

 «اولاقنأ الإ مهتنتف نكت ل مند

 «كيلإ عمتسي نم مهنمو»

 «هنع نوانيوهنعذ وهني مهو»

 «رانلا لعاوفقو ذإىرتولو»

 06 نوفخب اوناكام ملا دب لب (

 ةياالا «لبق نم
 ايندلا انتايحالإ ىهنإ | ولاقو»

 ةيآلا «نيثوعبمب نحن امو

 «هللاءاقلباوب ذك نيذل ار سخ دق »

 بعل الإ ايندلا ةايحلا امود»

007 
 ىذلا كنزحيل هنإ معن دقد

 ةيالا «نولوقي

 نم لسر تبذك دقلو»
 ةيالا «كليق

 كيلع ربكك ناك نأو»

 ةيآلا » مهضا رعإ

 ةحفص

 م

1 

0 

 ار

1 

1 

 ارا

 ان

 سرهفلا مث

 نيذلا بيجتسي امإ هىلاعتهلوق
 ةيآلا «كوعمسإ

 ضرأآألا ىف ةباد نم امود

 ةيآلااعرئاظالو

 1 ومصانتايآبا وبذكنذلاو»

 ةيآلا «تايلظلا ىف

 «هللا باذعاتأ نإ متي لقد

 «كلبق نم مأىلإ انقراذتلور

 ةيالاعهب اوركذام اوسنابلف»

 «اوملظنيذلاموقلا راد عطقف»

 مكمل خا ن] متي لقد

 ةيآلا«كراصبأو

 تاذع ماتأ نإ متأرأ لقد

 ةيآلا «ةتغب هللا

 نيرشبمالإنيلسرملالسزامو»

 ةيآلا «نيرذنمو

 نئازخ ىدنعللوقأال لقد
 ةيآلا «هللا

 نأ نوفاخي نيذلا هب رذنأو»

 «ممر ىلإ اورشحب

 ممرذوعدي نيذلادرطتالو»

 ةيآلا «ىثعلاو ةادغلاب

 « ضعبب مهضعبأذتف كلذكود



 ةبآلا «.كنم لدع اوذ ناثا»ىلاعتهلوق 5

 اناكأ

١ / 

 الدرك

 اًمحتسا امهنأ لع رثع نافد 27
 ءامبماقمناموق نار جافا

 ةيالا«لسرلا هللا عمجيموب»

 تنأ كنإ انل لع ال اولاقد

 «بويغلا مالع
 محرم نباىسيعاي هللالاق ذإ»

 ةيالا «كيلع ىتمعن ركذا

 ةئيبك نيطلا نم قلخت ذإو»
 «ىذاب ريطلا

 ليئارسإ ىب تففك ذإو»

 ةيالا «كنع

 ىسيعاي نويراوحلا لاق ذإ»

 مت نا
 «اهنم لكأت نأ ديزن اولاق»

 انر ملام نبا ىسيعلاق»

 غاتسلا نم ةدئاقا ادلع لون

 يلع (هزنم قاتلا لاقد

 م نباىسيعاي للالاقذا ود

 «ىوذختاسانلل تلق تنأأ

 هن ىتت مام الإ مهل تاقام»

 «كدابع مهناف مهبذعت نإ»

ي موياذه هللا لاق»
 ا نيقداصلا عفن

 ةيالا ءمهقدص

 «ضراألاو تاومسلاكلمهلل»

 ة>حفؤص

١5١ 

 تاومسلا قلخىذلا هل دا » ىلاعت هلوق ١5١

 اك

 اك

 ها/ ١
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 اذ

 ةيالا «ضراألاو

 «نيط نم مقلخ ىذلا وه»

 ىو تاومسلا ىف هللا و2

 ةيآلا «ضرألا
 تانآ نم ةبآ 5 امود

 ةيالا «مهر
 مهلبقنم انكلهأ كاورب أد

 ةيالا «كرق نم

 ىف اباتك كيلع انلزن ولود

 ةيالا ءساطرق
 «كلم هيلعلزتأ الول اولاقو»

 «كلبق نم سرب ىزهتسادقل ود
 ةيالا«ضراآلاىف اوريسلق»

 توومسلا قلق قولا و

 ةيآلا «ضرألاو

 «راهنلاو ليللا ف نكسام هلو»

 ةيآلاءابلو ذختأ هللا ريغأ لقد

 دقف ذئمو» هنع فرصي نم»

 ةيآلا 022

 الف رضب هللا كسسع نإود

 ةيالا ئهالإ هل تعاك

 «هدابع قوف رهاملا وهو»



 هان

1/ 

145 

1 

 ا

/5 

 اوداهن.ذلاو اونمآن يذلا نإ هىلاعت هلوق

 ةيآلا «نوئباصلاو

 61 قاتم ان ذخأدقل»

 «ةنتف نوكت النأ اوبس>و»
 هللاَنإ اولاق نيذلا رفك دقل»
 ةيآلا «ميرم نبا حيسملا وه

 ةيآلا هللا ىلإ نوبوتي الفأ»

 «تايآلا م نيبن فيكر ظنأ»

 اولغتال ناتكلا لهأا لكذ

 ةيآلا «مكتيد ىف

 ةيآلا ءاورفك نبذلا نعلد

 اوناكو اوصعا اع كلذ

 «كنودتعي

 ةرادع ناثلا دس نذل

 ةيآلا «دوهلا اونمآ نذل

 لا لنا اقدار عم لدارود

 آلا لولا
 اوم 2 لارا ن.لرامأانذ

 ةيالا ركل هللا لحأام تابيط

 »ل الح هللا مكقزرامم اواكود

 ةيالا «ابيط

 ىف وغللاب هللا ؟تخاؤي الد

 ةيآلا كام

 ةرشع ماعطإ هترافكف»

 ةبآلا «نيك اسم

-. 5 

 ىزارلا رخفاا مامالل ريبكلاريسفتلا نم رشع ىناثلا ءزجلا سرهف

 رخلا امنإ اونمآنيذلا اهمأاي »ىلاعتهلوق

8 
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43 
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 ةيآلا «ريملاو

 عقوينأ ناطيشلا ديري امإ»
 ةيآلا«ءاضغبلاو ةوادعلا كني

 طار اهثلا !اوعيطاو»

 هلا ا وردحاو لوشرلا

 اولمع واونمأ نيذلا لعسيلد»

 «اومعط امف حانج تاحلاصلا

 «ديصلا نم ءىثب هللا كن وايلد

 أولتقتال اونمآ نيذلا امأ ايد

 ةيآلا «مرح متأو ديصلا

 «هماعطو رحبلاديص مكللحأ»

 تيبلا ةبعكححاا هللا لعجو»

 ةيآلا «مارحلا

 باقعلا ديدش هللازأ اويلعا»

 ةيآلا «ريحر روفغ هللا نو

 «غالبلا الإ لوسرلا ىلعام»
 الانا ا ونمآ نينلااهجأ ايد

 31 وست 5 ذب نإ اتا وع

 «ةريحت نم هللا لعج امو

 لأ امىلإ اولاعت مل ليقاذإ ود

 ةيآلا «لوسرلا ىلإو هللا

 مكيلع اونمآ نيذلا اهبأ ايد

 ةيآلا «؟كقنأ

 «مكنيب ةداهشا ونمآن يذلا اميأايد



 ك 0 ا
-- 

 كتمسري

 يزال
 ديرب نم اونمآ نيذلا اهاي5لاتتهلوق ىده اهف ةاروتلا انلزنأ انإدىلاعتهلوق

 نالا ددع # تك

 ةيآلا «هنيد نع مكنم «رونو

 «هلوسرو هللا مكيلو كتارا «نوشخاو سانلا اوشخ الفا

 «هلوسرو هللا ل وتب نمو» ١ م١ ةيالا ءاهف مهلع انيتكود»

 اوذختتالاونمآ نيذلا اأاي» ١> مو «هل ةرافكو هف هءقدصت نفد

 ءابعلواوزهكنيداوذختنيذلا , ىسيعب مهراثآ ىلع انيفقود

 «ةالصلا ىلإ ميدان اذإو» د مع »مى نبا

 (كلذ نمرشب مئنأ له لقوا 0 6 ا للا نأ مكحيلو»

 ةيالاءانمآ اولاقؤاج اذا 0 ظ «هيف هللا لزنأ

 نوءراسي مهنما ريثك ىراز» > >5 «قحلاب باتكلاكيلاانل زنأو د

 ةيآلا «ناودعلاو مثالا ىف هللا لزنأ ام مهني مكحاف»

 ةلواغم هللا دي دوبلا تلاقوو- 2" 5 «ةدَحاو ةمأ كلعجلهللاءاش 5

 ةيآلا «مهيديأ تلغ ةيآلا «نوغبي ةيلهاجلا كفأ»
 اومآباكلاله) نأ اوه 2١ 25 اوذختتال اونمآ نيذلا اهمأاي»

 «مهتائيس معان رفكلاوقتاو «ءايلوأ ىراصنلاو دوهلا

 لد اه غلب لوسرلا امأاي» د 4/1 «ض رم مب ولق فنيذل| ىرتف»

 ةيآلا «كبر نم كللإ ءالؤهأ اونمآ ناذلا لوقو

 «.يثىلع تسل باتكلالهأاي» »)و ةيآلا ءاومسقأ نيذلا



 : هيفا
 د 7

 0 1 ا + ميه هاربة ناوي مهما 1 21 كنايلات+ اي 0 1

 للون ةياقاخإي نأ اك للا ا ب
 0 00 ا 0

 ( 1 0 م 8-55 لاب ملل بع ام جب 5

 ا : ِ
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 مو ةيآلا «ضعبب مهضعب انتف كاذكو ه ىلاعت هلوف

 هبحاص دسحب ا امتاذإ ةيوبحم لاهكاا تافصو . قاخلا ىلع ةعزوم ىهلب « ةتبلا دحاو ناسنا

 . لكلا تافص نم هللا هأتأ ام ىلع

 , قلخلل نظرعتلا نع تكسو هسفن تيصنب ىحر ردقلاو ءاضقلا ف لاح هللا رشا كف رع قمت

 : ملعأ هللاو . ةرخآلاو ايندلا ىف ابيط اشيع شاعو

 جتحاو « امثودح دنع الإ تايئزجلا عيال ىلاعت هنا : محلا نب ماشه لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 هباوجو ملعلا بلطل الإ حصيال كلذو « ناحتمالاو رابتخالا وه نراتتفالا نآل . هيآلا هذهب

 . ةرم ريغ م دق

 ىلاعت هلوق هلوأو « رشع ثلاثلا ءزجلا ىلاعت هللا ءاش نإ هيليو « رشع ىناثلا ءجلا م

 هلاك! ىلع هللا ناعأ . ماعنالا ةروس نم 4انتايآب نونمؤي نيذلا كءاج اذاوإل



 ةيالا « ضعبب مهضعب أنتف كلذكو » ىلاعت هلوق فرلا

 بصانخملا ىف هيلع امدقتمرخآلا ىري نيقيرفاا دحأف (ضعبب مهضعب انتف كلذكو ل ىلاعت لاقف

 نولوقي اوناكف « ةيوزدلا بصانملا ىف هيلع امدقتم لوآلا قيرفلا ىري رخالا قيرفلاو . ةينيدلا

 ق- وهف ىلاعت هللا هلعف ام لكنأ نودلعي نيذلا مهف نوققحلا امأو ءانيلع هللا هلضف ىذلا وه اذهأ

 بسحي وأ انباحصأ لوق وه ام ىلع ةيكلاملا كح امإ ؛ هيلع ضارتعا الو باوصو ةمكحو قدصو

 ا ا ل ا ل ا
 (نيركاشلاب ملعأب هللا سيلأ) مهقح ىف ىلاعت هللا لاق نيذلا مثو

 نأ : لوألا : نيهجو نم لاعفآلا قلخ ةلأسم ىف ةيآلا هذبم انباحصأ جتحا 4( ةيناثلا ةلأسملا )

 كلت نم دارملاو « ىلاعت هللا نم ةنتفلا كلت ءاقلا نأب حيرصت (ضعبي مهضعب انتف كاذكو) هلوق

 ىلع ضارتعالاو .نيدلا ىف ءاسؤر ءارقفاا َكءلوأ لعج نأ ىف هللا ىلع مهضارتعا الإ سيل ةنتفلا

 اولاق مهنأ مهنع ىكح ىلاعت هنأ : ىناثلاو . رفكلل قلاخلا وه ىلاعت هنأ ىلع لدي كلذو رفك هللا ىلع

 هللاب ناميالاب مهيلع نم هنأ وه (مييلع هللا نم) هلوق نم دارملاو (اننيب نم مييلع هللانم ءال ؤهأ)

 كارلا ناك ىلا ازا ىلاعتءهنا نمر نك انها قاعملا هنيه نأ: لعند كلذو## لوسولا' ةعئاتميو

 ءنامالا اذه هسفن لع نم ىذلا وه دبعلا لب ؛ نامبالا اذهب هيلع نم ام هللاف : دبعلا وه نامالل

 نأب « هنع قابجلا باِجأ : نيهجولا نيذه نم ةلأسملا هذه ىف انلوق ىلع اليلد ةيآلا هذه تراضف

 ضعبل مهضعب لوقيلىأ ؟ ءالؤهأ اولوقيل كلذ انلعف امناو ؛ديدشتلا بجوي ام فيلكتلا ىف ةنتفلا

 كلذكو) لاق نأب هنعىعكلاباجأو ؟ نامبالاب (اننيينم مهلعهتلانم ءالوهأ) اراكناال اماهفتسا

 (اننيبنم مهملعهللانم ءالؤهأ) اولاقنأ مم مأ ةبقاعناكف ؛ اوركشيلوأ اوربصيل (ضعبب مهضعب انتف

 ل اع هلأ نر رلا نع باولاو (انرحو اودع مهل نوكيل نوعرف لآ هطقتلاف) هلوق قاثيم ىلع

 تناكامل هنأل كلذو « رهاظلا اذه ةحص ىلع متاق ىلقعلا ليلدلاو اهيسال . ليلد ريغ نه رهاظلا نع

 بجومو ؛رفكلال ع رارصالاو نايصعلا بجوت ةفنألاو «.ةفناآلا بجوتلاو>الا هذه ةدهاشم

 ِ لعأ هللاو . ادراو مازلالا ناك د بجوم بجوملا

 اناكرقفلاو ىنغلا نأ : لوآلا : هوجو ضعبلاب ضعبلا ناتتفا ةيفيك ىف 4« ةشلاثلا هلأسملا)

 حلاص موق ةصق ىف لاق اكو « مالسلا هيلع حون ةصق ىف انركذ م ناتتفالا اذه لوصحل نييبس

 فيرشلا ءالستبا :ىناثلاو (نورفاك هب متنمأ ىذلاب انإ اوفعضتسا نيذلل اوربكتسا نيذلا لاق)

 َْق عمتج الو « ةنوافتم ةفلتخ لامكلا تافصف ةلمجاب و . هلباآلاب يكذلا ءالتبا : ثلاثلاو . عيضولاب



 ما ةبالا «ضعبب مهضعب انتف كلذك ود ىلاعت هلوق

 سلا 85 010 مييلع هني :٠ نم الوم اولوقيل عب نكات كاّذكو

 هسسمع را

 منول لاب را هليأ

 رزت الو) هلوق ىف ىنعملاوهو . دحاو ىنعم امهم دصق ةدداو ةلج ةلزنم .ناتلخلا تلعج : الق

 مه الو تنأ ذخاؤت ال لبق هنأاك ء اعيمج ناتلججلا الا ىنعملا اذب لقتسي الو 1

 هبحاص باسحب
 كةزرباسح الو : مهدرطتو مهلمتف ءىش نم مهقزر باس> نم كيلع ام (قاثلا لوقلاإل

 مهدرطت الو كدنع اونوكي مهعدف : ىلاعت هللا وه كلو من اقدار امناو : مهلع

 ؟(نولذرآلاكعبتاوكل نمؤتأ) هموق هللاق ذإمالسلاهيلعح ون ةصقب ةيببش ةصفلاهذهنأ لعاو

 (نورعشتول ىبرىلع الا ماسح نا نوامعياوناكامب ىلع امو لاق) و مالسلا هيلع حون مهباجأف

 (مهدرطتق) هلوقو . انهه كلذكف ؛ ةسيسخلا فرحلاب نيفرتحماو ةكاحلا (نولذرآلا) محلوقب اونعو

 ىح مهباسح كيلع نكي مل هنأ ىنعمب « مهدرطتف ءىثث نم ماسح نم كيلع ام : هانعمو ىننلا باوج

 هلوق ىلع افطع نوكي نأ زوحي (نيملاظلا نم نوكتف) هلوقو ؛ مهدرطت باسحلا كلذ لجال كنا

 نم نوكتف) هلوق امأ وذا كلا يشق مهدرط لولعم املاظ هنوك نال ببستلا هجو ىلع (مثدرطتف)

 نيملاظلانهنوكتنأ :ىناثلا : درطلا اذه كسفنل (نيملاظلا نمنوكستف) لوألا : نالوق هيفف (نيملاظلا

 ملعأ هللاو . مهل اءلظ مهدرط ناك بيحرتلاو بيرقتلا ديزم اورجوتسا املمهنآل . مهل

 هللا سيلأ انني نم مهلع هللا نم ءالؤهأ اولوقيل ضعبب مبضعب انتف كاذكو إل ىلاعت هلوق

 (نيرك اشلاب لعأب
 :لئاشم ةف

 رافكلا كئلوأف ؛هبحاصب لتبمدحاو لكنا ةيآلا هذهىف نيب ىللاعت هنأ معا (لوألا ةلأسملا)

 هلو 6 لإ نعراست مالكا ىف نيقباس مهنوك ىلع ةباحصلا ءارقف نودسح اوناكءاينغألا ءاسؤرلا

 ؛ةيعبتلاب ل ترتعت نو ند" اسما ذا عقلا 50 داقنت نأ انلعبجول مالسالا ىف انلخد ول : اولاقف

 انوقبس ام اريخ ناكول . اننيب نم هيلع ركذلا قلأأ) ىلانعت هلوق هريظنو . مهملع قشي كلذ ناكف

 بصخلاو تابيطلاو تارسملاو تاحارلا ف رافكلا َكئلوأ نورب اوناكف ةباحصلا ءارقف امأو (هيلا

 ةدشلا هذه ىف انيقب انا عم رافكلا ءالؤل لاو>آلا هذه تلضح بنيك اةولوتي واكف ةقغفلار

 ةلقلاو قيضلاو



 ةيالا «ءىث نم مهءاسح نم كيلعام» ىلاعت هلوق ا

 ىنعملاو . ركحذلا وه انهه ءاعدلا . مهاربإ لاق . ركذلا ءاعدلا نم دارمل (ىناث | ل وقلاوإ

 .راهنااىفرط مكبر نورك ذ

 رئاسو (ههجو نوديرب) هلوقب ىلاعت هلل ءاضعالا تابثا ىف اوكسمت ةمسجلا «ةسماخلا ةلأسملا١) 0

 (كبر هجو قبيو) هلوق لدم هل ةبسانملا تايآلا

 ءاضعألا نمبيكرتلا فان, كلذو « ةماتلا ةينادحولا ىضتقي «دحأ هللاوه لقال هلوق نأ هباوجو

 0 420 رز در هارق كورلا: ناهجر نع ركون واللا نم دب آل هنأ تنثق: ءارجالاو

 :ىاثلاو: ليلدلاهجو اذهو ىلا 2 .اسالاف 5 ميظعتلل هجولاظفل نو ركذي ممنأ الإ هنوديرب

 هجولا لعج بيسلاا اذبلف . ةبحلا 1 وحبا ل جدو مع ناد طيح هنا

 |نأف برغملاو قرشملا هللو) هلوق ىف مدقت مالكلا اذه:مامتو . اضرلا بلطو ةبحلا نع ةيانك

 (هللا هجو مه أولوت
 ىف اوفلتخا (ءىث نم مهلع كباسح نم امو ءىث نم مهءاسح نم كيلع ام ل ىلاعت لاق مث

 يس 8 «مهيلع» هلوق ىفو «م,ءاسح» هلوق ىف ريمضلا نأ

 200 نذل ملا ا ضف كلغ اك « نيكر ملا ىلإ دئاع هنا (لوالا لوقلاوإل

 مساس كدر 1 نروح 00 2 وك هللا انكخاو ١ نك رسملا لع كباتحت“لاو

 نولخدي مهلعلف « رافكلا ءالؤه نم حارتقالا اذه لمحتي 1 و هيلع هللا. لص ىنلا نأ مالكا

 ال ما رفكلا نوقتي منا ديق ىف نكت الالات لام كلا اك 2 ا

 ريدملاو ىداملا وه ىلاعت هللا ناف

 كلذو« ءارقفلامثو . ىثعلاو ةادغلاب ممر نوعدي نيذلا ىلإ دئاع ريمضلا نا (ىلاثلا لوقلا )

 ىلإةلاحم ال ةدئاع (نيملاطلا نم نوكتف مهدرطتق) هلوق ىف ةيانكلا نأ هيلع ليلدلاو . رهاظلاب هبشأ

 هلوق ىف اوركذف ريدقتلا اذه ىلعو « مهلا ةدئاع تايانكلا رئاس نوكي نأ بجوف . ءارقفلا ءالؤه

 . ءارقفلا كتلوأ ناميا ىف اونعط رافكلا نأ : امهدحأ : نيلوق (ءىثث نم مهاسح نم كيلع ام)

 اسوبامو الوك أم ببسلا اذهب نودحي مهنآل كنيد اولبقو كدنع اوعمتجا امنا مهنا دمع اي اولاقو

 اراتعا الإ كملي اق. نول وقنا مك 00 ىلاعت هللا اقف ؛ كنيدزع نوغراف مف الاو  كدنع

 نا اك ؛كيلا ىدعتي ال « مهل مزال هيلع مهمه« هللا دنع ىضرم ريغ نطاب مل ناكناو . 0

 (ىرخأ دزو 0 رزت الو) هلوقك٠ مهلا 0 ال كيلع كب

 كباسح نم امو) هلوق هيلا مخ يتح (ءيث نم مهباسح نم كيلع ام) هلوق ىنك امأ : ليق ناف

 (ءيش نم مهيلع



 "و ةيالا«ىشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا درطتالو» ىلاعتهلوق

 املك ءارقفلا كئلوأ نأ لقن : سماخلا . اينذ كلذ ناكايندلا ةايحلا ةئبز ديري هنأ ةبالا كلت ىف ركذ

 نع ًابحّرمو لو 4 3 ناكف ةعقا نادم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع اولخد

 . بنذلا لع أضي دأ لدي َكِلْذَو ةءانعم اذه ظفل وأ «مهف ىلر ىنبتاع

 نم فاكنتسالاو مهب فافختسالا لجال ,هدرط ام مالسلا هيلع هنأ ::لوالا نع تاوحلا

 ناكف . شيرق رباك أ هيف رضحب ناكىذلا تقولا ىو انيعم اتقو مهسولجل نيع امتإو . مهرقف

 نيبلسملا نم ءارقفلا ءالؤه لوي ناك مالسلا هيلع هلعلو مالسالا ىف مهاخدإ ىف فطاتلا هنم هضرغ

 نيدلا مهتوفي هناف رافكحا ءالؤهو ؛ نيدلا ىفو ايندلاف مهم مأ ةلماعملا هذه ببسب مهتوفيال

 أطخلانأ الإ أطخ عقو دامتجالا اذه نإ لاقيام ىصقأف.ىلوأ بناجلا اذه حيجرت ناكف مالسالاو

 . نيملاظلانممالسلا هيلع هنوك بجوب مهدرطنإ . ايناث هلوق امأو . روفغم داهتجالا ىف

 ءارقفلا ءافعضلا كئلوأ نأ ىنعملاو ٠ هعضوم ريغ ىف ءىشلا عضو نع ةرابع ملظلا نأ ها

 هنأ الإءاملظ كلذ ناك سلجيلا كلذنع مهدرط اذافمالسلا هيلع لوسرلا نم مظعتلا نوقحتسإ اوناك

 لمحتاناف هوجولا رئاسزع باوجلا اذك و.تابجاولا كرت باب نمال لضفالاو ىلوآلا كرت باب نم

 : معأهاوءىرحألاو لوالاو لك الاويلضفالا كرر لع هر رولا دك 5

 هلثم فبكلا ةروس ىفو نيغلا مضو واولاب (ىثعلاو ةودغلاب )ماعنبا أرق (ةشلاثلا ةلأسملا)

 ةركن لمعتست !مأل ةادغلاب ةماعلا ةءارق هجولا ىسرافلا ىلعوبأ لاق.نيغلا حتفو فلألاب نوقابلاو

 « كلذك ناك اذإو «هل غيص ملع وهو ةفرعف (ةودغ) امأق.اهيلع فيرعتلا ماللاخداب اهفي رعت نكمأف

 ةملكلا هذه ةبتكو . فراعملا رئاسىلعهلاخدإ عنتم م« هيلع فيرعتلا مال لاخدإ عنتمب نأ بضيق

 لاق.انهه اذكف فلأىهو واولاب «ةولصلا» اوبتك مهنأ ىرتالأ: مهلوق ىلع لدنال فحصملا ىفواولاب

 . لاق.ةفورعمةبادل امسا نيبح مأ اولعج ا سنجلل ًامسا امهنمدحاو لك لعج «ةركبو ةودغ» هيؤبيس

 ةفرعملا ديرت تنأو ةركب وأ ةودغ ماياألا نم اموي هتيقل تلق اذإ كنأ ورمع ىبأ نع سنوي معزو

 ليلخلا معز لاق هيويس نأو,فماعنبا ةءارق ه+و امأو « ةماعلا ةءارق ىوقت ءايشالا هذهف . نونت :

 . معأهللاو.ةوحض ةلزنمب امبلعخل ةركبو ةودغ مويلا كتيتأ لاقي نأ زوحي هنأ

 نم دارملا نأ : لوالا : نالوق (ىتعلاو ةادغلاب مهمر نوعدي) هلوق ىف (ةعبارلا ةلأسملاإل

 لوق اذهو رصعلا ةالصو حبصلا ةالص ىهو.ةبوتكملا ةالصلاب مهبر نودبعي ىنعي.ةالصلا ءاعدلا

 نيمشقلا ذه ركذو ناهنلا اذرط ىتعلاو ةاذّعلا/قمتدازملا) ليقول ساو نكلاو نانا

 . سنا تاولصلا يلع نيبظاوم مهن وك ىلع اهيبنت



 ةيآلا «ىثعلاو ةادغلاب ممبرنوعدي نيذلا درطتالو» ىلاعت هوك 6

 2 00 هام ىو تن

 نم نروكتف مدرطتف ءىن نم مِلع كباسح نماَمو ءىش نم ميءاسح
 توت تح 0#

 « ٠0و َنيملاظلا

 ( نيملاظلا نم نوكستق مهدرطتف ءىش نم مهيلع كباسح نم امو ءىش نم مهباسخ

 : لاسم هيفف

 هللا لوسر ىلع شيرق نم الملام : لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع ىور 4« ىلوألا ةلأسملا))

 :اولاقف « نيملسملا ءافعض نم مثريغو رامعو لالبو بابخو بيبص هدنعو ملسو هيلع هللا لص
 نإ كلعلف ؛ كسفن نع مهدرطا بال ه1 اي تركت نحف) © كِموَق نع ل دم كيصررأ, دمتاب

 انقأ اذاف انتج اذإ انع مهقأف اولاقف «نينمؤملا دراطب انأ امد مالسلا هيلع لاقف « كانعبتا مهتدرط

 رظنت ىتح تاعفول : هل لاقرمع نأ ىورو مهناميأ ىف اعمط «معند لاقف « تئش نإ كعم مدمقأت

 ةفيحصلاب اعدف اباتك كلذب انل بتك أ : مالسلا هيلع لوسرلل اولاقو اومدلأ مث . نوريصي اذام ىلإ

 :بابخو نابلس لاقف « هتلاقم نعرمعرذتعاو « ةفيحصلا ىرف .ةيآلا هذه تلزنف بتكيل ىلعبو

 « هتبكر انتبكر سمن ىتح هنم وندنو انعم دعقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكف ؛ تاز انيف

 انع مايقلا كرتف (مهبر نوعدي نيذلا عم كفن ربصاو) هلوق لزنف « مايقلا دارأ اذإ انع موقي ناكو

 عم 1 ل مل ىذلا هلل دملا» لاقو . هنع موقن نأ ىلإ

 «تاملا مكعمو ايحنا

 :هوجو نم ا هذ مالسلا مهيلع ءايبناألا ةمصع ىف نونعاطلا جتحا « ةيناثلا ةلأسملا)

 ىناثلاو . اننذ درطلا كلذ ناكف . درطلا كلذ نع هابن ىلاعت هّللاو يمد ط مالسلا هيلع هنأ : لوألا

 1 0 لاقي نأ مزليف ٠ ؛ مهد رط هنأ تبث دقو (نيملاظلا نم نوكتف مهد ا لاحت هنأ

 هنأ مث (اونمآن يذلا دراطب انأ امو) لاق هنأ مالسلا هيلع حون نع كح هنأ : ثلاثلاو . نيملاظلا

 كلل وأ) لاق ثيح « ةنسحلالامعألا عيمج ىف مالسلامهيلع ءايبنالا ةعباتمب مالسلا هيلع ادم ل

 انلف؛ مهدرطي ال نأ مالسلا هيلع دمحم ىلع بجو قيرطلا اذبف (هذنقأ مهادهف هللأ مهاده نيذلا

 ديرت) لاقف اهيف دازف , فبكلا ةروس ىف ةيآلا هذه ركذ ىلاعت هنأ : عبارلاو . ابنذ كلذ ناك مهدرط

 ندعالو) لاقف ىرخأ ةيآ ىف ايندلا ةايحلا ةنيز ىلإ تافتلالا نع هاهن ىلاعت هنأ مث (ايندلا 1 2

 مث ءايندلا ةنيز ىلإ تافتلالا نع ىبن ايلف (ايندلا ةايحلا ةرهز مهنم اجاوزأ هب انعتمام ىلإ كينبع



 اال ةيآلا «ىثعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا درطتال ود ىلاعت هلو

 53 2 5122 2 ل هم 6 ىو 5 سيد

 : مق 1 ناس ينََََقل . مهيد نوعي يذلا درطلالو
 7 هه سس 7

 هنم نيفئاخو باذعلا لوصحل نيزوجم اوناك

 ثعبلاورشنلاورشحلا ةحصب نورقي نيذلا مث مهنأل . نونمؤأاهنم دارملانا «ىاثلا لوقلاو)

 مويلا كلذ باذع نم نوفاخي نيذلا مهف . ةمايقلاو

 هلوصحب عطق ءاوس « ريثما فاخي وهو الإ لقاعال هنال لكلا لوانتي هنا (ثلاثلا لوةلاوإل

 قح ىف امناق فوخلا اذه ناكف . ةرورضلاب نالطبلا مولعم ريغ قافتالاب هنأل . هيف اكاش ناكوأ

 ةيآلاهذه ىف صخو . لكلا ىلإ غيلبتلاب ارومأم ناكو ؛ لكلا ىلإ اموعبم ناك مالسلاهيلع هنالو.لكلا

 دادعا ىلع مهلمحت مهفوخ نا ببسب ؛ لك أراذنالا كلذب مهعافتنا نال ء رشحلا نوفاخي نيذلا

 . داعملا مويل دازلا

 هللا نوك ىضتقي اذهو (مهبر ىلإ اورشحي نأ) ىلاعت هلوقب اوكسمت ةمجملا (ةيناثلا ةلأملا)

 . ةياغلا ءاهتنال «ىلإ» ةملك ن آل . ةهجو ناكمب اصتخم ىلاعت

 . ميلع ءاضقللو مهعامتجال مهبر احح ىذلا ناكملا كل دارملا ّ باوجلاو

 «سلد» عموم 5 جاجزلا لاق ( عيفش لاو كلو هنود نهد مط سيل) هلوق م« ةشلاثلا ةلاسملا ١

 : ثحب انهه مث . نوفاخي هيف لماعلاو ؛ عيفشالو ىلو نم نيلختم : لبق هنآك لاحلا ىلع بصن

 مهنآل ءرهاظ مالكلاف « رافكسلا(مهبر ىلا اورشح نأ نوفاخي نيذلا) نم دارملاناكنإ هنأل كلذو

 هاو (ةئانحأاو هللا ءانأ نحن)::نولوقب اوناك ىراضتلاو :دوعلا نال كلذو ءاعفش سا 2 مهل سي

 اف) ًاضيأ لاقو (عاطي عيفشالو ميمح نم نيملاظلل ام) لاقف ىرخأ ةيآ ىف ًاضيأ ركذو هيف مهبذك
 08 كو هنود نم 00 محل 0 : 0 0 2 ا 0 0 ةعافش كَ

 تاك هلأ نذاب 5 كللك كك الف 5 هذَنَع عفش ىنذلا اذ نم) ل للاعت هللأ 3

 . ىلاعت هللا نم ةقيقحلا ىف

 انندلا ىف اوفا ىكل مهرذنأو هانعم : سابع نبا لاق (نوقتي مهلعل) هلوق «ةعبارلا ةلأسملا)

 فرقا رافككا رم كارأ لاك هنأ ىلع لدي اذهو : ةلزتعملا تلاق . ئضاقملا ٌةافدكدلا 88 نتلاو

 : ارام قيس دق لال دجحلا| نم عونلا اذه ىلع مالكلاو' ةعاطلاو

 نم كيلع ام ههجو نوديري ىثعلاو ةادغلاب ممر نوعدي نيذلا درطت الو ىلاعت هلوق ام

20 23. 



 ةيآلا«مهبر ىلإ اورشحي نأ نوفاخم نيذلا هب رذنأ ود ىلاعت هلوق 22078
 را 0

 ىلَو هنود نم محك سي معدل! اع نا نوفاك نبذل ل
 أ مبا 210111

 2 وهَد م

 ماج نوعتي مولع | عيفشالو

 اثلأ مكحملا

 هيلع لزانلا ىحولاب الإ لمعي ناكام مالسلا هيلع هنا : صنلا اذه تبث : اولاق . سايقلا ةافن نا

 اذ ذر كا ةلرمل هلع لزاتلا 2 رلال] ارلتك نأ هنأ نءيدحال زوجال نأ تجوف

 (ريصبلاو ىمعالا ىوتسي له لق) هلوقب مالكلا اذه دك 2 سايقلاب لمعلا زاوج قني كلذو

 ىرحي ىحولا لوزن ىضتقمب لمعلاو . ىبعالا لمع ىرجم ىرحي ىحخولا ريغب لمعلا نآل كلذو

 ريصبلا لمح ىرجت
 نيب قرفلا فرعي نأ لقاعلا ىلع بحي هنا ىلع هيبنتلا هنم دارملاو «نوركسفتت الفأل لاق مث

 ملعأ هللاو , هتفرعم نع الفاغ نوكيال ناو . نيبابلا نيذه

 عيفش الو ىلو هنود نم 3 سيل ممر ىلإ اورشحب نأ نوفاخن نيذلا هب رذنأو) ىلاعت هلوق

 6 ف روقتب مهل
 راذنالابةيالا هذه ىف لوسرلام أ . نيرذنمو نيرشبم مهن وكب لسرلا فصو امل ىلاعت هنأ معا

 ::لئاسماةيآلا فور (اؤ رمح نأ نفاخ "نيدلااهب زاتنأو) لاقف

 ؛جاجزلاو سابع نبا لاق «هب» هلوقو ةفاسخنا عضومب مالعالا «راذنالا» «ىلوآلا ةل أملا)

 (هيرذناو) كاحضاالاقو (ىلإ ىحويام الإ عبتأ نإ) ةيآلا هذهلبقىلاعت هلوق هيلعليلدلاو . نآر لاب

 ىلاعت هللا تاذيالمالكلابو لوقلاب عقي امنإ فيوختلاو راذنالا نآل ؛ كر

 نيذلا نورفاكلا مهنا : لوآلا : لاوقأ هيفف ( مهبر ىلإ اورشحي نأ نوفاخ نيذلا) هلوق امأو

 مبضعب ناكدقو . ةرخآلا باذع نم مهفوخي ناك لو هيلع هللا ىلص هناأل كلذو « مثركذ 0

 مالكا اذه نا تبثف , اح دمع هلوقي ىذلا ناك امبر هنا هبلق ىف عقيو. فيوختلاكلذ نم رتأتي

 ملعلاو « مهبر ىلإ نورشحب مهنا نويلعي نينمؤملا نال . نينمؤملا ىلع هلمح زوجيال « ءالؤهب قال

 اونقيت ناو مهناأل « نونمؤملا هيف لخدي نأ عنتميال هنا : لوقي نأ لئاقلو . نظلاو فوخلا فالخ

 لمعلاو ؛ ناميالا ىلع مثد-أ تومي نأ مهزيوجتل ء هنم فاخي ىذلا باذعلا اونقيتي ملف رشحلا

 مهنا ببسي ء رشحلا نم نيفئاخ اوناك ببسلا اذبلف  ةلاخلا هذه ىلع اوتومبال نأ زيوجتو . حلاصلا



 117 ةيالا «كلم ىنإ ل لوقأالو» ىلعت هلوق

 فارتعالاوهلعوضنلاو . هلل عضاوتلا هسفننملوسزلاربظي ناهنم دارملانا (لواآلالوقلافإل

 : مالسلا هيلع حيسملا َْق ىراصتلا داقتعا لثم هيف دقتعيال ىد ( هكلد وبعل

 مهلوةك « ةيوقلا ةرهاقلا تازجعملا رابظا هنم نو>رتقي اوناكموقلا نا «ىناثلا لوقلاو إل

 لق) ةيالارخآ ىف لا لاَقذ ةيالارخا ىلإ (اعوذي نذر الام انلر جفت تح كأ نموت قل اولاقو)

 ىلا رؤماللا هذه امأو . ةوبنلاو ةلاسرلا زالإ_نعدأال اريك« لرش تاز ترن

 فعضلاو زجعلارابظا مالكلا اله نم دوصقملا ناكف 2 هّللأ ةردقب الإ ابليصحت 5-0 اللف 4 اهومتيلط

 . هنم اهويلط ىلإ تارزجعملا هذه ليصحتب لقفتسن إل هنأو

 ىعدأال ىلا هانعم (هللا نئازخ ىدنع كل لوقأال) هلوق نم دارملا نا «ثلاثلا لوقلاوإل

 انارص رورو عدا الو ىأ (بيغلا ملعأ الو) هلوقو 5 لاك هلالاب ةمك اللا ةردقلاب افوصوم ا

 ةيحلالأ عد د هنأ لصح نيمالكلا نيذه عومجمبو : لاعت هللأ ملعب

 5 كم الملا نم الاح لعأ هةجرد ةيطالا لعل نك 1 كلذو 2ك نإ 2 لوقأ الوز لاق مْ

 اذهو . ةلاسرلا ىعدأ ىنكلو . ةيكلملا ىعدأ الو . ةيحلالا ىعدأال لوقي هناك مالكلا لصاح راصف

 ؟ ىاوعد عفدو ىلوق راك ىلع متقبطأ فيكف ؛ رشبلا هلوصح عنتم ال بصنم

 مالكلا ىنعم نآل  ءايبن آلا نم لضفأ كلملا نا ىلع ةلاد ةيآلا : ىتابجلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ضرغلا ناك نإ : ىضاقلا لاق . كلذ حصي مالاو لضفأ كاملا قاالازل و: (اونما قرف ةلزنم ىعدأال

 هتردق ىن دارملا ناك ناو . لضفأ كلملا نا ىلع كلذ لدي نا برقالاف ؛ عضاوتلا ةقيرط ىنن امب

 لضفأ مهنوك ىلع لدي ل ةكئالملا الإ اهيلع ىوقيال لاعفأ نع

 ىحولاب الإ لمعيال هنا ىلع لدي هرهاظ (ىلإ ىحوبام الإ عبتأ نا) هلوق (كلاثلا ةلأسملا))

 . نيدكح ىلع لدي وهو

 ةرعأا مكملا

 ماكحالا نم ءاوش ف هللفن ءاعلت نك 5 نك م ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىلع لدب صتنلا اذه نأ

 ىوهلا نع قطنيامو) هلودب أله 1ك : ىحولا نع ةرداص 0 2 لب كم كك ناو

 (ىحوي ىحو الإ وه نإ



 ةيآلا هللا نئازخ ىدنع مكل لوقأ ال لق» ىلاعت هلوق 1

 مبادل |. نا هازل 7 2 ا 2 كرم 2 ا 65.0 هر 2 22

 كلمالدإ متذوقا الو بيغلا معا هللأ كوخ ىدنع جن [لوقاالل 3

 - 2 0 لا

 «5:5:نور :تالقأ ريصبلاو ألا ىوتسي له لق 1 | ىحوي امال عت

 ًايذكم نكي لل نم نأ لع لدي اذهو دديعولا اذهب هللا تايآب 0 ندلاا لم 51 2

 ؟ متلق ملف مهقسفب اللعم ديعولا اذه نوكىضتقي اذهف مكي كا 2 را ار نأ تلا كانأ

 ملعأ هللاو؟ءايشأألا هذه كك نق ىلسل ا ءاسما اقل هارد اود تلال ردو هنآك رع نم وسم نأ

 عبتأ نا كلم ىنا ككل لوقأالو بيغلا لعأ الو هللا نئازخ ىدنعركل لوقأ اللة ىلاعت هلوق

 (نوركفتت الفأ ريصبلاو ىعالا ىوتسي له لق ىلإ ىحوي امالإ
 :.لئاسم ةبآلا ىف

 لاقف (هبر نم ةيآ هيلع لزنأال ول) هلوق ىلع مالكلا ةيقب نم اذه نأ لعا «ىلوألا ةلأسملا)
 ىلاعت هللا ىلع منأ نإ رك نيل وما ردم لرشنم تاعبار اما« ما وق الل امال وللا لق ىلايتمتاا

 (هللا نئازخ ىدنع مكل لوقأال) هلو املوأ ؛ةثالث ارومأ هسفن نع ني نا ىلاعت هللا هرمأو

 مفانمانيلع عسوب ىتح هللا نم بلطاف « هللا دنع نم الوسر تنك نا هل نولوةي اوناك موقلاذا عاف

 نئازخ ىدنع كل لوقأال ىإ مهل لق ىلاعت لاقف . متداعس باوبأ انياع حتفيو ٠ اهتاريخو ايندلا

 نول كلا وعدا ناز وني ءاشيا نم لاني و ءانشي نم رعي ءاشي نم ١ كلما نا كلاعت رف هك

 :ىدرإلا هلانتال ثدح «هزارحا 1 علل هيف نر ىذلاناكيلل مسأ وهو ؛ ةنأزخ عمج

 الف هللا دنع نم الوسر تنك نا هل نولوقي اوناك موقلا نا هانعمو (بيغلا ملعأ الور هلق اناث

 « محلاصملا كلت ليصحتل دعتسن ىتح ؛ راضملاو حلاصملا نم لبقتسملا ىف عقي اسمع ان ربخن نآو دب

 ؟ بلاطملا هذه ىنم نويلطت فيكف (بيغلا ملعأال ىنأ لق) ىلاعت لاقف . راضملا كلت عفدلو

 . ةعساولا تاريخلاو ةريثكلا لاومالا هنم نوبلطي . لوألا ماقملا ىف اوناكمبنا لصاحلاو

 زوفلا ىلإ بويغلا كلت ةفرغمب اواسوتيل «بويغلا نع رايخالا هنم نوبلطي اوناك ىتاثلا ماقملا فو

 موقلا نا هانعمو (كلم ىلا كل ل نق "ل ور هلق اهئلاث 1 اتيان ب راجل نع نانجالاو عفانملا

 لاقف . سانلا طلاخيو جوزتيو (قاوسألا ىف ىثميو ماعطلا لكأي لوسرلا اذهلام) نولوةي اوناك

 كالا يكمل نا مل لق : ىلاعت

 ؟ ةثالثلا لاوحالا هذه ينن ركذ يف ةدئافلاام هنا يف اوفلتخا سانلا نا لعاو



 مع ةبالا «نيرذنمو نيرشبم الإ نيلسرملا ل سرنامو» ىلاعت هلوق

 وحال َملَصَأَو مآ نقَنيرذْسمَو نيرشبم الإ َنيلَسرملا لسرنامَو

 رس هل ةهرخآا ص س00 89 22

 انزا ا0 نات عينج ان "ا َنَدلاو 4485 نونَرَك 3 الو مهلع

 ل راسنا كم

 <44 نوقسفي
 .هركذ مدقت ىذلا هجولا ىلع هانل اذإ اماف . ةرهج نكي مل هتمدقمب نورعشيال مثو ارامن مهءاج

 . مالكلا ماقتسا

 مل لزن اذإ باذعلا نأب مكملع عم (نوملاظلا موقلا الإ كلهي له) هلوقب دارملا اف : ليق ناف

 . زييملا هيف لصحي
 صتخم ةقيقحلا ىف كالحلا نأ الإ ء رهاظلا ىف رارشالاو راربالا مع ناو كالحلا نإ : انلق

 نر ةميظع اعاونأ مهم راضملا كلت لوزن ببسب نوبجوتسي رايخالا نآل « نيريرشلا نيملاظلاب

 جاو, هنأ الإ ؛ نهاظلا "ىف ءالب::ناك ناو 'كاذف ءئلاعت هللا اننع ةعفالاا كاجردلا او“ كادوثلا

 ؟ ةميظع تاداعس

 ىلاعت هللا مهفصو كلذلف ءاعم ةرخآلاو ايندلا اورسخ دقف مهب ءالبلا لزن اذاف . نوملاظلا امأ

 ءالآلا ىف وأ ءالبلا ىف ناكءاوس « ديعسلاوه قنلا قتلا نمؤملا نأ ىلعهيبنت كلذو . نيكلاه مهنوكب

 ملعأ هللاو : هلاوحأ تفاتخاو هتيضق تراد فيك « قشلا وه رفاكلا قسافلا نأو . ءاعنلاو

 ا فوخ الف حلصأو نمآ نف نيرذنمو نيرشبم الا نيلسرملا لسرن امور ىل !اعت هلوق
 < نوةسفي اوناك امب باذعلا مهسمب انتاي آب اوبذك نيذلاو . نونزحي مهالو

 هللا ركذو (هبر نم ةيآ هيلع لزنأ الول) اولاق مهنأ مدقت امف رافكلا نع ىكح ىلاعت هنأ معا
 ءايبنالا نأ اهنم دوصقملاو . ةيآلا هذه ركذ مث . ةريثكلا هوجولا نم مدقت ام مهباوج ىف ىلاعت

 كاذ لب « تازجعملا لازنأو تايلا راهظا ىلع مه ةردق الو . نيرذنمو نيرشبم اوثعب لسرلاو

 (نيرذنمو نيرشبم الا نياسرملا لسرن امو) لاقف.هتمكح و هتيلكو ىلاعت هللا ةئيشم ىلا ضوفم

 ىذلا ناميالاب ىنأو محلوق لبق نف « ىصاعملا ىلع باقعلاب نيرذنمو « تاعاطلا ىلع باوثلاب نيرشبم

 نيذلاو . نونزحي د مهلع فوخ اةلف) دسجلا لمع وه ىذلا حالصالاو . بلقلا لمع وه

 هنإ : ىضاقلا لاق . لصف ريغ نم نيئيشلا ءاقتلا ةغللا ىف سملا ىنعمو (باذعلا مهسم انتايآب اوبذك

 اذه هل لاقيف . كلذك قساف لك نوكي نأ ىضتق ه, اذهو , نيقساف مهنوكب را افكلا باذع لاع يلاعت



 ةيآلا قتغب هللا باذع ىاتأ نإ متأرأ لق» ىلاعت هلوق م

 روم 3 ريت ورا اهي <62 6ع 26-52 ه- 0 2 1 7 ا نب هل - 52-2 2

 موقلا الإ و م له هرج وأ هنعل هّنبأ باذع مانا نإ حت تارا لق

 «:77نوملاظلا
 0ص

 هب انفسفت) أرقي نم ةغل ىلع وهو ءاملا مضب (رظنا 0 07 نع تزل ور (ةعبارلا رلا ةلأ 50

 أرقو .ءاملا رسكب نوقابلاو (رظنا هن) 00 نيك ايلا ءاعنلذل قاولا فان (ضتراللا مراذترو

 ةنغ ف دض :لاقإ< هنع نوخضرءي ىأ داضلان نؤوقابلاو ؟ ىازلا مامشاب (نوفدصي) قاسك كاز ةرح

 لك نوكي ثيحب ةرثاكملا ةسفاتخلا هوجولا ىلع اهداريا تايآآلا فيرصت نم دارملاو ضرعأ ىأ
 مييفتلا ىف ةغلابملا هذه عم نأ لوك كان اع وطلال لاضب الإ رواش ام كوش انف دحاو

 . نوضرعيو نوفدصي فيك مهنأ دمت اي رظنا ؛فشكلاو حاضيالاو ريرقتلاو

 قاخي ملو ؛ مهفلا نم مهنكم ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذه تلد : ىعكتلا لاق ( ةسماخلا ةلأ لا )

 . ىنعم مالكلا اذهل نكي مل رفكلا نم مهف امل قلاخلا وه ىلاعت ناكولو .دصلاو ضارعالا مف

 اهرير#ت ىو ةلالدلا هذه راهظا ىف غلاب هنأ نيب ىلاعت هنأ : اولاقو . ةيآلا هذه نيعب انباتحأ جتحاو

 ىف ايدامت الإ اودازام رذعلل ةعطاقلا ةغلابملا هذه عم مهنأ مث  اهنع تابيشلا تاهج ةلازإو اهحيقنتو

 .هلالضا,الإو هللا ةبادمالإ نالصحال لالضلاو ىدحلا نأ لع لوي كا ذاو) هند اعلل] و لاو نكتلا

 : ملعأ هللاو.مطوق ىلع اهتلالد نم ىوفأ انلوق ىلع اهتلالد ةبآلا هذه نأ تبثف

 («نوملاظلا مولا الإ كلبي له ةرهج وأ ةتغب هللا باذع َ امأ نإ متأرأ لق )ل ىلاعت هلوق

 عاونأ عيج ىف ماع اذهو . باقلاو رصبلاو عمسلا ذخأب اصتخم ناك مدقتملا ليلدلا نأ معا

 تاريخلا نم ريل لصح الو .هءاحبس هللا الإ باذعلا عاونأ نم عونل عفادال هنأ : ىنعملاو . باذعلا

 . هريغ ال تادابعلا عاونأ عيمجب دوبعملا وه نوكي نأ بجوف « هناحبس هللا الإ

 قبس ريغ نم مهي نأ امإ مهيب ىذلا باذعلا الق (ةرهجوأ ة ةتخب) هلوقب دارملا ام : لبق ناف

 وه : ىتاثلاو . ةتغبلا وه : والاف . ةمالعلا هذه قبس عم وأ . باذعلا كلذ ءىجم ىلع مهدت ةمالع

 عقو باذعلا سفن نال «ةرهج ىناثلا ىعسو اهب ممأجافهنأل « ةتغبلاب ىلاعت هللا هامم لوأألاو . ةرهجلا

 . هنم اوزرحتل هنع زارتحالا مهنكمأ ول ىتح هوفرع دقو مم

 اذه لمح بحب : ىضاقلا لاقو . ارامن وأ اليل هانعم (ةرهج وأ ةتغبإ) لاق هنأ نسلا نعو

 ولو . ةتغب نكي ل هتمدقم اونياع دقو الم ١] باذعلا كلذ م 1 ول هنالل هز 1 مدقت م ىلع ماليكللا



 فك ةيآلا«مراصبأو مكعمس هتلاذخأ نإ تيأرأ لقد ىلاعت هلوق

 هلا ريع هلل نم 5 ولف لع مَحَو ةراصبأَو معمم هلل َدَحَأَنإ مادا :

 «:> َنوفدصي مث م تأبآلا فرَصن كك د 1

 نحل اذه نوك نأ : اكان 7 ماعنالا ىرجب ار كلذ ناكف . باقعلا نم تادايزلا كللتل

 لكب مهربدو مهنع ةاعلا و كراذعلا لا زاو ميفلك نأ ىف ميم هللا ماعنا دوجو ىلع لصح امنا ءانثلاو

 ءالآلا الإ مبلقت مث ؛ ءارضلاو ءاسأبلاب الوأ مهذخأ نأ كَلَذوأ» نتيخلا ني دتلا ىتكملاا ةقدلولا

 مهانفأ رفكلاو ىغلا ىف اكامهناالإ اودادزي مل املف « مهلا ل سرلاو ءايبنالا ثعبو مهلبمأو ؛ ءاعنلاو

 معنلا كلت ىلع (نيداعلا بر هلل دحلا) هلوق ناكف ٠ ,هرش نم ضرألا هجو ربطو هللا

 ةمدقتملا ةريثكلا

 1 كأي هللا ريغ هلإ نم ؟كبولق ىلع متخو كراصبأو مكعمج هللا دن متيأدأ لق إب ىلاعت هلوق

 «نوفدصي مث مث تايآلا فرصن فيك رظنا

 : لئاسم ةيآلا ىف

 ميكحلا عناصلا دوجو ىلع لدي ام ركذ مالكلا اذه نم دوصقملا نأ معا (ىلوآلا ةلأسملا)

 ةعماسلا ةوقلا لحم نذآلاف . باقلاورصبااو عمسلا وه ناسنالا ءاضعأ فرشأ نأ هريرقتو «راتخلا

 هذه نع تافصلا هذه تلاز ولف . ملعلاو لقعلاو ةايحلا لح باقلاو 0 ةرضايلا ةوقلا لح نيعلاو

 نأ ةرورضلاب مولعملا نمو . نيدلا ىفو ايندلا ف هحلاصم تلطبو ناسنالا سأ لتخا ءاضعالا

 صال ا ناك اذإو . هللا الإ نسل تافاخلاو تاؤآلا ع وحر اهف ىوَقلا هذه ليصحت ىلع رداقلا

 نات نأ يلون .: الافق و اهناخيس هللا: اوه ةعتفولا أخا 81 ةلاعلا معنلا 5 معنملا ناك« كلذك

 هع رط مانصالا ةدابع نأ لع لدي كلذو.ىلاعت هللأ الإ سيل ةيدوبعلاو ء انثلاو ميظعتلل قحتسملا

 . ةدساف ةلطاب

 هانعم : سابع نبا لاق : لوألا : اهوجو (5كبواقىلع متخو) هلوق ىف اوركذ 4(ةيناثلا ةلأسلا)

 ثلاثلاو . نيناجلاكاوريصت ىتح كلوقع لازأو انس: قاثلا يدا وامك ملف مهبولق ىلع عبطو

 . مبولق تيع ىأ ةتامالا محلا اذهب دارملا

 هل ةفص «ريغدو «هلإ» هربخو ءادتبالاب عفر «نم» (هللا ريغ هلإ نم) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا))

 مكنم ذخأ امب مكتتأب هللا ريغ هلإ نم : ريدقتلاو . لعفلا ىنعم ىلع دوعت ءاهلا هذه (هب كيتأب) هلوقو



 ةيآلا «اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف » ىلاعت هلو م

 دوصقملاو ؛ءاعنلاو ءالآلا عاونأو ءاخرلاوةحارلا لإ ءارضااو ءاسأبلا نم مثانلقنو:ءىث لك باوبأ

 هدضولإ ةلاخلا كلت نم مهلقنف « هب اوعفتني ملف ةراتمهيلع دئادشلاو هراكملا طيلستب مهلماع ىلاعت هنأ

  انضيأأ هلا دف لف مهيدل تاداهسلاو تارسملاتابجوم ليهستو مهياع تاريخلا باؤبأ حتق وهو

 ار رف اذإ يحل: ةلح الفل الط ئرخأ ةفطاليو ةرات ةتشاخ ةدلوي قفشملا بالا هلعفب م اذهو

 ىلع مادقا الو ركشل بادتتا ريغ نم رطبلاو حرفلا ىلعاوديزي ىلا معنلاو ريدخلا نم ازد وأناع

 ةتغب ممانذخأ مرج الف ؛ ةبوتو راذتعا

 اقلغم ناكءىث لك باوبأ مهبلع انحتق هانعم (هءىث لك باوبأ مهياع انحتفال هلوق نأ ملعاو

 نك ف 2 رمل و ءاضأبلا نممهب لزن ىذلا نأ اونظ اذإ ىتحىأ (اوحرف اذإ ىتح) « ريخلا نم مهن

 دنعف « مهقاقحتساب كلذ نا اونظ تاريذللا باوبأ مهيلع هللا حتف املو . هللا نم ماقتنالا ليبس ىلع

 مهأجاف مرج ال « قرطلا نم قيرطب هابتنا ا ىجري ال هناو . تتامو تسق مهواق نأ رهظ كلذ

 لاقو « ةبعكلا برو موقلاب ركم ةيآلا هذه ىف : نسحلا لاق . 0 ال ثيح نم باذعلاب هللأ

 هذهأرق مث «ىلاعت هللا نم 0 كلذ ناف ىصاعملا ىلع ىطعي هللا تيأر اذا» سو هيلع هللا لص

 مهتافام ىلع مهرسحتل دشأ نوكيل ةحارلاو ءاخرلا لاح ىف اوذخأ اماو : ىتاعملا لهأ لاق . ةيآلا

 ىذلاس ليلا : ءارفلالاق . ريخلك نم نوسيآ ىا (نوسلبم مهاذاف) هلوقو ةيفاعلاو ةمالسلا لاح نم

 دشلا سلبملا : جاجزلالاقو . سلبأ دق هتجح عاطقن ادنعتكس ىذلل ليق كلذلو ؛ هؤاجر عطقنا

 000 نركب ور :كلملا رو دنع ةاجتلا نم سأبلا ىعم نوكي هنللا ف سالبالاو . نيوحلا ةرسخلا

 ةبراقتم ىناعملا هذهو . ةيلبلا نم سفنلا ىلع درب امب ةريخلا ىنعمب نوكيو ؛ ةجحلا عاطقنا

 دلاوال دلولاك هفاخ نم ءىثلل عباتلا ربادلا (اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف إ> ىلاعت لاق مث

 : تلصلا ىنأ نب ةيمأ لاق.ممرخآ ناك اذإ اربدو اروبد مثربدي موقلا نالف ريد : لاقي

 اورصتتاالو افرص هل اوعاطتسا اه مهرباد صح باذعب اولصؤتساف

 عطق لاقي لصألا ربادلا ىعمصألا لاقو . مهربدي ىذلا مرخآ موقلا رباد : ةديبع وبأ لاقو

 ىلاعت هنأ هانعم :لوالا : هوجو هيف (نيملاعلا بر هلل دماو) هلوقو . هلصأ هللا بهذأ ىأ هرباد هللا

 ىلع ةميظعلا ةمعنلا ىري ايراج نك كلذ نال مهقأش ا مهرباد عطق نأ ىلع هسفن دمح

 مزل مهبولق ةوسق لع امل ىلاعت هنا : ىاثلاو . يالا كئلوأ نع رقردللدا ف رزمزلا كتل وأ

 هب نوبجوتسي اوناكف ؛ مهصاعمو مرفك عاونأ تدادزا مهتايح ةدم تدادزا الك هنا : لاقي نأ

 نيم مج واسم اوريصي ال نأ انجوم ةلادلا كلت ف 3 0 م ا انذأ نكت 5 باذعلاو باقعلا كيرم



 ؟+ و ةبآلا هباوركذام اوسناملف» ىلاعئهلوق

 3 : اوحرَقاذإ 0 . لك باوبأ مهل انحف هب 3 ركام _
0 

 ب

 دل رز ذا ماوقلا أربادعطق 5 توسل ماد ٌماندَحَ اونو
 ا

 «:ه» نيملاعلا بر 5

 اوعرضتي ملف ريدقتلاو . عرضتلا ىتن هانعم «اوءرضت انسأب مهءاج ذإ الولف ىلاعت لاق مث

 مهتوسقو مد انع الا عرضتلا كرت ىف رذع مهل ناكام هنأ ديفب لوز ةلك انسأب ممءاج ذإ

 لعأ هللاو ممل ناطيشا امنيز ىتا مهامعأب مماجياو

 اما ىلاعت هنأ ىلع لدي اذه : لاَقف (نوعرضتي 1 هلوقب ىتابجلا جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 كلذو ءاونمؤيو اوعرضتي نأ ةدارأل « مهلع ءارضلاو ءاسأبلا طلس امناو ٠ 5 ا

 لكلا نم ةعاطلاو نام الا دارأ ىلاعت هنأ لع لدي

 هومتلح متأو . لاح ىلاعت هللأ قف كادت : 0 و ىجرتلا ديقت »ُ لعلد» 5 باو داك لل

 ىلاعت هللا ريغ نع تردص ول ةلماعم ميلماع ىلاعت هنأ ىلع ا بولطملا اذه ةدارإ ىلع

 . ليلدلاب تبث ام ىلع لاحم كلذف هتئيشمو ىلاعت هللا كح ليلعت اماف  ىنعملا اذه هنم دوصقملا ناكل

 .رخآ هجو نم مكلوق دض ىلع لدت اهناف هجولا اذه نم مكلوق ىلع ةيآلا هذه تلد نأ لوقت من .

 مهل امعأ مه نبز ناطيشلا نا لد مهولق ةوسفلا ١ وعرضت : اما مهن ىلع كلن عا 30

 2 لسلستلا مزلو رخ] تدم لل هذ داجبأ ىف هر تلصح نأ ةوسقلا كلت : لوقتف

 حيبقلا ىل اعفلا اذه لع ومده اكأ ار ءامككلا نأ ماسر "ال١ > لوقلاف هللأ لعفب تلصح ناو

 كلذ ناكن اف ؟ حيبقلا لعفلا اذه ىلع ارصم ناطيشلا قب لو : لوقت انأ الا ؛ ناطيشلا نييزت ببسب

 لك نأ ىلإ ةرخآلاب تهتنا ريداقملا هذه تلطب ناو « ةياهنلا ريغ ىلإ لسلست رخآ ناطيش لجل

 نا م : هبلق ىف لصحت ىلا ىعاودلا لجالءرشلا ىلع ىرخأ و نيا ىلع ةراتمدقي اذ

 3 هللأو ٠ موق ةلكلابدسفو انلوق حصي ذئنيخ .لاعت هللا داحباب الإ لصحت الل ىعاودلا كلت

 اوتوأ امب اوحرف اذإ ىتح ءىث لك باوبأ مهيلع انحتق هب اوركذ ام اوسن الف ) ىلاعت هلوق

 (نيملاعلا بر هلل دما اوبلظ نذلا موقلا رب اد عطقف نوسلبم مه اذاف ة هّدعل مهانذخأ

 ارضلاو ءاسأبلاب الوأ مذخأ هنا ىلاعت هللا نيبف ىلوألا ةصقلا مامت نم مالكلا اذه نأ ملعا

 فاح ١١ ردا وداعألا نم اويكو كل مهنأ ةيآلا هذه ىف نيب: مث . اوعرضتي ىل

 6١١ رخف - ؟ود



 ةيآلا «كلبق نم مأ كإ انلسررأ نقل ود مل اعتهلوق 0

 ع ل رضلاو اناا ب مدح كلف ن .رم ممأ
 اا ساس 6اس ا 6 ساس 6 950 7 هس هل

 ل موب واق تسق نكلو عم 2 ا / مءاَجذإ الولف «:,» َنَوعرصَي

 « 492 11 00 ناَطسَشلا 5

 ول امأ . الو.ةم ليلدلاو ةجحلا ركحذ ناك ول ديفي اهنإ مالكلا اذهو ؟ ةتبلا اهتدابعب نوعفتنتال

 ةيالا هذه نأ تبثف ء اطقاس مالكلا اذه ناك . ديلقتلا ضحم وه بجاولا ناكو ًادودرم كلذ ناك

 . ملعأ هللاو . ليلدلاو ةجحلا وه نيدلا لصأ نأ ىلع لئالدلا ىوقأ

 الواف نوعرضتتي مهلعل ءارضلاو ءاسأبلاب مهانذخأف كلبق نم ممأ ىلإ انلسرأ دقلو إل ىلاعت هلوق

 («نولمعي اوناك ام ناطيشلا ل نيزو مهبواق تسق نكلو اوعرضت ا مهءاجذإ

 3 © لاكن هللا لإ نودح رب دئادقلا لوزن دنع رافكلا نأ ىلواللا ةيآلا ىف نيب ىلاعت هنأ معا

 نيرصم نوقبي دق لب « دئادنقلا سنجنم ناك ام لكدنع هللا لإ نوعجر.ل مهنأ ةيآلا هذه ىف نيب

 اذا ىلاعت هللا نأ نم انبهذم ىلع لدي كلذو « ىلاعت هللا ىلإ نيعجار ريغ هيلع نيدمجنم رفكلا لع

 : لئاسم ةيآلا ىفو ؛ اهدهاشي مل وأ « ةلئالا تايآلا دهاش ءاوس « دتهي ل هدهي مل

 مهوفلاخت السر كلبق نم ممأ ىلإ انلسرأدقلو : ريدقتلاو فوذحم ةيآلا ىف (ىلوآلا ةلأسملا)

 0ك لال 1ك للا ءارلكتلا نم اهوبعم هنكللا ف دكا نيسحو «ءارضلاو ءاسألاب مهانذخأف

 . عاجوأألاو ضارمألا (ءارضااو) سؤياا نمرةفلا ةدش (ءاسأبلا)

 ا نقل را لارا اننارأ اكن قلاو « نوءرضتي ميلعل )ل لاق مث

 :درألا 1 دايقنالانع ةرابعوهو . عشختلا عرضتلاىنعمو . اوعرضتي نأ لجألل مهل ءارضلاو

 « فيعض ليلذ ىأ عراض وهف ةعارض عرضي لجرلا عرض لاقي «ةلذلاىهو ةعارضلا نم هلصأو

 ىف ةدشلاب اوذخأ نأ ىلإ ةوسقلا ىف اوغلب ماوقأ ىلإ هلبق لسرأ دق هنأ هيبن ملعأ ىلاعت هنأ ىنعملاو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ةيلستلا هنم دوصقملاو ؛ اوعرضتي ملو اوعضخب ملف مهلاومأو مهسفنأ

 م«ولق تسق :لوقي انههو ؟ اوعرضت مهنا ىلع لدي (نوعدت هايا لي)هلوق سيلأ : لبق ناف

 اوعرضتي لو

 مو ةيلبلا ةلازا بلطل اوعرضت كئلوأ لوقنوأ . نورخآ ماوقأ ءالؤهو , ماوقأ كئلوأ : انلق

 تايثالاو ىنلا نسح قرفلا اذهلف . ىلاعت هلل صالخالا ليبس ىلع اوعرضتي



 فل هلالا تاشادإ هيلا نوعدت ام فشكيف» ىلاعت هلوق

 انآ. 0 وقانلاو ؛ نآر 5 لك ىف ةرمشلا كار كاكا « نآرقلا لك ىف ةزمهلا فيفختب

 قادكلا بهذم امأو . ىسايقلا فيفختلا لع فلاألاو ةزمهلا نيب اهلعج دارملاف « ةزمملا فيفخت

 ةزمحلا فذح هلثم ىف برعلا تدلكت دقو ءرعشاا ىف ريثك وهو ردع نب ىسيع أرق هبو « نسخ
 : حك ن دمحلا هه : اولاق 5 فيفختلل

 اعقرب قوسلاف لتاقأ مل نإو

 نأ بسلاف:ةرمملا كيفكم اورق نذلا اهأو .:ةزمهلا تاكا نو كلان دا ها كح

 : معأ هللاو لعفلا نيع ةزمحلا

 رافكلا ءال مل دمع اي لق : مالسلا هيلع دمحم لاق ىلاعت هللا نأ ةيآلا ىنعم 4 ةثلاثلا ةلأسملا))

 كلذ عفد ىف هللا ريغ ىلإ نوعجرتأ ؛ ةعاساا مايق دنع باذعلا ىاتأ وأ ايندلا ىف هللا باذع ماتأ نإ

 نوعجري امتإ مهنأ ةرورضلاب مولعملا ند ناك املو ؟ ىلاعت هللا ىلإ هيف نوعجرت وأ وأ رخل دانا

 ىنعي (نوعدت هايإ لب) لاق مرج ال ؛ناثوآلاو مانصالا ىلإال ةنحماو ءالبلا عفد ىف ىلاعت هللا ىلإ

 . ىلاعت هللا ىلإ الإ ةنحلإو ةيلبلا عفد بلط ىف نوءجرتال أ

 نوسنتو موعد هلجأ رم ّ رضلا فشكيف ىأ (هيلا نوعدت ام فشكيف إل لاق مث

 مكيلعل , مهنوعدت الو م انصالان وك رتت دارملا : سابعنبا لاق : لولا : هوجو هيفو ؛ هب نوك رشتام

 نم ةلزنمب مهءاعد كك رت ىف 3 ىنعملا نوكي نأز وي : جاجزلا لاق : ىناثلا . عفنت الو رضتال اهنأ

 اذا ىتح) ىلاعت هلوق هريظنو « ىسانلا 3 ا : لاق هناأل نسحلا لوق اذهو « مهن دق

 ناكم لك نم جوملا مثءاجو فصاع حير اهتء اباو- فو هبط جرب مهين و كلا

 1 نوركذيالو (هللا اوعد مهب طيحأ مهنأ او وطو

 2 1 ل دقو اش نإ ءاعدلا بيع قف لات هنأ 1 لدت ةيآلا هذه ( ةعبارلا ةلأسملا)
 كيفي )م 2 وعدأ) هلوق نأت لوش_ نإ لئاعل , داك نإ هلا نوع دام فدشكيف) لاق ىلاعت

 . نيتيالا نيب عما / 00 فيكف ؛ ةباجالا لوصحم مزجلا

 وه 5 ةئيشملا ضحم بسحب اهإ ؛ مزال ةراتو ةباجالاب ىلاعت مزح ةرات : لوشن باردا

 مرجال الصاح نيرماللا الك ناكاملو « ةلزتءملا لوق وهام ةحاصملا ةياعر بسخ وأ« انباحأ لوق

 . نيهجولا نيذه ىلع ناتيالا تدرو

 نوءعجرت متنك اذا : ناثوألا ةدبعل لوي ىلاعت هناك مالكلا اذه لصاح 4 ةسماخلا ةلأسملا)

 ىلا مانصألا ةدابع ىلع نومدقت مظ ناثوالاو مانصالا ىلإ ال ىلاعت هللا ىلإ دئادشلا لورن دنع



 ةيآلا « هللا باذع كاتأ نإ مكتيأرأ لق» ىلاعت هلوق ١

 20 س2 هو 0 هرع

 نإ توعد ا ريغأ ةعاسلا مشت وأ ه أ نا أ ردك ءارا لق

 ساه مود 6 ل د 6 ساس ع ارث ه2 تا 2 و

 نر رانا 4 :!!ناوعدتا يضل نو رتااطأو ا 20 نيقداص منك

 2 ه-

 «ع)» هيك 5ك

 000 اتاك كلم دارلا ن افاتار انااا وفك, نينا وزر كرت ناكل ةلأنمملا)
 . ملعأ هللاو . حصالا وه اذهو : جلا ولئالدلا عيمجلو انتي : لاق نمومهنمو ؛ دمحو ن ؟ارقلا : لاق

 نيقداص مت دك نإ نوعدت هللا ريغأ ةعاسلا مكتأ وأ هللا باذع ماتأ نإ كتي 1 |ق )) ىلاعت هلوق

 «نوك استاهل ب رزق نإ هلا تارعداب فقكف قرعتت اناا

 ةيلب مهب تلزن اذامهن| أ اضيأ ملاح ن 5 رامكلا ككل را ليج هيض سس امل لاح هنأ ملعا

 : لئاسم ةيآلا ىفو . هتعاطزع نودرمتي. الو . هيلا نيياجللرو كام هللا لإ ثرعرش مهناف ةنحم وأ

 تلق اذاف « نيعلا ةيؤر : امهادحإ : ناتخل (تيأرأ) ىف برعلل ءارفلا لاق «ىلوآلا ةلأسملا)

 مك متأرأ اكتيأرأ : لوقتف . عمجيو ىنثي مث ؟كسفن تيار زهأ - دارا ناك كتر لحرلل

 لك 1ع رت الا تكرر ىلا اذه تدرارا نإ و نوح :ييرورو كنارإ لوقت نأ: قالا

 . نكيأرأ متيأرأ اي1ر) كيا ٠١ لرع لاح

 كلك 1 ١ كل رت ف فلكلا وهو ناثلا اريمكلا نأ. + نادررطتلا بهدمي# لوقتت: اذه تفرع اذا

 كتيأرأ : اضيأ لاقيو (ىلع تمركىذلا اذه كتيأرأ) ىلاعت هلوقليلدلاو ؛ بارعالا نم هل لحال

 اك كال ادي ركن تيارأ لوقت كلن . كيكلي راع لفاكلا الح ىلإ وى ناشإم اديز

 :ءارفلالاقو . باطخلا لجل فرح وه لب « بارعالا نم هل لحال فاكلا نأ تبثف ؛ دساف مالك

 الف ؛ فاكلا مدع دنعاهلع ناعقي م« ءانلا ىلع عمجاو ةينثتلا تعقول ًاديىكوت فاكلا تناك ول

 روكذم ريغ فاكلا نأ ىلع كلذ لد:فاكلا ىلع عما ةمالعتىعقوو ؛عمجا باطخ ىف ءاتلا تحتف

 فارصنا اذهب تبثف « تيأرأ : ةعامج لاقي نأ حلصي مل تطقس ول فاكلا نأ يل كوول

 . ايلا رقتفم ةمزال ةبجاو اهناو « فاكلا ىلإ لعفا

 اهيلع عقت عملا ةمالع ناف . كئاوأو كلذ فاكب لطبت ةجحلا هذه نأب : هنع ىدحاولا باجأ

 لعأ هللاو:ةيعساألا نع درجم « باطخلل فرد اهنأ عم

 كلذهابشأو(كتيأرفأو . كتيأرأو . تيأرفأو . تيأرأو . مكأرأ) عفانأرق «ةيناثلا ةلأسملا )



 44 ةيآلا«تاملظلا ىف مكب و مص انتايآب اوبذك نيذلاو» ىلاعت هلوق

 مرشح هنأ تاي آل ارئاسىف نيبىلاعت هنأب لوقلا اذه ىضاقلا دك أو ءراناا ىلإ مثريصيو اهقيرط نعو

 . هج مثأوأم امصو مكبو ايمع مههوجو ىلع ةمايقلا موي

 ثيح نم ًاعسوت نوكيف ءايندلاف كلذك مهنأ لمتحو ًاضيأ ىابجلا لاق «ىلاثلا هجولاو

 لل اع مهتافص لثم مهلع ىرجأو ؛ مهم هجولا اذه نم مهببشف . ايندلا عفانم ىلإ

 كلذك اوناك مهنأىلعال « ةناهالاو متشلا ىلعل وم( ب ومص)هل وقىعكلالاق «ثلاثلا هجولاو إل

 ىلاعت هنال زاجملا ل يسىلع اذه سيل : ىعكلالاقف (هللضي هللا اشي نم) ىلاعت هلوق امأو ."ةقتقتللا ف

 امو) هلوقو (نيملاظلا هللا لضيو) هلو وهو تايآلا رئاس ىف هلصف دقف « انهه هيف لوقلالمجأ نإو

 (هناوضر عبتأ نم هللا هبىدم) هلوقو (ىده ممداز اودتها نيذلاو) هلوقو (نيقسافلا الإ هب لضي

 هذهب تبثف (انلبس مهنيدهلل انيف اودهاج نيذلاو) هلوقو (تباثلا لوقلاب اونمأ نيذلا هللا تبثي) هلوقو

 رئاس ىف هلصفم ةصصخب اهنأالإ ؛ةيآلا هذه ىف ةلمج تناكنإو لالضلاو ىدحلا ةئيشم نأ تانآلا

 ىلع ةيآلا هذه ليوأت اوركذ ةلزتعملا نم ء تالصفملا كل: ىلع لمجملا اذه لمح بجيف ؛ تايآلا

 عنم ىلع لوم (هللضي هللا أشي رم) هلوق نم دارملا نأ : لوآلا : هوجو نه ليصفتلا ليبس

 ةنجلا قيرط نع ةمايقلا موي (هللضي هللا أشي نم) : ىتاثلاو . مكبلاو مصااكاهدنع اوراصف فاطلالا

 ىذلاطارصلا وهو ؛ مقسم طارص ىلع هلعجب ةنجلا ىلإ هيد نأ أشي نمو « باوثلا نادجو نعو

 . ةنجلا ىلإ نونمؤملا هكلسي

 ىدبلا ءاشيال م ةيوقع قحتسي نمل الإ لالضالا اذه ءاشيال ىلاعت هنأ ليلدلاب تبث دقو
 ش . نينمؤملل الإ

 هنأ لقعلا ىف تيثول ابملا ريصملا نسحي امنإ ماوقالا ءالؤه اهفلكت ىنلا هوجولا هذه نأ معاو

 مالكلا اذهلمح نكميال هنأ عطاقلا ىلقعلا ليلدلاب تبث امل امأ . هرهاظىلع مالكلا !ذهلمح نكميال
 لصحبال لعفلا نأ ىلع انللد دقو , ادجاديعي ةفلكتملا هوجولا هذه ىلإ لودعلا ناك هرهاظ ىلع الإ

 :.لعفلاب جي هلوطح دنع نأ ايو هللا وه ئعادلا كلذ قااخ“نأ اننيو «:ىقاقلا لوصح تنفق الإ

 :ةييؤكتو هريدقت و هقماختب و 3 هللأ نم ناعما رفكلا نأ عطقلا بجوت ةنالثلا تامدقملا هذهف

 اضيأو : اعطق ادساف تافلكتلا هذهىلإ باهذل ناك. رهاظلا اذه ةع عطاقلا ناهربلا اذهب تبث ىتمو

 ؛ تايالازئاس قو (مهولق ىلع هللامتخ) هلوق ريسفت ىف ضقنلاو لاطبالاب هوجولا هذه انعبتت دقذ

 وهف : هولاق ام ىلعو « ةئيشملاب ناقلعم ةيادهلاو لالضالا اذه نأ امرقأو . ةداعالا ىلإ ةجاح الف

 . ملعأ هتلاو ىلأ مأ ءاش هلعفي نأ هيلع بحب ىلاعت هللا ىلع بجاو سحأ



 0 تدم ناس سار تام 06 ري

 اكثر نمو رك 1 6 نم ا َّ ماب ا

 8 ماس زو ع ها

 ميقتسم ل 1 َ ىلع هلعج

- 

 0ك هج

 : لعأ هللاو . ماليالاعمالإ اهليصحت نكميال ةتامالا نأ ليلدلاب تبثي مل هنأ : هنع باوجلاو

 ةملاظلا ةميهبلا تناكناذ ءاضوع ىرخأ ةميهم ىلع تقحتسا اذإ ةميهملا نأ (سماخلا عرفلا)

 رماألا نكي ملنإو . مولظملا ىلإ ضوعلا كلذ لقني ىلاعت هناف ىلاعت هللا ىلع ًاضوع تقحتسا دق

 . ةلزنعملا لوق لع ضاوءألا ماكحأ نم رصتخم اذهف « ضوعلا كلذ لمكي ىلاعت هللاف  كلذك

 : ملعأ هّللأو

 هلع أشي نمو هللضي هللا أشي نم تاسلظلا ىف بو مص انتايآب 1[, اوبذك نيذلاو إ> ىلاعت هلوق

 « مقتسم طارص ىلع

 : لئاسم هب هق

 11 1 1نسلا كيس زي نينا ناعاوأ :1لواللا : نال رعي ءلغنلا 7في كوالا تلا
 نيذلا بيجتسي اميإ) هلوقب ناميالا لوبق نع ةتيم تراص دق مهمواق ن [1

 هلوق ىف ركذ امل . ىلاعت هنأ ىاثل ىنعملا كلذ رب رقت ةيآلا هذه ركذف (هّللا معبد فارلاو نود مسي

 اينو ىلع ةلاذ 111 5 !اغمأ ممأ الإ هحا - ريطي رباط الو ضرآألا ىف ةبا د نام و)

 هدعب لاق )2 مهلا ةلصاو 0 م4 ةطرع هللأ ةيانع تأاقر مكح ردقم ريدقت تحتاو ميلق ريدم ريب د

 نوقطن.ال 1 3 هلا 2 نوءمسإال 0 بئاجعلا هذرل نو 1 لئالدلا هذمل نودكتلار

 . لئالدلا هذه لم نع نولفاغ ؛ رفكلا تاسلظ ىف نوضئاخ « قحلاب

 رات هللا لإ دل لدلفلاو 'ىدحلا نأ لغ ةآلا دع اناخ 00 (ةيناثلا ةلأسملا ١

 وهف ايمعمهنوك ىلإ ةراشإ وهو.تاملظلا ىف مهنوكبو امكبو امص موكب ؛ مهفصو ىلاعت هنأ هريرقتو

 00 5 مك) ةرهدلا رو هلوق ريظن هنمعل

 نأ َّق جرص وهو م قتسم طارص ىلع هلعج اشي نمو هللضي هّللأ ٌث نم لاحت لاق 3

 :هوجو نم اذه نع تار 2 : ةاولا - ]اق . ىلاعت هّللأ مرن ان لالضلاو ىدملا

 رشا دنع ةمايقلا موي 5و اص مبلعجي لاك هنأ هانم نابجلا لاق «لوالا هجولا)

 0 نع كلذ. مباضيو «تابلظلا ف جو امصقرخألا ّق ميلعج ن 0 _ ةقيقحلا َّق كلذك نونوكو



 "5 ةيآلا « نورشحي مهبر ىلإ مد ىلاعت هلوق

 ضوعلاب لوقلا نأ تبثف ؛ لطابكلذو هاضر ريغنم ضوعلا مازتلا لجل ريغلاىلإ راضملا لاصيإ

 ؛ ملعأ هللا و . لطاب

 . بابلا اذه ىف ىضاقلا اهركذ ىتلا عيرافتلا ضعب ركذنلف : اذه تفرع اذإ

 ١) مالآلا نم هقحل امب ىلاعت هللا لع ضوعلا قحتسا ناويح لك: ىضاقلا لاق 4 لول عرفلا .

 كلذ هيلع رفويل ةرخآلاىف القع هرشح هللا ىلع بحب هناف . ايندلا ىف هيلا لصي مل ضوعلا كلذ ناكو

 نُف لكلا رش أر كلا هنأالإ , الفقع هرشدح بجبال هناف تكادك نوكأ قدلات ضوعلا

 تيقبامرامنأل 5 ةتيلا ضوعلا ق>تسال نم تاناو.لاف نإ انلداكعراو 8 كلذ عطقي عمسلا ثيح

 نأ ليلدلاب تبثي ل ةناف . الصأ ماليإ ريغ نم اهتيمب ىلاعت هن | مث مالآلا نع ةنوصم اهتايح ةدم

 ةتبلا ضوعلا قحتسيال هنافريدقتلا اذهىللعو . مالياألا نم ءىث هعم لصحي نأو دبال توملا .

 ىف نذأام اهنم : ماسقأ ىهو . هللا ىلع ضوعلاف هحذف ىلاعت هللانذأ ناويح.لك 4 ىناثلا عرفلا ٠

 امنمو ؛ةيذؤملاتارشحلاوةيداعلاعابسلا لث ؛ ةيذ ؤماهنوك لج الا هح<ذىف نذأاماهنمو لك لا لج ًالاهحذ

 اهملظاذإامأو ةقاشلالاعفألاىف املاعتساو اهملع ةليقثلا ل امحاآلا لمح ىف هللا نذأاماهنمو ؛ ضارملاب املا

 . ملاظلا كلذ لع ضوعلا كلذف ًاضعب اهضعإ لظ اذإو . ملاظلا كلذ لع ضوعلا كلذف سانلا

 ؟ ضوعلا نم ىلعف ةيكذتلا هجؤ ىلع همل لكؤي الام حبذ اذإ : ليق ناف

 حبذ نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن كلذاو « حباذلا ىلع ضوعلاو لظ كلذ نأب باجأ

 لك الآل ناوخلا

 تناك ول ثيحملإ ةعفرلاو ةلالجلا ىف تغلب ةميظع عفانم ضوعلا نم دارملا (ثلاثلا عرفلاإ)

 اهناف عبذلا كلذ لمحت ةطساوبالإ ةعفنملا كلت ليصحت ىلإ امل ليبسال هنأ تملعو ةلقاع ةميهلاهذه

 . رارضالاو ماليالا نسحب هلجال ىذلا ضوعلاوه اذبف ؛ هب ىضرت تناك

 وهو : ىضاقلا لاق . عطقنم ضوعلانأ ةرصبلا ةلزتعم رثك أو ىضاقللابهذم 4 عبارلا عرفلاإ)

 لوقي اذه دنعو ءابارت اهلعجي هيلع ضوعلا ريفوت دعب ىلاعت هنإ اولاق منال « نيرسفملارثك أ لوق
 يطاق تحاور اماد ضودلا نرك نأ ك2 ىلا مساقلاوبأ لاق . ابارت تنك ىتتيلاي : رفاكلا

 ملآلا لاصيإ نأ الكف ٠ ةعطقنزم ل اقاش الرع مزتاي نأ 3 دحاولا نم ندسحت هنأ هلوق ىلع

 كلذ عطق نكميال هنإ : لاق نأب ؛ هلوق ىلع ىخلبلا جتحاو . ةرجالا ماودب طورشم ريغ ريغلا ىلإ

 اذكهو ؛ رخآ اضوع بجوي ملألا كلذو ملألا بجوت اهتتامإو ؛ ةميهبلا كلت ةتامابالإ ضوعلا

 , هل رخآ الام ىلإ



 ةيآلا«نورشحي مهر ىلإ مث ىلاعت هلوق ا

 هريرقت و ماكحالا عيمج نايبب فاونآرقلا : لوقينم لوق ةيآلاهذهريسفتىف (ىلاثلا لوقلاو إل

 صيصنتلاو لصفنم ليلد نم هيف دبال ةمذل!لغشو . فيلكتلا عيمج قح ىف ةمذلا ةءارب لصأألا نأ

 صيصنتااو « ةيهانتمريغ اهف فيلكتلا دري ملىتاا ماسقاألا نال , عنتم فيلكتلا هيف دري ملام ماسقأ ىلع

 دابعلا لع فيلكت فلأ ىلاعت هلل الثم ىهانتملا لع نكحمب امنإ صيصنتلالب . لاحم هل ةياهنالام ىلغ

 ىف انطرفام) هدعب لاق مث . دابعلا ىلإ فلآلا كلذ غيلبتب مالسلا ءلع ادم ىمأو نآرقلا ىف هركذو

 دك أ مث ءرخآ فيلكت فلالا كلذ دعب قلخلا ىلع هلل سيل هنأ هانعم ناكف (.ىث نم باتكتلا

 اذبف (نيبم باتك ىفالإ سبايالو بطرالو) : هلوقبو (مكنيدكل تلك أ مويلا) هلوقب ةيآآلا هذه
 . ملعأ هللاو . هقفلا لوطا ىلا اهإ هلو ءالطقتسالا و تالاودب بهدم رزق

 لادا: ةلوفك ةدئازي نمو ىدحاولا لاق (.ئتنم) هلوق“:لوقنف.ةريسفتلا] نآلا عجرنلو

 : ىعملا ناكف ضيعبتلل «نم» ةملك : لوقأو . هنيبن مل اًئيش باتكسلا ىف انكرتام هريرقتو . دحأ نم

 ًائيش كرئام ىلاعت هنأ ىف ةغلابملا ةيامتوه اذهو . هيلا فلكملا جاتح ءىث ضعب باتكتلا ىف انطرفام

 " ناتككلا اذه ىف هتفارعم ىلإ لفلكتملا جاتحيامم

 دك أتيو . ةمايقلاموي رويطلاو باودلارشحب ىلاعت هنأ ىنعملاف «نورشحب ممر ىلإ مو هلوقامأ

 صتقي» لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىور امبو (ترشح شوحولا اذإو) ىلاعت هلوقب اذه

 : نالوق هيف ءالقعلال و «ءانرقلا نم ءاجلل

 . ةلزاعملا لوةوهو اهلا ضاوعاأأللا لاصيال رويطلاو مئاهبلا رشحي ىلاعت هنأ «لوالا لوقلا)

 اهلا ضوعلا لاصيإ ناكاملو ءضوعلل الإ نسحبال ةيانج قبس نم اهملا مالآلا لاصيإ نآل كلذو

 «1ب لا ضل رءالا كلت لس ول اه د ىلامتمتاف اجو

 ةدارالادرجمب اهرمشحي ىلاعت هللا لب ؛ لاحم هللا ىلع باحيالا نأ انباحصأ لوق (ىناثلا لوقلاو

 :رومأي لطاب لاحم لاعت هللا ![ءيضوعلا بوجوب لوقلا نأل ع اوجتحاو . ةيملالا ىضتقمو ةئثيشملاو

 مذللامزلتسمىلاعتهنوكو كرنلادنعمذلل ًامزاتسم هنوك نع ةرابعبوجولا نأ (ىلوألا ةجحلا)

 نال « لصفنم رمأ ببسب مذلل ًامزاتسم هنوك لقعيال هتاذل لماكلاو . هتاذل لماكىلاعت هنأل , لاحم

 . جراخلا نم رمأ ضورع دنع لطبيال تاذلابام

 ريغنم هسفن كالمىف هفرصآ نسحي كلاملاو : تاثدحما لكل كلامىلاعت هنأ (ةيناثاا ةجحلاو)

 . ضوعلا ىلإ ةجاح

 انم نسحي نأ بجول « ضوعلا لجل ريغلا ىلإ ررضلا لاصيإ نسحول هنأ «ةثلاثلا ةجحلاوإ)



 ااا ةيالا «.ىث نم تاتكللا قرط رفام» ىلاعت 0

 5 :اطوأ : تاجرد عبرأ ىلع مومعلاب كس وهف : ىفانشلا هركحذ ىذلا قيرطلا 1

 ةعباتمب مالسلا هيلعىنلارمأ اذهتحت ةلخادلارومآلا دحأو (هوذفنلوس رلاكات 1 امو) هلوق مومعإ

 ءاقلخلا ةنمو ىتتسب كياع» مالسلاو ةالصاا هيلع هلوق مومعب كسعلا : اهيناث و : نيدشارلا ءافلخلا

 :اهعبا رو 4 ني دشارلا . ءافلخلا نم ناك هنعةثلا يضر: رع نإ نا :ةاينلاثو (ئدس ن4 لا

 . برقأ هانركذ ىذلا قيرطلا نأ تبنف ءائيش ةلأسملا هذه ىف بجوي مل هنأ رمع نع ةياورلا

 هللا ىلص ىنلل لاق ءانأ"نأ ىازلا تنسعلا تيدكب قف قنوات ىلا رالف (ثلاثلا لاثملا)

 «هللا باتكب كدب نيضقأل هديب ىسفن ىذلاو» مالسلا هيلع لاقف هللا باكي اننيب ضقا : ملسو هيلع

 سيلو :ىدحاولا لاق . تفرتعا نإ ةأرملا ىلع مجرلابو . فيسعلا ىلع بيرغتلاو دلجلاب ىضق مث

 وهفملسو هيلع هللا لصونلا هب حاد لك نأ لعيلادي اذهأوب ؟كاتكلا ضني اركذ كي ك1 ككل

 همنا كل انك قرع

 هيلع لوسرلا هنيبام لكو (مهمإإ لزنام سانلل نيبتل) لاق ىلاعت هنآل « قح لاثملا اذه : ليقأو

 ؛ ةجح عامجالا نأ ىلع لد امل نآرقلا نأ ةلثمألا هذبب تبثف ؛ ةيآلا هذه تحت الخاد ناك السلا

 ىف ناك«ةثالثاا قراطلا هذه نم قيرطب تبث 5> لكف ؛ ةج-سايقلا نأو : ةج- دحاولاربخ نأو

 اذ هريرقت اذه (ءىث نم بات اتكلا |! ىف انطرفام) ىلاعت هلوق حصي اذه دنعف ؛ نآرقلاب اًباث ةقيقحلا

 ناَرهلانأ هجولا انه زتطاح :.ن وق" نأ لئاقل و .. ءاهقفلار وهج هنرصن ىلإ تقذ ىلا ضل

 تبث دق ةقيقحلا ىف ناكن ياصألا نيذه دحأب تبث كح لكف : ةجح سايقلاو دحاولا ربخ ىلع لدامل

 هلوق نآل زوجال هجولا اذه ىلع (ءىث نم باتكلا ىف انطرفام) هلوق لمح : لوقن انأ الإ نآرقلاب

 هيلع ءانثلاو هحدمف ةغلابملاو باتكلا اذه ميظعت ضرعم ىف ركذ (ءىشبنم باتكلا ىءاط داع

 هللا نأ انتضْوذ:ول'انل كلذاو ؛ ميظعتلا بجويام هنم لصحي مل ىنعملا اذه ىلع ةيآلا هذه انلمح ولو

 ظعللا اذه نم الصاع ةروركذ لا ىنعملا ناك« سايقلاو دحاولاربخو عامجالاب (اولمعا) لاقىملاعت

 ببسل هيلعءانثلاو نآرقلا دا ابجو٠ هلعج نك<عال ليلقلا ظفللا اذه نم هليصحت نكي ىذلا ىنع'.او

 رخآ قيرطب هليصحت نكمي ملول ماتلا ءانثلاو ميظعلا حدملا بجوي امنإ اذه نآل هيلع نآرقلا لامتشا

 ىذلا رصتخملا ظفللاب هليصحتو هلمح نكمي دوصقملا مسقلا اذهنأ انيب املا اف ءةماراك ا دنا

 ميظعت ضرعم ىف ةرو "ذم ةيآلا هذه نأ تيثف ؛ نآ رمل قلى هانركذ

 لمت روك آلء ةنإ ف لاقي نأ بجوف.« نآرملا ميظعت ديفيال هوركذ ىذلا ىنعملا نأ تيثو « نآرقلا

 لولا اذه ريرقت ىف لاقي نأ نكميام ىصقأ اذهف « ىنعملا اذه لع ةيآلا هذه

 «9- رغغ مو



 ةيآلا «ىث نم باتكلا ىف انطرفام» ىلاعتهلو# مرق

 ال ومئانههقاطملا ناكنآرقلا لكن م امولعم دييقتلا اذه ناكاذإو « هللا ماكجأ ةفرعمو هللا ةفرعمو

 عورفلاو لوصأألا مولع عيمج ىلع لمتشم ريغ باتكلا اذه نا هلوقامأ . ديقملا كلذىلع

 غلبأ ىلع هيف ةروكذم ةيلصاألا لئالدلا نآل هيف لصاح هماهت هناف لوصألا ملع اهأ :لوقنف

 عورفلا لع ليصافت امأو ءابلا ةجاخ الف « ليواقاللا ليضافتو بهاذملا تاناور امأف : هوجولا

 دحاولا ربخو عامجالا نأ ىلع لد نآرقلا نا اولاق مهنأ : لوألا : نالوق انهه ءاملعلل : لوقنف

 ادار مهلا ف كلذ ناك «ةئالتلا] رطاللا ءانهن دخلا ةيلكا داك لكف"ةئر زرنعلا ىف ةجنع نتانقلاو

 ةثاولثا ةلتمأ لىدللا اذ اتا ةنعأرا قتك |رولا” 55و قرع ف

 ىنعي هباتك ىف هللا هنعل نم نعلأ ال ىلام : لوي ناك دوعسم نبا نأ ىور (لواآلا لاثلا إ)

 هنتأ مث «نآرقلا عيمج تأرق ةأرما نأ ىورو . ةلصوتسملاو . ةلصاولاو . ةمشوتملاو , ةمشاولا

 : لاقف ةمشوتسملاو ةمشاولا نعل هيف دجأ لف « نيتقدلا نيبام ةحرابلا تولت , دبع مأ نبا اي : تلاقف

 لاق هنأ هللا لوسر هب اناتأ ام ناو (هوذخف لوسرلا مكاتآ امو) ىلاعت هللا لاق . هيتدجول هيتولتول

 حضوأ قيرطب هللا باتك ىف ىنعملا اذه نادجو نكمي : لوقأو «ةمشوتسملاو ةمشاولا هللا نعلد

 «نعللاب هيلع - (هللا هنعل اديم اناطيش الإ نوعدي نإو) ءاسنلا ةروس ىف لاق ىلاعت هنال كلذ نم

 ةيآلا هذه رهاظو (هللا قلخ نريغيلف مبنرمألو) هلوق اهتلمج نم ركذو هلاعفأ حنابق هدعب ددع مث

 نعللا بجوي قلخلا ريبغت نا ىضتقي
 ىولأست الد لاقف مارحلا دجسملا ىف اسلاج ناك هللا همحر ىعفاشلا نأ ركذ (ىناثلا لاثملا)

 لاقف ؟روبنزلا لتق اذإ مرح ىف لوقت ام: لجر لاقف «ىلاعت هللا باتك نه هيف مكتبجأ الإ ءىش نع

 5 مْ (هوذخف لومرلا 0 انآ امو) ىلاعتهتلالاق :لاقف ؟ هللاباتك ىف اذه نبأ : لاقف «هيلع ءىثال»

 ها ميلع» لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاىلإ ادانسإ

 هللا باك نم هباجأف : ىدحاولا لاق . روينزلا لتق مرحبلل : لاق هنأ هنع هللا ىضر رمع ىلإ ادانسإ

 هلا كاما نال داردؤ ( نبا نام اج( كل انيق: 0 زق( تاجارذ كالثاظنتسم

 الو) لاقو (كلاومأ ملاأسالو) لاقأو (تيستك !ءاه | يلَطوأ كنيننكك اهنا اطقم لاق“. اةيمضملا

 سانلا لاومأ لكأ نع ىبنف (كنم ضارت نع ةراخجت نوكت نأ الإ لطابلأ مني كلاومأ اولكأت

 نأ ىضتقت تامومعلا هذهو « ةمرملا لصأ ىلع قبي نأ بجو ةراجتلا مدع دنعف ةراجتلا قيرطب الإ

 مكحلا بجوي تامومعلا هذهب كسلا نآل كلذو ؛ ءىث روبنزلا لتق ىذلا مرحملا لع بحيال
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 تاو ىلإ تا 55 اقاقحتساو ةواقش رثك أ حاورالا كلت تناك املكو ؛ تاناويحلا

 ىلعلدي ةيآلا هذه ير : اولاقف ةيآلا هذهب موق ةحص ىلع اوجتحاو ءابعتو ءاقش ريكا ١ نخأ

 ةيتاذلا تافصلا عيمجىف ةاواسملال وصح ضتقي ةلئاملا ظفلو . انلاثمأ ىهو الإ رئاط الو ةباد ال هنأ

 اذه. نيلئاقلا نا مث . ةلثاملا لوصح ىف ةربتعم ريغ اهيف ةاواسملاف « ةقرافملا ةيضرعلا تافصلا امأ

 لصحي امبةفراعو اهبرب ةفراعت:اناويحلا عيمج حاورأنأ اذهب تبث دق : اولاقو « هيلع اوداز لوقا

 زوجتحاو ؛ايسنج قمال رب راع نك ن1 لهدإ مللت تل نار ةنراعملا ب اسلاك

 (ريذناهف الخالإ ةمأ نم نإو) لاق ىلاعت هنام“ . مع أ رويطلاو باودلا نأ ةيآلا هذهب تبث هنأ هيلع

 ةصقب كلذ اودك أم .اهيلا هللا هلسرأ الوسر تاناويحلا هذه نم ةفئاط لكل نأب حرصت كلذو

 نآرقلا ىف ةروكذملا صصقلا رئاسو « لعلا ةصقو « دهدملا

 ةيآلا هذه امأو «لوصألا لع ىف ةديجلا لئالدلاب هانلطبأ دق خسانتلاب لوقلا نأ معاو

 تايثا ىلإ ةجاح الف « ةروكذملا رومألا ضعب ىف ةلئاللا لوصح قدص ىف ىنكي ام انركذ دقف

 ملعأ هللاو . خسانتلا لهأ هركذام

 : نالوق باتكلاب دارملا فو (ءىث نم باتكلا ىف انطرف امل ىلاعت لاق م

 عيمج ىلع لمتششملا تاومسلا ماعو شرعلا ىف ظوفجملا باتكلا هنم دارملا (لوأآلا لوقلاإل

 «ةمايقلا مويىلإ نئاكوه امب ملقلا فج» مالسلا هيلعلاق اك« ماتلا ليصفتلا ىلع تاقولخما لا 2
 مسالا ىلعالخد اذإ ماللاو كلان اآل. نيلظألا دهو , نازرملا ةتهدا را نأ «ىناثلا لوقلاو إل

 بجوف : نآر لا وه نيياسملادنع باتكلان م قباسلا دوهعملاو « قباسلا دوهعملا ىلإ فرصنا درفملا

 نآرقلا ةيآلا هذه ىف باتكلا نم دارملا نوكي نأ

 سيل هنا عم (ءىث نم باتكلا ىف انطرف ام) ىلاعت لاق فيك ::لوقيب نأ لئاقلف اذه تبث" اذإ

 سيلو « مولعلاو ثحاملا نم ريثك ليصافت الو ٠ باسحلا لع ليصافتو بطلا لع ليصافت هيف

 ؟ عورفلاو لوصاألا لع ىف مهلئالدو سانلا بهاذم ليصافت اضيأ هيف

 ءايشاألا نايبب اصوصخم نوكي نأ بحي (ءىث نم باتكلا ىف انطرف ام) هلو نأ : باوجلاو
 امفن لمعتسي ال طيرفتلا ظفل نا : لوألا : نيبجو نم هناببو اهب ةطاحالاو « اهتقرعم بحجب ىلا

 ةجاحال ام لعفيال نأ. ىف ريصقتلاو طيرفتلا ىلإ بسني ال ادحأ نآل نيبي نأ بحي اهف الإ اتابثاو
 ريثكلا وأ نآرقلا تايآ عيمج نا : ىتاثلا . هيلا جاتحي ايف رصق اذإ ايف ظفللا اذه ركذي اماو ء هيلا
 نيدلا نابب باتكلا اذه لازنأ نمد ا نأ لع مازتلالا و أ نمككتلا وأ "ةقياطملاب ةلاد اتم
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 ل لكل مولعم رمأ ةفصلا هذه. تاناويحلا نوك نال ةربتعم ةدئاف ديفيال هجولا اذه ليغ ةيآلا

 . امنع رايخالا ىف ةدئاف الف

 برقي اذهو اهقزريلفكتو اهقلخو ىلاعت هللا اهربد نأ ىف انلاثمأ اهنأ دارملا (ثلاثلا لوقلا)

 . ةرورضلاب هلوصح ىلع امع رابخالا ىرجم ىرحي هنأ ىف ىاثلا لوقلا نم

 ءرشبلا لاوحأب قلعتي ام لك باتكلا ىف ىصحأ ام ىلاعت هنأ دارملا «عبارلا لوقلاإل

 هذه عيمج باتكلا ىف نفح كادكحف ةراككفلاو ىذاكملا و. اذار قررلا و معلا خم

 سيلو (ءىثنم باتكلاف انطرفام) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو : اولاق . تاناويحلا لك ىف لاو> الا

 هانركذ ام الإ ةدئاف( مكلاثمأ ممأ الإ) هلوق بيقع مالكلا اذه دل

 ىوراك ءاهقوقحاهيلا لصوي ةمايقلام وي رشحت اهنأىف انلاثمأ اهنأ ىلاعت دارأ <« سماخلا لوقلا)

 انوا نو جلل صفي د كاف هنأ سو هيلع هلا لص ىننلا نع

 هيلع هللا لص ىنلا نم اوبلط رافكلا نأ وهو « ةيآلا مظن ىف هانرتخا ام «سداسلا لوقلاإ)

 [؟ تاناويحلا عيمج ىلإ تلصو هتيانع نا ىلاعت نيبف ؛ ةرهاظلا ةرهاقلا تازجعملاب نايتالا سو

 لخيبال نأب ناك مئاهللا ىلع هب لخبي ال ثتيح ىلإ هلضفو هتمحر تغلب نمو . ناسنالا ىلإ تلصو
 كئلوأألةحاصم ال هنأ ىلع ةرهاقلا تازجعملا كلت راهظا نم هللا عنم لدف ؛ ىلوأ ناسنالا ىلع هب

 مهيلا ميظعلا ررضلا دوع بجوي مهحارتقاو ملا ؤس قفو ىلع اهرابظا نأو « اهرابظأ ىف نيلئاسلا

 ةيآلا هذه أرق امل هنأ ٠ ةئيبع نب نايفس نع ىناطخلا ناملس وبأ هاور ام (عباسلا لوقلاإل

 نم مهنمو ؛دسألا مادقإ مدقي نم مهنف مكاهيلا ضعي نم هبش هيفو الإ ىدآ ضرالا ىفام : لاق

 نم مهنمو « سواطلا لعفك سوطتي نم مهنمو « بلكلا حابن حبفي نم مهنمو «بئذلا ودع ودعي

 كلذكف « هيف غلو هعيجر نع لجرلا ماق اذاو ةكرت بيطلا ماعطلا هيلا قلأ ول هناف ريزنخلا هبشي

 ءابظفح ةدحاو ةرم تأطخأ ناف ءاهنم ةدحاو ظفحي مل ةمكح نيسمخ عمسول نم نيبمدآلا نم دحن

 هنع هآور الإ اساجم ساجب لو

 اذهف ءزارتحالاو راذحلا ىف غلابف , عابسلاو مثاهيلا رشاعت امنا كنا ىخأ اي عاف : لاق م

 عضوم ا اذه ىف ليق ام ةلمج

 هلل ةعيطم ةديعس تناك نا ةيرشبلا حاورألا نأ ىلإ خسانتلاب نولئاقلا بهذ «ةثلاثلا ةلأسملا)

 مير كارلا نا كيل لإ لفتت اتارم ةكرل اا ةارهاطلا قالخ الايزو ةقحأ فر اكملاب اةف وصوم كل اغت

 نادبأ ىلإ لقنت اهناف ةيصاع ةلهاج ةيقش تناك نا امأو ؛ ةكئالملا ملاع ةطلاخم ىلإ لقنت اهنا : اولاق
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 لعاج) ةكئالملا ةفص ىف لاقىللاعت هنأ : تلاثااو . ريطلا ىف مالكلا اذه 8 حانجلا ركذف

 جرخيل (هيحانحي ريطي رئاط الو) هلوق انهه ركذف (عابرو ثالثو ىنثم ةحنجأ ىلوأ السر ةكالملا
 تالا نك الا نادآ ناك نيل متي امنا مالكلا اذه نم دوصقملا نأ انب اناف' تكتل | هع

 : هنماالاع لعأ ناك نك ك1 57

 ؟ رئاطلاو ةبادلا دارفأ عم (م.أ الإ) لاق فيك (عبارلا لاؤسلا)

 ن) نعااينتمو قارعسلاللا عم لعاللاد (لئال ال ةبادكن اهقوزأ ةلؤت ناك اكل: كاولتار

 . ىعملا ىلع (ممأ الإ) هلوق لمح مرجال .رويط الو باود نه امو : لوقي

 ةمأ مئاهبلا نم فنص لك نإ لاقي : ءارفلا لاق (<لاثمأ ممأ الإ) هلوق © سماخلا لاؤسلا إل

 . ةمأ بالكلا لع «ابلتقب ترمآل ممألا نم ةمأ بالكلا نأ الول» ثيدحلا ىف ءاجو

 كدي امامه سلو ءاتلاثمأ رويظلاو!تاذدلا 'هتسه:نأ لع تلد ةيآلا ”لاوقتف" اذه كلين اذ

 هوجولا لكنم ةلثاملا لوصح دارملا : لاقي نأ نكمي الو تلصح قناعملا ىأ ىف ةلثاملا هذه نأ لع

 ةيآلا ىف ةلالدال هنأ رهظف لطاب كلذو ةقلخلاو ةفصلاو ةروصلا ىف انل الاثمأ اهنوكبحب ناكل الاو

 . كلذ اونيبف رومآلاو لاوحالا ىأ ىف تاضح ةلثاملا كلت نأ لع

 نيبو رشبلا نيب ةلثاملاب هيف ىلاعت هللا ِ ىذلا رماألا نييعت ىف سانلا فلتخا : باوجلاو

 : الاوقأ هيف اوركذو رويطلاو باودل

 ىتوفرعي « ديرب : لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىدحاولا لقن (لوآلا لوقلا إل

 : اولاو نيرسفملا نه ةميظع ةفئاط بهذ لوقلا اذه ىلإو . ىنتودمحبو ىتوحبسيو ىتودحوبو

 نم نإو) ىلاعت هلوقب هيلع اوجتحاو . هحبستو هدحوتو هدمحتو هللا فرعت تاناويحلا هذه نا

 ىلاعت هنأ امبو (هحيستو هتالص ملع دق لك) تاناويملا ةفص ىف هلوقبو (هدمحب حبسي الإ ءىث
 :تانآلا هده ىفاهقبقحاو لوقلا انها زيوت ىانيضقتما دقو , دهدحلا تطاح رو لفل تلك

 ةفرعم : ءايشأ ةعبرأ نع الإ ءىث لك نع مئاهبلا لوقع تمهبأ : لاق هنأ ءادردلا ىنأ نعو

 . هبحاصل امهنم دحاو لكؤيبو « ىثنآلاو ركذلا ةفرعمو « قزرلا بلطو ؛ هللا

 هللا ىلإ جعي ةمايقلا موي ءاج اثبع اروفصعلتق نم» لاق 3 ملسو هيلع هللا لصونلا نع ىودو

 «ضراأألا شاشخ نم لك ! ىنعدي مو ىب عفتتي مل اثبع ىلتق اذه نإ براي لوقي
 هبشي ثيحب ةقواذم اهنوك ىفو تاعامجو امنأ اهنوك ىف مكلاثمأ ممأ الإ دارملا «ىئاثلا لوقلاوإ)

 لمحل وقي نألئاسللنأ الإ . سنالاك ضءب نماهضعإ دلاوتيو ؛ ضعبباهضعب سنأي و ءاضعب اهضعب



لا «رئاط الو ضرآلاىف ةباد نم امود ىلاعت هلوق ١"
 ةيآ

 :راه نوط اهلعفل نيفلكللل ةحلصم ةرهاقلا تارجعملا هذ #ه راهظا ىف ناك واف ٍ تيان ىلا عيمج

 لدي كلذو.اهعفانمو اهحلاصمع تاناويحلا نم ءىش ىلع لاس ١ هنأ رهظا مم 0 أم لخس نأ 0

 ظنلا هجووه اذهف.نيفلكملا لاصمب لخب اهراهظا نال ؛ تازجعملا كلت رهظي مل اما ىلاعت هنأ ىلع

 . ملعأ هللاو اهلبق ام نيبو ةبآلا هذه نيب ةيسانملاو

 مهنأ نيبو رافكلا ركذ مدق املدىلاعت هنأ : ىضاقلا لاق . مظنلا ةيفيك ىف (ىلاثلا هجولا])

 هيحان ريطر رئاطالو ندا َّق ةيأد نمامو) هلوشب هدعل اضيأ نيد : كورشحت و هليأ للا كوعجري

 سانلا قح ىف لصاح وه اي ثعبلاو رشحلا نأ نايب : دوصقملاو ء نورشحي مهنأف (مكلانمأ مهأالإ

 . ماملا قح ىف لصاح اضيأ وهف

 ع

 هللا قلخ ام عيمجل ريطي ثيحب نوكي ول كي يجن وكج نأ نإ ناوي يلا 7 ةيناثلا ةل أملا)

 تالاؤسةيآلاىفو . ريطي نأامإو « بدي نأامإ . نيتفصلانيتاهنعولخ الهناف , تانا وحلا نمىلاعت

 حبسيامرئاسو « رحبلا ناتيح لثمنيمسقلا نيذه ىف لخدي الامن اويحلا نم (ل وألا لا وسلا )

 "هلفن شك ةماخاأف

 ا لاب نجم | ءانبإ هق [كرقتلا نأ تسلل ف نمت ابنا ون نأ دعو ؟تارذلاو

 نم ةغللا ىلا برقأ بيبدلاب اهفصو نأ الإ « ءاوحلا ىف حبسي ريطلا نأ ٠ ءاملا ىف حبست

 . ناريطلاب اهفصو

 ؟ ضرالا ىف اهنوكب ةبادلا دييقت ىف ةدّئافلا اه (ىناثلا لالا ١

 اجاجتحا ءاهسلا ىف ام نود ركذلاب ضرألا ىف ام صخ هنأ : لوألا : نيهجو نم باوجلاو

 رن 1 ىلا د دع انآ داق اكلا لا ضال نتف رانلثم الخ اك ناار ءاهسلا قف امانا ويطالب

 ةرهاقلا تازجعملا راهظا ناك ولف تاناويحلا هذه ىف ةلصاح تناك امل ىلاعت هللا ةيانع نأ مالكلا

 ناشر نازل ىف ودأ ناك نم كذب متي امنا دوصقملا اذهو . اهراهظا نم هللا عنم امل ةحلصم

 . ضرالا ىف اهبتوكب ةبادلا ديق ىنعملا اذهلف « هنم الاح ىللعأ ناكنم ركذب ال

 . هيحانحي ريطي اما رئاطلكنأ عم ؟ (هيحانجي ريطي) هلوقىف ةدئافلا ام (تلاثلا لاؤسلا)

 1 7 [ هن هلرقك ككل اوكف ام١_.هكفماوللا ادهن نأ: لوألا : هوجو نم ةنف باوجلاو

 عارسالا دارهاو ىتجاح ىفرط هدبعل لجرلا لوقيدق هنأ : ىناثلا . جرب هيلا تيشمو ىنب هتءلك: لاقي

 ىساما لاق . حانجلاب ال ناريطلا لصحي دقف : ريدقتلا اذه ىلعو

 !1 7و تلفاز هيلا | رراط
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 55 ةيالاعرئاط الو ضرأللا ىف ةباد نمافوَد كاك هلوق

 طرقاَم «لاَنمأ مال هبحاتجب جروطب ءاَط الو ضر : باد نماَمَو
 دا هسا -

 يدور ه0 12 2 برجل هل م

 تنور رع 8 ! مث ءى نم باتكلا ف

 ىف بجوف ؛ ةجحلا متت الو ليلدلا رقتسيال نأ ىلإ ىضفي كلذو ؛ هل ةياغ الام ىلإ !ذكهو ءاعبارو
 ارهايلا ةل الذل او ةزرهاقلا ةذجملا نم قبس اع ءاقتك »لا 1 فايا اذه دك قالا لأ

 دنع اونمؤي مل واف ؛ ةرهاقلا تازجعملا نم هوبلط ام مهاطعأ ول ىلاعت هنأ (ثلاثلا هجولاول

 اذه مهاطعأ اف - اذه نع مهنوص هللا ةحر تضتقاف ؛ لاصئتسالا باذع اوقحتسال اهروبظ

 كلو) لاق ىبدملا اذهلف : ةمحراا هذه ةيفيك نويلعيال اوناك نإو : مهيلعىلاعت هنم ةمحر بولطملا

 (نودلعيال مرثكأ

 لب ةدئافلا بلطل ال تازجعملا هذه نوبلطي امنإ مهنأ مهنم لع ىلاعت هنأ 4 عبارلا هجولاو)

 ماطعأام ببسلا اذهلف ءنونمؤيال مهف مهمولطم مهاطعأول ىلاعت هنأ ملعو . بصعتااو دانعلا لجالل

 (نودلعي ال مرثكأ نكلو) .هلوق نم .دارملاف: كلذ ىف .ةدئاف ال هنأ كافت هملعل مهيولطم

 مهيطعي ال ىلاعت هللا ناذف بصعتلاو تنعتلا ليبس ىلع كلذ اوبلط امل مهنأ نويلعي ال موقلا نأ وه

 مهيطعي ىلاعت هللا ناكذئينحو ؛ ةدئافلا بلط ليبس ىلع كلذ اوبلطا نيلقاع نيملاع اوناكولو . مهمولطم

 . ملعأ هللاو :هوجولا ليك أ لع بولطملا كلذ

 قط ردام ملائمأ ممأ الإ هيحانحي ريطي رئاط الو ضرألا ىف ةباد نم اموإل ىلاعت هلوق

 (نورشح ممر ىلإ مل ءىش نم باتكلا

 1101 ةنآلا ف

 ةيآلا ىف نيب ىلاعت هنأ : لوألا : ناهجو هيف لوقنف « مظنلا هجو ريرقت ىف (ىلوآلا ةلأسملاإ)

 اهراهظا نكي مل امل هنأ الإ . اهرهظال و اهلعفل مهل ةحلصم تازجعملا رئاس لازنا ناكول هنأ ىلوألا

 . متي اسما باوجلا اذهو . اهرهظأ ام مرجال : نيفلكملل ةحلصم

 هررقو ؛ كاذك مالا نأ نيبف كاذب مهلع لضفتيو نيفلكملا لاصم ىعاري ىلاعت هنأ تبث اذإ

 هللا لضف لوصو ىف (؟كلاثمأ ممأ الإ هيحانجب ريطي رئاطالو ضرألا ىف ةياد نم امو) لاق نأب

 ىلا ةلصاو هتيانعراث 1 تناكاذاف . سوسحملادهاشملا سمالاككلذو : مهياا هناسحاو هتمحرو هتيانعو



 ةيآلا «نوعمس نيذلا بيجتسي امتاد ىلاعت هلوق ١

 : اولاق مهنالكلذو « ٍلسو هيلع هللا ىلص دم ةوبن ىركنم تاهبشنم عبارلا عونلا اذه نأ معا

 ! ةرهأ] ه دعم و ةرهاف ةيأأ ةنلع لنا دلهق هللا دنع نما الوسر ناك ول

 انا هيأ قأ دق ملسو هيلع هللا ىلص دم ناك ول : لاقف نعط ةدحللا ضعب نأ

 (ةيآ لزني نأ ىلع رداق هللا نإ) لاق املو (ةيآ هيلعلزنأ الول) رافكلا كئلوأ لوقي نأ حص

 هب مهادحت سو هيلع هللا ىلص هنأ ليلدب « ةرهاب ةنييو ةرهاق ةزجعم نآرقلا نأ : هنع باوجلاو

 . ازجعم هنو؟ ىلع لدي كلذو « هتضراعم نع اوزجعف

 (هبر نم ةيآ هيلع لزنأ الول) اولاق فيكف كلذك سالا ناك اذاف : لاقي نأ قب

 : هوجو نِه هنع مارا: لوقف

 ١ اولاقو « دانعلاو جاجللا ليبس ىلع ازجعم نآرققلا ن وك ىف اونعطموقللا لعل « لولا هجولا :

 الا وار مولا وا ةار وتلا ىءاك اك رجتملا سنج نم ناوكي ال باتكلاو : تتكتلا_سنُج نم هن 7

  20ملا ل فلا هما

 رحبلا قلف لثم ءايبنالا رئاستازجعم سذج نم ةرهاق تازجعم اوبلط مهنأ (ىلناثلا هجولاوإل

 1 801كيلو

 لازنإ لثم جاجللاو تنعتلا ليبس ىلع تازجعملاو تايآلا ديزم اوبلطمهنأ (ثلاثلا هجولاوإل

 . نيرفاكلا نع هاكحام رئاسو افسك ءامسلا طاقسإو ةكئالملا

 قحلاوهاذهناكنإ مهللا) هلوقىفمهضعب سعملاعتهللاهاكحامدارملان وكي نأ 4 عبارلا هجولاول

 . ةيالاظفل اهلمتحيامت هوجولاهذهلكف (ميلأ باذعب انتثاوأ ءامسلانم ةراجحانياعرطمأف كدنع نم

 رداق ىلاعت هنأ ىنعي (ةيآ لزني نأ ىلع رداق هللا نإ لق) هلوقف محلا ؤ- نع باجأ ىلاعت هنإ مث

 هذه ريسفت ىف اوفلتخاو (نويلعيال ممرثك أ نكلو) هومتحرتقاام ليصحتو هومتبلطام داحبإ ىلع

 : هوجو ىلع ةملكلا

 نآرقلا ىهو ةرهاق ةزجعمو ةرهاب ةبآ لزنأ امل ىلاعت هنأ دارملا نوكي نأ (لوالا هجولاإ)

 لعف ءاش ناف ىمالاو مكحلا هل هناحبس هللاو . لطابلا تنعتلاو مكحتلا ىرجم اي راج ةدايزلا بلط ناك

 قفو ىلعوأ ؛ ةنسلا لهأ لوق ىلع ةئيشملا ضحم بسحب الإ نوكتال هتيلعاف ناف : لعفي ملءاش نإو

 « مهتابلاطمو سانلاتاحارتقا قفو ىلع نوكتال اهناف : نيريدقتلا ىلعو « ةلزتعملا لوق ىلع ةحاصملا

 . اهيلا مهيحي مل ءاش نإو «٠ اهيلا مهءاجأ ءاش ناف

 رذع مهل قبي مل ةيفاكلا ةرهابلا ةلالدلاو ةرهاقلا ةزجعملا تربظ امل هنأ وه «(ىناثلا هجولاو إل
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 5 0 لمَرَكأ

 « نوءعجري هيلا م هللا مهثعبي ىنوملاو نوعمسي نيذلا بيجتسي امنإ إ) ىلاعت هلوق

 امنإ) لاقف رفكلا نوكرتيالو نامبالا نولبقيال ثيحب مهنوك ىف ببسلا نيب ىلاعت هنأ معا

 «قوعمسيال نيذلا ىنوملا ةلتنمب كوقدصي نأ لع صرح ن يذلا نأ ىعي (نوعمسي نيذلا بيج

 تيجتسي نيب قرفلا : ىسع نأ ىل إع لاق (ىنوملا عمستال كنإ) هلوةك٠ ؛ عمسي نم تيس ]و

 لوقك ةفلاخملاب بني دق هنازل يع كاذك سلو هلا عد ان ةلاوه ى جس نا 2

 !اخأ : بيجما لوقيف ؟ فلاخت مأ بهذملا اذه ىف قفاوتأ : لئاقلا

 ىلإ مهئاجلإ ىلع هتردقل لثم هنأ : لوالا : نالوق هيفف 4 هللا مهثعبي ىتوملاوإل هلوق امأو

 نوءجري هيلا مث ةمايقلاءوي روبقلا نم ىتوملا ثعبي نأ ىلعرداقلا وه ىلاعت هنأ : دارملاو « ةياجتسالا

 تنأو نام الا ةايحب رافكلا ءالؤه بواق ءاحإ ىلع رداقلا وه ىلاعت هنأ انهه كلذكف « ءارجلل

 . هيلع ردقت ال

 «نوعجري هيلا مث هللا مهثعبي ةرفكلا ىنعي ىتوملا ءالؤهو : ىنعملا نأ (ىناثلا لوقااوإل

 : لوقأو ٠ هاا حتفب (نوءجري) ”ىرقو « مبعامتسا ىلإ ليبس الف كلذ لبق امأو . نوعمسي ذي

 حلصأو ؛« تانوفعلا عاونأو ميقلاو ديدصلاو نقنلا هنم رهظي حورلا نع ىلاخلا دسجلا نأ كش اال

 بجوتس انونجم اهحاص نوكي لقعلا نع ةيلانخلا حورلا اضيأو ؛ بارتلا تحت نفدي نأ هلاوحأ

 ةفرعم نودب لقعلا اضيأو « دسجلا ىلإ ةبسنلاب حورلاك حورلا ىلإ ةب-ذلاب لقعلاو سبحلاو ديقلا

 ىلإ لقعلا ةبسذك لقعلا ىلإ ةفرعملاو ديحوتلا ةبسنف ؛ لطابلا عئاضلاك هتعاطو هنافصو ىلاعت هللا

 هذه نع ةيلاخلا سفنلاف . حوراا حور حور هتبحمو هللا ةفرعفف . دسجلا ىلإ حورلا ةبسنو ؛ حورلا

 مهنأب نيرصملا رافكلا كتلوأ ىلاعت هللا فصو ببسلا اذهلف « تاومألا ةفصب نوكت ةفرعملا

 . ملعأ هللاو . ىتوملا

 نكقو ديلا لو نأ لع نرئاخ هنأ نإب لكاطر نهال هلع لذ الول اولاقو + ىلاعت هلوق

 (نوئلعي ال مرتك أ

 8]6_رخف اد



 ةيآلا «ريبخلا مكحلا رودي دداع انارد ضال هو د[ لاعت هلوق ا

 ةحلاص اضيأ ىهف رفكلل تحلص ابهنأ اء ةردقلا هذه تناك نا امأو : ةلاحال هنم رفكلا اذه

 ةيعادلالا ءرخآلا ىلع نيفرطلا دحأ ناحجر عنتمانيفرطلاىلإ ةردقلا ةبسن توتسا الف « ناميالل

 ةيعادلا كلت قلاخنأ تبثف « لسلستلا عقو الاو «دبعلا نم سيل ةيعادلا كلتا لوص-ورو ةحجرم

 عومجب قااخ نا تبثف : لعفال بجوم ةلصاحلا ةيعادلا عم ةردقلا عومج نأ تبثو ؛ ىلاعت هللا وه

 .ناممالا كلذل ديرمريغو « رفكلا كلذلديرم رفكلا كلذل ةمزاتسملا ةيعادلا كلت عم ةردقلا كلت

 . نآرةلارهاظ عم ناهربلا قباطتينأنم ىوقأ نايبالو . ةيآلا هذهب رهاظىوق ىنيقيلا ناهربلا اذبف
 وه ءاجلالا و . ىضاقتلا لاق . هيلع مهعمل نامالا ىلإ مهئجلي نأ هللا ءاش ولو دارملا : ةلزتعملا تلاق

 . ناممالا ريغ ءىش لعف نم نوعنتمي ذئنيحو ؛ هنم مهعنا نامالا ريغ اولواحوا مهنأ مهماعي نأ

 لجرلا اذهو « ريظعلا عما همشح نه كانه رضحو ناطلساا ةريضحب لصح ول انكأ نإ . لاك

 كلذ لتق دصق نم هل اعنام ريصي ىلعلا اذه ناف « لاحلا ىف هولتقل ناطلسلا كلذ لتقب مهول هنأ مع

 :ءانجدإ دكف *لقتلا كلذ نملوت لإ راخلم:هنتركعل ايل كلذ قوكك ور اطلب

 مهفيلكت ليزي كلذ نآل ءاجلالا اذه لعف كرت اممبإ ىلاعت هنا : لوقنف ءاجلالا تفرع اذإ

 لبق نم هنوراتخي امب اوعفتشي نأ ىلاعت دارأ امإو . عسب ١ ناك ممم عقب أم نوكحي

 . ارايتخاالإ نوكي ال كلذو « باوثلا ىلإ ةلصولا ةهج نم مهسفنأ

 ىلإو نامبالا ىلإ ىعادلا نوك لاح نامالا ىلع مادقالا مهنم دارأ ىلاعت هنأ : باوجلاو

 ليضحتب مالا نال « قاطي الامفيلكتلوالاو . ناحجرلا اذه لوص>لاح وأ ةيوسلا ىلع رفكلا

 فرطلاف ىناثلا ناكنإو ؛ لاحوهو نيضيقنلا نيب عمباب فيلكت  ءاوتسالالوصح لاح ناحجرلا

 ىانت ماسقأألا هذه لكو ؛ عوقولا عنتم نوكي حوجرملا فرطلاو ؛ عوقولا بجاو نوكي حجارلا

 . ملعأ هللاو . ةيلكلاب مهلوق طقسف « رايتخالاو ةنكملا نم هوركذام

 ؛ ةلاحلا هذه نع هل ىهن (نيلهاجلا نم ننوكتت الف) ةيآلا رخآ ىف ىلاعت هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 لديال (نيقفانملاو نيرفاكلا عطت الو) هلوق نأ اي ةلاخلا هذه لثم ىلع همادقإ ىضتقيال ىبنلا اذدو

 ىلع كرسحت دتشي نأ ىغبني ال هنأ دوصقملاو « مهنيد لبقو مهءاطأ ملسو هيلع هللا لص هنأ ىلع

 ؛ لهاجلالاحنم كلاح برقكلذ تلعفول كناف كنعمهضارعإ نم عزجت نأ زوجي الو « مهبذكت

 . ملعأ هللاو . ةلاحلا هذه لثم نع هلرجزلاو ديعبتلا باطخلا ظياغت نم دوصقملاو



 ل ةيآلا «مهضارعإ كيلع رك ناك ناو» ىلاعت هلوق

 ضرألا ىف واق كك ا كاع عر َناكنِإَ

 اصاص 6 راسم ل هه رز هو

 01 5 2” او ا مهنا .ملافاَنُمرأ

 عمو َنيلهاجلا

 انلس وأ نص رالا ف اقف شن نأ كعطتسا ناف ب ءإ كيلع ربك ناكنا د ىلاعت هلوق

 : لئاسم ةيآلا َّق

 لفون نب نماع نب. ثرخلا نا. :! امهنع هللا ئضر سابع, نبا نع:ىورملا, (ىلوآلا ةلاسملا )ل

 هللا دنع نم ةيآب انتئا دمحاي : اولاقف « شيرق نم رفن ىف ملسو هيلع هللا للص ىنلا ىنأ ىانم دبع نبا

 هللا لص هللا لوسر نع اوضرعأف اهب مهيتأي نأ هللا أف كب قدصن اناف لعفت ءايبناألا تناكاك

 نا الازع مهضارعإ كيلعربك ناكناو : ىنعملاو .ةيآلا هذه تلزنف « هيلع كلذ قدثف سو هيلع

 |عفاق ءامسلا ىف املس وأ ضراألا ف اقفن ىنتبت نأ, تعطتسا ناف ؛ نآرقأا ةخحو :؛ كب

 هل ضرآلا ف برس قفنااو . سوفنلا ىف مولعم هنآل فذحلا اذه نسحو . فوذحم باوجلاف

 نمادعدل م «رعقلا ىلإ ضرآلا بقثي عوبريلا نآل عوبريلا ءاقفان هنمو ء نسا ناك ىلإ ندلخ

 نم اذفنم هل لعجب ىأ ءاًمفن ضراآلا قفني هناكف « رخآ بناج نم ضراألا هجو ىلإ رعقلا كلذ

 . عوبرياا هذختي ىذلا ءاقفانلاكرظيام ريغ رمضي هنأل اقفانم قفانملا ىمس اضيأ هنمو . رخآ بناج

 اذه نم دوصقملاو . كدعصم ىلإ كدلسي ىذلا ءىثلا وهو ؛ ةمالسلا نم قتشم وهف ملسلا امأو

 ناميالا رع مهضارعا ببسب ىذأتيال نأو « مهناميإ نع هعمط لوسرلا عطقي نا مالكلا

 . رفكلاىلع مهلابقإو
 مهاده هللا ءاش ولو : هريدقت (ىدحلا ىلع مبعمل هللا ءاش ولو) ىلاعت هلوق 4ةيناثلا ةلأسملا))

 هنأ ىلع لدي كلذو : مهاده ءاشام هنا : لاقينأ بجو ؛ ىدحلا ىلع مبعج امّْيحو ىدحلا ىلع مهعم

 ةردق نارهاظا اذه برقي ىذلاو  رفكلا ىلع هءاقبا ديرب لب رفاكلا نم ناميالا ديربال ىلاعت

 هل ةحلاص نكت ىل ناف ؛ هل ةحلاص ريغ وأ « ناميالل ةحلاص نروكت نأ امإ رفكلا ىلع رفاكلا

 دارأ دق نوكي ةردقلا هذه قلافن . نامءالل ةحلاص ريغو « رفكلل ةمزاتسم رفكلا لع ةردقلاف



 ةبآلا «كلبق نم لسر تيذك دقلو» لاعت هلوق " 3

 ه2 هاش ملام رث مر ربات

 ا - اوذوأو اوبذكحأم لع اوريص َكلبَق نمل سر تبذك دق

 م نيس 0 ب نم كل اج دَقلَو هللا ت ا لدا رص

 انرصن مهاتأ ىت> كلتا اين 1اس اهدا وطار لبنك هلز ١ لير استلل»

 (نيلسرملا أبن نم كءاج دقلو هللا تاملكل لدبه الو

 ” ناتلاس ةيآلا ْق

 نا نيب نأب ىلوألا ةيآلا ىف هلوسر بلق نع نزحلا لازأ ىلاعت هنا ٍلعا «ىلوألا ةلأسملا)

 هبلقنع نزلا ةلازإ ىف ا ةبآلا هده نيا لاك أ كاك 2 فارغ دكت

 ىلع اوربص ءايبنألا كئلوأ ناو « ةلماعملا هذه لثمب مهءايبنأ اولماع مالا رئاس نأ نا نأب كاذو

 ثوعبم كنأل ةقيرطلا هذه مازتلاب ىلوأتنأف رفظلاو حتفلاو رصنلا مهاتأ ىتح مهئاذياو مهيذكت

 هلوقب دعولا اذه ىلاعت ىوقو دك أ مث . اورفظ اك رفظت اوربص اك ربصاف « نيملاعلا عيمج ىلإ

 ٌليدمتلاو فلخللا قرطت نكمي الو « قدصو قحرضنلاب. كايا هللا دعو نا ىنعي هللا تاملكل لدبمالو

 (ىلسرو انأ نيلغألل هللا بتك ) هلوقو (نيلسرملا اندابعل انتملك تقبس دقلو) ىلاعت هلوق هريظنو هيلا

 نآرقلا ىف مريخ ىأ (نيلسرملا أبن نم كءاج دقلو) هلوقو لاحم ىلاعت هللا مالكىف فاخلاف ةلمجابو

 لاقو . رطم نم انباصأ لوقت اك . ةلص انبه «نم» شفخالا لاق . مبموق انرمدو مهانيجنأ فيك

 ل مااا اهت لقاك ىلا عم دازت امنإو «بجاولا ىف دازتال اهناأل كلذ زوحيال : هريغ

 مهلك صصقال ءايبنلا ضعب صصق مالسلا هيلع لوسرلا ىلإ لصاولا ناف ءضيعبتلل انبه ىهو

 ةلالدارمضأرمضم «ءاج» لعافو (كيلع صصقن مل نم مهنمو كيلع انصصق نم مهنم) ىلاعت لاق اك

 اوين وم كراك فلورا نا ظوزب كلف ناوكذللا

 لك نال لاعفالا قلخىف انلوق ىلع لدي (هّللا تاملكل لدبم الو) ىلاعت هلوق ا ةلأسملا)

 عنتما ربخلا كلذ ىلإ ريغتلا قرطت عنتما اذإو « ريغتلا عنتمم ربخلا كلذف : هعوقو نع هللا ربخأام

 هنم رفكلا كرت ناك رفكلا ىلع تومي هنأب مهضعب نع هللا ربخأ اذاف . هنع ربخملا ىلإ ريغتلا قرطت

 . معأ هللاو . قاطيال ام افيلكت ناميالاب هفيلكت ناكف .الاحي



 "م ةيآلا«نولوقي ىذلا كنزحيال هنا لعن دقد ىلاعت هلوق

 ةينالعلا ىف هنوبذكي اوناك مهنكلو رسلا ىف هنوبذكي اوناكام موقلا نأ (لرآلا هجولا)

 صاعنب ثرحلا نأ : اهادحإ : تاياور هجولا اذه حيحصتل اوركذمث . ةوبنلاو نآرقلا نودححيو

 كي نم تنال نحتف انضرأ نم تلطخحت كلاكيت قإرانكل ر طم ايدك امدبلا حا لاق شرف

 دم نع ىتربخأ محلا ابأاي:لهج ىنآل لاق قيرش نب سنخالا نأ ىور : اهناثو . ببسلا اذهل

 بذك امو قداصل ًادمت نإ هللاو هل لاقف  انريغ دحأ اندنع سيل هناف بذاك مأ وه قداصأ

 .!هشيرق زامل نوك.)ذاه قرجلاوو ةباكطئاكاو ةياقتملا و اولا يدق ود [تهذ اذ نككلاو ذك

 . ةيآلا هذه تلزنف

 مهنكلو مهولقب كنوبذكي ال موقلا نأ ريدقتاا اذه ىلع ةيآلا ىنعم : لوقنف اذه تفرع اذإ

 اودحجو)ىسوم ةصقفف ىلاعتهلوق هريظنو دعبت ريغ اذهو موق رهاظو مهتسلأ كتوبن نودحجب
 . (اولعو املظ مهسفنأ اهتنقيتساو ام

 ليوطلارهدلا كوبرج مهنالباذك تنأ كنإ نولوقيال هنأ ةبآلا ليوأت ىف (ىناثلا هجولا)
 |ودحج نكل و بذاك كنإكيفذولوةبالف نيمالاب كوس و ةتبلا ًابذك كما دجو امو ديدملا نامزلاو

 هسفن نم ليخت هلجألف ناصقن و لبخ عون هل ضرع ًادمحنأ اودقتعاممناأل امإ كتلاسرو كتوبن ةحص

 ىف بذك ام هنا : اولاق مهنالوأ بذكلا ىلإ هنوبسنيال : ريدقتلا اذهبو « هللا دنع نم الوسر هنوك

 .دحارولاهدزلا !ذهءاف الإ رايك ىف ننيمأ هالي يرومالا 5

 موقلا نامث . هاوعد قفو ىلع ةرهاقلا تازجعملا تريظامل هنا : ليوأتلا ف ( ثلاثلا هجولا)

 الجر نا هريظنو , نوبذك امنإو , كوبذك ام موقلا نا هل لاق ىلاعت هتلاف بيذكتلا ىلع اورصأ

 سلو: ئتاهأ امو.« كناهأام هنا دبعلا يأ دا رجالا هذه لاقف رحال 1 !اهع تاق ١

 كلذ ةناها نا : هريرقتو . نأشلا ميخفت و ألا ميظعت دوصقملا لب هنع ةناهالا ىن هنم دوصقملا

 (هللا نوعيابي امنإ كنوعيابي نيذلا نا) ىلاعت هلوق هريظنو . هتناها ىرجم ةيراج دبعلا

 مهناف) هلوق نم دارملا لاقي نأ وه :لابلاب رطخ مالكوهو ليوأتلا ىف 4عبارلا هجولاوإل

 وهو ؛ اقلطم قدصلا ىلع ةزجعملا ةلالد نوركتب لب بيذكتلا اذ كنوصخبال ىأ (كنوبذكيال

 .رحب اهنا ةزجعملك ىف نولوَي مهنا دارماو (نودحجب هللا تايآب نيملاظلا نكلو) هلوق نم دارملا

 نييعتلا ىلع كنوبذكيال مهنا : ريدقتلا ناكف . قالطالا ىلع قدصلا ىلع ةزجعملا ةلالد نوركتيو

 . ملعأ هللاو « لسرلاو ءايبناألا عيج نوبذكي موقلا ل



 ةياالا«نولوةي ىذلا كنزحيل هنإ لعندق» ىلاعت هلوق 1

 تاحأنو كلذ ىلاعتهللاركذ دقو : هلام َّق نعطلا ىلع رسنااو 0 عانتماب نولدتانا رناكو : لاح

 لوقلا نم ىغبني الام ركذو ةهافسلاب هبفاشي ناك نم مهنمو اهركذ مدقت ىتاا ةريثكلا هوجولاب هنع

 لإ نراك اوناك ليقف« وهام نزلا. اكاذا نأ اوقلتخاو ..ةيآلاةانه ىف ىلاعت هتلا هركؤي ئذلا وهو

 هب نونمؤي ال مهنأ نو-رصي اوناك مهنإ : ليقو . نسحلا لوق وهو نوذجمو نهاكو رعاشو رحاس

 كاملا و تقكتلا ىلإ نوت را وناكت لاق تعنت نتج واهني د ناوليشن الو

 ىازلا مضو ءايلا حيتفب نوقابلاو ىازلا رسكو ءايلا مضي (كنزحيل) عفان أرق (ةيناثلا ةلأسملا)

 : يأ اذك ىنزح لاش ناعل امهو

 ةددشمكنوبذكي نوقايلاو ةفيفخ (كنوبذكيال مهناف) ىناسكلاو عمان أرق «ةثلاثلا ةلأسملا)

 : نيهجو قرفلا ريرقت ىف اوركذ مث ارهاظ اقرذ امه نأ 1ك : نالوق نيتءارقلا نيتاه قو

 ىلإ هتبسن اذإ لجرلا تبذك لوقت برعلا نأب ججتحو . فيفختلاب أرقي ىناسكلا ناك : امهدحأ

 مل نإو بذك هب ثدحي ىذلا نأ تربخأ اذإ هتبذك أو لولا نم ليطابألا هعنص ىلإو بذكلا

 0 ىذلا نأ هيك ىعمو تيذك هل تاق هتدك ىعم 9 جاجزلا لاق . ةعنصو هلاعتفاب كلذ نكي

 لاعتفالا ليبس ىلع هب قأو بذكلا كلذ فلكت لئاقلا كلذ نأ ءاعدا ريغ نم هسفن ىف بذك هب

 جيورتلاو لاعتقالا ليبس ىلع كلذركذام مالسلاهيلع ادم نأ نودقتعي اوناك موقلا ناكف . دصقلاو

 ىناثلا, قرفلا و !'لظاناهاسقت ىف وهف 'هليخت' ىذلا' كلذ ةثأ الإ « ةلاطرلا كلتزو ةزرنلا كلج اةك ليخت لب

 قدصلاب كنوفرعي منال ايذاك كنوفداصيال ىأ (كنوبذكيال) ىنعم نوكي نأز وي : ىلعوبأ لاق

 لاوح ألا هذه لعهتقداصاذإ هتدمت تنسحأو هتبيحأف ًادوم هتبصأ اذإ لجرلا تدم أ لاقي ايةنامآألاو

 نيت ءارقلا ىنعم نوك نأ تاك اعرب لاق .٠ نيتءارقلا نيتاه 3و قرذال أ «ىلاثلا لوقلاو ١

 هتاطخو هتهسشو هتنذ لوقت ا” تر ذك هل لوقي ناب كيدكلا ىلا ةيسنلا ليعفتلا ىعم نال اذكإو

 ىنعملا اذهىف اح دقو تاكو هّللأ كاقسمأ كلق طا ةتعرو هتيهسو ءال هذه تلعف هل ثأق ئأ

 : ةمرلا وذ لاق . هللا كاّمس هل تلق ىأ هتيقسأ اولاقهتاعفأ

 تلعف نإالإ ءادحاو نيتءارقلاىنعم نوكي ردقتلا اذهىلعف هللا كاقس لوقأ نأب ايقسلاىلإ هبسنأ ىأ

 6 تا نمد 1 01 للا هويسلد نأ ايذازأ اذإ

 مهنكلو لسو هيلع هللا لص ًادمح نوبذكيال مهنأ ىضتقي ةبآلا هذه رهاظ (ةعبارلا ةلأسملا)

 : هوجو ىلع نيرمألا نبذه نيب عما ةيفيك ىف اوفلتخاو هللأ تائب نودحي



 "8 ةيالا «نولوقي ىذلا كنزحيل هنإ لعن دق» ىلاعت هلوق

 هر ع نك لسا رثازتا اسال ارث نير 6 س6

 نيملأظلا نكلو َكتوبَدكي آل معان نولوقي ىذأا كنزحيأ هن معن دق

 و نع هس 011

 قت نودحجب هللاتاب ا

 نم كل ريخ ةرخآللو) هلوق : هيلع ليلدلاو' « ءاعماألا لاعتسا لمعتسا دق ةرخالا ظفلو ءامسآللا

 ىَّمو ةقيقحلاوه كلذو رادلل ةفص ةرخآلا لعج ىضتقت امنآل ةرهاظ ىبف ةماعلا ةءارقامأو (ىلوألا

 : لعأللاو هنع لودعلاىلإ ةجاح الف هتقيقح ىلع مالكلا ءارجإ نكمأ

  ةنجلا ىه : سابع نبا لاق . هوجو ىلع ةرخآلا رادلاب دارملا ىف اوفلتخا (ةثلاثلا ةلأسملا)
 : مصآلا لاقو . ريخ ةرخآلا سفن دارملا :«نشحلا'لاقإو. .١ نصاعللاوأ زمكعلاا قا قلن نيحواع او

 ةيقاب تناك اهنأ ثيحنم « ايندلا محن نم ريخ ةرخالا معل نورخآلاقو . ريخ ةرخآلالمعب كسلا

 ..ضارق لاو ءاضقنالا نم ةنمآ]تناوشلا نط ةنوطم ةعاد

 ىصاعملا نم نيقتملا نم ناك نم لصحت امنإةيريخلا هذه نأ نيبف «نوقتي نيذلل إل ىلاعت لاق مث

 مالسلا هيلع لاقام ىلع ةرخآلا نمريخ هيلا ةبسنلاب ايندلا نآل ! الف قسافلاو رفاكلا امأف . رئابكلاو

 : «رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا»

 فارعألا ةروس ىفو انهه ءاتلاب (نولقعت الفأ) سماع نباو عفان أرق (نولقعت الفأ ل لاق مث

 يحي ةياور ىف مصاع أرقو . ءاتلاب ىقانلاو ءاملاب نيا اواو وانو سيو فسوبو

 ةياور ىف مصاعو هاك ةارجحو واربع اويأو رويثك 'نا ا رقوي مانا ابيب قابلا ور ءانلإ راق ا
 نيذلا نولقعي الفأ : هانعم ؛ ءايلاب أرق نم : ىدحاولا لاق . ءايلاب كلذ عيمج ىجربلاو ىثعألا

 معنلاو ةعيفرلا ةجردلا هب 1- امل نولمعيف ؟رادلا هذه نم مهل ريخ ةرخآلا نادلا نأ نوعي

 اهيأ نولقعت الفأ مهل لق : ىنعملاف  ءاتلاب أرق نمو ؛ كلذ ىلإ لصويام بلط ىف نورتفي الف مادلا

 ا ملعأ هللاو ؟ريخكلذنإ نوطاخلا

 تايآب نيملاظلا نكلو كنوبذكيال مسمناف نولوقي ىذلا كنزحيل هنإ ملعن دق ىلاعت هلوق

 «نودححب هللا

 : لئاسم ةبآلا ىف

 ناك هنآل هتوبن ركني نم مهنف.نيريثك اقرف اوناكرافكلا فئاوط نأ ملعا (ىلوألا ةلأسملا)
 هذه قاثت هللا كد دقو يكمالملا شن لدتا لاوس نورك نأ 2 لودر سلا لا

 كلذو توملادعب رشنلاو رشحلاب انربخ ًادمح نإ : لوقي نم مهنهو.اهنع باجأو ءالؤه ةهبش ةروسلا



 ةيآلا «وحلو بعلالإ ايندلا ةايحلا امو» ىلاعت هلوق انخلاا

 . نيعونلا نيب ةنيابملا بجوي ًاضيأ توافتلا اذهو « اريقح ًاريسأ ىبمأ ََك ؛ ةرامالاو كلملا

 له ىرديالهنأالإ ءايندلاف رخآ اموي مويلا اذه دعب ناسنالادجو هنأ به «ثلاثلا هجولا)

 تابجوم نم هعمجام لكامأ ؟ ال مأ تاذللاو تابيطلاو لاومألا نم هعمج ام عافتنإلا هنكي

 . ةرخآلا رادلا ىف هب عفتني هنأ ًاعطق ملعي هناف ٠ تاداعساا

 بئاوش نع ايلاخ نوكيال ايندلا تاريخب هعافتنا نأ الإ اهب عفتني هنأ به (عبارلا هجولاا)

 ملو هسفن بعتا قلخي ملام بلط نم : ليق كلذلو . تافوخلا تامرحلا ةجزاممبو . تاهوركملا

 «هماب موي رورسو لاق ؟ هللالوسرأ» وهامو : ليقف . قزري

 ةضرقنم عفانملاكلت نأ الإ ؛ دغلا ف تابيطلاو لاومالاكلتب عفتني هنأ به 4( سماخلا هجولا)

 دنع ةلصاحلا نازحالا تناك لضفأو لك أو ذلأو ىوقأ عفانملا كلت تناك املكو « ةلطاب ةبهاذ

 . ىنتملا رعاشلا لاق اك لكك أو ىوقأ اهئاضقناو اهضارقنا

 الاقتنا عا قى رورس ىف ىدنع مغلا دشأ

 تاناصقنلاو «ةميظعلا بويعلا هذهب ةفوصوم اهتاريخو اندلا تاداعس نأ انركذ امب تبف

 قتأو قبأو لضفأو لك أ ةرخآلا نأب عطقلا بجوف ٠ اهنع ةأربم ةرخآلا تاداعسو « ةلماكلا

 ا ىللوأو عار

 رادللو) نوقابلاو : ةرخآلاىلإ رادلا ةفاضاب (ةرخآلا رادلو) رداع نبا أرق (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةرياغم ةقيقحلا ىف ةفصلا نأ وهف رماع نا ةءارق هجو امأ . رادلل اتعن ةرخآلا لعج ىلع (ةرخآلا

 ق-و سيلا مويو : ىلوآلا ةحراب مهلوق هريظنو « هجولا اذه نه ةفاضالا تحصق فوصوبلل

 ءىمأا ةفاضإو « فوصوملا سفن ةفصلا نال اولاق : ةفاضالا هذه زوال نيبرصبلا دنعو « نيقياا

 ؟ عدم هنفنا لإ

 فوصوملا روصت لقعي هنأل لكشم وهو فوصوملا سفن ةفصلا نأ ىلع ءانب اذه نأ ملعاو

 نكمي قيقد هجو مهلوقلو « الاح كلذ ناكل ةفصلا نيع فوصوملا ناكولو ؛«ةفصلا نع اكفن»

 اهجو رماع نبا ةءارق حيحصت ىف اوركذ نييرصبلا نأ مث , ناكملا اذهم قيلي ال هنأ الإ « هريرقت

 رادلو : لاق هن اكف «٠ ةعاسلل ةفص ابلعج هنكحل « رادلل ةفص ةرخآلا لعحجب مل اولاقف ٠ رخآ

 ' ةرخآلا ةعاسلا

 ماقم ةفصلا ىه ىتلا ةرخآلا تميقأ دق نوكت متركذ ىذلا ريدقتلا اذه ىلعف : ليق ناف

 لاعتسا تلمعتسا دق ةفصلا تناك اذإ كلذ حسبقيال انلق . حبق كلذو ةعاسا وه ىذلا فوصوملا



 ؟. ةيآلاءوش و بعلالإ ايندلا ةايحلا اهو >ىلاعت هلو

 فصو (نوتب نيذلل ص خ 2 ادللو)هدعب لاق كلذىلاعتنيب املو . ةريتعم ةقيةح امه سيلو

 لاوخأا] 00 لاو>أ نيب تافتلا لاوصخت كإذك؟ازمإإلا نأ لغ لدي ؛«"اريخ | موك ةرخالا

 كاذك مالا نأ نابت"ةغيارشاة ]خال اطنخ ايري نذل | تاريخ نا: اهداء فءوردألا

 نا ليادب ؛ ةساسلا ةباهت ىفوهو ؛ نيتوهشلا ءاضقالا تسيل اءندلا تاريخ نا : لوألا :هوجو

 رمأ نم لك أ اهف. .تاناؤيحلا كلت نمأ ناك العر لبا ءةنف ناسنألاكواش ةطياسملا|تانارلا

 داسفلا ىلع ىوقأ بئذلاو ء اعاقو رثك أ روفضغعلاو كيردلاو ءالكأ رثك أ لما ناف ٠ ناسننالا

 راثك الان اكل ةفيرش تناكول اهنأ اهتساسخ ىلع لدي امو « ماليالا لع ىوقأ برقعلاو «قيزكلاو

 لكلا لع هزمعا# لك تف و ىلا قابنالا نركب انأ) اك ناكفا» قرشا ذل

 اذه لثم لب كلذك رمآلا سيل هنا ةمدبلاب مولعمو ؛ةجرد مالعأو ٠ سانلا فرشثأ عاقولاو

 قرد لك ناساتلاو ع1 كلك لا لاما يطوي ا رتختسم اة دمتم امة كا

 نوفتخ عاقولاب لاغتشالادنع ءالقعلاناككلذلو « اهنوفخم لب لاوحالا هذبب نورختفيال سانلا نإ

 فرشلا بجوتال لاعفألا هذه نأ لع لدي كلذو . سانلا نمرضحمب لاعفألا هذهلع نومدقيالو

 ظافلاألا الإ هيف نوركذيال ًاضعب مهضعب متش اذإ سانلا نا ًاَضيأ كلذ لع لدياا مو.« نصقنلا لب

 اممو :كلذك سلا ناكامل الإو « تاناصقنلا سنج نم ةذللا كلت نأ الولو , عاقولا ىلع ةلادلا

 ىوق أ واعوج دشأ ناكن هلك ناف كلذلو . مالآلا عفد ىلإ |َمَيَمح عجرت تاذللا هذه نأ هيلع لدي

 اذللا هذه ةقيدح الهنا ربظ كاذدك ا ىماثلا ناك اذإ و أ وة ىدنل لق استاولا دبي دانتلا نا

 ةعيارس'لاورلاةعي رس ةلاعتسألا:ةكيازال تادالا انه ةنالاضيأ هلال

 ابّناذ- ةمناح وألا :تاذاعشلا»امأو عب تاذلا| نات هاةسالخ ةاويتكلا هوجالا هدر ترش ؟لئاتسال

 ةادشاو معلا ةرثك دك ناساآلاو اراخ اذإ ىلحلا تت كلذلو « ةسدقم ةبقاب ةيلاعةفي رش تاداعس

 كلذل اديبع مهفنأ نودعيو هنومدخو هنومظعي عبطلاب مهناف « ةيناوسجلا تاذللا نع ضابقنالا

 :ةينامسجلا تاذللا ةساسخ ةيلصأللا ةرطفلا ةداهش ىلع لدي كلذو « هيلا ةبسنلاب ءايقشأو ناسنالا

 , ةيناحورلل كاذللا ةيكرم لاك

 به : لوقن نأ وه ءاينذلا تاريخ نم لضفأ ةرخآلا تاريخ نأ نابب ىف (ىاثلا هجولا)

 ةماشلا دغ ىف ةدوعوملا تاريخلا ىلإ لوصولا نأ الإ « ةبقنملاو لضفلا ىف اكراثت نيعونلا نيذه نأ

 مكف ؛نونظمالو لب مولعم ريغف . ايندلا دغ ىف ةدوعوملا تاريخلا ىلإ لوصولا امأو . اعطق مولعم

 ىف حبصأ ريبك ريمأ نم كو « مويلا كلذ رخآ ىف بارتلا تحت راص مويلا ةركب ىف رهاق ناطلس نم

 »1؟  رخف _8١)«



 ةبآلاعومو تعلالإ ايندلا ةايحلا امو» ىلاعت هلوق '" :

 22 د ل سسكس مختوم راس

 الفا نوه نيذلل ريح ةرخالا 3 8 بح الإ ايدل اكلات

 يوم َّن 1

 (« نواقعي الفا نوقتي نيذلل ريخ ةرخآلا رادالو وطو بعل الإ ايندلا ةايحلا امور ىلاعت هلوق

 ”لئايم هلا ف

 ؛ اهتاذل ليصحتو ايندلا ىف مهتيغر مظعت ةمايقلاو ثعبلل نيركنملا نأ لعا «ىلوألا ةلأسملا)

 اهتك اكرو اهتساسخ ىلع اهمينت ةيآلا هذه ىلاعت هللا ركذف

 سلا باستك ١ حصي ال ةلجاعلا ةايحلا هذه نآل ابمذ نكمي ال ةايحلا هذه سفن نأ معاو

 نالوق ةيآلا هذه ريسفت ىف لصح ببسلا اذولف  امف الإ ةيورخألا

 كل 01| لاهأا ةايحخ هني 1 سابع نا لاقمد رناكلا اي هينمدا ملا نل « لوألا لوقلا )

 هاب لارعأ اف لصحب نمؤملا ةايح نأ ةفصلا هذهب ءالٌؤه ةايح فصو ىف بسلاو « قافنلاو

 أولو ابعل نوكت الف

 هذه ىف ةلصاحلا تاذللا هنم دارملاو « رفاكلاو نمؤملا ةايح ىف ماع اذه نأ «ىناثلا لوقلاوإ)

 هلاغتشا لاح ناسنالا نال ءوبللاو بعللاب اهامس امنإ و« ةايحلا هذه ىف ةبولطملا تابيطلاو ةايحلا

 قيدال ةايحلا هذه كلذكف « ةمادنلاالإ هنم قبيال هئاضقناو هضارقنادنع مث ءهي ذتلي وبللاو بعللاب

 . :ةمادنلا_و ةريسكلا الازابض ارنا دنع

 ةليلق بعللاو وهللا ةدم نأ : كوالا هوجو هيف ومللاو بعللاب ةايحلا هذه ةيمست أ ملعاو

 رثكا أى اقاسنيتنزوادب الئؤرلل اور بحلل ا نا .::نتاثلا كل ذك ةاينلباهانه:ةدهو « لازوزلاو:ءاضقنالا ةعيرس

 دنع لصحب امبإ « وبللاو بعللا نا : ثلاثلا . كلذك ايندلا تاذلو . هراكملا نم ءىث ىلإ ملا

 بعللا قبيال «رومآلا قئاقح نع فشكتلاو ماتلا لمأتلا دنع امأو ءرومآلا رهاوظب رارتغالا

 القعلا امأ , نيلفغملا لابجلاو نايبصللالإ ناحلصيال امهناذ ء بعللاو ومللا كلذكو ءالصأ واللاو

 عافتنالاو ايندلا تابيطيذاذتلالا كلذكف ؛ وبللاو بعللا ىف ضوخ مل لصحب انلقف ؛ ءافصحلاو

 نا نويلعي مهناف : نوةقحلا ءاكحلا امأو . رومألا قئاقحب نيلهاجلا نيلفخملل الإ ؛ لصح ال اهتاريخ

 ووللاو بعللا نا : عبارلا . ةربتعم ةقيقح رمآلا سفن ىف امل سيلو ٠ رورغ تاريخلا هذه لك

 وو بعل ةيويندلا لاو>آلاو تاذللا نأ هوجولا هذه عومجمب تبثف ٠ ةدو# ةبقاع امل سيل



 134 0 :مروهظ ىلع مثرازوأ نولمحي مهود ىلاعت هلوق

 7 ا لا ؟ادسرو انظرف:ام' لع: ىعملاو :,ةسعاسلا'ىف انظر فام لعانا دا رمل

 لامعالا ىلع انترسح ىأ (انطرف ام) هلوق ىف ام ىنعم ىلا ةبانكلا دوعت نأ : ثلاثلاو . امل ةبهالا

 ىلاعت هنأأل ةقفصلا ىلا دوعت ةيانكلا : ىربطااريرج نب دم لاق : عبارلاو . اهف انطرف ىتلاتاعاطلاو

 . ةعياملاو ةقفصلا لوصح ىلع كلذ لد نارسخلا ركذامل

 ىلع انترسحاي مهطوق نم دارملا نأ ملعاف 0 ىلع مثرازوأ نوامحب 0 ىلاعت لاق مث

 نروامحب مثو) هلوقو . باوثاا نوقحتسي هب ام مهسفنال اولصح مل مهن أ ىلا ةراشا اهيف انطرفام

 كش الو « يظعلا باذعلا اوةحتسا هب ام مهسفنأل اولصح مهنا ىلا ةراشا (ممروهظ ىلع مثراز وأ

 لقثلا رزولا : ةغللا لهأ لاق . اياطخلاو ماثآلا رازوالا : سابع نبا لاق . نارسؤلا ةياهن كلذ نأ

 لقثت اهنآل رازوأ بونذلل : ليق مث ءارزو هرزأ هتلمح ىأ ءىثلا ترزو : لاقي لما نم هلصأو
 : هتياولأا لاق .: "اما سن لتحل أ" نرخ 055 قا ارزت الوز داوتو الع نك

 ريزوو حالسلا نم اهلاقثا برحلا رازوأو كرزو لمحأ عاتملا هيف لعل هبوث طسب اذإ لجرلل لاقي

 نولمحب مهو : جاجزلا لاق . لمحب ىأ ةيالولا رييدت نم هيلا دنسي ام لاقثأ هنع رزب ىذلا ناطلسلا

 نمؤملا نا : نورسفملا لاقف رازوالا مهلمح ةيفيك ىف اوفلتخاو « مموند لقث نولمحب ىأ مهرازوأ

 حاصلا كلمع انأ : لوقيو احير اهبيطاو ةروص ءايشالا نسحأ وه ءىش هلبقتسا هربق نم جرخ اذإ

 اولاق (ادفونمحرلا ىلا نيقتملا رشحت موي) هلوق كلذف مويلا تنأ ىنبكراف ايندلا ىف كتبكر املاط

 : لوقيف احير اهبخأو ةروص ءايشألا حبقأ وه ءىث هلبقتسا هربق نم جرخ اذإ رفاكلا نأو انابكر

 ىلع مثرازوأ نولمحت مثو) هلوق كلذف مويلا كبكرأ اناف ايندلا ىف ىتتيكر املاط دسافلا كلبع انأ

 اضيأ ركذي دقف ؛ لوقنملا ىف ركذي اك لقثلا : جاجزلا لاقو . ىدسلاو ةداتق لوق اذهو « مثروهظ

 مهبونذ باذعن وساقي مهنا ىنعملاف هتهرك ىنعملاو ؛ نالف باطخ ىلع لقث : لاقي ةفصلاو لاحلا ىف

 مثر انو تاياودل ع يال نال قا داب نورك اقر مهيلع كلذ لقت لقث ةاساقم

 ىل مزالم كركذ ىأ ىنبع بصن كصخش لوقت اك

 ءاصقتسالاو هنولمحن ىأ هنورزي ىذلا ءىثلا سّنب ىنعملاو (نورزي ام ءاسالأ) ىلاعت لاق م“

 (اليبس ءاسو) هلوق ىف ءاسنلا ةروس ىف روكذم ظفللا اذه ريسفت ىف



 ةيآلا « ءاقلب اويذك نيذلا رسخ دقد» ىلاعت هل وق ١

 اذا ىتح) هلوقو . هللالاضفخلاو عفرلاو رضلاو عفنلا ىلع دحالل ةردقالو « ىلاعت هلل الا دحال هنف

 مهنارسخ نآل (رسخ دق) هلوقل ال ١( وبذك ) هلوقل ةياغ (ىتح) ةملكنأ ملعا (ةتغب ةعاسلا مهتءاج

 نأ ىلا اوبذك مهنأ ىنعملاو « ةمايقلا موي ةرسحلا مهبيذكتت ىبتنم نأ انهه (ىتح) ىنعمإاةل ةياغال

 .ةتغد' ةعالشلا"تارهظ

 . مهتوم دنع نورسحتي امنا : ليق ناف

 ابمساب ىعمو ةعاسلا سذج نم لعج امتامدقمو ةرخآلا لاوحأ ىف اعوةو توملا ناكامل : انلق

 موي ةيمست ىفو « ةمايقلا ةعاسلاب دارملاو «هتمايق تماق دقف تام نمد مالسلا هيلع لاق كلذلو
 : ليق هنأاك هيف باسحلا ةعرسل ةعاسلا ىمسي ةمايقلا موي نأ : لوألا : هوجو مسآلا اذهب ةمايقلا
 ًأجفت اهنال ةعاس تيمس ةمايقلا موقت ىذلا تقولا ىه ةعاسلا : ىناشاا . باسحلا ةعاس الا ىه ام
 ةأجفلاوه ةتغبلاو تغبلاو (ةتغب) لاق ىلاعت هنأ ىرتالأ . ىلاعت هللا الا دحأ اهبلعيال ةعاس ىف سانلا

 ٌّط مودح رركل ار ا نوكيا معبال هنا ةظاحلا مكخل ةعاشلاا نأ« ئدلاو

 لاق د . ةتغل ةعاسلا مهتتغب : لبق هن ل لع 0 ةتغاب : ىنعع لا الا ىلع هب كا (ةتغب) هلوقو

 . ةرسحلانم مط لصحي.سام ىلع سانلل هيبنت ةرسحلا ءاعد ىنعم : جاجزلا لاق (انترسحاي اولاق) ىلاعت

 ىرسحاي.و . دايعلا لع ةرس>اي) ىلاعت هلوقك ةظفللا هذبم رودألا هذه لاثم أ مظعت نع رعت كرغلاو

 هلثمو انطيرمثت ىف انيلع ةرسحلا : لاقي نأ نم غلبأ اذهو (دلأأ انلي واي و . هللا بنج ىف تطرفام ىلع

 ىدانملا 0 ءادنلا عقوف فسالا نم ىب عقوام ىلع اوهينتسانلا اهيأاي هليو يامل لع نا

 كئامز اذه ناف لاعث و ريضحا بيا: تلق كن اكف هانعاب تلق اذإ كنا : هبوبيس لاقو . ةقيقحلاف

 هلل مد |نرملاا وة رخل ءادنلا نأ: : انكذديأ.» نائل تان ومعأ دلل 0 : لوقنف اذه تفرعاذإ

 كفو اذه نأ : ىعم' لع. ةزرسملا "سفن وه-ىئداننألا نأ م ءاثلاو . جا -اجزلا لوق وهو ني.طاخلا

 . ناثحن هيف (اهيف انطرفام ىلع) هلوقو . هبوبيس لوق وهو ىرضحاف

 انكرت ىأ (انطرف) هلوقف هتعيض ىأ ءىثلا ىف تطرف : لاقي ةديبع وبأ لاق (لواألا ثحبلا إل

 طرفو « مدقتو قبساذإ . نالف طرف موق نم هلعج .زجعلا انمدق ىأ انطرف : جاجزلالاقو انعيضو

 « ريصقتلا صدقت هدنع طي رفتلاف : ىدحاوأا لاق . همدق اذإ ءىثلا

 سابعنبا لاق : لوألا : هوجو هيف دوعي اذام ىلا (اهيف) هلوق ىف ريمضلا نأ (قاثلا ثحبلاو إ)

 لقعلا نأ : هياؤجو . اهيلاريمضلا اذه دوع نكمي فيكفركذ ايندلل رحب مل هنأ هيلع لاؤسلاو ايندلا ىف

 نسنحلا لاق : ىناثلا . ىنعملا اذهل اهيلا ريمضلا دوع نس ؛ ايندلا الا سيل ريصقتلا عضوم نأ لع لد



 . ةميظعلارازوآلال مح : ىاثلاو . نارسخلا لوضح : اههدحأ : نارمأ هو ةمانقلاو تعبلا

 ةيسدقلا ةقطانلا سفنلارهوج ثعب ىلاعت هنأ هريرقتف نارسلالوصحوهو «لوالا عونلا امأ ١

 قألجالل  ركفلاو لقعلا هاظعأو هنادكتلا تارغالا راو دك تاي ال اه نافل

 ىلا ةلضافلا قالخالاو . ةيقيقحلا فراعملا ليصحتىلإ تاوداللاو تالآلا هذه لاعتساب لصوتي

 ةوقلاو ةيلقعلا ةوقلاو تاودالاو تالآلا هذه ناسنالا لمعتسا اذاف توملا دعب اهعفانم مظعي

 دقف هرمع رخآ ىلإ ناسنالا ىبتنا مث ةعطقنملا تاداعسااو ةرئادلا تاذللا هذه ليصحت ىف ةيركفلا

 عطقتاو ًاضيأ ىقبولطملا وه هنأ نظ ىذلا حبرلاو ىف دق لاملا سأر نآل .انيبم ًانارسخ رسخ

 نارسخلا اذهو.نيبملا نارسحلاوه اذهناكف..ىثث حبرلانمالو رثألاملا سأر نمال هديف قبب /1

 هذه وه تالاكلا ةيامنو تاداعسلا ىهتنهنأ دقتعي ناكو ةمايقلاو ثعبلل ًاركتم ناك نصح امنإ

 ةنينامسملا تاداطسلا وق رتحال هانا ةقايقلا و انجاب امرت قاك نمنامأ: ةقافلا ةاكاجبلا تاذاسلا

 امب تبثق.نارسخلاهللصحيرف داعملا مويل دازلا دادعإىف ىعسي لب.ةلجاعلا تاريخلا هذ قتكيالو

 دنع منو ءانيم انارسخ اورسخ دق ةمايقلاو ثعبلا اوركنأو هللا ءاقلب اوبذك نيذلا نأ انركذ

 . داعملامويل دازلا ليصحت ىف مهطيرفت ىلع نورسدحتي ةمايقا| فقوم ىلا لوصولا

 مالكلاريرقتو . مثهروبظ ىلع مرازوأ نولهحب مهنأ مهنارسخ وو (ىباثاا عونا 0

 . هتمدخو هبح ىف داهتجالاو هتيدوبعب لاغتشالاو ىلاعت هللا ىلع لابقالا ىف ةداعسلا لاك نا هيف

 اركنم ناكنف ءابنييو بلقلا نيب ةقالعلا عطق ىفو ءابتبحم كرتو ايندلا نع عاطقنالا ىفاضيأو

 نيب ةقالعلا عطق ىف ىعسي الو : ةمايقلا فقومل دازلا دادعا ىف ىعسي ال هناف ؛ ةمايقلاو ثعبلل

 هبراقأو هيابحأ نع عطقنملاكو ؛ تايناحورلا ماع ف بيرغلاك قب تام اذاف ءايندلا نيبو بلقلا

 ءادتهالا مدعو دازلا نادقف بينسب ةميظعلا تارسحلا هل لصحيف تاينامسجلا ملاع ىف اوناكن يذلا

 ملاعلا اذه تاذإ نع عاطقنالا ببسب ةميظعلا مالآلا هل لصحيو ملاعلا كلذ لهأب ةطلاخما ىلا

 ىلع انترسح اي اولاق) هلوق نم دارملا وه لوآلاف . ملاعلا اذه تاريخ داعستسالا نع عانتمالاو

 دوصقملا ريرقت اذهف (مروهظ ىلع هرازوأ نوادحب مهو) هلوق نه دارما وه : ىتاثلاو (اهيف انطرفام

 . ةيآلا هذه نم

 نيذلاو) ميظعلا باقعلا لوصحو مبظعلا باوثلا توف نارسألا نم دارملا مةيناثا ةلأسملا)

 هلوق دنعةملكلا هذه حرش ىف انغلاب دقو : ةءايقلاو ثعبلا اوركتأ نيذلا هنم دارملا (هللا ءاقلب اوبذك

 مكح ال فقوم ةمايقلا فقوم نال ةيانكلا هذه تنسح امناو (مهبر اوقالم مهنأ نونظي نيتلا)



 ةيالا هللا ءاقلب اويذك نيذلا رسخ دقد ىلاعت هلوق 2586

 اير حا اولا هني ةعاسلا همتاج 5 0 86 0
 0 تلا تا

 ل ا د 211 مهرس 2-2 رع هام مرخخال 5 ا

 «علد نورزيام ءاس الأ هروب ىلع هناا الواح موا مف انظ رام لع

 ةرخآلا م 1 نم هب مهربخأ 7 7 : 0 2 3 0

 ىلع تفقو هريغأ لدجرلا لوقي ّ 2 ةفرعملا فوقولا اذه نه دأ ملا كن «ىناثلا لي وأتلا)

 | همر تعد
 ترجام جرم مالكلا ع كا دلا» لخلل وطقاو مهنأ دارملا نوك نا «ثلاثلا ليوأتلا ١)

 ظافلالاب دوصقملا نر ع رابخم هلا هنم دوصقملاو هءامسم ىدي نيب ل فعلا فوقو نه ؛ ةداعلا 4

 ةغيلملا ةحيصفلا

 نورك منا  ىلو ألا ةيآلا ىف مهنع ىكح ىلاعت هنا ةيآلا هذه نم دوصقملا (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 راكنالا اذهىف ملاح نأ ىنعملان وكيف .هب نورقي ةرخآلاىف مهنأ نيب مث ء ايندلا ىف ثعبلاو ةمايقلا
 سيلا) ىلاعت هللا لاق « باقعلاو باوثلاو ةمايقلا اودهاش مآل كلذو . رارقالا ىلإ لويس

 : (قحلاب اذه

 ١ الاف ةلوقل [فانخلاك ىهازو قيال نع ليلا ملل وقي ىلاعت هنأ لع لدي مالكلا اذه : ليق ناذ

 ىلعو « عفانلا بيطلامالكلاب مبملكي ال ىأ (مبملكي الو) هلوق لمحبنأ باوجلاو (هللا مبملكي الو)

 ' 31 املزلا#؟ يمل اي دله نسل مهل لاق اذإ هنأ نيب ىلاعت هنإ مث ضقانتلا لوزي ريدقتلا اذه

 امب باذعلا اوقوذف مهل لوقي ىلاعت هنإ مث . نيهلاو مسقلا عم ًاقح هنوكب نوفرتعي مهنأ دوصقملا

 ساسحالا ةوق ىف قئاذلا نادجو هنود لاح لكىف مهناأل قوذلا ظفل صخو نورفكت متنك

 ىلع اجاجتحا مالكلا اذه رك ذام ىلاعت هنأ ملعاو . عرفك ببسي ىأ (نورفكت منك امب) هلوقو

 مكقاخ ىذلا وه) هلوقفف ةروسلا لوأىف هركذ مدقتدق ليلدلا كلذ نال رشنلاو رشحلاب لوقلا ةح

 اذه نع رجزلاو عدرلا ةيآلا هذه نم دوصقملا لبءهانرسفو هانررقام ىلع (الجأ ىضق مث نيطنم

 ا لل

 ىلع انترسحاي اولاق ةتغب ةعاسلا مهتءاج اذإ ىتح هللا ءاقلب اويذك نيذلا رسخ دق إ ىلاعت هلوق

 (نورزيام ءاس الأ مثرووهظ ىلع مهرازوأ نوامحب مهو ايف انطرفام

 ا 0 ُْق

 ىركنم لاوحأ رم ىرخأ ةلاح حرش ةبآلا هذه نم دوصقملا نأ ملعا (ىل وآلا ةل أملا)



 مهأ١ 291 قيعودم امواتنا اناجتلا رع اا نوذ نامل

 2 مث 6 هس

 ارا 0 ذإ ا فرك َنيئوعبم نحاَمَواَندلا 8 ايحالإ ىهّنإ [ارلاَدو

 َك ته باَذعلا اوق ودك لَ بدو باول قحاب اذه سيلا لام مجد اع
 <00 نورد

 وهف قابلا امأ (درن انتيلاي) هلوق درج وه ىنملا ىف لخادلا لاق نع مهنم نا انيب انا : باوجلاو

 ىنملانألءزئاجاضيأ ىنعلافبيذكتلا لاخدا نآل , ىنألا ىف لخاد لكلا لب لاق نم مهنمو « رابخا

 بروزيشن و لك ًانانكف انءاج اديز حيل لئاقلا لوقك ءةروريصلارو نمضلا_لييسلع ناحالا للغ لذ

 معأ هللاو .انههاذكف . ثدحتتو

 ني وعبم نحت امو ايندلا انتايح الا ىه نأ اولاقورب ىلاعت هلوق

 اوناك ام ممل ادب هنا « ىلوالا ةيآلا ىف ركذ ىلاعت هنا : لوألا : نالوق ةيآلا ىف لصح هنأ ملعا

 كلذو .؛ رثتلاو:رشحلاو.داعملا أ وهيهنوفخ ىذلا كلذ نأ ةنآلا هذه قرنيف . لبق نم نفح

 ةايحلا هذهدعب سيلو « ةيويندلا ةايحلا هذه الا انلام نولوقيو . هت نوفخيو هنوركني اوناك منال
 رشحلا اوركنالو (ةنعااوبنامل اوذاعلء اود ولو ةيال اريدقت نا: ىاثلاو  كانعلر اتارتاا)

 (نيثوعبمب نحن امو ايندلا انتايح الإ ىه نا) : اولاقو ء رشنلاو

 اوةوذف لاق انبرو ىلب اولا قحلاب اذه سيلأ لاق مهبر ىلع اوفقو ذإ ىرت ولو ىلاعت هلوق

 (نورفكت متلك امب باذعلا

 : لئاسم هيف

 ثعبلاو رشنلاورشحلا مهراكناىلوألا ةيآلا ىف مهنع كح اس ىلاعت هنأ ملعا (ىوألا ةلأسملا)

 نأ لعاو ( مهد ىلع اومف د ع هر لاقف . ةمايقلا ىف مهلاح ةيفيك ةيآلا هذه ىف نيب . ةمايقلاو

 دنع نوفي ةمايقلا لهأ نأ ىلع لدي. ةيآلا هذه رهاظ اولاقو « ةيآلا هذبءاوكسمت ةبيشملا نم ةعامج

 ىرخأ ةران هنع بيغيو ةران ناكم ىف رضحت ثسحب ىلاعت هنوك لع لدي كلذو « هنم برقلاب و هللا

 ففي 5 :ىلاعت هللا ىلع نيفقاو مهنوك ىلع لدي « ةيآلا رهاظ نال كلذو أطخ اذه نأ معاو

 ؛لطآب قافتالاب هناو . ىلاعت هللا تاذ لع ايلعتسم :ةنوكا الع لدي كلذو « ضرآلا لع اندحأ

 :هوجو نم وهو لب وأتلا ىلإ ريصملا بجو

 باذع نم مهر مدعو ام (ىلعاوفقو ذإ ىرت ولو) دارملا نوكي نأ وه (لوالا ليوأتلا)



 ةءآلا «هنع اومن امل اوداعل اودر ولو» ىلاعت هلوق 5١غ

 ارهاظ ايداب ناك ام مهرفك نال كلذو ء اهتبقاع ءوسو مطامعأو مدئاقع لابو ممل ادب :دربملا لاق

 مهلادب لب) ىلاعت هللا لاق مرج ال ةمايقلا موي ترهظ ابلف « ةيفخ تناك مرفك راضم نآل ؛ مل

 ثعبلا رمأ نم مهنع ءاسؤرلا هافخأام عابتأألل ادب : جاجزلا لاق : ثلاثلا (لبق نم نوفخم اوناك ام

 ايندلا انتايح الإ ىه نإ اولاقو) هبيقع ركذ ىلاعت هنأ لوقلا اذه ةعك ىلع ليلدلاو لاق . روشنلاو

 اوناك دقو . نيقفانملا ىف ةيآلا هذه : مهضعب لاق : عبارلا . نسحلا لوق اذهو (نيثوعبع ن امو

 نم اوناك مهنأ مثريع ف رع نأب رهظو ٠ ةمايقلاموي مهل ادبو « مالسالا نورهظيو رفكلا نورسي

 هتفصو هتعنو لوسرلا ةوبن دحج نم نوفخم ممواملع ناك ام مش أدب ليق : سماخلا . نيقفانم لبق

 : كلذ ىلع لدي ام ةاروتلا نم هنوفرح اوناك امو ؛ هب ةراشبلاو بتكلا ىف

 ةرخآلا ىف مهتحيضف تروظ هنا اهرساباهْنم دوصقملاو . ةريثك هوجول لمتح ظفالا نأ معاو

 (رئارسلا ىلبت موي) ىلاعت هلوق ىنعم وهو . مهراتسأ تكستمناو

 مهنم لصحي ىل هدر ول ىلاعت هنا ىنعملاو (هنع اوهن امل اوداعل اودر ولوإل ىلاعت لاق مث

 بيذكتلاو رفكلا ىف ىلوألا مهتقيرط ىلع نورمتسي اوناكلب .نامبالا لعفو بيذكتلا كرت

 باذعلاو باقعلا عاونأ اودهاشو ؛ ةرورضلاب هللا اوفرع دق ةمايقلا لهأ نا : لبق ناف

 رفكلا ىلإ نودوعي مهنا : لاقي نأ نكمي فيك لاوحألا هذه عف ايندلا ىلإ ىلاعت هللا هدر ولف

 ملأ ةضققا ىلإ او هناي

 ةلاخلاهذهىلإدرلا لصحب امتإو ؛ فيلكتاا ةلاحىلإ (اودرولو) ةيالاريرقت : ىضاقلا لاق : انلق

 « منبج باذعو لاوهألا ةدهاشم كانه لصحي ملو ؛ ةرورضلاب هللا ةفرعم ةمايقلا ف لصح ملول

 نم دوصقملا نال, فيعض ب اوجلا اذه لوقت انأ الإ . ةءالا ىف ةلاحمال ارمضم نوكي طرشلا اذهف

 هللا ةفرعم مدع انردق ولو « نامي الا ىف ةبغراا مدعو رفكلا ىلع رارصالا ىف مهولغ نايب ةيآلا

 لوألا مهرفك ىلع موقلا رارصا ىف نكحي ىل ةمايقلا لاوهأ ةدهاشم مدعو ٠ ةمايقلا ىف ىلاعت

 ؛ ايندلا ىف رفكلا ىلع رافكلا رئاس رارصإ ىرجم ىرب رفكلا ىلع مثرارصإ نآأل « بجعت ديزم

 . ةتبلا هرابتعا نكميال ىضاقلا هركذ ىذلا طرشلا نأ انملعف

 ؛ ةلزتعملال وق داسف ىلع ةرهاظلا ةلدآلا نم ةيآلا هذه : ىدحاولا لاق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 مهنأ نيب ىلاعت هنا مث . كرشلاب لزالا ىف هؤاضق مهباع ىرج موق نع ربخأ ىلاعت هللا نأل كلذو

 ءاضقلا كلذو « كرشلاىلإ اوداعل ايندلا ىلإ اودرو ةعجرلا اولأس مث , باذعلاو رانلا اودهاش ول

 نأوهو لاؤس هيفو (نوبذاكل مهناو) ىلاعت لاق مث ء دهاش ايف باتري اللقاعلاف الاو « مهيفقباسلا

 هيلا بيذكتلا اذه فرصي ىتح ربخ ركذ مدقتي مل هنا : لاقي



 دفع. ةيآلا ( نق سوريا فل لب» ىلاعت هلوق

 (نوكت 7 (بككالؤر قا ناك هنأ ئقو رماغ'ننا ةءارق امأو هربرق قبس دقف فهن كلت

 سكك [نوادكم ريغان ةدو نزلا ندمت قفا داخل (بذكن الو) هلوق لعجب هنأ : ريدقتلاف

 . ملعأ هللاو نينهؤملا

 ةلاحىلإ مثدر ئمداوملا نر (بذكتن الو دز انتيلاب اولاقف) هلوق 4ثلا كا ةلأسملا)

 ةلاحلا ىلإ درلا هنم موهفملاف « لاح ىلإ لاخ نم لبقتسملا ىف لمعتسا اذإ درلا ظفل نال . فيلكتلا

 قمتي هنأ ريصعتلا لد بيل ل اوجالاو انادبعلا عاش لمت رص هدا سؤالا اطول
 راد ىف اورصق رافكلا نأ مولعمو . تاريصقتلاهوجو عيمج ةلازإ ىف ىعسيلء لوألا ةلاحلا ىلإ درلا

 ىلإ دوعلاب لصحي ال كرادتلا كلذو ؛ تاريصقتلا كلت كرادنل ايندلا ىلإ دوعلا نونمتي مهف ايندلا

 هذه عومجمب كرادتلالصحي امنإ لب . نام الا لمعب الو : بيذكحتلا كرتبالو  طقف ايندلا

 « ىدلا| كه شؤلللا هذه لا د] كيعارفا فنالثلا ورقألا

 . ةنبلا لضحي درلا نأ نودلعي مهنأ عمادرلا'ىمت مهنم نسح فيك ؟ لق ناف

 اوبلع نإو مهنأ : تاثلاو . لضحمال درلا نأ اوملعي مل مهلغل :لوآلا“ هوجو نم باوجلاو

 أاوجرخي 2ئنأ ن وديرب) ىلاعت هلوقك درلا ةذازإ لوص> نم عنمب ال معلا اذه نأ الإ ؛ لصح ال كلذ نأ

 ءايشالا هذه اوديرب نأحصاسلف (هللا كقزر امم وأ ءامللا نم انيلع اوضيفأنأ) هلوقكو (رانلا نم

 حصيالام ىنمتي نأ حصي هنال ؛ عسوأ ىنقلاباب نآل . برقأ هونمتي نأبف « لصحتال اهنأب ملعلا عم

 . ةيضاملا ةالثلار وقال نه ني

 : لئاسم هيفو « لبق نم نوفخب اوناك ام مهلادب لبا ىلاعت لاق م“

 كرتو « ايندلا ىلإ دوعلااونمتام مهنأ : ريدقتلاو ٠ مهمالك در انوه (لب) ىنعم(ىلوألا ةلأسملا)

 باقعلا نم مهفوخ لجأل لب ء نامبالا ىف نيبغار مهنوك لجأل ناميالا ليصحتو . بيذكتلا

 تناك اذإ الإ . عفنت ال ةعاطلاو نامبالا ىف ةبغرلا نأ ىلع لدي اذهو . هونياعو هودهاش ىذلا

 باقعلا نم فوخلاو ؛ باوثلا بلطل هيف:ةبغرلا امأف « ةعاطو اناميإ هنوكل : هيف ةيغر ةبغرأا كلت

 . ديفم ريغف
 التاهو !انزدلا ىف هوعإاف هيل انج مهل رهظ هنأ : ةيآلا نم دارملا (ةيناثلا ةلأسملا))

 ةقايقلا تفقا وم, ضعب ىف نيك رشملا نا ::قور وبأ, لاق: لوآألا,: هوجاو لع ةزفخأ ىذلا|كلذا ىف

 ءرفكلاب مهيلع دهشتفمبحراوج هللاقطنيف (نيكرشم انك ام انبر هللاو) نولوقيف كرشلا نودححي

 :فاتلاع اريمتعتلا لقأ كولا )ذه. لهو :ءططخاقل ]كاسر | لبق نم نوم ١ اع مهل ادب نيحكلذف

 6١١ -رخف -؟ه»



 ةيآلا«انبر تايآب بذكن الو درن انتيلاي اولاقف»ىلاءاهلوق ١

 انبر تايآب بذكت الو) هلوق امأو (دزن انتيلاي) هلوق دنع مت ىنملا فتنأ «ىلثلا لوقلا)

 هيلا دئاع (نوبذاكل مهنإو) ةيآلا رخآ ىف ىلاعت هلوقو أدتبم مالكلا اذهف (نينمؤملا نم نوكنو

 ىلاعت هنإ مث «نينمؤملا نم انكو نيدلاب بذكن مل انددر ولو اولاق مث «درن انتيلاي مالكتلا ريدقتو

 .نامبالا نع اوضرعألو اوبذكل اودر ول مهنأ نيبو مهمذك

 صفحو ةزمحأرقو ء بصنلاب نوكنوامهفعفرلاب بذكتنودرنم اعني أرق (ةيناثلا ةلأسملا)

 اذهنم لص « ةثالثلاىف عفرلاب نوقابلاو : امهيف بصنلاب ن وكنو بذكنو « عفرلاب درت مصاعنع

 هلوق اوءفر نيذلا امأف « ةلاحال ىنعلا ىف لخاد هنال كلذو (درن) هلوق ىف عفرلا ىلع اوقفتا مهنأ

 ةثالثلا نوكتف (درن) هلوق ىلع افوطعم نوكي نأ : لوألا :ناهجو هيفف (نوكنو . بذكتنالو)

 . نينمؤملا نم اونوكي نأو اوبذكي ال نأو درلا اونةدق اذه ىلعف « ىنعلا ىف ةلخاد

 درت انتيلاي : ريدقتلا نوكيف لوألا نع هدعب امو بذكت الو عطقي نأ (ىناثلا هجولاو ل

 .درلا لوصحريدقتب نوب ذكيال مهنأ اونمض مهف  نينم وما نم نوكنو انبرتايآب بذكنال نحو

 بذكتالام اندهاشو انياعدق ىأ . درن ل وأ انددر انبر تايآب بذكنال نحنو دز انتيلاي ىنعملاو

 داو كار لاوشلاب تراطملا انيهنا#دارعأ الو ب23 كلوقا لك ااوهاوت : ةياوينلس لاف“ اذبأ هع

 كرت امأف ءدرلا ىنعلا اذه ىف لخادلا (درن انتيل اي) هلوق انه اذكف « بلطلا ىف لخاد ريغف دوعيال

 . لصحي ل وأ درلا لصح ءاوس لصاح وه لب « ىنمتلا ف لخاد ريغف ناميالا لعفو بيذكتلا

 الخاددرلا نوكي نأ وهو « ىوقأ ىناثلا هجولا : اولاقنويوحنلاو جاجزلا امهركذناهجولان اذهو

 مهنإو) لاقف ةيناثلا ةيآلا ىف مهذك هللا نأب هيلع اوجتحاو . اضح ارابخا هدعبام نوكيو « ىنعلا ىف

 . ةجحلاهذم هلوق ةحىلع جتحا كفو ثا تا اذهو ءهيذكت زوجبال ىمتملاو (نوبذاكل

 ا دكت كلو ارتا ما امأو ؛ ةيوق تسنل اأن رك دو هجم هذه نع انجأ دف انأاذلإ

 7” نو رانا :ردقتلاو « ىعلا تاوح لع «نأو رامضأت : لولا : هوجو هيفف تصنلاب

 ا راولا وكف: تدك داق در اننبلا/ : ردقتلاو ءءاقلا نم ةلديم اولا نوكت نأ : ىاثلاو

 نبا نأ ىور امب هجولا اذه دكأتي و (نينسحلا نم نوك أف ةرك ىل نأ ول) هلوق ىف ءافلا ةلزنم

 : ريدقتلاو « لاخلا هانعم نوكي نأ : ثلاثلاو « بصنلا ىلع ءافلاب (بذكت الف) أرقي ناك دوعسم

 فاقلا زك انحلا ىأ ظنللا برقر كمشلا زك ات هل ضب نالكلا كووقت 61 نييذكم“ر يغ رن انتنلاب

 ” نلاا

 0 رع فك يملا نأ امأنو :٠ ىعلا نق ةلخاذةثالثلازوماللا كوكس ةءاررقلا :ءانع: لغ نأ معاو



 3١ ةيآلا«انبر تايب بذكن الو درنانتيل اي اولاققد ىلاعتهلوف

 . رك هتعجر لاقي 5 . افوقو هتفقوو .افقو هتفقو لاقي (اوفقو) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 اوفقودق نوكحي نأ زوجي : لوألا : هجوأةثالث لمتحي (رانلاىلع اوفقو) ىنعمو : : جاجزلا لاق

 الع اوفقو اونوكي نأ زوحي :ىتاثلاو . رانلا اولخدب نأ ىلع نوف وقوم مهف اهتونياعي مهو اهدنع

 هانم: فلاتلا و ماهج قوف رسج وهو ؛ طارصلا ىلع رانلا قوف اوفقو مهنأ ىنعمب )0 مهتح ىهو

 هجو هيفو . هتفرعو هانعم هتملع ىأ ؛ نالف مالك ىلع ًآنالف تفقو كلوق نم ًافيرعت اهتقيقح اوفرع

 اءو . ايف نيصئاغ نونوكيو مهم ةطيح رانلا نوكتو « رانلا فوجف نونوكي مهنأ مهو . عبار

 ءرانلا ىلع اوفقو : لاقي نأ . ريدقتلا اذه لع حصامنإو «ىو ماقم «ىلع» مقأ دقف ريدقتلا اذه

 ةءالختسالا دي كانك حصيف . ضعب قوف اهضعب ٠ تاقبطو تاكرد رانلا نآل

 «ذإ» ةملكو اوفقو ذإ هدعب لاق مث . لابقتسالاب نذؤي كلذو ؟ ىرتولو لاق اذاملف : ليق ناف

 ىذاملا ىلع لدي وهو اولاقف ؛ هدعب لاق َ . قدمانللل

 دينعلا هلو ءالك ركل, ككل علال رع اذإ ءاذإ» ماقم ماقت«ذإ» ةملكنأ : انلق

 ةغلاملا دقي ؛ ىضايلل عوضوملا ظفالاب ليقتسملا ]رع ريبعتلاف « رقتساو عقو دف حاشا نال

 . رابتعالا اذه نم

 روكحم فلآلا دعبام نآل ؛ةديج ةنسحرانلا ىف ةلامالا : جاجزلا لاق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 رشكل 6 ةق ةرثكللا كراش ناسلا| قر ركن هلاك: ءارلأ كف

 (نينم وم لا نم نوكنو انبر تايآب بذكتنالو دزن انتيلاي اولاقف إ) ىلاعت هلوق امأ

 : ناهد

 هلوق امأف . ايندلا ىلإ اودري نأ اونمت دق منأ ىلع لدي (دزن انتيلاي) هلوق «لوألا ةلأسملا)

 ريدقتلاو ىف لخادهنأ : امهدحأ : نالوق هيفف (نينمؤملا نم نوكنو انبر تايآب بذكتالو)

 . نينمؤم اونوكي نأو نيبذكم اونوكي الو ايندلا ىلإ اودريذأ اونمت مهنأ

 مهن]و) ةبآلا رخآ ىف هلوقب نيبذاك مهنوكجب مهلع كح ىلاعت هنأل لطاب اذه اولاق ناف
 . ايذاك هنوك فصورال ىنمتملاو (نويذاكل

 ًاديرم هنوك انمضربخأ دقف نقلا رهظأ نم نال ًايذاكهنوكب فصويال ىنمتملا نأ ملسنال : انلق

 « كيلا نسحأف الام ىنقزري هللا تيل : لجرلا لوقي نأ هلاثمو « هيف هبيذكست دعبي ملف ءىثلا كلذل

 . هدعو ىف بذك هنأ ليقل هبحاص ىلإ نسحي ملو الام قزر ولف «دعولا مكح ىف نمت اذبف



 ةيآلا «رانلا ىلع اوفقوذإ ىرتولو» ىلاعتهلوق 1

 ارك َبْذُكُ الود 00 راثلا لع اوفتو 1 إى 4
 رخل غب انو

 واو ل نم 0 2 1 فرحغت 100

 <81 َّن وذاك مه 57 تارت ويا جب ىداذل
 هه

 نأ ةلزامب هنآل . هركذ مدقتام لك ىلإ عجري (مهسفنأ الإ نوكل نإو) هلوق رهاظ نإ :انلق

 001 اذه نركي.تلف ١ هيمن, ال1 كلذ يسن ال و هتع, فتي و ىف الفلا ىملا نع دعم, انالقب نإ ::.لاقي

 ل ا اب افلم

 نيعونب لسوهيلع هللا لص هللا لوسر نولماعي اوناكر افكلا كئاوأ نأ لعا 4 ةيناثلا ةلأسملا )

 نوانياوناك: ىناثلاو . هتونب رارقالاو هنيد لوبقنع سانلا نوبي اوناك مهنإ : لوآلا . حييبقلا نم
 (نورعشي امو مهسفنأ الإ نوكلبي نإو) لاق مث . دعب اذإ ىأني ىأن : لاقي . دعبلا ىأنلاو « هنع

 نورعشيامو . هيف مهواغو رفكلا ىف مهدامت ببسب مهسفنأ الإ نوكله امو ىأ سابع نبا لاق

 . ملعأهللاوءةيصعملاورفكلا نم دن نوبكت ري امب رانلا ىلإ امنوبهذيو مهسفنأ نوكلم مهنأ

 نوكتو انير تاباب بذكت الو دز انتيلاي اولاعف راثلا لع اوفقو ذإ ىرتولو) ىلاعت هلوق

 (نويذاكل مهنإو هنع اوبن امل اوداعل اودر ولو لبقزم نوفخي اوناكام مهل ادب لب نينمؤملا نم

 نع ىأنيو ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةعباتم نع ىهن. نم ةفص ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 : لئاسم اهفو ةيآلا هذهب كالحلا كلذ ةيفيك حرش مهسفنأ نوكله مهنأب هتعاط

 امظعتو . رمألل امخفت فذح دقو اباوج هل ىضتقي (ىرتولو) هلوق «ىلوألا ةلأملاإ)

 «باوجلا تردق ولو . رعشلاو نآرقلا ىف ةريثك ههابشأو هب بطاخلا لعل هفذح زاجو ؛نأشلل

 ءايشالا هذه ىف باوجلا فذحو . مهلا ء 00 مهلقنم ءوس تيأرا : ريدقتلا ناك

 550 كلإ تف نبل هللا : كمداعل تلف ول ةكلنأ : ىرتاذلا « ةراهطإ نم ىنعملا ىف غلبأ

 فوذلامظعو , رسكلااو « لتقلاو « برضلا نم , هوركملا عاونأ ىلإ هركسفب بهذ « باوجلا نع

 مل كنأ ملعل « باوجلاب تيتأق كنبرضال كيلا تق نأل هللاو : تلقولو . ىغبت ماسقألا ىأ ردي ملو

 ىوقأ باوجلا فذح نأ تبثف : هاوس هوركملا نم عون هلابي رطخب الو . برضلا ريغ ائيش غلبت

 ىرتولو ريدقتلاو . هوجولا ضعب نم روك ذم«واد باوج لاقنممهنمو . فوخلا لوصحفف ًاريثأت

 . بذكتالو دز انتيلاب نولوقيو :نود-وني رانلا ىلع أوفقؤ ذإ



 1/04 ةيالا هنع نراك هن د مثو»>ىلعتهلوق

 ه- ا 0 هر زاد ال رتوش ل ه6 هاا 2 7 و

 «”",نورعشبامو مهنه" توكلي نإو هلع َنوَنيَو هن نوي منو

 مزايالو. كلذل الهأ انسل وافل فتعتلا قع يك تاق رز نا ناك ناك

 رابخأ لع ةلمتسملابتكتل)رئاس ندنجا قفا هنأ انين لل ارسم كانك رك كتصتلا 215 6 2

 نيمدقألا صيصاقأو نيلوآلا

 كلذ دعب .ةوركدلا هيآلا ىفادايسلا كنده نع كرر جنأ معاو

 (نورعشي امو مهبسفنأ الإ نوكلم نإو هنع نوأنيو هنع نووني مهول ىلاعت هلوق

1 

 نمهلا : اولاقناب ازجعم نآرقلا نوك ىف اونعط مهنا نيب امل ىلاعت هنأ لعا «ىلوألا ةلأسملا)

 دقو دنع نواح ناد قرا مهنا ةيآلا هذه ىف نيب ؛ نيمدقألا صيصاقأو نيلوالا ريطاسأ سنج

 نآرقلاىلإ ادئاع نركي نأ لمتحم (هنع) هلوق ىف ريمضلاف « مالسلا هيلع دم ركذو نآرقلا ركذ قبس

 : مبضعب لاقف . نورسفملا فلتخا ببسلا اذبلف « مالسلاو ةالصلا هيلع د# ىلإ ادئاع نوكي نأو

 نوبني دارملالب : نورخآ لاقو . هلعامتسالاو هربدتو نآرقلانعىأ (هنع نوأنيو هنع نوهني مو)

 ٠ لوسرلا نع

 قاعتي لعف نع ىبنلا دارملا نوكي نأو دبال لب . لاحم مالسلا هيلع لوسرلا نع ىبنلا نأ ملعاو

 مهنأ دارملا لاق نم مهنم : نالوق هيف لصح م ةالصاا هيلع هب

 ىهني ناك ب لاطوأ ىف تلزن : لتاقمو ءاطع لاهو .ةتلاس رب راره الار رب ىدكتلا ع

 . . هنيد ىلع هعبتيالو هنع دعابتي مث ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ءاذبإ نع ًاشيرق
 ىضتقت ةيآلا هذه ىلع ةمدقتملا تايآلا عيمج نإ لرالا »0 «لوالا لوقلاوإ)ل

 هانلمح ولف ؛ مومذم رمأ ىلع الوم نوكي نأ ىغبني (هنع نووني مثو) هلوق كاذكف « مهتقيرط مذ

 كلذ دب لام لاثادإ : ناتلار مظنلا اذه لصح امل « هئاذيإ نع ىبني ناك بلاطابأ نأ لع

 مثو) هلوق نم دارملا نوكي نأب كلذ قيلي الو . هركذ مدقت ام هب ىنعي (مهسفنأ الإ نوكلم نإو)

 . كالحلا 0 نسح كلذ نآل . هتيذأ نع ىبنلا (هتع نوني

 نووني) هلوق ىلإ ال (هنع نوأنيو) هلوقىلإ عجب (مهسفنأ الإ نوكلمنإو) هلوق نإ : ليق ناف

 متحج رام حصيالف مذكلذو هل ةقفاوملا كرتو « هنيد ةقرافمبهنع نودعبي مهنأك لذي دارملا نآل (هنع

 . لوقلا اذه هب



 ةنآلا «كنولداجب كؤاج اذإ ىتح » ىلاعت هلوق //

 لوألا ليوأتلاداسف ىلع لدت ةيآلا هذهو « ةنك أ مهيواق ىلع لعجملاعت هللا نأ لجأل اب اونمؤي ال

 مونلا ءاَقلا (ةنكأ مهبولق ىلع انلعجو) ىلاعت هلوق نم دارملا ناكول هنالو « ىف :ايجلا نع هانلقن ىذلا

 اوربي ناو) هلوق ناك امل هناكم نادجو ىلع هتوص عامسب لسوتلا مهنك< الثل رافكسلا بولق ىلع

 نأ بحي ناكل ىتاجلا هركذ ام دارملا ناكول اضيأو « مالكلا اذهب اقئئال (اهب اونمؤي ال ةآ لك

 عنملاب لصحي 1 ]قت ىلا دوصقملا نآل ؛هروحمس نأ ةنك أ مهواق ىل اع اناعجو : لاقي

 هل قاعت الف ؛ هدوصقم مهف نمو همالكس فن نم عنم ا امأ . مالسلا هيلع لوسرلا توص عامس نم

 لعأ هللا و ٠ لوف اط وقم ريف ىانحلا هززركذ اع

 ابابقام ىلع ةبتمىرخأ ةلمج مالكلا اذه نأ عاف (كنولداحب كؤاج اذإ ىتحإل ىلاعت هلوق امأ

 نيذلا لوي (كن ولداجب كؤاج اذإ) هلوقىه ةلمجاو « لمجا اهدعب عمي ىتلاىهعضوملا اذه (ىتح)و

 ىنعملاو (كنولداجي) هلوةلريسفت (اورفك نيذلالوةي) هلوقولاملا عضومفف كنولداحيو ءاورفك

 اذه نا) نولوةب مهناب مهتلداجم رسفو ؛ كيد ؟ اير كل رداع : مهنأ ىلإ تايآآلا مهيذكستب غلب ل

 الوم ادقم ايش لم نأ .وهاو.ء رطتتلا نم ريطاسأللا لك اف (نيلوآلا ريطاسأ الإ

 كاف نم ءرطشو رطس لاقي : تيكشلا ننا لاق . سؤ رغمو رش نم رطسو .ناتكلا رطات هنو

 1 عمج ريطاسألا 5 الكا احل لاق 0 راسا كش 1 ل لما د هكا رس

 و : جاجزلا لاقو « ةريطسأو ريطسأو ةروطسأو روطسأ ريطاسالا دحاو : ىئابجلا لاقو

 هل 7-2 ىذلا عملا نم ريطاسألا : ديز وبأ لاقو . ةثودحأ و ثيداحا لدم ةرؤطسأ ريطاسالا

 ثيداحأ هانعم : سابع نبا لاق . نولوالا هرطس ام نيلوألا ريطاسأ : روهملا لاق مث . ديدابع لثم

 سيل وىنعمومف ؛ تاهرتلاب ريطاسالا رسف نم لوق امأف. اهنوبتكي ىأ ا ,/ورطسي اوناك ىلا نيلوالا

 ترسفمرجال هيف ةدئافال امالكرايدنفسأو متسر ثيددح لثم يلوذ ا طانأ تناك املاو! ارسفم

 تاه رتلا) نيل والا رطانأ

 حدقلا (نيلوالاريطاسأ الإ اذه نا) موق ركذنم مولا دوصقم ناك هنأ ٍلعا (ةمبارلا ةلأسملا)

 «ةبوتكملا_تاياكحلا رئاس سنج نم مالكلا اذه:نا : اولاق ممن اكف:ارجعم نآرقلا نوك ف

 نيلوالا تاي اكح ىلع ةلمتشملا بتكلاك لت سنج نم اذه ناكاذاو « نيلوّألل ةروك ذا صصقلاو

 لالا اذه : لاق نأب هنع ىضاقلا باجأو . ةداعلل اةراخ ازجعم نكي مل نيمدقاألا صيصاقأو

 0 تالا رباك نإ 1 ترام مير ىف ناكول لاقي نأ مزاي هنأل عوفدم

 2 ناو حارارش نأ موقلل ناك : لوب نأ لئاقل 0 زجعم امنأ ربظ الع اوردقي مل



 ااا ةيآلا عام اونمؤيال ةيآ لك اورب نإو>ىلاعت هلوف

 ىلاعت هناف رفكلا ىلع تومي هناو نمؤي ال هنا هنم هللا ٍلع ىذلا ناسنالا نإ ىاثلاو (نهو مهناذآ

 ةلالد ةمالعلا كلت تراصف . نمؤي ال هنأ ىلع اهتيؤرب ةكنالملا لدتسي ةصوصخم ةمالعب هبلق مسي

 نونمؤي ال مهنأ لع

 ةمالعلا كلت نأ عم,عناملا ء ءاطغلاو نانكلاب ةمالعلاكلت ةيمست دعسال : لوقنف اذه تبث 58

 نامالا نع ةعنام تسيل اهسفن ىف

 نع مل يدع راصف ؛ هيلع اوممصو اودناعو رفكلا ىلع اورصأ امل مهنأ : ثلاثلا ليوأتلاو

 ىنعملا اذهنع ةيانك نانكلا ىلاعت هللاركذف « نامبالا نع عناملا نانكلاك هذه ةلاحلاو نامالا

 ىدتها دق نمب لعفت نأ حلصت امنا ىتلا فاطلالا مهعنم امل ىلاعت هنأ : عبارلا ليوأتلاو

 لوقيف هسفن ىلإ كلذ فيضي نأ دعبي مل مبعينص ءوسل مهسفنأ ىلإ مثلمأ ضوفو ء اهنم مالخاف
 (ةنك أ ممواق ىلع انلعجو)

 اولاقو) محلوق نم هنوركذي اوناكاملل ةياكح درو مالكلا اذه نو نأ“ نساني

 (رقو انناذآ ىفو هيلا انوعدت ام ةتك أى انبولف

 هلا نأ لع رقولاو ناثكللا لمح نك ال" هنأ نان ف "اهب اوكسع ىلا هوجولا نع تاوجاَو

 , ىنعملا اذه ةم ىلع منا عطاسلا ىلقعلا ناهربلا لب : لوقن نأ وهو « نامبالا نع مهعنم ىلاعت

 وهرلاعت هنإ انلوق مص دقف : نامالاب نايتالا ىلع ردقي مل نا رفكلاب ىنأ ىذلا دبعلا نآل كلذو
 ىلع ارداق ناكر فكلا ىلع رداقلا نا :انلق نإ امأو . نامبالا نع هدصو رفكلا ىلع هلمح ىذلا

 مامضنا دنع الإ ءناميالا نود رفكلل اردصم ةردقلا كلت ةروريص عنتمي : لوقنف نامالا

 نوكيف «لعفلا بجوي ىعادلا عم ةردقلا عومب نأ باتكلا اذه ىف تفرع دقو . ةيعادلا كلت

 نع باقلل انانك رفكلا ىلإ ةراجلا ةيعادلا كلت نوكستو ؛ ىلاعت هللا نم ردقتلا اذه ىلع رفكلا

 قباطم ىلقعلا ناهربلا نأ انركذ امب تبثف «نامبالا لئالد عامتسا نع عمسلل ارقوو ؛ نامالا

 ةءآلا هذه رهاظ هيلع لد امل

 المع هيلع ةيآلا هذه لح بجو « ةيآلا هذه رهاظ هيلع لد ام ةحص ىلقعلا ليلدلاب تبث اذاو

 ملعأ هللاو «نآرقلا رهاظبو ناهرلا

 ىلع) لاق مث دارفالا ةغيصب هركذف (كيلا عمتسي نم مهنمو) لاق ىلاعت هنأ (ةثلاثل ةلأسملا)

 ىنعملا ىف عمج ظفالا ىف دحاو «نم» ةغيص نال كلذ نس امتاو . عملا ةغيصب هركذف (مهولق

 ةجحو ليلد كا وري ناو : سابع نبا لاق (اهب اونمؤي ال ةيآ لكاوري ناورإل ىلاعت هلوق امأو



 ةيآلا «كيلا عمتسي نم مهنمو» ىلاعتهلوق 1/1

 دم لوقي ام رضنلل اولاقفءاسو هيلع هللا لص لوسرلا ثيدح ىلا اوعمتساو لهج ىاسا 7

 هب مندحأ تنك ىذل 5 نيل وألا ريطاسأب ملكتيو هيتفش كرحب هارأ ىنكل لوقي ام ىردأال : لاقف
 001 1 لاقفإ انج لوع ام ضبا ئرأ "ل ىلا نامسوبأ :لاقو ىلوالا نور ةليزابخأ نع
 نانك عمج ةنك لاو (هوهقفينأ ةنك أ مهولق ىلع انلعجو كيلا عمتسي نم مهنمو) ىلاعت هللا لد

 (هوهقفي نأ) هلوقامأو . تننك أو تننك هنملعفلاو « ةنعأو نانع لم « هرتسو ائيش قواموهو

 نأ ةهاركل ةنك أ مهمواقىلع انلعجو ىنعملاو . هلل وعفم هنأ لعب صن «نأ» عضوم : جاجزلا لاقن

 قو)هلوقو«نأ» ىلإ اههصن لقتتا ةهاركلا تفذحاملو  ةهاركلا تبصن « ماللا» تفذح املف هوهقفي

 : . نذالا ىف لقثلا رقولا : تيكسلانبا لاق (ارقو مهناذأ

 هنم عنميو « ناميالا نع فرصي دق ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذ انباحصأ جتحا (ةيناثلا ةلأسملا)
 نع هعنمب ىذلا نانكلا ىف بلقلا لعج هنأ لبع لدت ةيآلا هذه نال كلذو «هنييو لجرلا نيب لوو

 هيلع لديو اهرهاظ ىلع ةيآلا هذه ءارجا نكميال : ةلزتعملا تلاق . بولطملا وه كلذو ؛ نامالا

 ةنجح نوكيل ال رافكلا' لع لوسرلل ةجح نوكيل نآرقلا:لزنأ امنا: ىلاعت هنأ:: لوألا : هوجو

 مه ناكل ناميالا نع رافكللا عنم ىلاعت هنأ ةنآلاهذته نم ذارملا ناكولو ٠ لوسرلا لع رافكلل

 انوعدي ملو . نامبالا كرتىلع انمذي ملف ناميالا نم انعنم هنأب ىلاعت هللا كح امل لوسرلل اولوقي نأ

 وهو زجاعلل افيلكت كلذ ناكل هيلا مهاعدمث ناميالا نم مهعنم ول ىلاعت هنأ : ىناثلا ؟ ناميالا لعف ىلا

 اذه ميرص ىكح ىلاعت هنأ : ثلاثلا (اهعسو الا سفن هللا فاكيال) ىلاعت هلوقب و لقعلا حيرصب ىننم

 انناذآ ىفوهيلا انوعدت امم ةنك أ ىف انبولق اولاقو) ىلاعت لاقف مذلا ضرعم ىف رافكلا نع مالكلا

 ىلاعت هللا ىكح دق ناك اذإو (مهرفكب هللا مهنعل لب فلغ انبولق اولاقو) ىرخأ ةيآ ىف لاقو (رقو

 مزل الاو « خيبوتلاو عيرقتاا ضرعم ف ايوه هرك دب نأ عنتما مه مذلا ضرعمى مهنع بهذملا اذه

 هذه نأ : سماخلاو . نواقعيو نوعمسيو نومهفي اوناكم ولا نأ عازنال هنأ : عبارلاو . ضقانتلا
 اوناك امل ىلاعت هللا لبق نم عنماودصلا اذه ناكولو ناميالا كرتىلع مهل مذلا ضرعم ىف تدرو ةيآلا

 نوهقفياوناكمهنأ ىلعلدي (كنولداحب كؤاجاذاىتح)هلوق نأ :سداسلاو . نيروذعماوناكل ب نيمومذم

 موقلانأى ابجلا لاق :لوآلا :هوجو نموهو ليوأتلانم دبالاولاق اذهدنعو ؛لطابلا نمقحلا نوزيميو

 ليللاب هناكم ةفرعم ىلإ هتءارق عامسب اولسوتيل ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ةءارقل نوعمتسي | وناك

 نم دارملا وهو « مونلا مهبولق ىلع ىقاي ىلاعتو هناحبس هللا ناك كلذ دنعف . هءاذيإو هلتق اودصقيف

 ىو) هلوق نم دارملا وهو « مونلا كلذ ببسب .ةءارقلا كلت عامتسا نع مبعامسأ لقثيو « ةنك آلا



 ١ مه ةيآلا«كيلا عميل نم لل

 هلم هس نس © نع ثلا 2 هر 6 هَ رم ب

 مهناذآ فو ا ل ةكأ مييولق لع اادجر كب || 0 نم 0

 نبذل 0 وادب 1 58 0 8 اونمؤي 1 ةبآ 0 نإ الار
 ع

 «9؟ هد َنيلوألا طال 5 نإ | اورقك

 مهنع كح 00000 0 ندرك مس مهيلع ىضقيال ىلااعت 0

 اندئاقعو اننونظف 00 ره 7 دارملا نأ ىلع أذهل محو (نيك رشم انك ام انر هللا واولاق مهنأ)

 ايندلا ىف اوبذك مهنأ ىلع (مهسفنأ ىلع اوبذك فيك رظنا) كلذ دعب هلوق لمح مث . رهاظلل ةفلاخم

 ايندلا لاوحأ ىلا اهرخآ فرصو ةمايقلا لاو>أ ىلا ةيآلا لوأ فرصو ؛ ةبآلا مظن كف بجوي

 ::لؤعف لقعلا ناصقتلاخوأ لقفلا كاك لاح يدك دقر اون وكي, نا رامإةهل دو امارات ا

 تلتخا ديدششلا فولا تايجوم اودهاشو ؛ ةمايقلا لاوهأ اونياعام لاح مهن لاقي نأ دعبيال

 هوركذامهنع ى و نأ ىلاعت هللا ةمكحن ق هلي هلوةوتقولا كلذو 5 اك 5 مطوقع

 اندلا قى مهنرك لاح مالكلا اذه عامس دنع ديدشلا ف بجوب اذهفءلوةعلا بارطضا لاح ف

 م 2 ارك نأ ديال نوفلكملا اناث هلوق انك : كاذ الأ تايآلا هذه ليزتت نم دوصقم الو

 مهلوقع لاكنم عنمبال مالكلا اذ نوملكتي ام لاح ةدحاو ةعاس مطوع لالتخا : لوقنف ةمايقلا

 . ملعأ هتلاو ةلأسملا هذه ىف مالكلا مامت اذهف . تاقوآلا رئاس ىف
 هلوقو : نيكر شم مهنوك مهراكنا دارملاف (مهسفنأ ىلع اوبذك فيك رظناإل ىلاعت هلوق امأ

 نم هتدامعل نورتي اوناكام مهنع لض اض فكر" : هريدقت (اوبذك ) هلوق ىلع فطع (مهنع لضو)

 . ممل امترصنو اهتعافش نوجري اوناكمهنأ كلذو م ملف مانصالا

 ارقو مهناذآ ىفو هوهقفي نأ ةنك أ ممولق ىلع انلعجو كيلا عمتسي نم مهنموزإل ىلاعت هلوق

 الا اذه نأ وردك نيذلا لوي كنولداجب كا اذإ 0 ام اوم ةبآ لك أورب ناو

 (نيلوآلا ريطاسأ
 مهضعب ناميا نع سأيلا بجوي امب هعبتأ ةرخآلا ىف رافكلا لاوحأ نيب مل ىلاعت هنأ ملعا

 : لئاسم ةيآلا ىفو (كيلا عمتسي نم مهْمو) لاقف

 ديلولاو نايفسوبأ ملسو هيلع هللا ىلص هلال وسر دنعرضح سابع نبا لاق ( ىلوألا ةلأسملا)

 َُ كرا فاخ انا 0 ا ةعمبر انا ةيشو ةيتعو ةيفدو ثرملا نب رضنلاو ةريغملا نتا

 ١40 خخ _8)«



 ةيآلا «اولاق نأ الإ مهتنتف نكت مل مث» ىلاعت هلوق ١

 اومدقأ دق اوناكل بذكلاكلذىلع اوفلحم“ ةمايقلا فقوم ىف اويذك ول مهنأ (ةثل ا

 « فيلكتلا راد ةرخآلا رادلا ريصتف . باقعلا بجوي كلذو بنذلاو حبقلا نم نيعونلا نيذه ىلع

 ىلعو , بذكلا كلذ ىلع نوقحتسيال مهنإ ليق نإ امأو : كلذك سلا نيل هنأ: لعااو##>أ  دقاو

 حئابقلا باكترا ىف ىلاعت هللا نم نذالا لوصح ىضتقي اذهف : امذو اباقع بذاكا فلحلا كلذ

 . بذكلاو ميبقلا لع ةمايقلا لهأ مادقإ زو<ال هنأ هوجولا هذمب تبثف « لطاب هناو ء بونذلاو

 نيكر شم انك ام ىأ (نيك رشم انك ام انبر هللاو) هلوق لمح اولاق كلذ دنعف : اذه تبث اذإو

 نيدحوم اوناك مهنأ مهسفنأ ف نودقتعي اوناك موقلا نآل كلذو « اننونظو انداقتعا ىف

 ب كارشلا وم نب دعاشم

 ريغ اوناك مهنأب اوربخأ مهنال هنع اوربخأ امف نيقداص نون وكي : ريدقتلا اذه ىلعف : لبق ناق

 تح رمل هنأ انلاو ( ةيبفنأ لع اوبذك فيك رظنا) ىلاعت هللا لاق اذاملف « مهسقنأ لص ناك ايد

 انك امانبر هللاو) هلوق نم هركذ مدقت امف اوبذك مهن . (مهسفنأ ىلع اوبذك فيك رظنا) هلوق

 راد ىف مهسفنأ ىلع اوبذك فيك رظنا دارملا نوكي نأ زوجي لب لاؤسلا اذه انمزاي ىتح (نيكر شم

 بذكلاو كرشب سيل هيلع مهام نأو باوص ىلع مهنأ : مهوةك اهنع نوربخي اوناكرومأ ىف ايندلا

 ىلاعت هلوق نم دوصقملا نأ لصاحلاو ؛ ةرخآلا ىف مهنع كلذ ني امتاو :ايندلا راد ىف مهلع حصي

 نوبذكي اوناك ايندلا راد ىف مهنأو « نيلاخلا فالتخا (مهسفنأ ىلع اوبذك فيك رظنا)

 قلعتلف قدصلا مهعفني ال ثيح' نكلو بذكلا نع نوزرتحي ةرخآلا ىف مهنأو هنع نوزرتحيالو
 ,نوكي فيك مهكر ش لجأل موقلا نأ نيبو كلذ لوسرلل ىلاعت هللا رهظأ رخآلاب نيرمالا دحأ

 مهنأ نومعزيو مهسفنأ ىلع نوبذكي ايندلا راد ىف اوناك مهنأ عم راذتعالا دنع ةرخآلا ىف مهلاح

 . ىنابجلا ىلع وبأ هراتخا ىذلا لوقلا ريرقت ىف ىضاقلا مالك ةلمج اذه . باوص ىلع

 : اولاق لوقلا اذه ىف نويذكي رافكلا نأ نيرسفملا روهمج لوق وهو 4قاثلا لوقلاوإل

 نولوةي مهنأ مهنع ىح ىلاعت هنأ : لوآلا : هوجو ةمايقلا ىف نوبذكي دق رافكلا نأ ىلع ليلدلاو

 اومن امل اوداعل اودر ولو) هلوقب مهنع ربخأ ىلاعت هنأ عم (نوملاظ اناف اندع ناف اهنم انجرخأ انبر)

 "0 ليام 1 نطرعم د د موب) ىلاعتهلوق : ىناثلاو (هنع

 . ايندلا قمم ذكي ةرخآلا ىف مممذك هبشف (بذكلاىلع نوفلحبو) هلوق دعب (نويذاكلا مث مهنإ الأ

 ىلع لدي كلذ لكو (موي ضعب وأ اموي انثبل اولاق متبل لاق) مهنع ةياكح ىلاعت هلوق : ثلاثلاو

 (كبرانيلع ضقيلكلاماياودانو) مهنعةياكحدلوق : عبارلاو . بذكنا لع تاقوالا ضعب ىف مههادقا



 يل ةيالا ءاولاق نأ الإ مهتنف نكتت مل مد ىلاعت هلوق
 5-5 ل يي

 2 ني م اوناكام مهنأ ىل 5 ةمايقلا ْق | وفلح مهنا : ىضتسي ةيالا ر هاظ 4« ةثلاثثا ةلأسملا )9

 ىلع ىبأ لوق وهو .٠ لولا: . نالوق هيف سانللو ةمايقلا 2 كالكتلا ىلع مهمادقا ىضتسي اذهو

 :لوآألا : هوجوب هيلع اجتحاو . بذكسلا ىلع مبمادقا زوحال ةمايقلا لهأ نا : ىضاقلاو « ىنابجلا

 راد ةمايقلا.تققاوم ناصلا لال دتشالاب؟ةؤفزكول ذإةةرا]طاققاللاب ىلاعت شا نوري ةماعلا لأ نأ

 نيئجلم اونوكي نأ بجو ؛ رارطضالا لييس ىلع هللاب نيفراع اوناكاذإو « لطاب كلذو , فيلكتلا

 لاوز عم نآل هنم هللا مبعنمل حيبقلا لعف اومار ول مهنا نوملعي مهنا ىنعمب حيبقلا اولعفيال نأ ىلإ

 لهأ نا تبثف : زوال هنأو : حيبقلا لعف ىف مهقالطا كلذ ناكل : ىنعملا اذه لصحب مل ول فيلكتلا

 كلذو ٠ حيبقلا كرت ىلإ نيئجام اوناككلذك ناك ىتم هنا تيثو « رارطضالاب هللا نورلعي ةمايقلا

 : حيبقلا لعف ىلع ةمايقلا لهأ م أ مدعي. ال 3 ىضتقي

 مل: لوقن اناالإ ءالقع اوناكاذإ « حيبقلا لعف مهنم زوحيال هنا : لاقي نأ زوجيال مل: لبق ناف

 تبرطضا ةمايقلا لاوهأ اونراع امل منال بذكلا اذه مهنم عقو هنا : لاقي نازوحبال

 مهنوك اوسن مهنا : لاقي وأ ء مهوقع لالتخا دنع 0 لوقلا اذه :اولاقف ؛ مهلوةع

 . ايندلا ىف نيك رشم

 (؟ؤاكرش نيأ) هلوقب خيبوتلا مملعدروبو : مرشحي نأزوخاليلاعت هنا : لوألا نع باوجلاو

 اضيأو « ىلاعتهللا ةمكحب قيليال اذهنآل  ءالقع ريغ مهنأ عم راذتعالاىرجم ىرحيام مهنع كح مث

 نيمولظم ريغ هب هللا مهاماعي امب مهنأ اوءلعيل « ةمايقلا موي ءالقع | ونوكت .نأو ديال نوقلكملاف

 لقاعلا نالل دعب لمعلا لاك عم اندلا راد ىف هيلع اوناك امل : نايسنلا نأ : تاكا نع قالو

 روم نم سلا منش | أ زوج اعإ ., :كقهفلار دعت ناو. لاؤج اللا ةانهأ لئم وش تأ نركل

 عمو ؛ اليوط 0 ةمئظعلا كايالولا نسرام انقيلداطلا :ناركانأ انزوتل اكاذك نمآلا تأ ل1

 . ةطسفسلا بجوي هزيوجن نا مولعمو  هيسن دقف كلذ

 ءالقع اوناك ام مهنا : لاقي نأ امإب ذكلا كلذ ىلع اومدقأ نيذلا مولا نا 4 ةيناثلا ةجحلا])

 ىحي نأ ىلاعت هللا ةمكحب قيلي ال هنألل لطاب اذهف ءالقع اوناك ام مهنإ انلق ناف ؛ءالقع اوناك وأ

 كادي: نوديفتسيال متأو . لا هتلا لع تذكللا اوت نأ نالعيو مهلا عفأ ىلع علطم ٠ ملاوحأب

 ةلاحلا هذه لثم ىف مهمادقإ عنتما كلذك مالا ناك اذاو . بضغلاو تقملا ةدايز الإ قدكتلا

 . بذكلا لع



 ةيآلا«اولاق نأ الإ مهتنتف نكت مل فد 1/١
 هرم 0

 رظنا 0 نيكح رثم انك امر هْللاَو اولا نأ الإ م ةنكل 0
 || رس هس 0 َ نا 30 رسما حس سس © هس

 «7؟ 5» نورتعي أوناكام 1 لضو ميسفنأ لع ا

 12 اريدك فكر نظن نيكيقم انك امتار هّتلاروا نول "نأ الإ مهتلتف نكت مل م ىلاعت هلوق

 («( نورتفي اوناكام مهنع لضو مهسفنأ

 : لئاسم انبه نا ملعا

 قوف نم ةطقنملا ءاتلاب ا نع صفحو ماع نبا أرق (ىلوآلا ةلأسملا)

 ةطقنملا.ءاتلاث ةءازقلا امأ و: بّظنلاب 1 ءايلاث زكا لصون 5 و ةزمح أرقو « عفرلاب مهتنتفو

 دال انمأ انام ركن مسا هنوكسل عفرلا لح ىف : اولاق نأ هلوق انهبف « ةنتفلا بصنو قوف نم

 مهتلاقمال اولاق نأ الإ 3 زو<و ؛ ىنعملا ىف ةنتف : اولاقام نالوأ كمأ تناكنم هلوةك ربخلا

 مسا هنوكل عفرلا ل< ىف : اولاق نا هلوق انهبف « مهتنتق بصنو ؛ تحت نم ةطقتنملا ءايلاب ةءارقلا انلو

 نال ربلا نود مسالا اولاق نأل عج نم ةءارق رايتخالا : ىدحاولا لاق . ربخلا وه مهتنتفو « نكي

 اذإ ء رمضملاو رهظملا نأ كف ء رمضملا اهفصو عانتماب تهيشأف فصوت مل لعفلاب تلصو اذإ نأ

 رمضملاتلعجل « متاقلا تنك لوقت انهه اذكف : اربخ هلعجنم ىلوأ اما رمضملا لعج ناكاعمتجا

 ١ الو بطن اراها وان قافككلاو «ةوحت لاق: :لوقناو !! انف |كقكتفأ | رشخ قيظملا وانما

 ايلارسكي نؤقابلا و« اًنيراي هلو ىأ «ءاذنلا هلع“: قاثلاو:. ركذأ و .ىنعأ راهضات :امهدحأ : ناهجول

 . ىلاعت هلل ةفص هنا ىلع

 ىناعم فرع نم الإ هفرعيال ةغللا ىف نسح ةيآلا هذه ليوأت : جاجزاا لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 مبكر شب نينوتفم نيك رشملا نوك نيب ىلاعت هللا نأ كلذو كلذ ىف برعلا فرصتو مالكلا

 اوربت نأ الإ « هيلع مهتماقاو مهكر شب مهناتتفا نكي مل هنا ةيآلا هذه ىف ملعأت ؛ هبح لبع نيكلاهتم

 ةقيرطلامومذم ايراعبح اناسنا ىرت نأ هلاثمو : نيكرشم اوناكاممهنا اوفلخ : هنع اودعابتو هنم

 ةنتفلاب دارملاف هنمتيفتنا نأ الإ « نالفل كتبحم تناكام هللاقيف ؛ هنم أربت هببسب ةنحم ىف 9 اذاف

 نكت مل مث لاق هنا : سابع نبا نع ءاظع ىور ام هجولا اذه دك أتيو ء ناثوالاب 1 ا

 ةبقاع نكت مل مث ىنعملا نآل فاضملا فذح ىلإ عجار لوقلا اذهو ء ايندلا ىف مهكرش هانعم مهتنتف

 . هتكرتو هنم تررف نأ الإ : نالفل كتب تناكام كلوق هلثمو « ةءاربلا الإ مهتنتف



 1/١ ةيآلا«؟قاكرش نبأ اوكرشأ نيذلل لوقن مثدىلاعتهلوق

 (نومعزت متنك نيذلا كقاكرش نيأ اوكرشأ نيذلل لوقت مث ًاعيمج مرشحن

 ببس ةيآلا هذه ىف نيب ىلوآلا ةيآلا ىف نارسخلاب نيركنملا كئل وأ ىلع مكح امل ىلاعت هنأ ملعا

 : اهوجو لمتح ءارتفالا اذهو . ايذك هللا لع ىرتفي نأ : امهد>أ : نارمأ وهو . نارسخلا كلذ

 اهتدابعب مثلممأ ىلاعتو هناحبس هللاو « هللا ءاكرش مانصألا هذه نولوةي اوناك ةكم رافك نأ : لوألا

 . بئاوسلاو رئاحبلاميرحت هللاىلإ اوبسن مث « هللا تانب ةكئالملا نولوةي ًاضيأ اوناكو ءابعلا برقتلاو

 تيتيرتلا نيتاه نأ ليال و ءاراوتلا ف لصح نولوك اراك يراسل - ل1 نأ

 اذإو)هلوق ىف ىلاعتهللا هركذام : اهثلاثو : ىنامهدعب ءىجبال امهنأو :رييغتلاو خسنلا امهللإ قرطتيال

 ءانبأ نحن) نولوي اوناكدوهملا نأ : اهعيارو (اهب انرمأ هللاو انءابآ الع اندجو اولاق ةشحاف اولعف

 مهنم لاهجلا ضعب نأ : اهساخ و (ةدودعم امايأ الإ رانلا انسمت نل) نولوي اوناكو (هؤابحأو هللا

 , ةيريثك منا ىلإ اوه واكل لا اللا دع ناتمأ و كاملا و هامل نا

 . هللا ىلع مهم ءارتفا ابلكو

 تازجعم ىف مهحدق هنم دارملاو « هللا تايآب مهبي ذك مهنارسخ بابسأ نم «ىاثلا عوتلاوإ

 اىل ىلاعت هنإ مث « ةنيب ةرهاق ةزجعم نآرقلا نوك مهراكنإو اف مهنعطو , سو هيلع هللا لص دمع
 ةرخآلا ىفو اذدلا ىف مهلاطم نورفظيالىأ (نوملاظلا حلفيال هنإ) لاق نيم الا نيذه مهنع كح

 ٠ نالذخلاو نامرملا ىف نوةبي لب

 هريدقتو فوذحم هنأ : لوالا : لاوقأ(مويو)هلوق بصان ىف (اعيمج مثرشحن موذوإ) هلوقامأ

 : ىناثلاو . فيوختلا ىف لخدأوه ىذلا ماهمالا لع قبيل كرتق « تيكو تيك ناك (مثرشحن مويو)

 ادبأ نوملاظلا حلفيال ليق هناك فوذحم ىلع فوطعم هنأ : ثلاثلاو « ممرشحت موي ركذا ريدقتلا

 . مثرشحن موبو

 عيرقتلا هنم دوصقملاف (نومعزت متلك نيذلا ؤاكرش نيأ اوكرشأ نيذلل لوقن مثإإ هلوق امأو

 نأ دارملا ن وكي نأ لمت و « ءاكّرشلا [زش نبأ ءاتك ا نزؤكي نإ, تخو نارك كا

 اريرقتو اعيرقتو اخيبوت الإ . مالكلا نوكيال : نيهجولا الك ىلعو ؛ مهب معافتناو ل مهتعافش

 هذه داسف ىلع ايندلا راد ىف مهل اهيبفت كلذ راصو « هنع سويأم هنونظي اوناكىذلا نأ مهسوفن ىف

 ماك نيذلا دلو“ فودذحم (نومعزت متنك نيذلا) هلوق نم لوصوملا ىلع دئاعلاو « ةقيرطلا

 معز لكو : سابع نبا لاق « هيلع لاؤسلا ةلالدل معزلا لوءعفم فذ « ءاعفش مهنا نومعزت

 : تدك هللا كانك



 ةيالاىابذك هللا ىلع ىرتفا نم مظأ نمو» كاع هل وق ١

 حش 0 هنإ هناي اب َبْذدَك وأ بدك هلل لع ىَرتفا نم 6 لظَأ ْنَم 1
 لا اس

 ا سر راس سرت 6 10 0- 2م رار هسا ه2 3

 نيذلا 8 ٌقاكرش نب 1 ركرشأ يذلا 5 9 0 مويو "17 قول أءاظلا

 - ولو ل

 677 ناومع هي مفك

 ؛ مالسلا هيلع دمع وه صخشلا كلذ نأىلع لديال ردقلا كلذف لوآلا ناك ناف ؛ لكشلاو ةيللاو

 نوكي نأ بجو ىناثلا ناك نإو مهئانبأ ةونبب مهملع لثم هتوزب مهماع : لاقي نأ حصي فيكف

 ايبن مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم نوكب ليجنالاو ةأروتلا نم,ةروربذلاب نيملاع ىراضنلاو دوملا عيمج

 را ا ملعن انالل زوال مظعلا عملا ىلع بذكلاو « ىلاعت هللا دنع نم

 ايقاب ناك هنإ : لاقي نأ امإ ليصفتلا اذه نآل : ةلماكلا ةماتلا ليصافتلا هذه ىلع نيلمتشم اناك ام

 ىف ليصافتلا هذه تيقب ام هنإ : لاقيوأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلار ءوظلاحليجنالاو ةاروتلا ف
 لطأ لوالاو كلذ نلبق امبنلا قارطت دف قيرختلا نأ لحال زويل كفو ق ليكالاو ةارثوتلا

 اضأ قاثلاو“ عنتم برغلاو قرشلا لغأا لإ ل ورخادك ف ةمانلا كاقتلاب دما لغم اه نأكل

 ىلبص دم ةوبذب نيملاع نامزلا كلذ ىراصنو : نامزلا كلذ دو, نكي مل ريدقتلا اذه ىلع نآل « لطاب

 . مالكلا ده طقسي ذئنيحو ؛ مهئانبأ ةونبب مهملع ملسو هيلع هللا

 اوناكمثو « ىراصنلاو دوهيلا (باتكلامهانيتآن يذلا) ب دارملا : لاقي نأ : لوألا نع باوجلاو

 « مالبملاو ةالصلا هيلع لوسرلا لع تارجعملا روبظ اودهاش دق اوناكو ؛لالدتسالاو رظنلل الهأ

 ا[ فر دلل لح ] ةيلعت نطادوصقملاو هللا نتنع مالوش هنرركا تاررجعملا كالت: ةلس] وب اوفوعف

 هانركذ ىذلا ردقلا اذه ةيناثلا ةفرعملاب

 ةفص (نيذلا) هلوق نأ : لوألا : نالوق هيفف «نونمؤيالمهفمهسفنأ او رسخ نيذلا )ل هلوق امأ

 . نودح#ب ه نوفرعي نيذلا نيدناعملا دنعو دوصقملا نوكيو ادحاو امهلماع نوكنف ؛ لوألا نيذلل

 نيذلا) هلو فو « هربخ (نونمؤيال مهف) هلوقو . ءادتبا مهسفنأ يم نذل هلوق ذأ, : قاثلاو

 ردكلا فيمن مهل لصح ىذلا مئادلا كالحلا نعم مهفئأ اورسخ مهنأ : لوآلا : نابجو (اورسخ

 هتازنم كار 0 زرق ءاةيللا ف هلا ةكنألإ نم مال وورذاك نع ىرتسلا هلا نيشفتلا قاءاجن# ىااثلاو

 02 لعدم تاون أب هاهلاو هليقتا وسخ دقن وكشف ِلسَأ نم ىلإ

 مويو نوملاظلا حلفيال هنإ هتاياب بِذك وأ ايذك هللا ىلع ىرتفا نم مظأ نمو ىلاعت هلوق



 نوف : رعب م باتكلا مانينآ نبذل

 ١/8 2 ةيآلا «مءانبأ نوفرعي هنوفرعي باتكلا مهانيت ؟نيذلا» ىلاعتهل وق

 هب رو 00 1 ا ا 7

 مست | اورسخ نيذلامهءانب
 ا

 ع هاضتج اس خاص ع نهد )2

 ه- 2 هرتال هش

 ىف تومي مف

 نال رخآ لقي ملو : ءارفلا لاق . راكنالاو دحجلا هانعم ماهفتسا اذه نأ (ىناثلا ثحبلاوإل
 لو (ىلوآلا نورقلا لاباف) لاقو (ىنسحلا ءامسألا هللو) لاق اك ثينأتلا هيلععقي عمجاو عمج ةلآلا

 . باوص كلذ لكو نيلوأالا الو لوأالا لقي

 («نوكر شت ام ءىرب ىتإو دحاو هلإ وه امنإ لق دبشأال لقإ) ىلاعت لاق مث

 : املوأ : هجوأ ةثالث نم كرشلا نع ةءاربلاو ديحوتلا باحيإ ىلع لاذ مالكلا اذه نأ ملعاو

 لإ ارك اع "لق كلف :اناثو : اكرشلا كابن نك هنو و دقات ديضاتل يا كيسا
 هلوق : اكلات رك 2 ردا ء«رصحلا ديفت (امنإ) ةيلكو (دحاو

 ىلع ةيآلا هذه ةلالد تبثف . ءاكرشلا تاثإ نع ةءاربلاب حيرصت هبفو نا ام ءىرب ىتإ)

 نأ ءادتب | ٍلسأ نمل بحتسملا : ءاملعلا لاق . ديك 0 غلبأو نايباا قرط مظعأب انيصودلا كا

 بابحتسا ىلع : هللا همحر ىعفاشلا صنو . مالسالا نيد ىوس نيد لك نم أربتيو نيتدامشلاب ىأي

 .ديحوتلاب حيرصتلا بيقع (نوكرشن امن ءىرب ىنإو) هلوقل ةداهشلا ىلإ ىربتلا مض

 مهسفنأ اورسخ نيذلا مثءانبأ تنوفرعي ام هنوفرعي باتكلا مهانيتآ نيذلا إل ىلاعت هلوق

 عضل
 ةالصلا هيلع دمت ةفص نع ىراصتلاو دويلا اولأس رافكلا نأ ىلوالا ةيآلا ىف انيور انأ ملعا

 هللا ةدابش نأ ىلوالا ةيآلا ىفىلاعت هللا نيبف . هتوبن ىلع ليجتالاو ةاروتلا ةلالد اوركنأف مالسلاو

 ادمفرعنال انا ملوق ىف اوبذك مهنأ ةيآلا هذه ىفنيب مث ءاهققحتو اهتويثىف ةيفاك هتوبن ةححص ىلع
 مدق امل هنأ ىور امل مهءانبأ نوفرعي اي ةلاسرلاو ةوبنلاب هنوفرعي منال ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةيآلا هذه هيبن ىلع هللا لزنأ : مالس نب هللادبعل رمع لاق . ةنيدملا لسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ةفرعم دشأ انالو ىببا فرعأ اي هتيأر نيح مكيف هتفرع دقل . رمعاي لاقف « ةفرعملا هذه فيكف

 . ىلاعت هللا نم ق> هنأ دهشأو ءاسنلا عنصام ىردأ ال ىل*ال ىنباي ىنم دمحمب

 مهئانبأب مهملع لثم مالسلاو هيلع دمح ةوبنب مبدلع نوكي نأ ىضتتقي ةيآلا هذه رهاظ نأ ملعاو

 نامزلا رخآ ىف ىن جرخيس هنأ درجم ليجنالاو ةاروتلا ف بوتكملا : لاقي نأوهو لاؤس هيفو

 ةفصلاو بسنلاو ناكملاو نامزلا نيعت عم ىنعملا اذه هيفبوتكملا وأ ؛ قحلا نيدلا ىلإ قلخلا وعدي



 ةيآلا «ىرخأ ةهلآ هللا عم نأ نودهشتل متنأ» ىلاعت لوقا ١

 كلا كراك ىلا ال5 راو ءاشالا نتج | نالبفاع ةاهلط نكي ءانشأللا 3 ءىثلا ظفلو لالجلا

 زوحيالنأ بجوف . لالجلا توعن نم اتعن الو لاكلا تافص نم ةفص ظفللا اذهب ىمسملا نكي مل

 ىعدي نأب سمأ ىلاعت هللاو ىنسحلا ءامسالا نمنكي ملامل مسالا اذه نال مسالا اذبم ىلاعت هللا ةوعد

 مسالا اذهب هللا ءاعد نم عنم نم لكو مسالا اذهب ىلاعت هللا ءاعد زوحال نأ بجو ىنسحلا ءامسالاب

 « مودعملا لوانتي ءىثلا مسا نأ : عبارلا . ةتبلأ ىلاعت هللا ءامسأ نم امسا سيل ظفللا اذه نإ : لاق

 كلذلعافىنإ ءىثل نلوقتالو) ىلاعت هلوق : لوالا : نايب ىللاعت هللا ىلع هقالطإ زوجال نأ بجوف

 لاحلا ىف امودعم نوكي ادغ هلعفيس ىذلاو لاخلا ىف ءىثلا مساب ادغ هلعفيس ىذلا ءىثلا ىب (ادغ

 . مودعملا ىلع عقي ءىنلا مسا نأ ىلع كلذ لدف

 ةفاح ال و ةقاولعما ةفضب تاو دل |يرئاس [نع هتاذازانتما: دش الأ .ىث هنإ .:.انلوقف اذه تب اذإو

 اك ناكف . هتللأ لاعت هللا و2 ةرئاد ديمي ال اظافل .اذه نوكق دووم هنوك ذيفيالو ٠ ةزيمتم

 .ىلاعت هللا ىلع هقالطإ زوال نأ بجوف ؛ اقلطم

 : لمالدلا تضاراعت اكلي الاعب نأ ةاوجتإلا هذهءنع بازوجلاو

 ةقيقحو اتاذ هنوك هيف قدص تف « ماعلا قدص صاخلا قدصىّتمو ؛ ظافلالا معأ ءىملا ظفل : لوقنف

 . ملعأ هللاو بولطملا وه كلذو ًاثيش هنوك هيلع قدصي نأ بجو

 نآرقلا اذه ىلإ ىحوأىلاعت هنأ دارملاف (« غلب نمو هب رذنال نآرقلا اذهىلإ ىحو أو) هلوق امأ

 ىأ ةكم لهأ نم نيبطاخلا ىلع فطع (غلب نهو) هلوقو .ةكم لهل باطخ وهو ؛ هب رذنآل

 ىلإ هغلب نم : ليقو « نيلقثلا نم ليقو « مجعلاو برعلا نم نآرقلا هغلب نم لكرذنأو « هب ىرذنال
 ىلعو « مِلسو هيلع هللا ىلص ادم ئأ رابع كف تناورقلا غلب ذم نيكل نب دس, نع و اء ةمايقلا موي

 هغلب نمو ء هب كرذنأل نآرقلا اذه ىلإ ىحوأو :ريدقتلاو : فذ> ةيآلا ىف لصحيف ريسفتلا اذه

 ىذلاو « ديز تيأر ىذلا لاقي امي : هيلع مالكلا ةلالدأ فوذحم دئاعلا اذه نأ الإ . نآرقلا اذه

 نمو ىأ (غلب نمو) هلوق نوكي نأ وهو ء رخآ لوق (غلب نمو) هلوق ريسفت ىفو . ورمع تبرض
 لو الا لوقلا لع روهجلا نأ الإ دئاعلا رامضإ ىلإ جاتحيال اذه دنعو , فيلكتلا دح غلبو ملتحا

 ءىرب ىتإودحاو هلإ وه امإلق دهشأال لقىرخأ ةحلآ هللاعم نأ نودبشنل مكننأ ) هلوق امأ

 : ناثحب هيف : لوقنف (نوك رشت امم

 الب ةنك اس ءاي ةيبشم ةفيفخ اهدعب ةرسكو ةرمهب (؟نيأ) : ريثك نبا أرق (لواألا ثحبلا)

 . دم الب نيتزمهب نوقابلاو دمي هنأالإ . كلذك عفان نع نولاقو . ا



 اال ةيآلا غلب ٠ نمو هب 5 كرذنال نآرقلا اذهل ضر اود لاكن لوك

 امل قلعت ال اهسفنب ةلقدسم ةمات ةلمج وهو « هريخ (مكتييو ىنيب ديهش) هلؤقو «لدتبم ,(ةنل) لوف

 .القامم
 لاول هنأ كمال (ةدابعزاك ١ 2قك ىألق)ب لوف لاوقن نأ : 0 5ا0ا : نيهجتو دا ف[ ىدحلا لاق

 ”ةضزدع امك كغ اعلا "ك2 5

 سكرت مالكلا متي انبهو (هللا لق) هلوق وه باوجلا ناك : ر ردم تارا

 2 اذه دنعو ٠ 37 ىبب ديهش وهو : ريدقتلاو ؛ ًادتبم رمضي انههذ (مكنيبو ىبي ديوش)

 4 ع

 نوكي نأ ريدمتبم اضيأو ؛ للدلا فالح لع اذه : لوقتف .فوذخ بارد" انف نإ انآ

 اتثال نوكيو هيلع روكذملا لدي امأ نوكي نأو دبال فوذحلا كلذ نأ الإ ٠ افوذحم باوجلا
 . عضوملا كلذب

 ديبش هللا) هدعب لاقي مث ؛ هللا وه : لاقي نأوه (ةداهثربك أ ءىث ىأ) هلوقب قئاللا باوجلاو

 ءىثلا مساب ىمسي ىلاعت هنأ ىلع ًاضيأ ةيآلا هذهب لالدتسالا حصيف ريدقتلا اذه ىلعو ( مكنيبو ىفإب

 .ليلدلا اذه ريرقت مام اذبف

 ادق: هناذ ههجوب دارملاو (هبتجو الإ كلاغ .ىقلك)ىلاعت ةلوق وهو رخآ ليلد ةلأسملا ىفو

 تحت الرخا د'ن وكي نأ: كح ؟نتاملازب كما كر هلم قم هقافن مكاذ' قتتسا كاست سن كل

 : هوجوب مسالا اذه داسف ىلع مبج جتحاو . ءىثلا مساب ىمسي ىلاعت هنأ لغ كدت دف أ ةنم. نقتسألل]

 أذبق"هسافن لتم لن ءئت لك تاذو ىف 'هلثم لثم نسال ةاللا و ( قم ةلثك شل كاع هوت: كرولا

 نآل .ىث هلثم سيل : ريدقتلاو . ةدئاز فاكلا لاقي الو ءىثلا مساب ىمسيال ىلاعت هللا نأب حيرصت

 :ةزيدشلا ةروّركلا دنعالإ ةئلا ريعملا'نيدلا“لهأب ئيليال 0 اثبع نآرقلا تاءلكن م ةملك لعج

 وهو هسفنل اقلاخ هنوك مزل.ىثلاب ىمسمىلاعتناكو لو (ءىش لك قااخ هللا) ىلاعت هلوق : ىناثلاو

 ةردان ةروص ىفزوجيامإ صيصختلا لاخدإ : لوقن انأل صيصختلا هلخد ماع اذه : لاقيال « لاحم

 رثك آلا ىلع لكلا ظفل قلطيف . اهمدع ىرجم اهدوجو ىرجيف ؛ اهيلا تفتليالو اهب هبؤيال ةذاش

 ناكل ءىثلا مساب ىمسم ناكول ىلاعت ىرابلا نأ مولعملا نمو مدعلا ىرجب ةيراج ةيقبلا نأ ىلع اهيبنت
 نوكي هنع اجراخ مسقاا اذه نوكي نأ عم لكلا ظفل قالطإو ؛ ابفرشأو ءايشآلا مظعأ ىلاعتوه

 هوعداف ىندحلا ءامساللا هتلو) هلوقب كسقلا : ثلاثلا . صيصختلا باب نم نوكي الو بذك ضخ

 توفن نص تعفو لاكلا تافض نم: ةفض لكل دن نأ, وهو :هاملنم. نس ند مز مسالاو (اهب

 2 ؟-رخغاد ؟م»



 ةيآلا «غلب نمو هب كرذنال نآرقلا اذه ىلإ ىحوأود ىلاعت هلوق 20115

 ةوبنلاب مثدنع كل ركذالهنأ اومعرف كنع ىراصنلاو دويلا انا هر كتدض راذكلأ ىئامو لوس

 هللا نم ةداهش ربك أ ءىث ىأ دماب لق لاقو ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنًأف.ةوبتلاب كل دهشي نم انرأف

 لقف كلذب اوفرتعا اذاف . ىلاعتو هناحبس هللا وه ةداهش ءايشاللا ربك أ ناف ؛ ةورنلاب اوفارتعي ىح

 ءاغلبااو ءاحصفلا تنأ منال ,زجعم نآرقلا اذهو نآرقلا اذهىلإ 10

 ىلع هللا نم ةداهش ىاوعدقفو ىلع هايإ هللا راهظإ ناك« ًازجعم ناكاذاف . هتضراعم نع متر حي دقو

 ىلاعت نيبف هتوبن ىلع دهشي لوقلا لوبقم ًادهاش اوبلط مهنأ : لصاحلاو . ىاوعد ىف اقداص وك

 نآرقلا اذهىلإ ىحوأو) هلوةنم داره لاوهو ةوبنلاب هل دهشهنأ نيبمثهللاوه ةدابش ءايشألا ربك أ نأ

 . حضاو ريرقت اذبف (غلب نمو هب ؟رذنأل

 . ىلاعت هللا ةينادحاو ىف ةدابشلا هذه لوصح دارملا نوكي نأ وهو 4«ىتاثلا لامتحالا امأو ل

 :ةثالث ماسقأى لع بلاطملا : لوقن انأ ىهو : ةمدقمب اقوبسم نوكي نأ بحب مالكلا اذه نأ ملعاف

 ءعمسلاب هتابثإ عنتما هتعص ىلع عمسلا ةعمص فقوتيام لك ناف ةيعمسلا لئالدلاب هتامثإ عنتمام 6

 عانتماالفءااقع همدع حصنو هدوجو حصي ءىثلك وهو لقعلاب هتامثإ عنتمام امو. رودلامزلالاو

 نكمي ام اهنمو « ىعمسلا ليلدلاب الإ نكميال هنيعب نيفرطلا دحأ ىلع عطقلاف ؛ الصأ نيفرطلا دحأىف

 هتايثإ نكمأ مرج الف ءهب ملعلا ىلع فقوتي ال ىلقع مأ لكوهو .اعم عمسلاو لقعلاب هتابثإ

 شل لا

 اهلا نع ةءارلاو ةماذح ولا "كانتا ف ( منيب و ىنيب ديبش هللالق) هلوق : لوةنفاذه تفرع اذإ

 "ةاشاللاو لاتمالاو دانالا و دادخالاو

 «بجاولا قهلاوه ديحوتلاب لوقلانإ ىأ (غلب نمو هب ؟رذنأل نآرقلا اذه ىلإ حوأو) لاق م“

 داو طابا لا ل رت نأو

 . ايش ىلاعت هنوك ركني هنأ مبج نع لقن ( ةيناثلا ةلأسملا)

 ءائيش هنوكب ىلاعت هتيمستر كني هنأ الإ ةقيقح-و ادوجوم اناذ ىلاعت هنوك ىف عزانيال دنأ ملعاو

 هريرقتو ةيآلا هذبب ءىثااب ىلاعت هللا ةيمست ىلع روبمجا جتحاو . ةرابعلا درجم ىف افالخ اذه نوكيف

 بجوي اذهو (هللا لق) هلوق لاؤسلا اذهنع باوجلا ىف ركذ مث . ةداهمش ربك أ ءايشألا ىأ لاق هنأ

 نالأطخ كاوا اذه ناك« ليزا : لقا ؤلف ؛؟قدصأ سانلا ىأ : لاق ول هنأ ايش ىلاثعت هنوك

 .اانبها اذكف ١ ىانلا نم سدل ليربج

 نآل هلبق امب هل قلعتال هسفنب لبقتسم مات مالك (.كنيبو ىنيب ديهش هللا لق) هلوق : ليق ناف
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 تع ا هع مخ مارا يب رس سا ييج 6 8 2 هور 3
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 07 ىردح - |نللا أ هلأ مم نأ نؤدؤشتل مف علب نمو هب ةرشنأل آر أ

 يب دل ميك 5-5 2 201

 ءاذر َنوُك رش اني د ىتِإَو دحاَو هلإ وهاسإ ل َ

 لاك ىلع لد (هدابع قوف رهاقلا وهو) هلوق نإ مكلوق نم دضلا ىلع ٠ رن 5 ل

 ا وناكملا ةيقوفىلع هلمح بجوف « راركتلامزل ةردقلا ةيقوف ىلع قوفلا ظفل انلمح ولف . ةردقلا

 ضعبلان ود ضعبلل ةرهاق اهنوكي ةفوصوم تاذلا نوكت دق هنآل مركذ امك رمآلا سيل : انلق

 : ىلاعت هنأ وهو : عباسلاو . لكلا قح ىف ماع ةردقلاو رهقلا كلذ نأ ىلع لد (هدابع قوف) هلوقو

 « هدابع لك قوف ىلاعت هنإ لاق هن أك: ريدقتااو ءايلو هللا ريغ ذختي نم ىلع ًادر ةبآلا هذه ركذ امل

 تايقوفلا كلت لعاهبدترت نسحب امنإ ةجيتنلا هذهو .ًايلو هللاريغ ذاختا عنتما كلذكس آلا ناكىّتمو

 ديفيالكلذناف ةبجلاب ةيقوفلا امنم دارااناكول امأ . ةوةلاو ةردقلابةيقوفلا « ةيقوفلاك لت نمدارملاناك

 رومأألا لكىف هيلع ليوعتلا نوكينأ قوف ةبج ىف الصاح هنوك درج نم مزايال هنآل دوصقملا اذه

 ةردقلا ةيقوف ىلع كلذ انلمح اذإ امأ . امزال بلاطملا لك ىف هيلا عوجرلا نوكي نأو ًاديفم

 لهأ هركذام ال « هانركذام دارملا نأ انركذ ام عومجمب رهظف هيلع ةجيتنلا هذه بيترت نسح

 أ لعأ هللاو هيبشتلا

 مرذنآلنآرقلا اذهىلإ ىحوأو مكتب وىنيب ديبش هللا لق ةداهش ربك أ ءىش ىأ لق إل ىلاعت هلوق

 ءىرب ىتننإو دحاو هلإ وه ا! لق دهشأال لق 0 ةمللآ هللا م نأ نودبشتل مكننأ غلب علو ذب

 (نوكر شت امم

 : لئاتمم ةيآلا ُْق

 مث .ىلاعت هللا ةداهش اهمظعأو تادابشلا ربك أ نأ ىلع لدت ةيآآلا نأ معا «ىلوألا 1

 .بلاطملا ىأ تابثإ ىف تلصح ةداهشلا كلت نأ ىلع لدت لةيآلا نأ الإ ةلصاح هللا ةداهش نأ

 نأن كميو « ملسو هيلع هللا لص دم ةوبن توب هللا ةدابش لوصح دارملا نوكي نأ نكمي : 1

 . لاعتهللا ةينادحو توشىف ةدابّشلا هذه لوصح داوملا 1

 ك رع هتلادح وام نمتاب ازولاة كم لهأ ءاسو نإ نيلبعنبا ىورربرف (لوآلا لامحالا امأ)



 ةيآلا «ريبخلا م كلا وهو هدانعرقاوفذاز هاعلا وهو» ىلاعت هلوق 5/١

 كرولا 1 5 2 ا اك نأ": ىاتلاو لاك تا[ دو# ام ردبعم اتم ناك قاتلا

 هيلع حصي ذئنيحو تاهجلا لك نم ًايهانتم نوكيوأ . لطاب وهو تاروذاقلل ًاطلاخم هتاذ نوك مزليف

 نوكبف ءصصخم صصختل نيعملا هرادقم هصاصتخا ناك كلذك ناكام لكو . ناصقئلازة ةدأ هدا

 ًايهانتم هنوكب فوصوملا بناجلا نوكيف ء ضعبلا نود بناوجلا ضعإ نم ًايهانتم نوكي وأ ًاثدحب

 0من ك9“ سلاثلا وا ديا علااو:ةمسعلا كلوا كاذو»ةانتم ريغ هناوكب انف وصووملا كنان ريغ

 جراف ةيهانتم ملاعلا ماسجأ لوقنف : لوألا ناكناف . ءالخلاو دعبلاب وأ ىواحلا حطسلاب ناكملا

 ىتاثلا ناكنإو . هيفىلاعتهللاتاذ لوص> عنتميف ؛ ةبجالو ثيحالو ناكمال والمالو الخال ملاعلا

 نم ءزج ىف هللا لوصح حمص ولف « كلذك ناك اذإو هتقيقح ىف ءازجالا ىواستم ءالخلا لوقنف

 صيصختب هيف هلوصح ناكل كلذك ناكولو « ءازجألا رئاس ىف هلوصح حصل ءالخلا كلذ ءازجأ

 كفنتال هتاذو . ثدحم ءزجلا ىف هتاذ] وصخ ؛ ثدحم وهفراتخلا لعافلاب اعقاو ناكام لكو ؛ صصخم

 . لاحم وهو ةثدحم هتاذ نوكح مزايف ؛ ثدحم وهف ثدحلا نع كفني الامو لوصحلا كلذ نع

 رقتفمو ةتاذإ نكميوهف كلذك ناكام لكو : ةئزجتلاو ةمسقلل لباقرمأ ءالخلاو دعبلانأ : عبارلاو

 ءالخلادوجو لبق ةدوجوم تناك دقىلاعتهتلات اذ نوكسف . هلق ًادوجوم هدجوم نوكي ودجوملاىلإ

 .زيحلاو ثيحلاو ةبجلاو

 دقفالإو . تناك يىلاعت هللا تاذ قبت نأ بجو ءالخلاو ةبجلاو زيحلا دعبف : اذه تبث اذإو

 . لاحكلذو ىلاعت هللا تاذفف ريبختاا عقو

 : سماخلاو . تاقوألا عيجيف تاهجلاو زايحالان ع ًاهزنم هنوكب لوقلا بجو اذه تيئاذإو

 . ةرك ملاعلانأ تبث هنأ

 ّ نيرخآ موق مادقأ تحب نوكي ىرلا لهأ سؤؤر قوف نوكي ىذلاف اذه تبث اذإو

 . لكلا قوف ىلاعت هنإ : لاقي وأ . مهنايعأب ماوقأ قوف ىلاعت هنإ : لاقينأ اماف ء اذه تبث اذإو

 اثلاو . لطاب كلذو « نيرخآل تحت هنوك بجوي مهضعبل اقوف هنوكح نال ؛ لطاب : لوألاو

 عيمجي طيحم كلف وه ملاعلا هلإ نأ ىلإ مالا لصاح ريصيف كلفلا ةركب اطيح ىلاعت هنوك بجوي

 قوحلمو ظفلب قوبسم ةيآلا هذهىف ةيقوفلا ظفل نأوه : سداسلاو . ملم هلوقيال كلذو كالفألا

 ماممو' ةردقلا لاكب رشم رهاقلاو  رهاقلا ظفاب ةقو.سم اه الف. ةقوبسم اهنا امأ . رخآ ظفلب

 ةيكحوامملاب رعشم ظفللا اذهو (هدابع) هلوقب ةقوحلم اهناألف ظفلب ةقوحلم اهنأ امأو . ةنكملا

 ؛ ةبجلا ةيقوفىلعال ةردقلا ةيقوف ىلع ةيقوفلا كلن لمحبجوف : ةيرودقملاو



 ١ال# ١ ةيالا«ريبخلا يكحلا وهو هدابع قوف رهاقلا وهود ىلاعت هلوق

 تقبسو» لاق مك : بلاغ ةمحرلا بناج ىلاعت هللا ةدارا نأ ىلع ةلاد اهرسأب تابسشلا هذهو .راضملا

 «ىضع ىمحر

 لئاسم هيف «ريبنخلا ريكحلا وهو هدابع قوف رهاقلا وهو إل ىلاعت هلوق
 مالمهأ فيك : اولاق ناف ملعلاو ةردقلا ىف ةروصحم لالا تافص نأ معا «ىلوألا ةلأسملا)

 .دوجولا بوجو

 رقتفملاو تاذلاىلا ةرقتفم تاذلاب ةمئاقلا ةفصلان أل تاذلاب همئاق ةفصال تاذلا نبع كلذ : انلق

 بوجولا لبق بوجو لوصح مزليف . هريغب ابجاو هاذا انكمت نوكيف ريغلا ىلا رقتفم تاذلا ىلا

 ملعلاو ةردقلا ىه اهتقيقح تالامكلا ىه ىتلا تافصلا نأ تبثو ؛ تاذلا نيع هنأ تبثف لاحم كلذو

 ىلا ةراشا (ريبخلا ميكح لا وهو) هلوقو . ةردقلا لايك ىلا ةراشا (هدابع قوف رهاقلا وهو) هلوقف

 قحلاالا ملعلا لاكو ةردقلا لاكب فوصومال هنأ هانعمورصحلا ديفي (رهاقااوهو) هلوقو . ملعلا لاك

 « نكقاب انهف هاوس نع لكم قئدالا لماك السن[ نوط ا دع.

 نكم هناحبسقحلا ادع ام نا انيبانالف ةردقلا لع ارهاق هنوك ةلالد امأ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 هحيجرتب الا هدوجو ىلع همدع الو همدع ىلع هدوجو حجرتيال هتاذل نكمملاو « هتاذل دوجولاب

 دوجولا حيجرتفرطفف ةرات تان.كمملارهق ىذلاوه ةقيقحلا ىف نوكيف . هعادباو هداحباو هنيوكتو

 مهل ارهاق هنوك بابلا اذ هيف لخديو . دوجولا ىلع مدعلا حيجرت فرط ىف ةراتو  مدعلا ىلع

 ىلا (كلملا كل ام مهللا لق) هلوق ىف ىلاعت هللا هركذ ام لكه يف لخديو لالذالاو رةفلاو توملاب

 معلا ىلا ةراشا ريبخلا نال ملعلا ىلع انهه هلم نكي الف ؛ امكح نوح انوع لل يورك

 ةمكحم نوكت هلاعفأ نأ ىنعمب هلاعفأ ىف امكحم هنوك ىلع هلمح بجوف ء زوال هنأو . راركتلا مزليف

 هنأ هلي وأتو : ىدحاولا لاق . ىورملا .ىثلاب ملاعلا وه ريبخلاو.داسفلاو للخلا هوجو نم ةنمآ ةنقتم

 هنآل ربخلانم هلصأو مع ىأ ربخ هب ىل:لوقت ءىثلاب كملع ربذاو :لاق + ربخي نأ 2- امبىلاعلا

 . ملعلا قرط نم قيرط

 ملاعلاقوف ىه ىتلا ةهجلا ىف دوجوم ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذبب اولدتسا ةببشملا (ةيناثلا ةلأسملا 2

 ىف نوكي نأ امإ ناكل ملاعلا قوف ادوجوم ناكول هنأ : لوألا : هوجو هيلع لديو دودرموهو

 | تايدلا ىفآاددصتم ناطقإلا قاهات نركب نأ انإ ٠ تاس نمرهم سا 2-9

 نركل نأ وخيال لف كلذ زاجولف . درفلا رهوجلاكةراقحلاو رغصلا ىف ن ركبنأ ىضتس: كرد

 ناكنإو « لقاع هلوقيال كلذو تيبلا ةوك ىف ةعقاولا تآ ابهلاب ةطولخملا تارذلا ضعب ملاعلا هلإ



 ةيآلاءوه الإ هل فشاك الف رضب هللا كسسمي ناود ىلاعت هلوق اا

 لئابتت'ةرالاق

 ءايلو هللا ريغ ذختي نأ لقاعلل زوجي ال هنأ ناس ىف اللد اذه نأ معا 4 (ىلو الا ةل مح

 ةذلل مسا عفنلاو افرح ل١ وا ايلا نصف امي زك را نوح ١ مسا رضلاؤيذأ هريرقتو

 لوصح نيبو رضلا عفد نيب كرتشملا ردقلل مسا ريخلاو . امهدحأ ىلا وأ امهيلا ىضفي امو رورسلاو

 ريدا قاع رك نأ امإ ”ناتنالا 0 ترث دقف كلذك مالا ناكاذاف . عفنلا

 هللا نيب دف 2 اذه تبث اذاو . لصحت مل وأ ةذللا هيف لصح ءاوس ريخ رضاا لاوز نآل

 . هللاب الآ اهريثكو ابليلق ل صحب ال تاريخلاو . هللاب الا عفدنيال اهريثكو اهلياق راضحلا نا ىلاعت

 هتان بجاولا امأ . هتاذإ نم امِإَو هتاذإ بجاو امإ دوجوملا نا« كلذك رمآلا نأ لع ليلدلاو

 لكو « هتاذإ بجاولا داحياب الا دجوي ال هتاذإ نكمملاو . هتاذل انكمت هاوس ام لكن وكف دحاوؤ

 لصحب ال راضملا عيمج عافدنا نأ تبثف . هني اكو ىذا داك اح انتل ريدا ل كام

 ةمص نيبلا ىلّمعلا ناهربلا اذهب تبثف ءهب الإ نوكي ال عفاملاو تاريخلا عيمج لوصحو هب الإ

 هيلع ةيآلا تلد ام

 لصحب دقو «هراصنأو هناوعأبو هلامب هسفن نع راضملا عفدي ناسنالا نأ ىرن دق : لبق ناف

 رفكلا وه راضملا سأرف اضيأو . ةيآلا مومع ىف حدقي كلذو ؛ هريغ ةناعابو هسفن يه ما ريخا

 لاقي نأ بجوف ؛نامبالا وه تاريخلا سأرو .ىلاعت هللا ةناعاب الإ عفدني مل هنا لاقي نأ تنج وف

 رفكلا لعفب ناسنالا قحتسيال نأ بجول كاذك ىمالاناكو لو « ىلاعت هللا داجباب الإ لصحت ىل هنا

 الباك رعت و تا ودل لك أب عفتي ناسنالا نأ ىزن اناف اضيأو .اباوث نامالا لعفب الو اباقع

 ةيآلا مهاظ ىف حدقي كلذ لكو ؛ مومسلا

 :هبلا عادلا هاعد اذإ هنع ردصي امتاف ناسنالا نعردصي لعف لكنا .: لوألا نع باوجلاو

 ريدقتلا اذه ىلعو . ىلاعت هللا نم الا سيل ةيعادلا, كلت, لوصحو ء لاح ىعادلا نودب لعفلا نآل

 تالالقملا نق مك دام لك ىف لوقلا [ادكهو . لايت هللا نم. لكلا قروكف

 كاكا ليال ورسم ) ذأ. رلا نئاسما ويرخلا نماسما ين ىلاعت هنا (ةيناثلا ةلأسملا 9

 نأ لع هيشت كاذبا ساسما رك ذناع رثطلا, ناسما رك ذ مدق ىلاعت هنا ): لوألا : نيبجوب

 فشاك الف) رضلا ساسما ىف لاق هنا : ىتاثلاو . ةمالسلاو ريخلا اهييقعل صح نأو دبال راضملا عيمج

 عيمج ىلع ارداق هنوك ريخلا ىف ركذف (ريدق ءىثش لك ىلع هنا) ريخلا ساسما ىف ركذو (وه الإ هل

 لاصيال هتدارا ىلع ةبلاغ تاريخلا لاصيال ىلاعت هللا ةدارا نأ ىلع لدي, كلذو .ةايشللا



 ١/١ ةيآلا جال 0 تماس هللا كسسمب نإو» ىلاعت هلوق

 20 هم ا ل

 ىلع 7 نا نِإَدَ . الإ هل فئشاكالف - 3 كنس نإو
 م -

 ه- ها برت
14 5 

 هلم يلام ك1 اهو هدابع قوق رهاَقلا وهو 011 ريد 0
 2-5 طب

 ( لسه سا 7

 يوم لع سل سلا سس سس حا

 باذعدارملا لب ؛لاحم كلذو افورصم مويلا كلذ نوك ىضتقي ةيآلا رهاظ جيانا هالو

 ا اذه دك . مويلا كلذ

 باقعلا بجوت ال ةيصعملاو ؛ باوثلا بجوت ال ةعاطلا نأ ىلع ةيآلا تلد 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 هويلاكلا ىف باذعلا هنع هللا فرص نم لك ىأ (همحر دقف ذئموي هنع فرصي نم) لاق ىلاعت هنآل

 ابجاو ناكول امأ . لضفتلا ليبس لع اعقاو فرصلا كلذ ناكول نسحب امنا اذهو : همحر دقف

 هبرضي مل اذاف ؛دبعلا برضي نأ هنم مم.بقي ىذلا نا ىرت الأ همحر هنأ هيف لاقي نأ نسحب مل اقحتسم

 ىلع لدت ةيآلا هذهف , همحر هنا لاقي هناف هيرضي ملو هبرضي نأ هنم نسح اذإ امأ . همحر هنا لاقي ال

 قفاوم وهو . ىلاعت هللانم ناسحاو لضف ءادتبا وهف ء لصح باو لكو . فرصنا باقع لكذأ

 ؛هلمعب ةنجلا ل خدي دحأ سانلا نم ام هديب ىسفن ىذلاو» لاق سو هيلعهللا بص ىننلا 1 ديل

 .هسأر قوف هدب عضوو «هتمحرب هللا ىندمغتي نإ "لاءانأ لو لف يشاكل را تال

 هتوص اهب لوطو

 هنع فرصي نم ةرخآلا ىف بقاعي مل نم نأ ىلع لدت ةبآلا : ىضاقلا لاق 4 ةعبارلا ةلأسملاإ)

 نم ياقعلا هنع فرضي نيف نأ : لوش نملوف لطب كلذو مناك نإ ند دب لقا تاعك

 هيلع لضفت, هنكل  باثي ال نم نيفلكملا

 لطبيب كلذو . نيبملا زوفلا هل لصح دقف هيلع لضفتيو ىلاعت هللا هبقاعي مل نم سيلأ : لبق ناف
 ؟ مكلوق ىلع ةيآلا هلالد

 هللا لبق نم ءادتبالاك ن وكي لضفتلا نأ : لوألا : هوجو نم عوفدم هومتركذ ىذلا اذه : انلق

 ارمأ ديفي نأو دب الف 6 بولطملاب رفظلا وه ّروفلاو .لغفلا قم اناولطم كاذ نوكت سلو: لاك

 ى ةغلابمىضتقي ام ىل لع هلمح بجي لب . لضفتلا ىلع هلمح زو ال نيبملا زوفلا نأ : قىاثلاو“: ابولظم

 تيصع نا فاخأ ىتا) هلوقىلع ةفوطعم ةيآلا نأ: ثلاثلاو . اباوثالإ نوكي ال كلذو ؛ ةمعنلامظع

 باوثلا ىلع ةمحرلا هذه لح بجيف ؛ باوثلا وه باذعلل لباقملاو (ميظع موي باذع ىبر

 لعأ هللاو ءاصقتسالا كهف ةجاح الذ ؟ 3م وادخل عضل الاكل "دن معاو

 ير يدق ءىثلك يعوهف ريخ كس نإ ووهالإ هل فشاك الفرضب هللا كسسمب نإو لملاعت هلوق



 ةياآلا «همحر دقف ذئموي هنع فرصي نمو ىلاعت هلوق ١/٠

 ا رم راه 26 | 2 اس ع عا ع هب عع اماه 2-6 6 خروارلا | و2

 «152نييملا زوفلا كلذو همحر دّقف دّئموب هنع فرصب, نم

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ببسلاو ( ملسأ نم + لوأ نوك أ نأ ترمأ ىنإ لق إل ىلاعتت لاق مث

 كيلا تبت كناحبس)ىموم لوقلو (نيملسملالوأ انأو ترمأ كلذبو) هلوقل مالسالا ىف دما قياس

 (نينمارلل اكو أانأاو

 هنإ مث . كرشلا نع تيهنو مالسالاب ترمأ هانعمو (نيكرشملا نم ننوكنت الوزل لاق م“

 فاخأ ىتإ) هدعب لاق كرشلان ع ايبنم هنوكب هبقع مث مالسالاب ارومأم هلوسر نوك نيب امل ىلاعت

 اهلا كرط لا اما راانه ف هتنل اك نإ قانا وضتلال( مظع موي باذع ىبر تيصع نإ

 . مظعلا باذعلل

 مالسلا هيلع هنأ ىلع لدي ( مظع موي اذع ىبر تيصع نإ فاخأ ىنإ لقإلهلوق : ليق ناف

 افئاخ ناك امل هيلع زئاج كلذ نأ الولو « نايصعلاو رفكلا س هسفن ىلع فاخ ناك

 رفكلا هنعردص ول هنأ ىلع لدت ةيآلا لب  هسفن لع فاخ هنأ لعلدتال ةيآلا نأ : باوجلاو

 ةسنلا تناك نإ : انلوق هلاثمو ء. فوذلا لوصح ىلع لدي ال ردقلا اذهو . فاخب هناف ةيصعملاو

 ةمسقنم اهنوك ىلع الو . جوز ةسنخلا نأ ىلع لدي ال اذهو «نييواستمب ةمسقنم تناك اجوز

 . ملعأ هللاو نيبواست
 مع وبأ أرقو . ءايلا حتفب (ىقإ) عفانو ريثكح نبا أرق «فاخأ ىنإإإ ىلاعت هلوقو

 . لاسرالاب نوقاملاو

 : لئاسم ةيآلا ىفو (نيبملا زوفلا كلذو همحر دّقف ذئموي هنع فرصي نمل ىلاعت هلوق

 رسكو ءايلا حتتفب (فرصي) اسكللاو ةزمحو مصاعنع ركب وبأ أرقدنأ معا (لوألا ةلأسملا)

 تيصع نإ فاخأ ىنإ) هلوق نم ىبر ىلإ دئاعلا ريمضلاو ةءارقلا هذه ىلع فرصلا لعافو . ءارلا

 اذه ناك ايلف (همحردقف) هلوق ةءارقلاهذه ةجحو . باذعلا ذئموب هنعوهفرصينم : ريدقتلاو(ىبر

 هجولا اذه لعىرخ" الا ةظفللا كلت ىف مالا نوكي نأ بجو ىلاعت هللا مسا ريمض ىلإ !دنسم العف

 كلذ دعب ةمحرلا نوكتو « ىلاعت هللا ىلإ ادنسم باذعلا فرص : ريدقتلا اذه ىلعو ؛ نالعفلا قفتيل

 ريدقتلاو « هلعاف مسي ملام لعف ىلع (هنع فرصينم) اًورق مهناف نوقابلا امأو « ىلاعت هللا ىلإ ةدنسم

 باذع) هلوق ىف مويلا ىلإ ب اذعلا فاضأ ىلاعت هنأ ال كلذ نسحامإ وذوي باذع هنع فرصي نم

 . مويلا كلذ باذع هنع فرصي نم : ريدقتلاو . هيلا فرصلا فاضأ كلذاف ( مظع موي



  2تيلي ١
 دحاوامبلصأو : داسفالا نم (ترطفتا ءامسلا اذإ)و (روطف نمىرتله)هلوةو .ريغال حالصالا نم

 . دحأ هقزري الو هريغل قزارلا وهو ىأ 4 معطي الو معطي وهو ىلاعت لاق مك

 نأ كيراياكأو قذر نم ميما ديرأ ام) ىلاعت لاق دقو ؟قزرلاب ماعطالا ترم كك : لبق ناف
-_ 

 + ةرباغملا تور: فطعلاو (نوهعطي

 ءانلكل, رح الا, قع ةءانك هل ]1 ند ف هنأ الإ ؛ اهيدب هراخملا ل ص2 ىف كشال الك

 . عافتنالا هيلع زو<ي الو ؛ هدنع نم اهلك عفانملا نأ. ةيالا نم دوصتملاو. ةيراقللا لم اهيا

 ءانب ىلع ( معطي الو معطي وهو) بوقعي نع نومأملا نباىورو ءءايلا حتفب (معطي الو) ”ىرقو

 (هللا ريغأ) هلوق ىف روكذملا ىلإ دئاع ريمضلاف : ريدقتلا اذه ىلعو « لعافلل ىتاثلاو لوعفملل لوألا

 . معطتسي الو معطي 30 هانعمنأب رفو . لعافلل امهئانب ىلع (معطي لو وهو)ب.شألا أرقو

 معطي الو ةرات معطي وهو : ىنعملا نوكي نأ زوجيو . تمعطتسا ىنعمب تمعطأ : ىرهزالا ىكحو

 .رقفيو ىنغيو ءردقيو طسبيو  عنميو ىطعي وهو : هلوقك ملاصملا بسح ىلع ىرخأ

 رطاف هنأب هيلع ججتحاو . ايلو ىلاعت هللا ريغ ذاختا نم عنملا وه ةيآلا ردص ىف روكذملا نأ ملعاو

 اءأ . ايلو هريغ ذاختا عنتما كلذك زمآلا ناك ىتمو . معطي الو معطي هنأبو ضرالاو تاومسلا

 عقيال هتاذل نكمملاو  هتادإ نكمت دحاولا ىوسام نأ انيي انالف « ضراآألاو تاومسلا رطاف هنأ ناد

 وه هباحس هنأ طيف :هنيوكتو هداجاب لّضاح وف هللا ىوسامذأ جتنف « هريغ داحياب الإ ادوجوم

 لاصيإنع ةرابعماعطالان اله رهاظف معطي الو معطي هنأن ايبامأو.تادوجوملانم هاوساملكلرطافلا
 , ؛هأوسام لكل سدقتو ىلاعت ”ىدبملا وهناك امو . عافتنالا مدع نعةرابعماعطتسالا مدعو « مفانملا

 نعايلاعتمو اينغ ةلاحمال ناك هتاذل امجاو ناك املو. عفانملا عيمج لوصحل *”ىدبملا وه ةلاخمال ناك

 الو معطي هنأ ةعصو ؛ ضراألاو تاومسلا رطاف ىلاعت هنأ ةعص ناهربلاب تبثف . رخآ ءىشب عافتتالا

 هتافص عيمج ىفو هتاذ ىف جاتحم هاوسام نآل . ايل وهريغ ذاختا لقعلا ىف عنتما اذه تبث اذاو « معطي

 باهذلاو ؛ داوجلاىنغلا كرتو « هتاذاداوجلا . هتاذل ىنغلا وه هناحبس قالاو . هدي تحتأم عيمج ىفو

 . لقعلا حيرص ىف هنع عونم جاتحا ريقفلا ىلإ

 وه : ةغللا ف لص الا هانعم ىلولا نأ نايب باتكلا اذه ىف قبس دق : لوقنف اذه تفرع اذاو

 نه برقلا نم عنمب (ايلوذختأ هللا ريغأ لق) هلودف . هيف تاقاقتشالا هوجو انركذ دقو . بيرقلا

 لك نع قئالعلا عطقو ؛ ىلاعت هللا ريغ ىلإ تافتلالا نع بلقلا هيزنت ىضتقي اذهف . ىلاعت هللا ريغ
 .لا لى

 كلر يدرب



 ةيآلا(ضراالاو تاومساارطافايلو ذختأ هللاريغألقدىلاعتهلوق 2014

 هلوقك راهلاو ليللا ف كرحتو نكس ام هلو : ريد-ةتلاو فوذحم ةيالا ىف اولاق : ريدقتلا اذه ىلعو

 كلذ فرعي هنآل رخآلا نع امهدحأ ركذي تك اف دربلاو رحلا دارأ (رحلا مكيقت ليبارس) 1

 ]هيلع لدين وكسلا رك ذ نآلا« 00 1 ةننار

 ناوكللا هنم“ دارملا ا 1 ادع هاف نوكملا اذه نم داوللا قيل هنأ «ىناثلا لوقلاو ١

 نك اك متنا كسو) ىلاعتهلوق هنمو « هيف هلحناكاذإ اذك دلب نكسي نالف : لاقي اي. ل والا 6

 : ريدقتلاو . راهنلاو ليللا ف لصحام لكهلو « دارملا ناك: ريدقتتلا اذه ىلعو (مهسفنأ اوملظ نيذلا

 اا لكلا ريتا اذهو,ء انك اسوأ اكرحتم ناكءازوس,نامّزلاواتقولا ف لصحاه.ءلك

 ”ىجيسو ىضاملا ىضقتنا هنأ هيلع قدص دقف نامزلا ىف لصح راهنلاو ليللا تحت لخدام لكنا هنف

 هب مام لكف ؛ ماودلاو ةيلزآلا ىفاني ثودحلاو . ثودحلا وهو ريغتلاب رعشم كلذو « ل.ةتسملا

 لعفلا كلذ لعافو ؛ ثدحم نم هل دب الف ثداح لكو . ثدحموهف زنامزلا تحت لخدو تقولا

 الف . نامزلاو تقولا ىلع امدقم نوكي نأ بحي نامزلا ىلع مدقتملاو . هيلع امدقتم نوكي نأ بجب

 نوكسو ناك هنأهيلع قدصي الو تاعاسشلا هب رمالو تاقواأللا هيلع ىرحت

 ؛تايناهزلاةلجو نامزلل كلامو تاينااكملا ةلمجوناكملل كلام هنأ قبس |مفنيب امليلاعت هنأ ملعاو

 لوقينم ىلعدرلا هنم دوصقملاو . نيرطضملا تاجاح معي و نيجاتحما ءادن عمسإ . ملع خيم ةنأ ني

 عمسي راتخم لعاف هنكل . تاثدحملا لكل اكلام ناك نإو هنأ ىلع هبنف « تاذلاب بجوم ىلاعت هلالا

 (ايلو ذختأ هللا ريغأ لق) لاق ىناعملا هذه ررق املو « ىنخأو رسلا ملعيو ىريو

 نال . الو هللا ريغ ذختأ : لاقي نأ نيبو (ايلو ذختأ هللا ريغأ) لاقي نأ نيب قرف هنأ لعاو

 ممهأللا نومدقي مهنأ تفرع دقو ؛ ىلولا ذاختا ىلعال ءايلو هللا ريغ ذاختا لع لصح امنإ راكنالا

 هلوق هريظنو « ةيناثلا ةرابعلانم ىلوأ (ايلو ذختأ هللاريغأ لق) هلوق ناكف ىنعأ هنأشب مم ىدلا مهألاف

 (كل نذأ هللآ ) ىلاعت هلوقو (دبعأ ىنورمأت هللا ريخفأ) ىلاعت

 ىلع عفرلاب و هلل ةفص رجلاب (تاومسلا رطاف) 'ىرقو (ضرالاو تاومسلا رطافإل لاق مت
 رطاف) تفرعام : سابع نبأ نعو (تاومسلا رطف) ىرهزلا أرقو.حدملا ىلع بصنااو «وه»رامضإ

 نبا لاقو . امتأدتبا ىأ امترطف انأ : امهدحأ لاقف . رب ىف نامصتخم نايب ارعأ قى اتأ ىتح (تاومسلا

 امبقلاخ ديرب (ضراألاو تاومسلا رطاف) هلوقف ؛ هثادتبا دنع ءىثلا قش رطفلا لصأ : ىرابنآلا

 ناك املف « ضعب ىلإ ءايشاللا مض دنع فيلاتلاو قشلا هيف لصحي نأ هليس ىذلا بيكرتلاب امهئشنمو
 تاومسلا رطافف . داسفا قش ىرخأ لاح ىفو . حالصإ قش لاح ىف نوكي نأ زاج قشلا لصألا



 /٠١1  ةيآلا «ميلعلا عيمسلا وهو راهتلاو ليللا ىف قكس افاق و ولات

 2 ل | تارت لو

 تويت لا ريع لق كا ميلا عيمسلا وهو راَهّلاَو ليلا ىف َنكَس امو
--_ ٠ 00 

 دووم 2ع ربل ل ا ل ان ل

 نوكأ نأ ترم نإ ل كلير ؛ وهو ضرألاو تاومسلا رطاق

 022 م همام همس 62 ه م

 ىلر تيصع قلل فاخأ ىف لق كن َنيكرشملا نه م نوكسَال و لسأ نم
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 ل #آ كسا

 1٠0١ ميظع مد َناَدِع

 رطاذ املو ذختا هللا ريغأ لق: ميلعلا عيمسلا وهو رابنلاو ليللا ىف نكسام هلوإل ىلاعت هلوق

 نم ننوكتالو مسأ نم لوأ نوكأ نأ تمأ ىنا لق معطي الو معطإ وهو ضراألاو تاومسلا

 ( ميظع موي باذع ىر تيصع نا فاخأ ىنا لق نيكرشملا

 : لئاسم ةيآلا ىف

 . ىلاعت هللا همحر سم وبأ هركذام ةيآلا هذه مظن ىف ليقام نسحأ نأ ملعا (ىلوألا ةلأسملاا)

 ليللا زكذ هيلا هذه" اها ناكمال ذا ضرآإلاو تاَومَسلا والا ةنالا' ىف 5 ذ : لاَ

 ناكيلل كلام هنأ هناحبس ريخأف « تاثدحبلل نافرظ ناكملاو نامزلاف « امتاوس نامز ال ذإ زاهنلاو

 . ةلالجلا ةباغ ىف ناب اذهو « تاينامزلاو نامزلل كلامو « تانناكملاو

 هبيقع ركذ مث «تايناكملاو ناكملا ركذب عقو ءادتبالا نأ وهو : ىرخأ ةقبقد انهه لوقأو

 نامزلا مم راكفالاو لوقعلا ىلا برقأ تايناكملاو ناكملا نآل كلذو : تاينامزلاو نامزلا

 رهظالاب هيف ادن ىذلا وه لماكلا ميلعتلاو ؛ ةفرصلا تايلقعلا ىف ةروك ذم قئاقدل « تاينامزلاو

 . ملقا هجوب قلعتي ام اذهف ؛ , قخالاف ىخالا ىلا ايقرتم رهظالاف

 ءايشالا هذه : ريدقتلاو رصحلا ديفي (راهلاو ليللا ىف نكس ام هلو) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا))

 1 هتاذإ نكمي امإو « هتاذاإ بجاو امإ وهف دوجوم لكن آل قحلا وه اذهو « هريغل ال

 لكو « هتاذل بجاولا داجباب الا دجويال نكمملاو . نكمم دحاولا كلذ ىوس امو . دحاولا الا سيل

 هكلم وهف هتاذل بجاولا دوجوملا كلذ ىوسام نأ تبثف ؛ هل اكلم ناك هنيوكت و هداحناب لصحام
 (راهنلاو ليللا ىف نكسام هلو) لاق ببسلا اذهلف هكلامو

 نكس ىذلا ءىثلا هنم دارملا نأ : لوألا : نالوق نوكسلا اذه ريسفت ىف (ةئلاثلا ةلأملا)

 رخبلاواربلا ف تاناولا ةلمجو « باودلانم,راهلاوىف نقتساام لك دارملا« اذه لعف 6كارخا نأ دعب



 ةيآلا «نونمؤيالمبف مهسفنأ اورسخ نيذلا»ىلاعتهلوق لك

 هنإ : ليقف ؟ ةمحرلا كلت امو : ليق هناكف (ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتك ) لاق امل هنأ : ليقو

 جرملاو جرحلا لصحل ةمايقلا موي باذعلا فوخ الول هنآل كلذو (ةمايقلا موي ىلإ مكتعمجيل ) ىلاعت

 ناكف « ايندلا ىف ةمحرلا بابسأ مظعأ نم ةمايقلا مويب ديدهتلاراصف  طبخلا رثكو طبضلا عفترالو

 (ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتك ) هلوقل ريسفتلاك (ةمايقلا موي ىلا مكنعمجيل) هلوق

 ظفل ىلع درو مالك (هلل لق ضرألاو تاومسلا ىف ام ىلا لق) هلوق نأ 4ثلاثلا ثحبلاإ)

 ىف ديك أتلا هنم دوصقملاو . ةبطاخملا ليبس ىلع درو مالك (ةمايقلا موي ىلا منعمجيل) هلوقو . ةييغلا

 كلملا نأ متلع دقو , هكلمو هلل ضرآلاو تاومسلا ىفام لك نأ متلع امل : ليق هناك« ديدسبتل

 لغتشملا نيبو ىصاعلاو عيطملا نيب ىوسي نأ هتيكح ىف زوحب الو هتيعر صأ لدهال يكحلا

 ؟ لكلا ىف مهبساحبو قئالخلا رضحو ةمايقلا يقي هنأ متلع الهف ءاهنع ضرعملاو ةمدخلاب

 ةلص اهنأ : لولا : لاوقأ اهبف (ةمايقلا موي ىلا) هلوق ىف «ىلإ» ةساكنأ 4 عبارلا ثحبلا)

 . ةمايقلا موي ىف مكنعمجيل ىأ ىف ىنعمب «ىلا» : ليقو . ةمايقلا موب مكنعمجيل : ريدقتلاو

 ىلا ال ناكملا ىلا نوكي عملا نآل « ةمايقلا موي ىف رشحلا ىلإ مكتعمجيل ىأ فذح هيف : ليقو

 . ةمايقلا موب ىلإ نرق دعب انرق مكقلخم ايندلا ىف منعمجيل : ليقو . نامزلا

 : نالوق ةيآلاهذه ىف : لوألا : ثاحأ هيفف (نونمؤيال مهف مهسفنأ | ورسخ نيذلا ) هلوق امأ

 نعمجيل ىنعملاو (كنعمجيل) هلوق ىف ريمضلا نم لدبلا لع بصن هعضوم (نيذلا) هلوق نأ : لوألا

 نأ « جاجزلا لوق وهو : ىناثلاو . شفخالا لوق وهو مهسفنأ اورسخ نيذلا نيكرشملا ءالؤه

 (مكنعمجيل) هلوق نآل « هربخ (نونمؤيال مهف)هلوقو « ءادتبالاب عفر (مهسفنأ اورسخ نيذلا) هلوق

 طرشلا ىنعمديفي (مهف) هلوقفف «ءافلاو» مهريغ ىلعو مهسفنأ اورسخ نيذلا ىلع ؛ لكلا لع لمتشم

 اطرش مارك الا ناكف مارك الاب بجو مثردلا نآل « مهرد هلف ىنمركي ىذلا : مطوقك « ءازجلاو

 ا مثردلاو

 . سكعلا ىلع ىمالاو « مهتاميا مدعل ببس مهنارسخ نأ ىلع لدي ظفللا رهاظ : لبق ناف

 نم عانتمالا ىلع مبلمح ىذلا وه « نالذخلاو نارسخلاب ءاضقلا قبس نأ ىلع لدي اذه : انلق

 لا لهأ بهذم نبع كلذو ٠ ناعالا



 لا ةيآلاعهيف بيرال ةمايقلا موي ىلا مكنعمجيل »ىلاعتهلوق

 موقلاف اضيأو : ةتئلا هعفذ: ىلإ لشمال اع :ىعملا اذهب رازقآللا نأ لع كلذ لدبل ءاايناث تارا 5

 نألو) لاق اك ىنعملا اذبم هتردقو هرهقو هفرضت تحتو هكلمو « هلل كلم ماعلا لكنأب نيفرتعم اوناك

 هتيهلإ لاك قيرطلا اذهب نيب امل ىلاعت هنا مث (هللا نلوقيل ضرآلاو تاومسلا قاخ نم مهتلأس
 بتك ) لاقف قاخلا ىلإ هناسحإ وهتمحر لاوكب هفدرأ . ةيلكلاب تاقواخ ا لاع ىف هفرصتذافنو هتردقو

 لب « ماعنالاب دعي نأب الو مهنيال نأب هسفن نم ضري مل هنإ : لاق ىلاعت هناكف (ةمحرلا هسفن ىلع

 باحيإ هبجوأو كلذ هسفن لع بتك دقف كلذ عمو . ماعنالاب لبقتسملا ىف دعي ادنأو معني ادبأ

 ةدم مهلهمب ىلاعت هنأىه ةمحرلا كلت : مبضعب لاقف ةمحرلا هذهب دارها ف اوفلتخاو . مركلاو لضفلا

 لع بنك هنأ دارملا نإ لق ور ايندلا ىف ةيزوقعلاب ملجاعيالو لاصئتسالا باذعمبنع عفريو مثرمع

 . مهتعيرش لبقو مبقدصو بانأو باتو لسرلاب بيذكتلا كرت نمل ةمحرلا هسفن ىلع

 لاق هنأ ملسو هيلع هللا ٍصىنا نع « ىلاعت هللا ةمحر ةعس ىف ةريثكلا رابخألا تءاج هنأ ملعاو

 «ىضغ تقبس ىبمحر نا اباتك بتك قلخلا نم هللا غرف املد

 ىدحإنوك ىضتقير بلا اذهرهاظو . ماقتتالاةدارإوهبضغلاو «ريخلا ةدارإ ىهةمحرلا : ليقناف

 ةندحم ىلاعت هللا ةدارإ نوك ىضت#ي اذهف . ثدحم ريغلاب قوبسملاو ؛ ىرخألا ىلع ةقباس نيتدارالا

 ءامسل) قا (ىل ىلاعت هلأ نايلس نعو . لاهزلا قيس ل 5 كشلا يل ا ا

 2,ةمحر نوءعسنو عست هدنعف ؛ ضراألاو ءامسلا نيب ام ءلم ةمحر لك« ةمحر ةثام,قلخ ضر

 اهرصق الا رخآ ناك اذاف .نومحارتيو نوفطاعتي اهف :قئالخلا نيب ةدحاو ةمحر مسقو

 . نيقتملا لع

 (مكعمجيل) هلوق ىف «ماللا» : لوألا : ثاحبأ هيفف (ةمايقلا موي ىلا مكتعمجيل إل هلوق امأ

 . منعمجيل هللاو : ريدقتااو ء رمضم مق مال

 مالك هنأ مهضعب لاقف . هلبق امب قلعتم وأ أدتبم مالكلا اذه نأ ىف اوفلتخا (ىاثلا ثحبلاإ)

 نيب مث (هلل لق ضرآلاو تاومسلا ىف ام نمل لق) هلوقب هتيهلإ لاك نيب ىلاعت هنالل كلذو ؛ أدتبم
  ةمايقلا موي ىلا مهعمحجي هنأ نيبو «لاصئتسالا باذع عفدو لاهمالاب ايندلا ىف مبمحر ب هنأ ىلاعت

 مرشحي لب مهلهمال هنأ (ةمايقلا مويىلا مكدعمجيل) هلوق و مهلهع هنأ (ةمحرلا هسفن ىلع بتك ) هلوقف

 مكبر بتكو . ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتك : ريدقتلاو هلبق امب قلعتم هنأ (ىاثلا لوقلاوإ)

 . ةمايقلا موي ىل مكنعمجيل هسفن ىلع



 هل كرا ), تاوعلملا هاك نمل لأول اعتدلوق ١ع

 هلي ه6 هس 6 ماع سس

 0 -تعمجيأ ةم<رلا هسفن لع بك هلل لق ضرأْلاَو تاومسلا فام رب لق
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 ها مهف مهسفنا اورسَح يذلا هيف نر افلا و هل

 ه- تس 52 -ب ه-

 6 ةراجتلل را رسلان | كا 0 مث ضرآلا ىف اوريسل هلوق امأو

 دعايتل )م ةملكب قرفلا اذه ىلع ىلاعت هللأ هين 7 ( نكلاكما راثأ ىارطلا باجبإو ٠ 'عف ةانالأ نم

 : ملعأ هللاو . حاملاو بجاولا نيبام

 ىلإ مكدعمجيل ةمحرلا هسفن ىلع بتك هلل لق ضرآلاو تاومسلا ىفام نمل لق ىلاعت هلوق

 ( نونمؤيال مهف مهسفنأ اورسخ نيذلا هيف بيرال ةمايقلا موي

 :تافف الان

 داعملا ريرقتو « عناصلا تابثإ ريرقت ةيآلا هذه ريرقت نم دوصقملا نأ معا «ىلوآلا ةلأسملا)

 ةفوصوم ماسجالا هذه عيمج نأ ىلع لدي لفسلاو ىولعلا ماعلا لاوحأ نأ هنابو . ةوبنلا ريرقتو

 نم ءزج لك ص اصتخاف كاد ناك ىمو . امتالباقمو اهدادضاب اهفاصتا اهلعزو< ناك تافصن

 كلتب هصخ راتخلا رداقلا ميكسحلا عناصلا نأ لخل نروك ما هيفا طم فايا [اارعتإلا
 . ىلاعت هلل كولمت هيفام لك < عم ملاعلا نأ ىلع لدب اذهف . ةنيعملا ةفصلا

 اعل لوألا بكذتلا نزآل و رقنلا و ليلك زو .ةداعالا لع ارداق هنوك تبث, ..' اذه تبث اذإ و

 عنتمي ملعلاو ةردقلا هذهو , تامولعملا لكب املاع « تانكمملا لك ىلع ارداق ىلاعت هنوكل لصح

 رمآلا هل نم عاطملا كلملاو « عاطم كللم ىفاعت هنأ تبث اضيأو . ايناث ةداعالا ةعص بجوف . امهلاوز

 ىلإ ىلاعت هللا نم لسرلاو ءايبناألا ةثعب نأ ىلع لدي كلذو « غلبم نم دب الو ؛ هديبع ىلع ىبنلاو

 هذه ركذ قبس املو . ةثالثلا بلاطملا هذه تائثاب ةيفاو ةيآلا هذه نأ تبثف . عنتمم ريغ قلخلا

 ىذلا هجولا نم بلاطملا كلت عومجب ةررقم 5100 ةيآلا هذه اهدعب هللا ركذ ,ةثالثلا لث اذا

 . ملعأ هللاو هاتحرش

 102 ها لقر هوقو. لازلت (ضراألاو تاومللبلا فام نلف لق) ىلاعتهلوق «ةيناثلا ةلأسملا)

 نوكي ىذلا عضوملا ىف نسحب امنإ . اذهو .ايناث 00 , م الوأ لاؤسلاب ىلاعت هللا هرمأ دف

 املو . عفاد هعفد ىلع ردقي الو « ركنم هراكنا ىلع ردقيال ثيح ىلإ رومظلا ىف غلب دق باوجلا

 ناك مرجال ءاهتافص عيمج ىفو ماسجالا عيج تاوذ ىف ةرهاظ ناكمالاو ثودحلا راثآ نأ انيب

 الوأ لاؤسلاب هرمأ مرجال . هتردقو هفرصت ل حو هل كلمو ىلاعت هلل كلم اهرساب اهنأب فارتعالا



 ١س ةنآلا غنضراالا قءاورا لقد» ىلاعت هلوق

 11١ َنيبذَكملا ةبقاعَناك فيك اورظنا مث ضرألا ىف اوريس لق

 ةكئالملا نم اكلم نوكي نأ بحب هللا لوسر نإ نولوةي اوناك نيذلا ماوقالا ضعب نأ معا

 كلذ ركذف هعامس دنع لوسرلا بلق قيضي ناكو ؛ ءازهتسالا ليبس ىلع مالكلا اذه نولوي اوناك
 . مغلاو ةنحلا ببس ىف ةكراشملا بلقلا نع فخ امادحأ نآل بلقلا نع فيفختلا ايس ريصيل

 ىف ةدوجوم تناكدق اهب كنولماعي ىتلا بدألا ءوس نم ةريثكلا عاونألا هذه نإ هل لبق هناكف

 (مهنم اورخم نيذلاب قاخ) هلوقو . قيرطلا اذه ىف اديرف تنأ تسلف « مهئايبنأ عم نورقلا رئاس

 ىهو .:ةغللا لهآل ةريثكهوجو هريسفت ىفو (هلهأب الا ءىبلا ركملا قيحي الو) هلوق هريظنو ةنآلا

 ءوس وأ ركم نم ناسنألاب قاحام «قيحلا» ثيللالاق . مهيلع بجو : رضنلا لاق . ةيراقتم اهرسأب

 داع «مهب قاحد ءارفلا لاقو « مثركم مهب قاحو مهركم مهم هللا قاحأ لوقي ءهب كلذ لزنف هلمعي

 رسف : ىرهزألا لاق . طاحأ ىأ «قاح» جاجزلا لاقو . كلذ مهب لح «مهب قاح» ليقو « مهلع

 رخآ ثح ةيآلا ىفو . ةرمكلاب رادتسااموهو قولا نم هذخأم ناكو طاحأى نعم «قاح» جاجزلا

 عرشلاو نآرقلا هب دارملانأ : لوألا : نالوقاهف (نؤزمتسي هب اوناكام) هلوقىفىام»ةظفل نأ

 ٠ فاضملا فذح باب نم ةيآلا هذه ريصتف ريدقتلا اذه ىلعو . مالسلا هيلع دم هب ءاجام وهو

 . نؤزمتسي هب اوناكام باقع مهب قاخ ريدقتلاو

 هلوزنب لوسرلا مهفوخي ناكىذلا باذعلاب نؤروتسي اوناك مهنأهب دارملا نا (ىناثلا لوقلاوإ)ل

 . رامضالا اذه ىلإ ةجاح الف رددقتلا اذه لعو

 (نيبذكملا ةبقاع ناكفيك اورظنا مث ضرآلا ىف اوريس لق) ىلاعت هلوق

 هلوسرل لاقو ؛ةيآلا هذبب موقلا رذح كإذكنف « لوألا ةبآلاب هلوسر ربص ايىلاعت هنأ معا

 اوريس لب « اهمتاوبشو امتاذل نم هيلا تاصوو امتابيطو ايندلا نم مددجو امب اورتغتال مهل لق
 ةنمزالاق 'لضارلا اوبذك' نيدلا لع باذغلا لوزن نم .هنع'لوطرلا : ريخأام ةماوفرعتل ضرآلا ىف

 لمكيف : راثآلا كلت اودهاشت نأو دبال دالبلا ىف رفسلاو ضرآلا ىف ريسلا دنع مكناف « ةفلاسلا

 ؛ راصبتسالا ىوقيو ءرايتعالا
 (اورظنا مث) هلوق نيبو (اورظناف) هلوق نيب قرفلاام : لبق ناف

 لجأل اوريس : ليق هن اكف , ريسلا نع ايبس رظنلا لعج ىلاعت هنأ ىلع لدي (اورظناف) هلوق : انلق

 ':كلفاشلا يايا وايش ذل طظذا



 ةيالا «كلبق نملسرب ”ىز,متشادقلو» ىلاعت هلوق اك

 ما د ل سا هام هد هرم 2

 هب ا اورخس نيذلا قا كلبق نم لس ةىروسإ داو

 ةهدمم وهرص
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 ىدآلاق بي مل لوألا ناكناف . رشبلا ةروص ىلعوأ ةيلصألا هثروص ىلع هارب نأ اماف كلملا ىأر اذإ

 ةيلصاألا هتروص ىلع مالسلا هيلع ليربج ىأر امل سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نأ ىرت الأ ءايح

 هبفلاحلا توافتيال كلذو ٠ رشيلا ةروص ىلع اصخش ىترملا نوكي ذئنيخ ىناثلا ناك ناو.« هيلع ىتغ

 رشبلا ةروص ىف ةكئالملا اونياع لسرلا عيمج نأ ملا ؟ ]21 ءازاكلم هس ف اق تاك ان

 ارششب ميرمل لثم ثيح ليربجك و « بارحلا اوروست نيذلاكو ؛ طول فايضأو ٠ ميهاربأ فايض'اك

 كلذو ءرايتخالا ةلازاو « ءاجلالا ىرجم ةيراج ةرهاب ةيآ كلملا لازنا نا : تلاثلا هجولاو . ايوس

 ىوقي هنأالا ةروكذملا تاههشلا عفدي ناكناوكللالازنا نأ : عبارلا هجولا . فيلكتلا ةحصب لخم

 كرايتخاب هتلعف كلعف اذه اولاق هيلع تربظ ةزجعم ىأ نآل .كلذو ءرخآ هجو نم تابسشلا

 ' نأ هتلكم ام نلثم انلعفل ملعلاو ةوقلاو ةردقلا نم كل لصح ام لثم انل لصح ولو , كتردقو

 هوجولا هذهنمةهبشلاىوقي هنكل ةروكذملا هوجولانم ةهشلا عفدي ناك ناوكلملا لازنانأ انملعف

 ءاضقنمدشأ راظنالا مدع نأ ىلع هيبفتلا «مث» ةملك ىف ةدئافلاف (نورظني ال 0 1
 هانلعبل اكلم هانلعج ولو) هلوقف : ىناثلا امأو . ةدمشلا سفن نم دشأ ةدشلا تأجافم نآل ءرمآلا

 "1 | ندجلا لإ: سجلا نأ امرا: رودإ هنف ةكملل ا و 0 (الجر

 نورقحتسيف ةيوق ةكئالمللا تاعط را :اهثلاثو ؛ كلملا ةبؤر قيطي ال رشبلا نأ : اهناثو

 نم لضف ةوبنلا نأ : اهعبارو . ىصاعملا ىلع مادقالا ىف مهنورذعي ال امبرو « رشبلا ةعاط

 أرد وأ اكلم ناك ءاوس « هدابع نم ءامشي نم اهب صتتخيف هللا

 اذإ اسبل هسبلأموقلا ىلع سمألا تسبل لاقي : ىدحاولا لاق (نوسبليام مهملع انسبللو) لاق مث
 سفنلا رتس ديفي هنأل بوثلا سبل هنمو ؛ بوثلاب رتستلا نم هلصأو « الكشم هتلعجو مهلع هتببش

 انا مهلاّوس دوعيف ارشب كلملا كلذ نوك نونظي مهف رشبلا ةروص ىف كلما انلعج اذإ انا ىنعملاو

 مهلعفل اريظن هللا لعف راصل كلذ لعف ول هللا نأ مالكلا قيقحتو . صخشلا اذه ةلاسرب ىضرن ال

 ناك امناو «كلذك سيل هنأ عم رشب هنأ نونظي سانلا نآل اسيبلت كلذ ناك امناو . سييلتلا ىف
 لاكي هبا دنع نمالوسر ن وكي ال نيثبلاو ملثم رشب هنإ مبموقل نولوةي مهمل اسيبلت مهلعف

 «نؤزمتسي هب أوناك ام مهنم اورخس نيذلاب قاخ كلبق نم لسرب ”ىزهتسا دقلور) ىلاعت هلوق



 اتا ةبآلا «كلم هيلع لزنأ الول اولاقو»ىلاعت هلو

 تا 565 ل عرس عر سد طواس تأ همس نك هد د ده مهما ردم

 مث ىمالا ىضقل اكلم انلزنا وأو كلم هيلع لزنأ الوأ اولاقو
 ةراظط ردم

 6292 َنوسبْلي 0 مهيلعأ 9 0 5 0 ا در

 ديلا عنمي نأ ىلاعت هللا نم زوحي ال هنأ ىلع ةيآلا هذه تلد : ىضاقلا لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 هلزنأ ول هنأ تح نم تاتككلا دله لرب الا اسما هنأ نييندنالل فارع ننال كلذماازإ ول هنأ لع . افطل

 . ةلاحم ال هلزنال هب اونمآو هولبق ول مهنأ مولعملاو الا كلذب ربخي نأ زوحب الو ؛لوقلا اذه اولاقل

 اولاقل باتكلا اذه مهلع هللا لزنأ ول هلوق نا : لوقي نأ لئاقلو « فطللا بوجو اذهب تبنف

 .باطخلا ليلد ليبسىلع الإ لوقلا اذه اولوقي مل ول ؛ مهلع هلزني ىلاعت هنأ ىلع لديال لوقلا اذه

 تلد نا ةيآلا هذهو : كلذ هيلع بجو هلا هلعف ام لك سيلف اضيأو ٠ ةجحب سيل هدنع وهو
 لعأ هللاو عوقولا بوجو ىلع ال عوقولا ىلع لدت اماف

 واو «نورظني ال مث مالا ىضقل اكلم انلزنأ ولو كلم هيلع لزنأ الول اولاقو إل ىلاعت هلوق
 1 2 وسبلي ام مهلع انسبللو الجر هال كل نا

 قاخلا ىلإ هللا ثعب ول :نولوقي مهماف . تاوبنلا ىركسنم هبش نم ثلاثلا عونلا اذه نأ ملعا

 ةكئالملا ةرمز نم اوناك اذإ مهناف . ةكئالملا نم ادحاو لوسرلا كلذ نوكي نأ تحور الر

 تايبشلاو « لكأ قاخلا نع مزايتماو ؛ ا مباههو ءدشأ مهتردقو ءرثك أ مهمولع تناك

 ىلإ ءاضفا دشأ ناكءىث لكف مهم ليصحت دار .أ اذإ ميكحلاو . لقأ مهتلاسرو مهتوبن ىف كوكشلاو

 كقارل ؟كجو <«لتأ" كف اللا 6 ىف تاهيشلا عوقو ناك ايلف . ىلوأ ناك بولطملا كلذ ليصحت

 اولاقو) ىلاعت هلوق نم دارملا وه اذه . ةكئالملا نم لوسرلا كلذ نوكي نأ قاخلا ىلإ الوسر هللا
 (كلم هيلع لزنأ الول

 ىضقل اكلم انلزنأ واو) هلوقف : لوألا امأ : نيبجو نم ةببشلا هذه نع باجأ ىلاعت هنأ لعاو

 : هوجو انههم© . ةرقبلا ةروسوف ءاضقلا ىناعم انركذ دقو . مازلالاو مامتالا ءاضقلاىنعمو (رمآلا
 مل امبرف رافكلا ءالؤه ىلع كلملا لازنا ريدقتبف «ةرهاب ةيآ رشبلا ىلع كلملا لازنإ نأ : لوآلا

 مل اذاو (هللا ءاشي نأ الإ اونمؤيل اوناكام) هلوق ىلإ (ةكسئالملا مهلا انلزن اننأ ولو) لاق ماونمؤي

 نإ ةرهابلا ةيآلا رورظ دنع نأب ةيراج هللا ةنس ناف ؛ لاصئتسالا باذعب مبك الها بجو اونمؤي

 كاملا اذه 0 العل 00 كلملا ىلاعت هللا ل 31 وع لاتفشالا كناذع 7 اونمؤي مل

 )8 رخف 1



 ةيآلا «مهسديأب هوسبلف ساطرقف اباتك كيلع انلزنولو»ىلاعتهلوق 20٠6

 نإ اورَمك نبذل 3 مهيديأب هوس سارق ىف انك كلَ 0
 ير

»17/« 006 15 

 اذه نا اورفك نيذلا لاقل مهديأب هوسلف ساطرق ىف اباتك كيلع انلزن ولو ىلاعت زعل

 «نيبم رحس الإ
 اوغلابنيذلاىلو آلا ةفئاطلاف . ةريثك فئاوط ءابيناألا ةوعد لوبق نع نودرمتي نيذلا نأ معا

 ال رانجلر ا ىمنتغا وانا اوكينتسا نأ لإ اهااؤيشو اهتاذل!قلطورانندلا بح ىق

 ايندلا تاذل نأ نيبو ةمدقتملا ةيآلا ىف ىلاعت هللا مهركذ نيذلا مهو «ءايبنألا ةوعد لوبق نع مل

 «ةسيسخلا ةضرقنملاتاذللا لجل مئادلاباقعلا لمحت لقعلانم سيلو ؛ قاب رفكلا باذعو ةبهاذ

 باب نمال رحسلا باب نم اهنأ ىلع ؛ مالسلا مهيلع ءايبناألا تازجعم نولمحب نيذلا ةيناثلا ةفئاطلاو

 لئاسم انبهو ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا مهرك ذ نيذلا ءال وه « ةزجعملا

 باتك لوزن اودهاش مهنأ ول رافكلا ءالؤهنأ ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا نيب (ىلوآلا ةلأسملا)

 هلوق نم دارملاو ؛ ةقرخمو رحس هنأ ىلع هولمح لب ؛ هب اونمؤي مل دمعاي كيلع ةدحاو ةعفد ءامسلا نم

 انايع هودهاشو هوسملو هوأرف + ةدحاو ةفيحص ىف ةدحاو ةلمج باتكلا لزن ول هنأ (ساطرق ىف)

 رحس هنا اولاقو هيف اونعطل

 نم نكي مل ناف ؛ ال مأ تازجعملا باب نم وه له ءامسلا نه هلوزنو باتكسلا رورظ : ليق ناف
 تازجعملا باي نمهنا : لاقي نأ زوحيالو « اركنم ةوبنلا ىلع هتلالدإ مهراكنا نكي ملتازجعملا باب

 2كئالملاةمصعنكت مل لسرلاو ءايبن آلا قدصي نام الا لبق و « ءامسلا نم هلازنا ىلع ردقي كلملا نآل

 0 ا لإ نم ناكلا كلذ لوزن ,نوكي نإ روحي انا كش ال ء لسرلاب ناتمعالا لبقو.ءةمولعت

 اذه ناك اذاو « مهتمصع تبثت لل نيذلا ةكئالملا ضعب لبق نم وأ «ينيطابشلاو ىلا ضب لبق

 ىدصلا لع دلللد هن رك نع ءامسلا نم تاتكلا لوز جرخ دقف امتاق زيوجتلا

 افا : اولاقو ءاهنف نيك أش اوقب هوأر اذإ مهنأ دوصقملا لب  متركذ ام دوصقملا سيل :انلق
 ةياغلا غلب و « ىسمللا كاردالاب ىرصبلا كاردالا ىوقي دقف مهديأب ه «يسم اذان ا[ راضنأ ترك

 ءالمأ دوجوم وه له هوسملو هوأر ىذلا كلذنأ ىف نيك اش نوقبي ءالؤه مث « ةوقلاو روبظلا ىف

 مهركذ امال ةيآلا نم دوصقملا وه اذبف « ةطسفلا دح ىلإ ةلابجلا ىف اوغلب مهنأ ىلع لدب كلذو

 لعأ هّللأو



 ١64 ةيآلاءنرق نم مهللق نم انكلهأ كاوري ملأ ىلاعتهلوق

 راهظتسالاو لاودآلا ىف ةعسلاو ماسجألا ىف ةطسبلا نم مهريغو دومتو أداع انيطعأام لثم ةكم

 . ايندلا بابسأب
 رطملا هانعم ءامسلاف ؛ رطملاوشيغلا ديري (اراردممهلع ءامسلا انلسرأو) هلوق «ةيناثلا ةفصلاوإل

 راردملاذ ريثكىث هنم بلاخلا لع لبقأ اذإ نيللا رذ موق نم هلصأو ولا نيعكلا نار دلل ا

 عباتت اذإ راردم باحس لاقي رطملا تعننم نوكي نأ زوو ؛ باحسلا تعن نم نوكي نأ حلصي

 ىوتسيو ىرخأدعب ةرماعباتتم (اراردم) لتاقملاق . هيف ةغلابملادا رب تعنيف ءىحب لاعفمو . هراظمأ

 نع اولا كيلا نازل

 . نيتاسبلا ةرثك هنم دارهلاو (مهتحتنه ىرحبت رامنآلا انلعجو) هلوق 4 ةثلاثلا ةفصلاو إل

 لهأ هدجو ام رثكأ ايندلا عفانم نم اودجو مسهنأ فاصوالا هذه نم دوصقلا نأ ملعاو

 لاملا ىف ةطسبلاو ددعلا ةرثك عمو هوجولا هذه ايندلا ىف زعلا ديزم عم مهنأ ىلعت نيب مث ؛ ةكم

 ةلفغلا مون نم هابتنالاو رابتعالا بجوي ىنءملا اذهو متعمسام رفكحاا دنع مهلع ىرج مسجلاو

 مهب صتخم ريغ كالحلا اذه نأ الإ اوكله مبنأ الإ مالكلا اذه ىف سيل «لوآلا لاؤسلاإ)

 نع رجزلا ضرعم ىف مالكلا اذه داريإ نس فيكف اوكلهدق اضيأ مبلك نونمؤملاو ءاببنالا لب

 . هريغ نيبو رفاكلا نيب هيف كرتشم هنأ عم رفكلا

 نيدلا أوعاب مهنأ دوصقملا لب ٠ كالغلاو توملا درج رجزلا هنم دوصقملا سيل : باوجلاو

 هيف كرتشم ريغ ىنعملا اذهو . نردلا نع نامرملا ببسب ديدشلا باذعلا ىف اوقبو م:افق ايندلاب

 . نمؤملاورفاكلانيب

 مالسلا هيلع دم قدصب نيرقم اوناكام موقلا نأ عم (اوري لأ) لاق فيك «ىناثلا لاؤسلاإ)

 . ةفلاسلا ممالاعئاقو اودهاشام اضيأ مو هنعربخ|مف

 تاياكجلاهذها وعمسام مهم لاعب ندم قلخلانس ةروهشم نيمدقتملا صيصاقأنأ 9 باولو

 . رابتعالا ف نكي اهعامس درجمو

 : مثدعإ نيرخآ نرق ءاشنإ رك ذ ىف ةدئافلاام « ثلاثا لاؤسااو)

 «مهنم مهدالب لخيو مبكلم نأ همظاعتيال ىلاعت هنأ ىلع هيبنتلا ىه ةدئافلا نأ : باوجلاو

 لعأ هللاو (اهابقع فاخنالو) هلوقك مثدالب مم رمعي نيرخآ أهوق مهناكم ءىّشلي نأ ىلع رداق هناف



 ةيآلا«نرق نم مهلبق نم انكلهأ ؟ وري ملأ» ىلاعتهلوق 1/١

 هر دنس روس ها م تسال هرص شلا 7 46ه د 5-61 6 ل وج ةزع ّ

 0 0 3 رقنم 5 ءاتكلمأ مكاو 2غ
 2 مه و هب 1 مسةهءو6 موس مو ع ه2

 - 1 2 ا رز

 <> نب رخاوان رق مهدعب نم 220 0

 نمدارملا مث . ةهبشلا هنع لوزت ىتح « ربخلا كلذ قةح لزن اذإ ٍباقعلا سفنف كل ىذلا كافنلا

 نوكحي نأ لمتحيو ردب موي رهظ ىذلا وهو « ايندلا 0 1- نأ لمتحي باذعلا اذه
 ! ةرخالا ادع

 انلسرأو كل نكمت ملام ضرالاىف مهانكم نرق نم مهلبق نم انكلهأ ؟اوري ملأ + ىلاعت هلوق

 مدعي نم انأشتأو مهبونذي مانكلهأف مهتحت رم ىرجت راهنآلا انلعجو اراردم مييلع ءاهساا

 4( نيرخآ 0

 ديعولاو ديدبتلاب ءازمتسالاو بيذكتلاو ضارعالا كلذ نع مبعنم امل (ىلاعت هللا نأ ملعا

 موقك . ةيضاملا نورقلا رئاسب مهظعوف بابلا اذه ىف ةحيصنلاو ةظعوملا ىرجم ىرحب اهب هعبتأ

 . مثريغو نوعرفو بيعش موقو طول موقو دومت و داعو م

 ىلا ةدملاف رهدلانم نامز ىف نونرتقملا موقلا نرقلا : ىدحاولا لاق اناق ؟ نرقلاام : ليق ناف

 نرقمهناونرتقا نورخآ ماوقأمهدعب نوتأينيذلا نآل ؛ نرقىهف توملاب نوقرتفي مث موقاهيف عمتجي

 رامعأ ناكاملو ؛ نارقالا نم هقاقتشاو «ىرق نورقلاريخد مالسلا هيلع هلوق هيلع ليلدلاو :رخآ

 لاقو «نوتسلا وه نرقلا : مبضعب لاق . مرجال نينا لاو نيعبسلاو نيتسلا رثك آلا ىف سانلا

 هيف عقيال نيعم نامزب ردقم ريغ هنأ برقآلاو نوناملا وه موق لاقو ؛نوعبسلا وه : نورخآ

 نرقلا ىضقنا دق ليق رثك آلا مهنم ىضقنا اذاف رصع لك لهأ دارها لب ؛ ناصقن الو ةدايز

 : تافصلا نم عاونأ ثالث ةيضاملا نورقلا فصو ىلاعت هللأ كك معاو

 هل نكم فاشكلا بحادص لاق (.كل نكم ملام ضرالا ىف مانكم) هلوق «ىلوألا ةفصلا)

 قكب ملوأ ضرأألا ىف هل انكم انا) ىلاعت لة لاو اهلا لك وأبن اةلوك ران اكامادل 271

 (هيف ىك انكم نإ |مف مهانكم دقلو) ىلاعت هلوق هنمو ابف هتبثأ هانعف « ضرالا ىف هتنكم ايل ( مه

 لهأ طعن مل ىنعملاو (,ل نكمب ملام ضراألا ىف مانكم) هلوق ىف امهنيب هللا عمج نيينعملا براقتلو



 ١ها/ ةيآلا«نيضرعم ابنع اوناكالإ مهر تايآنم ةيآ مييتأتامو»ىلاعتهلوق
 رج ع ره هةر هز

 اويذكدقف«4> َنيضرعم اًعاوناك الإ مير تايآ نم ةيآ نم مهتم

 «هدَّنوم ةزيتسي هبا اونا هكبأمينأَيَف 9 أ اكمل

 .(نينخرفم اهنع اوناكالإ ممر تايآنم ةيأ نم مههتأتامو)ل ىلاعت هلوق

 نيذه ررقي امف : ًاثلاثو . داعملا ىف : ًايناثو « ديحوتلا ىف : الوأ ؛ ملكت امل ىلاعت هنأ ملعا

 لمأتنع نيضرعم رافكلا ءالؤه نوك نيب نأب هيف أدبو ةوبنلا ريرقتب قلعتيام هدعب ركذ نيبولطملا
 الواو.بجاو لئالدلا ف لمأتلاو.لطاب ديلقتلا نأ ىلع لدت ةيآلا هذهو اهملا نيتفتلم ريغ « لئالدلا

 قارغتسال (ةبآ نم) هلوقىف نم : هللا همحر ىدحاولا لاق . لئالدلا نع نيضرعملا هللا مذ امل كلذ

 ضيعبتلل (مهبر تابآ نم) هلوق ىهو ةيناثلاو دحأ نم ىتاتأ ام كل وةك قنلا ىف عقي ىذلا سنجلا

 نيضرعم هنع اوناك الإ رابتعالاو رظنلا اهيف بحي ىتلا ةلدآلا نم طق ليلد مخ رهظي امو ىغملأو

 « نؤروتسي هب اوناكام ءابنأ مههتأب فوسف مهءاج املقحلاب اوبذك دقف إل ىلاعت هلوق

 منوك : لوالا ةبترملاف :بتارم ثالثلع رافكلا ءالؤهلاوحأب تر : ىلاعت هنأ معا

 هذهو اهم نيبذكم مهنوك : ةيناثلا ةبترملاو ؛ تانيبلا ىف ركفتلاو لث [مدلاذلا ىف لفات غ نيقوح

 ريغ هنع الفاغ نوكيلب «هب ًابذكم نوكيال دق ءىثلا نع ضرعملا نآل ٠ اهلبق امم ديزأ ةبترملا
 اهم نيئزهتسم مهنوك : ةثلاثلا ةبترملاو « ضارعالا ىلع داز دقف هب ًابذكم راص اذاف « هل نضرعتم

 غلب دقف دحلا اذه ىلإ غلب اذاف « ءازهتسالا دح ىلإ هب هيذكت غلبال نق ءىملا تاكا ناو

 ىلع ةثالثلا بتارملا هذه ىلإ اولصو رافكلا كتلوأ نأ ىلاعت نينف ٠ راكنالا ىف ىوضقلا ةياغلا

 هه رمقلا'قدقنا :ةوعسم نبا لاق :: قنازجحملا'هنإ ليقف قملاب دازملا قالوفلتخاو ا. بيترالا اذه

 ليقو ملسو هيلع هللا يصدم هنإ :ليقو : نآرقلا هنإ ليقو« ةقلف تيقبو ةقلف تبهذف نيتةلف قلفناو

 ملسو هيلع هللابص دمع اهب ءاج ىتلا ماكحالاو ٍلسو هيلع هللا ىلص دم هب ىنأ ىذلا عرشلا هنإ

 . هيفلكلا لوخدىلوألاو :ىرخأ هببسب مرذحيو ةرات هب مهبغري ىذلا «ديعولاو دعولا هنإ ليقو

 نع رجزلاو ديعولا هنم دارملا ( نؤزوتسي هب اوناكام ءابنأ مهتأيب فوسفرل ىلاعت هلوق امأو
 هللا اننأ ىذلا باذعلا' لب ءانناألا سفنال ءانناألا ءابتاآلابادارملا ن وكم نأ جيف ء.ءازيتسالا كلذ
 اذهأبن فرعتس لاق امبرف دعوت اذإ مكسحلاو (نيحدعب هأبن نيلعتلو) ىلاعت هلوق هريظنو هب ىلاعت

 ملعلا لوصح ديعولا وه ىذلا ربخلاب ضرغلا نآل كاذك ناكامإو هرذحتام كب لزن اذإ رمألا



 ةيآلا «ضرالا ىفو تاومسلاف هتلاوهو» ىلاعتهلوق ١61

 لاف (ادينولا لحي نمااذللاهنرةأ:نو) لاق (متنك امنيا كم وهو) لاق ىلاعت هنأ : سماخلاو

 لوقلا لطبي كلذ لكو (هللا هجو مف أولو: امنياف لاقو (هلإ ضرآلا ىفو هلإ ءامسلا ف ىذلا وهو)

 بجوف.. هرهاظ ىلع مالكلا اذه لمح نكمال هنأ لئالدلا هذبب تيثف « ىلاعت هلل ةهجلاو ناكملاب

 هللا وهو ىنعي (ضواألا فو تاومسلا ىف هللا وهو) هلوق نأ : لوألا : هوجو نم وهو ليوأتلا

 هريظنو « هتامههم حالصاو هريبدت ىف ىأ اذك ىمأ ىف نالف : لاقي ا ضرألاو تاوم.لا ريبدت ىف

 مث « مات مالك(هّللا وهو) هلوق نأ : ىناثلاو (هلإ ضرآلا ىفو هلإ ءامساا ىف ىذلا وهو) ىلاعت هلوق

 2 ملهي ىلاعتو هناحب هلا ىنعملاو (؟رهجو رس ملعي ضرالا فو تاومسلا ىف) لاقو أدتبا

 مالكتلا نوكي نأ: : ثلاثلاو . نجلاو سنالا رئارس معي ضرألا ىفو ؛ ةكئالملا رئارس تاومسلا

 اممو : ؟رهجو كرس ضرآألا فو تاومسلا ىف عي هتلا وهو : ريدسقتلاو ريخأتلاو ميدسقتلا ىلع

 انهه ركذت اما وه ةملكو ءملاعلا لضافلا وه انلو ريظن هللا وهو : انلوق نأ تاليوأتلا هذه ىوقي

 ملع مسا هانلعج ول امأف اقتشم امسا هللا ظفل انلعج اذإ لصحت امنا ةدئافلا هذهو : رصحلا ةدئافآل

 راص اديفم اظفل هللا :انلوق اناعج اذاو : هيلع ةظفللا هذه لاخدا مصي مل نييعتلا ماقم منافق صخش

 ٍ 5 تلا وأ هلا سلا لورد ههنا انهت لع < فضرر ال دو دايكلا قاد دوعملا قهاودوام

 روجلاب دارملاو ءفراوصلاو ىعاودلا ىهو بواقلا تافص رسلاب دارملا (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 عم ةردقلا عومب وه لعفلا ىف رثؤملا نآل رهجلا ركذ ىلع رسلا ركذ مدق امتاو « حراوجلا لامعأ

 تبث دقو « رهجلاب ةامسملا حراوجلا لامعأ ىف ةرثؤملا ىه رسلا باب نم ىه ىتلا ةيعادلاف «ىعاذلا

 هيدقت بحب تاذلاب مدقتملاو ؛ لواعملا ىلع ةمدقتم ةلعلاو ؛ لولعملاب ملعلل ةلع ةلعلاب ملعلا د

 :ظفللا كس

 بواقلا لاعفأ امإ لاعفاألا نأ وهو : لاؤس هيف (نوبسكت ام لعيزو) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا))

 ربجلاو رسلا نع جرختال لاعفالاف . رهجلاب ةامسملا ىهو حراوجلا لامعأ إو  رسلاب ةامسملا ىهو

 :نساف هنأو هسقت' لع ةىثلا تفطع ىف (قويدكت ام ملعيو) هلوق ناكف

 باقعو باوث نم هلعف ىلع ناسنالا هقحتسيام ىلع (نوبسكت ام) هلوق لمح بحب : باوجلاو

 0 مر لاو فيسك قا نون قدك نامل انتهت اق اك ةيستكتمللا لع لخ ه1 لضصاطظلاو

 . لاؤسلا ىف هومتركذام ىلع هسفن ىلع ءىثلا فطع مزل الإو « بنبكلا سفن ىلع

 ىلا ىضفملا لعفلاوه بسكلاو لعفلل ابستكم ناسناألا نوك ىلع لدت ةيآلا (ةعبارلا ةلأسملا)
 نع ًاهزنم ىلاعت هنوكل بسك هنأب هللا لعف فصويال ببسلا اذمهلو ء رض عفدوأ عفن بالتجا

 . ملعأ هللاو ررضلا عفدو عفنلا بلج



 2 آلا( ضرالااوااكا زمسلا قرات ىل رو لاك ةلاوق

 وهو) هلوق وهو ةيآلا هذبب اوكسمت ناكملاب صتخم ىلاعت هللا نأب نولئاقلا (ىلوألا ةلأسملا)

 ىلاغت هلؤقب اًضيأ اذه دك أتيو : اولاق ءاململا ف رقتسم هلالا نأ لع لدي كلذ (تاومسلا ىف هللا

 لا تاهت ةلااو نزكمنأ مزايف لاقي نأ انمزايالو : اولاق (فسخي نأ ءامسلا ىف نم متمأأ)

 اعم نيناكملا ىف ىلاعت هلوصح ىضتقي كلذو (ضراآلا ىفو تاومسلا ىف هللا وهو) ةيآلا هذه ىف

 ني ايا لمعلا كرت نم ملي دل لضوالا "ف. دؤج وع« (سيل هنأ لع ان الرهن« اناآلا لاخر

 ىف هللا وهو) هلوق رهاظ قبب, نأ بجوف ؛ ليلد ريغ نم رخآلا رهاظلاب لمعلا كرت نيرهاظلا

 مث (تاومسلا ىف هللا وهو) هلوق دنع فقو نم ءارقلا نم نآلو , رهاظلا كلذ ىلع (تاومسلا

 ضرالا ىف ةدوجوملا كرئأ رس معي هناحبس هنأ ىنعملاو (كرس ملعي ضرالا ىفو) لوقيف ”ىدتبي

 . مهمالك مامت اذه (؟رس) هلوقل ةلص (ضرألا ىف) هلوق نوكيف

 : هوجو نم كلذو ؛ هرهاظ ىلع مالكلا اذه لمح نكميال هنأ ىلع الوأ ةلالدلا ميقن انا ملعاو

 ةيآلا هذبم نيبف ( هلل لق ضراألا و تاوهسلا ىف ام نمل لق) ةروسلا هذه ىف لاق ىلاعت هنأ : لوألا

 هدو رذ] ءايش الا دعا هللا كاك ذوق ىلا ك راق اعف هلل كلم وهذ ضر لا ورتنإ وهسلا فاك © ١

 ىف ام هل) هط ةروس ىف هلوق ةبآلا هذه ريظنو , لاح كلذو , هسفنل اكلم هنوك مزا تاومسلا ىف

 اذه (ضراللاو تاومسلا ىف ام نمل لق) هلوق اولاق ناف ( امهنيب امو ضرآألا ىف امو تاومسلا

 ىلاعت هللا تاذ انف لخدي الف لقعيال نمب ةصتخم ام ةماكنأالا هّلل وهف تاومسلا ىفام لك نأ ىضتقي

 (اهاوس امو سفنو اهاحط امو ضرألاو اهانب امو ءامسلاو) هلوق هيلع ليلدلاو مسنال : انلق

 : ىناثلاو . هناحبس هللا وه انهه ام ةملكب دارملا نأ كش الو (دبعأ ام نودباع متنأ الو) هريظنو

 دارملا وأ « تاومسلا عيمج ىف دوجوم هنأ هنم دارملا نوكي نأ اما (تاومسلا ىف هللا وهو) هلوق نأ

 لصاللا ,نوكي نأامآ هنأل نيمسق لع :لوآلاز نهاظلل كنت ىاثللاو «ةدحا و لان فدا

 نضتش: لوألا « ةويغبوأ تاومسلا راس ف منم لصح ان نيعزباوءملا دك( فل

 نم ايك سم ىلاعت هنوكىضتقي : ىناثلاو . لقعلا ةم.دبب لطاب وهو نيناكم ىف دحاولا زيحتملا لوصح

 ايعاتتمل ا ردح ناكل ةكاؤتسلا قى ادررججوس ناكول هنأ: عنلاتلا و ءلاخع وهو ماس الا رك ا

 رادقملا, هصاصتخا ناكك ذك ناكام لكو ؛ انكم ناصقنلاو ةدايزلل هلوبق ناككلذك ناكام لكو

 ىف ناكل هنأ : عبارلاو . ثدحم وهف كلذك ناك ام لكو ردقم ريدقتو صصخم صيصختل نيعملا

 هزيجعت بجوي : ىناثلاو ؛ ردقيال وأ تاومسلا هذه قوف رخآ ماع قلخ ىلع ردقي لهف تاومسلا

 . ملاعلا تحت هنوكنوركتي موقلاو :ملاعلا اذه تحت لصحل كلذ لعف ول ىلاعت هنأ ىضتقي : لوآلاو
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 مكرهجو عرس "5 ضرألا فو تاومسلا م لب

_- 

 : ةلمارتخالا لاجألا امأو الفلا تقاولاب لإ هتاقب ةدم تبتنال ةرملا نك نوعا نم 5

 رومألانماهريغو تارشحلا غدلو قرحلاو قرغلاك: ةيجراخلا بابسألا نم ببسب لصحت ىتا
 هدنع ىنعمو ؛ ظوفحما حوللا ىف همسا روكذم وأ هدنع مولعم ىأ (هدنع ىمسم) هلوقو : ةلضعملا

 لال داو اها ادهد(6[,لذك و ذك مالا نأ ىدع_ هل انما فا لجيل :لوقب ام هنيش

 لجأو) هلوق ىف هميدقت زاج ملف 2[ ل ر  انرطاو ب ناكل ذا د يلا نشيل ىف نات
 (هدنع ىهسم

 :ك 2124102 نفر كلو هل فك ةقرعملا ىراتف ةعضلاب صصخت هنا : املك

 . كشلا وه ءارتمالاو ةيرملأ : لوقنف «نورتم متن مو هلوق امأو

 نأ هانعم ناك عناصلا دوجو ىلع لالدتسالا مالكلا اذه ركذ نم دوصقملا انلق نإ انأ معاو

 لوقلا حيحصت دوصقملا ناك نإو « ديحوتلا ةحص ىف نورت متنأ ةارهالا ةجملا ةذه لكم روبط دعب

 لعأ هللاو كاذكف داعملاب

 (نوبسكتام معيو كربجو رس معي ضرالافوتاومسلاىفهللاوهو ل ىلاعت هلوق

 . راتخلارداقلا عناصلا دوجو ىلع ليلدلا ةماقا ةمدقتملا ةيآلا نم دوصقملا نا : انلق نإ انأ ملعاو

 نيتمدقتملا نيتيالا ناف « تامولعملا عيمجي املاع ىلاعت هنوك نايب ةبآلا هذه نم دوصقملا : انلق

 ىف ةربتعملا تافصلاب معلا لمكي ذليحو للعلا لاك ىلع لدت ةبآلا هذهو « ةردقلا لاى ىلع نالدي

 نم دوصقملاذ : داعملا ةح ىلع ةلالدلا ةماقأ ةمدقتملا ةيآلا نم دوصقملا : انلق ناو  ةيهلالا لوصح

 مهنأ : امهدحأ : نيرمال هوركنا امنا داعملا ىركتم نال كلذو « نايبلا كلذ ليمكت ةيآلا هذه

 هيف رثؤملا نوكي نأ نوركتيو عئابطلا جازتما وه ناسنالا ندب ثودح ىف رثؤملا نأ نودقتعي

 زييمت هنكمي الف تايئزجلاب ملاع ريغ هنإ نولوقي مهنأ الا كلذ نوملسي مهنأ : ىتاثلاو . اراتخم ارداق

 نيتبالاب تبثأ ىلاعت هنأ مث . ورمع ندب ءازجأ نع ديز ندب ءازجأ زييمت الو « ىصاعلا نم عيطملا

 عيمجي املاع ىلاعت هنوك ةيآلا هذه تيثأو « ةبجوم ةلع ال اراتتعو ارداق ىلاعت هنوك نيتمدقتملا

 رشنلاو رشحلا ةعصو داعملا راكناب لوقلا رادم اهيلع ىتلا تاهيشلا عيمج لطبت ذئنيحو : تامواعملا

 : لئاسم انههو ةبالا مظن ْق مالكلا وه اذهف



 مكطيمت ةيآلا عهدنع ىمدسم اجو داجأ ىضق مند لاك هأوق

 امل لوقنف ءداعملا سمأ ريرقت مالكلا اذه:نم.ةوضقملا نوكي نأوهو (ىناثلا هجولا امأ 5

 هذه ةفلح بتر؛ ميحرلا ردقملاو.مب 5 كىلا لعافلا نآلل ء, لصح اهإ ناسنالا ندب قيلخ نأ تدث

 ناويحلا توم دعب ةيقاب ةيكحلاو ةردقلا كلتو . هتردقو هتمكحم ةفلتخلا تافصلا هذهىلع ءاضعألا

 داعملاب لوقلا ةعص ىلع لدي كلذو « اهيف ةايحلا ةداعإو |متداعإ ىلع ارداق نوكيف

 : ثحابم هيفف (الجأ ىضق مال ىلاعت هلوق امأ

 اودبعتالأ كبر ىضقو) ىلاعتلاق . رمآلاو محلا ىنعمب دري دق ءاضقلا ظفل (لوآلا تحبملاإ)

 ةفص ىنععو (باتكلا ىف ليئارسإ ىنب ىلإ انيضقو) ىلاعت لاق . مالعالاو ربخلا ىنعمبو (هايإ الإ

 . نالف ةجاح نالف ىضق موق هنمو (نيموي ىف تاو عبس نهاضقف) ىلاعت لاق . مث اذإ لعفاا

 تقولا وه“ ناسألا لجأو“ دمالا ءاصفنأل تورصملا قولا نع ةزاه: هنللا ف وبن بل ا

 ءىثلا لجأ لاقي ريخأتلا نم هلصأو هيف ريخأتلا ءاضقنال هلح ندلا لجأو ؛ هربع ءاضقنال بورضملا

 "' لجاتلا ضيفنا لجالا وى اذإ لجأ هزل لزج

 نيعم تقوب دحاو لك توم صصخ ىلاعت هنأ هانعم (الجأ ىضق مث) هلوقف اذه تفرع اذإ

 ةبالا هذه ريظنو . تقولا.كلذ ىف توملا كلذ عاقياب هتئيشم قاعت نع ةرابع صيصختلا كلذو

 (نوتيمل كلذ دعب مكنإ مث) ىلاعت هلوق

 4 هدنع ىمسم لجأ ور ىلاعت هلوق امأو

 امهريسفتىف نورسفملا فاتخاو . نانإلكل نيلجأل وصح ىلع لدي ةيآلا هذه حيرص نأ عاف

 هلوقو قاخلا نم نيضاملا لاجآ هنم دارملا (الجأ ىضق م) هلوق ٍلسموبأ لاق : لوألا : هوجو ىلع

 ىمسم هنوكب : ىاثلا : لجالا اذه نضخ وبف قاخلا نم نيقابلا لاجآ هنم:دارملا (هدنعئمبس لجأو)

 رصت ملف اوتومي مل دعب مهف نوقابلا امأ : ةمولعم محلاجآ تراص اوتام امل نيضاملا نآل ؛هدنع

 توملا لجأ وه لوألا لجألا نأ : ىناثلاو (هدنع ىمسم لجأو) لاق ىنعملا اذبلف « ةمولعم مهلاجآ

 ءاضقنا الو امل ةرخآ ال ةرخآلا ىف مهتايح ةدم نآل « ةمايقلا لجأ وه هللا دنع ىمسملا لجآلاو

 نيبام لوألا لجألا : ثلاثلاو . ىلاعتو هناحبس هللا الإ لجألا اذه ىف لاحلا ةيفيك دحأ ملءيالو

 مطل هر داك األا نأ :عبارلاو . خزربلاوهو ثعبلاو توملا نيبام : ىناثلاو ٠ تومي نأىلإ قلخ نأ

 ةتانلاء ارجل دع لك ربع نم ىضهعن ام نزدكقبا ل دال :لجاللا 4 :سااو حولا : ىاثلإو

 : امهدحأ : نيلجأ ناسنإ لكل نأ مالسالا ءاكحلوقوهو : سداسلاو ٠ دحأ ل كر منم قب امرادقم

 جازملا كلذ قب ول ىتلا ىبف : ةيعيبطلا لاجآلا امأ . ةيمارتخالا 00 : ىناثلاو . ةيعيبطلا لاجآلا

 .٠ -رخف 641١١



 ةيآلا «الجأ ىضق مث نيط نم كقاخ ىذلاوهدىلاعتهلوق ١و
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 (نولدمي مهرب اورفك نيذلا مث) هلوق فطع ءىث ىأ ىلع : لبق ناف

 قلخام لكى بع دسملاب قيقح هللا نأ ىنعم ىلع (هلل دملا) هلوقىلع اذوطعم نوكي نأ لمتحي : انلق

 نوكي نأ لمتحيو . هتمعنب نورفكيف (نولدعي مهرب اورفك نيذلا مث) ةمعن الإ هقلخام هنآل

 ردقي ال ىتلا ةميظعلا ءايشالا هذه قلخ هنأ ىنعم ىلع (ضرأآلاو تاومسلا قلخ) هلوق ىلع افوطعم

 الصأ ءىبث ىلع ردقيال ادامج هب نولدعي مهنإ مث «هاوس دحأ اهيلع

 د

 . ملعأ هللاو هتردق تايآ حوضو دعب هب اولدعي نأ داعبتسا هيف ةدئافلا : انلق

 «نورتع متنأ مث هدنع ىمسم لجأو الجأ ىضق مث نيط نم كقلخ ىذلا وهل ىلاعت هلوق
 عناصلا تايثإ لئالذ نم رخآ يلد ركذ هنم دارملا نوكي نأ لمتحي مالكلا اذه نأ معا

 ؛ عدلا ضار“ داما سارع زر رز اك وللا نارك نأ لمتسو ة لاحت

 بقاعتو ضراألاو تاومسلا هقلخي لدتسا امل ىلاعتهتلا نأ : هريرقتف «لوآلا هجولا امأ إل

 بولطملا اذه تايثإ ىلع  ناسنالا هقلخ لالدتسالاب هعبتأ مكحلا عناصلادوجو ىلعرونلاو تابلظلا

 اةولخم ناك مدآو مدآ نم مهقلخ ىلاعت هنأ هنم دارملا نأ روهشملاو (نيط نم مكقلخ ىذلا وه) لاقف

 ناسنالا نأ وهو ءرخآ هجو هيف ىدنعو (نيط نم مقلخ ىذلاوه) لاق ببسلا اذهلف . نيط نم

 ةيذغالاو « ةيذغالا نم دلوتيامبإ مدلاو ؛ مدلانم نادلوتيامهو « ثمطلا مد نمو ىلا نم قولخم

 ةيفيك ىف لاح اك ناويحلا كلذ دلوت ةيفيك ىف لاحلا ناكةيناويح تناكن اف : ةيئابن امإو ةيناويح امإ
 كشالو ٠ ةيتابنلا ةيذغالا نم قولخم ناسنالا نأ تبثف « ةيتابن نوكست نأ قبف «ناسنالا دلوت

 برقأ ىدنع هجولا اذهو . نيطلا حرم دلوتم ناسنإ لك نأ تبثف ؛ نيطلا نم ةدلوتم اهنأ

 . باوصلا ىلإ
 نم دلوت مث . روكذملا قيرطلا اذهم هنم ةفطنلا تدلوت دق نيطلا انه : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ءدبكلاو غامدلاو بلقلا لثم لكشلاو نوللاو ةروصلاو ةفصلا ىف ةفلتخلا ءاضعألا عاونأ ةفطنلا

 تافصلا دلوتو ءاهريغو راتوآلاو تاطابرلاو فيراضغلاو ماظعلاك ةطيسبلا ءاضعأللا عاونأو

 . بواطملا وه كلذو مبحر ربدمو ريكح ردقم ريدقتبالإ نكي ال ةهباشتملا ةداملا ىف ةفلتخلا



 اهوذ ةيالا«نولدعي مهبرب اورفك نيذلا مد ىلاعت هلوق

 لقن : ىباثلاو ناتسودسحما ناتيفيكلا ناتاهالا امهنم مبفيال هناف ءضرالاو تاومسلا ركذب

 . رفكلاو قافنلاو كرشلا ةلظ ىأ (رونلاو تاسلظلا لعجو) لاق هنا . سابع نبا نع ىدحاولا

 رفكلا ىنعي : لاق هنا نسحلا نع لقنو . نيقيلاو ةوبنلاو نامبالاو مالسالا رون ديري رونلاو

 لئاقلو . سابعنبالوقل صيخلتلاك نسحلالوق ناكف ؛ نيلوقلا نيذه نيب توافتالو «ناممءالاو

 نآلو . هتقيقح ىلع ظفللا لمح لصآألا نا انركذامل « ىلوأ لوآألا هجولا لع ظفللا لمح لوقي نأ

 لاك - هآنرك دام الإ هْنِم مهفي مل ضراألاو تاومسلاب انورقم امهركذ ناك اذإ رونلاو تابلظلا

 : هزاجم ىلع ظفللا لمح هنآل لكشم اذه لوقأو . اعم امملع ظفللا لمح ىلوألاو : ىدحأولا

 . اعم هزاجم و هتقيقح ىلع هلمح نكميال دحاولا رابتعالاب دحاولا ظفللاو

 رونلامدع نع ةرابع ةملظلا نا لجالرونلا ركذ ىلع تاملظلا ركذمدق امنإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا)
 ليلدلاو «رونلل ةداضم ةيدوجو ةيفيك نع ةرابع تسيلو . رونلا لوبق هنأش نم ىذلا مسجلا نع
 بيرقلا ىري ديعبلا ناف « هنم دعبلاب رخآ ناسنا سلجو « جارسلا برقب ناسنا سلج اذإ هنا هيلع

 واف ءابلظم ءاوحلا كلذ ىربو . ديعبلا ىربال هناف بيرقلا امأو ءائيضم ايفاص ءاوحلا كلذ ىريو

 نكي مل ثيحو : نيروكذملا نيصخشلانيذه ىلإ ةبسنلاب ةلصاح تناكل ةيدوجو ةيفيك ةملظلا تناك
 . ةيدوجو ةيفيك تسيل ةبلظلا نا انباع كلذك رمألا

 ققحتلاو ريدقتلا ىف ةمدقتم ةيلظلاف  اهدوجو ىلع مدقتم تاثدحلا مدع : لوةنف اذهتبث اذإو

 قاخ ىلاعت هنأ ةيهلالا رابخالا ىف ىوربام كلذ ىوقي امو . ظفللا ىف اهمبدقت بجوف ءرونلا ىلع

 . هرون نم مهِلع شر م“  ةيلظ ىف قلخلا
 ؟ دحاولا ةغيصب رونلاو « عما ةغيصب تاملظلا ركذ مل : لوقي نأ لئاقل 4 ةعبارلا ةلأسملاإ

 دحاو قحلا نال ؛ رهاظ انبه همالكف « ناميالا ىلعرونلاو رفكلا ىلع تابلظا| لمح نم امأ : لوقتف

 ةيفيكلا كلت نع ةرابغروتلا نأ : باوجلاف ؛ ةسوسحما ةيفيكلا لع ابلمح نم امأو ؛ ريثك لطابلاو

 نع ربع ببسلا اذبلف . ةريثك بتارملا كلتو .اليلق اليلق صقانتلا لبقت اهنإ مث « ةيوقلا ةلماكلا

 . عمجا ةغيصب تاملظلا

 «نولدعي مهرب اورفك نيذلا مث ىلاعت هلوق امأ
 (نولدعي) ىنعمو ء هب هاوس اذإ ءىثلاب ءىشلا لدع : لاقي . ةيوستلا وه لدعلا نأ ملعاف

 . هريغ هب نوك رشي
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 بجوي كلذو : تاكرملا هذه ىلع امدقتملعافلا كلذ نوكب جو . كلذك ناكاذاو . اراتخمالعاف

 انا ليلدب هل ةيامنال ءالخ ملاعلا جراخ لصح هنا ليلدلاب تبث هنا : رشاعلا . ةيادب امل نوكي نأ

 ىلتت ىتلا ةجلا نيب زيمن اناف ىلعالا كلفلا فرط ىلع نيفقاو انسفنأ انضرف ول انا ةرورضلاب معن

 تبث كلذك ناكاذإو . ةرورضلاب مولعم زايتمالا اذه توبثو « انفلخ ىلت ىلا ةبجلا نيبو انمادق

 ىذلا زيحلا اذه ىف ملاعلا اذه لوصخ ؛ كلذك ناكاذإو ؛هل ةياهنال ءالخ ملاعلا جراخ لصح هنا

 نيضرالاو تاومسلامارجانا : ةرشعلا هوجولا هذب-تبثف , نكممرمأ زايحالا رئاسنود هيف لصح

 للخإل نأ كجوف : !الباقمزو اهذادضأ لوطجت كقعلا ىف روك ناكف لاروحأاو تانتضي ةفاتع

 الا لع نكممللا ,ىفرط ,دحأ حجرت دقف الاو ردقهو حجرملالا صاخلا صاصتخالا اذه

 ؛ لاحت اوهاو حجرملال

 نمردقتلا لوصح, لع لقعلا لد انلف: ردقتلاال] قلخلل ىعمالاهنأ' : لقنف اذه :تيث اذإو

 هلل دما) لاق . ىنعملا اذهلف . ةرشعلا هوجولا هذه نم قلخلا لوصح بج و. ةرشعلا هوجولا هذه

 تاومسلا ركذ نم دوصقملا لاق نم سانلا نمو : لعأ هللاو (ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا

 . عفانملا نم اهففام ىلع هيبفتلارونلاو تاملظلاو ضرألاو

 تاومسلا نال كلذو « تادلجا اهئازجأنم ءرحي طيحت نأنم رثك أ تا ومسلاعفانم نا لعاو

 للعلاف مالا ىرجم ةيراج اهلا ةبسنلاب ضراآلاو بالا ىرجم ةيراج ماعلا اذه ديلاوم ىلإ ةبسنلاب

 كلذ حرش ىف ءاصقتسالاو . ةثالشلا ديلاوملا رمأ متي امو ٠ ةيضرأ ةلباقلا للعلاو ةب وامس ةلعافلا

 هيلا ينس

 : لئاسم هيفف «رونلاو تاسلظلا لعجوإإ هلوق امأ

 هلوةك أشنأو ثدحأ ىنعمب ناكاذإ دحاو لوعفم ىلإ ىدعتي«لعج»ظفل ؛«ىلوألا ةلأسملا)

 نيذلا الملا اواعج و) هلوقكر يص ىنعم ناكاذإ نيلوعفم ىلإو (رونلاو تاملظلا لعجو) ىلاعت

 نيمضتلا ىنعملعجلا ىفو  ريدقتلا ىنعم هيف قلخلانأ لعجلاو قلخلا نيب قرفلاو (اثانإ نمحرلا دابع مث
 هلوقو (اهجوز اممم لعجو) ىلاعت هلوق : هنمو « اًئيش ”ىنث رييصتو ؛ 'ىث نم 'ىث ءاشناك رييصتلاو

 رونلا نآل انبه لعجلا ظفل نسح امنإو (ادحاو الإ ةملآلا لعجأ) هلوقو (اجاوزأ كانلعجو)

 . رخالا نم دلوت امتإ امهنم دحاو لك ناكر اص ابقاعت امل ةبلظلاو

 ناسوسحمنا نارمالاامهنمدارملانا : لوألا : نالوق(رونلاو تاملاظلا) ظفل ف 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 نينورقم العج ذإ نارمألا ناذه اضيأو . امهف ةقيق- ظفللا نا كلذ ىوقي ىذلاو رصبلا سحب



 ١ ةيالا«ضراألاو تاركفللا واخ ىذلا هلل دملا» ىلاعتهلوق

 قمار اكل . ماعلا اذه ماصمتافالتخالا كان انا كفو مانا نال تاو الا

 نيضز'الا دعت لع ةروكذملا' ةيآلا'ةلالد امأو . لوبقلا ىف فاك دحاولا لباَقلاَو رثاألل ةلبآق ىف

 : ملعأ هللاو اف لاحلا ةيفيك ةبآلا كلت ريسفت ىف انيب دَقف

 لأ عناصلا دوجو ىلع ةلالدلاركذ ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ ملعا (ةيناثل ةلأسملا )ل

 هلوصح نكمي ال كلذو ء ةصوصخم رداقمب ةصوصخ رومأ ىف تردق: ضرأالاو تاومسلا مارجا

 لكن لازال“: هؤجتو + رقت لولا ”ءاعملا قانا ان راما نكن نقال

 هنم هلي را! راذعم دلضاخ نت ققلاا ارك زاوج عم نيعم رادقم صتخا صوصخم كلف

 هعوق و 'نكم ناك لخاذلا"ءرجلاو .ةازجأ لم لكل زاذقم كلذ لكنا * ىاثلاو :«ةنء. رمقنأا وأ

 نوكسلاو ةكرحلانا : ثلاثلاو . زئاج رمأ صاخلا هزيحف اهنم دحاولك عوقوف . سكعلابو اجراخ

 . ةدحاو ةدحاولا رومألا مزاولو . ةدحاو ةيمسجلا ةعيبطلا نا ليلدب ماسجالا لك ىلع نازئاج

 مسجلا صاصتخاف . اهلك ىلع احصي نأ بجو « ماسجالا ضعب ىلع ةكرخلاو نوكسلا حص اذاف

 اهعوقو نكمي هناف « ةكرح لك ا : عبارلاو . نكمب رمأب صاصتخا نوكسلا نود ةكرحلاب ىكلفلا

 ءطبلاو ةعرسلانم نيعملا ردقلا كاذب ةنيعملا ةكرملاكلت صاصتخاف : عقو ام أطبأو عقو ام عرسأ

 ةبجوتمابعوقو نكمي هناف ؛ ةبجىلإ ةرجوتم تعقو ؛ ةكرح لك نأ : سماخلاو . نكم رمأب صاصتخا
 :سداسلاو . نكمت رمأب صاصتخا صاخلا هجولا كلذ ىلع عوقولاب اهصاصتخاف . تابجلا رئاس ىلإ

 كلذ فالخ ىلع هعوقو ناك دقو ؛ هنم لفسأ ام ماو هنم ىل اعأ امأ رخآ مسج دجوي هناف . كلف لكنا

 ىلع حصام لكف ؛ ةيمسجلا ةعيبطلا ىف ةيواستم تناك امل ماسجالا نا ليلدب ءانكم ارمأ بيترتلا

 دكر ان اوقلاو : عباسلاو . انكم ارمأ بيترتلاو زيحلا كلذب هصاصتخا ناكف ؛ ابلك ىلع حص اهضعب

 اذهو ؛ ةلاحىلإ ةلاحّْنم لاقتتا ةكراللا :ةقيفح .نآلل ؛:لاحنامل الوأ ال ةكرح دوج ونال, ذل وأ كلن

 نا تيثف . لاحم امهنيب عمجاو ؛ ريغلاب ةيقوبسملاىفاني لوالاو . ريغلاب ةقوبسم اهنوك ىضتقي لاقتنالا

 رقاض ضاصتخا .هادعز امو" :هلئقام:ن )316 تقولا«كلذأ هنود ءادت ا ضاصتحاو اللا

 اهضعب فاصتا ناك ةيهاملا مامت ىف ةيوأستم تناك امل . ماسجالا ىرا وه : نماثلاو . نكمم

 لغف اهتاكرح ناوهو : عساتلاو . نكمت رمأب اصاصتخا « سكعلا نود ةيرصنعلاب اهضعب و ةيكلفلاب

 تاذلاب ةبجوم ةلع ناكول اهف رْثؤملا نأ لوألاماقملا نابب . لوأ اهلف كلذك ناكىتمو ءراتخلعافل

 ءازجالا نم دحاو لك ماود ؛ةلعلا كلت ماود نم مزليف « اهراثآ ماود ةلعلا كلت ماود نم مزل

 لب « تاذلاب ةبجوم ةلع سيل امف رثؤملا نا تبث الاح كلذ ناكاملو . ةكرحلا هذه ىف ةموقتملا



 ةيآلا «<«ضرالاو تاومساا قاخ ىذلا هلل دخلا» ىلاعت هلوق ١

 ؛ هتافص ىهل كي رشآل ؛ هتاذ قدخلااو هناحبسهللا وبف (!لاعفاألا و تافصلاو تاذلا ىف هريغل ايامكم

 : 5 هلل رب !قساطفتو !!لاعتا هل هاش ال هلاعفأ [قا دكا و هل يظن الأ

 تالاؤسلا ىف : ىلوألا : ناتلأسم هيفف «ضراآلاو تاومسلا قاخ ىذلا)ل هناحبس هلوق امأ

 : ةثالث ىهو ةيآلا هذه ىلع ةبجوتملا

 : لايام ىرجم راج (ضرآلاو تاومسلا قلخ ىذلا هلل دملا) هلوق نا (لواآلا لاؤسلاإ)

 هذه ركذ ىلإ نكي مل الإو « هيقفي سيل رخآ لجر دوجو ىلع لدب اذه ناف . هيقفلا لجرلا ىلءاج

 قلخب ملاهلإ كانه نأ مثوي (ضرآلاو تاومسلا قلخ ىذلا هلل دملا) هلوق انبه اذك ةجاح ةفصلا
 ؟ ةنظلا هذه ى'رئان ئاقالإ] "لم األاو كاومطلا

 نكي مل ملعلا مسال فصولا ركذ اذاف . ملعلا مسا ىرجج راج «هللا» هلوق تأ اعكانأا ؟ كاوكاو

 :'ةفضلا كلتب افوصوم«ىمسملا ىنعملا كلذ نوك فيرعت لب «زيبقلا ففصؤلا ركذ نمدوضقملا

 نيروكذملا صاخشألا لوانتت ةيهاملاو ؛ ةيهاملا مءا لجرلا : انلوةف « ملاعلا«لجرلادانلق اذا هلاثم

 لاجرلا رئاس نع رابتعالا اذ. لجرلا اذه زيمت فصولاركذ نم انهه دوصقملا ناكف . نيريثكلا

 نال , ةنيعملا تاذلا هذه الإ ديفيالوهو « لع مسا ديز ظفلف «ملاعلاديز : انلق اذا اأن اةعضلا:هذج

 كلذ زييمت هنم دوصقملا نوكي نأ عنتما ةيملعلاب هانفصو اذاف . تاراشالا ماقم ةمئاق مالعألا ءامسأ

 ناك املو . ةفصلا هذهب افوصوم ىمسملا كلذ نوك فيرعت هنم دوصقملا لب . هريغ نع صخشلا

 . ملعاو هللاو هانركذامىلعرمألا ناك مرجال  مالعالا ءامسأ باب نم «هللا» ظفل

 ضراألا قاخ نأ ىلع لدي ليزفتلا رهاظ نأ عمم ضرالا ىلعءامسلاركذ مدق مل (ىناثلا لاؤسلار)
 ؟ ءامسلا قلخ ىلع مدقم

 الو زكرملا نيعت بجوي ةرئادلا لوصحو : زكرملاك ضرآألاو « ةرئادلاك ءامسلا : باوجلاو

 ةيامنالرثاود دحاولا زكرملاب طيحي نأناكمآل ةرئادلا نيعت بجويال زكرملا لوصح ناف « سكعني
 ضرأالا ىلع ءامسلا ركذ ميدقت بجو رابتعالا اذهب ضرأألا ىلع ةمدقتم ءامسلا تناك اسلف ءاحل

 .ةراسسعالا ادع

 نيضرأالا نأ عم دحاولا ةغيصب بحرأالاو : عملا ةغيصب ءامسلا ركذ مل ( ثلاثلا لاؤسلا )

 (قبلثم ضر الا نمو) ىلاعت هلوق ليلدب . ةريثك اضيأ

 انت هاكر اعلا كناكولذ !لاعلا 1ر2 ضراللا او: لغافلا رجل ةيواخم املللانأ» تااوجلاأو

 لوصفلا ميسي لصف ةيبك و كلا تالاصتالا تفلتخاة ريثك تناكولامأ.ملاعلا اذه اصمب لخيكلذوءرثألا



 ١ 1/ ةيالا «ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا هلل دما »ىلاعت هلوق

 هللا ىوس امو « ىلاعت هللا ىوسام لكل مسا ملاعلا نآل ؛ هل لحاسال رحب ةملكلا هذه نأ ملعاو

 . ةيرصنعامإو « ةيكلاف امإماسجالامث.حاورالاوهو « هيفلاح الو مسجال وأ هيف لاحوأ مسج امإ

 شرعلا نأ فرعي نأ لقاعلا ىلع بحيو . عيفرلا ىسركلا مث «ديجلا شرعلا اهلوأف تايكلفلا امأ

 « ملقلاو ء ظوفحملا-وللا نألمأتي مث ء املاو-أو امهتافص فرعي نأو : وهامىسركلا نأو ؛ وهام

 تاقبط ىف ركفتي : اهقئاقح فرعي نأو ٠ ىه ام ىمتملا ةردسو ءرومعملا تيملاو « فرفرلاو

 لمأتي مث .ةراشلاو ةنباثلا بكا !نوكلا ف لات © امل ادب أ راهماوجأ ىرايعاشتل دكار تارشلا

 ةكح ةيفيك ىفلمأتي مث «ناويحلاو تابنلاو نداعملا ىهو ةثالثلا ديلاوملاو ةعبرالا رصانعلا لاع ىف

 سانجأ ةفرعم ىلإ .اهنم لقتني مث « ضوعبلاو قبلاك ةفيعضلاو ةريقحلا ءايشأللا هقلخ ىف ىلاعت هللا

 لقتتي مث ءابعاونأ نم عون لك نم ةلصاحلا عفانملا ةيفيكو « ةديعبلاو ةبيرقلا ابعاونأو ضارعالا

 ةسدقملا حاورألا بتارمو « ةيكلفلاو ةيشرعلاو ةيولعلاو ةيلفسلا|حاورألابتارم فرعت ىلإ اهنم

 عومج رضحتسا اذاف (هتدابع نع نوربكتسيال هدنع نمو) هلوقب اهلا راشملا ماسجأللا قئالع نع

 هللا ىوسام لك وهو ءملاعلا ةفرعم نم ةرذ هلقع ىف رضح دقف ؛ ةقاطلاو ةردقلا ردقب ءايشآلا هذه

 امتافص نم اهتاوذ ىف دوجولا تالاكو دوجولا نم اهلل صحام لك نأ فرعي اذه دنع مث . ىلاعت

 دما) هلوق ىنعم نم فرعي اذه دنعف ؛هدوجوو هدوج نمو قحلا داحيإ نف ؛ اهقئالعو اهاوحأو

 . ملعأهللاو . هلرخآ ال مالكو ؛ هللحاسال رحب اذهو « ةرذ (نيملاعلا بر هلل

 : اولوق هلوق ىرجم ىرجأ (نيملاعلا بر هلل دملا) هلوق نأ انركذ نإو انإ (ةسداسلا ةلأملا)

 قيليال (نيعتسن كايإو دبعن كايإ) ةروسلا ءانثأ ىف هلوق نآل هانركذ امتاف . نيملاعلا بر هلل دما

 ىذلا هلل دملا) هلوق ىهو ةروسلا هذه امأ . رامضالا اذهىلإ كانه انرقتفا ببسلا اذبلف . دبعلاب الإ

 . هسفن ىلع هب ىلاعت هللا ءانث هنم دارملا نوكي نأ دعس الف (ضرالاو تاومسلا قلخ

 ىف هيشلا نع هزنم ىلاغت, هنأ لغ+, :هوجآولا ضعي نم لدي اذنه«: لوف اذه تيثباذاو
 ىف جيبق كلذو سفنلا حدم ىرجم راج (هلل دما) هلوق نآلل كلذو . لامفآلاو تافصلاو تاذللا

 قلخلا نم حيبق اذهنأ ايف . قلخلا لعق لا سايق نكميال هنأىلع اذه لد. كلذب انرمأ ايلف ؛ دهاشلا

 اذ-مبو . قملا نم حبقي نأ بجو قاخلا نم حبقي ام لك سيل كلذكف « قا نم حبقي ال هنأ عم

 . هللا نم حبقي نأ بجاه حبقام نأ ى ةلزتعملا تال لطي, نأ تحو ىبراطلا

 . قلخلا تافص هشتال هتافص كاذكف . قلخلالاعفأ هبشتال هلاعفأ نأقيرطلا اذهب تفرع اذا

 ىلاعت هنوك نع لماكلاس يدقتلاو قلطملا هيزنتلا لصحب اذه دنعو , قللا تاوذ هبشت ال هتاذو



 "الل ع در لل كا رملا قاع ىنلا هتلدملا» ىلاعت هلوق ما

 ةردقلانأ انبهذم لع ءانب رثآلا دوجو لاخ الإ لصحبال هناف « ءىثلا داحيإ .امأ :.دوجولا ىف هلوخد

 "10111 تارك ل ن1 2 لا كيشلا,انيلف,. ةروذقملا داوعو:لاجيروذقللا 5 جاو .ىف رثوئافإ

 نك 1 01 1 هل] ءارملاو (شل الإ ويتاومسلا ارطاقإللا لاق وي اهداودجو ابق اهنا ننال ناك هنأ

 لهدا جو دنع دلل ًادج ؤماؤ, انهن ًارطاف

 أمنإو « ىلاعت هللا اودمحا هنمدارملا : لوألا : نالوق (هلل دملا) هلوق ىف (ةسماخلا ةلأسملا

 . اودمحا : لاقولو . ىنعملاوظفللا ملعتديفي (هللدحلا) هلوقنأ : اهادحإ : دئاوفل ربخا ةغيص ىلعءاج

 مل وأ دماح هدمح ءاوس دنلا قحتسم ىلاعت هنأ ديفي هنأ : اهيناثو . نيتدئافلا نيتاه عومجب لصح مل

 .. ىلوأ ريا ةعيصيب هركنف هج !نركذ هنم, دوصتملا,نأ, :امئلاثو,. ةدحي

 نأولع ليلدلاو : اولاق . هتلدملا اولوق هانعم نيرسفملا رثك أ لوق وهو (ىناثلا لوقلاوإ)ل

 مالكلا اذهو (نيعتسن كايإو دبعن كايإ) ةروسلا ءانثأ ىف لاق ىلاعت هنأ دابعلا مبلعت هنم دارملا

 نحال ديلا نأ لوقعلا قرره دقوا دجنا# ىمأ, اكملا هناي ةنأ دونما بدال ب الإ هزكذ قنليال

 ىلاعت هللا معن ماسقأ ىف ركفتي نأ ىلع فلكملا الماح رمآلا اذه ريصي ذتنيخ ؛ ماعنالا ىلعالإ

 تثدح دق معنلا هذه نأ : امهدحأ : نيفيرش نيدوصقم ىلع اهركذب لدتسي معنلا كلت نإ مث . هيلع

 ليصحت ديري دحأ لك نآل دبعلا وه كلذ سيلو لصحمو ثدحم نم اهلدب الف ةمودعم تناكنأ دعب
 نأ بجول « هرايتخاو دبعلا ةردق ةطساوب دبعلل معنلا لوصح ناكولف « هسفنل معنلا عاونأ عيمج

 , هسفنل معنلا لك ليصحت ديرب وهو الإ دحأ ال ذإ معنلا ماسقأ عيمج ىلإ الصاو دحاو لكن وكي

 بجوف ءدبعلا وه سيل ثدحملا كلذ نأ تيثو ثدحم نم معنلا هذه ثودحلا دبال هنأ تبث املو

 . ىلاعتو هناحبس هللا وهو « رداق رهاق ثدحمب رارقالا

 ضغخبو اهيلا نسحأ نم بح ىلع ةلوبجم بواقلانأ ةملكلا هذه دصاقم نم «ىاثلا عونلاو إل

 عاونأ ركذت ىلع هلمحب امم ديمحتلاب رمآلا ناكو « ديمحتلاب دبعلا ىلاعت هللا رمأ اذاف اهيلا ءاسأ نم

 كلت تناكاملو ٠ هيلع هللا معن عاونأ ركذت ىلع دبعلل الماح فيلكتلا كلذ راص : ىلاعت هللا معن

 هللا بح خوسر هبجوم معنلا كلت ركذت راص ؛ ءاصحالاو دحلا نع ةجراخ ةريثك معنلا

 لالدتسالا : امهادحإ. نيتفيرشلا نيتدئافلا نيتاه ديفي معناا ريكذت نأ تبثف . دبعلا بلق ىف ىلاعت

 للا 3 رورطا تحتوي امن اهناوكي هراوخشلا »نأ ::انتهتناث و... لاعت هللا دوو زارقالا نع اهثودح

 اذه ىف ءادتبالا عقو ببسلا اذهلف . نارمأألا ناذه الإ تادابعلا عيمج نم دوصقم الو ؛ بلقلا ىف

 (نيملاعلا بر هلل دما) لاقف « ةملكلا هذهب مركلا باتكلا



 ١و ةيأل ا«( ضراللا و كاومشلا قلخ.ىلذلا ليلو لاعت هلوث

 لامه ةعاقلا + انه زا. !ةلعلار وسل وأ ىف ةزويك ذل ةملكتلا ىذح نأ ملعا 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 (ضراألاو تاومسلاقلخ ىذلاهتل د+لا) لاقف . ةروسااهذهل وأى : اهناث و (نيملاعلابر هلل دملا)

 لخدي (نيملاعلابر هلل دخلا) هلوةف « ىلاعت هللا ىوس دوجوم لك نع ةرابع ملاعلا نآل معأ لوآلاو

 هيف لخديال (ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا هلل د+لا) هلوق امأ . ىلاعت هللا ىوس دوجوم لكهيف

 ناكف « تاعدملاو تانئاكلا رئاس هيف لخديالو ءرونلاو تابلظلاو ضرالاو تاومسلا قلخالإ

 ىف روكذملا ديمحتلا تحن ةلخادلا ماسقألا نم مسق هناك ةروسلا هذه كوأ فاراكلملا تيما

 هدبع ىلع لزنأ ىذلا هلل دما) لاقف ٠« فبكلا ةروس اهثلاثو . ةلمجا كلتل ليصفتو ةحتافلا ةروس

 ةيادهلاو ةفرعملاو ملعلا ةمعن وهو ةمعنلا نم صاخ عونب صوصخم ديمحت ًاضيأ كلذو (باتكلا

 ىذلاهئانيملا) هلوق ىهو أبس ةروس :ااًبعِناارو.« لسرلا ةعِب اةظطاوب ةلصاحلا منلا ةلمجابو « نآرقلاو

 بر هلل دما ) هلوق تحت ةلخادلا ما ألا نم مسق ًاضيأ وهو ( ضرألا ىفامو تاومسلا ىفام هل

 مسق هنأ ًاضيأ رهاظو (ضراألاو تاومسلا رطاف هللادما) اقف « رطاف ةروس : اهسماخو (نيملاعلا

 ديمحتلا وه ماتلا ىلكلا مالكلا نأ رهظف (نيملاعلا بر هلل دملا) هلوق تحت ةلخادلا ماسقاألا نم

 بجاو امإ وهف دوجوم لكناآل كلذو (نيملاعلا بر هلل دما) هلوق وهو ةحتافلا لوأ ىف روكذملا

 نكاطتواةناحبسس :هللاوهاو دحلاو:هتاذلذروجاولا.ابجانوو .ةثاذلادوجولا نكماامإأو هتاذل ركل

 ةمعندوجولاو هنيوكتو ىلاعت هللا داحبابالإ دوجولا ىف هلوخد نكمي الف نكم لكو نكمي هاوس امو

 هاوسام لكل ىنرملا ىلاعت هنأو (نيملاعلا بر هلل دخا) لاق ببسلا اذبلف . ةيبرتو مامذإ داحالاف

 تاديمحتلا امأ . دوصقملاب ىفاولا ىلكلا مالكلا وه مالكلا كلذف . هاوسام لك ىلإ نسحناو

 .هعاونأنم عونو ديمحتلا كلذ ماسقأن م مسق اهنم دحاو لكن اكف روسلا هذه لئاروأ ىف ةؤركدلا

 (ضرالاوتاومسلاقلخ) انههلاقمل اضيأو ؟ برلاورطافلانيبو قلاخلانيب قرفلاام : ليقناف

 لعافلا مسا ةغيصب (ضرالاو تاومسلا رطافهتل دحلا) رطاف ةروس ىف لاقو ؟ ىضاملا لعف ةغيصب

 نع ةرابع هناحبس قحلا قح ىف وهو ريدقتلا نع ةرابع قلخلا : لوألا نع باوجلا ىف لوقنف

 هنوك امأو تانكمملاو تانئاكلا تاوذ عيمج ىلإ لصاولا تايئزجلاو تايلكلا عيمج ىف ذفانلا هملع

 ًارطاف هنوكو . ملعلا ةفص ىلإ ةراشإ ًاقلاخ ىلاعت هنوكف « عادبالاو داحيالا نع ةرابع وهف ارطاف

 . لمكأ كلذ ناكف « نيرمآلا ىلع لمتشم ايبرمو ابر ىلاعت هنوكو « ةردقلا ةفص ىلإ ةراشإ

 هبلع درع ةرابع ىلاعت هللا قح ىف وهو ريدقتلا نع ةرابع قالا نأ : ىناثلا نع باوجلاو

 لبق ءىثلا ملعن نأ انكي هنأ ىرت الأ . مولعملا دوجو ىلع همدقت حصي ءىثلاب معلاو ؛ تامولعملاب

 تار مي ا



 ةيآلا «ضراللاو تاومسلا قلخ ىذلا هلل دخلاو ىلاعت هلوق :١

 ىف نسم ال هنأ رهظي اذه دنعو . ىلاعت هللا ناسحا ةطساوب الا لمكي ال هب عافتنالا ناف : ىلاعت

 عيمجي عافتنالا نا : اهعبارو (هلل دحلا) لاق اذبلف . هللا الإ دمحلل قحتسم الو ءهللا الا ةقيقحلا

 ةردقلاو ةايحلاو دوجولا ةمعنو  املاع ارداق ايح هنوك دعب عفتنملا دوجو دعب الا نكمي ال

 هناحبس هللا نمالإ لص ال ةفلت#لا قازرالاو ةياصاللا ةيبرثلاو . هناحبس هللا نم الإ تسيل ملعااو

 نامسنالا قاخ ىف نمحرلا ةمكح راثآ ىف ناسنالا لمأت اذإ مث . رمعلا رخآ ىلإ ةيلوفطلا لوأ نم

 اك «هل لحاس ال رحب امنأ لع 6-5 عفانملا عاونأ نم هئاضعأ ىف ىلاعت هللا عدوأ ام ىلإ لصوو
 الإ ريغلا لع معني نأ هنكمي دبعلا ن أملسن نأ :ريدقتبف (اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت ناو) ىلاعت لاق

 ناك ببسلا اذبلف . انطابو ارهاظو ارخآو الوأ اهل ةياهن ال هللا معنو ؛ ةرطقااك دبعلا معن نا

 (هلل دملا) لاق اذبلف . هناحبس هللا الا سيل قلطملا ءانثلاو قلطملا دمحلل قحتسملا

 ةفص دملا نا : اهدحأ : هوجول« هللا دمحأ : لقي ملو (هلل دحلا) لاق اما (ةثلاثلا ةلأسملا 9

 ىنعم راضحتسا نع هيلقب الفاغ هنو لاح ةظفللا هذه ركذي نأ ىلإ ناسنالا جاتحا امبرو باقلا

 تح (كاقبلازو ملا ةيلعادتساو ابذاك ناك نا دحأ .تقولا كلذ ىف 0 قاف ياتتلاو ن1

 دملا ةيهام نأ ا ا ا ل اذإ اناا . أادوجوم ناك ام هنأ عم ف قاوم 12 رخأ

 207 فا ريضاطإ ءانثلاو كلا نعم ناك ءازؤيس قدصو قح مالكلا اذهو . ىلاعت هلل ةيلسم هتقيقحو

 . نيظفللا نيذه نيب قرفلا رهظف ةعيفر ةعاطو ةفيرشث ةدانع مالكلا اذهب هملكت ناكو ؛ نكي مل وأ

 كيكوبراي:: دواد لاقت ء ركحذفلاب هرمأي مالسلا هيلع دواد ىلإ ىحوأىلاعت هنأ ىور . اهناثو

 كيكو اننإنو ةدئازو ةفكن قدفوتلا كلذزو. ك ركيفل ,ىقفاوت نأ الإ ءلصحالا كل ىركشو:؟: كزكشأ

 لكم نأ ديوان هنأ ةنابن اللاع لعفب ىل ةقاط الو هل ةياهتنالام لإ نك كلذو ًاضيأ ل ركفلا

 . نو ركش دقن ىركش نع كازرع تفرغ اللا ةاوإت

 ةيلع هجوتيف ركشلاو دملاب ىنأ هنأ ىوعد ناك هللا دمحأ ديعلا لاق ول : لوقنف اذه تف رع اذإ

 0) الإ هيف لكيلا لب ءانلا و داي 'ىأ ابغا نأ ءاغدا هيف سيلف هنن دجلا : لاق ول: امأ. .كاؤسلا كلذ

 نيب توافتلا رهظف هيلع ردقي مل وأ دما كلذي نايتالا ىلع ردق ءاوس ءانثلاو دمحلل قحتسم هناحبس

 و هسفن دحر كذ 31 ًارعشم كلذ ناكهللا دمحأ لاق ول هنأ :امتلاث و « هجولا اذه نم نيظفللا نيذه

 رخآ ىلإ ملاعلا قلخ لوأنم هريغ دمحو هدمح هيف لخد دقف  هللد#لا : لاق اذإ امأ . هريغ دمح ركذي

 هلل دما نأ مهاوعد رخآو) ىلاعت لاق ك٠ نارينلا تاكردو نانجلا تاجرد ىف نيفلكملا رارقتسا

 . لك أو لضفأ مالكلا اذه ناكف (نيملاعلا بر



 ١ ع ةيالا«ضراألاو تاومسلا قاخ ىذلا هلل دملا» ىلاعت هلوق

 هعاطقناو , أ قحلا نون ةدهاشم ىف بلقلا قارغتساو « لكك أ نضالخالا نوكيف هيلا ةمعنلا

 تيثأو ىوقأ قملا ىوس اسمع

 ةيهاملا لصأ ديفيف ماللاو فلالاب لحم درفم ظفل :دملا (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 دخلا توبث نم عنمب كلذو ؛ هلل ةيهاملا هذه نأ ديفي (هلل دما) هلوق : لوقنف اذه تبث اذإ

 هناحب هلل الإ سيل ميظعتلاو ءانثلاو دما ماسقأ عيمج نا ىضتتقي اذهف « هللا ريغل

 «هلذع لع ناطاشلا ركشو'  هميلعت لع ذاتسالا ركش ْلْثِم (ٌبْججاَو معنملا ركش نا : لبق ناف

 «هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نمد مالسلا هيلع لاق ا« هناسحا ىلع نسحلا ركشو

 ناسح الا نودص .: لوألا : هرج وىم هاش و « هللأ"لإ نسل هفيفحلا ىف زاوكشملاو دردخلا : نلف

 بلت ىف هيعاذلا كلت" لوصخو كيلا بلك ى ناسحالا_ةنيعاد لوصح لع فقوت هيعلا

 نماالإ نيل اطوصح.لب ؛ لماستلا مزلوىرَخأ ةيعاد ىلإ اًلوصح ف زقتفال الاو « دبعلا نم سي

 ف نايا نوكف عملا عنتمي الاوز دنعو « لعفلا بحجب امل وصح دنع ةيعادلا كلتف . هناحبس هللا

 نسج | نه ط كاين , . لات هللا وه ةقيقحلا قدمح لكل قحتسملا نوكيف « هللا الإ سيل ةقيقحلا

 امأ ؛ ةرضم عفد وأ ةعفنم بلجل امإ ناسحالا كلذ ىلع مدقي اما هتاف « ريغلا ىلإ نيقولخلا نم

 ةأفاكموأ هبلقف رورسلا لوصحلا ايبس ريصي امب ناسحالا كلذ ةطساوب عمطي هناف : ةعفنملا بلج

 اذإ ناسنالا نأ وهف «ةرضملا عفد امأو ٠ ةرخآلا ىف باوث َناَدَجَو ا ةانابلا و ةكل

 دنع بلقلا ىف لصخم ضوصخم ملأ ةقرلا كلتو « هيلع هبلق قري هناف ةيلب وأ رض ىف اناويَح ىأَر

 تلاز ةرضملا كلت نم ناورحلا كلذ ذاقنال واح اذاف . ةرضملا كلتتىف ناويخلا كلذ عوقو ةذهاشم

 صيلخت دافأ بنس هناك ناسحالا كإذف « تقولا بيط بلقلا غراف راصو بلقلا نع ةقرلا كلت

 ةعفنهبلجامإ ناسحالا لعفب ديفتسي ةناف قملا ىؤس نم لكنأ تبثف ؛ ةيسحلا ةقرلا لأ نع بلقلا

 : ةرضم عفد الو ةعفنم بلج هنم ديفتسي الو نسحب هناف «ىلاعتو هناحبس قحلا امأ . ةرضم عفد وأ

 ؛ هللا وه دملا ماسقأ لكل قدتسملا ناك ببسلا اذهف «ىلاعت هللا الإ سيل قيقحلا :نسحلا ناكو

 ةطساوبالإ ليكيال هب عافتنالاف قاخلا نم دحأ هيلع مدقي ناسحا لكنا : اهثلاثو (هلل دما) لاقف

 لاصيا ىلع ناسنالا ردقي مل الاو ةمعنلا اون قلح للاخت هللا نأ الول هنأ ىرت الأ ءهّللا ناسحا

 اهم ىتلا -سنلا ساوحلا ناسنالا ىطعأ هناحبس هنأ الولف اضيأو «نيغلا ىلإ هك اوفلاو ةطنحلا كلت

 حيحصلا جازملا ه هاطغأ هناحس هنأ. لولو 1 عافتنالا نع زجعل الاو معنلا كلتب عافتنالا هنكع

 هللا ىوس نسحم نع ردصي ناسحإ لك نأ تبثف « اهب عافتنالا هنكمأ املالاو ةميلسلا ةينبلاو



 ةيالاءضراألاو تاومسلاق اخ ىذلا هللد | >ىلاعت هل وق ١

 ةيكم ةيأ .نروتسو سمخو ةّئام

 (نولدعي مهرباورفك نيذلام”روالاو تاءلظلا لعجوضراآألاو تاومسلا قاخ ىذلا هللدمخلا

 نأي سأب الو « ةحتافلا ةروس ريسفت ىف قبس دق (هلل دما) هلوق ىف ىصقتسملا مالكلا نأ معا

 : لئاسم هنفو « دئاؤفلا كلت ضعب ديعن

 ركشلاو دماو حدملا نيب قرفلا ىف (ىلوألا ةلأسملا)

 ركشلا معأ دخلا ىلا نم معأ جدلا نأ معا

 نساك هنأ ىرت الأ « لقاعلا ريغل و لقاعلل لصحب حدملا نآلف « دملا نم معأ حدملا نأ نابب امأ

 حدمبو ؛ هتقلخ ةفاطاو هلكش نسحلا ؤلؤللا حدمب دق كإذكف « هلئاضف عاونأ ىلع لقاعلا لجرلا حدم

 الإ لصحب ال هناف : دملا امأو . هافصأ امو هنسحأ ام : لاقيف ! هتلاقصو هئافص ةناهمن ىلع توقايلا

 نيل خرم معأ حدملا نأ تبئف ؛ناسحالاو ماعنالا نم هنم ردصي ام ىلع راتخلا لعافلل

 نم هنع ردص ام لجل لعافلا ميظعت نع ةرابع دما ناالفإء ركشلا قف رعأ ذجلا نأ! ناني, امأو

 هميظعت نع ةرابع وهف ركشلا امأو «كريغ ىلإ وأ كيلا الصاو ماغنالا كلذ ناك ءاوس ماعنالا

 معأ وهو ؛غ دا نم معأ حدملا نأ انركذ ع تف كلغ لصحو كيلا لضو ماعنأ لجال

 ركشلا نمد

 دقق : 0 لعافلل لصحب ام حدملا نأ انيب انآل هلل حدملا لقي ل اما : لوقتف اذه تفرع اذإ

 رثؤملا نأب احبرصت (هلل دملا) هلوق ناكف . راتخملا لعافلل الإ لصح ال هناف دما امأ . هريغل لصحي

 2 الولع ةلعلا باجبا هل ةيجوم ةلع ىيللو . ةياشلا ةردقلاب هقلخ رات لعاف ماعلا اذه دوجو ْق

 نع ةرابع ركشلا نأ انبب انال « هلل ركشلا لي ل امناو نيدلا ىف ةميظع ةدئافلا هذه نأ كش الو

 لصو 7 بمسإ هميظعت ركذ اذإ ديعلانأب رعشم اذهو 4 كيلالصوو هنمردص ماعنا بلساإ هميظعت

 اذإ اماف «ةريقح ةجرد هذهو هيلا ةمعئلا لوصو هل لصألا بولطملا نوكي ذئنيْخ ةمعنلا نم هيلا

 لصوأيلاعت هنأ صوصخلال نوحلا اهلل ةنزوكر لجل هدبح دععلانأ ىلع لدي اذبف , هللد#لا : لاو

 1 نري 2292 ا د د



 ١١ ةيالاءضرالاو تاومسااقلخ ىذلا هتلدملاىلاعت هلوق

 ةيندمت 0١و 8١و ١01١و 141و4١1و و"و ةه1و 7و ٠١ : تايآلاالإ . ةيكم

 رجحلا ةروس دعب تلزن 116 اهتايآو

0 1 

 نيذلا من 1 5 تالا لج ضرالاو كرش اج

 »١« َنولدعي 5 نو

 لا

 نودسايستو ”ىدارلااهتمزلتماف ءةدحاو هلك لو ةكما ابنا © ةنعالايص) اع ا لاق

 باتكلا سو هيلع هللا ىلص لوسرلا اعدف , نيبشخالا نيبام اًولف ةكئالملا تلزنو . كلم فلأ

 تاياالارخآ ىلا (كيلع كبر مرحام لتأ اولاعت لق) تايندم اهناف تايآ تسالإ مهتليلنم اهوبتكو
 نعو (ابذك هللا ىلع ىرتفا نم لظأ نمو) هلوقو ةيآلا (هردق قح هللا اوردقامو) هلوقو ثالثلا

 ةروس ريغ ةلمج نآرقلا نم ةروس ىلع لزنام» سو هيلع هللا للص هللا لوسر لاق : لاق سنأ
 عم ليربج عم ىلا اهب ثعب دقو ء امل اهعمج نآرقلا نم ةروسل نيطايشلا تعمتجا امو « ماعنألا

 « ضومحلا ىف ءاملا رقأ اكىردص ىف اهؤرقأ ىتح اهنوفحتو اهنؤفزي كلم فلأ نيسمخوأ اكلم نسخ

 هللا نم دعوو نيكرشملا حجح ضحد اهيف . ادبأ هدعب انلذيال ازع اهب كاياو هللا ىزعأ دقلو

 لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حبس ماعنالا ةروس تلزن امل : ردكتملا نبا نعو مهفلخنال

 «قفآلا دس ام ةكئالملا نم ةروسلا هذه عيش دقل»

 ةعفد تلزن اهنأ : امهدحأ . ةليضفلا رم نيعونب تصتخا ةروسلا هذه : نويلوصألا لاق

 ديحوتلا لئالدىلع ةلمتششم اهنأ هيف ببسلاو : كتآلملا َنماَقلُأ نوعبس اهعيش اهنأ : ىناّثلاو « ةدحاو
 ىف لوصأألا ملع نأ ىلع لدي كلذو . نيدحلملاو نيلطبلا بهاذم لاطيإو داعملاو ةوبنلاو لدعااو
 ىلاعت هللا هلزني نأ ةحلصملا نوكت دق ماكحالا ىلع لدي ام لازناف . اضيأو « ةعفرلاو ةلالجلا ةياغ

 ىلاعت هللا هلزنأ دقف لوصألا لع ىلع لدي ام امأو . لزاونلاو ثداو1لا بسحو ؛ مهتجاح ردق

 ىخارتلا ىلع ال روفلا ىلع بجاو لوصألا ملع ملعت نأ ىلع لدي كلذو ؛ ةدحاو ةلمج



 ةيآلا«نونفامونخرالاو تاومسلا كلم هلل» ىلاعت هل وق .١

 اههبلعمرمو ىسيعناك هللا نيوكتب نئاكهللا داحياب دوجوم هتاذل نكمت ىلاعت هل ىوسام لك نأ لع

 ىذلا ريرقتلاب رهظف نيقواخم نيدبع امهنوك تيثف . كلذ الإ ةيدوبعلل ىنعم الو . كلذك مالسلا

 ىلا مولعلا عيمج ةح ىف عطاق .نراهرب ةروسلا هذمل ةمتاخ هللا ابلعج ىلا ةيآلا هذهينأ هانركذ

 2 ملعأ هللأو .. ابلع ةروسلا هذه تلمتشا

 هل !ءىلعرو ىماآلا ىتلا, دم اندس هقلخ ريخ ىلع هتالصو هنمو هللا دمح ةروسلا هذه ريسفت م

 : اريثك املست سو هبحصو



 26 ةيآلا « نيف امو ضرالاو تاومسلا كلم هّلل» ىلاعت هلوق

 رسيم لك نكلو ؛ ىرهاظلا ملكنا خبط هنم: هتبل ديا مالكلا:| نهرا الش ةيتانم أو طنا
 . هل قلخ امل

 (ر يدق ءىش لك ىلع وهو نيف امو ضزالاو تاومسلا كلم هللال ىلاعت لاق مث

 ىذلا : ليقف ؟ ىظعلازوفلا كلذ مهيطعي نم : ليق ةنءاك ندعم لآ وش نع باوج اذه نإ : لف

 : اهتم ]ملقا رث فن نحو ةزيق نارا .ةقرشلا هعاخلا هده ىو. ضرالا 7 تارومملا كلل

 ريغ بلغف نهف نمو لقي ملو (نييف امو ضرالاو تاومسلا كلم هلل) لاق ىلاعت هنأ :لوآلاف

 هتردقو هربق ةضبق ىف نورخسم تافواخلا لك نأ ىلع هيبنتلا هيف ببسلاو ؛ ءالقعلا ىلع ءالقعلا

 لكلا ملعف ء احل لقعال ىتلا ماهبلاكو اهل ةردقال ىتلا تداماكر يخسنلا كلذ ىف مهو « هردقو هئاضقو

 ناكةروسلا حتتفمنأ : ىناثلاو . ةردق الك هتردق ىلإ ةبسنلاب لكلا ةردقو « ملع الك هملع ىلإ ةبسنلاب

 نمؤملالاحلاكو (دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأاي) لاقف ةيدوبعلاو ةيبوبرلانيب دقعنملا دبعلا ركذب

 ةيادبلا وهو ةعيرشلا وه لوآلاف.ةيلكلاب هسفن نع ضحل ا ءانفااىلا ىهتنيو ةيدوبعلا ىف عرشي نأفف

 هتزعو هلالجو هللاءاي ربك رك ذباهمتتفعو ةعيرشلا نم ةروسلاحتتفف . ةياملا وهو ةقيقحلا وه رخآلاو

 . متتفملا كلذ نيب ةبسانملا نس>أ اف ةقيقحلا ماقم ىلا لوصولا وه كلذو « هولعو هتردقو

 عئارشلا نايب : اهنف . مولعلا نم ةريثكح عاونأ ىلع تلمتشا ةروسلا نأ : تلاثلاو ! متتخلا اذهو

 ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع دمح ةعيرش مراكنإ ىف دوهلا عم ةرظانملا اهنمو . فيلاكتلاو ماكحالاو

 هذه لكت انثاب ةيفاولا ةتكتلا هذه ةروسلا متع ثيلثتلاب مهوق ىف ىراصنلا عم ةرظانملا اهنمو

 هناحبس قحلا ىوسام لكنأ هانعمو ( نهف امو ضرألاو تاومسلا كلم هلل ) لاق هناذ . بلاطملا

 تانكحمملا عيمجل اكلام ناك كإذك رمألا ناك اذإو . ىلاعت هداجباب دوجوم هتاذإ نكمم هناف

 ةروكذملا باطملالك توبث هنم مزل اذه تبث اذإو ء داسجالاو حاورالا عيمج ًادجوم:تانئاكلاو

 اكلام ناك امى لهناحبس هنآآل « تباث كاذف :دارأو كانت كك افلكتلا نانا را

 حصف .دارأو ءاش فيك باقعلاو باوثلاو ىمنلاو رمآلاب لكلا ىف.فرصتي نأ هل ناك« لكلا

 اىل هناحبس هنألف دوهلا لع درلا امأو . ىلاعتو هناحبس ىخا هدارأ هجو ىأ لع فيلكتلاب لوقا

 مالسلاو ةالصلا امهلع دم عرش عضيو ىسوم.عرش خسني نأ ةيكلاملا محي هلف كلملا كلام ناك

 نأ امإ دجوملا نأ انيب اناأل هللا ىوس امف نالخاد ميمو ىسيع نآلف ىراصنلا ىلع درلا امأو

 انللد اذاف . مسقلا اذه ىف نيلخاد امهنوك يف كشال ميرمو يسيعو « هريغ وأ لاب هللاط ترك



 هيلا «راهنالا اهتحن نم ىرجت تانج مهل ىلاعن هلوق ع

 اذهو « قدصلا اذه هعفن ملف (مكفلخأف تدع 1 دع و هللا نإ) لاق سلب! نأ ى ر

 (هب ىترمأام الإ ممل تلقام) هلوق ىف ىسبعل ىلاعت هللا نم قيدصت مالكلا

 . ةديبع وبأ هراتخاو « بصنلاب عفان أرقو  عفرلاب (موي) ءارقلا روبمج أرق 4 ةيناثلا ةلأملا)

 : هوجو هيفف بصنلا امأو « نيقداصلا ةعفنم موي مويلا اذه ريدقتلا : جاجزلا لاق : عفرلاب أ 0

 ييكمير) كمراثلاا؛ عفني موي ىسيعل لوقلا اذه هللا لاق : ريدقتلاو لاقل فرا هنأ ىلع : 3

 ارابخأ نامزلا فورظ لمحت نأ زوجيو ؛ مهقدص نيقداصلا عفني موي عقاو قدصلا اذه : ريدقتلا

 كلذ ىف عقاو ىأ . ةفرع موي جحلاو : تبسلا موي لاتقاا : كلوقك لب الل 1 ثادحالا نع

 لاق . ذئموي ىف اك متفلا ىلع ىنبف مساب سيلام ىلإ فيضأ (موي):ءارفلا لاق : ثلاثلاو « مويلا
 . ةعبانلا ل لعادل لز فيض |اذإ دب ام .كفرطلا نذل ا طع اذه نورا

 ابصلا ىلع بيشملا تبتاع نيح ىلع
 ىلإ هتفاضالئنب (كلمتال موي) هلوق كلذك و ىضاملا لعفلاوهو ىنمملاىلإ 56 «نيح» ىف

 برعم ليقتسملا لعفلاو « لبقتسم لعف عفني نآل برعم ىلإ ةفاضالاف انه امأ  ةنيمىهو «الد
 . ملعأ هللاو ءانبلا بجوت ال هيلا ةفاضالاف

 هنع اوضرو مبنء هللا ىضر ادبأ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهل ىلاعت لاق م

 « ميظعلا زوفلا كلذ

 عفنلا كلذ ةيفيك حرش « ةمايقلا ف مبعفني ايندلا ىف نيقداصلا قدص نأ ربخأ امل ىلاعت هنأ ملعا

 ىرجت تانج مهل) هلوقف . مظعتلاب ةنوارفمةما3 ةنملا تف[ تأ»:/تااوقلا ةقلطخاو «ابفاذؤقلا لهآ
 ةراشإ (ادبأ ايف ندلاخ) هلوق . « مومهلاو مومغلانع ةصلاخلا ةعفنملا ىلإ ةراشإ (رامنالا اهتحتنم
 باّمع ركذ امنيأو (ادبأ ايف نيدلاخ) لاق باوثلا ركذ امنبأ هناف : ةقيقدلا هذه ربتعاو ماودلا ىلإ

 اوضرو مهنعهللا ىضر) ىلاعت هلوقامأو « ديبأتلاهعمركذي ملودولخلا ظفا ركذ ناس الا لهأ نم قاس

 حاورالا باحأدنع امأو ؛ نيملكتلالوقرهاظ اذه . مظعتلا ىلإ ةراشإ وبف (مظعلازوفلا كلذ هنع

 حمست ال ةبيحي رارسأ (هنع اوضرو مهنع هللا ىضر) هلوق تحتف : ىلاعت هللا لالج نات هةيردقلل
 ىلإ دئاع (كلذ) هلوق نأ ىلع روهمجلا (مظعلا زوفلا كلذ) هلوقو  اماهأ نم هللا انلعج املثم مالقألا
 كلذ نوكي نأ لمتحي هنأىدنعو (هنع اوضرو) هلوق ىلإ (ىرجت تانج مل) هلوق نم مدقتام ةلمج
 اهف ام ةنجلا ال نك بالاللا ب رايزأ دنع تبث هناف (هنع اوضرو مهنع هللا ىضر) هلوقب | طر

 ناوضرلاو ؛ةومشلا بوغم ةنجلاو فيك و , دوجولاىلإ ةبسنلاب مدعلاك هللا ناوضر ىلإ ةبسنلاب



 ١ ةيالا«مبقدص نيقداصلا عفني موي اذه هللا لاق» ىلاعت هلوق

 2 2 7 6 هب مك هس هل 022 ٠ 3 ثم س و ه2 2-2 4

 ااعأللا 0 نم ىرجب تانج ممل م نيقد ذل عنب 6 58 هتلالاق

 2 ١ را 2 022 هت تكسو م

 مهلا ١١5 مظلل َكاَذ هْنَع اوضَرَو منع هلا ىضر أدب اه َنيِدلاَح

 < ٠ ريدق ءىت لك لع وهو نيف امو ضرألاو تاومسلا

 رفكلا اذه ىلع 0 5 نأ. ىنعي (كدابع مهناف مهبذعت نا) هلوق نآل لبس باوجلاف لوقلا اذه

 ءنامبالا رون ىلإ رفكلا ةملظ نم كقيفوتب مهتجرخأ ناو « كاذ كلف كدابع مهناف مهتبذعو

 لاكشإ الف ريدقتلا اذه لعو . كاد 2 ا ترد

 ق>ىف 4-2 هيلع هللأ للص دم ةعافش ىلع ةبآلا هذه بادكاللا ضعب جتح | 4 ةيناثلا ةلأسملا

 نال باوثلا لهأ ق-فسيل(كدابع مهئافمه.ذعت نا) مالسلا هيلع 1 لا وق نال : اًولاق قاسفلا

 زب زعلا 0 ناو) هلوق نآل رافكلا قح ىف اضيأ سلو « مه قياز ال بيذعتا

 تبن اذاو .نامالا لهأ نم قاسفلا قح ىف الإ سيل كلذ نأ ىلع لدف مهم قيلي ال (ميكحلا

 هنل ىلوالا قيرظب ملسو هيلع هللا لص دمحم قح ىف تبث مالسلا هيلع ىسيع ق-> ىف قاسفلا ةعافش

 لصفلابرراوافإ
 نوقخلا تنأ كافر هغت نإو) هللادبع فحصمىف نا هللا همحرىدحاولاىور 4( ةثلاثلاةلأسملا)

 نال ؛ ؛ محرلا نوفنلا مر وأ نبه.( (مكحلاازيزعلا) لوقي هللا همحر ىدلاوو ىخيش تعمس (محرلا

 امهف ةيكحلاو ةزعلا امأو : جاتحم لكل ةمحرلاو ةرفغملل ةبجوملا ةلاحلا هبشي امحر اروفغ هنرك

 . دحأله يلع ضارتعاالهنأو « ديريامكحي و ءاشيام لعفي هنأ ىضتقي ازيزع هنوك ناف ؛ ةرفغملا نابجويال

 اذاامم متأ انهه مركسلا ناك ةرفغملاب كح مث ؛ قاقحتسالا تاهج عيمج نع ايلاعتم ازيزع ناك اذاف

 نع زع : لوقي نأ هللا: همحر هترابع, تناكف © ةيحزرلاو ةرفغملا بجؤيامجر.اروفغ هنوك ناك

 « محرلار وفخلاتنأ كناف : لاق ول هنأ : نورخآ موقلاقو . لك أ اذه ناكف ةمحرلاب كح مث . لكلا
 و هضرغ نأ ىلع كلذ لد ( يكحلا زيزعلا تنأ كناف) لاق ايلف ؛ مهل اعيفش هنوكب كلذ رعشأ

 . هوجولا عيمج نم بابلا اذهل ضرعتلا كرتو « ىلاعت هللا ىلإ ةيلكلاب سمالا

 لئاسم هيفو 4 مهقدص نيقداصلا عفني موي اذه هللا لاقل ىلاعت لاق 5

 ايندلا ىف مهقدص نأ ىنعملاو « ةمايقلا موي مويلا اذهب دارملا نأ ىلع اوعمجأ «ىلوألا ةلأسملا)

 الأ : مبعفني ال ةمايقلا ىف رافكلا قدص نأ : انركذام دارملا نأ ىلع ليلدلاو : ةمايقلا ىف مهعفتب

 | فر-١)«



 ةيآلا «كدابع مهناف مهبذعت نإ ىلاعتهلوق له
 ٍ مهلا وحأل بقارملا مهيلع ظفاحلا : جاجزلا لاق (مهلع بيقرلا تنأ تنك

 دعب (مهيلع ديهشلا تنأو) مهيف تنك نيح ىل ديهشلا تنأ ىنعي (ديهش ءىثثلك ىلع تنأوإل
 مالكلاىلع هلمح زوو ٠ معلا ىلع هلمح زوو « ةيؤرلا ىلع هلمح زوجو دهاشلا ديهشلاف ؛ م ىقرافم

 . تاريدقتلا عيمج ىلع ةيقيقحلا تافصلا ءامسأ نم ديهشلاف ةداهشلا ىنعمب

 م يكحلا زيزعلا تنأ كناف محل رفغت نإو كدابع مهناف مه.ذعت نإ)) ىلاعت لاق مث

 : لئاشم هيفو

 مالسلا هيلع ىميعل زاج فيك هنأ وهو : لاؤس هيفو ؛رهاظ ةيآلا ىنعم (ىلو ألا ةلأسملا)
 . كرشلا رفغيال هللاو (مط رفغت نإو) لوقينأ

 سانلل تلق تنأأ) مالسلا هيلع ىسيعل لاق امل ىلاعت هنأ : لوألا : هوجو نم هنع باوجلاو

 ىاحلاو « هنع مالكلا اذه اوكح ىراصنلا نم ًاموق نأ ملع (هللا نود نم نيهلإ ىأو ىنوذختا

 انت راي مت ذلا نإ دعو ةناكمل ارمده ف تدك تيلخ اين قم نوكتاولب 1.3 ن روكي ال .هنعرفكلا اد

 رافكلا لخدي نأ ىلاعت هللا نم انضذم لع. زو هنأ ::ىناثلاو « ىلاغت هللا نم ةرفغملا بلط ::ىنحملا

 000 .؟دن هيلع نحل ضارتعا الو كلف كلللط آلا! ءارانلا دانعلاو داهزلا' لخدت نآوردنجلا

 ؛ ةيلكلاب ضارتعالاو ضرعتلا كرتو « هللا ىلإ اهلك رومألا ضيوفت هنم هدوصقمو مالكلا اذه

 لعفتاملكىف يكح « ديرتام ىلعرداق تنأى نعي (ميكحلا زيزعلا تنأ كناف) هلوقب مالكلا متخ كلذلو

 كرشلا رفغي ال هللا نا هلوقو « ةيبوبرلا لاوحأ ىف ضوخلاو انأ نف « كيلع دحاأل ضارتءا ال
 دا ان ,باكعلا نالل :[ولاق ةلزتعملا نم ندي زصبلا روم تينعزواء اندنع رام ةنا رقع نار 1 كروقتف

 انس- نوكي نأ بجوف ؛ ةرضم هللا لع هطاقسا ىف سيلو ؛« بنذملل ةعفنم هطاقسا ىفو بنذملا لع

 ىف ادوجوم ناك ام ىعمسلا ليلدلا اذه لعلف « عقي ال هنأ لع انعرش ىف ىعمسلا ليلدلا لد لب

 مالسلا هيلع ىسيع عرش

 نوكي نأ وج مالسلا هيلعىميعفرفكلا اذه اولاق امل موقلا نأ باوجلا ف ( ثلاثلا هجولا)

 مهذعت نأ كلف رفكلا ىلع اوتام نيبذعملا كئلوأ نأ تملع (مهمذعت نا) لاف ؛ هنع بات دق مهضعب

 تملع مه رفغت ناو « ةبوةعلاب كدابع نم رفك ند لك ىلع تمكح دق تنأو « كدابع مهنأ بلد

 ةرفغملاب رفكلا نع بات نم ىلع تمكح تنأو « رفكلا نع اوبات مهنا

 آ 0 للزب ببعل ىلاغت هللا لوق نا. !اق نمب سانلا نمتتأ انركد ناز( عيال مجولا)
 ىلعو « ةمايقلا موي ىف ال ءامسلا ىلإ هعفر دنع ناك امنا (هللا نود نم نيهلإ ىأو ىنوذختا سانلل



 ١و ةيآلا «هن ىتردأ ام الإ م مل تلق امد ىلاعتهلوق

 0 2 ا 7| و يي ل 7 30 ه2 25

 مهيلع تنكو مكبرو ىبر هللا اودسعا نأ هب ىتتمأ ام الإ منك تلق ام

 ب م هج ده

 6 فار اسرع رع 62 سا ا 4 يب مارث ا

 م لك ىل اع تناو 5 بقر كي 0 ىتايفو' أملف ف تدان اديوش

 ه2 د ا 6 2 ل ه2 م تيا ص

 زيزعلا ا نا مك 0 ةخت تو كدابع عيوبنا مهين نإ »/1١1« دي

 ١ الر ميكح لا

 : ناتلأسم هيفو (كسفن ىفام ملعأ 220 1
 ملعت : ليقو قخت ام ملع ءأ الو قخأ ام ملعت تا رابغ هيف اوركذ نورسفملا (ىلوألا ةلأسملاإ)

 ىنم ناكام ملعت : ليقو  كبيغ ىف ام ملعأ الو ىيغ ىف ام ملعت : ليقو ؛ كدنع ام لعأ الو ىدنع ام

 لعفتو لوقت ام ملعأ الو « لعفأو لوقأ ام لعت : ليقو « ةرخآلا ىف كنم ناكام ملعأ الو ايندلاف

 هنوك ىضتقي كاذو صخشلاوه سفنلا : اولاقو ةيآلا هذه. ةمسجلا تكسمت 4 ةيناثلا ةلأملا)

 د مسح لاك

 ىنعمب هتاذو ءىشلا سفن لاقي « تاذلا نع ةرابع سفنلا نا نيبجو نم باوجلاو

 ةقباطملا قيرطىلع مالكلا اذهركذ هنكلو كمواعم لعأ الو ىواعم عت دا ن1 لانا“ عام

 00 وم و
 قرا هلوق نيعأ نغم علا ”حل هلك مداوي « بويغلا مالع تن أ كنإ+ ىلاعت لاق مث

 (كسفن قام ملعأ الو ىسفت ىفام ملعت) هلوقو (هتيلع دقف هتلق تنك

 نأ ( برو ىبر هللا اودبعا نأ هب ىنتمأ ام الإ مل تاقامإل ىسيع نع ةياكح ىلاعت لاق مث

 هب ىترمأ الوق الإ مهل تلقام ىنعملاو هب رومأملا لوقلاىلإ عجارلا هب ىف ءاسلا وه رسفملاو ةرسفم

 مهترمأام : لاقي نأ لصأللا ناكهنأ ملعاو . برو ىبر هللا اوديعا : مل لوقأ نأوه لوقلا كلذو

 الثل « نسحلا بدآلا بجوم ىلع الوزن ٠ سمالا عضوم لوقلا عضو هنأ الإ هب ىترمأ امبالإ
 ..ةرسفللا نأ ركذب لصاللا لغلدزا«احم' نين: هلاراوز لمت" ]خي

 تمذام نولعفي ام ىلع دهمأ تنك ىأ (ميف تمدام ًاديبش مهيلع تكول ىلاعت لاق مث

 .ميهفايق
 (ىلإ كعفارو كيفوتم ىلإ) هلوق نم.« ءامسلا ىلإ عفرلا ةافو ؛هنم دارملاو «ىتتيفوت انافإ



 ةيآلاعق< ىلسيلام لوقأنأىنوكيام كناح..: لاق ىلاعتهلوق ١

 : ل ا هقو

 (كيلعىتمعن ركذا ميم نبا ىسيع اي هللا لاق ذإ) هلوق ىلع فوطعم اذه 4«ىلوآلا ةلأسملا )

 اذه لاق ىلاعت هنأ : لاق نم مهتمو « ةمايقلا موي ىسيعل هركذي اما مالكلا اذبف لوقلا اذه ىلعو

 ؛« ىضالل لمعتست ذاو (هللا لاق ذاو) هلوق رهاظب قلعتو هيلا هعفر ني مالسلا هيلع ىسيعل مالكلا

 (مهقدص نيقداصلا عفني موي اذه) هلوقب ةصقلا هذه بقع ىلاعت هللا نآل« حصأ كوالا لاذ

 هنع باوجلا قدس دقف ذا ةملكب كسلا امأو « ةمايقلا موي هب دارملاو

 : نالاوس (هللا نود نم نيهلِإ ىأو ىنوذختا سانال تلق تنأأ) هلوق ىف 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ماللسلا هيلع ىنيع نأب املاع ناكهنا : امهناثآو . بورغلا مالعب قيلي فيك ماهفتسالا نأ : امهدحا

 نم ادحأ نا : لوقنف مهعيرقتو ىراصنلا خيب وت هنم ضرغلا متلق ناف ؟ هب هبطاخ ملف كلذ لقي مل

 نأ زوجي فيكف ىلاعت هللا ةيملا نب لوقلا عم ميرمو ىسيع ةيملاب لوقلا ىلا بهذي مل ىراصتلا

 . هب لقي ل مهنم ادحأ نأ عم مهلا لوقلا اذه بسني

 . راكنالا لييس ىلع ماهفتسا هنأ لوألا لاؤسلا نع : باوجلاو

 كلتا قلاخ نإ نودفمتعت ىراصتلا و قلاخا ىه لالا نأ ىاثلا لاوسلا نع : باوتلاو

 ناك اذارب ةتبلا اهقلخام ىلاعت هللاو مصو مالسلا هيلع ىسيع وه مجرصو ىسع دب ىللع ترهظ ىتلا

 حصف ؛اهقلاخ سيل ىلاعتهللاو ؛سمو ىسيع وه تازجعملا كلت قلاخ نا اولاق دق ىراصنلاف كلذك

 حصف هل املا سيل ىلاعت هللا نأ عم هل نيهلا سرمو ىسيع نوك ءايشالا ضعب ق> ىف اوتبثا 0

 ةهاو لا هناك هده لال

 دقف (كناحبس) هلوق امأ (ق< ىل سيل ام لوقأ نأ ىل نوكي ام كناحبس لاقل ىلاعت لاق مث

 (انل لع ال كناحبس) هلوق ىف هانرسف

 لاق لب تاقاموأ تاقىنأب ىسيعل هِي مل اذك تلق له كنا ىسيع لأس امل ىلاعت هللا نأ لعاو

 مالكلا اذه لوقأ نأ ىل نوكي ام هنأ جتني ق< سيل اذهو « قح ىل سيل ام لوقأ نأ ىل نوكي ام

 لقي ملف ال مأ هنم لولا اذه عقو له هنا ناب ىف عرش مالكلا اذه لوقي نأ هل سيل هنأ نيب املو

 عوضخلا ماقم ماقملاو . ةهازنلاو ةراهطلا ىوعد ىرجب ىرحي اذه نآأل مالكلا اذه تاق ام ىنأب

 . لكلاب طيحلا هيلع ىلا كلذ ضوف لب هتلق ىنأب لقي لو ؛ عضاوتلاو

 ةرضحيف ةنكسملاو لذلا راهظا ىفو بدآلاف ةغلابم اذهو (هتملع دقف هتلق تنك نال لاقف

 1 هنادبس قحلا ىلا ةيلكلاب رومأللا ضيوفتو لالجلا

 00171 ] ]ز ]| | #1



 ١م ةيآلاعىقوذحتاس ان كلك مر نباىسيعاي هللا لاق ذإ >ىلاءتهلوق

 نيل َىَأَو ودنا ساتللَت 3 | 71 ىسيعأ أ لاق ذا

 2 هازل م ذل سس 2

 هتلق تنك نإ قح ىل رسام لوقأ نأ ىل نوكي ام َكَتاَحبس لق هللا نود نم
 0 ا كح

 يل حا ]ا 0 ه- ن7

 (117:بويْأ مالع تنأ نإ كف قاما ين رز مخاا هتيلع دقف

 )ن :ءملاعلا . ا هبذعأ ال اباذع هيذعأ) هلوق اوعمس امل موقلا نأ : لوألا : نيهجوب هيلع

 تلزنولف « مثرخآو مهلوأل اديع اهنوكب ةدئالا فصو هنأ :ىناثلاو . اهديرن ال اولاقو اورفغتسا

 لاق ىلاعت هناآل تلزن اهنأ : نيرسفملا نم مظعألا روبملا لاقو : ةمايقلا موي ىلإ ديعلا كلذ قبل

 لوصح بجوف ؛ طرش ىلع قيلعت ريغ نم امزج لازنالاب دعو اذهو (كيلع املزنم ىنإ)
 لوزنلا اذه

 هل قلعت ال ءازجو طرش (هيذعأ ىناف مكدم دعب 003 نث) هلوق نأ : ناواللا نع تلاتساو

 (مكيلع املزنم ىأز هلوقب

 مهعرش ىلع ناكنمم مثدعب نملو ملل اديع ناك الوزن موب نأ : قاثلا نع فاروس

 مبللا) لاق مث ءافوص سبل ءاعدلا دارأ امل مالسلا هيلع ىسيع نأ ىور 4 ةسداسلا ةلأسملاإ)

 تطقسىتحاهيا نورظني مثو . اهتحتىرخأو اهقوف ةمامتنيتمامغنيب ءارمح ةرفس تلزنف (انيلع لزنأ
 ةلثم اهلعجت الو ةمحر ابلعجا مبللا نيرك اشلا نم ىناعجا مهللا : لاقو مالسلا هيلع ىكبف مهديأ نيب

 ناوعتت هلا اق اناو اعلط لا هيا ع با لا ل لاقو ةئوقعر

 : لاقو . ليدنلا فشك /َح 0 ىلصو أضوتو ىسيع ماقف ؛ ء كلذ ىلوأ تنأ : : نييراوملا سأر

 دنعو حلمابسأ را هي مدح لا 2

 نوتيز اهنم دحاو ىلع ةفغرأ ةسمخ اذاو ثاركتلا الخ ام لوقبلا ناولأ نم الوخو, لخ اهنذ

 : نوعمش لاقف :ديدنق سماخلا لعو . نبج عبارلا لبعو انيس دررف نلز اركارلا

 هللا هعرتخا ءىثث هنكلو امهنم سيل : لاف ؟ ةرخآلا ماعط نمأ ايندلا ماعط نمأ : هللا ح وراي

 حور اي : نويراوحلا لاق «هلضف نم مدزيو هللا كددمي اوركشاو ملأس ام اولك ةيلاعلا ةردقلاب

 ىدوع اهل لاق مث « تبرطضاف هللا نذاب ىحا ةكمساي لاقف ىرخأ ةيآ ةيآلا هذه نم انئيرأ ول هللا

 ريزاتخو ةدرق اوخسف : اهدعب نم اوصع مث ةدئاملا تراط مث ؛ةيوشم تداعف تنك 5

 للان ود نم ني ينأو ينوذختا سانلل تلق تنأأ مرم نبا ىسيعاب هلا لاق ذاو إل ىلاعت هلوق



 ةنآلا «كيلع املزنم ىلا هللا لاق »ىلاعت هلوق ١

 ا ل 6 ا و2 هاو | ام هان هد اعرب نابع اننا رعأأ

 هيذعأ ال يَذَع هيدعَأ ىلا مكس نعي ملكا خف مع 00 ىإ هللا لق

 »١١5« َنيكاَعْلا وم ادحأ
 ع ص

 هلوقو « تافصلا ىلا تاذلا نم لاقتتا (انيلع لزنأ)و هلوةو « ىلاعتو هناحبس قملا ركذي هنم ءادتبا

 ار ]رز هلل ا تسناوركلال,ةمعتلاب ميورلا حلبتبا ىلا ةرامشا, (ايرخآو .انلؤالل اديع انل ناوكت)
 رظنلا باحصاأل اليلد ةدئاملا هذه نوك ىلا ةراشا (كنم ةيآو) هلوقو معنا نع ةرداص اهنأ ثيح

 رظناف . لالجلا ةرضح نم لوزن كلذ لكو سفنلا ةصح ىلا ةراشثا (انقزراو) هلوقو لالدتسالاو

 وهو (نيقزارلا ريخ تنأو) لاق مث . نودالاف نودالا ىلا الزان فرشالاف فرشالاب أدتبا فيك

 000 ف ملا لآ يح لا نمو هللا لأ لأ يع نمو قلاخلا ىلا قلخلا م ىردأا ب جورع

 هلهأ نم اناعجامبللا اهوزنو ةيملالاةينارونلا ةقرشملا حاورالا جورع ةيفيك نم ةمش كل حولت كلذ

 ١) ةيآلا ىنعمب ثينأتلاو انرخآو انلوأل اديع انل نوكب ديز ةءارق ىف (ةثلاثلا ةلأسملا .

 ادحأ هيذعأال اباذع هينعأ ىتاف م نسا د مكيلع اهلزنم ىتا هللا لاق ال ىلاعت لاق 5

 4« نيملاعلا 5

 : لئاسم هيفو

 امهو فيفختلاب نوقابلاو « ديدشتلاب املزنم عفانو. مصاعو صاع نبا أرق «ىلو آلا ةلأسملا)

 اميل ير تع لا, يرخأ نيب ة م اطرنم اس نسلا نق كرا كر ناحل

 هبذعأ ال اباذع هبذعأ ىتاف) ةدئاملا لازنادعب ىأ (؟كم دعب رفكي نف) هلوق يناثلا ةلأسملا)

 باذعلا نم اسنج : ليقو ةدرق : ليقو ريزانخ مهخسم ىنعي : سابع نبا لاق (نيملاعلا نم اذحأ

 نأ زوو « ايندلا ىف مهل الجعم باذعلا كلذ نوكي نأ زو<و : جاجزلا لاق . مهريغ هب بذعيال

 . مهنامز ىملاع ىنعي (نيملاعلا ن :انايثإل حل اللا من

 ىلع ةزافم ىف مهلوزن دنع لاؤسلا اذه مالسأ' هيلع ىسيع اولأس مهن. : ليق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 : 01 ا

 هموقل اهنأس وأ هسفنل ةدئاملا لأس له مالسلا هيلع ىميع نأ ىف اوفلتخا (ةعبارلا ةلأسملاإ)

 : ملعأ هللاو لمتحم امهالكو رهاظلا ىف هسفن ىلا اهفاضأ دق ناكناو

 اوجتحاو تلززنام : دهاجمو نسحلا لاقف .ةدئاملا تازن له هنأ يف اوفلتخا (ةسماخلا ةلأسملا)



 #١ ةيآلا «ءامسلانم ةدئاف انيلعلزنأ انبر مبللامم_رمنباىسيعلاق»ىلاعتهلوق

 الو انيلغ دق عوجلا ناف اهنم لكأت نأ دير انا : اهدحأ : ةريثك رومأ عومجمل لب ةزجعم نوكت

 هذه لوزت اندهاش اذا انكلو . ليلذلاب ىلاعت هلأ هزادق انذع نإ وانا : اناث و « رخآ اماعطذجي

 اركنلا) : كقدط تارجحلا!وئابس انيلع نإ النا: اهتلاث وا ةقئأعطلا توق ىاقنلا دادزا هدئانلا

 كلت عيمج نأ :اهعبارو . ةينافطلا تدك اكو نافرعلاو نيقلا دادزأ هرجلا دعا دفا اذا

 اذاف ؛ مظعاو ٍبجيأ ىهو ةيوام ةزجعم هذهو : ةيضرأ تازجعم تناك اهمتدروأ ىلا تازجعملا

 نوكنو : ليئارسإ ىنب نم اهورضحب مل نيذلا دنع اهلع دهشن « نيدهاشلا نم املغ انك اهاندهاش

 . ةوبنلاب كلو ةردقلا لاهكب هلل نيدهاشلا نم اهيلع

 ن5 5:1 انل ةوكك اقلاع ةدئاع اهلك 5 هنو مبللا ميرم نبا ىسيع لاق)إ ىلاعت لاق مث

 (نيقزارلا ريختنأو انقزراو كنم ةيآو انرخآو

 : لكاس ف

 هلوق ىف نارمع لآ ةروس ىف ءاصقتسالاب مدقت دقف (مبللا) ىف مالكلا امأ (ىلوألا ةلأسملاا)
 هلوق امأو ناث ءادن (انبر) هلوقو . ءادن (مبللا) هلوقف (ءاشت نم كلملا نوت كلملا كلام مهللا لق)

 باوج هلعج هنأل (نكت) هللادبع ةءارق ىفو ءرمالل باوحجي سيلو ةدئاسلل ةفص (انل نوكت)

 هلاثمو « عفرلاو مزجلا هدعب لعفلا ىف زاج رمأ اهيلععقو دق ةركن نم ناك امو : ءارفلا لاق . رمألا

 مزجلاب (ىقدصي ًاءدر ىعم هلسرأف) عفرلاو مزجلاب (ىتئري ايلو كندل نم ىل بيف) ىلاعت هلوق
 نحن همظعن ًاديع ةدئاملا هيف لزنت ىذلا مويلا ذختن ىأ (انرخآو انلوأل ًاديع) هلوق امأو ؛ عفرلاو

 ىف كيلإ داع امل مسا ةغللا ىف ديعلاو , اديع ىراصنلا هذختاف دحالا موي تلزنو « اندعب ناي

 حرفب ةنس لك دوعي هنآل اديع ديعلاىمسف ؛ دوعلاوه هلصأف دوعي داع نم هقاقتشاو ؛ مولعم تقو

 اًماعطانقزراو ىأ (انقزراو) ٌكلَوسر ةوبنةفحو كديحوت ىلع ةلالد ىنأ (كنم ةيآو)ةلؤقو «كيدج

 . نيقزأرلا ريش ثنأو هلكأت

 اهبلط ىف اوركذ ةدئاملا اولأس امل نيبراوحلا ناف بيترتلا اذه ىف لمأت (ةيناثلا ةلأسملاإل

 : ةيناحورلا ةينيدلا ضارغالا اورخأو (اهنم لكأت نأ ديرن) اولاقف لك ألا ركذ اومدقف ؛ اضارغأ

 لكألا ضرغرخأو ةينيدلا ضارغالا مدق انف هضارغأ ركذو ةدئاملا بلط امل. هناف ىسيع أمأذ

 ةناحور اهضعب توك ىف حاورآلا تاجرد بتارم كل حواي اذه دنعو (انقزراو) لاق ثيح

 هلوقب قزرلاركذ امل هحور قارشإو هنيد ءافص ةدشل مالسلا هيلع ىسع نإ 3 ؛ ةينامسج اهضعبو

 (انبر) هلوقف (نيقزارلا ريخ تنأو) لاقف يقزارلا ىلا قزرلا نم لقتتا لب هيلع فقي مل (انقذزاو)



 ةيآلا«انبولق نئمطت و اهنم لكأت نأ ديرن اولاق» ىلاعتهلوق 26

 ايل َنوُكَنَاَنفَدَص دك وا وق َنَْمْطَت وأم لكان نأ دير اولا
 2 ا ا تست 2

 ءامسلا نم ةدئام 0 يع لاق 0 نيدهايشلا نود

 هز اس 6-69 2 1 ني كال < 56 ل

 «ا14 َنيقزارلاريخ تنأَو اقذراو كم ةيآو نرخ ال والا اع | نو 5

 2111 تا

 كصخم 0 لب كنأ ىعي 0 كتديأ ذإ) ةيالالوأىف : ىلاعت لاق كلذاو 1 ةناعالا

 . كيلع ءامسلا نم ةدّئام لاتا لع ردقي لهف « ةماركلا عاونأب

 ريرقت دوصقملا لب هيفنيك اش مهنوك لاؤسلا اذه نم دوصقملا سيل هنا «سداسلا هجولاو)

 نوكيو اذه عابشا لع ناطلسلا ردقي له لوقيو فيعض ديب ذخأي نك روبظلا ةياغ ىف كلذ نأ
 ٠ انبه اذكف هيف كشي نأ لقاعل زوجيال ء حضاو ىلجرمأ كلذ نا هنم هضرغ

 املع امب ديمت اهناكف كرحت اذإ « ديمي دام نم ةلعاف ةدئاملا : جاجزلا لاق (ةثلاثلا ةلأسملا) ٠

 نسحأ اذإ ادم هديمت انالف نالفدام : برعلا لوق نم ةيطع اهنآل ةدّئام تيمس ىرابنالا نبا لاق

 ىنعمب ةلعاذ ةدّياملا : ةديبعوبأ لاقو : ةيطعم ىنعمب ديملا نم ةلعاف «لوقلا اذه ىلع ةداملاف « هيأ

 ثرعلاو « اه هيلع لضفتو اهطعأ ىأ ءايحاص اهم ديم ةديم ابلصأو « ةيضار ةشيع لثم ةلوعفم

 . هيلا نسحأ اذإ قديم نالف ىندام لوقت

 هللا اوقتا ىميع لاق : لوألا : نابجو هيفو (نينمؤم متنك نا هللا اوقتا لاق إل ىلاعت لاق 3

 اًضِنَأهنالو 2 ا ةرضح ق دعا! نماذهو « 0 تنعتلا ىرجم راجهناف « ةزجعملا نيمعت ىف

 ىوقتلاريصتل ىوقتلاب مهردأ نإ ؟ ىاتلإ ميظع مرجوهو ؛ ةريثك تاازجعم مدةتدعبةزجعم حا رتقأ

 لاقو (بست<ال ثيحنم هقزريو اجرخمهللعحجي هتلاقي نمو) لاق 5« بولطملا اذهل وصحل اببس

 هنوكب نينمؤم متتك ناىنعي (نينمؤم تنك نا)هلوقو (ةليسولاهيلا اوغتباوهتلااوقتا |وتما خذا اهنأان)

 لوصح ىلإ ةليسو 5 اوقت ريصتل هللا اوقتاف ةدئاملا لازنإ ىلع ًاوداق ىلاعتو هناحبس

 لا يوما نم

 نوكنو انتقدص دق نا ماعنو انبول-ق نئمطتو اهنم لكأت نأ ديرن اولاقإل ىلاعت لاق مث
 من يدهاشلا نم اهلع

 ىف هللا اوقتاف ةريثكلا تازجعملا تمدقت دق هنا :مل ىسيع لاق . كلذ اوبلطامل مهن اك ىنعملاو

 نأدرجلةدئاملاهذهبلطنال انا اولاقو اوباجأف ,.ةرهاقلا تازجعملاك لت مدقتدعب ةزجعملاهذهبلط



 ١1 ةيالا مخ م نبأ ىسيعاي نويراو+لالاق ذإ» ىلاعتهلوق

 فرط فورد نم امهنال ءاتلا نم جرخملا بيرق ماللا نأ ماغدالا ببسو ؛ءاتلا ىف ماللا ماغدابو

 نع ةيورم ةءاّرقلا هذهو  ماغذالا نسحم ترحل نم فرخلا برق بسحو ايانثلا لؤصأو ناسللا

 عيطتسإ له اولوقي نأ نم هللا ملعأ اوناك: تلاقااهتأ اهنع هللائضر ةشئاع نعو ؛ شاع نباو ىلع

 ملسوهيلع هللا لص هللا لوسر ىنأرةأ : لبج نب ذاعم نعو . كبر لأست نأ عيطتست له اولاق امتإو

 ةءارقلا امأف رابظالاب و ءابلا عفرب كبر ءايلاب عيطتسي نوقابلاو بصنلاب (كبر) ءاتلاب (عيطتست له)

 ةءارقلا هذه نآل ةيناثلا نم ىلوأ ةءارقلا هذهو اولاق ؟ كبر لاؤس عيطست له : اهانعف ىلوألا

 .ىلوأى لوألا نأ كشثالو , هللا ةعاطتساف مبكش بجوت ةيناثلاو « ىديع ةعاطتسا ىف مهكش بجوت

 (نوملسم اننأب دهشاو انمآ اولاق مهنأ) مهنع ىكح ىلاعت هنأ وهو ٠ لاكشإ اهيفف ةيناثلا ةءارقلا امأو

 . كلذ ىلع ىلاعت هللا رادتقا ىف نيك اش اوقب مإ لاقي نإ نوجربفك ناكالا لك

 مهنع ىكح لب مالسالاو نامالاب مهفصو أم ىلاعت هنأ : لوألا : هوجو نم هنع باوجلاو

 لدف(ءامسلانم ةدئام ايلع لزني نأ كبر عيطتسي له) مهنع ةياكح هلوقب كلذ عبتأ مث امل هءاعدا

 : اولاقو ناميالا ىف الماكن اكن مع ردصيال لوقلا اذه ناف نيفقوتم نيك اش اوناك مهنأ ىلع كلذ

 اوقتامهل مالسلا هيلع ىميع لوق كاذكحو بلقلا ىف ضرم ىلع لدي اذهو انتقدص دق نأ ملعأو

 . ناميالا:ىف نيلماكا وناكام مهنأ ىلع لدي نينمؤم منك نإ هللا

 ديزم محل لصحيل ةيآلا هذه اوبلط مهن الإ نينمؤم اوناك مهنأ باوجلا ىف «ىناثلا هجولاوز)

 اهنأ كشال ةيآلا هذه لثم ةدهاشم ناف (ىلق نئمطيل نكلو) مالسلا هيلع مهاريإ لاق اي ةنين ا مط|

 ..انيولق نيمطتو اولاق بيسلا |ذملو ةطدنامطلا ف.

 ىف زئاج وه له كلذ نأ ماهفتسا مالكلا اذه نم دارملا نأ باوجلاف 4 ثلاثلا هجولاول

 عضوملا ىفف ةيكحلا هوجو ةياعر ىلع ةفوقوم تناك امل ىلاعت هللا لاعفأ نال كلذو ال مأ ةمكحلا

 نم ىفانملاك ةمكملا ةرج نم ىفانملا ناف اعنتمم لعفلا نوكي ةيكمحلا هوجو نم ءىث هيف لصخال ىذلا

 له ىلاعت هللا نأ ٍلع لو وبف انلوقىلع امأو « ةلزتعملا لوةلعىممتي باوجلا اذهو ؛ ةردقلا ةبج

 نال رودقم ريغ الاحم كلذ نك هعوقو ملعي ملو هب ضعي ملنإ هناف هعوقو ملع لهو كلذب ىضق

 رودقم ريغ مولعملا فالخ

 اذهو « هتلأس نا كبر كعيطي له ىأ كبر عيطتسي له : ىدسلا لاق (عبارلا هجولاإل

 : 5115 ناسا عاطأ ىنعمب عاطتسا نأ لع عيرفت

 عاوتأب هصخمو هيبري ناكهنأل : مالسلا هيلع ليربجوه : برلاب دارملا لعل (ساخلا هجولاإل
 هنزز)) - نحح كك



 ةيآألا « محم نب ىسيعاي نويراو+لا لاق ذإو ىلاعت هلوق ١0

 ا
 20 ع دئاس د 9 باه 2 2 96

 ك0 ليسا | كبرم طتسي له بمن ىسيع اي َنويراوحلا لق

 >1١1(« نيم ٌوَم أ ا

 هجولل معنلا ديدعت دنع هركذ نسخ . ةميظع تناك هقح ىف هللا من نأ ىلع لدي  مالكلا اذهب مالسلا

 . ةانركذ ىذأا

 هدقت دقو (ىلوسربو ىب اونمآ نأ نييراوهلا ىلإ تيحوأ ذإو )) ىلاعت هلوق : اهنماثو

 لال قل ئذلا نحول اوه قولا كلذ لاق ءاضنأ اوناكمهنإ لاق نف . ىحولا ريسفت

 ىلاعت هلوق ىف اك باقلا ىف ءاقلالاو ماهلالا ىحولا كلذي دارملا لاق ءايبنأ اوناكا» مهنإ لاق نمو

 انهركذ امنإإو (لحنلا ىلإ كبر ىحوأو) هلوقو (هيعضرأ نأ ىموم مأ ىلإ انيحوأو ١)

 مهولق ىف ابوبحم سانلا دنع لوقلا لوبقم ناسنالا ةروريص نآل معنلا ني داع ضرس

 اوماسأو اونمآ ؛ ممولق ىف ىحولا كلذ قلأ ال هنأ ىلاعت ركذو . ناسنالا ىلع هللا معن مظعأ ف

 دايقنالا نع ةرابع ؛ مالسالاو بلقلا ةفص نامبالا نآل « مالسالا لع ناميالا ركذ مدق امنإو

 . مرهاوظب اوداقناو م,مولقب اونمآ ىنعي ؛ رهاظلا ىف عوضخلاو

 هركذامعيمج نا مث (كتدلاو ىلعو كيلع ىتمعن ركذا) ةيآلا لوأ ىف لاق ىلاعت هنا : لبق ناف

 "فاعل د4 شل همازلا سلو ٠ مالسلا هيلع ىسعي صتخم معنا 3 لا

 عبتلاو نمضلا ليبس ىلع لداحوهف ةيلاعلا تاجردلاو ةليلجلا معنلا نم دلوال لصحام لك انلق

 لك لاصتا ةدشل ةدحاو ةيآ اعم امبلعجل (ةيآ همأو محرم نبا انلعجو) ىلاعت لاق كلذلو . مالل

 ركتفلا لابلت ناك (كيلع محن ىكخذا) ىديكلا لاق ادمل كات “هنأ ىوراو . نخالاب امهنم دَحااو

 دلوالو « برخيف تيب هل نكي ل نمو « هقزر موي لك عم لوقي ودغل ائيشرخدبالو .؛ رجشاالكأيو

 . تأ قا انأ « توميف

 ةدئام انيلع لزني نأ كبر عيطتسي له ميرم نبا ىسيعاي نويراوملا لاق ذإل ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيف «ءامسلا 0

 (نويراوحلالاقذإ . نيبراولاىلإتيحوأ)لوالا : نابجو(لاق ذإ)هلوقف «لوألا ةلأسملا)

 .نويراو+لالاق ذإ ركذا : ىناثلا

 بصنلاب (كبر) ءاتلاب (عيطتست له) ىتاسكلا أرق (كبر عيطتسي له) (ةيناثلا ةلأسملا)



 ينو < د

 /١1 ةيآلا «كنع ليئارسإ ىب تففك ذإو» ىلاعت هلوق
 5-لا

 2 نإ

 اذه نإ م اورَمك َنيِدلاَلاَعت تآنيبابمنجْدإَكنَعَلئاَر رضاع | ىبتفمكذإَو

3 3 

 لا ىلوسَربَو ىبا ونمآ ا نيراوسلا 0 ىلا ذو .هنيِرم حس الا لإ
 51 ةهاس © لس

 ا 111١ َنوماسم ان أَن اب دبشأو مآ

 ىف نذآلا ركذو . كربق نم هللا نذاب جرخا تيبلل كلوق دنعو « كئاعد دنع كلذ ىلعفب ىأ ىنذاب

 تومت نأس فنل ناكامو) هلوةك ىلاعت هللا ىلإ لعفلا ةقيقح ةفاضإ ىنعم لعوه امنإ ليعافألا هذه

 3 توملا هللا قاخالإ ىأ (هللا نذابالإ

 : ناتلأسم هيفو (تانيبلاب مهتثج ذإ كنعليئارسإ ىنب تففك ذإوإ ىلاعت هلوق : اهعباسو

 مدقت ىلا تانيبلا هذه هنم دارملا نو كب نألمتح (تانيبلاب مهتتج ذإ) هلوق «(ىوآلا ةلأسملا)

 تانيبلا سنج هنم دارملا نوكي نأ لمتحو .دبءلل ماللاو فلآلاف ريدقتلا اذه ىلعو اهركذ

 دوهلا دصق ةبيجعلا تازجعملا هذهربظأ امل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور يناثلا ةلأسملا)

 . ءامسلا ىلإ هعفر ثيح مهنم ىلاعت هللا هصلخن هلتق

 «نيبم رح الإ اذه نإ مهنم اورفك نيذلا لاقف ىلاعت لاق مث

 :ناتلا

 , فصلاو دوهو سنويف كلذكو فلالاب (رحاس) ىناسكلاو ةزمح أرق (ىلو ألا ةلأسملا)

 نمو لجرلاىلإراشأ (رحاس) ًارقنف (رحس) نوقابلاو طقف فلآلاب سن ويف مصاعو اعنا أرقو
 ىدحاولالاق . هركذ مدقت دق امهنم دحاو لكن آل نسح امهالكو . هب ءاجام ىلإ هب راشأ (رح) أرق

 رهاظف ثدحلاىلع هعوقو امأ ٠ صخشااو ثدحل ا ىلع هعوقو زاوجل (رحس) رايتخالاو : هللا همحر

 (نمآ نم ربلانكلو) ىلاعت لاق اك رحس وذ هب ديرتو رحس اذه : لوقتف ء صخشلا لع هعوقو امأو

 : رعانشلا لاق ربلا اذ ىأ

 ايدإو لابقإ ىه امناف

 لوقو مالسلا هيلع ىسيع ىلع همعن ديدعت ىف انهه عرش ىلاعت هنا : ليق ناف 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ؟ انهه هركذ فيكف « منلانم سيل (نيبمرحخ الا اذه نا) هقحى رافكلا

 هلع جببعوف رافكلا'نمطو دوس ةنينئد لك نأ 2 ريوس كتم ل ]نا
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 ةيالا «ىلذاب ريطلا ةئيبك نيطلا نم قلخضذإو» ىلاعتهلوق ١

 < هل --2-- 2 ره سس ه2

 ىذا 1 3 أهف 00 ىذا راح ةبك نيطلا ّن نم 2 ذإو

 م هو مب 657 هس ه5 ءو

 ىذا ةدوملا 0 ذإو ذأ ا همك كلا ةىرتو
 2ك يت مسلس 7[

 اناولما ىلع اوظفاح) هلوقك فيرشتلا 5 لع ككل كن دير تام امهنأ : لوألا

 ىوقأألا وهو : ىناثلاو (حوننمو كنمو مهقاثيم نييينلا نم انذخأ ذإو) هلوقو (ىطسولا ةالصلاو

 ةيعرشلا مولعلا فانصأ ىف ًايناب راص نمل الإ لصحيال « ةيملالا بتكلا رارسأ ىلع عالطالا نأ

 علطي ال ىتلارارسآلا ىلإ ةراشإ (ليجتالاو ةاروتلاو) هلوقف . ءاملعلا اهنع ثحبي ىبا ةرهاظلا ةيلقعلاو

 . مالسلاو ةالصلا مهيلغ ءايبنالا رباكأ الإ دحأ اهيلع

 («ىذاب ًاريط نوكتف ايف خفنتق ىنذاب ريطلا ةأيبك نيطلا نم قلخت ذإو )ل ىلاعت هلوق :اهعبارو

 : لئاسم هيفو

 نأضكر ئاطعمجريطو فلأريغب (ًاريط) نوقابلاو (ارئاط نوكستف) عفان أرق (ىلوألا ةلأسملا))

 بك ارو بكرو نئءاضو
 (هيف نفنأ) نارمع لآ ىف ركذو (اهيف خفنتف) انهه ركذ ىلاعت هنأ 6 ةيناثثا ةلأسملا ١

 اهنال « فاكلا ريمضلاا يف (خفنتف) هلوقف ريطلا ةئيهلثمةئيه أ ( ريطلاةئيبك )ةلاوقثأ : باوجلاو

 هقلخ نم تسيل اهنألل اهيلإ فاضملا ةئيهلاىلإ عجريالو اهبف خفني و ىسيع |مقلخ ناك ىتلا ةئيحلا ةفص

 . ءىث ىف هخفن الو

 ريطلا ةئيه لثم ىه ىتاا ةئيهلا لع اهتلالدل ىنعملا بسح ثنؤت فاكلا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ىرخأو ريكذتلا هجو ىلع ةرات اهنعريمضلا عقيب نأز اج كلذك ناك اذإو . رهاظلا بسحب ركذتو

 . ثيناتلا هجو ىلع

 كلذ هتروريص ىفو « ريطلا ةئيبك نيطلا قلخ ىف نذآألا ريتعا ىلاعت هنأ (ةئلاثلا ةلأسملا)
 كار هما, لاكت هللا ةاردقي اعتز "كلذ نوكل انيك أت (قاذاب) هلوقداعأ اع]و ؟اريط .ىثلا
 هداجإو ىسع

 0 ما طار ال اءو هك ال1 ءارإو «ىنذاب صربالاو همك آلا ”ىربتو )) ىلاعتدلوق : اهسماخو

 . ىع مث اريصب دلو نم ىمعألاو ىبعأ دلو نم همكألا ليلخلا لاقو

 ءايحأ مروبق نم ىتوملا جرخت ذإو ىأ («قذاب ىتوملا جرخت ذإو 9 ىلاعت هلوق : اهسداسو



 9١ه  ةيالاعليجنالاو ةازوتلاو ةكحلاو باتكلا كتنلع ذإوو لاعتهلوق

 . لاحلا نع ةياكحلا ليبس
 درفم ىدانم هنآلعفرالحف «ىسيع» نوكي نأ زوجي (مرمنب |ىميعاي) 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 لكو اديك وت نبالا لعج مث ةفاضالا ةين ىف هناأل بصنلا لحم ىف نوكي نأ زوحجيو فاضمب فصو

 :نويوحنلا دشنأو ءورمع نب ديزاي رو ءورمع نب ديزاي وحن نابجو هيف زاج اذه لثم ناكام

 دوراجلا نيرذنملا نب كحاي

 . هانيبام ىلع هيصفو لوآلا عفرب

 (اهوصحتال هللا ةمعن اودعت نإو) هلوقك عملا دارأ (كيلع ىتمهنإ هلوق (ةسماخلا ةلأسملا)

 . سنجلل حلصي فاضم هنآل كلذ زاج امنإو

 هيفو (سدقلا حورب كتديأ ذإ هلوق : اهلوأ : رومأب هيلع هتمعذ رسف ىلاعت هللا نأ ملعاو

 هناك. ىلاعت هللاوه سدقلاو ليربج حورلا . مالسلا هيلعليربجوه سدقلا حور : لوالا : ناهجو

 ةثيبخ ابنمو ةينارون ةرهاط اهنف ةيهاملاب ةفلتخم حاورالا نأ : ىتاثلا . هل امظعت هسفن ىلإ هفاضأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذهلو . ةلذن انمو ءةريخ اهنمو , ةردك اهنمو « ةقرشم اهنمو « ةيناسلظ

 . ةريخلا ةيولعلا ةقرشملا ةينارونلا ةرهاطلاحورلاب ىسع صخ ىلاعت هللاف (ةدنجم دونج حاورألا»

 ببسب وأ ليربج نم لصح امنإ ىسيع ديبأت نأ ىلع ةيآلا هذه تلد امل :لوقي نأ لئاقلو
 ليربج ةمصعب ملعلا لبق انآل . لسرلا قدص ىلع تازجعملا ةلالد ىف اذه حدق ؛ هب صتخلا هحور

 ةمصع فرعتمل اف . مهلالضإو قلخلا ءاوغا ليبس ىلع ؛ كلذ ىلع مالسلا هيلعىسيع ناعأ هنأ زوجب

 رودلا مزايف « ليربج ةمصع فرعتال مالسلا هيلع ىسيع ةوبن فرعت ملامو . اذه عفدنيال ليربج

 .لاؤسلا اذه عفدني هبو . هللا الإ سيل قلاخلا نأ اناصأ نم تبئام : هباوجو

 ىإ) هلوق وهف دهملا ىف ىميع مالك امأ (البكو دهملا ىف سانلا ملكت ) ىلاعت هلوق :اهناثو

 مهملكي : ىنعملاو . لالا عضوم ىف ( البكو دبملا ىف سانلا ملكت) هلوقو (باتتكلا ىناتآ هللادبع

 امو . هل ةلصاح تناك ةفي رش ةيصاخ هذهو . نيتقولا نىذهىف همالك توافتي نأريغنم البكو الفط

 . هدعب الو هلق ءايبنالا نم دحالل تاصح

 «ليجنآلاو ةاروتلاو ةيكحلاو باتكلا كتسلع ذإو إل ىلاعت هلوق :!ملاثو

 سنج هنم دارملا : ىناثلاو . طخلا ئهو ةباتكلا ةب دارملا : امهدحأ :.نالوق. (ثاتكلا) ىفو

 (ةمكحلا)امأو . ةفيرشلا بتكلااىلا اهنمقرتي مث ؛ةرصتخم ةلبسآبتك الوأ لعتي ناسنالان اف . بتكلا

 : ناهجو هيفو (ليجنالاو ةاروتلا) هدعب ركذ مث . ةيلمعلا مولعلاو « ةيرظنلا مولعلا نع ةرابعيبف



 ةيالا كيلعىتمعن كذا مر هنباى يعاب هللا لاق ذإ» ىلاعت هلوق «١

 نمل نضل وم قو 2 تاوكسلاف بداألا نأ ا ّح | عفدي.الو 3 أريخ ديفي ال مهطوق نأ اودلع

 . توءالىذلا مويقلا ى 21١ لدع ىلإ

 مالكلانأر يدقتلاو : فاشكلا بحاص لاق . بصنلاب بويغلا مالع ”ىرق 4 ةعبارلا ةلأسلللا ١

 مالع بصن م هريغو ملعلا نم 2 ةفورءملا كفاصو ا 0 2 ىأ (تنأ كنإ) هل وهب 3 دق

 2ك مسال ًافصو وأ ؛ ادنلا ٍلعوأ « صاصتخالا ىلع بويغلا

 ظفل قالطإ 0 2 هيلع مالعلا طظفأ قالطإ زاوج ىلع ١ تلد «ةسماخلا لأ اسملا )

 ى..رههيفام ببسلا لعلو هقحفف اهقالطإ زوحيال هنأ ىلع اوعمجأ مهناف . ةمالعلا امأ . هيلع قالخلا

 . ثينأتلا ظفل

 6 كتدلاو ىلعو كيلع ىتمعن ركذا مجرم نبا ىسيعاي هللا لاق ذإ ل ىلاعت هلوق

 - اسمةيالاو

 درمت نم خيبوت ( متبجأ اذام) لسرلل ىلاعت هلوق سم ضرغلا ناكل ملعا «ىلوآلا ةلأسملا))

 مالسلا هيلع ىسع عابتأ مهنأ نوءمعزبن يذلا ىراصنلا ةمالملاو خيبوتلاىلإ اراقتفا ممالادشأو مهمأنم

 هتان رك و هللأ ل الج لإ ىدعت نيعالملا ءال ٌوه نعطو ءايبن للا ىلع أروصقم ناك مالا ردا ند نر

 رك ذ مرج الف دلولاو ةجوزلا ذاختاوهو « هب هلالا فصي نأ لقاعب قيليال امب هوفصو ثيح

 خببوت هنم دوصقملاو ةد>اوف ةدحأو لسرلا ةرضح ىسسع ىلع همعت عاونأ له لاك هللا

 هنأ لع لدت ىسيع ىلع ةدودعملا معنلا كلت نم ةدحاو لكنا . مهتلاقم ءوسىلع مهعيرةنو ىراصنلا

 لع ةيآلا هذه لوزن تقف اوناكن يذلا ىراصتلا هيبنت ةءاكحلا هذه ىف ةدئافلاو . هلاب:سيلو ذيع

 ََ مثداقتعاو موههذد كل مهلا حبق

 زوجتو «هللأل اق ذإ كاذ «ىنعم ىلع ءادت الا: اعفر نوك ارو «ذإ» ع «ة يناثلا ةلأسملا)

 ا را ا ا

 : هوجو هيفو ليقتسملا داو ىضاملا ظفل ىلع (هللا لاق ذإ) هلوق 2 «ةثلاثلا دب

 عا : لاقيو اب 1 تأ لكو تعقوو تمأق دق امناكىت> 31 املا بر#ىلع ةلالدلا : ِ لوالا

 لوق هريظنولاحلا ةياكح ىلع درو هنأ قاع هلا ( هللا رمأى أ) ىلاعت هللا لاق . مهايتإ برق اذإ. ىنأ دق

 هريظنو . ةتج] ؟ر تف اص حاص ذإاذك امفا يش نك ةدلباناخد دقو 7 كناك همحاصل لجرلا

 (ةكئالملا اورفك نيذلا ىفوتي ذإ ىرث ولو . توفالف اوعزف ذإ ىرتولو) ىلاعت هلوق نآرقلا نم

 ىلع 26 هنأ نم 34 هان ركذام تايآلا وهذه لك ىف هجوأاو (ممر دنع نوفوقوم نوملاظلا ذإ ىرتولو)



 "ا ةيآلا «بويغلا مالعتنأ كنإ انل لعال اولاق» ىلاعتهلوق

 .ممآلل نودبشي كلذدنعف مهلا ممواق تداعاذاف : انل لع ال نولوةي كلانهف ءر ومالا تكا نرد

 ةفص ىف «لاق ىلاعت هناآل :تيعض ئدنع وهف ناك آلا نم مظع عج هيلا بهذ نإو با ولا اذهو

 هنإلب (ةرشبتسم ةكحاض ةرفسم ذئموي هوجو) اضيأ لاقو (ربك آلا عزفلا مهزحيال) باوثلا لهأ

 لمعو رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم نيئباصلاو ىراصنلاو اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ) لاق ىلاعت

 لق لسرلاو ءاينالا لاح نوكي فيكف (نويزحيالو مهلع فوخالو ير دنع مرسأ يفالا
 . نوفاخيال مهنأمهنعىلاعت هتلاربخأن يذل اءال ؤهنم ةلزنملقأ اوناكل اوفاخول مهنأ مولعمو . كلذنم

 ؟ نالفىف لوقتام هريغل لوي نمك مهتحيضف قيقت ىف ةغلابملا هنم دارملا نأ : ىناثلا هجولاو . ةتبلا

 نال ىوقب سيل اضيأ اذهو « هروبظل ةدابشلا ىلإ هيف جاتحيال : لبق هنأك.ىنم هب لعأ تنأ : لوقيف

 مهتحيضفو مهتيكبت ىنلاب لسرلاديرت ىتح نيرفاكاوناكام ةمآلا لكو . ةءالا لك نع عقوامبإ لاؤسلا

 اولاق امنإ مهنإ سابع نبا هراتخا ىذلاوهو . مصالاوهو باوجلا ف « ثلاثلا هجولاورإل

 .انءلعنم ذفنأ مهيف كملعف . اوربظأام الإ ملعنالن حنو . اورمضأامو اوروظأام ملعت كنأل انل عال

 . لعالك هللا دنع مبملع نآل مهسفنأ نع ملعلا اوفن ىنعملا اذهلف

 « انتايح تقو انل مماوج انملع نإ الإ ءانل معال : أولاق مهنأ باوجلا ىف <« عبارلا هجولاو)

 مولعم ريغ كلذو ةعاخلا لع نالصح امميإ باوثلاو ءازجلاو ءانتافو دعب مهنم ناكام معن ل

 . نيباوجلانيذه ةحصب دبشي (بويغلا مالعتنأ كنإ) هلوقو انل لعال اولاقىنعملا اذبلف .انل

 ملعلانأ لوصألا لع ىف تيئدق هنأ « ةباتكلا تقو ىلابب رطخ ىذلا وهو «سماخلا هجولاإ)

 : لاق اذهلو ٠ ملعلاال نظلا وه امتإ . ريغلا لاح نم دحأ لكدنع لصاحلاو . ريغ نظلاو . ريغ

 مكنإ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو «رئارسلا ىلوي هللاو رهاظلاب مك نحن» مالسلاو ةالصلا هيلع

 نم ةعطق هل تعطق امن أكف هقح ريغب هل تمكح نف هتجح نالأ مكضعب لعلو ىدل نومدصتختل

 مهل را دع لمان اع ملا وجل ةعالاإتإ ملعال : اولاق ءايبنالاف . هانعم اذه ظفل وأ «رانلا

 ةرخآلا امأو . نظااىلع ةينبم تناك ايندلا ف ماكحالا نآل ء ايندلا ىف ًاريتعم ناكنظااو ؛ نظلاوه

 .رومآلا نطاوبو « ءايشألا قئاقح ىلع ةينبم ةرخآلا ىف ماكحالا نآل . نظلا ىلإ ايف تافتلا الف

 ةربعال نظلا ىراأل نظلا نم مهعمام ةتبلا اوركذي لو (انتيلعام الإ انل ملعال) اولاق ببسلا اذهلف

 .:ةيللغلا فل

 ءلظيال لداع ؛ هفسيال ريكح :لهجيال ماعىلاعتوهناحبس هنأ اوملعامل مهنأ 6سداسلا هجولا)



 ةيآلا «بويغلا مالع تنأ كنإ انل ملعال اولاقد ىلاعتهلوق ١

 هرم هس © 1

 مس اىسيعاي ا ذإ »١١9« بويا ماع تنأَكْنِإ 5 ملعال ل

 اال 1 دكت نيدتلا جورب كلت ديأ ذإ كتدلاو لعر كبل ين كدا
 2 6 ا ا ب 202120 ة 292 همم

 ليجنالاو ةاروتلاو ع بتاكل كك ذإو الركو دهم لا

 لاوحأ فصو امأ . ىسيع لاو> أ ركذ مث ءالوأ ةمايقلا لاوحأ فصوب اهعبتأ عُئارشلا نم ةريثك

 : لئاشم هيفو (لسرلا هّللأ عمجب موب) هلوق وهف ةمايقلا

 ريدقتلا اذه ىلعو املبق امب ةلصتم اهنأ : امهدحأ : نالوق ةيآلا هذه ىف (للوآلا ةلأسملا)

 نأ زوي الو ؛ لسرلا هللا عمجب موي هللا أوقتاو : هريدقت جاجزلا لاق : لوألا : ناهجو هيفف

 . هل لوعفملا لع 0 4 مويلا كلذ َّق ىوقتلاب اكصغ " منال لعفلا ازمل فرألا ىلع بص

 هّللأ عمج موي نيةسافلا موقلا ىدبمال هللاو : ريدقتلا نيكو زوج : هللا همحر لافقلا لاق : تان

 (منبج قيرط الإ اقيرط مهيدييلالو) لاق اي ةنجلا ىلا مهيدبمال ىأ ؛ لسرلا

 نأ : لوألا : ناهجو اضيأ هيفا ريدقتلا اذه ىلعو « املبق امع ةعطقنم اهنا «ىناثلا لوقلاو إل

 فتاك لسرلا هللا عمجي موي : ريدقتلا نوكي نأ :ىناثلاو . لسرلا هللا عمج موي ركذا : ريدقتلا

 : تيكو تيك

 ىنعم لع هردصم باصتتا متيجأب بصتتماذام هلوق فاشكلا بحاص لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 ىأو : لبق ناف . متيجأ اذامب ليقل باوجلاديرأ ولو . رارقإ ةباجإمأراكنإ ةباجإ ميج ا

 دوصقملا (تاتق كل د تل ةدؤوا ااذإو) هلوق 0 أ 6 مبموق خب كوت :انلق همرررعلا اذهق ةدئاف

 . لعفلا كلذ لعف نم خيب وت كم

 نأ ىلعلادي (بويغلا مالع تنأ كننإ انل ملعال اولاقإل ىلاعت هلوق رهاظ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 انثجو ديبشب ةمألك نم انثج اذإف يكف) ىلاعتهلوق نيبو اذه نيب عمجاو .مبمأل نودهشيال ءايبنآلا

 ءاديف | و كك اطسو ةمأ م انلعج كادكور لاك هلوق 2 0 (اديبش ءالٌؤه ىلع كب

 2 1 1 انالاف لرمانلا راسنا دب دام تناك اذا (ديرك مكيلع]وسرلا نوكيو سانلا ىلع

 . كلذ مهمال

 ثيحب الاوهأو لزالز ةمايقلل نإ نيرسفملا نم عمج لاق . لوألا : هوجو نم هنع باوجلاو



 ١1 ةيآلا «متبجأ اذام لوقيف لسرلا هللا عمجي موي» ىلاعتهلوق

 هم فا مست م 2 عود 2و1

 متبجا 07 1 لمارلا هللا عيبح مو

 اونمآ نيذلا اهمأ اي) مدقت دق هنأ ىرت الأ  ركذلا ىف نيلوأ اوناك يح نم نيلوآلا مهل ليق امءاو

 أرقو (كريغ نم نارخآ وأ) هلوق لبق ظفللا ىف اركذ (لدعاوذ نانثا) كلذكو (مكنيي ةداهش

 امهتايخ تربظ نبذللا نييصولا نأ هبجوو « ةينثتلا لع ناياوالا ءاحلاو ءانلا حتفب هدحو صفح

 نا لاقي نأ حص ةثرولا لام ىف اناخ املو . ةياصولل امهنيع تيملا نأ ببسب امهريغ نم ىلوأ امه

 كيس و: لا سلا قو تا ىلا ملام ىف ناخ ىأ . نايلوآلا مهيلع قحتسا دق ةئرولا

 مدقت امم رهاظ

 (نيملاظلا نمل اذإ انإ انيدتعا امو امهتدابش نم قدأ انتداهشل هللاب نامسقيف ال ىلاعت لاق مث

 اذإ انإ) هلوقو . ةنايخلا ىلإ مهتبسن ىفو ؛ لاملا اذه بلط ىف انيدتعا امو معاذ نعال

 لطابلاو روزلا نيدقتعم بذكلاب نينقوم انفلح اذإ انا ىأ (نيملاظلا نل

 «مهناميأ دعبناميأ درتنأ اوفاخي وأ اهبجو ىلع ةدابشلاب اوتأي نأ ىلدأكلذإل ىلاعت لاق م“
 ىلع مداهشلاب اوتان نأولا ترقأت هانعوم ىذلا قوطلاو هان كد قذلا مكسحلا كلذ ىنعملاو

 نم مهف وذل هوركذام ىلع اوفلحب نأ نوفاخي مهنكلو . اههجو ىلعال ةداهشلاب اوتأي نأو , اههجو

 سانلا نيب امف نوحضتفيو مهبذك رهظيف ؛ مهناعأ دعب ةثرولا ىلع ناميأ درت نأ
 4« نيقسافلا موقلا ىدهال هللاو اوعمساو هللا اوقتاو إل ىلاعت لاق م“

 اهف هللا اوعيطأو اهم اولمعا ىأ ملا ظعاوم اوعمسأو تانامآلا ىف اونوخت نأ هللا اوقتا ىتعملاو

 ا ا كح فلاخ نمل ديعوو ديدمت وهو : نيقسافلا موقلا ىدمال هللاو

 ىورو . اكحو اظنو ايارعإ ةيوعصلا ةياغ ىف اهنأ لع نورسفملا قفتا ىلا ةيآلا هذه ريسفت ىف

 1 ةيآلا هذه : لاق هنأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع طيسبلا ىف هللا همحر ىدحاولا

 و ءاهقفلا رثك أ دنع خوسنم ةيآلا هذه ىف هانركذ تاتو ماكحالا نم ةروسلا هذه

 . همالكرأ رسب ملعأ

 (متبجأ اذام لوقيف لسرلا هللا عمجب مويإل ىلاعت هلوق 0

 عئارشلا نم ةريثك اعاونأ ركذ اذإ هنأ مركلا باّتكلا اذه ىف ةيراج ىلاعت هللا ةداع نأ معا

 ةمايقلا لاو-أحرشب وأ ؛ءايبنالا لاو>أحرشب امإ و ؛ تايحلالاب امإ ابعبتأ ؛ ماكحالا و فيلاكتلاو

 اعاونأ مدقت امف ركذ امل مرج الف عئارشلاو فيلاكتلا نم هركذ مدقت امل ادكؤم كلذ ريصيل

  - 1-رخف 6١5



 ةيآلاءامهماقم ناموقينارخآفامنا اقحتساامهنأ لربع ناف»ىلاعهلوق ٠

 ءانالا ملسو هيلع هللا لص لوسرلا عفدف رصعلا دعب هللاب افلخ نايمهسلا ةعافر نأ نب تلطلاب

 ءاالا كدا انأ هلوسرو هللا قدص“ ملسأام دعب لوقي ىرادلا يمت ناكو . تيملا ءايلوأىلاو امهلا

 ايلف ىرادلا ميت ملسأ نأ ىلا ةيفخم ةعقاولا كلت تيقب هنأ سابع نبا نعو « ىلاعت هللا ىلا بوتأف

 ةئامسمخ عفد مث . نقلا انمسقو فلأب ءانآلا انعب ىحاصوانأو ابذاك تفلح : لاقو كلذب ربخأ لسأ

 . تيملا ىلاوم ىلا فلاألا عفدو وح هناك كاما عزنو هسفن نم مرد

 ريغ نم امه نيذللا نيدهاشلا ماقم ىأ (امهماقم ناموةي نارخآف) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 ل هنأ ىف سانلا رثك أ دقو « تيملا ىلاوم هب دارملا (نايلوألا مهيلع قحتسا نيذلا نم) هلوةو امهتلم

 اوفصو امتا ممنأ وهو ءدحاو هجو هيف ىدنع حصالاو ء فصولا اذهب تيملا ىلاوم فصو

 هقلعت نوكي نأ لواح دققف هريغ لام ذخأ نم ناف مهلام مهلعقحتسا دقف مهلامذخأ امل هنال كلذب

 . لاملا كلذ هيلع قحتسا دق هنأب كلاما فصوي نأ مصف هب هكلام قلعت ىلع ايلعتسم لاملا كلذب

 : ريدقتلاو فوذحادتبلاربخنوكينأ : لوألا : هوجوهيفف(نايلوألا)هلوقامأ «ةثلاثلا ةلأسملا)

 «نايلوألا ليقف امهنمو . لبق هنااكف  امبماقم ناموةي نارخآف لاق امل هنال كلذو نايلوألا امه

 ا ثلاثا: نالاوألا موقيف ريدقتلاو ناهوةي ىف ىذلا ريمضلا نم الدب نوكي نأ :!فاثلاو

 اهركذ مدقت اذإ ةركسلا نآل كلذو (نارخآ) هلوقل ةفص (نايلوألا) هلوق نوكي نأ شفخالا

 لاق مث ةركن حابصف (حابصم اهف ةاكشك ) ىلاعت هلوقك « ةفرعم تراص ركذلا اهيلع ديعأ مث

 نم ناسنا لوقي مث ءالجر تيأر كلوق لثم اذهو « ةجاجزلا لاق مث ةجاجز ىف لاق مت حابصملا

 هلوق نم الدب (نايلوآلا) هلوق نوكي نأ زوحي : عبارلا . ةفرعم هرك ذ ىلإ دوعلاب راصف ؛ لجرلا

 ريثك ةركللا نم ةفرعملا لادباو :؛ نارخآ

 ىلإنابرقأألا نايلوآألا ىنعم : لوألا : نيبجول نايلوأ امهنأب امبفصو امنا («ةعبارلا ةلأسملا)

 ت1 نال ايعؤل دق نيضولا نأ طيف !تيسلا ور: قيملابانانلو اللا, دما نووك شاروخ ىاعلاا ليما

 امه ءاناللا عاب امهثروم نأ انعدا دق نيبصولا نال.« تملا ىلاوم ىلإ نيهلا لقتتاف ةضفلا ءانالا عاب
 درب كح هاضق هنأ ىعدا مث نيدب رخآل رقأ اناسنا نأ اماذهو ء ال اقح نيملا ناكف ؛ كلذ اركنأ

 هافوتسا دق هنأ هيلع ىعدم راص هنأل الوأ نيدلا ىعدا ىذلا ىلإ نيملا

 ةينثت نايلواألاو « ءاحلارسكو ءاتلا مضي قحتساروممجال ةروهشملا ةءارقلا (ةسماخلا ةلأسملا)

 عيمج تعن وهو ؛ عناب نيلوآلا ركب ىبأ ةياور ىف مصاعو ةزمح ةءارقو هبجو انركذ دقو «ىلوألا

 ملام مهيلع قحتسا نيذلا نيلوأألا نم هريدقتو مهيلع قحتسا نيذلا نم هلوق ىف نيروكذملا ةثرولا



 ١ ةيآلا ءامهماقم ناموقي نارخافاميإاقجتسا امه:أ لعرثع نافذ ىلاعتهلوق

 عَ تا 7

 قحتسا نذل َنماَمماََم ناَموقَي نارخ "نانا ب رثع نا

 (5] ]اان ةطانأمو متاع نم قحأ ده لا ناش نال 5

 1 تالف ها 8 لع ةداَبشلاب 6 أي نأ ذأ كلذ 5 َنيملاظلا ن
 ه2

 ه2 كةس مكا هوم

 8١05و نيقساَلا موقلاىدمل 0 0 1 اوقتاو مهنا كحل ناكا

 ندع الا نم انك" فانك اذ[ ف 4( نيمألا نمل اذإ انا ا ىلاعت لاق 2

 ا وغكرثشي لج رلا رثع ةهتلا هنحر كلل لاَ هك م ا ناف )ب ىلاعت لاق مث

 رثعي لجرلا رثعو « هيلع هتعلطأ ىأ ىَرَمَأ لع انالف ترثعأو : 0 ل رمأ ىلع مجه اذإ

 كلذو ؛ عوقولا ىه ىتاا ةرثعلا نم علطا ىنعمب رثع لصأو : ةغللا لهأ لاق « ءىثث ىلع عقو 8 55

 علطا نم لكل ليقف ؛ وهام رظنو 37 علطا هب رثع املف ؛ هرب ال ناك ءىثب رثعي امنا رثاعلا نآل

 انرثعأكاذكو) ىلاعت هلوق هئمو ؛ هيلع هعلطأ اذإ هريغ رثعأو , هيلع رثع دق هيلع ايفخ ناكر مأ لع

 مثالا اقحتساو ةنايخم اينأ امهنأ ىلع فوقولاو روثعلا لصخ ناف ةيآلا ىتعمو ؛ انعلطا ىأ (مهلع

 ةيذاكلا نيعلا 2

 (نايلوألا م ءاع قحتسا نيذلا ىم امبماقم ناهوقي نارخآف إل ىلاعت لاق 2

 : لئاسم هيفو

 ىأ امنا اقتحسا امهنأ ىلع نايصولا فاحامدعب رثع ناذ ةيآلا ىنعم نأ لعا (ىلو آلا ةلأسملاإ)

 تيملا ةيإرق نم نالججر امهماقم نيعلا.ىف ماق لام ىف ةنايخ وأ لوق ىف بذكب نيهلا ىف اننح

 . انبذك امو كلذ ىف انيدتعا امو امهليديتو امهبذك و نييمذلا ةنايخ ىلع انرهظ دقل هللاب نافلحيف

 ىدعو مبمتب اعدو رصعلا سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلص ىلوآلا ةيآلا تلزن انلّمنأ ئطخّوو

 ىلخ افلح املو لاملا اذه ىف ةنايخ انم دجوي مل هنا وه الا هلا ال ىذلا هللاب ربنملا دنع امهفلحتساف

 . ةك دجو : ليقف اوفلتخاو اورهظم“ ةدم ءانالا امتكو امهليبس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هنم هانيرتشا دق انك الاقف امهوبلاطف مهس ىبب كلذ غلبف ءانالا ارهظأ ةدملا تلاطامل : ليقو

 انمتكف رثعن نأ انهركف ةنيب اندنعنكي مل الاقف ؟ ال |كلقف ائيش انبحاص عاب له ركل لقن ملأ اولاقف

 اعلاني ورم اقف ةيآلا (رثع ناف ) ىلاعتهتلا لزنأف سو هيلع هللا لص هتلالوسر ىلا ةصقلا اوعفرف



 ةيآلا «انمت هب ىرتشنال متبترا نإ هللاب نامسقيف» ىلاعت هلوق ١1

 ىف بذكلا نع فلاخلا زارتحا ناكف « ركن او ءاشحفلا نع ىبنت ةالصلا نا وه ةالصلا ةماقا

 1 لعأ هللاو « لك أو مثأ تقولا كلذ

 لاملاو « قاتعلاوقالطااو ءامدلا ىف ظلخت نامبالا : هللا همحر ىعفاشلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 دنع ةنيدملابو « ماقملاو نكرلا نيب ةكمب رصعلا دعب فاحيف ؛ ناكملاو نامزلا ىف مثرد ىتئام غلب اذإ

 0| هلا 00 7 ل فرركأ قا ناذللا ياسا ءف و ةرخصلا دنع سسدقملا ثيب.قاو ؛رنملا

 ناآلو ٠ ةيآلا فالخ لع اذه «ناكماوأ نامزب تفاحخلا 'صتخم نأ ريغ نم فلحت : هللا محار

 : ئوقأ هنع ةللا نضر ىتفاشلا هركذ ىدلا نأ كشالو ميظعتلاو ليوهتلا هنم دودقملا

 : لئاسم هيفو «/برق اذ ناكولو انمت هب ىرتشنال متبترا نا هللاب نامسقيف إل ىلاعت لاق مك

 كلذ لجأ نامدقيف امبنو بحت : ىنعي ءازجلل (هللاب نامسقيف) هلوق ىف ءافلا (ىلو آلا ةلأسملا)

 مسقلا ىلع قتل

 َّ متبت رأ نأ و هلع مسقملاو مسقلا نيب ضارتعا (متبترا نا) هلوق « ةيناثلا ةلاسملا )

 فيلحت نآل «رافكلا داهشا ىف ةلزان ةيآلا لوقي نم جتحي اذب.و « امهوفاخل امهومتمهتاو 0

 هيلع ىلع نعو ؛ ةخوسنم اهنا لاق ملسملا قح ىف ةلزان ةيالا لاق نمو ؛عورشم ريغ ملسملا دهاشلا

 ةمهتلا دنع ىوارلاو دهاشلا فلحت ناكدنأ مالسلا

 ايندلا نم ءىثب هللا دهع عيبن ال انا هللا نامسقي ىنعي (انمت هب ىرتشت ال) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 ذخأت الىأ (اليلق انمث ممتاميأو هللادبعب نورتشي نيذلا نا) هلوقك وهو : انمم هب ىرتشت ال نيلئاق

 ءىثب هللا دبع عيبن ال ىأ (ىبرق اذ ناكولو) هلوقو ؛ هنمم ىرتشا دقف ائيش عاب نمو ؛ لدبتسن الو

 مهملا ليملا نآل ركذلاب ىبرقلا اذ صخو « هسفن وأ ىبرق ىذ ةوبح ءىثلا كلذ ناكولو ؛ اندلا نم

 مكسفتأ ىلع ولو هلل ءادبش طسقلاب نيماوق اونوك ) هلوةك وهو : رظعأ مهبسب ةنهادملاو مثأ

 نيبرقاألاو نيدلاولاوأ

 : ناتلأسم هيفو (هللا ةداهش رتكتن الوإإ ىلاعت لاق مث

 ىرتشنال نالوقياملاح نامسقي امهنأىنعي (انمت هب ىرتشنال) هلوقللع فطع اذه (ىلوآلا
 اهرابظاو اهظفح هللا رمأ ىتلا ةداهشلا ىأ هللا ةداهش متكن الو انمث هب

 حرط ىلع ادملاب هللا أدب ا مث (ةداهش) هلوق ىلع فقو هنأ ىعشلا نع لقن (ةيناثلا ةلأسملا)

 مهنم نا هيوبيس هركذ ام ىلع دم ريغب هنع ىورو « هنم مابفتسالا فرح ضيوعتو مسقلا فرح

 هللات ينعملاو ؛ اذك ناكدقل هللا لوب نم



 ا١ا١ا/  ةيآلاعضرألاف متب رض متنأ نإ كريغ نم نارخآو أد ىلاعت هلوق

 اذاامسال « ماعلا ىلع مدقم صاخلاو ؛ةماع اهومت ركذ ىتلا ةيالاو « ةصاخ ةيآلا هذبف ؛ رفسلا ىفانم

 ةصاخلا ةيآلا هذه دقت ناك  ةزرح اس ودت املا ةروس نإ كالو« لورتلا قدا رشات رطاتلا

 . ملعأ هللاو قافتالاب ابجاو اهومتركذ ىتلا ةماعلا ةيآلا ىلع

 ( توملا ةبيصممكتباصأف ضرالا ىف متب رض متنأ نإ ريغ نم نارخآ وأ) ىلاعت لاق ّ

 : ناتلاكلم كفو

 نأ مكتيب ةداهش : ريدقتلاو (نانثا) هلوق ىلع فطع (نارخآ وأ) هلوق (ىلوآلا ةلأسملاإ)

 1 نم نارخآ وأ مكنم نانثا دبشي

 هنم دوصقملا (توملا ةبيصم مكبتاصأف ضرالاف متبرض متن أ نإ) هلوق 4( ةيناثلا ةلأسملا)

 ىف ابراض ارفاسم دهشتسملا ناك اذإ امب طورشم مهريغ نم نيرخآب دابشتسالا زاوج نأ نايب

 . هي. توملا لور تامالعات رطحو ضردا

 : لئاسم هيفو 4 ةالصلا دعب نم امموبحت إذ ىلاعت لاق 7

 سب سرف ىلع نالف ىبرم : لجرلا لوقي ام امهنوفقوت ىأ ء امهنوسبحت (لوالا ةلأسملاإ)
 :ةتضقوأ ىأ هملك | قيرطلا ىف لج للا تنيح و ايست وأ ىإ 1١ لع

 . امهنوسبحت عقومام : لبق ناف
 :ءاميت ومسح يقف امهق ةنرلا كابصح نأ حامتن فتكا كيقسي فايا وه ا

 ةالص دعب نم سابع نبا لاق : لوآلا : لاوقأ هيف (ةالصلا دعب نم) هلوق 4 يناثلا ةلأسملا)

 ..صعلا ةالص دعب نه نيززسفملاةماعاللاق :.قاتلإو ء امهتد لك

 . ةقلطملا ةالصلا وه روكذملا نأ عم ؛ رصعلا ةالص وه دارملا نا فرع فيك : لبق ناف

 فيلحتلاب ممدنع افورعم ناكت قولا اذه نا : اهدحأ : هوجوب نييعتلا اذه فرع امإ : انلق

 هذه تلزن امل هنا ىورام : اهناثو , ظفللاب ديبقتلا نع ىنغأ روهشملا فورعملاب ديبقتلاف اهدعب

 لعفراصف « ربالادنع امهفلحتساف ٠ مي و ىدعباعدو ءرصعلا ةالص ملسو هيلع هللا لص ىننلا للص هي آلا

 هيف هللا نورك ذيو تقولا اذه نومظعي نايدالا لهأ عيمج نأ : اهتلاثو . دييقتلا ىلع اليلد لوسرلا

 . امورغو سمشأا عولطل نولصي باتكلا لهأو « بذاكلا فلحلا نع نوزرتحو

 اوناكزاجحلا لهأ نآل ءرصعلا دعب وأ رهظلا دعب دارملا : نسحلا لاق «ثلاثلا لوقلاو ل

 .٠ امهدعب ةموكحلل نودععي

 ل للا نهودؤملا اك مولع ىأ هلم ءادأ دعب دارالا نأ «عبارلا لوقلاو



 ةبالا« 0 لدع اوذ ناتثا»ىلاعتهلوق ا

 ناذه ناكولف « رفسلا ىف دب شتسملا نوكب طورشم نيرخآلا نيد 1 وج نأ | لع 5

 زئاج ملسملا داهشتسا ملل / متلا اطر رثم ان داشسالا راوج ناك 11 2 نيلسم ناذهاتفلا

 .رضحلا وهينسلا ف

 « ةالصلا دعب نم نيدهاشلا نيذه ىلع فلحلا بوجو ىلع ةلاد ةيآلا «ةئلاثلا ةجحلا)

 اسيل نيدهاشلا نيذه نأ انياعف ؛ فلحلا هيلع بحيال للا دهاشلا نأ ىلع نوءلسملا عمجأو

 ليدب ىلع نيينارصنلا ةداهش 5 هانركذام ةيآلا هذه كو بيس نأ « ةعبارلا هجحلا)

 ٠ * تيلاأ لاكن

 ا 1 ا ل ني درررلا ة داتا ىفف ىروشتلا ,ليسوم الإ ناك ولف م ةسماخلا ةجحلا)

 . اعامجا كلذ ناكف ؛ ةباحصلا نم دحأ هيلع ركنأ امو

 دق تارورضلاو « نيملللانم ادحأ دجنمل اذا نيرفاكلا دابشإ زيحن ام انأ (ةسداسلا ةجحلا

 لكأو «ناضمز ىراطفالاو . ةالصلا فيرصقلاو مميتلا زاجأىلاعت هنأ ىرت الأ ء تاروظحما حيبت

 ةبرغلا ىف هلجأ برق اذا لسملا نآل «ةلأسملا هذه ىف ةلصاح ةرورضلاو ؛ ةرورضضلا لاح ىف ةتيملا

 هناف . هتامبه رثك أ عيضي هنأف ةلوبق» رافكلا ةداهش نكت ملو : هسفن ىلع هدبشي اءاسم دحب لو

 ىف تناك نويد وأ عئادو هدنع ناك امبرو . اهادأ امو تارافكو تاوكز هيلع تبجو امبر

 ككل 11 اللا للا ند ا ءافنلا لا زا قلعت افا ءافذلا ةدانش روك موا. هتمذ

 00011 | دل دل ءانتبايف انمنك اف ,لاوحألا هذه ه لاج لا فوق كمال هنأ لحد
 ال ددألا كرا قاف ال. ديعف اعاوستم راص مكحلا اذه ناك ل

 ىناثلا لوقلاب نولئاقلا جتحاو ؛ خوسنم انف سيلو : نآر لا نه لزنام رخآ نم ةدئاملا ةروس نأ

 ةالدع نك ال رفاكلاو (ركنم لدع ىوذ اا

 نع زارتحالا ىف الدع ناك نم لدعلاب دارا نوكي نأ زوجي ال ل : هنع نولوآلا باجأ

 ( ] ةدابش لبق لع انعجأ انأ : هلع ليلدلاو ..داقتعالاو نيدلا.ىف الدع.ناك نمال' ؟بذكلا

 00 | الاف الودع اوناكرامل مهنكلو « مههاذم ىف الودع اوسيل عبنأ عم ؛ عدبلاو ءاوهالا

 لدعىوذ اودهشأو) هلوق نأ الإ ء لدعب سيلرفاكلا نأ انيلس انبه اذكف : مهتدابش انلبق بذكلا

 ىف متبرض متن نإ كريغ 0 نارخآ وأ م كنم لدع اوذ نانثا) ةبآلا هذه ىف هلوقو « ماع 0 2

 نوكي النم ةدابشب يف 5 ١و ,رضحلا يفانه نوكي يذلالدعلا ةد اهشبجوأ هناف صاخ (ضرألا



 ادم ةيآلا«ركنم لدع اوذ نانثا» ىلاعت هلوق

 ةداهش :ةيآلا ريدقتو ؛ ركتم لدع اوذ دهشينأ دارملاو « فذح ةيآلا ىف (لوألا ةلأسملاإ)

 0 اة د 06 كلم لذع" و3 ناثثا ركل نأ ىف قرضا كولا 32 مكي م

 . . امولعم هنوكل

 لوق وهو : لوآلا: نيلوق ىلع «ركنم» هلوق ىف نورسفملا فلتخا (ةيناثلا ةلأسملا)

 مكنيد لهأ رم ىأ“ نيئمّؤملا رقكماَ مكنم لدع اود ناثأ ذازإا “ناد قلل ةئاغ

 سنار يار دابعدوألا نه عظرألللاف متبرض متثأ نإ مريغ نم نارخأ وأ) هلوقو ؛ يكنلمو

 رضحلا ىف ةدابشلل ناحلاص نادلسملا نالدعلاف ءرفسلا ىف متنك اذا مكنلمو مكنيد لهأ زينغ

 نب ديعسو . ريبج نب ديعسو « ىرعشألا ىموم ىبأو ٠ سابع نبا لوق اذهو ءرفسلاو

 ء ةيرغلا ىف ناسنالا ناك اذا : اولاق . رج ناو نيريس ناو دهاجمو حيرشو ٠ هيفا

 ذراع وافل أ وامك كاوا هلكت قالت دن ان هلق ىلع هدبشي املسم دحب لو

 ةروصلا هذه ىفالإ نيملسملا ىلع نيرفاكلا ةداهشزوحالو « ةلوبقم مهتدامشو ناكر فاك ىأ وأ نثولا

 ىلع هدهشي نيملسملا نم ادحأ دحي ملف ؛ ةيرغلا ىف نيكل لا ضرم : هللا همحر ىععشلا لاق

 انا 3 ناكو“ ئرتشجلا " رمؤماابأ انتأ ةناؤكتلا اشهنأ: اكاركشلا»رعأا »نأ ار هامان ةدقلولا

 ىق ناكىذلا دعب نكي مل رمأ اذه :ىسوم وبأ اقف ةخص وو املك رق مكه و«دعقاؤلا هاريخأف امل

 ابذك ام امهنا هللاب  رصعلا دعب ةفوكلا دجسم ىف امبفلح مث ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا دبع

 نم مهنمو اكحم قب محلا اذه لاق نم مهنم ؛ لوقلا اذهب نيلئاقلا نا مث , امهتداهش زاجأو الدب الو
 . اخوسنم راض لاق

 ىأ (.كتم ودع اوذ) هلوق نا : ءابقفلا روهمجو ىرهزلاو نسحلا لوق وهو (ىناثلا لوقلار)

 عقوتنا ىأ ضرألا ىف متبرخ متن نإ ناجل خم أ ( كريغ نم نا "ت1 مبراقأ ُّض

 براقالا لعجو . ةيصولا ىلعنييبنجأ اودهشتساف ٠ مكيراقأ نم دحأ مكعم نكي مو « رفسلاف توملا

 لوقلاىلإ نوبهاذلاجتحاو / فأرأو محرأ هنث روبو ؛ قفشأ ّح مثو تيما لاوحأب ملعأ مهنال الوأ

 0 ع ةحص ىلع لوألا

 باطخلا اذهب مبمعف (اونمآ نيذلا اهأاي) ةيآلا لوأ ىف لاق ىلاعت هنا «ىلوالا ةجحلا إل
 عم نم ناو وأ| دارك ناك (كريَغ كدر» نارخآ وأ) هدعب لاق ابلف ٠ نينمؤملا عيمج

 . ةلاحمال نينمؤملا

 لدب اذهو (ضرالا ىف متبرض متنأ نا ريغ نم نارخآ وأ) لاق ىلاعت هنا (ةيناثلا ةجحلا>



 ةيآلا «ركنم لدع اوذ نانثا» ىلاعت هلوق ١

 030 0 ا ا ل

 "ا ا كا مكريَع نم نار 1 ا 2|

 هوم 0 همم دووم عة

 متبترا نأ هللا 0 ةّوأب لأ ٠ ب نم 0 0 م 008

 سي ري حا اس تيس اسوا 0 7 مس © لس لس

 1 .,نيمالان ل اذإ 3 00 هاد ناك نار انه هب ىرتشلال

 ذو ف لاما طفح أ م هنأ مكيلع) هلوق ف سفنلا ظفح نمأ انل : ىلاعت هنأ

 نتا (مكتي ةداهش اونمآ نيذلا 0 5

 ين صل ناك اي دعداخأ و ئئراذلا كه نأ ةنآل اة دهون كا (لوالاةلأسملا)

 ايلف ةراجتلل اوجرخ « ارجاهم ًايلسم ناكو صاعلا نب ورمع ىلوم ليدب امبعمو ماشلا ىلإ اجرخ

 ريخي لو ةشقاأللا نيب ف هاقلأو هعمام عيمج ةخسن هيف اك بكد ليدب ضرد ماشلا اوهدق

 هعاتمنم اذخأف ليدبت امو ؛ هلهأىلإ اعجر اذإهعاتم اعفدينأ امهرمأ وامهيلا ىص وأ مث , كلذب هبحاص

 اودجوف اوشتفف . امدق امل هلهأ ىلإ عاتملا قاب 00 : انلاقتم اكن اخت تعادلا اهنوقنلب ضف قفاز

 هانعفد انيلاعفر ىذلاو ؛« ىردنال الاقف ؟ ءانالا نبأ : ىدعو م ل اولاقف « ءانالا رك ذ اهفو  ةفيحصلا

 « ةيألا هذه ىلاعت هللا ا تر ةعقاولا اوعفرف ؛ ميلا

 « رجاشتلاوعرانتلا نع ةياتك مكتيامو مكنيام ةداهشىنعي (مكنيب ةداهش) هلوق (ة يناثلا ةلأسملا)

 نمام فذحو ؛ عزانتلا عوقو دنع مهلا جاتحي امإ دومشلا نآلل عزانتلا ىلإ ةداهشلا فاضأ امنإو

 هلوقو « كنيبو ىنيبام ىأ (كنييو ىيب قأرف اذه) هلوق هريظنو « هرورظل زئاج (مكنيب ةداهش) هلوق

 ةداهمشلا ىنعي (ةيصولا نيح توملا كدحأ رضح اذإ) هلوةو « بصن نم ةءارق ىف (مكنيب عطقت دقل)

 روضح نامز نأل (مدحأ رضح اذإ) هلوق نم لدب ةيصولا ني-و ؛ توملاروضح دنع اهلا جاتحا

 :'لاقي 5 < .هنف نيغقاولا نيرماألا نيد. نامزلا كلذ فرعف «٠ ةيصولا روضح نامز وه توملا

 د اكلاللا لضرا هظفر اجب !تووملا روح اداؤملا و. رهظلا الئ انيك قتمشلا تلاز اذا ىتثا

 اذإ) هلوقو اولاق (ةيصولا ًاريبخ كرت نإ توملا مدحأ رضح اذإ مكيلع بتك ) هلوقك «هعوقو

 روضح نامز لعج ىلاعت هنآل . ةصولا بوجو ىلع ليلد (ةيصولا نيح توملا مدحأ 0

 ه0 خ1 رشم اضع اعز: نيمزالتم اناك اذإ نوكي ام] اذهوري ةيصولا نامز زيغ توملا

 . ةيصولا بوجو دنع

 - ن1 مل (مكنم لدع اوذ نانثازإ ىلاعت لاق م



 4-2 يي سل

 ١ 0 ةيالا توما دحر ضحاذإ كن هدا اوما نيذلا امأايد ىلاعت هل وق

 تالا 2 ل ل ل ا ا ا كس يك 2 ا

 اء ءع سدد

 00 رو تارا ف اضن مكضعإ تع ضخ مكضعب 1 (مكسفنأ مكيلع)

 ناكف . مكسفنأ اوظفحاهانعم ( مكسفت أ ركيلع) هلوق نأ انيبام كلذدكو ب ىذلاو ٠ تائيسلاو حتابقلا

 ركحدللا نع ىهلاو فورعملاب رمآلاب الإ ظفحلا كلذ نكي مناف انسفنأ ظفحن نأب ًارمأ كلذ

 . ابجاو كلذ ناك

 نوكرتيالو ؛ ظعولا مهعفنيال هنأ لع نيذلا رافكلاب ةصوصخ ةيآلا نأ (عبارلا هجولاوإ>

 دك يىذلاو ؛ فورعملاب مثرمأي نأ ناسنالا ىلع بحال انبهف « فورعملاب رمألا ببسب ؛ رفكتلا

 هير! ملحأب نيلسملا اوريع تيج نيقضانملاف (ةلزان ةمآلا نأ كورنلا بيس قا ؟ذام ل اا

 : ناك مما نود اتاكلا م

 نعىمنلاو فوردملاب ردآلا دنع ناسنالا فاخ اذإ امب ةصوصخ ةيآلا نأ (سماخلا هجولا

 ةلاهج الو لض نم ةلالض هرضتال هسفن هيلع انههف : هلام ىلع وأ هضرع ىلع وأ هسفن ىلع ركنملا

 . رفي. ملف هل الث نم رف نمو ٠ رف دقف نينثا نم رف نم : لوقي . ةمربش نبأ ناكو ؛ لبج نم

 لضنم لالض ركتملانع متيمنو فورعملاب مت لمأف متيدتها اذإ كرضيال (سداسلا هجولا)

 . كلذ لبقي ملف

 دنع فورعملاب رمآلا اهتلمج نم تلا تابجاولا ءادأ نم ( مكسقنأ مكيلع) 4(مباسلا هجولا)

 مكفيلكت ةدهع نع متجرخ ركناف كلذ نم اوشحوتست نأ ىغبني الف كلذ اولبقي مل ناف « ةردقلا

 : عريغلالض رضي الف

 كلذو (كسفن الإ فلكتال هللا ليبس ىف لتاقف) هلوسرل لاق ىلاعت هنأ (نماثلا هجولاوإل

 . انهه اذكف لوسرلا نع فورعملاب رمالا طاوقس لعالدال

 ىرقو (ركسفنأ مكيلع) هلوق باوجرلع اموزجب ءارلاحتفب كرضيبال ”ىرق «(ةسماخلاةلأسملا))

 اهقح نأ : ىلثلاو . لض نم رضي سيل ىأ ربخلا هجو ىلع : امهدحأ : ناهجو هيفو ء ءارلا مضي ْ

 . داضلا ةمضل اعابتا ءارلا تمض نكسلو باوجلا ىلع حتفلا

 متكاع مكتنيفإ) ركفلاخ نم ريصمو مريصم ديرب (اعيمج مكعجر م هللا ىلإ ) ىلاعت لاق مث

 . كلامعأب مكيذاحي ىنعي 4« نوامعت

 (ةيصولا نيح توملا كدحأ راد مكنيب ةداهش اونمآ نيذلا اهسأاي ال ىلاعت هلوق

 2ه -1١رخف 6١8



 ةيآلا «كسفنأ مكيلع اونمآ نيذلا اهسأ ايد ىلاعت هلوق ١

 الإ برعلا نم لبقي ملو ةيزجلا باتكلا لهأ نم لبق امل ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ سابعنبا

 تازنف « ضعبلا نود رافكلا ضعب نم ةيزجلا لوبقب نينمؤاا نوقفانملاريع « فيسلاوأ مالسالا

 دتشي ناكنينمؤملا نأ : اهيناثو ٠ ىدملا ىلع تنك اذإ نيمئاللا ةءالم (كرضيال) ىأ هبآلا هذه

 نم متفلك امو . مكسفنأ مكيلع مل : ليقف . مهتلالضو مرفكح ىف رافكلا ءاقب ميلع

 مهنأ : اهثلاثو « نيلهاجلا لهج الو نيلاضلالالض (كرضيال) ىدهلا قيرط ىف اب ىثملاو ابحالصإ

 هنأ مهضعي نع كح امل هنأىدنعبرقالاو « كلذ نزءاومةرفكلا ىلعاوتاماملل ممرئاشعل نومتغي اوناك

 هذه ىلاعت ركذ (انءابآ هيلع اندجوام انيسحاولاق لوسراا ىلإو هللالزنأام ىلإ اولاعت) ممل لبق اذإ

 ىغبني لب « ةدسافلا ةقيرطلا هذه ىف مهم اوهبشتي نأ نينمؤمللىغبنيال هنأنايب اهنم دوصقملاو ؛ةيآلا

 ىف نيذعار اوناكاذإ نيلهاجلا كئاوأ لبج مرضيال هنأ اوماعي نأو « مهنيد ىلع نيرصم اونوكي نأ

 . هيف نيتباث مهند

 ركنملا نع ىهلاو فورعملاب مالا نأ مهوي : ةيآلا هذه رهاظ : ليق ناف 4 ةعبارلا ةلأسملاإ)

 . بجأو ريغ

 كلذ لع لدم ال ةنآلا نإ « سانلا رثكأ هيلع ىذلاوهو : لوألا: هوجو نم هنع باوجلا انلق

 ىهنلاو فورعملاب ىمألا بوجوامأف « ىصاعلا بونذب اذخاؤه نوكي ال هبرا عيطملا نأ بجوت لب

 اهيأ اي) ةيآلا هذه نؤرقت مكنا : لاقف . هنع هللا ىضر قيدصلا بطخ ؛ لئالدلاب تباثف ركسنملا نع

 لوقي ملسو هيلع هللا لص لوسر تدم ىنإو ابعضوم ريغ اهنوعضتو (مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذلا

 «باقعب هللامبمعي نأ كششوي هوركني للف ركنملا اوأر اذإ سانلا نإد

 مكيلع) هلوق الاق امهنأ رمع نباو دوعسم نبا نع ىور ام «ةيآلا ليوأت ىف ىناثلا هجولاو )9

 ؛اهنامزب اذه سيل ةيآلا هذه يلع تئرق امل دوعسم نبا لاق : نامزلا رخآ ىف اذه نوكي (مكفأ

 0 تاو ل افا حنا نما مكضعب قذي لو اعيش اوسبلت ملو ةدحاو كبولق تمادام

 ار ردلالا ةده ليوا رءاخ كلذ. دتعف , ب هبسقن ور ءىرس انك كووو اعيش متسبلأو ءا رعد يرلقلا

 نيرضاحلاعم باطخأضيأوهو « ماع باطخ (اونمآ نيذلا اهيأاي) هلوق نآل ؛ فيعض ىدنع لوقلا

 . بئاغلا صخب و رضاخحلا جرخي فيكف

 ةيآ دكوأ هذه : لاقف كرابملا نب هللا دبع هيلا بهذام (ةيآلا ليوأت ىف ثلاثلا هجولاوإ)

 مكنيد لهأ مكياع ىنعي (كسفنأ مكيلع) لاق هناف ركذملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا بوجو ىف
 هلوقف ميد لهأ ىنعي (كسفنأ ولتقاف) هلوقك اذهو ؛ رافكحلا نم لض نم رضي الو



, 

 هلا ةيالا هيك 000 أ ركيلع اونمآ نيذلا امي أاي» ىلاعت هلوق

 هنلاَلإ يدها ا 5 0 رس مكس لع اونمأ نذل 0
 م ا د مر تهدد رو ها د2 هام 0

 ديال ؟ امب مكئبنيف اه 2 + مكعج ع

 ( نودتهبالو ًائيش نولعيال 20 ناكول وأ انءابآ
 . ةريثك عضاوم ىف هيف مالكلا انيصقتسا دقو ديلقتلا باحصأ ىلع در وهو مولعم ىنعملاو

 هريدقتو ؛ راكنالا ةزمه اهلع تلخد دق لاحلاواو (مهئابآ ناكولوأ) هلوق ىف واولا نأ ملعاو

 .نودتم الو ايش نودلعيال مؤابآ ناكولو كلذ مهسحأ

 ةجحلاى ع هلوق ىتباذإ ايدتبماملاع نوكي امإو « ىدتملا ماعلاب زوج امإ ءادتقالا نأ معاو

 . هب ءادتقالا زوجيال نأ بجوف ءايدترم املاع نكي مل كلذك نكي مل اذاف « ليادلاو

 («متيدتها اذا لض نم كرضيال مكسفنأ كيلع اونمآ نيذلا اهيأ ايل ىلاعت هلوق

 : لكاس ةبآلا ُْق

 الإ لوسرلا ىلعام) لاق مث ماكحالاو عئارشلاو فيلاكتلا عاونأ نيب امل «ىلو ألا هلأملاا» <

 كريشرلا ل! تاع 2 اق اذإو) هلوق ىلإ (نومتكت امو نودبتامّلعي هللاو غالبلا

 ةغلابملا عاونأ نم مدقتام عم لابجلا ءال وه نإ . لاق ىلاعت هن'اكف (انءابآ هيلع اندجوام انيسحاولاق

 نيدجم مهلهج ىلع نيرصم اوقب لب هنم ءىتب اوعفتني ل بيهرتلاو بيغرتلاو راذنالاو راذعالا ىف

 فيلاكتل نيداقنم اونوك لب « مهتلالضو مهتلاوجب نونمؤملا اهيأ اولارتالف « مهتلالضو مهتالاهجىلع

 مكيلع اونمآ نيذلا اهيأاي) لاق اذبلف ' مهلابجو مهتلاالض رضي الف  هيهاونو هماوأأل نيميطم هللا

 ( متيدتها اذإ لض نم كرضيال مكسفنأ

 ىلعرارصالاو ىصاعملا ةسبالمنمركسفتأ اوظفحا ىأ (ركسفنأ كيلع) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 كيلع : برعلا لوقت . لاعفالا ءامسأ ةلمج ره كنودو كدنعو كيلع نويوحنلا لاق بونذلا

 اديزكيلع : لاقيف . امم نوبصنيو : لعفلا ماقم امنودهيقيو لوعفملا ىلإ امنودعيف ؛ كنودو كدنعو

 ةكينرم دج كلة سحقا نادت ) كدنعو © كيلع ئفرشأ ىأ :كالع دقن ال نخ :لطاا

 لنواب. الييصنلا ةؤاجإىفازينراردلا نر ىفقاتجل لا ةندلتلا !قف رج اول ىلترم (ةارجن كش

 . عفان نع عفرلاب ( مكسفنأ مكيلع) كاشكلا [نجاق

 نع ملاص و أنع ىلكلا ىورام : اهدحأ : اهوجو لوزنلا ببس ىف اوركذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا)



 ةيآلا «لوسرلا ىلإو هللا لز :أام ىلإ اولاعت مهل ليق اذإ ود ىلاعتدلوق 0٠
 مع سس

 لف 1 لا وُلاَق لوس رلا إو هتلا لَآ امل | 1 0 0 ٌليقاَذِإَو
 ه_-

 2 000 0 هم سو ع2

 ثاريمال و لقعالو ءالو هيلع 0 لعق تعي ديعلاوه ةيئاسلا : ابعبارو 00 1

 «مهتهلالوبف اركذ تدلو ناو . ملل ىف ىتأ ةاشلاتدلو اذإ : 0 لاقف : ةليصولا | 27

 م5 ةلوص وما ىعم ةليصولاف ٠ ملال كذلا اوحذي إف . اهاخأ تلصو : اولا و ةتتدإ هناو
 ةيمكحل هاج“ لاقيفمأ املا مو : ام تاصو كح 7 نوكت نأ زوجو ٠ اهريغب تالصو

 10 : 06 لم أد روك يلح يق“ هلو كل و انك راذإ  [كفلا :اهذخأ“؟ هوجو هنفاو ةظفح اذإ

 اا كب دقاق كوع نأ لإ اطقح الاوادم نم عنميالو هيلع لمحيالو بكري الف

 م 56 انانوع 0 هرهظ تم اولاق نطبأ ةريشع ةقانلا تجتن اذإ : اهناثو

 ىدسلالوةوهو . اهرورظ تمر>ىبا | ماعنالا نم وهو « ىلخيف نينس رشع لبالا ف برضي ىذلا

 ماليالاو باعتالاو يذلا نممئاهبلا هذهقاتعإز وجال مف ءامالا و ديبعلا قاتعإ زاجاذإ : لبق ناف

 برضب بقوع ىلاعت هللا ةعاط نع درمت اذاف « هتيدوبعو ىلاعت هللا ةمدخل قولخم ناسنالا : انلق

 هل ا لع ةييحتم رةداع كلذ ناكف ةيلاعتا تا [ةدانكا غرفت هنع قرلا ليزأ اذاف « هيلع قرلا

 ريغ نم ابكلام ىلع ةعفنم تاوف ىضتقي اهملامهاو ابكرتف :نيفلكملا عفانمل ةقولخم ابن اف تاناويحلا

 ليصحن ىلع ردق ا اع ناكلذإ نان الا اضزد قرفلا ربظف 0 ماباقم ىف لصحب نأ

 نم عاونأ ى تعقوف اهسفن حاصم ةياعر ىلعردقت " تكرتو تقتعأ اذإ ةميسلا امأو “6 هسفن حاصم

 . قرفلاربظف ةكوام تناكام لاح اف تناك أمت قشأو دش ةنحلا

 ( نواقعي ال مرثك أو بذكلا هللالع نورتفي اورفكح نيذلا نكلو]) ىلاعت لاق مث
 «ليعمس] نيد ريغ نم لوأ ا وربع نإ : نورسفملا لاق

 هللا لص ىنلا لاق . ماحلاو ةليصولاو ةيئاسلاو ةريحبلا عرشو ؛ ن اثواآلا بصنو « مانصألا ذختاف

 فاما هعمجو اعملا بصقلاو 5 رانلا لهأ ئذوي راثلا ىف هتيأر دقافد ملسو هب هيلع

 (بذكلا هللا ىلع نورتفياورفك نيذلا نكلو) هلق : سابع نيا لاق . رانلا ىف هبصق رجب ئورنو

 , ماعنالا هذه مهعرحت ىف ليطابالاو بيذاكألا هذه هللا لع نولوةي . هباتأو ىل نب ورمعديرب

 الف « نواقعيال مرثك أف ماوعلاو عابتالا امأف ء بذكلا ىلع هللا لع نورتفي ءاسؤرلا نأ ىنعملاو
 . ءاسؤرلا كئاوأ نم بيذاكألا هذه هللا لعن ورتفي مرج

 هيلع اندجو ام انبسح اولاق لوسرلا ىلإو هللا لزنأ ام ىلإ اولاعت مهل ليق اذإو) ىلاعت لاق مث



 ١٠١ ةيآلا«ماحالو ةليصوالو ةيئاسالو ةريح نم هللا لعجام» ىلاعت هلوق

 امنع ثحبلاب اوفاك ام رومأ نع ثحبلا نم سانلا عنم امل ىلاعت هنأ لعا «ىلوألا ةلأسملا)

 عافتنالا مهسفنأ ىلع نومرح رافكلا ناكاملو ءابمازتلا اوفاكام رومأ مازتلا نع مهعنم كلذك

 لعجام) لاقف لطاب كلذنأ ىلاعت نيب . اهم عافتنالا ىلا جايتحالا ةياغ ىف اوناكناو تانا ويلا هذهب

 (ماحالو ةليصوالو ةيئاسال و ةريحب نم هللا

 نم معأ,اهضعب و «لشأو اشنأو لعجيو قدطاو , لبعو لكف: لاك ١ معا (ةيناثلا ةلأسملا)

 لامعأى لع عقاو هنإامأ ؛ بولقلا لامعأو حراوجلا لامعأ ىلع عقاو هنألل « لءفامومعاهرثك أو « ضعب

 اندبعام هللا ءاش وا) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاف « بواقلا لامعأ ىلع عقاو هنإ امأو . رهاظف جراوجلا

 نم صخأ هناف لمع امأو (مبلبق نم نيذلا لصف كلذك هلوق ىلإ . انؤابآ الو نحن ءىث نم هنودنم

 هلوق هيلع ليلدلاو  دصقلاو مزعلاو مهلا ىلع عقي الو ؛ حراوجلا لامعأ ىلع الإ عي ال هنأ : لعف

 نوك مزل ؛ المع ةينلا تناكولف . لمعلا نم اريخ ةينلا لعج «هلمع نم ريخ نمؤملا ةيند مالسلا هيلع

 مث نيذلا ةكئالملا اولعجو) هلوق هنمو كلا : اهدحأ : هوجو هلف لعج امأو : اهل نم اريخ ةينلا

 رييصتلا ىنعمب : امثلاو (رونلاو تاءدلظلا لعجو) هلوق هنمو :قلخلا :اهناثو (اثانا نمحرلا دابع

 (ايبرع انآرق هانلعج انإ) هلوق هنهو
 هب رمأ الو عرش الو كلذب هللا كح ام ىأ (هللا لعج ام) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 وهو رحبلا نم ةليعف ىهو : ةريحباا وأ : ءايشأ ةعبرأ انهه ركذ ىلاعت هنأ (ةثلاتلا ةلأ لا ١

 اذإ ةقانلا : جاجزلاو ةديبع وبأ لاق « لوعفملا ىنعب ىهو « اهنذأ قش اذإ هتقان رحب : لاقي « قثلا

 اهوييسو.احذو اينوك ر نم اوعتماو ةفالان ذأ. ازوكش 1| 5 دا اهوخأ ناكر, نطنا 000

 الو « ىعرم نع عنمت الو « ءام نع درطت الو «اهربظ ىلع لمح الو. ربو اهل زحب الو « مهتهلاآل

 احجيرحت اهيكري م ىعملا اهيقل اذإو امب عفتتي

 تياسو اءاملا تانثا : لاقي ضّرآلا: هلجتو- لغ رجل ]دا ةناسا وم ةلعاف اما تالا

 ىنعمب ةيضار ةشيعك ةيسملا ىهو ؛ تءاش ثيح ىلإ بيست ىتح تك رت ىتاا ئه ةيئاسلاف  ةمحلا

 مدقوأض رم اذإ ناكل جرلا نأ وهو. ةديبعويأ هزكذ ام : اهذخأ : اهوجو اهف,اوركذ و ةئطرم

 : اهناثو « امل اومكحام عيمج ىف ةريحبلا ةلزنم ناكف « اريعب بيس ةمعنركش وأ ارذن رذنوأ رفسنم

 ؛ربو ال زحي ملو بلحت ملو بكرت لف تبيس ؛ ثانا نوهلك نطيأ ةرشع ةقانلا تدلو اذإ : ءارفلا لاق

 ىأ مانصالل بيست ىتلا ىه ةيئاسلا : سابع نبا لاق : اهلاثو ء فيض وأ دلو الإ اهنبل برشي ملو
 نودمعطيف مها مدخ مهو ةنديسلا ىلإ هب ءىجيف ؛ ءاشي ام هلام نم بيسي لجرلا ناكو « احل قتعت



 ةبآلا«ماحالو ةليصوالو ةناسالاو ةريك نمد هللا لعجام »ىلاعت هأوق ١ لأ

 طال شلل 02

 اورَمك نيل نكلو ماحالو ةليصوألو ةبئاسالو ةريح م هللا لعام

 0 و رس م 86_

 «1 نقال مكر بنكلا ذل قمن

 موق ىن عل : نورسفملا لاق «( نيرفاك ام اوحبصأ مث م ابق نم موق اهأس دقإل ىلاعت لاق

 تا مهلع ع الابو كلذ راصف ةربج هللا انرأ : اولاق ىسوم موقو ؛ اهورةع 7 ةقانلا || اولأس حاص

 اولوتلاتقلا مهلع بتك 0 ىلاعت لاق هللا لبس ىف لتاقن اكلم انل ثعبا : مل ىنل اولاق ليئارسإ

 موثو نا :اوارفك م اهولا دق (هئم كلااي ق>ا 0 لعكلملا هل ناوكي ىأ اولاقو مهنم الي اقالإ

 ا اهوطوع ا وطعأ ايلف اولأ- "” كلعا ذاق لا 5 هن كا مم 00 ةدكاشلل | | اع

 ! راكي ةلوأ : لاق ىلاعت هنإ : ليق ناف كلذ عءاس كلوت طا ن نإ ملعاف اي نعاولأست

 اف موق اهنع لأس.دق: لوقيب نأ ىلوالا ناكو (مكلبق نم موق اهأس دق) انهه لاق مث (ءايشأ نع

 6 ةلاج نع لاؤسلا نع ةرابع علا نع لالا نأ 3 للا 5 نييهجو نه باو كك ان ان 0

 هةر لاا هلع يل قارنا يظن قعر اعدت قفل لال اقل دن نبع نم( ةقحووا لا ىجأ

 دنع نعو مثردلا ةفص نع هتلأس أ مثردلا نع هتلأس 5 لاقيو مثردلا هفم تيلط كك امهرد

 الأس مف « ءانسلا ند. ةذئاملا لازناو ١ «ةزحصلا نم ةقاناا جارخا هللا نم انك امنا نوءهدقتملاف

 لاو>أ نع اولأس امناو ؛ كلذ اولأسام مهف ٍلسو هيلع هللا لص ده باعصأ امأو : ءىثلا سفن

 نيمسقلا 5 نأ الأ اضيأ ةرابعلا كفلذ+ 0 , عونلا ف نالاؤسلا ةفلخخ) أبلف « امتافصو ءالعإللا

 رطخ هيفو . هيلا ةجاحال امف عورشو : لوضفلا ف ضوخ هنأ وهو «دحاو فصو ىف ناكرتشي

 دنع زارت>الا لقاعلا ىلع بدل ؛ ةدسفملا رطخ هيف نيكل هيأ جا اتحال ىذلا ملا ةكدفألا

 ُّق نيمدقتملا كئاوالل نوب ته ءايقألا 00 نع كاوا ّق 1 هيلع لح موق نأ ىلاعت نيف

 . هيف ةدئافال امف اضوخو الوضف امهنم دحاو لكذوك ف ءابذألا فالك كا وس

 انج ىلا ناك لا (اهأس دق) هلوق ىف ءاح لا نأ كاوا قف (ىناثلا هجولاو

 ىلا ةدسافلا تالاؤ لا كلت لانا ردفتلاو « ءانشإللا كلت نع مهتالاؤس ىلا ةدئاع لب « اهنع

 : نبرفاك ام زىحصأ ع ايد ألف « مكسب نم موق اهومتركذ

 : لئاسم ةبآلا ىف (ماح الو ةليصو الو ةبئاس ال و ةريح نم هللا لعج ام )ل ىلاعت هلق



 كميل يح ل 2 ل يع يي ب 0:5: 5: يلا يي

 ١٠٠ا/ ةيآلا «ميلح روفغ هللاو اهنع هللا افعد ىلاعت هلوق

 باتكلا ف هركذ رحب ل .ئث نعلاؤدلا : امهدتبأ : نيمشق ىلع لاؤسلا نأ .ةيآلا ليوأت ىف :قاثلا
 (مكؤست مل دبت نا ءاشأ نع اولاستاال) هلوقب هنع ىو لاوسلا ادهف (هرجؤلا نما و 0

 ىغبذي 0 مل عماسلا نكل نآرقلا هب لزن ءىش نع لاؤسلا (لاؤسلا نم ىناثلا عونلاوإ)

 ىف ةدئافلاو ( 5ل دنت نآرقلا لؤني نيح ابنع أولأست"نا و) هلزوش تارملاؤهو بحار لاّوسلا انههف

 هنم عونمم لا 5 عاونأ عيمج نأ مموأ لاؤسلا نم.ىلوآلا ةيآلا ىف عنم امل هنأ مسقلا اذه 1

 . مسقلا كلذ نع مسقلا اذهل ازييمت كلذ ركذف

 (ءايشأنعاولأ :ال)هلوق ىفةروكذملا ءايشأللاىلا دئاعريمضلا اذه (اهنعاولأستن او) هلوق ليق ناف

 : اعم.ارباج وااغزرم اينعالارقسلا قوكي نأ اينايغإ باشا زي فيارمين 05

 تاوقلا الوزن علق اعوتعالبتع لالا نروكم نأ انتاج كوالا ا نزيك ايه طا وقنا كانك

 نوك ى امهنأ الإ بم قيفلشع نون ؛اناك نإ ىاافينأ# ىاتلاو ماها ناوقلا كر كيل لاا

 ةقيفحلا ىف اناك نإو ريمضلا داحنا نسح هجولا اذهلف . دحاو ءىث هنع الوسم امهنم دحاوو لك

 . نيفلتخي نيعون

 كل نع ةهتالا وس لعلد: (ناننقأ نع اولأستال) هلوق نإ 4ةيآلا ليوأت ىف ثلاثلا هجولال

 نيب نآرقلا لزني نيح تالاوسلا كلت نع: اولأست نإو ىأ (اهنع اولأشت نإو) لوقف. ءايشاللا

 لاؤسلا بحب هنأ ةيآلا هذه نم دارملا نأ لصاحلاو . المأ ةزئاج ىه له تالأوسلا كلت نأ مل

 .نل مأءاذكو اذك- قعالاةوتلا نوكأ له هلو“ الإ

 مكلئاسم نم فاس امع هللا افع : لوآلا :هوجو هيفو «امنع هللا افعل ىلاعت لاق ا

 اًرلأس ىلا“ءايشالا تلات نأ زد كات هنأ.« [ىاتلابب اهلل لإ "ادد لم تان للا مكباضغإو

 0 امم تالاؤسلا كلت دنع ربظ امع ىنعي (اهنع هللا افع) لاقف ؛ مهتءاس ل تيدبأ نإ امنع

 انعأ نحاس ل: ريدعتلاو ٠ ريخأتو مدقت ةيآلا ىف : ننلاثلا : مكيلع فدلكتلا ف قعلاو لفشو

 طلاب امعت ريغ نم ماقتسا اذإ مالكلا نال فيعض اذهو (كوت كدب نأ) ةيآلا ىف اهنع هللا افع

 فكو اهنع كسمأ ىأ (اهنع هللا افع) هلوقف هجولا اذه ىلعو . ريخأتلاو ميدقتلا ىلإ ريصملا رحب ل

 ليلا ةقدص نع 5 توفعء» مالسلاو ةالصلا هيلع ةلرمكب ااه فرت اف فاكي مو اهركذ, نع

 اهطاقساب نع تففخ ىأ «قيقرلاو

 اهنع هللا افع هلوق نم دارملا نأ ىلع لدت ةيآلا هذهو «مياح روفغ هللاوإل ىلاعت لاق مث

 لوألا هجولا يف هانركذ ام



 ةيآلا «5كل دبت نآرقلا لزني نيح اهنع اولأست نإود ىلاعت هلوق 07

 ءالؤه ىتءاج انلوقك ٠ عضاوملا عج ىف عفرلا لوصحب مكحن نأ انهزل « عفرلا بجوت ةيلعافلا

 كالوأ 0 لوقا ]دكفب ضن هضراغ اذإ الإ ءهب لكمعيف كلذ نمايقلا : لوقت.لب اذبه ىب رضو

 . قاسكلا لع جاجزلا

 ىلعماقف « ةلأسملا اورثك أف سو هيلع هللا لص ىننلا اولأس مهنا سنأ ىور 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 هللا دبع ماقف «هب كتثدحالا اذه ىءاقم ىف تمدام ءىث نع ىولأ تال هتلاوف ىنولس» لاقف ردنمل

 لاقو«سيق نب ةفاذح كوبأ» لاقف ىبأ نم هللا ىناي لاقف « هبسنف نعطي ناكو ىمبسلا ةفاذح نا

 001 1 مالك ادلع للا 2) لوسراب قصحع نب ةشاكع ىوزيو كلاقي ني قارس
 كنمؤيامو كحيو» مالسلاو ةالصلاهيلع : لاقف , ةثالث وأ نيترم داعأىتح ملسو هيلع هللا ىبص هلل

 قوك رتاف مرفكل مكر ولو' متكرنل تبجو ولو « تبجول معن تلق ول هللاو معذ لوقأ برأ
 اذإو متعطتسا ام هنم اوتئاف ءىثب مكر مأ اذاف مهلاؤس ةرثكب مكلبق ناك نم كلله اماف كتكرتام

 00 املو «رانلا» ىف لاقف ىنأ نبأ هللا لوسرا# لاقف رخآ ماقو «هوينتجاف ءىث نع مكتمل

 هللا لزناف اين دمحمبو انيد مالسالابو ابر هللاب انيضر : لاقو رمع ماق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 . ةيآلا هذه ىلاعت

 003 ارروط ةركي موتك لاو ج] روهظ ىلا دوي انهن ءاسمالا نع كاملا نأ ملعاو

 الآ لا فان ةيلك تيلكت ل اع تكس نإ لكاشلاب ١ ىلإ و ال اق عش ةناش_فلاك هيلع كلير

 امأو « حضتفيف هيبأ ريغب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هقحلي نأ نمأي مل هناف هيأ نع لأس ىذلا

 ىف نيباسملا مظعأ تنرإ» هيف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق نم نوكي نأ داكدقف جحلا نع لئاسلا

 ناكو «ماع لك ىف باحيا جحلا ىف لوقي نأ نمؤي ملذإ لالح مرحتل اببس ناكن م امرج نيبلسملا

 نيب كرتو « هوذتجاف مرح امو ؛هواحتساف لحأ اف مرحو لحأ هللا نإ : لوقي ريمع نب ديبع

 : ىنشخلا ةبلعث وبأ لاقو ةيآلا هذه ولتي م“ « ىلاعتهللا نم وفعكلذف : اهمرحي ملو اهللحي مل ءايشأ كلذ

 ا ااا ا دودح دادح ور, اه وكيتت الف ءايشأ .نع ىهنو ؛ اهوعسضت الف ضن رف ضرق هللا نإ

 . اهنع اوثحبت الف نايسن ريغ نم ءايشأ نع افعو

 نيب هنأ : لوألا : هوجو هيفو «5كل دبت نآرقلا لزني نيح اهنع اولأست ناول ىلاعت لاق مث

 نإ مهنأ ةيآلا هذب نيب مث مهتاس مهل تيدبأ نا اهنع اولأس ىتلا ءايشالا كلت نأ ىلوألا ةيآلاب

 مهل تيدبأ ناو ؛ مل تيدبأ اهنع اولأس نا مهنأ مالكلا لصاح ناكف « محل تيديأ اهنع اولأس

 هجولاو . مهرسي الو مثءوسي اد مهل رهظ اهنع اولأس نا مهنأ نيتمدقملا عومج نم مزليف ؛ مهتءاس



 ٠١6 ةيآلاء؟ؤستكلدبت نا ءايشأنعا ولاستال اونمآ نيذلا اهحأاي 2 ىلاعت لوم

 دعي فلاخ نم لكف ترهظ ول ابهنأ لثم 1 ءوسيأم بجوب اهراهظإ لعلو ىعسو ىف سيل كلذو

 هللا لص لوسرلا نوبلاطي رافكلا اوعمس امل نييلسملا نإ مث « ايندلا ىف باقعلا بجوتسا كلذ

 نأ ىغبنيال مهنأ ةيآلا هذه ىف اوفرعف اهروهظىلإ ليم مهمولقىف عقو : تازجعملا هذبب ٍلسو هيلع

 8 مثءوسيأم بجرب اهروهظ ناكا رف كلذ اويلطي

 رومألا اوكرتاف (نومةكت امو نودبتام لعي هللاو) هلوقب لصتم اذه نأ 4 ثلاثلا هجولا)

 . كوست ركل دبت نإ ةيفنم لاوحأ نع اولأست الو اهرهاوظ ىلع
 هوجو فرصلا عانتما ببس ىف نييوحنللو ةفرصنمريغ اهتأو .ىثعمج ءايشأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 عامتجا اولقثتساف ءالعف نزو ىلع ءآيش لصالا ىف هعمج ءىثث انلوق : هيويسو ليلخلا لاق : لولا

 كلذو « ءاعفل تءاجف ةملكلا لوأ ىلا لعفلا مال ىه ىتاا ىلوألا ةزمحلا اواقنف « هرخآ ىف نيتزمهلا

 . ىلايب ارطخ نانثاو : روكذ» اهنم دحاو : هجوأ ةثالثل فرصااعنم بجوي

 ارح ثم“ العن نؤؤ# لع طاألا ف تاكا فل اءنالكللا: نأ رفا روكتدملاةلوعاو ثالؤ كلازاعأ

 ناك ءايشأ تلعج مث ءايش لصالا ىف تناكامل اهنأ : ىناثلاو : ءارمح فرصني مل 5 فرضنت ل مرجال

 : ثلاثلا . فرصلا منه بابسأ دحأ لدعلاو ؛ رفزورفازو ؛ رمعو سماع ىف اك لودعملاب اهبدشت كلذ

 فرحلا اهنم عطق اهنأ تيح نم ةملكلاو : هلوأ هانلعجو هنم ريخالا فرحلا انعطق امل انأ وهو

 فرالا كلذ نأ تيح نمو . بارعالا لبقيال ةملكلا فصنو « ةملكلا فصنك تراص ريخأألا

 مرج الف « اهماّي ةيقاب اهنأأك ةملكلا تناك . اطوأب هانقبصلأ لب . ةيلكلاب هانفذحام اهنم هانعطق ىذلا

 : ماقملااذهىف لابلاب رطخاماذهف 2 ةلاخلا هذه ىلع اميذت 2 ضعي ناودكارغالا هود و ضعل ؛ ةاعم

 ءايشأ نأ وهو : ءارفلاو شفخألا هركذ ام فرسلا عنم ىف ببسلا ناب ىف «ىناثلا هجولا))

 ؛ ةزمهلا اومدقف نيتزمحلاو ءايلا عامتجا اولقثتسا مهنإ مث . ءايفصأو ءاقدصأ هلوقك «ءالعفأ هنزو

 ”قرصلا “هيف رجال نم كلذ نأكو دال فأ و ءاهدص )نزار لع ءادشأ لحاألا ف رانا نإك اق

 !انزعل| وكف

 هوفرصي مل مهنأ الإ «لاعفأ نزو ىلع ءايشأ نأ وهو : ىناسكلا هركذ ام (ثلاشلا هجولا إل

 ]+ نأ ىدنعو 2 نارا فر النأجاجزلاهمزلأو ؛ءارفصوءارمح رهاظلاف اهيش ةزاؤكلل

 هب لمعلا كرتدنأالإ  ءامسأو ءانبأ ىف كلذ ىضتقي سارقلا : لوقي نأ اسكلل ناآأل « ءىثب سيل جاجزلا

 , سايقلا ىلع هيف ىرجلا بجوف ءايشأ ظفل ف صنلادجوي لو: سايقاا نم ىوقأ صنلا نآل «صنلل

 انلق اذإ انأ ىرت الأ « دارطالا بجوتال ةيوحتلا للعلا نأ لع اوقفتا نيبوحنلا نم نيققحملا نآلو

 «إل  رخف - ١؛»



 ةيآلا«ىقست كلدبتنا اقنع اولاستال اوما نيدلا اهداء ان د قاعتدل وت 6
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 تاس هع سرت ه هاه نط مإي_ هرم اسس

 2 10 نير فاك اب اوحصا مث مكب نم موق الأس

 طعما انزع

 « تايناحورلا ملاع ىف اثيبخ نوكي ىذلا نأ ىندي (ثييخلا ةرثك كبحيأ ولو> ىلاعت لاق مث

 هرادقم ةرثك عم هنأ الإ « ةذللا ميظعو ؛ رادقملا ريثك نوكيو ؛ تايناوسجلا ملاع ىف ابيط نوكي دق

 امملا ىلا , ةيدمرسلا ةيدبالا ةيقابلا تاداعسلا نه نامرحلل ببس « هنادجو برقو هلواذتم ةذاذلو

 كييأ ولو ثينخلاف كلذك مالا ناكاذإو (كبر دنع ريخ تاحلاصلا تايقابلاو) هلوقب ةراشالا

 تاداعسلاب جاهتبالاو ةعاطلاو ةبحلاو ةفرعملا وه ىذلا بيطلل ايواسم نوكي نأ عنتمي «هترثك

 .اةئايرلا تاءاركلاو ةيناخورلا

 هر متنا ةطملا نناكا ردكتلاو "اة ةغاظلا "نأ ةزيمكتلا تا غرتلا هذه" لاعت كد انتو

 هذه دعب هللا اوقتاف ىأ مكرم مكلعل بابلألا ىلوأأي هللا اوقتاف ) ىلاعت لاقف ءاهدكؤإ رخآ

 بلاطملاب نيزئاف نوريصت ملعل هتفلاخم ىلع اومدقت الو ؛ ةيوقلا تافيرعتلاو « ةيلجلا تانايبلا
 . ةلجالاو ةلجاغلا ةينيدلاوةيوندلا

 : لئاسم ةيالاىف 6عوست ل دن نإ اءاشل قع اول اهناال اوتطا» نينل مالكا راج هلوق

 ىلعام) لاق امل ىلاعت هنأ :لوآلا : هوجو اهلبق امب ةيآلا هذه لاصتا ىف « لوألا ةل أسملا)

 ملامو هل نيداقنم اونوكو « هوذفت وكيلا لوسرلا هغلبام . لاقهن اك ريدقتلا راص (غالبلاالإ لوسرلا

 ل هي يلتمالاو مخ ىناف انما وص رحال و :ةنعا اولأشت الف مكيلا لوسرلا هغابي

 تل! مكيلع قشيو مكيلع لقثيام فيلاكتلا نم دسافلا ضوخلا كلذ ببسب ماج اعرف

 هتوبلاطي اوناكرافكلا نإ مث ؛ ةلاسرلل هنم ءاعدا اذهو (غالبلا الإ لوسرلا ىلعام) لاق امل ىلاعت
 كل نمؤننل اولاقو) مهنع ًايك احىلاعت لاقاك تنعتلا ليبس ىلع رخأ تازجعمب ؛ تازجعملاروهظ دعب

 ىنعملاو (الوسر ًارشب الإ تنك له ىبر ناحبس لق) هلوق ىلإ (اعوبني ضرألا نم انل رجفت ىتح
 ةدك لع ةلالدلا 9 دق نلاعت .هللأو ٠ مكيلا ماكحالاو عئارشلاو ةلاسرلا غيلبتب ت اة

 مكحت لا بأي م ةدايزلا باط ا دعبف 2 تا زجعملا نم ةريثك عاونأ رابظاب « اذكر ىاوعد



 .١ ةيالا « غالبلاالإ لوسرلا ىلعام» ىلاعت هلوق

 زر م 0 رب هر 00-6

 )0 0 نا و نودبتام لع هللاو غ الحلا لإ !لوسرلا لع 8

 ه- هم 60

 ل 0 هللا زفات توك ا راك كك اور بِطلاَو كيلا ىوتسيال

 :» ن 0 0

 لاكن ملعاو (نومتكت امونودبتام)لعي هتلاو غالبلا الإ لوسرلا ىلعام إل ىلاعت لاق مْ

 تيكتلاب هعبإ (مي>ر روفغ هللا نأو باقعلا ديدش هللا نإ) هلوقب بيغرتلاو بيهرتلا مدق امل

 رمالاقب و ةديعلا ع جرخ > غلب الف خيلبتلاب | انك كك (غالبلا الإ لوسرلا ىلعام) هلوقب

 نإاو : تاققلا ديدش هللا نأ اورلعاذ متفلاخ ناف ٠ نومتكت امبو نود: امب ملاعانأو ميناج نم

 . محر روفغ هللا نا ارالعا متعطأ

 «بيطلاو ثيبخلا ىوتسيال لقر) ىلاعت لاق مث

 باقعلا:ديدش هللا نأ اوبلعا) هلوقب ةعاطلا ف بغرو ةيصعملا نع رجز امل : ىلاعت هنأ معا

 ةعاطلا ىف بيغرتلاب هعبتأ مث (غالبلاالإ ل وسرلا للعام) هلوقب فيلكتلاب هعبتأ مث (محرروفغ هللا نأو

 ةعاطلا ف بيغرتلا نمرخآ عونب هعبتأ (نومتكتامو نودبتام معي هللاو) هلوقب ةيصعملانع ريفنتااو

 : امهدحأ :نامسق بيطلاوثيبخلا نال كلذو(بيطلاو ث دبا ىوتسي ال لق)لاقف ةيصءملا نعريفنتلاو

 ةناعيورلا تالا يح أو ماو رن وكب ىذا: ناثلاو ؛ دحأ لكل ضاط رهو ءان( + ند 22

 مسجلا نآآل كلذو « ىلاعت هللا ةعاطو ىلاعت هللا ةفرعم ةيناحورلا تابيطلا ثنطأ و ؟ةنصخملاو لحلا

 حاورألا كلذكف « ةميلسلا عابطلا بابرأ دنع ارذقتسم ريصي تاساجنلا نم ءىث هب قصتلي ىذلا

 ةلماكلا حاورالا دنع ةرذقتسم ريصت ىلاعت هللا ةعاط نع ضارعءالاو هللاب لوجلاب ةفوصوملا

 راونأب ةقرشم ريصت اهناف « ىلاعت هللا ةمدخ ىلع ةبظاوملا ىلاعت هللاب ةفراعلا حاورالا امأو . ةسدقملا

 ماع ىف بيطلاو ثيبخلا نأ كو . ةرهاطلا ةسدقملا حاورألا ند برقلاب ةجهتبم ةيملالا فراعملا

 ملاع ىف امهنيب ةنيابملا لب « نايوتسي ال تايناخورلا ماع ىف كلذكحف . نايوتسي ال تاينامسجلا

 اأو« ةزطتخم اهببظ هتعفتمو ]ل يلق شقا كيلا ةمع ةارعم نال531] تاكل

 ةماذ: ةميظع هتعقتف ىاحيوزلا كييطلا يِئظو؛ ةيديأ ةنمئاذ ةميظغاة تر ف ىاحا ورلد
 نم ةقفارملاو ءنيبارقملا ةكتالملا ةرمزاف طااخإإلاو ةةزملابلا كلر نارك 0ك اما هلا ل ا

 ريفثتلاو ةعاطلا ىف بيغرتلا هوجو مظعأ نم اذه ناكف ؛ نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا



 ةيآلا ءمحر روفغ هللا نأو باقعلاديدش هللا نأ اودلعاد» ىلاعت هلوق 20٠١

 مى 05 7 011 سآك مه ممم

 «ة/8» م روفغ هللا | كاملا كب دش هللا || ويلعا

” 7 5-8 -14 

 ضم ىف نامألا ل وصحلا اببس كلذ ريصي ىتح مه.ولق ىف ةيعكلا ميظعت ءاقلاوهو « فيطال!قيرطلا اذهم

 اذهو «نامزلا كلذىفو « ناكملا كلذ ىف مهشاعم حلاصم ميقتست ذئنيف-. ةنمزألا ضعب ىفو ؛ ةنكمألا

 ةمكحم هلاعفأ نا نولوةي مهناف ؛ امللاع ىلاعت هنوك ىلع نوملكتملا هب كسمت ىذلا ليلدلا هنيعي وه

 بواقىةبعكلا ميظعت ءاَقلا نا مواعملانمو . املاع ناككلذك ناك نم لكو ٠ حاصملل ةقباطم ةنقتم

 كلذ رمل ةنسزاللا[|ضعب ىو هةنكماللا :ضعب ف نمالا لوشللابببس كلذ اريلقي نأت لجأ بورغلا

 اليلد كلذ نوكيف ؛ ماكحالاو ناقتالا ةياغ ىف لعف « ةشيعملا حاصم ليصحت ىلع مهرادتقا ببس

 كلذ لاق مرج الف ؛ تامولعملا عيمجي ملاع ىلاعتو هناحبس ملاعلا عئاص نأ ىلع : ارهاب ًاناهريو ًارهاق

 مكح لعفو فيطل ريبدت هنأ اوملعتف , هيف اوركفتت نأ لجل فيطللا رييدتلا كلذ ىأ (اوملعتل)

 هباع نأ متقرع : كلذ متةرع اذإ م (ضرالا فامو تاومسلا ىفام ملعي هللا كارلا راقي دعم

 ضعبلاب ًاصوصخم نوكينأ عنتما «كلذك ناكامو ؛ دوجولا ةبجاوةيلزأ ةميدق ةفصولاعتو هناحبس

 املاع هناحبس هللا ناك ؛ كلذك ناك اذإو « تامولعملا عيمجب ًاقلعتم هنوك بجوف ؛ ضعبلا نود

 هلا ده" ةييزتلا | ةها6دخلا انف( ملع ءىبث لكب هلل نأو) لاق كلذلف ٠ تامولءملا عيمجب

 . هللا انأده نأ الول ىدتبنل انك امو اذهل اناده ىذلا هلل دماو

 عاونأ ىلاعت هللا ركذ امل 4 محر روفغ هللا نأو باقعلا ديدش هللا نأ اوملعا إ ىلاعت هلوق

 هيلع لاق 6 فوذلاو ءاجرلاب الإ متيال نامبالا نآل ؛ باقعلا ديدش هنأ هدعب رك ذ « هدابعب هتمحر

 وهو ةمحرلا ىلع لديام هبيقع ركذمم «الدتعال هؤاجرو نمؤملا فو نزو ول» مالسلاو ةالصلا

 هتمحر عاونأ لبق امف ركذ ىلاعت هنآل ٠ باغأ ةمحرلا بناج نأ ىلع لدي كلذو امحر اروفغ هنوك

 ادع 0 ا لح ايل ايو 0

 متحلا نأ رهاظااو« ةمحرلا لجال ناكداحيالاو قلخلا ءادتبا نأ ىهو ةقبقد ىلع هيبنت اذهو ؛ امحر

 . . ةمحرلا ىلع الإ نوكيال



 بع الا نس رالا ناب كل لال ملعي هللا نأ اوملعتل كاذ» ىلاعتهلوق

 اوراضو تاراجتلاو رافد لع |ردقو فردا كلر مارحلا رولا لخد اذاف « ضعل ىلع

 لوط مهيفكي ناكام تاوقالا نم مارحلا رهشلا ىف نؤاصحي اوناكو محلاومأو مهسفنأ ىلع نينمآ

 ماوقل ابيس مارحلارهشلا ناكف ةدشلاو عوجلانم اونافتو اوكمل مارا رهشلا ةمرح الولف « ةنسلا

 . جحلا كسانم ةماقا ببسب ميظعلا باوثلا باستك ال ببس وهف : اضيأ ايندلا ىف مهتشيعم

 هنآل دحاولا ظفلب اهنع ربع هنأ الا ةعبرألا مرحلا رهشالا مارحلا رهشلاب دارأ ىلاعت هنأ ٍلعاو

 ىدهمامىدهلا نال ؛ سانلا مايقلاببس ناك امتاوهو ىدهلاوهف : تلاثلاامأو . سنجلا بهذم هب بهذ

 امأو . ءارقفلا ةشيعمل اماوقوىدببلل اكسن كلذ نوكبيف ءارقفلا لع هل قرفيو كانه بذيو تيبلا ىلا

 هل ضرعتيمل مار. !رهشلا ىف تيبلا دصق نم نأ سانلل امايق امنوك ىف هجولاو « دئالقلا وهف : عبارلا

 مرحلا ةرجش ءاحل نم هسفن دلقو هدلق دقو « ىده هعمو مارا ربشلا ريغ ىف هدصق نمو ؛ دحأ

 هل ضرعتي الفع وجلا نم توميو ؛ ادلقم ىدحلا قاب برعلا نم د>اولا نأ ىتح ؛ دأ هل ضرءتيمل

 ميظعت ممولق ىف عقوأ ىلاعت هللا نآل ناك اما كلذ لكو ء اضيأ اهبحاص امل ضرعتي ملو « ةتبلا

 هللا ركذ ايلف « تافاخلاو تافآلا عيمج نم انمآ راص هيلا برقت وأ هدصق نم لكف ؛ مارحلا تيبلا

 ىدهلاو مارخلار بشلا ىهو ؛ ةثالثلا هذه هدعب ركذ سانلل امايق مارا تيبلا ةبعكلا لعج هنأ ىلاعت

 ناكف « مارحلا تيبلا ىلإ اهءاستنال ةشيعملا ماوقل اببس تراص امنا ةثالثلا هذه نآل دئالقلاو

 هف رش ةياغو تيبلا اذه ةمظع ىلع اليلد كلذ

 لكب هللا نأو ضرألا ىفامو تاومسلا ىف ام ملعي هللا نأ اودلعتل كلذإل ىلاعت لاق مث

 «ملع ءىشن

 ةراغلاو لتقلا لع ديدشلا صرحلا برعلا عابط ىضتقم نأ لزألا ىف لع امل ىلاعت هنأ : ىنعملاو

 ىداللو 2 ةشيعملا عفانم نم هيلا نوجاتح | ليصحت نع اورجعل ةلاخلا هذه 0و6 تمأد ول هنأ معو

 ايوق اداقتعا مه.ولق ىف قلأ هنأ وهو . افيطا اريبدت كلذ ىف رد « ةيلكلاب مبعاطقناو مهئانف ىلإ كلذ

 رردعلا قو 6 مارا دليلا ف نماللا لوح انيس كلذ راصف ) 5 ميظعتو مارحلا تيبلا ميظعت َّق

 هيلا نوجاتحي ام ليصحت ىلع اوردق ؛«نامزلا اذه ىفو ناكملا اذه ىف نمآلا لصح ابلف : مارحلا

 رييدتلا اذه لثم نأ مولعملا نمو « مرشاعم حاصم 0 فا ناكل اذه قو » نامزلا اذه ف

 نا ملعي ىتح تايئزجلاو تايلكلا نم تامولعملا عيمجي املاع لزاللا ىف ىلاعت ناكاذإ الإ نكمي ال
 الإ كلذ عفد نكميال هنأو « لسنلا عاطقناو ءانفلا ىلإ مهب ىضفي كلذ نأو « مبعابط ىلع بلاغ رشلا



 ةيآلا «مارهلا تيباا ةبعكلاهّللا لعجو ىلاعت هلوق !١

 بعاك جرخو اهي أتن اذإ ةيراجلل لاقي « ابعافترال ةسبعك ةبعكسلا تيعس ((ةثلاثل ةلأسملا))

 رهتشاوايندلا ف اهركذ عفترا امل ةبعكلاف « قاسلانم هوتنل ابعك ىمسيناسنالا بعكو ؛ باعكو

 هك داع قدام هنأ مظع نمل نولوقي مهناف كلذلو « مسالا اذهب تيس ملاعلا ىف اهرمأ

 رمآألا هب ميقتسي ام وهو « موقي ماق نم هنآل ماوق هلصأ سانلل امايق هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 ةكم لهأ نأ : لوالا : اهوجو سانلا حلاصم ماوقل اببس ةبعكلا نوك ىف انبه اوركذ مث « حلصيو

 ةكم ناف « ةنسلا لوط هيلا نوجاتحي ام مهنم اورتشيل مهدنع قاذآلا لهأ روضح ىلإ نيجاتحم اوناك

 ةمظعمةبعكلا لعج ىلاعت هللا « هيلا وجات< ام امفدجوي ايلقو عرز الو ايف عرضال ةقيض ةدلب

 ةراجتلا لج ال قيمع جف لك نم اهيلا نورفاسيف « اهترايز ىف نيبغار ايندلا لهأ راص ىّبح بولقلا ىف

 برعلاأ ”قاثلا ٠ كملقأ لع معنلا غابسال ابيسكلذراصف « تايبتشملاو بلاطملا عيمجب 0

 0 ملاومأ ىلعو مبسفنأ ىلع نينمآ مرحلا لهأ ناكف « مرخا ىف الإ نوريغيو نولتاقتي اوناك

 ىلإ اجتلامث تايانجلا .ظعأ لجرلا ىنج ولو ؛ هل ضرعتي مل مرحلا ىف هنبا وأ هيبأ لتاق لجرلا ىتا ول
 (مهلو> نم سانلا فطختيو انمآ امرح انلعج انأ اورب ل وأ) ىلاعت لاق اذهلو هل ضرعتي مل مرحلا

 لكو ةسمايقلا موي ىلا قلخلا ةداسو هتصاخو هللا لهأ ةبعكلا ببسب اوراص ةكم لهأ نأ : ثلاثلا

 لعجام ببسي مهنيد ىف سانلل اماوق ةبعكسلا لعج ىلاعت هنأ : عبارلاو . مبمظعيو مهيلا برقتي دحأ

 عفرو « تايطخلا طحل ايبس كسانملا كلت لعجو : ةفيرشلا تاعاطلاو ةميظعلا كسانملا نم اهف

 . تاما ركلا هرثك وو تاج رذلا

 عفانملا ةرثكب امإ ةشيعملا ماوق نآل كلذو ؛ هوجولا هذه عيمج ىلع ةيآلا لمح دعبب ال هنأ ملعاو

 هاجلا لوصحب اماو « ىتاثلا هجولا وهو رامضلا عفدب امإو ؛ هانركحذ ىذلا لوألا هجولا وهو

 ايس ةبمكحلا تناكادلف ؛ عبارلا هجولا وهو نندلا لوصح اماو ؛ ثلاثلا هجولا وهو ةسايرلاو

 ةبعكلا نأ تبث ةعبرالا هذبم الإ سيل ةشيعملا ماوق نأ تبثو « ةعبرألا ماةالا هذه لوصحل

 . سانلا مإوقل ببس

 نسح امناو « برعلا مثو سانلا ضعبل ىأ (سانلل امايق) هلوقب دارملا (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 مهتدلب لهأالا نوديربال مهناف اذك اوعنصواذك اولعف سانلا اولاق اذإ دلب لكل هأ نآل زاجلا اذه

 . مهتداع قفو ىلع باطخلا اذهب اوبطوخ ببسلا اذهلف

 سانلا مايقل اببس ءايشأ ةعبرأ لعج ىلاعت هنأ ىلع ةلاد ةيآلا نأ لعا (ةسداسلا ةلأسملا)

 مارحلا رهشلا وهف : يناثلا امأو « سانلا مايقل ايبس موك ىنعم انين دقو ةبعكلا : لوألا . مهما وقو



 5 ةيدلا.«ءاززلبا هسا ةينكتلا هسا ردك حال اعلا

 ىلا ل رثلا نسال افاق 0 0
٠. 

 نرخ ع هعمل | 4 2 2 7 2 مس 11 راس أ 2 -- 5 هه

 لكب هليأ نو ضرالاى امو ا ومسلا ا ملعي هّنلأ نأ ملل كلذ دئالقلاو

 مك ل 0_-

 «ةا/» ميلع ءىش

 هلكأي نأ ىنأف مرح وهو شحو رامح لجر هيلا ىدهأ هللا لوسر نأ نوملعتأ عجتأ نم انهه

 . معن اولاقف

 ؛ هل داطصيالو مرحنلا هداطصيال نأ طرشب مرحملل حابم ديصلا محل نأ (ىناثلا لوقااوإل

 لوبمر تعم : لاق راج نع هتلس .ىف دواد وبأ ىورام هض ةجيللاو هللا ةحر ىفاقلا لوو 2

 «مكل داصي وأ هوديصت ملام لالح كل ربلا ديص» لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 همحر ةفينح ىنأ لوقوهو هل لح هتراشاو هتناعا ريغب مرحلا ديص اذإ هنأ (ثلاثلا لوقلاوإ)

 لوكا الاسف هل نيمرخ باححأ, ىف لال وهو شح و راخ ءاطخإ 8| هداتق يانغ 0

 بجوأ ءىث هن نم قب له : لاقف . ال اولاقف متنعأ له مترشأ له : لاقف هنع سو هيلع هللا للص
 ليصفت ريغ نم ةناعالاو ةراشالا مدع دنع ةحابالا

 ىف ىناثلاو ؛ دحاولا ربخي نآرقلا مومع صيصخت ىلع ناعرفم نيلوقلا نيذه نأ معاو

 فعضلا ةياغ

 ابظاوم ءرملا نوكيل ديدهتلا هنم دوصقملاو «نورش# هيلا ىذلا هللا اوقتاوإإ ىلاعت لاق مث

 ةيصعملا نع ازرتحم ةعاطلا لع

 «دئالقلاو ىدلاو مارخلا ربشلاو سانلل امايق مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا لعج ل ىلاعت هلوق

 ىلع دايطصالا ةمدقتملا ةيآلا ىف مرح ىلاعت هللا نأ وه ءابلبق امب ةيآلا هذه لاصتا نأ ملعا

 نع سانلا نمآل ببس وه كإذكتف « ريطلاو ش>ولا نمل ببس هنأ م مرحلا نأ نيبف ؛ مرحلا
 لئاسم هيفو , ةرخآلاو انندلا ىف تاداعسلاو تاريخلا لوصل-:تبسو : تافاخملاو تافآلا

 تامبم حالصاب امئاق هنوك ىف ةغلابملا هانعمو ؛ فلأ ريغب اق صاع نبا أرق (ىوألا ةلأسملا))

 ءاسنلا ةروس ىف كلذ انيصقتسا دقو . فلاألاب نوقابلاو (امق انيد) ىلاعت هلوقك سانا

 لولا الس طم ان 3 اقل مكحو نيب هنأ : لوألا : نالوق هيف لعج 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هبلا برقتلاو هديظعتل سانلا بولق ىف يعاودلا قلخب يناثلاو , فيرعتلاو رمأإلاب



 ةيآلا «امرح متمدام ربلا ديص مكيلعمرحو» ىلاعتهلوق 6

 همحر ةفينح وبأ لاقو . ةللحم رحبلا ىف ةيفاطلا ةكمسلا : هللا همحر ىعفاشلا لاق «ةثلاثلا ةلأسملا)

 نأ بجوف اماعط نوكيف هلكأ نكمي هنا وهف نآرقلا امأ ءربلاو نآرقلا ىعفاشا| ةجح : ةمرحم هللا

 روبطلا وه» رحبلاف مالسلا هيلع هلوةفربلا امأو (هماعطو رحبلا ديص كل لحأ) ىلاعت هلوقل لحي

 «هتتيع للا هّؤام

 « ميقملل ىرطلاف « رفاسملاو ميقملل رحبلاديص ككل لحأ ىنعي ةرايسللو هلوق (ةعبارلا ةلأسملا)

 . رفاسملل ملاملاو

 هنوكل بصتناجاجزلالاق : لوآألا : نابجو , كل اعاتم هلوق باصتتا ىف (ةسماخلا ةلأسملا)

 كركر ةريف اكل هنأ 6 ا عنف هنأ ىلع اليلد ناك كل لحأ : ليق امل هنأ الإ ادكؤم اردصم

 بحاص لاق : ىتاثلا . يلع هللا باتك لاف . كلذ مهيلع بتك هنأ ىلع اليل د ناك (مكابمأ مكيلع

 . مكل اعيتم كل نلجأ أر هلا ال اوطغميةوككل كيصتن ا: فاشنكلا

 (امرح متمدام ربلا ديص مكيلع مرح ورإل ىلاعت لاق مْ

 لئاسم هيفو

 ةروسلا هذه نم عضاوم ةثالث ىف مرحلا ىلع ديصلا ميرحت ركذ ىلاعت هنا (ىلو ألا ةلأسملا)

 ديصلااولتقتال) هلوق نمو (اوداطصاف متللح اذاو) هلوق ىلا (مرح متنأ و ديصلا لحم ريغ) هلوق نم

 (امرح متمدام ربلا ديص كيلع مرحو) هلوق ىلا (مرح منأو

 ربلا ىف الا شيعيال ىذلا امأ . ءاملا ىف الا شيعيال ىذلا وه رحبلا ديص 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 «ةافحلسلا اذه ىعف ؛ ربلا ديص هلك كاذف ىرخأ رحبلا ىفو ةرات ربلا ف شيعي نأ هنكمي ىذلاو

 . ءازجلا هلتاق ىلع بحبو  ربلا ديص نم كلذ لك. ءاملا ريطو ؛ عدفضلاو ؛ناطرسلاو

 ىذلا ديصلا ىف اوفاتخاو « ديصلا هيلع مرح مرحما نأ ىلع نوملسملا قفتا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 رمع نباو سابع نباو لع لوة وهو : لوآلا : لاوقأ ةعبرأ هيف مرحملل لحن له لالحلا هديصي

 هلوق ىلع هيف اولوعو « لاح لكب هيلع مرحب هنأ قداو ىئريوثلا ىو © سوال كلج نا ديعسو

 هداطصاامو مرحلا هداطصاام هيف لخدي ربلا ديص نال كلذو (امرح متمدامربلا ديص مكيلع مر>و)

 هللا دبع نب قحتا نع ليوظلا ديم نعي هتنس ىف دواد,وبأ ائورإو «ربلا ديص كلذ لكو ؛لالحلا

 هيف عنصو اماعط نرامثعل عنصف فئاطلا ىلع نامثع ةفيلخ ثرحلا ناك: لاق هيبأ نع ثرحلا نبا

 ءاخ لوسرلا هءاخ مالساا هيلع بلاط ىنأ نب ىلع ىلا ثعبف شحولا موهلو بيقاعيلاو لجحلا

 ناكنم هللا دشنأ مالسلا هيلع ىلع لاق مث « مرح اناف الالح اتوق ان ومعطأ : ىلع لاَمف لكل اولاقف



 ةأ/ ةنآلا «هماعطور حبلا ديرص 5 لك كك هلوق

 ند وان سا هي أ“ ديل سر

 مكياع مرحو ةراي لاو كَل اع هماَمطَو رحب ُدْيَص مُكَل لح

 طر عا ةنلاصو نوب د

 و ل ا متهدام رب كك

 كلذو , رخآ ءىثبوجو نم عنمب ايفاكهنوكو « بنذلا اذه ىف فاك ماقتنالا اذه نأ ىضتقي اذهف

 . هيلع ءازجلا بجبال نأ ىضتقي

 هعتمأف رفك نمو) هلوق ىفو (هنم هللا مقتنيف داع نمو) هلوق ىف هيودس لاق 4 ةيناثلا ةلأملا)

 وهف داعنمو :ريدقتلاو اردقم ارامضإت اب الا هذه ىفذا (فاخب الف هيرب نمي نف) هلوقىفو (اليلق

 ًأدتبم رامضإنم دب الف ةلابو ؛ ىفاخيال وهف هبرب نمي نمو « هعتمأ انأف رفك نمو ء هنم هللا مقتتي
 فرح لاخدإ ىلإةجاحالف . ءارجهسفنب ريصي لعفلا نأ : هيلع لءادلاو . هتع اريخلعفلا كلذ ريصي

 لاخدا لإ انجتحا ادتملا انرمضأ اذإ امأ اوغل لعفلا لع ءافلا فرح لاخدإ ريصفف هيلع ءارجلا
 1 ملعأ هللاو اوغل ءافلا ريصت الف طرشلاب طيئريل هلع ءافلا فرح

 : لئاسم هيفو (ةرايسللو 5كل اعاتم هماعطو رحبلا ديص كل لحأ ) ىلاعت هلوق

 عيمجو ناتيحلا « سانجأ ةثالثرحبلا نمداصيام ةلمجو .ديصملاديصلاب دارملا (ىلوألا ةلأسملا)

 هللا همحر ةفينحوب ١: لاكف نيذهىوساهف اوفلتخاو , مارح ابعاونأعيمجو عد دافضااو لدا ا
 دارملاو «ةيآلا هذه مومعب هيف اوكسمو ؛ لالح هنا نورثك الاو: ليل ىنأ نبأ لاقو:: مارح هنأ '

 اا هأيملا عيمج رحبلاب

 اوركذو ةرياغملا ىضتقي فطعلاو هديص ىلع رحبلا ماعط فطع ىلاعت هنا 4 ةيناثلا ةلئسملا)إ

 دضام دصلا نأ : ضع هنأ ىطر ىردصلا كك وبار كام ند لانرظ و 0 هنف

 هذخأ ىف ةجلاعم ريغ نم ءاملا هنع بضن وأ رحبلا هظفل امن دجويام ماعطلاو هتايح لاح ةليحلاب

 . عضوملا اذه ىف ليق ام حصالا وه اذه

 هنال ؛ احلمم لعج ىذلا وهف رحبلا ماعط امأو ؛ ىرطلا ؤه رحبلا ديص نأ 4ىاثلا هجولاوإل

 ىعخنلاو لتاقمو بيسملانب ديعسو ريبجنب ديعس لوق وهو ؛ هنع ديصلا مسأ طقس اقيتع راص امل

 : ثلاثلاو . راركسلا مزايف مالا لوأ ىف اديصو ايرط ناكدقف احلام راص ىذلا نآل فيعض وهو

 داظطتعاو “< ؤلؤللا لجل قدا ةاطضصا "لك ةاريغل نازك دز لكقلل نورك داظضإلا 31

 نيبو رحبلا نم دايطصالا نيب رباغتلا لصح دقف اهنانساو ابماظع لجال ةيرحبلا تاناويحلا ضد

 : ملعأ هللاو رحبلا ماعط نم لكألا

 م 2 رغدمو



 . ةيآلا «هنم هللا مقتنيف داع نمو فلس امع هللا افع» ىلاعت هلوق نما

 اقفاوتامهنأ ةلأسملا هذه ىف لصآلاو . اموي عاص فصن لكل موصي هنا هتلادحر 5-7 0

 همحر ةفينح ذأ دنعو « دملاب ردقمىعفاشلا دنع مويلا ماعط نأ الإ ؛ موي ماعطبردقم موصلا نا ىلع

 . نيعلا ةرافك ىف هانركذام ىلع عاص فصنب ردقم هللا

 1ك لدا نإ هلق لف دهسا دع قير ىاوابللا نت اناغعتل وزع معز «ةعباسلا ةلأسملا)

 دحأ ديصلا لتاق لع بجوأ ىلاعت هنا روهملا ةجح : نيمكملا ىلإ هللا همحر نسحلا نب د# لاقو

 هللا همحر دم ةجحو  ءاش اهسأ نيب اريخم ديصلا لتاق نوكي نأ بجوف « ريبختلا لع ةثالثلا هذه

 . اذكرو ذك أ (ايتنم مكنم لدع اوذ هب ركحي) لاقف نيبكحلا ىلإ رايخلا لعج ىلاعت هنأ

 لدع وأ نيك اسم ماعط ةرافك وأ . معنلا نم لتقام لم ءازخل) ةيآلا ليوأت نأ : انباوجو

 . ةقلخلا ىف وأ ةميقلا ىف امإ ؛ لثملا نيبعت وهف لدع اوذ هب كح ىذلا امأو (امايص كلذ

 : ناتلأسم هيفو «هرمأ لابو قوذيل إل ىلاعت لاق مث
 ليب و ىعرم : لاقي . هوركملاو لقثلا نم هيف امع ةرابع : ةغللا ىف لابولا (ىلوألا ةلأسملا)

 ؛ مضبني الف ةدعملا ىلع لقثي ىذلا ليبولا ماعطلا وأ ءرمتسي مل اذا ليبو ءامو « ةماخو هيف ناك اذا

 . اليقث ىأ (اليبو ًاذخأ هانذخأف) ىلاعت لاق

 بجوت اهنم نانثثا : ءايشأ ةثالثنيب هريخ هنآل الابو كلذىلاعت هللاىعس امنإ (ةيناثلا ةلأسملا

 ماليإ بجوي : ثلاثلاو : ماعطالاو لشملاب ءازجلا امهو ؛ عبطلا ىلع ليقث وهو . لاملا صيقنت

 ديصلا لتاق ىلع بجوأ ىلاعت هنأ : ىنعملاو « عبطلا ىلع ليقث اضيأ كلذو ؛ موصلا وهو ندبلا

 ىفو مرحلا ىف ديصلا لق نع زرتحي ىتح عبطلا ىلع ليقث اهنم دحاو لك ىتلا ءايشألا هذه دحأ
 . مارحالا لاح

 4 ماقتنا وذ زيزع هللاو هنم هللا مقتنيف داع نمو فاس امع هللا افع ل ىلاعت لاق مث

 : ناتلأسم هنقو

 لبق فاس امعو ةيلهاجلا ىف ىضم امع هللا افع : لوألا : ناهجو ةيآلا ىف (ىلوآلا ةلأسملا)

 . مالسالا ىف ميرحتلا

 هناف ةيناثلا ةرملا ىف امأ ؛ ىلوآلا ةرملا ىف الإ ءازجلا بجوي ال نم لوق وهو «ىناثلا لوقلاإل

 هللا افع : دارملا اذهىلعف « ءازجلاب قدصتلا هرفكي نأ نم مظعأ هنا لوقيو . هيلع ءازجلا بجويال

 مقتني لب همرجل ةرافك الف ةيناث ةرم هيلا داع نمو « ءازجلا ءادأ ببسب ىلوألا ةرملا ف فلس امع

 « ىفاكلا وه ءازجلاو . ءازجلا ءاف (هنم هللا مقتتيف) هلوق ىف ءافلا نأ : لوقلا اذه ةجحو . هنم هللا



 به ةيآلا عنيك اسم ماعط ةرافك وأ»ىلاعت هلوق

 .ضالخلا كنت ييترتلل :اننآب لوقلا خزن ريجتلل ةغللاب لصأ ى وأو ةماكمنا نيارأللا 22

 اولصيوأ اولتقي نأ) ىلاعتهلوق ىف يك « رييختلل ىنعملال ءىحت دق «وأ» ةملكن أ : نيقابلا ةجح

 ةلاحي ماكحاألا هذه نم دحاو لك صيصخت هنم دارملا ناف (فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقت وأ

 نآل « بيترتلا وه دارملا نأ لع لد ليلدلاو : لوقنف ؛ بيترتلا ل مد< ظفللا اذهنأ تيئف « ةنيعه

 (هنم هللا مقتنيف داع نمو هرمأ لابو قوذيل) هلوق ليلدب ظيلغتلا ليبس ىلع عرش انهه بجاولا
 . ظيلغتلا فاني ريتختلاو

 ردقلا ىفسدقيال رييختلاف : ماعطلا جارخإ نم ةبوقع ىوقأ سيل لثملا جارخإ نأ : باوجلاو

 + لثملا اباص]«لف ةبزوطعلا نالعانلا

 : ءايشأ ةثالث نيب ريخم وه : هللا همحر ىعفاشلا لاق لثم هل ًاديص لتق اذا (ةئلاثلا ةلأسملا)

 :ماص ءاش ناو « هب قدصتيو اماعط اهب ىرتششيو « مهاردب للا موق ءاش ناو « لثملا جرخأ ءاش نا

 كلتب ىرتشيو مهاردلاب ديصلا موقي نأ نيب , نيئيش نيب هيف ريخم وهف « هل لثمال ىذلا ديصلا امأو

 ماعطلا ىرتشي امنإ لثم هل ىذلا ديصلا انركذام ىلعف ء موصي نأن يبو ءهب قدصتيو اماعط مهاردلا

 نأ ىعفاشلا ةجح « هتميقب ماعطلا ىرتشي امنإ : هللا امهمحر كلامو ةفينح وبأ لاقو . هلثم ةميقب

 م. وهت اضيأو .: ماعطلاب موصلا نع لدعي امك هب لدعيف هيلع ءانب ماعطلاو ءازجلا وه معنلا نم لكلا

 فلتملا لثم نأ : هللا همحر ةفينح ىبأ ةجحو ؛ ديصلا سفن ميوقت نم طبضاا ىف لخدأ ديصلا لثم

 هب ردقي نأ بجوف فاتيلل الثم بجو امنإ ماعطلاو , نكمأام هريغبال فلتملاب ربتعا بجو اذإ

 ناكملا ىف موقي امنإ : ءاهقفلا رثك أ لاقف : ميوقتلا عضوم ىف اوفلتخا «ةعبارلا ةلأسملا)

 . امم رفكي هنآ ةكم نمثب ةكمب موقي : ىعشلا لاقو . هيف ديصلا لف ىذلا

 لوقت « لثملا لدعلاو  هسنج ريغ نم ءىنثلا لداعام لدعلا : ءارفلا لاق . (ةسماخلا ةلأ لا

 تدرأ اذإ امأ «ةاش لدعت ةاشوأ امالغ لدعي مالغ كدنع ناك اذإ كتاشوأ كمالغ لدع ىدنع

 « ةميقلا لدعلاو  لثملا لدعلا : مثيلا وبأ لاقو . لدع تلقف نيعلا تبصن هسذج ريغ نم هتميق

 . هسنج ريغ نم 'ىثلاب ”ىثلا كءءوقت لدعلاو ؛ هب ىوسه رخأ لمحب لودعم لمح مسا لدعلاو

 ىدنع لوقت اك« زييملا ىلع بصن امايص هلوقو ءاوسلدعلاو لدعلا :ىنارعالا نباو جاجزلا لاقو

 : لوقت . هتبصن ركذي مل ناف « هيف نم فرح لاخدإ هيف لصآلاو . اتق تيب ءلموأ « السع نالطر

 ؛ءاضلا قطب كلذ لدحر ليطعلا نم نال

 ءاطع لوق وهو اموي دم لكل موصي هنا : هنع هللا ىضر ىعفاشلا بهذم 4( ةسداسلا ةلأسملا)



 ةيالا «نيك اسم ماعط ةرافك وأد ىلاعت هلوق 1

 لثلا ىلإ دئاع هب هلوق ىف ريمضلاف ةندب وأ ةرقب وأ ةاش لثملا كلذب مكحي ريدقتلاو هب هلوق ىف ةيانكلا
 نم لملا وه بجاولا.نأ ىف باترب ىدلا نف نيرابتغالا نيذحل نطفتلا دنعو : هنم لاح ىذا

 . معأهللاو ه6 | تءانط

 اغلابهريدقت « ةيقيق> ريغ هتفاضإنآل (ايده) هلوقل ةفص (ةبعكلاغلاب) هلوق «ةيناثلا ةلأسملا))

 . انرطمم ضراع هلثمو افافختسا فذح دق نيونتلا نكل ةبعكلا

 ةبعك عبرم تيب لك ىمست برعلاو « اهعبرتو ابعافترال ةبعك ةبعكلا تيمس (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ريظنو اههلاقزالم اهدنعالو ةبعكلاىف ناعقيال رحنلاو بذل نآل مرحلالكاهب ديرأامنإ ةبعكلاو

 (قيتعلا تيبلاىلإ اهلحم مث) هلوق ةيآلا هذه

 ىلإ لوتقملا ديصلا لثم عفد نراف مرحلاب بذي نأ . ةبعكسلا هغولب ىنعم (ةعبارلا ةلأسملا)

 بحب : هللا همحر ىعفاشلالاق ٠ مرحلا ىف هحذ اذاو : مرحلاىف هحذ هيلع بحب لب زحب ل ايح ءارقفلا

 ملسو ؛ ءاش ثيح هب قدصتي نأ هل : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو . اضيأ مرحلا ىف هب قدصتن نأ هيلع

 . مرهلا نيك اسمل هيف ةعفنمال هنألل . ءاش ثيح موصي نأ هل نأ ىعفاشلا

 محللا لاصيا ىه ةبرقلا لب « ةبرق نوكي نأ زوحي الف « ماليإ حبذلا سفن نأ : ىعفاشلا ةجح

 . ةبعكلاو مرحلا لهأ ىلإ ةيدحلا كلت لاصيإ بجوب (ةبعكلا غلاب ايده) هلوقف « ءارقفلا ىلإ

 , ةبعكلا غلاب ايده كراع دعنا عيكلا) كإ تلم اكلي انإ : هنا و وز ةفمحي نأ ةجحو

 . ةدهعلا نع جرخم نأ [4كجوف

 : لئاسم هيفو مامايص كلذ لدع وأ نيك اسم ماعط ةرافك وأ ل ىلاعت لاق م“

 ؛ ماعطلا ىلإ ةرافكلا ةفاضإ ىلع ماعط ةرافك وأ ماع نباو عفان أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 ىهف : ىلوألا ةءارقلا هجو امأ . نيونتلا ريغ نم عفرلاب ماعط نيونتلاو عفرلاب ةرافك وأ نوقابلاو

 هن اكف . ةفاضالا تنس> . ماعطلاو « مايصلاو ؛ ىدهلا : ءايشأ ةثالث نيب فلكملا ريخ املا ىلاعت هنأ

 ةرافكلا نوكل ةفاضالا تماقتساف : مايص ةرافك الو , ىده ةرافك ال (ماعط ةرافك ) لبق

 ءازخل هلوق لع بفطع هنأ وهف «نيونتلاب (ةرافكوأ) أرق نم ةءارقهجو امأو .. ءايشألا هذه نم

 نال . ماعطلا ىلإ ةرافكلا فضت موق رافكلا وه ماعطلا نال :نايب فطع نيكاابم ماعطو

 ٠ دصلا لتقل ةرافكلا امإو . ماعطلل تسيل ة رامكللا

 « رييختلل ةيآلا هذه ىف وأ ةماك : هللا مهمحر ةفينح وبأو كلامو ىعفاشلا لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 .«ليسرلا]ا ناو دز ةخأا لاقو



 هع ةيآلا «ةبعكلا غلاب ًايده»ىلاعتهلوق

 ىعفاشلاةجح . تافلتملا ميوةتىف مك زوحال : كلام لاقو ؛ هب قسفي هنآل . زوجي ال دمعت ناف « هيف

 مك-اذاف ء الدع ناك أطخ لتقل هنع ردص اذاو ؛ لدع اوذ ه رحب نأ بجوأ ىلاعت هنأ : هللا همحر

 رمع لأسف ء ايبظ هسرف أطوأ ةباحصلا ضعب نأ ىور اضيأو : لدع اوذ هب مكح دقف هريغو وه هب
 امتا : هنع هللا ىضر رمع لاقف ؛ ركحاف نينمؤملا ريمأ اي لدع تنأ : لاقف , ركحا : رمع لاقف ٠ هنع

 لعفا : لاقف . رجشلاو ءاملا عمج ايدج هيف ىرأ : لاقف « ىيكزت نأ كترمأ امو . ركحت نأ كتىمأ

 نيلتاق انوكي نأ زو : انباحصأ لاق ريدقتلا اذه لعو  ىرت ام

 :امهدحأ : ناهجوهيف . رخآل ثم نارخآ نالدع ركحو . لثم نالدع ركحول 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 ظاعالا ادخن 2

 داهتجالاو سايقلاب لمعلا نأ ىلع ةيآلا تلد : سايقلا ىتبثم ضعب لاق (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 عراشلازأ كلشال هنآل فيعض اذهو مهنونظو سانلا داهتجاىلإ لثملا نييعت ضوف ىلاعت هنآل زئاج

 يذم اعلا ةداهمب# للا! انف اةلقلاا ى اداعحلا»؟ اره !6 ريفكا وقى نطل 11

 ىف ماكملا مكحتب لمعلا : اهنمو : تايانجلا شوا و تانلخلا مبق ىف نيموقملا مجوقتب لمعلا : اهنمو

 ىفنظلاب لمعلا : اهنمو ؛ ىوتفلاب ىئاملا لمع : اهنمو : يالا هذه ىف مك : لوتقملا ديصملا لثم نييعت

 ىعرشلا ركحلا ىف ةيعرش ةروصب ةيعرش ةروص هيبشت نأ متيعدا نإ : لوقن انأالإ .ايندلا حلاصم
 نوك نم « مزلي ىل ةرياغملا متلسنإو « لقعلا ةبيدبوف لطاب كلذف اهانددع ىتلا لئاسملا هذه نيعوه

 لئاسملا كلت ىلع ةلأسملا هذه انسق اذإالإ « سايقلا ةلأسم ىف ةجح هنوك ء روصلا كلت ىف ةجح نظلا

 عيمج ف نال ؛ نيبابلانيب رهاظ قرفلاف ًاضيأو . لطاب وهو ؛ سايقلاب سايقلا تايثإ ىضتقي كلذو

 امأوب .اةدخنا و اةعاو فيدل نامو قا دعا واعع هوطاق لالالا مكحلا ةزوكدملا فارسا

 ىلع صيصنتلاو رهدلا هجو ىلع قاب نيفاكملا عيمج قح ىف ماع عرش هناف سايقلاب تباثلا مكحلا

 ىلإ ةيقابلا ةماعلا عئارششلاو ةيلكلا ماكحاألا ىلع صيصنتلا امأو . رذعتم ةيئزجلا صاخشاللا ماكحأ

 . لعأ هللاو قرفلا رهظف : رذعتمريغ رهدلا رخآ

 : لئاسم هيفو 4 ةبعكلا غلاب ايدهاإ ىلاعت لاق مث

 « كانه رحنيف ةبعكلا ىلإ قاسي ايده هبناكحي ىنعملانأ :لوالا : نابجوةيآلا ف «ىلو آلا ةلأسملا))

 امإوىده هب ىرتشيائيشهيناكحي لقيم :ىلاعتهنألل ةقلخلا قي رطنملثملا بجوأنملوق دك ياذهو

 ىرتشي ًائيش هبناكح ىنعملا نوكي نأ : ىناثلا . ريغال ىدحلاب ناكحيامهنأ ىف عيرصاذه وأي دهه.ناكحيلاق
 نم لاحلا ىلع بصن ايده هلوقو . لوآلاوه قحلاو . ظفللا رهاظ نع ديعب اذهو . ايده نوكيام هب



 ةيالا«ركنم لدع اوذ هب ركحيد ىلاعتهلوق ا
 لجرلا وأ ديلا روسكموأ روعأ ًاديص باصأ اذإ : هللا همحر ىعفاشلا لاق (ةرشاعلا ةلأسملا)

 ؛ ركذلاب ركذلا ىدفيو . ريغصلا نم ىلوأ ريبكلا اذه ىلعو « ىلإ بحأ حيحصلاو ؛ هلثم هادف

 لضفأ تناك نإو ىثنألاو ؛ لثملا باحيإ نآرقلا صن نال ؛ ريغيال نأ ىلوألاو « ىثنألاب ىثنالاو

 0 ل ا هل نال اللا نم ليقف رك اناا دلت هنأ تبيح نم يك نلا رم

 : لئاسم هيفو ( مكنم لدع اوذ هب مكحي> ىلاعت لاق مث

 مكنم لدع اوذ ناحلاص نالجر ديصلا ءازج ىف مكحي ديري : سابع نبا لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 جتحاو « هب ناكحيف معنلانم هب هابشألا هبشأ ىلإ نارظنيف نالدع ناييقف مكنيدو مكتلم لهأنم ىأ

 «داهتجالا و رظنلاىلا جاتحما وه محوقتلا : لاقف ؛ ةميقلا باحيإ ىف هتلاهمحر ةفينحىبأ لوةرصن نمدب

 . داهتجالاىلإ اهف جاتحبال ةدهاشم ةرهاظف ؛ ةرودلاوةقلخلا امأو

 زييمت ىف داهتجالا نم دبالف ؛ ةريثكو ةفلتخم ديصلا نيبو معنلا نيب ةباش اهوجو نأ : هباوجو

 مل قارعأ هال: ناين. نوملم لاقاهنأ ( انرك ذمة أعل دي'ئذلاو»<«فقعضاألا نم قئرقأللا

 5 وا كأس“ انك اذك ديصلا نم تيطأ إنت لاه. ةنَع هللا مو كمال

 00121 2 2 لاش ل لات أو« كلأسأ كس أ ١ ىارعألا لاقف بيتك نا
 ىلع انقفتا اذاف ٠ ىحاص ترواشف (مكتم لدع اوذ هب ركحي) ىلاعت تارا اهل د كا نم تلكنأ
 كل ن2 الاذن .:تاف ان قرح اموَخ ناك نيحمنأ:» زباج دكر ةصلنقإ نعيلو هديب كان رمأ عع

 . ةاشهيلع : لاق ؟ ىرتام : نمحرلا ديعل رمع لاقف ,. فوعن. نمحرلا دبع هبنج ناكو « هنع هللا ىضر

 ” ال1 كار كالا كيلاوفع هك :كاق ) ةاش دهان كيمذا::لاع كلذ خرألانأ وذ لاق

 00 لارا فااع را رج اجامل ف ءايلع لاس سل وقرام ردي لب نينمؤملا
 فوع ن نحر لادبعا اذهو , َنمعانأف (مكنم لدع اوذ هب مكحي) ىلاعت هللا لاق . كحلا هفستو مرحلا

 5 ةباحصلا هيف تنكح اف نابرض لثم هل ىذلا : هللا همحر ىعفاشلا لاق ( ةيناثلا ةلأسملا)
 عجرب ةباحصلا هيف كحي ملامو ؛ ليوأتلا اورضحو « ليزنتلا اودهاش مهنأل « هريغ ىلإ هنع لدعي ال

 هنابجوي هب اهبشبرقأ ناكام لكف ماعناألا نم ةثالثلا سانجألا ىلإ نارظنيف « نيلدع داهتجا ىلإ هيف
 ةيآلا . هللا همحر ىعفاشاا ةجح ء هب مكحت ل ايفو ؛ةباحصلا هب تمكح ايف ريكحتلا بحي : كلام لاقو

 ؛ ةياآلا تحت لخد دقف « ةباحصلا نم نانثا هب كح اذاف « لدع اوذ هب حي نأ بحي هنأ لع تلد

 ليوأتلا اورضحو . ليزفتلا اودهاش مهنأ انركذ امل ىلوأ كاذ مث

 أطخأ ناك اذإ نيلدعلا دحأ لتاقلا نوكي نأ زوي : هللا همحر ىعفاشلا لاق (ةثلاثلا ةلأسملاإ)



 هآ ةيآلاا «رعنلا نس نما لشاب مكنم هلتق نمو »ىلاعت هلوق

 ءازجلا بجوأ هنأ سابع نبا نعو ءازجلا هيلع نأ ىلع اعمجاذ فوع نب نمحرلا دبع رواشف ةلأسملا

 :ةياحصلا نضحي ارثأ. نم زيخ نارقلا ]نكن نأب : تلااهمتر ىفاشلا.تاخأ ؟الااذلا 1 ]ع

 رشع هيلعف رشعلا هتميق نم صقنف ايبظ حرج نا : هللا همحر ىعفاشلا لاق < ةسداسلا ةلأسملا

 ةيآلا نأ دواد ةجح . ةاش هيلع ىنزملا لاقو ؛ لتقلا ىوس ةتبلا نمضيال دواد لاقو « ةاشلا ةمبق

  ةتبلا ءازجلا بحال نأ بجو : لتقلا دجوي مل اذاف « لتقلا وه ءازجلا بوجو طرش نأ ىلع ةلاد

 مدع نع .للضالل انتج أر اندنعوأ4 ل وعملا لدم يروحو ىرتعلا 12 واللا كتر 2

 . هلوة طقسف : لتقلا

 لاق ؛ مرحلا نم ةفئاظ مهسلاف رف . لحلا ىف ديصلاو : لحلا نم ىر اذإ (ةعباسلا ةلأسملاا)

 حبذلا ببس نأ : ىعفاشلا ةجح . مرحبال : ةفينحوبأ لاقو « ءازجلا هيلعو مرحي : هللا همحر ىعفاشلا

 لالحلاو مرملاعمتجا امو ؛ مرحلا ىف رورهاوهو ؛ مرحم ابضعبو حابم اهضعب ؛ ءاززجأ ضالكاب

 هللا ىضر ةفينح ىنأ ةجحو . ةمرحلا هيف لصالا ىذلا حبذلا ىف اهسال : لالحلا مارهلا بلغوالا

 ل ايلف « مرحلا ىف هنوك لاح دايطصالان ع هل ىهن (مرح متن هايصلا ااولتكت الو ىاعت هلزق نإ 12

 . ةمرحلا لصحتال نأ بجو نيرمآألا نيذه نم دحاو:دجوي

 همزلو مرح هحذ ناف لاسرالا همزلمرحلا هلخدأو اديصداطصا اذإ لالحلا 4ةنماثلا ةلأسملال

 ةئبح ٠ ناَعَض هيلع َنقلََو : لششلا همر ةوفاثكلا اقوا دا هنر ةفينحل .قأ الرق اذهاوأءازل

 ةجبحو (مرح متنأو ديصاا لح ريغ كيلع ىتبام الإ ماعناألا ةميهب كل تلأ) ىلاعت هلوق : ىعفامثلا
 اذهو ءامرحم هنوك لاح ديصلا لق نع ىبن (مرح متنأو ديصلا اولتقتال) ىلاعت هلوق ةفينح ىنأ

 مرحلا ىف هداطصا ىذلاو : للا ىف هداطصا ىذلا ديصلا 1

 كر 007 2 5" :هءازج ىدأو ًاديض مرحنا لتق اذإ 4 ةعساتلا ةلأسمل

 (معنلان مسي سس يك 0

 . ةلعلا رركن دنع حلا رركستي نأ بجوف ؛ لتقلا وه ءازجلا بوجو ةلع نأ ىضتقي هرهاظ

 نيتازم ةدحاو تلح دف :قلاط فر نادل نككيي از د مول يستابننلا رجالا كرت لك

 . دحاو قالط الإ عقيم

 : انه امأ . ةلعلا رركت دنع مكحلا رركت مزايف ؛ ءازجلا بوجول ةلع لتقلا نأ قرفلا : انلق

 : دواد ةجح . طرشلا رركحت دنع مكحلا رركت مزاي ملف ؛ قالطلا عوقول طرش رادلا لوخد

 . ةرافكلاال ماقتنالا دئاعلا ءازج لعج (هنم هللا مقتنيف داع نمو) ىلاعت هلوق



 ةيآل | «رعنلا نم لتقام لثم ءازجف ادمعتم ركنم هلتق نمود ىلاعتهلوف ب

 اذا زعملا دالوأ رم ىثنالا ةرفجلاو ؛ ءارحصلا ىف نوكتت ةريبكلا ةرأفلا وه عوبريلاو ىثالا

 لولا كل لبق تيوق اذإ عملا دالوأ نم تالا قانغلاو رفج. ركذلاو ابمأ نع تلصقنا

 ءازجلا ناكمتأ تناك املك ةلثاملا نأ كمشالو كلاحلا ءازج نامضلا نم د وصقملا نأ وهف سسايقلا امأو

 هل نكي مل اذا لوتقملا ديصلا نأ عازنال :ىلاعت هللا هحر ةفينح ىنأ ةج> . ىلوأ باحيالا ناكف متأ

 هذ-ه ىف ةميقلا وه (معنلا نم لتقام لثم ءازخل) هلوق ىف لثملاب دارا ناكف ةميقلاب نمضي هناف لثم

 لع الا هلم زوال دحاولا ظفللا نآل كلذك روصلا رئاس ىف نوكحي نأ بجوف ؛ ةروصلا

 . دحاولا ىندملا

 ىصقأب اهتياعر بجوف ةلثاملا ةياعر بجوأ عراشلاو مولعم صأ ةلثاملا ةقيقح نأ : باوجلاو

 بجو ةميقلاب الا اهتياعر نكي مل فراو كلذ بجو ةروصلا ىف اهتياعر تنكمأ ناف ناكمالا

 .ةىرخلا اع ءاهك زل

 ءازجالا مهيلع بحجيال : هللا هحر ىعفاشلا لاق . اديص اولتق نومرحم ةعامج «ةعبارلا ةلأسملا))

 دحاو لكىلع بجي : هللا مبمحر ىروثلاوكلامو ةفينح وبأ لاقو « قعاو دمحأ لوق وهو ءادحاو

 دحاولا لثمو ؛لثلا بوجو ىلع تاد ةيآلا نأ : هللا همحر ىعفاشلا ةجح . دحاو ءازج مهنم

 هللا هر ةفيتح ىأ ةجح..: انلوق لثمت لاق هنأ هنع هللا ىضر ربع نع ئورام اذه دك أو .دحاو

 :داس لوك نورا 01110 كلارا م 7
 كلذك و « ةرافك مهنم دحاو لك مزل ادحاو اديص اولتقف اديص لتقيال نأ مهنم دحاو لك فلول

 بجولتاق مهنم داو لكنأ تبث اذإو ء ادحاو نولتقي ةعامج ىلع بحب لتقلاب قاعتملا صاصقلا

 00 | تما ف ادمعتم كم هلتق نمو) ىلاعت هلوقل لماكءازج مهنم دحاو لك ىلع بحب نأ

 : هللا همحر ىعفاشلا باجأ . نيلتاقلا لك لوانتيف مومع ةغيص (ادمعتم مكنم هلتق نمو) هلوقف (معنلا

 مهلاعفأعومجمب لصح اوعمتجااذاف دحاو لعاف نمرثك أبهماتب هلوصح عنتميف دحاو ءىشثلتقلا نأب

 كار 6 نأ كسا اذإر ةعيفلأا ىف لاف مهنم دحاو لكنوكعنتما كلذك ناك اذاو دحاو لتق

 اذكو دبعتلا ليبس ىلعتيث كاذف دحاولاب ةعاملا لتق امأو ةبآلا هذه تحت لخديمل لتاقب سيل مهنم

 . هددعتملا تارافكلا ٍباحيِإ ف لوقلا

 هيلع لولدملا هلتقف « ديص ىلع هريغ لد اذإ مرحلا : هللا همحر ىعفاشلا لاق (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 قلعم ءازجلا بوجو نأ ىعفاشلا ةجح نمضي : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو « ءازجلا لادلا نمضي مل

 ةلالدلاب بحجيالف فلتملالدب هناآلو نامضلاب حبال نأب جوف لتقب تسيل ةلالدلاو ةبالاهذهىف لتقلاب

 ه0 022 كانا هللا هعلر فيا ةجح ملسملا لام ىلع ةلالدلاكو  ةيدلاو لتقلا ةرافكك



 /3 ةيآلا «معنلا نم لتقام 16 ءازخ كيت - هلتق ور لا

 سيلو « ةاش ىظلا ىف ةياحصلا لوقو « مرحلا هلنق اذا شبك عبضلا ىف مالسلا هيلع هلوقب نوجتحي

 .كمعْلِ لك هش

 . سايقلاو ىباحصلا لوقو . دحاولا ربخ نم ريخ نآرقاا صن نأب دواد باجأ
 مهنأ الإ «لوتقملا لثم ديصلا ءازج نوكي نأ بحبي هنأ ىلع لدي ةبآلا رهاظ 4( ةثلاثلا ةلأسملا)

 ؛ هلل ثمالام هنمو « لثمهلام هنم : ناب رض ديصلا : نسحلا نب دمحو ىعفاشلا لاف ؛ لثملا ىف اوفلتخا

 :؟تفسأوب ويأ5 ةفضخ وأ لاقاو ؛ ةمتقلاب نمضي هل لثم ال امو : معنا نم هلثمب نمضي لثم هلاف

 .ةمقلا وهي حالا 0

 نمو) ىلاعت هلوقف نآرقلا امأ . سا.قلاو « عامجالاو : ربخلاو ٠ نآرقلا : ىعفاشلا ةجحو

 ةعامج نأ : لوآلا : ةعبرأ هوجو نم هب لالدتسالاو (معنلا نم لتق ام لثم ءازجل ادمعتم مكنم هلتق

 ىف هلثم هنإ لاق نف « لتق امل لئامم معنلا نم ءازجل : هانعمو « نيونتلاب (ءازجل) اورق ءارقلا نم

 :ريدقتلاو : ةفاضالاب (لتقام لثم ءازجخل) اورق نيرخآ اموق نأ : اهمناث و « صنلا فلاخ دقف ةميقلا

 فلاخ دقف هبجوي مل نف ؛ معنلا نم نوكي نأ بحب لتق ام لثم ءازخل ىأ . معنلا نم لتق ام ءازجل

 - اهعبارو » هانأق مف حيررص كلذو (معنلا نملتق 8 لثم هٌوارِخ) دوعسم نبأ ةءارق : املاث و 3 م

 هب مكحي ىذلا ءازجلا كلذ نأ ىف حيرص (ةبعكلا غلاب ًايده .كنم لدع اوذ هب كحب) ىلاعت هلوق نأ

 . ةبعكلا غلاب ًايده نوكي نأ بجي ؛ مهنم لدع اوذ

 . ىده لا اذه ةميقلا كلتب ىرشي هنا : لبق ناف

 : نولوقتمتنأو ايده نوك نأ بي لدعاوذ هب محب ىذلا ءىشلا كلذ نأىف حيرص صنلا : انلق

 مل ءاش نإو ةبعكلا ىلإ ىدع ًايده ام ىرتشا ءاش نإ رايخلاب نوكي هنإ م ؛ ةميقلا وه بجاولا

 لوس لاس هنأ هتلادبع نب راج ىور ايف ء ريكا امأ وي قضتلا فالخ لع كل- نان

 اذهو « مرحلا هذخأ اذا شبك هيفو معن لاقف ؟ وه ديصأ : عبضلا نع ملسو هيلع هللا لص هللا

 نامّثعو رمعو ىلع نع تاياورلا ترهاظت : لاقهللا همر ىعفاشل نأ وهف : عامجالاامأو : حيرص صن

 ءازج ىف اومكح مهنأ : ىتش نامزأو ةفلتخم نادلب ىف رمع نباو سابع نباو فوع نب نمحرلا دبعو
 « شبكب عبضلا فو « ةرقبب شحولا رامح ىفو « ةندي ةماعنلا ىف اومكحل « معنلا نم لثملاب ديصلا

 ءةلخس تضلا ف 6 قاع ةياور ىفو ؛ ةرفحب بنرآلا ىفو ؛ةاشب ىلا قو نتعب لاوغلا ق

 ةميقلاب ال معنلا نم ديصلاب اهش ءايشالا برقأ ىلا اورظن مهنأ ىلع لدي اذهو ةرفحب عوبريلا فو

 وه لازغلاو ركذلا ريبكلا لازغلا وه, ئظلاو راعسالا فالتخاب :فلتخال ةميقلاب اؤيكح ولو

»0١( 2-02 



 ةيآلا «معنلا نم لتقام لثم ءازجل ادمعتم مكنم هلتق نمو ىلاعت هلو /م/

 ع نومر ىأ مرحليق : لوألا : لاوقأ ةثالث هيفو : مارح عمجمرح يناثلا ةلأسملا)

 .فالخ هيف ةرمعلاب مرحنأ هيفلخدي لهو ؛ ةيالاب نادارم امه : ليقو ؛ مرحلا ملخد دقو : ليفو

 نأ هل سيلف ء ايبستهنم عنملاو . ءادتبا لتقلا نم عنملا ديفي (اولتقت ال) هلوق 4 ثلاثلا ةلأنسملا)

 لحخلاديصديصلا ناك ءاوسرويطلاو بالكلام حراوجلاب الو حال لاب الام رحم مادام ديصلا ىلا ضر عتب

 متتأو انلق اذاو « مرحلا ف ديصتي نأ هل سيلو لحلا ىف ديصتي نأ هلف لالحلا امأو « مرملا ديص وأ

 لك ىلع ةلاد ةيآلا تناك مرحلا ىف الخاد ناك نمو امرحم ناكنم ىنعأ نيرهالا لوانتي مرح

 . ماكحالا هذه

 : لئاسم هيفو 6 مهنلا نم لتق ام لثم ءازجل ادمعتم مكنم هلتق نمو]ل ىلاعت لاق م“

 هبيلعف ىنعملاو عفرلاب لثمو «نيونتلاب ءازخ ىتاسكلاو ةزمحو ,صاع أرق (ىلوألا ةلأملا)

 ىلا ءازج ةفاضا ىغبذيالو لاق (ءازجل) هلوقل ةفص هناآل عوفرم لثف ديصلا نم لوتقملل لثام ءازج

 اذ 1 ل لرتانلةيلك العا ةفلفعا ىو لاش لثم لا وخخ هلع كيبل ك1 عن لأ ١ لكلا

 ىنعملاو : ءازج ىه ىتلا ةركتلل ةفص نوكي نأ زوحي (معنلا نم) ىلاعت هلوقو هلتقي مل ىذلا لوتقملا

 : اولاقو لثملا ىلا ءازجلا ةفاضا ىلع لثم ءازجل اًورق مهف ءارقاارئاسامأو « لتقام لدم معنلا نم ءازخ

 انأ نوديري كلثم مرك أ انأ : نولوقي مهناف هلثم ءازجال لوتقملا ءازج هيلع بجاولا ناك ناو هنإ

 كل ا اضف ناكر ىلا ا سيل.: نيدقتلاو (ءىث هلثك سيل) هلوق هريظن و كمركأ

 هجو هيفو تاءلظلا ىف وه نك : ريدقتلاو (تابلظلا ىف هلثم نك سانلا ىف هب ىثمي ارون هل انلعجو

 . ةضف نم متاخ ىأ ةضف متاخ كإوةك معنلا نم لتقام لثم ءازخ ىنعملا نوكي نأ وهو رخآ

 دواد لوقوهو ءىث همزايال أطخ ديصلا لتق اذإ مرحلا : ريبج نيديعس لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هلتق نمو) ىلاعت هلوق نأ دواد ةجح أطخ وأ ادمع لتق ءاوس نامضلا همز. : ءاهقفلا روهمج لاقو

 بحجبالذأ بجوف طورشملا مدع مزلي طرشلا مدعدنعو . طرشلا ضرعم فروكذم (ادمعتم نم

 مقتنيف داع نمو) ةيآلا رخآ ىف لاق ىلاعت هنأ اذه دك ب ىذلاو : لاق ةيدمعلا نادقف دنع ءارجلا

 ىلا داع نمو هنم دارملا (داع نمو) هلوقو أطخلا نود دمعلا ىف نوكي امنا ماقتنالاو (هنم هللا

 أطخلا ال دمعلا وه ءازجلل بجوملا لتقلا نم هركذ مدقت ىذلا نأ ىضتقي اذهو « هركذ مدقت ام

 مارحالاب امارح كلذ ناكامللو (امرح متمدام ربلا ديص مكيلع مرحو) ىلاعت هلوق روبمجلا ةجحو

 لام نامض ىف وو سأرلا قاح ىف م لهجلاو أطخلاب هككح طقسي الف مارحالاب اروظح هلعف راص

 اضيأو انهه اذكف ادع وأ أطخ هنوكب كلذ لدبتي مل كلاملا قحل ةمرحلا تتبث امل هناف ملسملا



 /ابا/ ةيآلا «مرح متنأو ديصلا اولتقت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايد ىلاعتهلوق

 وأ الوك أهناكءاوس شحوت ىذلا هنأ : لوألا : نالوق ديصلاب دارملا (ىلوألا ةلأسملا)

 ةفينح ىلأ لوق وهو « ةاش ةميق هب زواجي الو نمض هم لكؤياال اعبسلتق اذإ مرا أذهىلعف . 55

 ْ مجمل اجاني بح فويل و ندا
 لوقوهو ؛عبسلا لتقف ةتبلانامضاا بحيالا ذهىلعف : هل كؤياموه ديصلا نأ (ىاثلالوقلاو)

 بئذلا لتقىفو سخلا قساوفلا لتق ىف نامضلا بحجيالهنأ هللا همحر ةفينح وبأ ِلسو هللا همحر ىعفابثلا
 بجوف . ديصب سيل هلكأ مرحب ىذلا نا وبف نآرقلا امأ ءربخلاو نآرقلا هللا همحر ىعفاشلا ةجح

 لحأ) ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلل هلكأ لحب ام ديصلا نآل ديصب سيل هنإ انلق ا] « نمضيال نأ

 لح ىضتقي اذهف (امرح متمدام ربلا ديص مكيلع مرحو ةرايسللو 2 اعاثم هداعطو رحبلا ديص كل

 عببسلاو هلكأ لحي ام ديصلا نأ تبثف ؛ مارحالا تقو جراخ ربلا ديص لحو ؛ ةيلكلاب رحبلا ديص
 , انومضم نوكي ال نأ بجو ديصب سيل هنأ تبث اذاو « اديص نوكي ال نأ بجوف « هلكأ لحال

 ىلعديصي سيل امفقبف . ةيآلا هذه كح ديصلا نامض ىف هب لمعلا انكرت , نامضلا مدع لصألا نآل

 ىلعحانجال قساوف سمخو مالسلا هيلع هلوق وهو روهشملا ثيدحلا وهف ربخلا امأو . لصآلا قفو
 ةياور ىو «روقعلا تلطلاو عي رقعلاو هللا هاذللاو فارخلا مرخأو للاى نلقي كأ 20

 ىفصن ىراضلا عبسلاو : هلوق نأ : اهدحأ : هوجو نم هب لالدتسالاو ؛ ىراضلا عبسلاو : ليش

 بيقع روكذملا محلاو ؛ اهلتق لح ىكح 3 قساوف اهنوكب اهفصو مالسلا هيلع هنأ : اهيناثو ؛ ةلأسملا

 ةلع قساوف اهنوك نأ ىلع لدي اذهو ؛ فضولا كلذب اللعم محلا نوكب رعشم بسانملا فصولا

 بجوف ىوقأ عابسلا ىف ءاذيالا ةفصو : ةيذؤم اهنوك الإ قساوف اهمنوكل ىنعم الو . اهلتق لحل
 ديزي اهصاصتخال محلا اذم اهضخ امنإو ؛ لتقلا ةحاباب اهصخ عراشلا نأ اهبلاثو ةةاهلظقاةزا وج

 بجو اهلتق زاوج تبث اذاو . اهلتق زاوحب لولا بجوف « متأ عابسلا ىف ءاذيالا ةفصو ؛ ءاذيالا

 .ءةلاراالا كلل دلابةفيءانيالمل ةنؤمتط نيكس البلا

 امنإ و(مرحمتنأو ديصلا اولتقتال) هلوة تت لخديف ديصعبسلا نأ : هللا همحر ةفينح ىبأ ةجح

 : رعاشا| لول ديص هنإ انلق

 اديطصاف ةيبر ىبرت ثيل
 : مالسلا هيلع ىلعلوةلو

 لالمالل |: ىديضف فتك ر اذار قيلت ىسنارإ كيرالا بع

 , لوهجم رعش هضراعي ال كلذو  ديصب سيل هلكأ مرحبام نأ ةيآالا ةلالدب انيب دق : باوجلاو

 . لالح بلعثلا اندنع نآل ؛ دراو ريغف مالسلا هيلع ىلع رعش امأو



 ةيآلا «مرح متأوديصلا اواتقتال اونمآ نيذلا امأاي» ىلاعت هلوق 3
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 ا ملكا د

 ع 2ك مَع هرم لاو قول امايص كلذ لك أيكم ماعط ة ةراغ افك

 06-2 مولا رامات ني وا ا ب 2 1[ هت ل ص

 «ةبه» ماقتنا وذ زيد هللاو هنم هللا معتنيف داع نهو

 نييبتلل ن وكت نأ لمتح : جاجزلالاقو ؛ لالحالا ديص نود مارحالا ديص : ىتاثلاو . رحبلا نود

 (ناثوألا نم سجرلا اوبنتجاف) هلوقك

 ديصلاو (؟كحامرو مكيديأ هلانت) ىلاعت هلوق ليلدب «لوعفملا ديصلاب دارأ (ةعباسلا ةلأسملا)
 انيع ناك ام حامرلاو ديلا لينب فصوي امتاو ء اثدح نوكي ردصملا ىنعمب ناك اذإ

 : لئاسم هيفو (بيغلاب هفاخي نم هللا لعيل ) ىلاعت لاق مث

 مكلماعن ليقف هانعم ىف اوفلتخاو لازيالو لزي مل ماع ىلاعتهنالزاجم اذه نأ (ىلو ألا ةلأسملا)

 فاضملا فذح ىلع اذه ليقو فئاخلا فوخ وهو مولعملا رهظيل ليقو ملعي نأ بلطي نم ةلماعم

 . بيغلاب هفاخينم هللا ءايلوأ ملعيل :ريدقتلاو

 ركذ اك بيغلاب هناميإ لاح هفاخي نم : لوآلا : نابجو هيف بيغلاب هلوق (ةيناثلا ةلأسملا))
 قيفكو ص الاب هفاح“ئأكيعلاب تفاخر: قناتلا" :ثتغلاب قروش: ور هل وق وهو كةباثكا لَو ف كلذ

 اولاق اونمآ نئانلا: اهل اذِإ نتذلا نيقفانملا قح' ىف" اك هتبمغ وأ. دحأ,زاوضح. بسب لاحلا فلتخالو

 مكعم انا اولاق مهنيطايش ىلإ اولخ اذإو انمآ
 ايئاغ هنوك لاح هفاخي نم ىنعملاو لاحلاب بصتلا لحب ىف بيغلاب هلوق ىف ءابلا م ةثلاثلا ةلأ ملا

 بيغلا ىنعم امأو (بيغلاب مبمر نوشخو . بيغلاب نمحرلا ىشخ نم) هلوق اذه لثمو هتيؤر نع
 . ثنغلاب نومي نيذلا هلوق ىف هانركذ دقف

 ىف ريزعتلاو ةرخآلا باذع دارملاو «مب !أ باذع هلف كلذ دعب ىدتعا نفل ىلاعت لاق 1

 : لافقلالاق . هبايث عزني واعيجواب رض هرهظو هنطب برضي نأوه باذعلا اذه : سابع نبالاق ايندل

 2 ير لاقف اباذع نيينازلا دج ىعس اك برضلا ىلع عقي دق باذعلا مسا نآل زئاج اذهو

 :دهدملا ىف ناملس نع ايك اح لاقو (باذعلا نم تانصخلا لعام فصن ىملعف) لاقو (ةفئاط

 ٠ اديدش اباذع هنب ذعالل

 : لئاسم هيفو ( مرح متتأو ديصلا اولتقتال اونمآ نيذلا اهيأ ايرإل يلاعت هلوق
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 /مه ةيآلاديصلانه ءىثب هللا كت وابيل أونمآ نيد نيذلاامأاي» ىلاعتهلوق

 محامرو يدي هلت ديصلا نم .ىتب هللا منوال اونمآ نذل هي ا
 2 مع 6 22 2 عمو را سع 2

 84 | باذغ هلف َكإَذ دعب ىدتعا ن نق بلاها لمنال

 نيب حانجلا ىتن ىف اطرش ناسحالا لعج امل ىلاعت هنأ ىنعملاو (نينسحلا بحب هتلاو ل ىلاعت لاق م“

 فرشأةجردلاهذه نأ كشالو . هللا هبحب نأىفو لب ؛ طقف حانجلا ون ىف سيل ناسحالا ريثأت نأ

 هدابعل ىلاعت هللا ةبحم ريسفت مدقت دقو , تاماقأا لعأو تاجردلا

 (مكحامرو مكيديأ هلانت ديصلا نم ءىثب هللا كنولبيل اونمآ نيذلا اممأ ايإ ىلاعت هلوق

 لحأام تابيط اومرحت ال) لاق اك ىلاعت هنا رظنلا هجوو « ماكحألا نم رخآ عون اذه نأ معا

 ؛ تاللحما نع ديصلا نم عونلا اذه ىتثتسا كإذكف , كلذ نع رسيملاو را ىتثتسا مث (كل هللا

 تامر ىف هلود نيبو

 : لئاسم انههو

 نانوكي دق نونلاو ماللا نآل ؛ مسقلا مال (هللا كنولبيل) هلوق ىف ماللا (ىلوآلا ةلأسملا))

 مسقلا ىلع اليلد امهب ءىج مسقلا كرت اذاو ؛ مسقلل اباوج

 نينك اسلا ءاقتلال ةحوتفم (؟كنولبيل) هلوق ىف واولا (ةيناثلا ةلأسملا))

 ربتخلا ةلماعم مكدلماعيل ىأ ؟كتيصعم نم كتعاط نربتخيل ىأ مكنوابيل (ةثلاثلا ةلأسملاإ>

 ةيبدحلا ماع نومرحب مهو ديصلاب هللا مهالتبا : نايح نب لتاقم لاق (ةعبارلا ةلأسملاإ)

 حامرلاب اهديصو « ىدي.ألاب اهذخأ ىلع نوردقبف ؛ مهاحر ىف مهاشغت ريطلاو شحولا تناك

 0 ؛ ديصلا نم ىديالا هلانت ىذلا : ىدحاولا لاق . ءالتبا اهنع هللا مهاهنف ء طق كلذ لثم اوأر

 ديصلان آل ؛ زئاج ريغ اذه : مهضعب لاقو ٠ رابكلا حامرلا هلانت ىذلاو ؛ شحولا راغصو ضيبلاو

 مس ملام نود حفلا ا
 ةنتفب سيل هنأ لعي نأ (ديصلا نم ءىشب) هلوق ىف ريغصتلاو ليلقتلا ىنعم (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 كارت كل وملالاو حا ورآألا لذبب ءالتبالاك « اقاش ابعص اهيف فيلكتلا نوكي ىلا ماظعلا نتفلا نم

 ليئارساىب نحتما ايربلا ديصب ملسو هيلع هللا ىلص دمح ةمأ نحتما نلاعت هللا ناذ « لهس ءالّيأ وه

 كمسلا ديص وهو ؛ رحباا ديصب

 ربلا ديص دارملا : امهدحأ : نيبجو نم ضيعبتلل (ديصلا نم) هلوق ىف نم ( ةسداسلا ةلأسملا)



 ةيالا عا ومعطامفحانج تاحلاصلا اولمعو | ونمآ نيذلأ لع سيل»ىلاعتهلوق - 8

 ىضاسلل ال لبقتسملل اذإ ةماكن ا : ملوقو ؛ ةمالا لك عامجاب دودرم لوقلا اذه نأ ملعاو

 فيك هللا كوس اي :ركب وبأ لاق : رخلا محرحت لزن امل هنأ : مصآلا ركب وبأ ىور ام هباوخل
 نورعش ال نادللا ىف انع نيبئاغلاب فيكو رامقلا اولعفو رخلا اوبرش دقو اوتام ننلا انناوخاب

 ف تب لق لحلاف ريدقتلا أآذه ىلعو 2 تايآلا هذه هّللأ لزنأف 3 امتومعطي مهو رح ماج هللأ أ

 . صنلا اذه مهغلبي مل نيذلا نيبئاغلا قح ىف نكل ةبآلا هذه لوزن تقو نع لبقتسملا نامزلا

 ةثلاثلا ةرملا ىفو نيترم ناميالاو ىوقتلالوصح حانجلا ىتنل طرشملاعت هنأ © ةعبارلا ةلأسملا ١

 لاق ءالزبالا :هوجو ىلع ثاالثلا كارل هذه ريسفت َّق اوفلتخاو نايحالاو ىوقهتلا لوصح

 دابعلا لظ ءاقتا : ثلاثلاو : هيلغ تابثلاو ءاقتالا ماود : ىناثلاو : ءاقتالا لمع : لولاة نورتوا

 رسيملاورخلا ءاقتا : ىناثلاو : ةيآلا هذهلو زن لبق ىصاعملا عيمج ءاقتالوآلا نأ < ىناثلا لوقتلا ل

 : ثلاثلا لوقلا : مصآلا لوق اذهو ةيآلا هذه دعب همب رحت ثدحام ءاقتا : ثلاثلاو . ةيآلأ اذهفامو

 ىوقتلا : لاق ىلاعت هللا هحر لافقلا هركذام : عبارلا لوقلا : 100 1 رئابكلا مث رفكلا ءاقت

 ءادبلا ىلع لدي خسنلا نولوقي دوهلا نآل كلذو خيسنلا ةمص ىف حدقلا نم ءاقتالا نع ةرابع ىل 5

 ةدسافلا ةهبشلا هذه نع اوي نأ ةحابم تناكنأ دعب را رحت 5 دنع نينم ملا لع, بجوأق

 ةللتللا ف لالا طا عبرت عينا رحطلا يو ةنالا هدم قياطملا لمعلا نايل[ ةيباثلا ىرمتلاو

 ناسحالا ىوقتلا هذه ىلإ ضي مث ةيناثلاو لوالا ىف ةروكذملا ىوقتلا ىلع ةموادملا نع ةرابع

 قاخلا ىلإ
 ناميالا ىلع ثحلا ىف ةغلابلاو ديك أتلا ريركتتلا اذه نم دوصقملا نأ (سماخلا لوقااوإل

 مواعملانأعمىوقتلاو ناميالا طرشب تاموعطملالوانتنعحانجلاعفر ؟ طرشمل : ليق ناف . ىوقتلاو

 هيلع لب « لوانتلا كلذ ىف هيلع حانجال هناف تاحابملا نم اًئيش لوانت 2 قي مل نمو نمؤي مل نم أ

 ىف طرشلا اذهركذف حابملاكلذ لوانتب هلقاعتال كلذنأالإ ؛ ىوقتلا كرتىفو ناميالا كرتفف حانج

 هذهلعاوناكةيآلا هذه مهيف تلزننيذلا ماوقالا كتل وأ نأ نايبل لب طارتشالل اذهسيل : اناق

 دز لعله :كل لاا 5-5 نأ هلام 2 ناس>الاوىوقتلاو ناع لاق مهلاو>ال ًاذمحو 2 0 ةفصلا

 قنا اذإ حابملا ىف حا انجربتحا لك سل: لوقتف حاب مالا كلذ نأ ت تيلع نكفاو ؛ حانج ذج لعف امف

 لعف امي ذخا وم ريغ هناف انبسحي 2 نأ اديز نا ديرت انسحم انمْؤم ناكو . مراح



 /, ةيآلااومعطايفحانج تاحلاصلا اوامعو اونمآ ن.ذلا لع سيل »ىلاعت هلوق

 اول لو دلل ايف 9 تاديانصلا | لمع وال ىتسا ىمانلا لك ن1

 غ2. 8 تداولا 25 0 5 رانا | نيبو ع فل ا : 0000 ود

 «وم» نينسحلا

 اونمآو اوقتا ام اذإ اومعط ايف حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل ل ىلاعت هلوق

 «نينسحملا بحب هللاو اونسحأو اوقتا مث اونمآو اوقتا مث تاحلاصلا اولمعو

 امال ةيآلا َّى

 دق اوناك انناوخا نا : ةباحصلا تلاق رفا مسرحت ةيآ تلزن امل هنأ ىور «(ىلوألا ةلأسملا)

 كلذ ى ملغ إال : ىحملاو ةيآلا هذه تلزنف ملاح فيكف اولنق مث دحأ موي رخلا اوبرش

 سدقملا تيب نم ةلبقلا خسن ىف ىلاعت هلوقل ةهباشم ةيآلا هذهو : ةللح تناك ام لاح اهوبرش منال

 هومتلبقتسا دقف سدقملا تيب متلبقتسا نيح مك ىأ (مكناميا عيضيل هللا ناك امو) ةبعكلا ىلإ

 (ىتنأ وأ ركذ نم مكنملماع لمع عيضأ الىنأ مهبر مل باجتساف) لاق اك« كلذ عيضأ الف ىرمأب
 معطلا نوكي نأبحي كإذكف : بارشلا فالخ ةغللا نم بلغأللا ىف ماعطلا 4ةيناثلا ةلأسملا )ل

 هنأق همعطي مل نمو) ىلاعت لاق اك : تابورشملا ىلع عقي دقق ماعطلا مسا نأ الا ٠ برشلا فالخ
 ىنعم نوكي نأ زوحيو ءرذلا اوبرش ىأ (اومعط اهف حانج) هلوق نوكي نأ زو اذه ىلعو (ىنم
 يشل يح قدالعأ معطت معطت : برعلا لوقت دقو « برشيو لكؤي امب ذذاتلا ىلإ اعجار معطلا
 اعم بورشملاو لوك أيلل حلص قوذلا ىلإ اءجار ةملكلا ىنعم ناك اذاو

 ةعقوم نوكت ام دنع ةهرحم اهنأ رخا ىف نيب ال ىلاعت هنأ لاهجلا ضعب معز 4(ةئلاثلا ةلأسملا)

 ملاذإاهمعط نم ىلع حانجال هنأ ةيآلا هذهىفنيب ؛ ةالصلا نعوهللا ركذ نع ةداصو ءاضغبلاو ةوادعلل

 ىلإ ناسحالا و؛ىوقتلاو ةعاطاا نم حلاصملا عاونأ هعم لصحلب « دسافملا كلت نم ءىث هعم لصحي

 كلذدارملاناكولهنأل « مترحتلا ةيآ لوزن لبقرملا برششنملاو> أ ىلع هلمحنكمي الو : اولاق . قلخلا
 عيضيل هللا ناكاموز لاقف ةلبقلا لي وحت ةيآ ىف كلذ لثمركذ اك« اومعط نيذلا ىلع حانج ناكام : لاقل
 اذا) هلوق ىلإ (حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل) لاق لب ؛كلذ لقي ملهنكلو (مكناميا

 ىضاسلل ال لبقتسملل اذإ نأ كش الو (اونمآو اوقتا اد



 هلألا | 21و ] فلا اوعطأ# هللإ اوعيطأ ودل اعتدلؤق /

 200 0 + اأو هرثو نه سس مه 21

 لع امأ اوملعأف متلو 5 اورد الوعر اوعيطأو هلل اوعيطَأ

 692 نهم عَ 0

 وهو (نووتنم متن لهف) هلوق : اهسداسو . ةالصلا نعو ىلاعت هللا ركذ نع ضارعالا لوصحو

 نووتنم متنأ لهف حئابقلاو دسافملا عاونأ نم اهيفام مكيلع ىلت دق : ليق هنأكهب ىهتنيام غلبأ نم

 ىلاعت هنأ : اهعباسو . ظعاوملا هذه اوظعوت مل نيح هيلع متنك ام ىلع متنأ مأ ؟ فراوصلا هذه عم

 . كلذ دعب لاق

 لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو دارملا نأهرهاظف (اورذحاولوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو ل

 اهتفلاخ نع اورذحاىأ (اورذحاو) هلوقو ؛ رسيملا ورا نع بانتجالاب امهرمأنم هركذ مدقت اميف

 هلوق.:ءانماثاو .كفلاكتلا ةذه.ق

 قح ىف ديدش ديعوو ميظع ديدهت اذهو «نيبملا عالبلا انلوسر ىلع امنأ اوهلعاف متيلوت نافل

 تماقدق ةجحلاف متيلوت نا مكنأ ىنعي « هنادبو « هللا كحنع هيف ضرعأو فيلكتلا اذه ىف فلاخ نم

 نم باقع نم كلذ ءاروام اماف « راذنالاو راذعالاو غيابتلا ةدهع نع جرخ دق لوسرلاو يلع

 دلي وا لكاظم, ليش لي دب هنأ كشالاو أ ؛ ىكلاخت هتلاآ اللا كاذف.هنع لضرعأ و تيلكتلا)اذذه كفل اع

 . رخا ميرحت ىف ارهاب اناهربو ارهاق اليلد ةيناثلا هوجولا هذه نم

 ؛ مارح ركسم لك نأ ىف حيرص صن ةيآالاهذه نأ لع فاستعالا كرتو كلمنا جزم ضأ ملعاو

 را ىف ءاضغبلاو ةوادعلا كيب عقوي نأ ناطيشلا ديري امتا) هلوق ركذ امل ىلاعن هنال كلذو

 رخلا ب رششنع ىبنلا بترف(نووتنم متنأ لبف) هدعب لاق (ةالصلا نعو هللا ركذ نع كدصيو سيملاو
 تدلوتامنا دسافملا كلت نأ لوقعلا هئادب ىف مولعملانمو : دسافملا كلت ىلع ةلمتشم رثلا نوك ىلع

 ارثؤم را نوك ىه (نوبتنم متنأ لبف) هلوق ةلع نأب عطقلا ديفي اذهو ركسلا ىف ةرثؤم اهتوك نم
 قيوريدقتلا اذهب هلقع طاحأ نمو « مارحركسم لكنأب عطقلا بجو اذه تبث اذاو « راكسالا ىف

 معأ هللاو « جالع هدانعل سيلف هلوق ىلع ارصم



 م5 ةيآلا «ةالصلا نعو هللا ركذ نع ؟دصي وو ىلاعت هلوق

 رخلا ىلا مالزالاو باصنألا مظ ادك]إ و رسملاو ارخخلا نع لىهنلا ةيالا هذه نمد وصقملا ناكابلو

 . ركذلاب ةيآللا رخآ ىف امهدرفأ مرجال  رسيملاو رخخلا مبقل ًاديكأت رسيملاو

 وهو « نيدلاب ةقلعتملا دسافملا : رسئيملاو خلا ىف ةدوجوملا دسافملا نم «ىلاثلا عونلا امأإل

 ءرهاظف هللا ركذ نع عن منع رخلا ف رفأنأ امإ : لوودتف (ةالصلانعو هللارك ذ نع دس و !ىلاعت هلوق

 تاق ياماما ازال كت تشان [سفنلاو ةةيناهتخلا ةتللا ران رطل تير دج

 ًاناغأق اك نإ أ هك اةكتفا ةالضلا نع واتت نكن نع عنام رسيملا نأ امإو « ىلاعت هللاركذ نع

 نعدطصت اع ,ةلاهلا منكر نأكشالو داود شه ملاب رطضخيشأا نمزاعلا اةيلعلا ةدا ف فقل رس دا

 .ةالصاانعوهللاركذ

 ةلصاح تناك ىناعملا هذهنإ م . ىناعملا هذه ىه رذحلا ميرحت ةلع نأ ىف ةحرص ةيآلا : ليق ناف

 : ليلعتلا اذه ةغحىف حدقي اذهو الصاح ناكام ميرحتلا نأ عم رخخلا يرحب لبق

 ةلع امنوك ىف حدقيال ةصوصنملا ةلعلانع مكحلا فلخت نأ ىلع لئالدلا دحأ وه اذه :انلق

 . نيدلا ىف ةميظعلا دسافملا هذه ىلع رسيملاب بعللاو رفا برش لاهتشا ىلاعت نيب املو
 اوبرقتال اونمآ نيذلا اهيأ اي) ىلاعت هلوق لزن امل هنأ ىور «(نووتنم متن لهف )) ىلاعت لاق

 الف : ايفاش انايب رخخا ىف انل نيب مهللا : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاق (ىراكس متأو ةالصلا

 . براي انيهتنا :رمع لاق . ةآلا هذه تلزن

 امنإو . ةقيقحلا ىف ىهنلا وه هنم دارملا نأ الإ رهاظاا ىف اماهفتسا ناك نإو اذه نأ ملعاو

 نع كلذ دعب مهفتسا الف , بطاخبلل اهحبق رهظأو لاعفاألا هذه مذ ىلاعت هنال زاجلا اذه نسج

 راصف ربظدقامهحبق نمر مظدقامدعب هلعفتأ : هل ليقهن اكف ؛ كرتلاب رارقالا لعالإ بطاخل ار دقي ملابكرت

 فلكملا رارقاب انورقم ءاهتتالا بوجو ىلع ىلاعت هللا صيصنت ىرجب ايراج (نوهّتن متن لمف) هلوق

 . ءاهتالا بوجوب

 كلذو . امناب ةلجماريدصت : اهدحأ : هوجو نم رذخا برعث مح رحت ىلع ةلاد ةيآلا هذهنأ ملعاو

 ةعبرالا هذهالإ ناطيسقلا لمع نم ”ىبش الو نسجرال : لاق ىلاغت هن اكق:؛«رضخلا ةملكللا هذه نآل

 عنا ةلراغو 0 هنلع هللا لض هلوق هنماو « ناثوالا ةدابعب رسيملاو رخلا نرق ىلاعت هنأ : اهناثو

 مكلعل) لاق هنا : امعبارو ؛ بوجوللرمآلا رهاظو . بانتجالاب سمأ ىلاعت هنأ : اهثلاثو «نثولا دباعك

 :اهسماخو « ةبيخ باكترالا ناك احالف بانتجالا ناكاذإو ؛ حالفلا نم بانتجالا لعج (نوخلفت

 قاخلا نيب ضغابتلاو ىداعتاا عوقو ىهو : نيدلاو ايندلا ىف اهنم ةدلوتملا دسافملا عاونأ حرش هنأ

  1١١رخف 6١8



 ةيأآلا «ءاضفتلااو:ةوادعلا ٍِ 7 رن لاطيلملا يور 3 508 هلوق

 سلا ا ل

 2-2 اسوم أ ان اي راع ب

 641” نوبتنم مت ا 537 نعو هللا 0

 ردا نآي امان ردا هاك االهودحلا !لفاشللاابللإ ةلئاعابأ ؟ايناتلا باكل ةللئابتم تانتجالاب

 (ناطيششلا لمع نم سجر) لاق كلذلو . كلذ هبشأاموأ امهطاعت وأ رسيملاو

 قلعتيام : لوآلاف : ةدسفملا نم نيعوناهيف ركذ ءايشالا هذه بانتجاب رمأ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 . هلوق وهو ايندلاب

 (رسيملاو رخلا ىف ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نأ ناطيشلاديرب امإإ

 : رسيملا ىف مث رزخا ىف الوأ ءاضغبلاو ةوادعلا هجو حرشن انا معاو

 برشلا كلذ نم هضرغ نوكيو ةعامج عم امرشي هنإ را برشي نميف رهاظلانأ ملعاف رخحاامأ

 ةفلآلا ديك أت عامتجالا كلذ نم هضرغ ناكف . مهتملاكمو مهتثداحمب حرفيو هلاةفرب سنأتسي نأ

 تلوتسا لقعلا لاز اذاو « لقعلا ليزي رذخا نآل دضلا ىلا بلقني بلغالا ىف كلذ نأ الإ ةبحناو

 ” تاكا [كتلاوأ انيبلمغوانملا نليضخ امايثالزتسا دنع از متلا ةعفادما نيغ نه يضل ةوهشلا

 ةوادعلا دشأ ثروي كلذو « شحفلاب ةبفاشملاو لتقلاو برضلا ىلا تدأ امبر ةعزانملا كلتو

 ةرخآلابو « ةبحلاو ةفلآلا ديك أت بجوي برشلا ىلع عامتجالا نأ لوسي ناطيشلاف ؛ ءاضغبلاو

 ةءاضعبلاو ةزاطقلارةيايت تلصحو قمالا قنا

 ايواغمراص نم نال ؛لاومأللا بابرأب فاجحالانيجاتحلا ىلع ةعسوتلا ءازاب هيفف رسيملا امأو

 هل لصحيال نأ قفتي دقو ؛ هيف ابلاغراص امبر هنأ ءاجر نع هيف جاجللاىلا كلذ هاعد ةرم راهتلا ىف

 كلذدعب هنأ كشالو ؛ هدلوو هلهأو هتيحل لع ساقي نأ ىلاو « لاملا نم ءىث هل قبيال نأ ىلإ كلذ

 نأ هجولا اذه نم ربظف هل نيبلاغ اوناكن يذلا كئلوأل ءادعالا ىدعأ نم ريصيو انيكسم اريقف 2

 ةرارجلا هدم انيزأ كنق الفال سانلا نك اعفللا نووادعلاةراتانف نايظع ناببس رسيملاو رخلا

 . ملاعلا حاصمل داضم كلذ لكو ؛ نتفلاو جرملاو جرحا نم ةمومذم لاو>أ ىلإ ىضفت ءاضغبلاو

 . ةيآلا رخآ ىف امهدرفأ مث مالزالاو باصنالا عم سسيملاو رخل عمج مل : ليق ناف

 رخلاءامتإ اونمآ نيذلا اهيأاي) لاق ىلاعقاةنأ ليلدب نينمؤملا عم باطخ ةيآلا هذه نآل : انلق

 ؛ ةدسفملاو حبقلا ىف ةيراقتم ةعبرالا هذه نأ راهظإو رسيملاو رخلا نع مهم دوصقملاو (رسيملاو



 ا/ ةيآلاع رسيملاو رفا امنإ اونمأآ نيذلا اهمأاي» ىلاعتهلوق

 ه..كب | مث هزي ا 00

 نمسجر ملال تالا رسما ورك 5 رك نبذل 0
 وك 7 هر هر 000 7 ل ه-

 62 ناحل مكدعل هوت ناطسشلا 1

 لمح نم سجر مالزالاو باصناألاو رسيملاو رخل اميإ اونمآ نيذلا اهيأاي)١ ىلاعت 1

 «نوحلفت لعل هوبنتجاف ناطيشأا

 هلبق امب هلاصتا هجوو ؛ عضوملا اذه ىف ةرَو ؟ذملا ذملا ماكحألا نه ثلاثلا عونلاوه اذه نأ ملعا

 الالح هللا مكقزر اسم اولكو) هلوق ىلا (كل هللا لحأ ام تابيط اومرحتال) مدقت امف لاق ىلاعت 5

 نياخاد ريغ امهنأ نيب ىلاعت هنأ مرجال رسيملاو رخلا ةباطتسملا رومألا ةلمج نم ناكامل مث (ابيط

 . تامرحلا ىف لب : تاللحملا ىف

 ىف مالزآلاو باصنالا ىنعم انركذو رسيملاو رخلا ىنعم ةرقبلا ةروس ىف انركذ دق انأ لعاو

 ءاصقتسالا دارأ نف (مالزآلاب اومسقتست نأو بصنلا ىلع جبذامو) هلوق دنع ةرودلا هذه لوأ

 1 عضاوملا هذبم هيلعف

 هتظلاخ, أ: "ل قعلا ترماخ ابناأل“ رمح خلا تيم لالا: ناهجؤارخلا:ظفل قاقتشا فو

 ىف مراق وه رسيملاو . اهحر ريغت ىأ « ترمتخاف تكرت : ىبارعالا نبا لاق : ىناثلاو .« هترتسف

 رشو ريخ اهلع بوتكم ماهس مالزاآلاو : امنودبعي اهوبصن ىتلا مهتطآ ىه باصنالاو « روزجلا

 ىف سجرلاو (سجر) هلوق : لوألا : نيفصوب ةعبرألا ماسقاألا هذه فصو ىلاعت هنأ ملعاو

 هلضاوء احلق دابع لعل دإ بوو ايطلش دعنا ]سعال نا لترا تك نال رسال كلا

 دعرلاب توصلا ديدش ناك اذإ ساجر باحس : لاقي . توصلا ةدش وهو ؛ ءارلا حتفب سجرلا نم

 . حبقلا ىف ةبترلا لماكةجردلا ىوق نوكي ىذلا لمعلا وه سجرلا ناكف

 ناطيششلا نآل اسجر هنوكل لمكم اضيأ اذهو (ناطيشلا لمع نم) هلوق (قاثلا فصولاإل

 ىلإ الإ وعديال ثيبخلاو (سجن نوكرشملا امنإ) هلوقل سجت رفاكلاو رفاك هنآل ثيبخ سخن
 ةغلابملا ةفاضالا كلت نم دارملافناطيشلا ىلإ فيضأ املك اضيأو (نيئيبخلل تاثيبخلا) هلوقل ثيبخلا

 امل ىلاعت هنا مث (ناطيشلا لمع نم اذه لاق هيلع ىضقف ىسوم هزكوف) ىلاعت لاق . هحبق لاك ىف

 اذام ىلإ ةدئاع ءاملاو « هنم ابناج اونوك ىأ (هوبنتجاف) لاق نيفصولا نيذهب ةعبرالا هذه فصو

 صالاناكف . ةروكذملا ةعبرألا ىلع عقاو سجرلاو ء سجرلا ىلإ ةدئاع اهنأ : لوألا : نابجو هيف



 ةيآلا«نوركشت مكلعل هتايآ كل هللا نبس كلذك :ىلاءتهلوق //

 « حفصي 57 يلفت ذر قحأ هللاف

 هليلعتو « ماع هظفل نأالإ ناضمر موصف لاؤسلا اذه نعأب اوجعقو نإو ثيدحلا اذهف : انلق

 ناكف ؛ ببسلا صوصخ ال ظفللا مومعب ةربعلانأ لوصاألا ىف تبث دقو ؛ تامايصلا عيمج ىف ماع

 ًاضيأ انهه' قي رفتلا زاوج ىلع لئالدلا ىوقأ نم كلذ

 نينيهلاىدحال نيتثالثلا ىدحإ نيع ءاوس هأزجأ نينيمب نعمايأ ةتس ماصنم (ةثلاثلا ةلأسملا)
 جر نأ بجوف ؛ ا ىنأ دقو « هيلع مايأ ةثالث مايص بجوأ ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو الوأ

 لا نع

 نم هركذ مدقتأم ىلإ ةراشإ (كلذ) هلو «متفلح اذإ مناعأ ةرافك كلذ ىلاعت لاق مث

 ةرافكلان آل متثنحو تفلح اذإ مناميأ ةرافك روكذملا كلذىأ ؛ ةبقرلا ريرحتو ةوسكلاو ماعطلا

 وأ اضيرم مكنم ناكن ف) لاق ام ءامولعم هنوكل ثنحلا ركذ فذح هنأ الإ , فلحلا درجمب بجتال

 . رطفأف ىأ (رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع

 دحاو لكن أى عت لد ةيآلا : لاقف زئاج ثنحلالبق ريفكتلا نأ ىلع ةيآلا هذهب : ىعفاشلا جبتحا

 02 دقق ىلا لق فلكل دير اهاذآ اذاف . فلخلا دوج دنع نيمتلا ةراقك ةثاواتلا هازل نم

 اذإ) هلوقو : لاق . ةدهعلا نع جرخي نأ بجو كلذك ناك اذإو نا كلذ 2: عا ةرانكلا

 لبقو نيهلا دعب امأو « زوجيال نيهلا لبق ةرافكلا ميدقت نأ ىلع هيننتلا هو ةقيقد هبف (متفلح
 .زوجب هناف ثنحلا

 الوب نايأللا اوللق هنم ةارملا : لوألا :ناهجو هضو (مناعأ اوظفحاو )ل ىلاعت لاق مث

 تك لاق ماركت

 تررنةيلاألا هنمثقبس نإو هنيعل ظفاحاي الآلا ليلق

 : ىناثلا . فاح الءنأب هل هنم فصو «هنيمل ظفاح» هلوقنأ لع «ةيلألا هنم تقيس نإو» هلوق لدف

 الإ « نيبجولل لمتحم ظفللاو « ريفكتلا ىلإ اوجاتحت الثل ثنحلانع متفلح اذإ منا اوظفحاو

 اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيمب ىلع فلح نمو مالسلا هيلع هلوقب ًاصوصخم نوكي ريدقتلا اذه ىلع نأ

 «هنيم نع رفكيل مث ريخ وه ىذلا تأيلف
 يف مالكلاو « رهاظ ينعملاو (نوركشت مكلعل هتايآ مكس هللا نيبي كلذك ل ىلاعت لاق مْ

 , ارارم مدقت لعل ظفل



 // ةيآلا «مايأ ةثالث مايصف دحب مل نفىلاعتهلوق

 ىف ليهستلاو فيفختلا ىعاري ىلاعت هنأ ىلع هيبنتلا هنم دوصقملاو ؛ ًادوجو معأ ماعطلا نوكل

 نم كانه نوكي الو . ماعطلا دحيال دق ريقفلا رحلا نال لضفأ ماعطالا نأ : اهثلاث و . فيلاكتلا

 . هتوسك و هماعطإ هالوم ىلع بحي هناف دبعلا امأ « رضلا ىف عقيف ماعطلا هيطعي

 لئاسم هيفو 6 مايأ ةثالث مايصف دج مل نف ل ىلاعت لاق مث
 نمو هتليلو هموي هلايع توقو هتوق هدنع ناكاذإ : هللا همحر ىعفاشلا لاق «ىلوألا ةلأسملا )

 مايصلل هل زاج ردقلا اذه هدنع نكي مل ناو : ماعطالاب ةرافكلا هتمزا نيك اسم ةرشع معطي ام لضفلا

 نه لعجخل  ةاكرلا هيف بحي الام لالا نم هدنع ناكاذإ مايصلا هل زوجي : هللا همحر ةفينحىبأ دنعو

 . امداع هيلع ةاكزال

 ىلع قلعملاو « ةثالثلا هذه نادجو مدع ىلعمايصلازاوج قاعملاعت هنأ « هللا همحر ىعفاشلا ةجح

 انكرت , موصلا زوحجبال نأ بجو ةثالثلا هذه نادجو مدع دنعف « طرشلا مدع دنع مدع طرشلا

 انيأر دقو , هيلا رطضملا مالاكك لذ نآل ةليلو اموي هلابعتوقو هسفن توق نادجو دنع هب لمعلا

 بجوف ءابجاو سفنلا قح ميدقت ناكر يغلا ق- و سفنلا قح ىف ضراعتلا عقو ىم هنأ عرشلا ف

 . ةروصلا هذه ريغ ىف اهي الومعم ةيآلا قبت نأ
 ةعباتتم ءاش نإ مايأ ةثالث موصي هنأ : هيلوق حصأ ىف هللا همحر ىعفاشلا لاق 4ةيناثلا ةلأسملاإ)

 .هقرفتم اءاشا كلو

 . عباتتلا بحي : ةفينح وبأ لاقو

 تآ قرفتاا ىلع مايأ ةثالث موصب ىتآلاو , مايأ ةثالث مايص بجوأ ىلاعت هنأ : ىعفاشلا ةجح

 . ةدبعلا نع جرخم نأ بجوف ؛ مايأ ةثالث موصب
 مايأ ةثالث موصف : دوعسم نباو بعك نب ىبأ ةءارق ىف ىورام « هللا همحر ةفينح ىنأ ةجح

 : اهبتناوار نع تلختتال ابتدا رقو"# تاتا

 فرج ذإ هزلارسحلف كدتفاتارو دما نفاع دفء شوراع اطار ١
 انياعف « لطاب كلذو نآرقلا ىف ةدحالملاو ضفاورلا نعط مزل رتاوتلا ىلع لقني ال نأ نآرقلا ىف

 هنأ بعك نب ىبأ ةءارق ىف لقن اضيأو . ةجح نوكت نال حلصت الف ؛ ةدودرم ةذاشلا ةءارقلا نأ

 ىور هناب هنع اوباجأو ءاطرش ناك ام كانه عباتتلا نأ عم (تاعباتتم رخأ مايأ نم ةدعف) أرق

 هيلع لاقف ؟ تاقرفتم امضقأفأ ناضمر نم مايأ ىلع هل لاق الجر نأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع

 لاق ؛ ىلب لاق كيرزحي ناك امأ مثردلاف مثردلا تيضقف نيد كياع ناكول تيأرأ» مالسلاو ةالصلا



 ةيالا عنيك اسم ةرشع ماعطأ ةراقكف) ىلاعت هل وق 1/5

 ؛ 0 « ماعطالا امإ ؛ ةثالثلار ومال ادحأ ةرافكسلا هذه ىف بجاولا نأ : ىعفاشلا ةجح

 ىف بجاولا نوكي .#تأ بجوف « كيلقلا ةوسكلا ىف بجاولا نأ ىلع انعمجأ مث . قاتعالا وأ

 . كيلعلا وه ماعطالا

 ماعطإ امه ةيشعتلاو ةيدغتلاو ؛ ماعطالا وه بجاولا نأ ىلع تاد ةيآلا نأ : ةفينح ىبأ ةجح

 لهألا ماعطإو (مكيلهأ نومعطتام طسوأنم) لاقو (هبح ىلع ماعطلا نومعطبو) ىلاعت هلوق ليلدب

 مهنكي و مهلا ماعطلامدقي ناك اذا ءارقفلا معطي نالف : فرعلاىف لاقي و ؛ كيلعلابال نيكملاب نوكي

 ' . ايفاك نوكي نأ بجو ماعطالاب ىمأ هنأ تبث اذاو . هلكأ نم

 راب دن ةيهعتلاو هلدغتلاو 10 نيزرالاروأ نما امإ بجازولا نرد هنع هللا درت فاعلا باجأ

 . ملعأ هللاو نيقيلاب الإ ةدبعلا نع جرخ الف كلذ نم لقأ

 هللا همحر ةفين> وبأ لاقو ةرشع ماعط الإ هئزجيال : هللا همحر ىعفاشلا لاق ( ةعبارلا ةلأسملا)

 . زاج مايأ ةريشع ادحاو انيكسم معطأ ول

 كلذك ناك امو « هانعملقعدال ىذلا دبعتلا لع بابلا اذه,رادم نأ : هللا همحر ىعفاشلا ةضح

 . صنلا دروم ىلع هيف دامتعالا بحي هناف

 ىزحت ىتلا امأف «هب ىستكيام لكو هو ؛ سابللا اهانعم ةثللا ىف ةوسكلا ( ةسماخلا ةلأسملا ١
 0( هام انام )نصف اون ءادر لأ رازإةرتكلا مسا هيلع عقيام لقأومف ةرافكلا ىف

 . هللا همحر ىعفاشلا بهذم وهو دهاجمو نسحلاو سابع نبا لو وهو . نيكسم لكل دعاو بوث

 ناكبرءلافريسألا نأ زاجلا اذه ىف لصالا ليقو., ةلمجا ةبقرلاب دارملا «ةسداسلا ةلأسملا)

 مث «ةقرلا كف ةبقرلا نم قالطالا ىمسف لبحلا كلذ لح قلطأ اذاف . لبح هتبقر ىلإ هادي عمجب

 : هللا همحر ىفاشلا لاقو . هيزجت تابقرلا عيمج نأ رهاظلا لهأ بهذمو . قتعلا ىلع كلذ ىرج

 ًاركذ ؛ ةريبك وأ تناكة ريغص ؛ لمعلا نم عنمب بيع نم ةميلس ةبقر لك ةرافكلا ىف ةيزجلا ةبقرلا

 قاتعإالو ؛ تارافكلا + .رمءىش ىفاةرفاكلا قاتعإ زوال و ؛ ةنمؤم نوكت نأ دغبا« ىتأ وأ

 11 انركذ دق لئاسملا هذهو « بيرقلا ءارش الو « بتاكملا

 قتعلا نأ عم قتعلا ىلع ماعطالا ميدقتل ةدئاف ىأ : لوقي نأ لئاقل 6 ةعباسلا ةلأسملا 0

 . ةلاحال لضفأ

 ىلعال رييختلا لع تبجو ةرافكلا هذه نأ ىلع هيبنتلا هنم دوصقم ا نأ ٠ اهدحأ : هوجو هل انلق

 ال هنالل ماعطالا مدق : نا ظلغألاب ة ةءادبلا تبج ول بيترتلا ىلع تبجوول ا بيترتلا



 / ةيآلا « نيك اسم ةرشع ماعطإ هن اراقكلفو ىلاعت هلوق

 بجاولا هللا همحر ةفينح وبأ لاقو ٠ مساقلاو نسحلاو فيسملا نب دبعسو تباث نب ديزو سابع

 . ةطاخلا ريغ نم عاصو « ةطنحلا نم عاص فصن

 اذهو (يلهأ نومعطتام طسوأ نم) هلوق الإ ماعطالا ىف ركذي مل ىلاعت هنأ ىعفاشأا ةجح

 فنراف ؛ عرشلا ىف اطسوتم ناكاموأ « فرعلا ىف اطسوتم ناكام هنم دارملا نوكي نأ امإ طسولا

 ةيضتهناف ازنخ لكحل افقد" لْفج 1ذإ ةطنتلا نم قم انلثف «كفارعلا| قى اطساوتم' ناك دارا ناك

 عرشلافاطسوتم ناكام دارملا ناكنإو . ارهاظ دحاولا مويلا توقىف فاككلذو  نملا نم ابيرق

 ذأ تاو نا 5 كطنلا 5ك ا ا دحاو غضوم ىف الإ رادقم هل عرشلا ىف دري ملف

 ىتاف دجأام : لجرلا لاقف ؛ رادقم ركذ ريغ نم انيكسم نيتس ماعطاب هرمأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا

 ؛ اذه معطأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا هل لاقف : اعاص رشع ةسمخ هيف قرعب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 تءارش نع فلحلا ةرافك مزايالو ؛ دم وهو ؛ عاصلا عبرب نيكسملا ماعط ريدقت ىلع لدي كلذو

 صنلاب تيثدقو : رطفلا ةقدصب ًاريتعماهردق ناكف ؛ لهألا ماعطاب ريدقتلا نع ةقلطم ةقدصلا ظفلب

 : كمال عاصلاب اهريدقت

 لدعاللاوهطسواألاو (ميهأ نومعطتام طسوأ نم) لاق ىلاعت هنأ هللا همحر ةفينحىأ ة 0-5

 نع ىور اذكهو « ماداب نوكيف لدعألا امأف؛ زكي ام ىندأ وه هللا هحر ىعفاشلا هركذ ىذلاو

 .ةليلعالا ف هن قع وأرسل نما شيكي هن غلبي مادالاو « همادإ هعم دم : هللا امهمحر سابع نبأ

 دازلأ -ن زك( نأ ]ئتخ : (مكياهأ نومعطت ام طسوأ نم) هلوق نأب هللا همحر ىتفاشلا باجأ

 ناك امبرو . دحاولا فرغرلا هيفك ادج كالا ليلق ناك امير ناسنالا ناف ء ردقلا ىف طسوتلا

 «نملا نم برقي ام زيا نم هيفكي هنأ بلاغلا طسوتملا نأ الإ «ناونملا هيفكي الف لكلا ريثك

 نولا|ٍسْنتَبَحا نكي الز“ _ركسلاكلل ايلاغأ نوكمداإلاةفيقلا» فا طساؤتلا ناازنا يركن كا

 اظسوالا كارلا ناوكب نألمتعو قا وتبي زلاورقلاو اةطنملا وها طسارالا ل« ةارتلاو هلاك

 ىلع ظفللا لمح بج : لوةنفنيرمآلا نم دحاو لكل المتحم ظفللا ناك او « ةذاذللاو بيطلا ىف

 طسوتاا ىلع ظفللا لمح الإ قبب ملف عامجالاب بجاو ريغ مادالا نأ : لاوالا : نيج ولالا

 هيف ةلالدال ظفللا نآل هيف كوكسشم قابلاو « نيقيب بجاو ردقلا اذه نأ : ىتاثلا . ماعطلا ردق ىف

 . ملعأ هللاو كشلا انحرطو نيقيلا انبجوأف هيلع

 : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو . ماعطاا كيلمت بجاولا : هللا همحر ىعفاشلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 .:راجاوك انف رك لارا خلا



 ةيآلا «نبكا اسم“ ةرشع ماعطأ هترافكفد لاك لق /

 مهنَوسك وأ أ ميلهأ نوم 7 5 طَسوأ نم َنيكاَسم : ةَرَتَع ما مناع ا انكَف
 ا ه- 2 هس صل ساه مه ااا اساس 7 هم هَ

 م هحالذإ مكناَمأ ةراَك كلذ مايا ةناالث مايصق دحبت ل نق ةبَقو ربك و

 ظل ضررا ا م - هنلاس مخ لل -

 0 هنأيآ مل هلل هللا نيب َكلّذك مكَناَمَأ اوظْمحاَ
3 

 58 مدقمب ؟ذخاْؤي نكلو : ريدقتلاو , ردصملا ةلدنمب لعفلاعم «ام» (ةيناثلا ةلأسملا)
 . نام اللأ متدقاعمب و ا

 2 فذخ منح اذإ متدقع امب عذخاؤي نكلو : ريدقتلاو .فوذحم ةيآالا ىف 4« ةثلاثلا ةلأسملا)

 الر ندم 6-50 "فاضل فلا متدقعام 0 3 مثدنع امولعم ناك هنال ةذخاّوملا تقو

 . ةارعبلا ةروس ىف اهانركذ دقف ةرافكلا بجوت سومغلا نيدلا نأ لع ةيآلا هذه. ىفانشلا

 وأ مهتوسك وأ مكيلهأ نومعطتام طسوأ نم نيك اسم ةرشع ماعطا هترافكف) ىلاعت لاق مث

 (ةبقر ريرحت
 ناف « رييختلا ىلع ةثالثلا رومآألا دحأ نيهلا ةرافك ىف بجاولا نأ ىلع ةلاد ةيآلا نأ ملعاو

 . موصلا وهو ء رخآ ءىثث بجاولاف اعيمج اهنع زجي

 : لئاسم ةيآلا ىفو
 « ةثالثلا هذه نم دحاو لكب نايتالا هيلع بحي ال هنأ ريخما بجاولا ىنعم (ىلوآلا ةلأسملا)

 اذاف ٠ ةدهعلا نع جرخم هناف , ةثالثلا هذه نم ءاش دحاو ىأب ىنأ ىتمو ؛ اعيمج اهكرت هل زوحي الو

 اك !ةال دج اولا /: لاق اه القفلا قم! لازينخحلا يجلانولارواعإ كاذق ةثالثلا#؛نيقلا ةانه تغمس

 ةدحام [دحتاو اداونتولا ف رح س نأ هلعج اولا :ألاقبأ نأ: ةلؤزألا : نيهجو لمتح مالكلا

 دوجولا عنتمب نوكي هسفن ىف انيعم نوكي الىذلا ءىثلا نآأل لوقعلا ىف لاحت اذهو . هنيعبال ةثالثلا

 هسفن ىف نيعم دحاو هيلع بجاولا : لاقينأ : ىناثلا , فيلكتلاهي دارءالهناف كإذك ناكامو « هتاذل

 ابجاو ءىتنلا كلذ نوك نال لاحم أضيأ كلذو « لعافلا دنع نيعلا لورج هنأ الإ : ىلاعت هلا لع ىفو

 نايتالاريدقتب هكرت هل زوحي هنأ ىلع ةمالا تعمجأو ؛ لاح هكرت زوال هنأوه ىلاعت هللا لع ىف هنيعب

 رول ذه هيف مالكلا مامتو ,لا<ع وهو تانثالاو ىنلا نيب عمج نيل وهلا نيذه نيب عمجأو « هريغل

 يدقفلا لوي ف

 نبا لوق وهو « نم اثلث وهو « دم نيكسم لك بيصن هللا همحر ىعفاشلا لاق « ةيناثلا ةلأسملا ١)



 0 _ آلا مامأ  وخللا هللا مذاب الو ىلاغت هلوذ
 لد ا س6 و هه :

 َن اسغالا م دقع ام : يَدَخاَوي نكلو منام ىوُللاب 7 عدخاَوبال

 ايلاف ىرقلا نجري مي نانع الاعمال (ن هب متنأ) ىلاعت هلوقب ًاديكوت هداز ءهب رمأ امب
 «هنع نين او ا[ اكل

 وغللاب هللا ذخاؤي الب ىلاعت هلوق عضوملا اذه ىف ةروكذملا ماك-الا نم (ىناثلا عونلا)

 (منابأ ف
 ةبسانم ىأ : لاقي نأق ب . ماكحألاو عّئارشلانم اعاونأ عضوملا اذهىف نيب ىلاعت هنأ انركذ دق

 ىلوالاة يالا لوزن ببس نأ انركذ دق : لوقنف ؟ هبيقع هركذنسحي ىتح هلبق ام نيبو محلا اذه نيب

 كلذ ىلع اوفلحو ةينابهرلا اوراتخاو سبالملاو رعاطملا مهسفنأ ىلع اوهرح ةباحصلا نم اموق نأ

 ةيآلا هذه هللا لزنأ اننامأب عنصن فيكف هللا لوسر اي : اولاق امنع ىلاعت هتلا مهاهن املف

 ريسفت ىف ةرقبلا ةروس ىف ءاصقتسالا ىلع ىبس دق وه ام وغللا نيمي نأ ىف مالكلا نأ ملعاو

 ةداعالل هجو الف (مولق تبسك امب كذخاوي نكلو مكامبأ ىف وغللاب هللا ؟ذخاؤيال) هلوق

 : لئاسم هيفو 4 ناميألا متدقع ام ذخاؤي نكلو إل ىلاعت لاق 5

 فاقلاديدشتب (متدقع) مصاعزع صفحو وربع وبأو ريثك نباو عفان أرق (لوألا ةلأسملا)
 أرقو . فلأ ريغب فاقلا فيفختب (متدقع) مصاع نع ركب وبأو قاسكلاو ةزمح أرقو ؛ فلأ ريغب

 !دقع لبحلاو دهعلاو نيهلا نالف دقع لاقي : ىدحاولا لاق . فيفختلاو فلالاب متدقاع رماع نبا

 . فلأألاب دقاع اضيأ هلثمو ء«دكو اذإ ديدشتلاب دقع اضيأ كلذ لدمو : همكحأو هدكو اذإ

 ديز دقع : لاقي ؛ ريثكلاو ليلقلل اص هناف فيفختلاب أرق نم امأ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ديدشتلا : لاق و ةءارقلاهذه فيز ةديبع ابأ نأ معاف ديدشتلاب أرق نم امأو ٠ مهنايأ اودقعو ء.هنيمب

 رركتت ل امنأأل ةدحاولا نيهلا نع ةرافكلا طوقش بج وت دي دشتلاب.ةءارقلاف:.ةدرم دعي,ةزم,راركتلل

 فيفختلاب دقع : لاق مبضعب نأ : لوالا : نيهجو نم هنع هللا همحر ىدسحاولا ىاع

 نأ الا (باوبالا تقلغو ) هلوق ىف اك ريركتلا ديفت اهنأ به : ىناثلا . ىنعملا ف دحاو ديدنثتلاو

 ريركتلا لصح دقق ناسللاو بلقلا نيب عمج ىتمو ؛ هناسلو هبلقب اهدقعي نأب لصحي ريركتلا اذه

 ىتلا ةلعافملا نم هناف فلألاب أرق نم امأو . ادقعم نكي مل رخآلا نود امهدحأب نيدلا دقعول امأ
 ةءارقك ةءارقلا هذه نوكحتف صللا تبقاعو لعنلا تقراطو هللا هافاع لثم دحاولاب صتخ

 . فكفخ نم

 )0 ركن ١٠د



 ةيأألا «ابيط الالح هللا مكقزرامما اوكف لاعت لاو اف

 ل

 10, َنونم وم هل 7 مت ىذا ؛ ل نوفتاو بط داس هللا قرر ام 0

 0 1 1 0 ا
 اوبرشاو اولك) ىلاعت هلوقدريظنو (اودتعتالو) ىلاعت هلوقب ايف فارسالا مرح تابيطلا حابأ امل

 ىلا اهودعتت الو تاللحملا هذ. اوفتك اذ تاببطلا كل لحأ امل ىنعي : ثلاثلا (اوفرستالو

 . كيلع مرحام
 «نونمؤم هب متنأ ىذلا هللا اوقتاو ابيط الالح هللا مكقزر امم اولكوإإ ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو

 ةحابالا انهه دارملا نأ ال بوجولل اهرهاظو ؛ رمأ ةغيص (اواكو) هلوق «ىلوألا ةلأسملا)

 ةيآلا هذه رهاظ : اولاقو ؛ عورشلاب مزليال عوطتلا نأ ىف هب ىعفاشلا باعصأ جيتحاو . ليلحتلاو

 د نا حان همنا « موصلا ىف عورشلا دعبام لوانتش قالطالا ىلع لكلا ةحابإ ىضتقي

 . صيصختلا لحم ريغ ىف ةجح ماعلا نأ الإ روصلا

 ًاقلعتم نوكي نأو « لكألاب اتلعتم نوكي نأ لمتحي (ابيط الالح) هلوق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 اوك: ىتاثلا ريدقتلا ىلعو ؛ هللا كقزر ام ابيط الح اولك: ريدقتلا نوكي لوألا ىلعف , لوك أملاب

 قزرلا نأ ىلع ةلزتعملا ةجح هناف لوألا ريدقتلا لع امأ « ابيط الالح نوكي ىذلا قزرلا نم

 ىلاعتهّللا قزرام لك لكأ ىف نذالا ىلع ةلاد ريدقتلا اذه ىلع ةيآلا نال كلذو  الالحالإ نوكيال

 ىلع امأو ء الالح ناكاقزر ناكام لكن وكي نأ مزايف ٠ لالحلا لكأ ىف ىلاعت هللا نذأي امنإو

 قزرلاب لك آلا نذإ صصخملاعت هنأ ًامارح نوكي دق قزرلانأ ىلع انباحاأل ةجح هناف ىتاثلاردقتلا

 . ةدئافدييقتلاو صيصختلا اذهنكي ملالإو .الالحنوكيال دققزرلانأ الولوابيطالالح نوكي ىذلا
 ةملكو (هللا كقزر ام اولك) لاق نكسلو : مكقزرام اولك : ىلاعت لقي مل (ةثلاثلا ةلأسملا)

 تاقدصلا ىلإ ةيقبلا اوؤرصاو ضعبلا ىلع لكلا ىف اورصتقا :لاق هناكف « ضيعبتلل «نم»

 (اوفرست الو) لاق م فارسالا كرت ىلإ داشرإ هنآل تاريخلاو

 هناف . دحأ لك قزرب لفكت دق ىلاعت هنأ لع لدي «هللا مكقزرا اولكو» (ةعبارلا ةلأسملا)

 ىف غلاب. ال نأ بجو هقزرب هللا لفكت اذإو (هللا مكقزر ام اولك) لاق امل هقزرب لفكتي ملول

 هيلع لاق كلذلو ؛ دعولا فلخب نأ نم مرك أ هناف « هناسحإو ىلاعتهللا دعو ىلع لوعي نأو باطلا

 ةيصوتلا ديك أت وهف (هللا اودتاو) هلوق امأ «بلطلا ىف اولمجأو هللا اوقتاف الأ» مالسلاو ةالصلا



 أ/) 2 ةيآلا كل هللا لحأام تابيط اومرحتال اونمآ نيذلا اهيأاي» ىلاعتهلوق

 عقو مرجال هانيب ىذلا قيرطلاب كلذ ىف للخلا عقوي امن ةديدنشلا ةينايهرلا تناك اذاف « ىلاعت هللا

 نعابعنمب ةيسملا تاذللا بلطي سفنلا لاغتشا نأ مركذام لصاح نأ وهو :قاثلاو . اهنع ىبلا

 ةللكتنملا ولاوفنلا اما :ةمستفلا لفرع يدا فا وكل ملسم اذهو « ةيلقعلا تاداعسلاب لاكتسالا

 [ةللقحلا ثاداعسلاب لاكشمالا ىلا انب اعناماة بلا ةلابعاللا فرامل عل نارك نا كلا

 ايلكو « رخآ مهب لاغتشالا اهيلع عنتمامهمب تلختشا ىتم ثيحب ةفيعض نوكتدق سوفنلا دهاشن اناف
 عون ىلع اليلد ةصلاخلا ةينابهرلا تناككلذك ناكاذإو « لمكأ ةلاحلا هذه تناك ىوقأ سفنلا تناك

 نأ وهو: كلاتلا « قيلانلا ىف: لاكعتبالاونعرخاراانرولا“ىأ علاكلا انك و وظل 5 فتكا“

 هتضايرر نافذ ةيلقعلا تاذللا ءافيتسا ىلع اهم ةناعتسالا اهنم هضرغ ناك : ةيسحلا تاذللا ىفوتسا نم

 ةعاطلا بن اجىلإ سفنلا ةصح فرص نآل , ةيسحلا تاذللا نع ضرعأن م ةضاير نم مكأ هتدهاجمو

 ةيناهرلانأوهو : عبارلا . متأاذهىف لامكلاناكف « ةيلكلاب سفنلا ةصح نع ضارعالا نمدشأو قشأ

 ةبحلا وةفرعملا ىلعةبظاوملاعم ةينابهرلا كرتاماو . لسنلاو ثرحلاعاطةناوايندلابارخ بجوت ةماتلا

 . هجولا اذهىف مالكلا ةلجاذهف :لمكأ ةلاحلا هذهتناكف ؛ ةرخآلاو ايندلا ةرامعديفيهناف تاعاطلاو

 ةروسلا لوأ ىف لاق ىلاعت هنأ وهو : لافقلا هركذام ةيآلا هذه ريسفت ىف (ىناثلا لوقلا)

 برعلا تناكو ؛ للحلا ميرحت زوحبال كلذك مرحلا لالحتسا زوحيال اكهنأ نيبف (دوقعلاب اوفوأ)
 هللا ىكح دقو ؛ ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا ىهو ؛ ىلاعت هللا همرحب ملام تابيطلا نم مرت

 هللا أف ء امهريغو مدلاو ةيملا نوللح اوناكو « ماعنالا ةروس ىفو ةروسلا هذه ىف كلذ ىلاعت

 نيذلا اممأ اي) هلوق تحت اولخدي ىّبح ىلاعت هللا همرحام اوللحي الو هللا لحأ ام اومرحب ال نأ ىلاعت

 (دوقعلاب اوفوأ اونمآ

 اودقتعتال : اهدحا : اهوجولمتحي (.كل هللالحأام تابيطاومرحتال) هلوق «ةيناثلا ةلأسملا))

 اوبنتجتال : اهثلاثو « ككل هللا هلحأام محرحت ناسللاب اورهظتال : اهيناثو : كل ىلاعت هللا لحأام سرحت

 لوقلاو داقتعالا ىلع ةلومت ةثالثلا هوجولا هذهف . تامرحلا _.رم بانتجالا هيبش ابانتجا اهنع

 ؛نيمي وأ رذنب اهعرحت اومزتلتال : اهسماخو « ىوتفلاب ريغ ىلع اومرحتال : اهعبارو ؛ لمعلاو
 بوصخملا طاخم نأ : اهسداسو (كل هللا لحأام مرحت مل ىنلا اهسأ اي) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ريظنو

 ؛ هل الالح ناك ام ميرحتل ببس طلخلا كلذف ؛ لكلا مرحب ذئنيحو « زييقلا هنكعال اطلخ كولمملاب

 ىلع ابلمحدعبب الو ؛ هوجولا هذه لكل ةلمتحم ةبآالاو ؛ رهاطلاب سجنلا طلخ اذا امف لوقلا كاذكو
 . ملعأ هللاو لكلا

 ىلاعت هنأ : لوألا : هوجو هيف (نيدتعملا بحيال هللا نا اودتعتالو) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)



 ةيآلا«مكلهللا لحأام تابيطا وم رحتالا ونمآ نيل |همأاي »ىلاعت هلوف ا

 ماكحالا نايب ىلإ هدعب داع ىراصنلاو دوهبلا عم ةرظانملا ف ىصقتسا امل ىلاعت هللا نأ ملعا

 : اهنه هلم ركذأو

 اومرخأل اونمآ نيذلا اهيأاي) لاق تاذللاو براشملاو معاطملا لحب قلعتيام لوألا عونلا)

 : لئاسم هيفو (5ل هللا لحأام تابيط

 ةيالا ىفو . بولقلا اهيلا ليممو ء سوفنلا اهيهتشت ىتلا تاذيذللا تابيطلا «ىلوألا ةلأسملا)

 نوعظم نب نامثع تيب ىف هباحالل ةمايقلا موي فصولسو هيلع هللا لص هأنئرذو لالا نإلأإو

 مهسفنأ ىلع اومرحبو ايندلا اوضفري نأ ىلع اومزعف ؛ ريذحتتلاو راذنالا ىف مالكلا عبشأو غلابو

 « شرلا لع اومانن الن أو ؛ للا اوموقيو راهنلا !ؤماوصي نأو , ةذيذللا ٌبراشملاو ةئيطلا معاطملا

 ؛ كلذب ملسو هيلع هللا لص ىنلا ربخأف « ضرآلا ىف اوحيسيو حوسملا اوسبليو مهسقنأ اوصخبو

 مانأوموقأى اف اومانو اوموقواورطفأو اوموصف اتح كيلعكسفنأل نإ كلذب رموأ مل ىناد مل لاقف

 رهظ مالكلا اذهب و «ىنم سيلف ىتس نع بغر نف ءاسنلاف آو مسدلاو محللا لك ا رطفأو موصأو

 ؛ انايهرونيسيسق مهنم نأب ىراصنلاحدم ىلاعت هنآ كلذو « اهلبقام نيبو ةيآلاهذه نيب مظنلا هجو

 لثم ىف نيدلسملا بيغرت حدملا كلذ مهوأمهحدم ايلف « اهتاذلو ايندلا تابيط نع زارتحالا مهتداعو
 اوسيل مهنأ نيملسملل ربظيل , مولا كلذل ةلازإ ةيآلا هذ هه بيقع ىلاعت ركذف ؛ ةقيرطلا كلت

 !كاذي )نب اودع

 عابطلا ىلع لوتسم ايندلا بح نأ مولعملا رم ناف « ىهنلا اذه ىف ةمكملا ام : ليق ناف

 اكو « اهيف هتيغر تمظعو اهيلا هليم دتشا تابيطلاو تاذللا ىف ناسنالا عسوت اذاف ٠ بواقااو

 دادزا ةبغرو ةوق ليملا دادزا الكو ؛ مظعأو ىوقأ ليملا كلذ ناك مودأو رثك أ معنلا كلت تناك

 ةتعاط ىو.هللا ةفرعم ف قا رغتتمالا نع هعنع كلذو . ايليصحنفف هقارغتشاو ايندلا بلط قيهصرح

 كلذ ناك الكف, اتانيطو اندلا اخادل نع نضترعأ اذإ امأ ور. ةربالا 'تاداعس تلطرنعإ هغنمو

 ةفرعم بلطل سفنلا غرفتت ذئتثيحو ؛ لقأ ةبغرلاو فعضأ ليملا كلذ ناك مودأو مثأ ضارعالا

 انا نإ م ىف هكملا اف كادج يالا ناكباذإ و ةهتندح ىف قارعتسالا) لاعتالا

 0 ةينايهرلا نع

 تاييطاا نع ماتلا زازتحالاو ةظزرفملا ةنابهرلا نأ :لوآلا : هؤجو نم هنع : باوجللاو

 امهف فعضلا عقو اذإو : غامدلاو بلقلا ىه ىتلا ةسيئرلا ءاضعألا ىف فعضلا عقوي امن تاذللاو

 ةفرعم وه امبإ تابرقلا مظعأو تاداعسلا لمكأ نأ كش الو . لقعلا شوشتو ةركفلا تلتخا



 >4 ةيآلا عمل هللا لحأام تابيط اومرحتالاونمآ نيذلا امأاي»ىلاعت هلوق

 عه 2 2 ةرك د2 3و ملء

 هللا نإ اودع الو مل هللا لح أَم تآبَط اومرحتل ا يذلا ام َ
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 «لال» كا بحال

 . نيحلاصلا ةبحص ىف عمطلا نيبو ثيلثتلا نيب عمجب انل 5 : 7 ىلع (نموتال) هلوق
 لاق « هناوضر رادو هتنج نيحلاصلا موقلا عم انبر انلخديو : ةيآلا ريدقت 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 . امولعم هنوكل فذحلا نسح هنأ الإ (هنوضري الخدم مهنلخديل) ىلاعت

 اوج كلذو ايفر نتدلاخ ازاينالاابتحت نم ىرج تانج الات. اكونت ماثأف) ىلاعت لاق م“

 «ميحجلا باعصأ كتئلوأ انتايآب اوبذكو اورفك نيذلاو نينسحلا

 : لئاسم هيفو

 هنأل لوقلا درجمب باوثلا كلذ اوةحتسا امنإ مهنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ «ىلوألا ةلأسملا إل
 . باوثلا ديفيال لولا درج نآل نكم ريغ كلذو (اولاق امب هللا مهياثأف) لاق ىلاعت

 « اولاق ايف مهصالخا ىلع لديام مبفصو نم قبس دق هنأ : لوألا : نيبجو نم هنع اوباجأو

 لاكو صالخالاو ةفرعملا تلصح الف (قحلا نم اوذرع ا) هلوق وه كلذو ٠ ةفرعملا وهو

 لاق هنأ سابع نبا نع ءاطع ىور : ىاثلا . نامبالا لمك مرجال لوقلا هيلا فاضنا م دايقنالا

 (نيدهاشلا عم انيتك اف) طوق ىنعي ؛ الأس اع تلم لالا امب) هلوق

 : لوألا: نيبجونم هنايبو ءرانلا ف ادلخم قبال قسافلا نموملانأ ىلع ةلادةيآلا يناثلا ةلآسملا

 ةفرعملا نم هركذمدقت ىذلاوه نوكينأو دبال ناس>الا اذهو (نينس#لاءازج كلذو) لاةىلاعت هنأ

 ناكاذإو (اولاق امب هللا مهباثأف) هلوق وهو « هبرارقالا نمو (قحلا نم اوفرع امم) هلوق وهو

 ,باوثلا اذه هل لصحت نأ بجوي رارقالا اذهو : ةفرعملا هذه نأ ىلع ةلاد ةيآآلا هذبف «كلذك

 لقْننَأ اماف .«: باوثلا اذه هل لصخح نأ بجوف ءراّزقالا اذهو ةفرعملا هذه هل ةريكلاس حاصر

 وه كلذو ةنجلا ىلإ لقني م هبنذ ىلع بقاعي : لاقي وأ : عامجالاب لطاب وهو رانلا ىلإ ةنجلا نم

 هلوقف (محجلا باعصأ كئلوأ انتايآب اوبذك و اورفك نيذلاو) لاق ىلاعت هنأ وه : ىناثلا . بولطملا
 وه ءىثلل بحاصملاو ؛ مهريغال محجلا باعسأ كل وأ ىأ ؛ رصحلا ديفي (م>جلا باحصأ كئاوأ)

 نم ةيآلا هذه تراصف ؛ رافكلاب ماودلا اذه صيصخت ىضَتَمِي اذبف ؛ هنع كفنيال ىذلا هل مزالملا

 . قسافلا نمؤملل لصحال رانلا ىف دولخلا نأ ىلع لئالدلا ولأ ني نييكزلا نيذه

 4 نيدتعملابحبال هللانإ اودتعتالو كلهتلا لحأام تابيطاوهرحتال اونمآن يذلا اهيأاي ١ ىلاعتهلوق



 ةيالا «نيدهاشلا عم انيتك اف انمآ انبر نولوقي» ىلاعت هلوق 1/1

 لوسرلاىلإ نآرقلا ىنعي (لزنأ امو) مهنم اونمآ نيذلا نابهرلاو نيسيسقللا ىلإ عجري (اوعمس) هلوق

 راطلا رتل نازل كلذو 'هباحأو ىئاجنلا: ديرب ::سانغ ننا لاق مالسلااو ةالضلا ةيلع ادم ىعي

 ىف هللا لاق ام ىلع داز ام هللاو : لاقو ضرألا نم ةنبت ىثاجنلا ذخأف ؛ محرم ةروس مهيلع أرق

 2 مهنيعأ ىرت) هلوق امأو : ةءارقلا نم رفعج غرف ىتح نوكبي اولاز امو « اذه لثم ليجنالا

 نأ ضيفلا نآل ضيفت ىح عمدلا نم ءىلتمت مهننعأ هس لج ريل (عمدلا نم

 ءاكبلاب مهفصو ىف ةغلابملا دارملا نوكي نأ : ىناثلا . هبناوج نم هيف ام علطي ىتح هريغو ءانالا ءىلتمب

 اهسفنأب ضيفت اهنأاك مهنيعأ تاع

 قملاوهو دمع ىلع لزن ام ىأ (قلا نم اوفرع امل ىلاعت هلوق امأو

 (قحلا نم اوذرع ام) هلوق ىف «نم» نيبو «نم» نيب قرف ىأ : لبق ناف
 ناكو « قحلا ةفرعم نم ءىدتب: اميإ مهدلا ضيف نأ : ريدقتلاو « ةياغلا ءادتبال ىلو آلا : انلق

 ؛ هللا ماكبأف نآرقلا وهو قملا ضعب اوفرع مهنأ ىنعي «ضيعبتلل ةيناثلاو . هييسبو هلجأ نم

 هلك اذوقارع#ولا كفيكلت

 («نيدهاشلا عم انبتك افا قح هنأ اندبشو انعمسامب ىأ (انمآ انبر نولوقي) ىلاعت هلوق امأو

 نمذوخأم وهو « قحلاب نودبشي نيذلا مالسلاو ةالمعلا هيلع دمع ةمأ ديرب : لوألا : نابجو هيفو

 دهش نم لكع م ىأ : ىتاثلاو (سانلا ىلع ءادبش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كاذكو) ىلاعت هلوق

 . كريغ هلإال كنأي اك ذابع مومو كتابنأ نم

 عمم انبر انلخدي نأ عمطنو قحلا نم انءاج امو هللاب نمؤتال انل اموال ىلاعت هلوق امأو

 ( نيحلاصلا موقلا

 : ناتلاسم هيفف

 كلوةك « نينمؤم ريغ ىنعمب لاحلا لع بصنلا (نمؤنال) لحم : فاشكلا بحاص لاق : ىلوألا

 .لاحلا واو (عمطنو) هلوق ىف واولاو ء امئاق

 ,ةناثلارنىل ل ازل لايللا» ف لكاعلا اتزان نا

 اننوك لاح انل لصح *ىث ىأ : ليق هناك لعفلا ىنعم نم ماللا ىفام ىلوأللا ىف لماعلا : انلق

 ” كنا رار كلنا كولا لاك ان نيم كلا وا ل دنفلا الادهم حانلا1 ىفآإل «ازينمن تم ويغ

 ىلع اوركنأ مهنأ ىلع (نم ؤنال) نم الاح (عمطنو) نوكينأ زوحيو ؛امالكنكي مل عمطنو انل امو

 ىلع افوطعم نوكي نأو ؛ نيملاصلا اوبحصي نأ كلذ عم نوعمطيو هللا نودحويال مبنأ مهسفنأ



 ا ةيآلا .«لوسراال لزنأام اوي اذا د ىلاعت لو:

 رام 215 -6 هذ

 8 4 ل ضيف 0 2 5 را َلِإَ لأ ًَ 20
 ه-

 تت

 مق َنيملاَصل هامل 0 الدي 7 لتقف ولاد 9 6

 ل ميحجلا َباَمَكا كلوا انني ١ اك اورَمك ندا 1 نينسحما

 1 ايلا ازدكسي نما .ظلغأا ىراطتلا نك ناد نهر ا ع 57 5 (ةعفان ةق ةقيقد ةد انبهو إل

 ق كغدلو ؛تاوبنلاق'الإ نوغزانيالىدارلاو «كاادلا»ف وأ تايهلالا ان رع زان قرالعلا
 ىف ناك لب ايندلا بلط ىلع مهصرح دتشي ل امل مرفك ظاغ عم ىراصنلا نام . ظاغأ لوالا نأ

 اولاق نيذلا اونمآ نيذلل ةدوم مهمرقأ ندجتلو) هلوقب هللا مفرش ةرخآلا ىلإ ليملا نم ءىث مهلق

 نعللاديزمب هللا مهصخو مثدرط ىراصتلارفك بنجف فخأ مرفك نأعم دوهلا امأو (ىراصن انا

 بحو» ملسو هيلع هللا لص هلوق ةمح ىلع كبمذي كلذو ءايندلا ىلع مهصرح ببسب الإ كاذ امو

 «ةئيطخ لك سأر ايندلا
 نب ةورع لاقو . نوسيسقلا عملاو , ىراصنلا سيئرل مسا سيسقلاو سقلا 4ةيناثلا ةلأسملا)

 ؛نيدلاو قحلا ىلع مهئاملعنم دحاو قبو هنمسيل ام هيف تلخدأ و ليجتالا ىراصنلا تعنص : ريبزلا

 ةغلب ملاعلا سيسقلاو سلا : برطق لاق . سيسق وهف ةنيدو هيده ىلع ناك نش « اسيسق همس ناكو
 , بك ارو نايكرك بهار عمج وهف نايهرلا امأو : نيتغللا نيب هيف قافولا عقو ام اذهو : مورلا

 نم هلصأو ؛نيبارقو ناب رقك نيباهر هعمجو ؛ دحاو نابهرلا : مبضعب لاقو . سرافو ناسرفو
 ةفاخنلا ىنعمب ةبهرلا

 ةالصلا هيلع هلوقو (اهوعدتبا ةينابهرو) هلوق عم كلذب ىلاعت هللا مبحدم فيك : لبق ناف

 « مالسالا ىف ةينابهر الد مالسلاو

 اذه نم مزاي الو ٠ ةظلغلاو ةواسقلا ىف دوهملا ةقيرط ةلباقم ىف احودمب راص كلذ نا :انلق

 قالطالا ىلع احودم هنوك ردقلا

 ْق ريمضلا «عمدلا نم ضيفت هعأ ىرت لوسرلا ىلإ 5 8 أوعوس اذاو ١ لاكِع لاق مْ



 ةيآآلا «اناهرو نيسيسق ممم نأ كلذ» ىلاعت هلوق أ

 هذه فب 9 د هكا د اما يراصنلا و داوملا نم نال لهل لاوخأ د 5 ىلاعت 7 معا

 لآ ةرزدكلا هذه ىف نيكرشملل ءانرق مهلعج كلذلو « نيملسملا عم ةوادعلا ةياغ ىفدوهلا نأ ةيآلا

 ىرمعلو . نيك زيتملا رك ذا لع مركد مانق هنأ ةبج نه. نيكرشملا نم ةوادعلا ىف دشأ مهنأ ىلع هبن

 هللا كاذو «هلتقب انعرالإ لسع نايدوهي الخام» لاق هنأ سو هيلع هللا لص ىنلانعو . كلذك مبنأ

 : مهنم نيدلسملا ىلإ برقأو دوهلا.نم ةكيزرع نيلأ ىراصنلا نأ ىلاعت

 :نالام اع

 . نيذلا هموقو  ىثاجنلا هب دارملا :ىدسلاو ءاطعو ريبج نب ديعسو سابع نبأ لاق ؛ ليوالا

 روهظ عم ىراصنلا 2 مو ما اونمآو سو هيلع هللا لص لوسرلا ىلع ةشبحلا نم اومدق

 ىف مهفلاخي نم ىلارشلا لاصيا مهلع بحب هنأ دوهلا بهذم : نورخآ لاقو . نيماسملل مهتوادع

 عونب وأ ةقرسلاب وأ لاملا بصغبف الاو ٠ كاذف لّتقلا ىلع اوردق ناف « ناك قيرط ىأب نيدلا

 اذهف . مارح مهنيد ىف ءاذيالا لب كاذ مههذم سيلف ىراصنلا امأو « ةليحلاو ديكلاو ركملا نم

 : توافتلا هجو وه

 هللا ىلص لوسرلا ىلع دوهيلا رمأ فيفخت توافتلا اذه نايب نم دوصقملا (ةيناثلا ةلأسملا)

 لقا نيكل اوردلملا تحركات نق يصلان مسقلا مال (ندجتل) هلوق ىف ماللاو : سو هيلع

 كرطاخ غرفف ؛ مهل ةميدق ةداع ةيصعملاو درّعلا اذه نأ كإ تحرش دقو « نينم ؤملاعم ةوادع سانلا

 . ديكو مثركمي لابت الو مهنع

 ( نوربكتسيال مهنأو انابهرونيسيسق مهنم نأب كلذ لاف توافتلا اذه ببس ىلاعت ركذ مث

 : ناتلاسم ةيالا فو

 هيلع ليلدلاو ايندلا لع ديدششلا صرحلاب نوصوصخم دوبملا نأ توافتلا اذه ةلع : ىلوآلا

 نيك رشملاب صرحلا ىف مهنرقف (اوكرشأن يذلا نمو ةايح ىلعسانلا صرحأ مهندجتل و) ىلاعت هلوق

 ىف هنيد حرط ايندلا ىلع اصيرح ناكنم نآل ةميمذلا قالخالا ندعم صرحلاو . داعملل نيركنملا

 لان نم لكعم هتوادع دتشت مرج الف .ايندلا بلطي ركنمو روظ لك ىلع مدقأو ايندلا بلط

 كرتو ةدابعلا ىلع نولبقم ايندلا نع نوضرعم مالا رثك أ ىف مناف ىراصنلا امأو ؛ اهاجوأ الام

 مهصاخي الو ممذؤيالو سانلا دسحبال هنافكلذك ناكنم لكو ؛ عفرتلاو ربكتلاو ةسايرلا بلط

 اذه ىف نيقيرفلا نيذه نيب قرفلا وه اذهف هل 01 ةكيرعلا نيل نوكي لب

 (نوربيكتسيال مهنأو اناهرو نيسيسق مهنم نأب كلذ) ىلاعت هلوقب دارملا وهو « بابلا



 - ةيآلا«دوهيلا اونمآ نيل ة وادعسانلادشأ ندجتلو ىلاعت هلو

 نقل 3 َنذلاَو دولا اونمآ َنَدَلل 57 سانا 1

 00 َنيسيسق مهم 00 ولاقت اونمآَييِذَل وس
 ع ا 2-2 22 22

 20 م مهام هع ه2

 «لابام» نوريكتس سيال مهناو

 (اورقك نيذلا نولوتي مهنم اريثك ىرت إل ىلاعت لاق مث

 ةدبعورافكلا نولوتي مهنأب مهنم نيرضاحلا فصو مدقتامب مهفالسأ فصوامل ىلاعتهنأ معا

 ىلص لوسرلا ىلع نيك رشثملا اوشاجتسا نيح هباحصأو فرشألا نب بعك مهنم دارملاو «ناثوألا
 نيذلا نم ىدهأ ءالؤه اورفك نيذلل نولوةيو) ىلاعت هلوق ىف كلذ انركذو « سو هيلع هللا

 (اايبس اونمأ

 ةرخآلارادفهداعمل لمعلا نم اومدقام سئب ىأ ( مهسفنأ ملل تمدقام سنبل ىلاعت لاق مث

 نب : لوقت عفر «نأ» لحن «نودلاخممه باذعلا ىفو مهملع هللا طخس نأ ىلاعت هلوقو

 امو «سئب» نوكيو ؛ أدتبم نوكي نأ : لواألا : ناهجو ديز ىفو « ديز عفزك هعفرو ؛ ديز الجر

 ؟ هاما: لتق الطإتر نقيا: لاق 'لةنآاك كود انتضر يخل نوك نأ ::ىاثلاو .«هوتخ هلق كلغ

 ع ديز:لاَف

 مهنماريثك نكلو ءايلوأ موذختا ام هيلا لزنأ امو ىنلاو هتلابنونمؤي اوناكو لورإل ىلاعت لاق مث

 نوعدي اك ةاروتلا ىف هيلا لزنأ امو ىسوم وهو ىنلاو هللاب نونمؤي اوناكول : ىنعملاو (نوقساف

 الف ؛ مالسلا هيلعوسوم عرش ىفو ةاروتلاف دك أتم كلذ ميرحت نآل « ءايلوأ نيكرشملا اوذختا ام

 نوعسيف هاجلاو ةسايرلا مهدارم لب ؛ مالسلا هيلع ىمومنيد ريرقت مهدارم سيل هنأ رهظ كلذ اولعف

 مهم اريثك نكلو) لاقف قسفلاب ىلاعت هللا ميفصو اذبلف . هيلع اوردق قيرط ىأب هليصحت 2

 نم نولوتملا ءالؤه ناكولو : ىنعملا نوكي نأ وهو «لافقلا هركذ رخآ هجو هيفو (نوقسأف
 هجولا اذهو ء ءايلوأ دوهلا ءالؤه ممذختا ام ملسو هيلع هللا لص دمحمبو هللاب نونمؤي نيك شمل

 . هعفديام مالكلا ىف سيل نسح

 مهبرقأ ندجتلو اوكرشأ نيذلاو دوهلا اونمآ نيذلل ةوادع سانلا دشأ ندجتل ل ىلاعت هلوق

 «ىراصنانإاولاق نيذلا اونمآ نيذلل ةدوم

 ١)6 -_ رخف خود



 ةيآلا «نودتعي اوناكو اوصع امم كلذ» ىلاعت هلوق 14

 1 رح 8 هت آ آ  آ 22 18 صاع

 سئل هواعفر 0 5 200 ل |وناك 003نودتعي ا وناكوأ وصعامب كلذ

 © اس نق هن لسع 2 يي سس 6 رس هل

 قلقا سنبل اورَمك َنيذلا نوآوتي مهنم |ريثك ىَر هابفف ٌنولعفي اوناكام

 2 هر رتائث52 هرم

 | ولو 00 وداع مه بالا 5 ميل 6 خس نانا م

 0 ناو

7 

 241 نو

 32 أريثك نكَلو 1 وأ ”مودَحتا ام هيل هلا
 هر

 0011 تورس اوناك دوهلا نأ: ءالعلا ضعب لاق . ىص الو ةأرما مهيف ام لجر فال 1 ةسمخ

 نا : ليقو . ءايبنآلا ةنسلأ ىلع نونوعلم مهنأ ىلع لدتل ةيآلا هذه ىلاعت هللا ركذذ : ءايبناألا دالوأ

 مدالا لوق وهو « هيذكي نم انعلو « ٍلسو هيلع هللا ىلص دمحمب ارشب مالسلا امهملع ىسيعو دواد

 مهنأ ببسب ناك نعللا كلذ نأ ىنعملاو «(نودتعي أوناكو اوصع امي كلذإ ىلاعت لاق ع

 نايصعلا كلذف نوغلاسو ن 8

 هلوقب ءادتعالاو ةيصعملا رسف ىلاعت هنا مث

 هياع ىذلا وهو : 1 ناينعم انهه ىهانتللو 4 هولعف ركنم نع نودانتي ال اوناك ١

 هللا ىلص ىننلا نع دوعسم نبأ ىور ؛ اضعب مهضعب ىبني ال كور ماسك لوس تالا عند

 «مهْنم وهف موق داوس رثك نمو مهنمووف 2 لمع ىضر نمد لاق هنأ 0 :

 اذإ هنع ىهانتو ٠ 0 نع ىرسأ": لاعب ” اناا ىنعمب هنأ : : ىهانتلا ىف ىاقنلا ى

 ل

 سنبل مسقأ : لاق هناك« مسقلامال «سئبل» ىف ماللا (نولعفي !وناكام سبل ) ىلاعت لاق مث
 006 ىرلأاو فوردللا مال[ كريو لا وردعلاو يضاقملا "تاك لا اوهو « نواعم اوناك ام

 ؟ هيلع مهمذ ملف نكمت ريغ الوعفم راص نأ دعب ءىشلا نع ءاهتنالا : لبق ناف

 راي ككل هد راكم نع .نرهاش ل دارملا نارك نأ : لاواللا : هوجو نم ةنع باوك "الك

 02 نرفلسل لاذ تااثلا" ا هتاودأوب دخل اان1او رصحتااو ذل فا ذو ذأ رأ رككنما نع ن وهات "ل : ىاعا

 هولعف ركنم ىلع رارصالا



 أو ةيآلا «ليئارسإىنب نم اورفك نيذلا نعل» ىلاعت هلوق

 7 وا رع سمي نا < ا م 2 ا ماسلا هي

 عل نباىسيعو دواد ناسل ىلع عداوسمإ قب نماورفك نيذلا نعل
 هك ل هم

 نيه (( قداولغ تاهو نيدلا ىف ولغلا نآل ؛ الطاب ًاولغ ىأ « قحلا ريغ ًاولغ كتيدفف اولغتال

 كلذو ؛ لئالدلا ءافخا و هسعلا رزقت: فلكت نأ وهو لطان“واغو , هديك أتو هريرقت ىف غلابي

 . ةيههالا هيفاوعدا ىزاضتلاو» باذك هنأ ىلاو . انزلا ىلا هورسن هللا مهنعلدوهيلا نأ وه ولغلا

 ءاوس نع اولضو اريثكح اولضأو لبق نم اولض دق موق ءاوهأ اوعبنت الول ىلاعت لاق مث

 : ىبعشلا لاق . ةجحلا نود ةوبشلا اهيلا وعدت ىتلا بهاذملا انبه ءاوهألا ىلوألا ةلأسملاإ)

 هاوهم تاو . هللا لييسنع كلضيف ىوحلا عبتتالو) لاق . همذ الإ نآرقلا ىف ىوحملا ظفل هللا ركذام

 الإ عضوي ىوملادجب مل : ةديبعوبأ لاق (هاوه ههلِإ ذختا نم تيأرفأ . ىوهلازع قطنيامو . ىدرتف

 ىوملا : مبضعب لاقو . هيحنو ريخلا ديرب : لاقي امإ؛ ريا ىو, نالف : لاقيال . رشلا عضوميف

 : ىوم لامذفدشنأو ,زانلا ىف هبحاصب ىوبي هناأل ىوه ىؤملا ىعم : ليقو :هللا نود نم دبعي هلإ

 انأوه تيقالدقف تيوه اذاف ه هنيعب ناوهلا وهل ىوهلا نإ

 لبق نمنيلاض اوناك مهنأ نيبف « لالضلا ف تاجرد ثالثب مبفصو ىلاعت هنأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 اينولاض نآلا مهنأ ىتح ةلاحلا كلت ىلع اورمتسا مهمأ ركذ مث ؛ مهريغل نيلضم اوناك مهنأ ركذ مث

 ذروعتن ةلاخلا هذه نم ىلاعت دنيا ناقع نه برغل و كلا نم دعا لإ[ كرفأ هلا دك ل00

 لالضالاك لذ مهداقتعا ببسب اولض مث , اولضأو اولض مهنأ : دارملان وكي نأ لمتحيو « اهنمهللاب

 لالضلابو ؛ نيدلا نع لالضلا لوالا لالضلاب دارملا نوكي نأ لمتحو «٠ قملا ىلإ داشرإ هنأ

 ةنجلا قيرط نع لالضلا ىناثلا
 ىلاغت, لاقف ميفالسأ فض تاطخلا اذه هباكلا لهأ بطاح ايلات كلا ملعاو

 2م نب ىسيعو دواد نال ىلع ليئارسإ 2 اورفك نيذلا نعل )ل

 موق نأ وهف تبسلا باحصأ امأ . ةدئاملا باحصأو «,تبسلا باحصأ ىنعي : نيرسفملا رثك أ لاق

 ةروس ىف ةصقلا هذه ىلاعت هللا ركذامىلع ناتيحلاذخأب تبسلاىف اودتعا امل «ةليا»لهأ مهو ءدواد

 اولكأ امل مهناف ةدئاملا باج امأو « ةدرق اوخسف ةيآ مهلعج او مهنعلا مهللا : دواد لاق فارعالا

 اوناكو « ريزانخ اودبصأف تبسلا تاخححأ تنعأ م مهنعلا مبللا : ىسع لاق اونمؤي و ةلياتملا نه



 ّْ ةيآلا «ق+ل ا ريغ مكند ف اولغتال باثكلالدهأاي لقد ىلاعتهلوق م

 20 هلق سس هس سس نا ل6

 دقو + ءاَوهأ اوعبتتالَو قحلا ريع مكنيد ىف اولضَتال بانك 0 لق
 تل اا هر

 سرع |يسلا ءاوس نع اوس ينكاولَصأَو ليقام 0

 لاق « قحلا نع نوفرصي ىنأ (نوكتف وي ىنأ) هلَوة ىتغمو « رطملا اهنع فرصااذإ نا تكفل

 نع هسفن فرصي نأ عنتمي ناسنالاو ٠ قحلا لمأت نع نوذورصم مهنأ ىلع تلد ةيآلا : انباحأ

 هناحبسمهللا نأ اًيلعف « كلذ هسفنل راتخال لقاعلا نآل ءبذكلاو لبجلاو لطابلاىلإ قدصلاو قحلا

 كلذ نع مهفرص ىذلا وه ىلاعتو

 رخآ ليلد اذهو (اعفن الو ارض مكل كلمي ال ام هللا نود نم نودبعتأ لق )ىلاعت لاق مث

 هنودصقي و هنوداعي اوناكدوهلا نأ : لوألا : ةجحلانم اعاونأ ل متحت وهو « ىراصنا!لوق داسف لع

 عفانم نم عفن لاصيا ىلع ردق اف هنوبحي هتباحصو هارابشلا ناكر مهب رارضالا ىلع ردق اف « ءوسلاب

 ىراصنلا بهذم نأ : ىتاثلا . الإ نوكي نأ لقعي فيك عفنلاو رارضالا نع زجاعلاو ؛ مييلا ايندلا

 نمو « هيرخنم ىف لدخلا اوبص مهنم ءاملا بلطو شطع املو ؛ هعالضأ اوقزمو هوبلص دوهلا نا

 ضايع تركيبات حاط لالا نازل أ ءاعنلاتلا داطإ نوكيا نألا لقعي ,فك 26 بسلا اف ناك
 ا اللة ة دورك مالا للان سياق ناكيزاقا3ا اجاقس فوط اب لك اركي »هاون اهأزك
 ناك هنوك رتاوتلاب فرعاملو ءهلالا دبعي ىذلا وه دبعلا امنإ ءائيش دسعيال هلالا نآل « ىلاعت هللا

 عفدو عفانملا ليصحت ىف اجاتحم هنوكل اهلعفي ناك امنإ هنأ انيلع تادابعلاو تاعاطلا ىلع ابظاو»

 مهنع راضملا عفدو دابعلا ىلإ مفانملا لاصيإ ىلع ردقب فنك كلذكا ناك نّماو ««هزيغ ىلإ اراضملا

 ميهاربإ نع ىلاعت هللا هاكح ىذلا ليلدلا نيع وه اذهو . ديبعلا رئاسك ادبع ناك كلذك ناكاذاو

 (ائيش كنع ىنغي الو رصبي الو عمسي الام دبعت ل) هيباأل لاق ثيح مالسلا هيلع

 . مرئامضب ملع مهرفكب عيمس ىنعي ديدهتلا هنم دارملاو (ملعلا عيمسلا وه هتلاو) ىلاعت لاق م“

 («قحلا ريغ مكتيد ىف اولغتال باتبكلا لهأاي لق ىلاعت هلوق

 ليلدلاماقأو ىراصنلا ليطابأ ىلع ًايناث ملكت مث ؛ دوهيلا ليطابأ لعالوأ ملكت اىل ىلاعت هنأ عا

 باتكلا لهأاي) لاقفباطخلا اذهب نيقيرفلا عومجب بطاخ كلذدنعف : اهداسفو اهنالطب ىلع رهاقلا

 قحلا نآل كلذو ء دحلا نع جورخلا هانعمو . ريصقتلا ضيقن ولغلاو (قحلا ريغ مكنيد ىف اولغتال

 ىأ « ردصملا ةفص (قحلاريغ) هلوقو . ريصقتلاو ولغلا نيب هللانيدو ؛ طيرفتلاو طارفالا ىفرِطنيب



 3 ةيآلا «تايآآلا ممل نيبن فيك رظناو ىلاعتهلوق
 لا ل هر 3 هر هسهدءر هز ه

 نم اددقلا لق «ه» 50 ف | ظنا مث تآرآلا ممل ني ل ظنا

 «1/<» ملل عيمسلار 0 هن 5 لو 18 ل كي كام هللا نود

 اهاخعأ (ةقيدص همأو لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسرالا مجرم نب حيسملاام) ىلاعت لاق م

 هللا ناك ناف . اماثمأب اوتأ هللا نم تايب ءاج هلبق نم اولخ نيذلا لسرلا سنج نم لودرالا

 (لغ رحتبلا قلفو ىقشتااةيج اهلج ىااظعلا ايجأ دقق مافي . لع قولا احلا :صرالا او دكك كل ا.أ زر

 كَ (ةقيدص همأو) ىثأالو ركذ ريغ نم مدآ قلخ دقف اكاد نبيع نمل نكت

 اهتفص ىف ىلاعتلاق . اهدلو .هنع ريخأام لكبو اهءر تايآب كووضاا نأ اقدح“ اجار كلاذا ركل

 (اءوس ارشب اهل لثمتف انحيور اهيلا انلسرأق) لاق ىلاعت هنأ :اهناثو (هبتكو ار:تالكب تقدضو)

 نع اهدعب ةياغةقيدص اهنوكب دارملا نأ : اهثلاثو . ةقيدصلا مسا الع عقو هتقدصو ليربج اهملكاملف

 اقيدص ىمسي ةفصلا هذه ىف لماكلا ناف ؛ ةيدوبعلا مسارم ةماقا ىف اهدابتجاو اهدج ةدشو ىصاعملا

 (نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم كئلوأف) ىلاعت لاق

 ( ماعطلا نالكأي اناك 9 ىلاعت لاق مث
 لل واللا: هوجو قم هناي ورا :ىراضشلا/لؤق دادفا لغلال الدعسالا زارع نك اوه اناث ملعاو

 اثلاو ء الإ ال اقولخم ناككلذك ناكن م لكو « نكي مل نأ دعب ثدح دقف مأ هل ناكنم لكنأ

 عيمج نعاينغ نوكي ىذلا وه هلالاو ٠ ةجاحلادشأ ماعطلاىلا نيجاتح اناكامب:ل « نيجاتحم اناكافلا

 نع ةيانك (ماعطلا نالكأياناك)هلوق نإ : مهضعب لاق ثلاثلا . املا نوكي نأ ل قعي فيكف ؛ ءايثالا
 هنأ كيلا رجل نويط فخ ئنتعا دم رانا كاك نأ لذ ال هناف ماعطلا لك أ نم نال ثدحلا

 نع ةرابع لكألا نا : ىتاثلا . نوثدحت الو .نولكأي ةنجلا لهأ ناف ء ثذخأ لكأ نم لك سيل

 هلعج ىلإ انب ةجاح ىأف ء هلاب سيل هنأ لع لئالدلا ىوقأ نم ةجاهلا هذهو . ماعطلا ىلإ ةجاخلا
 عفد ىلع ردقل الإ ناكولف  داحبالاو قاخلا ىلع رداقلا وه هلالا نأ : ثلاثلا . رخآ ءىث نع ةيانك
 نأ لقعي فيك هسفن نع ررضلا عفد ىلع ردقي مل املف «بارشلاو ماعطلا ريغب هسفن نع عوجلا ملأ

 ليلد ىلإ هيف جاتحي نأ نم رهظأ ىراصنلا لوق داسفف ةلمجابو « نيملاعلا اهِإ نوكي

 اكفإ دكفأي هكمأ : لاقي (نوكتفؤي ىتأ رظنا مث تايآلا مل نيبن فيك رظنارإل ىلاعت لاق مت
 دقو « هنع كوفأم ءىثلا نع فورصم لكو « قحلا نع فرص هنآل بذكلا كفالاو . هفرص اذإ



 ةيآل 1« هنورفختسيو هتلاىلإ نوبوتيالفأ» ىلاعت لوق 14
 5 رد اال ا ل و --

 3 نبا حيسملا ا ميحَر روُغَع هللاو هتورفغتسيو هلا لإ كارا لم
 اساس © رس

 ع ا اك ةقيدص 0 لسرلا هلق ند 8 :فراخحا] 0

 مدني لنا لوا نافكرط (ةثالث 5 ١ فراضلا لو ة ديس 5 (ةيناشثل ةلأسملا)

 ىلاعت هلوق كلذ دكؤيىذلاو ؛ ةثالث ةحلآ ىسيعو مرموهللا نأ كلذب اودارأ مهنأ وهو . نيرسفملا

 .دحأ ىأ (ةثالث تلاث) هلوقف (هللا نوذ تدرم نيهلإ أو قاوذختا نسانلل تلق تنأأ) حيسملا

 نم امو) مهلع درلا ىقىلاعت هلوق كلذ دارملا نأ ىلع ليلدلاو « ةملآ ةثالث نم دحاو وأ ؛ ةحلآ ةثالث

 مولعم كلذ نآل ةحلالا ركذ فذح هنأ الإ : رامضإ ةيآلا قف ريدقتلا اذهىلعو (دحاو هلإ الإ هلإ

 ةثالث ثلاث هب درب ل اذا ةثالمث ثلاث هللا نإ : لوقي نم رفكي الو : ىدحاولا لاق ميهاذم نم

 مهعبار وه الإ ةثالث ىوجت نم نوكي ام) ىلاعت هلوقل . معلا, امهئلاث هتلاوالإ نيئيش نمام هناف : ةحلآ

 (مهسداس وه الإ ةسمخ الو

 مناقأ هنت ءادحاو هاج : ن 5 مهن ىراصنلا نعاوكح نيملكتملا نأ (ىناثلا قيرطلاو)

 عاعشلاو صرقلا لوانتي مساس مشلا نأ اك  دحاو هلإ ةثالثلا هذهو ءسدقلا حورو «نباو « بأ

 ةملكلاو تاذلا اوتبثأو :ةايحلا حورلابو : ةملكلا نبالابو « تاذلا بآلاب اونعو ؛ ةرارلاو

 طالتخ اوءرزلاب ءاملا طالتخا ىسيع دس تطلتخا هللاءالك ىه ىتلا ةملكلا نا ؛ اولاقو « ةايحلاو

 . دحاو هلإ لكلاو , هلإ حورلاو ؛ هلإ نيالاو : هلإ بالا نأ اومعزو « نيللاب ءاملا

 كل ديلا ءادحاو نوكت ال ةثالثلا ناف ؛ لقعلا ةبمدبب نالطبلا مولعم اذه نأ ملعاو

 . ىراصنلا ةلاقم نم انالطب رهظأو اداسف دشأ ةلاقم ايندلا ىف ىربال و, ةثالث

 ةدئاز ةلص اهنأ : امهد أ : نالوق «نم» ىف (دحاو هلإالإ هلإ نم امورإ ىلاعت لاق مث

 دوجولا ىف امو :ريدقتلاو « قارغتسالا ىنعم ديفت اهنأ :ىناثلاو ءدحاو هلإ الإ هلإ امو : ريدقتلاو

 .دحاو درف الإ ةقيقحلا هذه نم

 : جاجزلا لاق 4 ميلأ باذع مهنم اورفكن يذلا نسهل نولوقي امع اوبتني ل ناو ر)ل ىلاعت اقم

 . ةينارصنلا نع اوبات مهنم اريثك نآأل ؛ نيدلا اذه ىلع اوماقأ نيذلا نسل : هانعم

 يف رمأ اذه : ءارفلا لاق « مير روفغ هللاو هنورفغتسيو هللا ىلا نوبوتي الفأ)) ىلاعت لاق مث

 . رثخا مرحب ةيآ ىف (نوبتنم متنأ لهف) هلوقك ماهفتسالا ظفل



 6 ا ةيآلا مر نبا حيسملا وه هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل» ىلاعت هلوق

 ىبا و بسلا َلآَقو ممم و حلا 4 نإ اولا يذلا نك الخلا
 ةهزسسرت اب 2 تر "ه2 هر ةاع زي هور عاد

 نجلا هيلع هلا مرَح دهف هاب كلرشي نم هنإ ! ميرو بر هللا اودبعا ليئارسإ

 ثلا هلل نإ اولا بذل رقك دَقَل «00 را همي وول
 هرم ل

 ا دا 0 | يمامة

 هاد 0

 دوصقملاو ء لسرلا بيذكتو ءايبنالا لتق نم ىأ «نوامعي امب ريصب هللاو )ل ىلاعت لاق 7

 . ديدهتلا هنم

 ارسإ ىنباي حيسملا لاقو مجرم نبا حيسملا وه هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل ال ىلاعت هلوق

 « برو ىنر هللا اودبعا

 قيرف نعى ىراصنلا عم مالكلا ىف انهه عرشدويلا عم مالكلا ىصقتسا امل ىلاعت هنأ ملعا
 ميم نا : نولوقي منال ةيوقعيلا لوق وه اذهو « ميرم نبا حيسااوه هللا نإ : اولاق مهنأ مهنم

 . ىسيع تاذيدحتاوىميعتاذفلحمىلاعت هللا نإ:نولوةي مهنأ بهذملا اذهىنعم لعلو ءالإ تدلو

 ؛ ىراصنلا لوق داسف ىلع ةعطاقلا ةجحلا وهام ىلع هيبنت اذهو . لاق هنأ حيدملا نع ىلاعت ىكح مث

 . هيلع ةرهاظ ثودحلا لئالد نأ ىف هريغ نيبو هسفن نيب قرفي مل مالسلاو ةالصلاهيلع هنأل كلذو

 (راصنأ نم نيملاظللامو رانلا هاوأهو ةنجلا هيلعهّللاءرح دقف هللاب كرشي نم هنا ل ىلاعت لاق مث

 لعج ىلاعت هناأل كلذو : اولاق ءادلخم نوكي القاسفلا باقع نأ ىلع انباتصأجتحاو . رهاظ هانممو

 ؛رانلا مهاوأم لعجو ةنجلا مهيلع مرح هللا نأ وه نيكرشملا ق- ىف ديدهتلاو .ديعولا عاونأ مظعأ

 قب امل كلذك نينمؤملا نم قاسفلالاح ناك ولف« مهل عفشي عفاش الو مهرصني رصان مل سيل هنأ

 . ةدئاف ديعولا اذهب مبك رش ىلع نيكر شما ديدهتل

 : قاتلا طف 4«ةثالث ثلاث هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل ا) ىلاعت لاق مث

 اذإ امأ . ةثالثدحاو :هانعمن الاههصنزوحي الو « ةفاضالاب ترسك «ةثالث» (ىلو ألا ةلأسملا)

 . مهف هنوكب ةعبرأ ةثالثلا ريص ىذلا هانعم نآل « بصنلاو رجلا زوحي انههف ةثالث عبار : تلق



 مث , لجعلا اودبع نيح اومصو اومع : ىناثلا . هياحأو مالس نب هللا دبع لثم : هب اونمآ مهنم 0

 لوزنو ةرهجهللا ةيؤر مهبلط وهو « تنعتلاب مهنم ريثك اومصو اومعم , ميملع هللاباتف هنع اوبان

 نوكي نأ زوحيام ليئارسإ ىنبةروس ىفىلاعتهّللاركذ : ىلاعت هللا همحر لافقلا لاق : ثلاثلا : ةكئالملا

 نلعتلو نيترم ضرالا ىف ندسفتل باتكلا ىف ليئارسإ ىنب ىلإ انيضقو) لاقف ةيآلا هذهل ًاريسفت
 رايدلا لالخ اوساخ ديدش سأب ىلوأ انل ًادابع يلع انثعب امهالوأ دعو ءاج اذاف اريبك ًاولع

 رزكأ مكانلعجو نينبو لاامأ مانددمأو مييلع ةركلا مكل انددر مث الوعفم ًادعو ناكو

 اواخديلو مكهوجو اووسيل ةرخآلا دعو ءاج اذاف) لاق م (اومصو اومعف) ىنعم ىف اذهف (اريفن

 ظ (مهنم ريثك اومصو اومع م) هلوق ىنعم ىف اذهف ( اريبنت اولعام اوربتيلو ةرم لوأ هولخد امكدجسملا
 اونمآف امهريغو ناملسو دواد لثم مهلا لسرأ لوسرب ناكاإ (اومسو اومعف) هلوق نأ : عبارلا
 . ىرخأ ةرم اومحو اومعف ةرتف تعقو مث , مهيلع هللا باتف هب

 مامر ىأ ؛ هللا مهمصو هلا مهام: ريدقت ىلع مضلاب اومصو اومع .”ىرق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 اذا هتبكحرو . ريصق حمر وهو ؛ كزنلاب هتيرض اذإ هتك زن : لوقت اك« ممصلاو ىمعلاب ممرضو

 . كتبك رب هتب رض

 لوقي نمبهذم ىلع : لوألا : هوجو (م.نم ريثك اومعو اومع مث) هلوق ىف (ةثلاثلا ةلأسملا))

 اومع مث) هلوق ىف ريمضلا نع الدب (مهنمريثك ) نوكي نأ : ىناثلاو «ثيغاربلا قواكأ» برعلا نم
 سانلا ىلع هتللو) لاقو (هقلخ ءىث لك نسحأ ىذلا ) ىلاعت لاق نآرقلا ىت ريثك لادبالاو (اومصو

 اومصواومع : لاقول هنأل  نسحلا ةياغىف انهه لادبالا اذهو (اليبس هيلا عاطتسا نم تيبلا جح

 رثك آلل لصاح كلذ نأ ىلع لد (مهنم ريثك ) لاق املف ؛ كاذك اوراص مهلك نأ كلذ مثوأل
 . مهنم ريثك مث : ريدقتلاو « فوذحم ادتبم ربخ (مهنم ريثك ) هلوق نأ : ثلاثلا . لكللال

 لعاف نإ : لوقنف ءرفكلاو لهجلا ممصلاو ىمعلا اذهب دارملا نأ كشال (ةعبارلا ةلأسملا)

 راتخيال ناسنالا نال لطاب ىتاثلاو « ةلزتعملا لوقلطبي لوألاو ؛دبعلا وأ ىلاعت هللا وه لوجلا اذه
 . هسفنل رفكلاو لهجلا ليصحت ةتبلا

 . ملع هنأ اونظ مهنأل كلذ اوراتخا اما : اولاق ناف

 للطبخ الاهم نأ الإ زخلا لهب وعشنا لهتلا كانه او راتهإ انها مهنأ اذهل صاح : اناق

 نأ بجوف « هاثركذ ال دبعلا وه ةلعافننوكي نأ زوجالو:« لوألا لوجلا ىلا اهئاهتنا نم دبال لب

 . ىلاعت هللا وه هلعاف نوكي



 هأ/ ةيآلا «مهيلع هللا بات مش اومصو اومعف >ىلاعت هلوق

 . مباعجننأ تآيسلا اوحرتجا نيذلا بسح مأ . انوقبسي نأ تآيسلا نولمعي نيذلا بسح مأ) هلوق

 نوب.أ . ماوجنو مرسعمسنال انأن وبس مأ) عفرنم ةءارقلثمو (اوكرتي نأس انلا بسحأولا

 أهدعب عقيال لعفلل ةيصانلانأل ةليقثلا نم ةففخم هذبف (عمجننل نأ ناسنالا بسحنأ . هب مده افأ
 اننظ انأو) هلوقعفرلا نمو (امقي نأ اننظ نإ . لعفي نأ نظت) هلوق نظلا ىف نيبهذملا لثمو «نل»

 نم ةفيفخلا انبه نأف (ادحأ هللا عبي نل نأ متقنظ م اونظ مهنأو ..نجلاو سنالا لوقت نل نأ

 كيك انلا ةسهتع لد نال عم ممتجتال لممل ةيصانلاءقأ» لال (نوكسنأ ملع)هلوقك ةديدشلا

 . هانررق مك تابثلا مدع ديفت ةبصانلا «نأدو

 نأ) هلوق نأ الإ . نيلوعفم نم اهل دب ال ىتا لاعفألا نم بسح باب نأ 4 ةيناشا ةلأسملا)

 مهب ةلزان ريغ ةنتفلا اوب->حو : هانعم نآل بسح ىلوعفم ماقم تماق ةلمج (ةنتف نوكتال

 باذعو ايندلا باذع ىف ةروصحمىهو . اهوجو «ةنتفلا» ىف نورسفملا ركذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 اهنمو  ةوادعلا اهنمو « لتقلا اهنمو  ءابولا اهنمو « طحقلا اهنم : ماسقأ ايندلا باذع م . ةرخآلا

 نيرسفملا نم دحاو لكو ٠ مه عقو دق كلذ لكو ؛ ةسوحنلاو رابدالا اهنمو « مهنيب امف ءاضغبلا

 ! ةوج ولا هده نم دحا] و لع ةسقلا ل.

 عنتم خسنلا نأ نودقتعي اوناك مهنأ : لوآلا : نيهجولمتحي ةنتف عقتال نأ مهنابسح نأ ملعاو

 رخآ عرشب ءاج لوسر لك ىف مهيلع بجاولا نأ نودقتعي اوناكو « مالسلا هيلع ىسوم عرش ىلع

 بيذكتلا كلذىف نيئطخم مبنوكمهسفنأىفاودقتعا نإو مهنأ : ىناثلاو « هلتقو هبي ذك مييلع بحيهنأ

 مهئابآو مهفالسأ ةوبن نأ نودقتعي اوناكو « هؤابحأو هللا ءانبأ نحن : نولوقي اوناكمبنأ الإ لتقلاو

 : بيذكتلاو لتقلا كلذ ببس هنوةحتسي ىذلا باقعلا 0 عقدت

 ريصب هللاو مهنم ريثكح اومصو اومع مث مهيلع هللا بات مث اومصو اومعفال ىلاعت لاق مث

 «نولمعي ادع

 : لئاسم هيفو

 . نيت :لصخ قحلا ىلإ ةيادنملا نع 0 مثامع نأ ىلع ةلاد ةيآلا « لوألا ةلأسملا 9

 ىف اًوُمضو:اونع وهنأ داّزمملا:: لاوألا ؟هوجو لع "نيترملا نيتاهب:دارملا ف نورمفملا تفاتخاو

 مث هينامالل مهضعل قفو ثيح مهضعب ىلعهللا بام" . مالسلا ماع ىسيعو م ايركز نامز

 امنإو ؛هتلاسرو هتوبن اوركتأ نأب مالسلاو ةالصلا هيلع دم نامز ىف مهنم ريثك اودصو اونع

 نأ الإ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب رفكلا ىلع اورصأ نإو دوهبلا رثك أ نآل (مهنم ريثك ) لاق

 «)١9رخف مو



 الاف نكمالذأ | و ةح ود لاتداوق 65|

 د يدل واب ةراسا ىلا ه2 راس لس موق < 2

 اومع مث مهلع هللا بات مث ارمسو اومحف هن هال ويسحَو

 م2 0 تالا م ةاسمرادلا منار 0

 قوس نولمعي سا ماراكك ازصو

 : لئاسم ةيآلا ىف (ةنتف نوكنتال نأ اوبسحو ) ىلاعت لاق م

 (نوكت) نون عفرب (ةنتف نوكتال نأ) ورمع وبأو ىتاسكلاو ةزمح أرق «ىلوألا ةلأسملا)

 1 111 ]25 كيصأ ةنالث لعلاعقالا :لاقق انسحاريرمت اذ ىدح اولا ركذو .تصنلاب نوقابلاو

 . هدعب عقيملوةليقثلا(نأ) هدعب عقياذهلثم ناكاف «نئتلاو نقيتلاو لعلا :وحن هرارقتساو ءىثلا تابث

 ملعلا ناكاذاف «هرارقتساو ءىثنلا تايث ىلع لدت ةليقثلا نآل كلذو « لعفلل ةبصانلا ةفيفخلا (نأ)

 هلاثمو ؛ ةسناجمو ةقفاوم امهنيب تلصح ىنءملا اذه ديفت ةليقثلا ءنأ»و تابثلاورارقتسالا لع لدي

 هدابعنع ةبوتلالبقيوه هللانأ اوملعي ملأ . نيبلا قحلا وه هللا نأ نوملعيو) ىلاعت هلوق نآرقلا نم

 . ةدئاز ءابلاو (ىري هللا نأب معي ملأ

 را هاو عمطأ : و ؛ رازقتسالاو تابثلا فالخ ىلع لدي لعف : ىناثلا برضلاو

 نوفاخت . ىتئيطخ ىلرفغينأ عمطأ ىذلاو) ىلاعت لاق . لعفلل ةبصانلاةفيفخلا الإ هيف لمعتسيال اذهف

 (اًكبقه ريا نأ انيلمقتا» نئلثلا مكفطختي نأ

 داع واو هاا مط روع كفل كلذ لأ وحلا هوقو ليطملا اانهيل) هم رانح لع ىلاعلا كاصلاَو

 . ارقتسم نوكيامف ملعلا ىنعمب ةراثو ء ارقتسمو ًاتباث نوكيال ايف وجرأو عمطأىنعمب لمعتست ةراتف

 موقلا نآإل ءرارةتسالاو تابشااديفي ثيحانهه نابسحلا ءارجإ نكمب : لوقنف اذه تفرع اذإ

 توا زعل نكللالا هج دسلا ب ةعنلا ف لققلاو تيادكسلا كلذ كلاب ناوغتيال تأ نلزاجاوناك
 اوناكف « عبتلاو هاجلا ظفح ببسب نواتقيو نوبذكي اوناك مهنأ ثيح نم تابثلا اذه ديفيال

 نيينعملا نيذه نم دحاو لكل المتحم ظفللا ناك اذإو ٠ ةيصعمو أطخ كلذ نأب نيفراع ممولقب

 ناك (نوكتال نأ) هلوق عفر ن « نيتءارقلا نيتاه نم ةدحأو لك ةعص ىف هجولا رهظ مرجال

 : تلق ولف ءريمضلا فذح نم م «ال» تلعجو ةددشملا تففخ م“ نكس هاما

 فوسو نيسااوحت :ريمضلا فذح نم ًاضوع نوكيامب ىنأت ىح نسحب مل عفرلاب «لوقي نأ تبلع

 . رهاظ بصنلا هجوو (نوكيس نأ مع) هلوقك ءدقو

 ةفيفخلا هدعب عقوأو بصن نم ةءارق لثف ؛ نآرقلا هب ءاج دق نيبجولا الكو : ىدحاولالاق م“



 ف ةيذلا «ليئارساب ب اناثيغ انذحأ لعلد لاعت لزق

 حتتفاامبقلعتموهو ؛ هللا دبعب ءافولان ع مهدرمت ةدشوليئارسا ىنب وتع نابب دوصقملا نأ معا

 لئالدلاانقلخ ىنعي (ليئارساىنبقاثيم انذخأ دقل) لاقف (دوقملاب اوذوأ) هلوةوهو « ةروسلا هب هللا

 هلوةو.ماكحالاو عّئارشلا فيرعتبالسر ميلا انلسرأو « لالدتسالا ةيفيك ىلإ ىداحلا لقعلا انقلخو

 عجارلاو (السر) هلوقل ةفص تعقو ةيطرش ةلامج (مهسفنأ ىوهت ال امب لوسر متءاج الك)

 داضيامو ممءاوهأ فلاخيامب ىأ ؛ مهسفنأىوبتال امب مهنم لوسر مهءاج اهلك: ريدقتلاو ؛ فوذحم

 . فيلكتلا قاشم نم مهتاوهش
 : تالاؤس انههو

 نوكي نأ حاصي ال (نولتقي اقيرفو اوبذك اقيرف) هلوق ناف ؟ طرعتلا باوج نبأ : لوألا
 ::نيقيرفز يوك الدخا|لل] كوسا ناآلو هالفترة

 : هيلع ليلد روكذملا مالكلا نآل هفذح زاج امناو ؛ فوذحم طرشلا باوج نأ : باوجلاو

 اقيرفو اوبذك اقيرف : ليقف ؟ هوبصان فيكف : ليق هنأ مث  هوبصان لوسر مهءاج الك: ريدقتلاو
 ىلع لدي (لوسر مهءاج الك ) هلوق نإ : لوقنف . نيقيرف نوكيال دحاولا لوسرلا : هلوةو . نولتقي

 . نيقيرف مبلعج مرج الف , لسرلا ةرثك
 ؟ اعراضمرخآلاو ء ايضام نيلعفلا دحأ ركذ مل (ىناثلا لاؤسلاإ)

 اوناك فيكو « ماقم لك ىف ىمومو ىسيع نوبذكي اوناكف يك مهنأ نيب ىلاعت هنأ : باوجلاو

 مدر مؤشل مهضعب لوقرلع هيتلاف ىفوت امنإ مالسلا هيلع هناو  هفيلاكتو هرماوأ ىلع نودرمتي

 . نيرابجلا ةلتاقم ىف هلوق لوبق نع

 لتق اضيأ اودصق دق اوناكو مالسلا امهيلع ىحيو ايركز قح ىف مل قفتاام وهف لتقلا امأو

 انه ىضاملا ظفلب بيذكتلا ركذف ؛ هولتق مهنأ نومعزي مهو مهدارم نع مبعنم هللا ناكناو ىسيع

 ركذو «ةريثك راودأ نامزلا كلذ نم ىضقتا د هنآل ؛ مالسلا هيلع ىسوم عم مهلماعم ىلإ ةراثإ

 نامزلا كلذ نوكل مالسلا مهلع ىسيعو ىحيو ايرك زعم مهلماعم ىلإ ةراشإ عراضملا ظفلب لتقلا

 . رضاحلاكناكف اييرق

 اويذك اقيرف) ىلاعت هلوق ىف لوعفملا ميدقت ىف ةدئافلاام «ثلاثلا لاؤسلا)

 (نواتقي اقيرفو
 نيركماناكناولتقلاو بيذكتلاف « ةيانعلا ةدشل نوكي امنإمدقتلا نأ تفرع دق : باوجلاو

 . ةدئافلا هذه ميدقتلا ناكف :ميقأ مبلتقو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا بيذكت نأالإ



 ةبالا« ليث اشي قاعي انذخأ دقل » ىلاعت هلوق 0

 6 ل

 لور 7 2 مل كا َليئاَر كا اى 2 انما ل
 هد ررتوم 0 هو

 ذ6 ٠»نولتفي اقيرف لدا هاوبذك اير مهسفن وع

 ىأ نم لك نأ لات نين 2 هللا قاخ ىلع ةقفشلاو هللا رمأل مظعتلا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؟

 قاعت فون انآ انه ركذ ىف ةدئافلاو - نزحالو فو ريغ نم ةمايقلادرب"هناذل معلا اذبموناماالا اذه
 مهالو) ةمايقلالاوهأنم نودهاشيام ببسب (مهياعف وخال) لاقف ؛ ىضاملاب نزحلاو . لبقتسملاب

 اك ام تيطأو كفرشأو مظعأ ارومأ اودجو منال ايندلا تابيط نم مهئاف ام ببسب (نونز<

 ايندلا تابيط ببسب نزح ال هناف كاذك ناك سمور اكل ةلصاح م

 ؟ ةمايقلا لاوهأ نع اموصعم نوكي ال ىذلا فاكملا ولخ نكمي فيك : لبق ناف

 لمعلاب اينآ نوكي الو : حلاصلا لمعلاب كلذ طرش ىلاعت هنأ : لوآلا : نيبجو نم باوجلاو
 هيدتعيال ليلق نضراع.كلذف فوخ لصح نا هنأ : ىتاثلاو « صاخملا عيمج كرات ناك اذإ الإ 2 هلا

 لمعلاوناميالاب نزحلامدعو فوخلا مدع طرشملاعت هنا : ةلزتعملا تلاق «ةعبارلا ةلأسملا)

 حلاصلا لمعلاب نامبالا عم تأب مل نم نأ مزلف ؛ طرشلا مدع دنع مدع ءىثب طورشملاو ؛ملاصلا

 ةريبكلا بحاص نع وفعلا نم عنمب كلذو « نزحلاو فوخلا هل لصحب هناف

 نزهلاو فوذخلا ناكف « ةلاح ال هنع وفعي هللا نأب عطقي ال ةريبكلا بحاص نأ : باوجلاو

 وفعلا رابظا لبق الص اح

 نم) ةيآلا رخآ ىف لاق مث (اونمآ نيذلا نا) ةيآلا لوأ ىف لاق ىلاعت هنأ (ةسماخلا ةلأ اسما )

 ةدئافلاف ؛ «نونمؤم مهنأ نومعزي اوناكنيقفانملا نا : ىلوآلا « ناتدئاف ريركتلا اذه 5 :مأ

 نزحلا مدعو فوخلا مدع دعو نع مهبج ارخإ ربركشلا اذه ىف

 افرشأو « ماسقأ هتحت لخدي نامبالاو «ءنامبالا ظفل قلطأ ىلاعت هنأ (ةيناثلا ةدئافلا ١

 ماسقأ ف رشأ نيمسقلانيذه نأ ىلع هيبنتلا ةداعالا ىف ةدئافلا تناكف ؛ رخآلا مويلاو هللاب نامبالا

 عضوملا اذهل ةحلاص اهلكو (اونمأ نيذلا اهمأ اي) هلوق ىف ةريثك اهوجو انركذ دقو « ناممالا

 نسح هنأالإ © مهنم نمآ نم :'ريدقتلاو «فوذح «ناد مسا ىلإ عجارلا 6 ةسداسلا ةلأسملا ١)

 ماعلا هيك ككل كفزحلا

 ىومال اع لوس مشع ءاناك مهلا اسوأ لدتا لا ناشف انك دقل) ىلاعت هلوق

 «نولتقي | ةيرفو أوبذك اقيرف مهسفنأ



 3و ةيالا«نوئباصلاو اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ» ىلاعت هلوق

 اهيمست ىتلا ءايشآلا هذه نا : لولا : هوجو رم هنابو « فيعض مالكلا اذه نأ لعاو

 لب «لفاع هلوهال اذه ناف « اعايعالا وأ اماوذإ كلذك ايا اهاتمي دل ةصار ةضار : ل

 ىلع ةريثكلا تافرعملا عاتجاو ؛ تاكرملا هذهل حالطصالاو عضولا بسحب تافرعم اهنأ دارملا

 ىلاعت هللا دوجو ىلع ةلاد تاثدحلا ءازجأ عيمج نأ ىرتالأ ٠ لاحريغ دحاولا ءىثثلا

 مسالا بصن ىف ةرثؤم «نا» ةملك نأ ىلع هانب هنأ باوجلا اذه فعض ىف (ىاثلا هجولاوإل

 ٠ ةتبلا ربخلا عفر ىف فرحلا اذمل ريثأتال : نولوقيو كلذ نوركي نويفوكلاو ءربخلا عفرو

 ا و 1

 دحاولا ربخلاف ضعبلا لع ابضعب فطع اذإ ةريثكلا ءايشاآلا نأ وهو (ثلاثلا هجولاو إل

 نأ لاحم نم وي هتفص, نابي و هلاحر تفروتت نع هرابع ءىتلا نع حلا نال مانعا

 ةفلتخلا تاوذلاب ةدحاولا ةفصلامايق عانتمال « هتفصو رخآلال اح نيع هتفصو ءىثاا لاح نوكي

 ةلاخال ا نمثاوا 6 ةددعتم ةيدقتلا ق طدنأ الإ ًادكلاو ظفللا اق ناكناورؤخلا نأ ارهظ اذه غبن اذ

 فرحلاب اعفت م ضعبلا نوك عنتمي م ةقيقحلا ىف ددعتلا لصح اذإو « ةينلاو ريدقتلا بسحب دوجوم

 هنا كلذ قمح ىذلاو . دحاو عوفرم ىلع نيعفارلا عامتجامزلي مل ريدقتلا اذهمو « ءادتبالاب ضعبلاو

 فوطعملا اذه نأ كش الو ؛ هيلع فوطعملا ىف بصنلاو عفرلا زاج هربخو مسالا ركذ دعب نا مس

 . ءادتبالاب عفتر هرمضملا ريخلا كلذ نأب انيكحو : اربخ هلرمضن انآل هيف كلذ زاج امنإ

 ديال هنأ لقعلا حيرص مكح مسا ىلع امسا انفطع اذإ ربخلا ركذ لبق نا : لوقنف اذه تبث اذإو

 طقةسي ريدقتلا اذه ىلعو « ةريثكلا رابخالا رامضاب لصحت امنإ كلذو , ربخلا ريدقتب محلا م

 : لعأ هللاو مازتلالا نم ركذام

 اذه نأ نيب .اونمؤي ملام ءىث ىلع اوسيل باتكلا لهأ نأ نيب امل ىلاعت هنأ 4 ةثلاثلا ةل أسملا)

 لمعو رخآلا مويلاو هللاب نمآ اذإ الإ ةبقنم الو ةليضف دحال لصحبال هناو . لكلا ىف ماع محلا
 ةيرظنلا ةوقلا لاكامأ ؛ ةيلمعلا ةوةلاو ٠ ةيرظنلا ةوقلا : ناتوق هل ناسنالا نآل كلذو ءاحلاص

 فراعملا مظعأو ؛ ريخلا لمعي نأب الإ سيلف ةيلمعلا ةوقلا لاكامأو : قملا فرعي نأب الإ سيلف

 ارداف زك لضخ امإاةفارعم لاكو «لاعتو ةلاجس هللا رهو . تادو ول فرد فرن

 تاريخلا لضفأو : رخآلامويلاو هللاب نامبالا وهفراعملالضفأ ناك مرج الف ؛رشنااو رشحلا ىلع
 قلخلا ىلإ عفنلا لاصيا ىف ىعسلاو « دوبعملا يظعتب ةرعشملا لامعا ىلع ةبظاوملا : نارمأ لامعالا ىف



 ةيآلا «نوئاصلاو اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ ىلاعتهلوق 0

 قب هناف ربخلا امأ « طقف مسالا ىف لمعت امنإ نكل لمعت تناكناو اهنا : ىناثلا . ةفيعض فرحلا

 دقو « نييفوكلا بهذم اذهو « ريثأت ربخلا عفر ىف فرحلا اذهل سيلو : ادتبملا ربخ هنوكب اعوفرم

 اهنا : تلاثلا (مهترذنأأ مهلع ءاوس اورفك نيذلا نإ) هلوق ريسفت ىف ةرقبلا ةروس ف ليلدلاب هانيب

 داك سارا فالتجا دنع الا ريغتي ال“ يلا ءامساللا امأ ٠ ءامسالا ضعب ف اهرثأ ربظن انما

 ةملكلا هذهو (نيذلا) هلوقوه انبه مسالا نآل «كلذك انبه ىمآلاو : ايف فرحلا اذه نأ لرطن

 ضفخلاو بصنلاو عفرلا رثأ اهف رهظي ال
 . فطعي ىذلاف . بارعالا رثأ هيف ربظيال ثيحب «نإ» مسا ناكاذإ هنإ : لوقنف اذه تبث اذإ

 ًاديزنإ : لاقي نأ زو الف , هلمع طاقسإ ىلع عفرلاو « فرحلا اذه لامعإ ىلع بصنلا زوحي هيلع

 كتاويخإاو ءالوهنإ : لاقي نأ زوج اننإ نكل « بارعالا رثأ ةيف رهظ اديز نال نامتاق ورعو

 هنا ديك نأ كلورنا رج ىف بسلاو كانيع دنهو ماطق نإو ؛ عاجش هسفن اذه نإو « 0

 .فعضلا ةباغف تراص اهعساىفرثأ اهل رهظيال ثدحب تراص اذإو « لمعلا ةفيعض لصاللا ف تناك

 ريرقت اذبهف .أدتبم هنوك وهو . هيلع فرحلا اذه لوخد لبق تباثلا كلا ىضتقمب عفرلا زاخ

 هللا مالكن أى ضتقي هولاق ىذلا نال « نيبرصبلا بهذم نم ىلوأو نس> بهذهوهو ؛ءارفلا لوق

 ىلع امأو « مظناا اذه كيكفتدنع ةحصلا لصحتامإو ؛ حيحصب سيلهيلع درو ىذلا بيترتلا ىلع

 . ىلوأ كلذ ناكف ؛ هيلا ةجاحالف ءارفلا لوق

 ادتبملا لع ةلخادلا لماوعلا نم «نإ» ةملك نأ كشال : نيبوحنلا ضعب لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل

 « هلبقو فرحلا اذه لوخد لاح تباث قيةح فصو اربخ ربخلاو أدتبم ادتبملا نوكو ؛ ربخلاو

 : عفرلا ىضتقي مك

 زوو « فرحلا اذهلامعإ ىلع ءانب هباصتنازوجب «نإ» مسأ ىلع فوطعملا : لوقنف اذه تبث اذإ.

 . هع 0-0 هنع ًاثدحم أدتبم ةقيقحلاىف هنوكل ا[ كافرا

 ركذدعب «اهمسا و نإ » لحن لع فطعلا لع هعافترازو<امنإ : لاقو هيف فاشكلا بحاص نعط

 نال ءابمساو «نإدعضوم ىلع مفرلاو .ظفللا لعب صنلاب ورمعو ارمعو قلطنماديز نإ : لوقت ءربخلا

 لماعلا ناكل «اهعساو نإ» لحمىلع هانعفر ول انالل « زئاجريغوهفربخلا ركذ لبق امأو ؛ مدقت دق ربخلا

 رولا وهءادتبالا نآل ؛.ءادتبالاوه امهربخىف لماعلا ناكل كل ذك ناك ولو « ادتبملا وه امهربخ ىف

  ءادتبالايندمو «ناد فرح اعوفرم نوكي نأ رخأتملا ربا ىف مزلي ذتنيحو ءاعمربلاو ادتبملا ىف

 , لاح هناو ,نافلتخي ناعفار دحاولا عوفرملا ىلع عمتجبف



 هامه

 ميل هللا ؛ مآ نم هواك َنوُئباَصلاَواوداه نب .دلاواونمآ نذل نإ

 تلا تح هسض وم 7” مسياصإا 6 ةهاسر

 د١0 َنونَرَح مه الو مهلَع فوخ الق اح اَص لمَ رخآلا

 تدرأاذإ ءىثب سيل اذه : لوقت 5.٠ باوصلاو قا نم ءىث كيدي ىفالو نيدلا نم (ءىثث ىلع

 . هنأش ريغصت و هريقحن

 لزنأ ام مهنم اريثك نديزيلو كبر نم ميلا لزنأ امو ليجنالاو ةاروتلا اوميقت ىتح) هلوقو
 (ارفكو انايغط كبر نم كيلا

 412 كج و 1

 ببسب مهيلعفسأت ال : لوألا : نابجو هيفو «نيرفاكلا موقلا ىلع سأت الف ىلاعت لاق م“
 فسأتتال : ىناثلا . نينمؤملا ىلإ الو كيلا ال مهي عجار كلذ ررض ناف « مرفكو مهنايغط ةدايز

 ءاج هنأ سابع نبا ىور « كلذل نيقحتسملا نيرفاكلا نم مهئاف ؛ مهلع باذعلاو نعللا لوزن ببسي

 اناف : اولاق « لب لاق ؟ ىلاعت هللا نم ق> ةاروتلا نأ رقت تسلأ دم اي : اولاقو دوهيلا نم ةعامج

 ةيالا هذه تلزنف ؛ اهريغب نمؤن الو اب نونمؤم

 رخآلامويلاو هللاب نمآ نم ىراصنلاو نوئباصلاو اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نال ىلاعت هلوق

 قبو ؛ةرقبلا ةروس ىف ةيآلا هذه ريسفت مدقت دق («نونزحي مهالو مهبلع فوخ الف احلاص لمعو

 لئاسم انبه

 بمك نب ىنأ أرق اذكهو : نيئباصلاو : لاقي نأ ىضتقي بارعالا رهاظ (ىلوألا ةلأسملا)

 ليلخلا بهذموهو : لوألا : هوجو ةروبشملا ةءارقلا ةلع ىف نييوحنللو ؛ ريثك نباو دوعسم نبأو

 ىراصنلاو وداهنيذلاو اونمآ نيذلانا : لبق هناك«ريخأتلاةين ىلع ءادتب الاب نوئباصلاعفترا هيوبيسو

 «كلذك نوئباصلاو .نونزحي مهالو مهلع فوخ الف احلاص لمعو رخآلا مويلاو هللاب نمأ نم

 هذه ىف نيروكذملا قرفلا دشأ نيئباصلانأ وه مهلبق نم ىلع مهفطع مدعفف ةدئافلاو  هربخ فذخ

 « مههنذ لازأو مهتبوت هللا لبق حاصل! لمعلاب اونمآ نإ قرفلا ءال ؤه لك: لبق هنااكف ءالالض ةيآلا

 كلذك اضيأ اوناك اونمآ نإ مهناف نوئباصلا ىتح

 : هوجو نم هناي و ؛ انبه لمعلا ىف ةفيعض «نإ» ةملكنأ ءارفلا لوق وهو («ىناثلا هجولا)

 نيبو لعفلا نيب ةاشملا نأ مولعمو ؛ لعفلل ةبباشم اهنوكل لمعت امنا «نا» ةملكنا : لوآلا



 ةيآلا«ةاروتلااوميقتىتح ءىثىلع متسل باتكلا لخأل لقد لاعتهلوق" هلم

 لزنأ امو ليجيال ا او قت ل باّتكلألَمَأ ل
 1 لسا انني

 الك انايغط كبر نم كَ
 مانا حب 01 سصاعس مه رثسَوعو

 و ل
 ع
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 0 هه #آ

 «©22/2 نيرفاكلا , موق لع سات اللف

 الرق دو ؛ ةنمؤمو نموه كومو ىال وم تحبصأ بلاطو أن لاب كل اًئينه ؛ لاقت هنع هتلاىضر

 ' . ىلع نب دمت و هبذزاع نب ءاملأو سابعنبا
 - ]ا رك نم هنما ىلاعت هنأ: لع هلم لوآلا نأ الإ ترثك نإو تاياورلا هذه نأ ملعاو

 امو ريثكب ةيآلا هذه لبقام نال كلذو « مه هنم ةالابم ريغ نم غيلبتلا رابظاب هرمأو « ىراصنلاو

 هجو ىلع نيبلا ىف ةدحاولا ةيآلا هذه ءاقلإ عنتما ىراصنلاو دوهيلا عم ًامالك ناك امل ريثكب اهدعب

 . اهدحبإ اهو الق اع ةيبتجأ نوكت

 نيب عمجي طك ركز لاو («سانلا نم كمصعي هتلاو إل هلوق ىف (ةعبارلا ةلأسملا 7

 ؟ هتيعابر ترسكو دحأ موي ههجو جش مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىورام نيبو كلذ

 هيلع بحي هنأ ىلع هيبنتلا هيفو « لتقلا نم همصعي دارملا نأ : امهدحأ : نيهجو نم باوجلاو
 ! مالسلاو ةالصلا مهلع ءايبنالا فيلكت دشأ اف ؛ءالبلا عاونأ نم سفنلا نودام لك لمتحي نأ

 . دحأ موي دعب تاز اهتأ : اهناثو

 ىدهال هللا نإ ) ىلاعت هلوق ليلدب  رافكلا انبه « سانلا» رم دارملا نأ ملعاو

 «نيرفاكلا موقلا
 هللا ىلص هللا لوسر ناك : هنع هللا ىضر سنأ نعو . نوديرب ام مهنكميال ىلاعت هنأ هانعمو

 اوفرصنا : لاقو مدأ ةبق نم هسأر جرخأف « ةيآلا هذه تلزن ىّتح ةفيذحو دعس هسرحب سو هيلع

 سانلا نمددتلا ىمصع دقق ل ءاتلا اجاب

 كلل لزناءاو لضم الاوتةازوتلا اوميقت .ى ءىث لغ متسل باتكلا لهأ اي لقإ ىلاعت هلوق

 عيد تم
 باتكلا لهأل لوقينأب رمأ هيلعلقثوأ عماسلل باط ءاوس غيلبتلاب هرمأ املىلاعت هنأ لعاو

 متسل) ىراصنلاو دوهيلا نم (باتكلا لهأاي لق) لاقف ًادج مهيلع قدثي امم ناكنإو مالكلا اذه



 شال ةيآلا كبر نم كيلا لزنأام غلب لوسرلا اهيأاي »ىلاعتهلوق

 ابذك ناكل لكلا ك كرت هنا : ليقول ضعبلا كرتوضعبلاب ىنأن م نآل . فيعض ىدنع باوجلا اذهو

 لاحم اضيأ وبف لكلا كرت ىف مرجلا رادقُم لثم ضعبلا كرت ىف مرجلا رادقم نإ : اضيأ ليقولو
 اولا اذه طقسف . عنا

 : هلوق نوناق ىلع جرخ اذه نا : لاقي نأ ىدنع حصألاو

 ىرعش ىرعشو: مجنلا وبأ انأ

 ىبتنا دقف ىرعش هنا : هيف ليق ىتم ثيح ىلإ ةحاصفلاو لايكلا ىف غلب دق ىرعش نأ هانعمو

 اذكف . هجولا اذهنم ةماتلا ةغلابملا ديفي مالكلا اذبف ؛ الع دازب نأ نكي ال ىتلا ةياغلا ىلإ هحدم

 نم مظعأ دب دهتب غيلبتلا كرت فصوي نأ نكميال هنأىعي ؛ هتلاسر تغلب اهف هتلاسر غابت مل ناف : انبه

 ملعأ هللاو ديعولاو ديدبتلا ةياغ ىلع اهيبنت كلذ ناكف « غيلبتلا كرت هنأ

 ةصق ىف تلزن اهنأ : لوآلا : اهوجو ةيآلا لوزن ببس ىف نورسفملا ركذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 نيدلاب مهئازهتساو دولا تبع ق تلاز : قاثلا . دوهللا ةصق ىف مدقت ام ىلع صاصقلاو مجرلا

 لق ىنلا اهيأ اي) هلوقوهو « ريبختلا ةيآ تلزن امل : ثلاثلا . ةيآلا هذه تلزنف : مهنع تكس ىنلاو

 بنيزوديز صأىف تلزن : عبارلا . تلزنف ايندلانهرايتخا نم افوخنيلع اهضرعي ملف (كجاوزأل

 نمائيش متك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ معز نم : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق .. شحج تنب

 ائيش هللا لوسر مك ولو (غاب لوسرلا اهأ اي) لوي ىلاعت هللاو : هللا ىلع ةيرفلا ظعأ دقف ىحولا

 اوناكنيقفانملاناف : دابجلا ف تلزن : سماخلا (هيدبم هللاام كفن ىف نختو) هلوق متكل ل

 اوبست الو) ىلاعت هلوق لزن امل : سداسلا . داهجلا ىلع مهثح نع انايحأ كسمي ناكف : هنوهركي

 هذه تلزنف مهتهلآ بيع نع لوسرلا تكس (ملع ريغب اودع هللا اوبسيف هللا نود نه نوعدي نيذلا

 قوقحيف تازن: عباسلا . مهنم كمصعيهللاو ؛ مهنع اهفختالو مهتهلا بياعمىنعي (غلب) لاقو ةيآلا

 هيلعلاق ؛ عن اولاق «تغلب لهو كسانملاو عئارشلان يب امل عادولا ةجحىف لاق هناآل كلذو « نيملسا

 هرافسأ ضعب ىف ةرجشتحن لزن سو هيلع هللا ٍلص هنأىور : نماثلا «دهشافمبللا» مالسلاو ةالصلا

 «هللا»لاقف؟ىنمكعنمي نم دمعاي : لاقوهطرتخاو هفيسذخاف منان وهوىلا رعأ هاتأف ءاهيلع هفيسقلعو

 ةيآلا هذه هللا ل زن أف هغامدرثتن|ىتحةرجشلا هسأرب برضو هدد نمفيسلا طقس و ىنارعالادي تدعرف

 كلت هلق نع هللا ٍلاَزأف :ىراضتلاو هوما اعل باه ناك: عسأ لا . سانلا نم همصعا هنأ

 هدمت انما“ مالسلا هيلع بلاط ىنأ ن , لع لضف ىف ةيآلا تلزن : رشاعلا.. .ةيألا هذوم ةبيحل

 رمع هيقلف «هاداع نم داعو هالاو نم لاو مهللا هالوم ىلعف هالوم تنك نمد» لاقو هدب ذخأ ةيآلا

 ١8« رخف -ا/د



 ةيآلا«كبر نم كيلا لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ ايدىلاعت هلوق 5

 ا اى 1 22 ةمصا م دنا ل راك مم

 هَتلاَسِرَح ُلَمفت 1 نإ كبَر نم َكْلإ لأ 0 ا

 تم َنيرفاكلا مولا ىدبيأل ل نإ س الا ن 0

 8 لوقلا مف مج '

 ةلق ىلإ رظني ال نأب لوسرلا رمأ 1 نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ اي ىلاعت هلوق
 كيلإ هتلزنأ ام 0 ىلع ربصاو ىأ (غلب) لاف مههوركم ىثخي الو نيقسافلا ةرثكو نيدصتقملا

 1 د ه نم كنوصيو مهديك نم كمصعي هللا ناف ٠ مهلا عفأ حتاضفو مرارسأ فشك نم

 سانلا نأ تفرعو اعرذ اهب تقضف هالاسرب ىتثعب هللا نإد لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع نسحلا

 تلكلاب فوخلا,لاز .ةالابهذه هللا لزنأ ايلفب# ىف وخ نئيرقؤ, ئراصتلاو .دؤملاو قؤيذكب

 اقافشإ هضعب قخيو نآرقلا ضعبب رهاجب ةكمب هتماقا مايأ ناك ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىودو

 هل لاق نينمؤملاب هديأو مالسالا هللا زعأ املف , هبامأ ىلإو هيلإ نيكرشملا عرست نم هسفن ىلع
 كيلا لزنأ ام ائيش كرتتالو ءادحأ نيقارتال ىأ (كبر نم كيلا لزنأام غلب لوسرلا اهنأاي)

 - ور هيكلاجب نأ نم نوح

 موا( تلا تلال لبع 0 نإورب ىلاعت لاق م

 ىلع (هتالاسر لعحجي ثيح) ماعنالا ىفو ةبآلا هذه ىف (هتالاسر) عفان أرق (لوألا ةلأسملا)

 ةدئاملا ىف ءدضلا ىلع مصاع نع صفح أرقو . دحاولا ىلع (ىتلاسري) فارعالا ىفو « عما

 صاعنبا أرقو ؛ دحاولا ىلع عيملا ىف ريثك نبا أرقو « عما ىلع فارعالاىفو ؛ دحاولا ىلعماعناألاو

 . عملا ىلع هلك مصاع را

 لكو « ةعيرشلا ىف ةفلتخم ماكحأو تاالاسرلا نم بورضب نوثعبي لسرلا نأ تما ةجح

 درفأ نم امأو  عمجا ظفل نسف ؛ ةلاسر ىهف ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع ىلاعت هللا امل زنأ ةبآ
 هلوقك عمجي مل ناو ةرثكلا ىلع لدي دق دحاولا ظفل ناف اضيأو : ةدحاو ةلاسر هلكنآرقلا : لاقف

 ادحاو ناكناو ةلاسرلا ظفل انبه اذك و , عملا ىلع دحاولا مسالا عقوف ١( ارتكلا زوم وكنا

 . عمجا وه دارملا نأ الإ

 هتلاسر غلبت )ناف هانعم (هتلاسر تغلب اف ل عفت ناو) هلوق نا : لوةينأ ل ئاقل (ةيناثلاةلأ ملا

 ؟ مالكلا اذه ىف ةدئاف ىأف  هتلاسر تغلب اف

 ءابنم ايش غلبي مل نك تنك اهنم ًادحاو غلبت مل نا كنا : دارملا نأب نيرسفملا روهمج باجأ



 3 ةيآلا «مباجرأ تحتنمو مهقوف نم اولك أل هىلاعتهلوق

 رئاس بتكونأ : ىناثلاو « نآرقلا هنأ : لوآلا : نالوق هيفف « مهلا لزنأامو) ىلاعت هلوق امأو

 نم ةءولك تكلا هذه ناف# لانا تاتك و اوفس تانك |:ه19 ءابعس كاك 1 ة

 . مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ثعبمي ةراشلا

 02 رز امل دولا ملعاف ( مهلجرأ تحن نمو مهقوف نم اولكأل ال ىلاعت هلوق امأو

 ةلولغم هللادي : اولاق ثيح ىلا اوغلبو ؛ ةدشلاو ظحقلا مهباصأ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم بيذكت

 اولكأل) هلوةىفو ؛ ةعسلاو بصخلا لصحو رمالا بلقنالر فكلا كلذ اوكرتول مهنأ نيب ىلاعتهتلاف

 « بصخلاو ةعسلا حرش ىف ةغلابملا هنم دارملا نأ : لوألا : هوجو (مهلجرأ تحت نمو مهقوف نم

 هقرف نمازيدلا خالف ::ك وقتا زها. 1 كتك اطعم لك | راك ؟ فلا و كا تضور اهؤن هكلاه انزل

 تخنق مو ؛ رظقلا"كوزث'قاوف' نم"لك الا نأ : ئاثلا + هذنع هتثرثكو يلا تفقاكم دئزت'ءةمذقأ لا

 انحتفل اوقتاو اونمآىرقلا لهأ نأولو) فارعالا ةروس ىف ىلاعت لاق ؟ع تابنلا لوصحلجرألا

 تدت نمو . ةرمثملا راجيثالا ةرثك قوذ نم لكاألا : ثلاثلا (ضرالاو ءامسلا نم تاكرب مهاع

 سؤر نملدهتام نونتجيف ءراقلا ةعنايلا نانجلامهقزري نأ دارملا : عبارلاو ؛ ةلغملا عورزلالجرألا

 اذه نوكي نأ هبشي : سماخلاو : مهاجرأ تحت نم ضرألا ىلع طقاستام نوطقاليو « رجشاا

 مهثالجاو مبعورز داسفاو مبليخت عطق نم ريضنلاىنب و ةظيرق ىب نمدوهملا ىلع ىرجام ىلا ةراشا

 . مهناطوأ نع

 ولغ ريغ نم لمعلا ىف لادتعالا ةغللا ىف داصتقالا ىنعم (ةدصتقم ةمأ مهنم ال ىلاعت لاق م“

 ميقتسملا قيرطلا ىلع هل ادصاق نوكي هناف هبواطم فرعنم نال كلذو ؛ دصقلا هلدأو . ريصقت الو

 بهذي ةرات : اريحتم نوكي هناف هدوصقم عضوم فرعي مل نم امأ + تارطخا الو" قارخ

 ىف مث «ضرغلا ىلا ىدؤملا لمعلا نع ةرابع داصتقالا لعج ببسلا اذهلف ؛ اراسإ ىرخأو انيمي

 هللا: دعك :,باتكلا لهأ نم اوتمآ نينلا اهنم دارملا"نأ ::امههدحأ ":.نالاوق ةدضْنمملا ةماللا

 ميقتسملا جبنملا ىلعو ؛ مهنيد نم دصقلا ىلع مهف « ىراصنلا نم ىثاجنلاو ؛ دوهيلا نم مالس نبا

 باتكلا لهأ نم رافكحلا اهنم دارملا : ىناثلاو . طيرفتلاو طارفالا ىفرط ىلا اوليمي ملو ءهنم

 لهأ نمو) لاق ار« ةلماك ةظلغ الو ديدش دانع مهيف نوكي الو « مهنيد ىف الودع نونوكي نيذلا
 (كيلإ هدؤي راطنقب هنمأت نإ نم باتكلا

 مهنم ريثكو : ليق هن اك بجعتلا ىنعم هيفو (نولمعي ١ ءاس مهنم ريثكو رب ىلاعت لاق مث
 الو ليلدلا مهيف رثؤي ال نيذلا نوضغبملا نومومذملا فالجالا مهنم : دارملاو « مهلمع أوسأ ام
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 هرئسو 2 هوس سس مه اسس اس مرته ل 52 22 ةها2

 د دال كلوا ارا ناولو

 تت

 نم ميل 0 ليجناْلاَوةاَروَتل اوماقأ مهنأ ولو تهد معلا تانج
 لا ب

 2 هر ودنا ميلا عض مكر 000 هرثو د يع 00 رث حاسو دعوي

 ءاساعهنم ريثكو ةدضصتقم ةمآ مهنم مواجرأ تحت نمو مهقوفنماو اك المجر

2 

 ك1 ناوامعبام

 مهانلخداألو مهئايس مهنع انرفكل اوقتاو اونمآ باتكلا لهأ نأ ولول ىلاعت لاق مث
 4 ا 1

 اسما ا
 اودجول اوقتاو اونمأ ول ممنأ نيب مهتقيرط نيجمت ىفو مبمذ ىف غلاب امل ىلاعت هنأ لعاو

 0 باقمعلا عفر 2 اههدحأ 8 نيعون ف ةروصح ىهف هل تاكا م اندلاو ةرخآلا كا

 لاصيإ امأو (ممتآيس مهنءانرفكل) هلوقب دارملا وهف باقعلا عفر امأ «باوثاا لاصيإ : ىناشلاو

 ( ميعنلا تانج مانلخداآلو) هلوقب دارملا وهف اولا

 م مف تاس ءاطعز و تاسلا' نيمكت ءاضتقاب اهتم يبس هدخاو نامالا : ليق ناف

 ؟وقلا طب مهلا

 ةلجاعلا ضارغاألا نم رخآ ضرغلال ؛ ةعاطلاو ىوقتلا ضرغل نامالاب اينآ هنوكدارملا : انلت

 ! نامل لع نا

 مهقوف نم اولكأل مهمر نم مهلإ لزنأامو ليجنالاو ةاروتلا اوماقأ مهنأ ولو ىلاعت لاق مك

 («مهلجرأ تحن نمو

 هذه ىف نيب «ةرخآلا تاداعسب اوزافل اونمآ ول مهنأ ىلوألا ةبآلا ىف نيب امل ىلاعت هنأ معاو

 ةاروتلا ةماقإ ىفو ءامتاريخو اهتابيط اودجوو ايندلا تاداعسب اوزافل اونمآ ول مهنأ اضيأ ةيآلا

 احلاَّشاب رارقالا نمو , اهفهّللا دوهعب ءافولانم اذ امب اولمعي نأ : اهدحأ : هجوأ ةثالثلييالاو

 |ماكحأ ةماقإ ةاروتلا ةماقإ : اهيناثو ؛ ٍلسو هيلع هللا لص دمع ةثعب ىلع ةلادلا لئالدلا ىلع

 . اهماقأ هنإ :اهطئارشب فوي ىل نم. لاقيالو « اهقوقح ماق اذا ةالصلا ماقأ : لاقي اي اهدودحو

 نكمل ةتلحت ابك ةوجولا !ةذنهو!ءااهدودت نم ءىش ىف اولزي الثل مهنيعأ بصن اهوماقأ :ءايثلاتو

 :نحأ !لوآلا



 1 ةبالا «نيدسفملا بحال هتلاود» ىلاعت هلوق

 .2قآرعلا نصنل' تينكت كلذ : الطان دكاي الا كلت" لا تا فكل دا

 (ةمايقلا موي ىلا ءاضغبلاو ةوادعلا منيب انيقلأو !! ىلاعت لاق مث

 روهظ دعب هتوبن نوركتي امنإ مهنأ نيب ىلاعت هنأ وه اهلبق امب ةيآلا هذه لاصتا نأ معاو

 . ةدايسلاو لاملاو عبتلاو هاجلا بح لجالو دسحلا لجال امتدح ىلع لئالدلا

 ةداعس مههرح اي ىلاعت هللا نأ مرجال ةرخآلا ىلع ايندلا اوحجر امل مهنأ نيب ىلاعت هنإ مث

 ىف غلابي « هتلاقمو هبهذم لع ارصمقب مهنم قيرف لك نآل ءايندلا ةداعس مبمرح كلذكف : نيدلا

 كلذ راصف « هيهذمل اجورتو هسفنل امظعت تالاقملاو بهاذملا نم هاوسام لك ىف نعطيو هترصن

 اًضنيرفكي اهذتسب نأ ىلا هف مالا ىهتاو ,.يضتارطر بترو يبس دي دشلا سل ا
 نيبام هنم دارملا : لوآلا : نالوق (ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب انيقلأو) هلوق ىفو ءاضعب مهضعب وزغيو

 لوق وهو (ىراصنلاو دوهملا اوذختتال) هلوق ىف مثركذ ىرج هنآل دتوادعلا نم ىراصنلاو دوهلا

 مهضعبو : ةيربج مهضعب ناف « دوهلا قرف نب ةواد-هلا عوقو دارألا نأ : ىناثلا . دهاجمو نسحلا

 ةبناكلملاك : ئراصتلا قرف نيب كادذكو .' ةجشم مهضعلو . ةدحوم مهضعلو « ةيردق

 . ةييوقعيلاو ةيروطسنلاو
 ىلع ابيع هلعج #.ركمي فيكف ؛ نييلسملا قرف نيب همام لصاح ىنعملا اذهف : ليق ناف

 ؟ ىراضتلاو ذود

 ءىث كي ملف نامزلا كلذ ىف امأ « نيعباتلاو ةباحصلا رصع دعب تئدح امنا عدبلا هذه :انلق

 . ىراصنلاو دوهلا ىلع ابيع كلذ لعج هباخحأ نمو لوسرلا نم نسح مرج الف ٠ الصاح كلذ نم

 (هللا اهأفطأ برحلل ًاراناودقوأ الك )+ ىلاعت لاق مث

 اوعجر رومألا نم رمأب اومه الكم هنأ وهو ؛ دوهلانع نحلا عاونأ نم رخآ عون حرش اذهو

 قلت ال : ةداتق لاق (اوفقث امنيأ ةلذلا مهبلع تبرض) ىلاعت لاق اي نينوعلم نيروهقم نيرساخ نيبئاخ

 . سانلا لذأ نم مهتدجو الإ ةدلبب دوهلا

 ؛ ةعنملاو ةزعلا نم ةوق مرمأ ىف لصحي سيل ىأ ( اداسف ضرالا ىف نوعسيو إلىلاعت لاق مك

 ركملا نم اعون اوجرختسيو ءافيعض اوعدخب نأب كلذو ءاداسض ضرالا ىف نوعسي مهنأ الإ
 اودسفأ مث ءرصنتخم مهلع طلس ةاروتلا كح اوفلاخ امل مهنا : ليقو . ةيفخلا ليبس ىلع ديكلاو

 . نيملسملا مهيلع طاسف اودسفأ مث « سوجما مهيلع طلسف اودسفأ مث ء ىىورلا سرطب مهيلع طلسف

 توق داسفلاب ضراألا ىف ىعاسلا نأ ىلع لدي كلذو( نيدسفملا بحيال هتلاو ل ىلاعت لاق مث

 . ىلاعت هللا دنع



 ةيآلا كبر نم كيلا لزنأام مهنم اريثك نديزيلو» ىلاعت هلوق 5

 لالا 1 ل اق ةعلاملا[ةعلنلاب ذازخاونأ 1 ىاثلا . ؛اجولازج نو اعلا! ةبعناوأ ؛ عفدلا

 دعب ةدعاسم هانعم «كيدعس» كإذكجو « ةماقإ دعب كتعاط ىلع ةماقإ هانعم «كيبل» روق نأ

 رام يلا نأ اف للعملا : ةيالا:كلذكتق :!نيتدعاسم الو نيتعاط هنم دارملا نققلاَو  ةدعاسم

 000 ىعدا تسيل ةعباتتم

 . عسو ءاش نإو ؛رتق ءاش نإ « ءاشي فيك قاخو قزري ىأ (ءادشي فيك ق فني )) ىلاعت لاق مث

 طسب) لاقو (ءاشيام ردقب لزني ىركلو ضرالا ىف اوغبل هدابعل قزرلا هللا طسب ولو) لاقو

 ءابثت نم |لذتو ءاشت نم نعتو) هلوق ىلإ (كلملا كلام مهللا لق) لاقو (ردقيو ءاشي نمل قزرلا

 (ريخلا كدي

 باوثلاءاطعإ ىلاعت هللالع بحي : اولاق م:األ كلذو ؛ ةلزتعملا ىلع در ةيآلا هذه نأ ملعاو

 مهضعب دنع هيلع بحيو « ةنجلا ىصاعلا لخديال نأ هيلع بحيو « هبقاعيال نأ هيلع بحبو ٠ عيطملا

 ةلولغم هللا دي نأب نولئاق ةقيقحلا ف مبف « لغاا ىرجم ىرحي ديقلاو رجحلاو عنملا اذهف ءهبقاعي نأ

 هيلع د-أل الو « قاقحتسا هيلع دمال سيلو « كلم كلملا نأب نولئاقلا مهف ةنسلا لهأ امأو

 ضرآأألا ىف نموهمأو مير هنب حيسملا كلبي نأ دارأ نإ ايش هللانم كلمي نف لق) لاق < ضارتعا

 هللدخاو « ةلاقملاو بهذملا ىلعالإ مقتسيال (ءاشي فيك قفني ناتطوسبم هادي لي)هناحبسهلوةف (اعيمج

 . مقتسملا طارصلاو مجوقلا نيدلا ىلع

 : ناتلًاسمهيفو ( ا رفكو ًانايغط كبر نم كيلا لزنأام مهنم ًاريثك نديزيلو )) ىلاعت لاق مث

 كبر نم كيلا لزنأام لوزندنع اودادزا ىنعي « دوبلا ءاملعر يثكلاب دارملا (ىلوألا ةلأسملا)

 : ليقو . ارشالا ىظعوم كتدازام : لاقي اك«راكنالا ىف ًاولغو رفكلا ىف ةدش جيجحلاو نآرقلانم

 ا مهنم ةدايز رفكلا ىلع مهتماقا

 هنأأل ايندلاو نيدلا ملاصم ىعاريال ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا تلد : انباحصأ لاق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 ةياعرب ةللعم هلاعفأ تناكولف : الالضو ارفك تايآآلا كلت لازنا دنع نودادزب مهنأ لع امل ىلاعت
 ؛ دابعلا لاصم ىعارب ال ىلاعت هنأ انملع اهلزنأ ايلف ؛ تايآلا كللت لازنا هيلع عنتمال دابعلل حلاصملا

 (ممسجر ىلا اسجر مهتدارف) هلوق هريظنو

 نم ةدايزلا كلتب نوتأي مهناف هزني ملوأ اهلزنأ ءاوس مهنأ ماج نم ىلاعت هللا ملع : اولاق ناذ

 2انلبا دنإب لاكي هتما نس [دهلف : قوكلا

 نأ ىضتقي اذهو , تابآآلا كلت لازنا لجال دايدزالا كلذ نكي مل ريدقتلا اذيه ىلعف :انلق



 1 ةيالا «ناتطوسبم هادي لب» ىلاعت هلوق

 مسج نع ةرابع هللا دي نوكتت نأ عنتمي هنأ ىلع لد امل لقعلاو « هب انمآ ىلاعت هلل ديلا بابثا ىلع

 دعق, ابرق اكو نعام دنلا نأ! امأق "شاه ' [وخاعت ل او اؤجالا خم يكرر وعر ارا

 .! قلبنا دكار اوما اذه را: !كامتقلا 0| اها |ا

 :اهيناثو ؛ مولعموهو ةحراجلا : اهدحأ : هوجو ىلع ةغالا ىف رك ذت ديلا : اولاقف نوملكتملا امأو

 (راصبالاو ىديالا ىلوأ) ىلاعت لاق ةوقلا : اهلاثو « املع هركشأ دي ىدنع نالفل : لوقت « ةمعنلا

 ةردقلال اك بلس ىنعملاو ؛ اذهب كل ديال : اولاقمنأ هيوبيس كحو ؛ لوقعلاو ىوقلا ىوذب هورسف

 (حاكنلاةدقع هديب ىذلا) ىلاعت لاق . كلم ىف ىأ ؛ نالفديىف ةعيضلا هذه : لاقي ؛ كلملا : ابعبارو

 دارملاو (ىديب تقاخ امل) ىلاعت لاق . صاصتخالاو ةيانعلا ةدش : اهسماخو ؛ كلذ كلمي ىأ

 كل ىدي : لاقيو . تاقولخلا عيمل قلاخا وه ىلاعت هناف ء فيرشتلا اذهب مالسلا هيلع مدآ صيصخم

 . ائيش هل نمض اذإ ءافولاب نهر

 ىتاعملا رئاس امأو ؛ ةحراجلا ىنعب نوكت نأ عنتمي هللا قح ىف ديلا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 نأ هلاوقأ ضعب ىف معز هللا همحر ىرعشالا نسحلا ابأ نأ وهو ؛ رخآ لوق انهو . ةلصاح ابلكف

 ءافطصالا ليبس ىلع نيوكتلا اهنأش نم ةردقلا ىوس ةفص ىهو « ىلاعت هللا تاذب ةمئاق ةفص ديلا

 تناكولف . هئافطصاو مدآ ةماركل ةلع هيديب مدآ قلخ عوقو لعج ىلاعت هنأ هيلع لدي ىذلاو : لاق

 دب الف ؛ تاقواخملا عيمج ىف لصاح كلذ نال « ءافطصالل ةلع هنوك عنتمال ةردقلا نع ةرابع ديلا

 ءاملعلا رثك أو ؛ ءافطصالا ليبس ىلع نيوكتتلاو قلخلا اهب عقب ةردقلا ءاروىرخأ ةفص تابثإ نم

 : ةفعنلا نعو ةزدقلا نع ةوابع لاعت هنا قح فاذْنلا نأ اوُلعَر

 ةدحاو ىلاعت هللا ةردق نآل ؛ لكشم اذهف ةردقلاب ىلاعت هللا قدح ىف ديلا مثرسف نا : لبق ناف

 صتقق ةمعنلاب اهومرسف ناو ؛ ىرخأ ىديالا تايئابو « ةرات نيديلا تابثاب قطان نآرقلا صنو
 (اهوصحتال هللا ةمعن اودعت ناو) ىلاعت لاق اكةدودحم ريغ هللا عنو : نيديلا تايثاب قطان نآرقلا

 اولعج موقلانأ روكذملا لاكشالا نع باوجلا ناكةردقلاب ديلا ريسفت انرتخانإ : باوجلاو

 (ناتطوسبم هادي لب) ليقف ٠ مبمالكق فو ىلع اوببجأف ؛ لخبلا نع ةيانك (ةلولغم هللا دي) موق
 هديب ىطعأ نم ناف . لكلا ليبس لع داوجوهلب « لخبلا نم هب هومتفصوام ىلع سلا سيل ىأ

 نوككذملا لاكشالا نع اولا ناكةمحنلاب اننلا نيسقت انوتخا نإ امأو«اةوجلاولا كك لع لأ

 ةيامنال عاونأ نيسنجلا نم دحاو لك تحت لخدي مث « سنجلا بسحب ةبسن هنأ : لوألا : نيبجو نم

 ةمعنو عفتلا ةمعنوأ « نطابلا ةمعنو رهاظلا ةمعن وأ « ايندلا ةمعنو نيدلا ةمعن هاتمعن : ليقف ء الل



 ةيآلا «ناتطوسم هأدب ليد ىلاعتهلوق 5

 .لوقلا اذهىلع ممل ءازج مهقانعأ

 : لاقي نأ ىغبني ناكف ؛ لوقلا اذه ىلع مل ءازج هب مكح اهتإ لغلا اذه ناك اذاف : ليق ناف

 .ممدبأ ح تاغف

 هلاوق ناك فذخ اكل هنأ "ىهو ء ةدئافل فدحهنأ الإ ًارمسلا ناك نإو' فظلا نفذ“: انلق

 ءىثلاب ءادتبالا نآل ؛ ةقاثوو ةوق هديزي هب أدتبم مالكلانوكو « هب أدتبملامالكلاك (مه.ديأ تلغ)

 هلوق بيقعتلا ءاف فذح ىف عضوملا اذه ريظنو « هريرقتب ءانتعالا ةوقو هب ماهتهالا ةدش ىلع لدي

 اولاقف : لقي ملو (اوزه انذختتأ اولاق ةرقب اوحذت نأ مرمأي هللا نإ هموقل ىسوم لاق ذإو) ىلاعت

 . رانلاب ةرخآلاىفو ةيزجلاب ايندلاىف اوبذع : نس+لالاق (اولاقامب اونعلو) هلوقامأو . ًاوزه انذختتأ

 (ناتطوسبم هادي لب) ىلاعت لاق م“
 تايثاب ةقطان نآرقلا نم ةريثكلا تاننالا ناف ؛ تامهملا نم ةيآلا هذه ىف مالكلا نأ ملعاو

 تابثاب ةراتو (مه.ديأ قوف هللا دي) ىلاعت لاق . ددعلا نايب ريغ نم ديلا وه روك ذملا ةراتف ؛ ديلا

 مل طا لبق نإ كف اغ) ناوقلملا قسلب اللا علاجتا دلو اينعإو  ةنالا: هقم» انما: أملاعت مشب لريدأللا

 (اماعنأ انيديأ تلمع اسم مهل انقلخ انأ اوري ملوأ) ىلاعت لاق . ىديألا تابثاب ةراتو ( ىديب

 وضع اهنإ : ةمسجملا تلاقف « ىلاعت هللا دي ريسفت ىف ةمالا تفلتخا . لوقنف اذه تفرع اذإ

 نوثطبي ديأ ملأ اهب نوشمي لجرأ ملأ) ىلاعتهلوقب هيلع اوجتحاو , دحأ لك قح ىف يك ىناوسج
 ةيهإ ىف حدق ىلاعت هنأ لالدتسالا هجو (امب نوعمسي ناذآ مل مأ امم نورصبي نيعأ مل مأ ا

 حدقلا مزا ءاضعالا هذه هلل لصحت ملولف . ءاضعألا هذه نم ءىثث اهل سي) اهنأ لجأل مانصألا

 1 عوضوم ديلا مسا ًاًضيأو : ااولاق .'هل ءاضعاللا هانه تا بَ اكلاذ لظب انملو "امل ةناوك

 .زوحيال هنإو:« ةغلل كرت رخآ ءىث لع هلم « وضعلا

 مسجلا نأ هيلع ليلدلاو , مسي سيل ىلاعت هنأ ىلع ىنبم لوقلا اذه لاطبإ ىف مالكلا نأ لعاو

 مسج لك نآل و , ثدحم وهف ثدحملا نع كفنيالامو « ناثدخ امهو « نوكسلاو ةكرملا نع كفنيال

 نم فلؤم وهف مسج لك نال و ؛ ثدحم وهف رادقملا ىف ايهانتم ناكام لكو « رادقملا ىف هانتم وهف

 هبكر يام ىلا رقتفا كلذك ناكام لكو « لالحنالاو بيكرتلل الباق ناككلذك ناكام لكو « ءازجالا

 عنتميف « امسج ىلاعن هنوك عنتم هنأ هوجولا هذهب ثبثف ؛ ثدح وهف كاذك ناك ل مل

 ان[ ١ 26 ا لوكنت نأ

 لد امل نآرقلا : لوقي نم لوق : لوألا : نالوق ديلا ظفل ىف مبلف نيدحوملا روهمج امأو
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 : ثلاثا مالكلا اذه مهنعهللا كح كلذاولاق املف ؛ديلا ل واغمريقفدمت هلإنا : .ازهتسالاو ةيرخسلا ل يبس

 مهيلع هللاقيض هب اوبذكو ادمح هللا تعباملف : ةورثوالامس اناارثك أ اوناكدوهملا : نورسةملالاق

 « لخبلاب ةفصلا ةبج ىلع ءاطعلا نع ةضوبقم ىأ ؛ ةلولغم هللا دي : دوهللا تلاق كلذ دنعف ةشيعملا

 نم مهيف ناك هلعل : عبارلا . ظافلالا هذه لثم لوقي ةنحلاو ةدشلاو ءالبلا ىف عقو اذإ لهاجلاو

 لإ نكعال هنع فداؤلا تدخ نأو. 6. هتاذا.بجنوم ىلاعت هنأ هو « 'ةنفنلفلاكّمدما لغ ناك

 ةيآلا«مهمديأ تلغ ةلولغم هللادب دوهيلا تلاقو »ىلاعتهلوق

 اهلعىا هوجولا ريغ ىلع ثداوهلا ثادحإ ىلع رداق ريغ ىلاعت هناو ء دحاو نفسو دحاو جبن ىلع

 وه دارملا : مهضعب لاق : سماخلا . ديلا لغب ليدبتلاو ريبغتلا ىلع رادتقالا مدع نع اوربعف « عقت

 ريغ ىلاعت هنوك نع اوربع مهنأ الإ « اهيف لجعلا اندبعىتاا مايألا ردقب الإ انبذعيالهللا نا : دوهيلالوق

 داسف بيسب نعللا اوبجوتساو ؛ ةدسافلا ةرابعلا هذهب نامزلا نم ردقلا اذه ىف الإ م بذعم

 هذه لك ىلع ةحيدص ةياكحلا هذه نأ تيثف . نسحلا لوق اذهو ؛ بدالا ةياعر مدعو ةرابعلا

 : ملعأ هللاو هؤجنولا

 الو) ىلاعت هلوق هنمو ء دوجلاو لخبلا نع روهشم زاحجم اهطسبو ديلا لغ 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 لامعالا رثك لل ةل آ ديلا نأ هف ببسلاو : اولاق (طسبلا لك ابطمست الو كقنعىلإ ةلولغم كدب لعجت

 ديلاىلإ لخبلاو دوجلا اودنسأو . ببسملا ىلع ببسلا مسا | وقلطأن , هقافت الو لاملا عفدل اسال

 . لماناآلاهرت نانبلا طسبو ء ديلا طوسبم فكلاض انف : داوجلل ليقف .لمانالاو فكلاو نانبلاو

 . لمانالا دعج فكلا ضوبقم عباصالازك : ليخبلل لاقيو

 (مهيديأ تلغ) هلوق نوكي نأ بجولخبلا هنمدارملا (ةلولغم هلادي) هلوق ناكاسلف : لبق ناف

 فيكف : اهنعىلاعت هللا ىهبنىتلا ةموهذملا تافصلا نم لخبلاو : ةقباطملامصتل لخبلا اضيأ هنم دارملا

 ؟ كلذب مماعوعدي نأ زوجي

 ةنكحملا مدع نا مث , ءاطعالاو لذبلا نم ةنكملا مدع نع ةرابع(ةلولغم هللا دي) هلوق :انلق

 كلذكف ءزجعلا لجالل نوكي ةرائو « رةفلا ]جال ن وكي ةراتو لخبلا ل جال نوكي ةرات ءاطعالا نم
 رقفلا وأ زجعلا ببسب كلذ لصح ءاوس ؛ ةنكملاو ةردقلا مدعب مهيلع ءاعد (مه.ديأ تلغ) هلوق

 : لاش لا لود هناف رانقتلا اذه الكر لحلو
 ىنعملاو : مهيلعءاعددنأ : لوألا: نابجوهيف (اولاقامباونعلو مه.ديأ تلغ)هلوقمةثلاثلا ةلأسملا)

 ءاش نإ مارملا دجسملا نلخدتل)هلوقف ءانثتسالا انيلع اكءاعدلا اذهب مهيلع وعدن نأ انسلعي ىلاعت هنأ
 تبت) هلوق ىف بحل ىنأ ىلعو (اضرم هللا مهدازف) هلو ىف نيقفانملا يلع ءاعدلا انملع اكو (نينمأ هللا

 ىلإ تدش ىأ : ةقيقحلا ىلع ميج ران ىف مهيديأ تلغ : نسحلا لاق . رابخإ هنأ : ىناثلا (بهلىأ ادي

 ع1 تركن - >»



 ةيآلا « يادي تل .ةلاواحم هللا دل دولا تلاقاو )"ل اعتاهلؤت 6

 ري ار واه“ فاك 12 ه2 وه هسرث معس رث هر تار يل كَ

 هآدب لب اولاق امب اونعلو مهيديأ لع ةلواشم هللا دي دوهلا ت -كلاقو

 مس نلا سس هرم 7 روس < 2 200 0 200 مودع مو 2 أذ ثور

 لو اليمام |ارثك د هلثلا ف قع 0

 هس سو اس ه2 12 نط

 اراثاودقوأ 1ك ميلا مودا لاو واكل 34 را
 2ص 62 هداس رأ 6-22 كل

 «152 لادا بحال 100 أوان كف ة ضْرَألا ى 5 نوعسدو هّنلأ 4 املا

 0-20 22 خخ 5

 ا خسار ريغ اينذ نيلماعلا مرج لعجل ءانكمتم اخسار ارقتسم راص اذإ ةعانص ىمسي اما

 «ح ورلا ضرم. ةيصءملا نال كلذك ةقيقحلا ف مالاو ء اخسار اينذ ركنملا نع ىبنلل نيكراتلا

 ضرملا لثم ناك ةيصعملا تلاز امو ملعلا اذه لصح اذاف , هماكحأبو هتافصبو هللا ملعلا هجالعو

 داكي ال ديدش بعص ضرملا نأب ملعلا لصحي كانه ناءاكفا فاز اق ةلاودإلا كا ل روت# ةىدلا

 نعو « ةدشااو ةوقلا ةياغ ىف بلقلا ضرم نأ ىلع لد ةيصحملا ىلع مدقأ اذإ ىلاعلا كاذكتف « لوز

 5 هللا و اهنم:ىدنع قوخأ ةبأ نآرقلا قام: كاحضلا نغو « نآرقلا ةلأا دشأ ىه : سابع نبأ

 اولا امب اونعلو مهمديأ تلغ ةلولغم هللا دي دوهيلا تلاقوإ ىلاعت هلوق

 لئاسم ةيآلا ىف نأ ملعا

 اولاق منأ دوه نع ىكح ىلاعت هللا نأ وهو . لاكشا عضوملا اذه ىف «ىلو ألا ةلأسملا)

 ا 2 نية نعلم اظولملا عنا أ هلع ويح أ اه لك قل /ئداص ىلاعق هللا نأ فا كلشال ]ل ةكللذ

 مولعم نوكي نأو دب ال ءالقعلا نع ىح< ىذلا بهذملا اضيأو « ةنبلا هدقتعن الو كلذ لوقن ال

 «هللا» انلوق نآل . لقعلا ةبمدبب لطاب لوق ةلولغم هللا دي نأب لوقلاو « لقعلا ةرورضب نالطبلا

 هدي نوكنت نأ عنتمب دوجوملا اذهو  هنيوكنو هداحياو ملاعلا قلخ ىلع رداقو : ميدق دوجومل مسا

 هريبدت و ماعلا ظفح ةصقانلا ةردقلا عم هنكمي فيكف الاو ؛ ةرصاقو ةديقم هتردقو ةلولغم

 ةياورلا هذهو لقنلا اذه حيحصت ةيفيك ىف ديدشلا لاكشالا لصح : لوقنف اذه تبث اذإ

 [ودعال مناف مازلالا ليبس ىلع اذه اولاق اما موقلا لعل : كيلا : هوجو هبف اندنع : لوقف

 اءلفع ازجاعا ر يقف ناكل ضرقلا ىلإ جاتحاول : اولاق (انمساضرق هللا ضرقي ىذلا اذ نم) ىلاعت هلوق

 مالكلا اذه مهنع هللا ىكح مرجال «نيديلا لولغم يقف هدابعنم ايش ضرقتسي ىذلا هلالا نأبا وركح
 ىلع اولاقةجاحلاو رقفلاوةدشثلا ةياغىف ملسو هيلع هللا لص لوس رلاباحصأ اوأرامل موقلا لعل : ىناثلا
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 هم اش هم د م 0 هذآ أ

 نب كلما , ميلك ناَودعلاَو مثالا ف َنوعراَسي مه م م اريثك ىرتو

 6 6 ع خصل

 ميل و مثالا مهلوق 3 ر رابحألاو وياي ماي 1 اوناكام
 م 6 م همم خس

 <77 » 0 اانا ام ا ع 0

 سبل تحسلا مهلك أو ناودسلاو مثالا ىف نوعراسي مهنم اريثك ىرتورل ىلاعت لاق مث

 مثالا : ليقو . ملظلا ناودعلاو « بذكلا مثالا : ليق . ةعرسب هيف عورشلا ءىثلا ىف ةعراسملا
 مدقت دقو « ةوشرلا ذخأ وهف تحسلا لكأ امأو « مهريغ ىلإ مهادعتي ام ناودعلاو ؛ مهب صتخي ام

 : دئاوف ةيالا ىفو « تحسلا ريسفت ىف ءاصقتسالا

 لب «كلذ لعفي ناك اممهلكنأ ببسلا و (مبنم اريثك ىرتو) لاق ىلاعت هنأ (ىلوالا ةدئافلا ل

 . كرتبف ىحتسإ مهضعل ناك

 ىلاعت لاق . ريخلا ىف مالا رثك أ ىف لمعتسي امنإ ةعراسملا ظفل نا 4 ةيناثلا ةدئافلا)

 ظفل عضوملا اذهب قئاللا ناكف (تاريخلا ىف مل عراسن) ىلاعت لاقو (تاريخلا ىف نوءراسي)

 تاركنملا هذه ىلع نومدقي اوناك مهنأ ىهو ؛ ةدئافل ةعراسملا ظفل ركذ ىلاعت هنأ الإ « ةلجعلا

 .هيف نوقح مهمأك

 ناودعلا هذعل ىلاعت هللا 1 أبلف 1 تايهملاو ىصاعملا عيمج لوانتي مثالا طظفل يةثلاثلا ةدئافلا )

 . مثالاو ةيصعملا عاونأ مظعأ نيعونلا نيذه نأ لع اذه لد تحسلا لكأو

 اوناكامسئيل تحسلا مهلك أو مثالا موق نع رابحألاو نوينابرلا مهاهني الول )ل ىلاعت لاق مْ
 نيينابرلا ريسفت ىف مالكلاو ؛ اله ىندمب وهو « خيبوتلاو ضيضحتلا انهه «ال ولد ىنعم ( نوعنصي

 لاقو . ةاروتلا لهأ ءابلع رابحالاو ؛ ليجنالا لهأ ءابلع نوينابرلا : نسحلالاق . مدقت دقرابحألاو

 يل كاتكلا لهأ ءالعا نم دعا نام قارا مه ركذب لصتم هنالدوميلا ف هلك : هريغ

 « هبكت م ةلزنم ركدملا نع ىمنلا كرات نأ ىلع لدي كلذو ؛ ىصاعملا نع مهماوعو مهتلفس اوهنام

 زمكلا نع ىمنلا كل رات مذ نإ : لوقن لب )ع دحاو ظفل ىلع ةيآلا هذه َْق نييرفلا مذ لاكن هنالل

 لاقو (نولمعياوناكام سئبل) تحسلا لكأو ناودعلاو مثالا لع نيمدقملا ف لاق ىلاعت هنأل ىوقأ

 لمعلا نآل لمعلا نم ىوقأ عنصلاو (نوعنصي اوناكام سُنبل) ركنملا نع ىبملل نيكراتلا# ءانلعلا ىف



 ةبآلا «انمآ اولاق واج اذإ ود ىلاعت هلوق 5

 لعأ هل 7 هباوجرَح دق مورفكلاب او 0 ة اوُلاَ مكوم ؛اجاذإو

 1١+« كانك زنك نع
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 هب اوجرخ دق مثو رفكلاب اولخد دقو انمأ اولاق واج اذاو ) ىلاعت هلوق

 لئاسم هيفو
 هيلع لوسرلا ىلع نواخدي اوناكدوهيلا نم سان ىف ةيآلا هذه تلزن :اولاق (ىلو ألا ةلأسملا)

 نم نوجرخ مهناو مهناشب لجو رع هللا هربخاف . اقافن ناميالا هل نوربظيو مالسلاو ةالصلا

 كتاريكذتو كحناصنو كتاريرقتو كلئالد نم ءىث مهلقب قاعتي مل اولخد اي كسلجم

 ىتلاح مبعم رفكلا ءاقب ديفي ( هب اوجرخو رفكلاب اولخد) هلوق ىف ءابلا «ةيناثلا ةلآسملا)

 ىأ ؛هب جرخو هنوثب ديز لخد : لوقت ام« ةتبلا هيفرييغتالو ناصقن ريغ نم جورخلاو لوخدلا
 لوخدلا لاح ناك اي ج ورخلا لاح هبوث قب

 جورخلادنع ركذو (رفكتلاب اولخد دقو) لاقف «دق» ةماك ل وخدلا دنع ركذ (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةدئافلاو.لاحلا نمىضاملابير قت «دق» ةملك رك ذىف ةدئافلا :اولاق (هياوجرخدق ممو) لاقف«ممد» ةماك

 مل-و هيلع هللا لص ىنلا نم نوكي نأ ىقنو « مهلإ رفكلا ةفاضإ ىف ريكحأتلا « هو ةملك ركذ ىف

 ىذلا تنأ نوكنتق . ارفك بجو ام كعم مهسولج دنع دمشاي كنم اوعمسي مل ىأ : لعف كلذ ىف

 . مهسفنأ .رايتخاب رفكلاب اوجرخ نيذلا مم لب « رفكلا ىف مهتيقلأ

 ىلع جورخلاو لوخدلا ىتلاحمهيلإ رفكلا فاضأ ىلاعتهنإ : ةلزتعملا تلاق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 نم هنأ ىلع اذه لدف (هباوجرخ دق مهو) هلوقب ةفاضالا كلت ريرقت ىف غلابو « مذلا ليبس

 اما مدل ذلعلا

 . ىعادلاو ملعلاب ةضراعملا : باوجلاو

 دجلا نم مهمولق ىف امف ةغلابملا هنم ضرغلاو (نومتكي اوناك ام ملعأ هللاوإل ىلاعت لاق م“

 . مهل ةوادعلاو ضغبلاو مب ديكلاو نييلسملاب ركملا يف داتجالاو



اوس نع لضأ و هىلاعت هلوق
 ةيآلا «ليبسلا ا 

 م

 نحلب تسيل اهنا : موق لاقو ؛هركذ زوج الام ىلإ هوبسنو هونحلو ةزمح ىلع ةءارقلا هذه اوباعو

 : مهوقك « ةغلابسلل ءابلا اوضمبنأ الإ دبعلاوه دبعلا نأ : لوآلا : اهوجو اف اوركذو' أطخالو

 ؛ ناطيشلا ةعاط ىف ةياغلا غلب هنأ توغاطلا دبع لي وأتف . ةنطفلاورذحلا ىف غيلبلل نطفو رذح لجر

 ديعلا نأ : ثلاثلا . عبسو عبس: : ملوقك ناتغل ا ديلا نأ: .قاثلاو موجولا يما 107

 . ةحتفلاب ىلوآلا ت تلدبأف نيتيلاوتمنيتمج اواقثتسا 5 . 77 رامثك. « دبع هعمج دابعلاو « دابع هعمج

 اهتكرح تاقنوةزمهلا تفذح م , سلفأو سلف لثم نوكيف ؛ توغاطلا ديعأدارأ هنأ لمتحي : عبارلا

 ءابلا مضو ءاملا فذح مث ,”ىرق اك توغاطلا ةدبعو : دارأ هنأ لمتحي : سماخلا . نيعلا ىلإ

 . لعفلاب هبتشي الثل
 دبع نمو ةدرقلا مهنم لعجو هلي وأت : ءارفلا لاق (توغاطلا دبعو) هلوق 4 ةسداساا ةلأسملا))

 "ردع لوصول اذهل ان كرما

 ةيالا ريدقتن ل : اولاق . هللا ءاضقب رفكلا نأ ىلع ةيآلا هذمب انباصأ جتحا (ةعباسلا ةلأسملا))

 مهيف لعج ىذلا وه ناك اذإ لعجلا اذه ىنعم لقعي امناو ؛ ترغاطلا دبع نم مهنم هللا لعجو

 اوناكلب ؛ توغاطلا ةدبع مهلعج ام ىلاعت هللا ناكل مهنم ةدابعلا كلت لعج ناكول ذا ؛ ةدابعلا كلت

 مكح ىلاعت هنأ هانعم : ةلزتعملا تلاق . ةيالا فالخ ىلع كلذو «كلذك مهسفنأ اولعج نيذلا مه

 دق هيف مالكلاو (اثانإ نمحرلا دابع ُُ نيذلا ةكئالملا اولعجو) هلوقك هب مهفصوو كلذ مولع

 ارارم مدقت

 ادحأ عاطأ نم لكو « رابحألا توغاطلا : ليقو : لجعلا توغاطلا : ليق 4 ةنماثلا ةلأسملا)

 هدبع دَقف هللا ةيصعم ىف

 « نينمؤملا نم اناكم رش نوخوسمملا نونوعلملا كئلوأ ىأ 4اناكم رش كئلوأ )) ىلاعت لاق مث

 ناكه الو ء رقس مهناكم نآل : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق : لوآلا : ناس نا

 نم رهو , لهل ةعيعلا ع وهرو ناكملا لإ ظفللا ف ركلا فيضأ هناد ىاثلاو 00

 ءىذلا لإ . ةراش لا رلإب ةلكش اح عجريو داماك ىلجتلا لب وط نالف : ملوقك ةيانكلا ا

 هعبأو تو 0 3

 : نورسفملا لاق . قحلا نيدلاو ليبسلا دصق نع ىأ (ليبسلا ءاوس نع لضأو ل لاق

 اوحضتقاف : ريزاتخلاو ةدرقلا ناوخااي : اولاقو باتكلا لهأ نوملسملا ريع ةيآلا هذه تلزن 7

 مهسؤر اودكنو



 ةيآلا «كلذ ندرشب مكئبن أل هلقد ىلاعت هلوق نإ

 هنأ مولعمو « رشلاب مهيلع اموكحم نيدلا كلذب نيفوصوملا نوكح ىضتتقي اذهف : لبق ناف

 ل

 « رش نيدل|كلذ داقتعا نأب اوركح مهناف ؛مداقتعاو موق بسح ىلع مالكلا جرخ انتا : انلق

 . كلذ نم رش روصلا خسمو هبضغو هللا ةنعل نكلو كلذك ىمالا نأ به : مهل ليقف

 وهو ؛ ةزوجو ةلوقم : كلوقك ةلعفم اهنزوو « زيبملا ىلع بصن «ةبوثم» 4 ةيناثلا ةلأملا)

 ا راوعللا وأ هلأ ممل ودم ]88 دانس اج نقار زدصملا لك

 ؟ ةءاسالا ف تءاج فيكف « ناسحالاب ةصتخم ةبوثملا : ليق ناف

 : رعابشلا لوقو ( ملأ باذعب مثرشبف) هلوق ةقيرط ىلع اذه : انلق

 عيجو برض مهدي ةيح

 ىلع عفرلا لح ىف هنأ : لوألا : نيهجو لمتحي (هّللا هنعلنم) هلوق ىف «نم» 4( ةثلثلا ةلأسملاإ)

 : ليقف ؟ كلذنم : لاقالئاقن اكف (كلذنمرشب ككنأ له لق) لاق امل هناف . ف وذحادتبم ربخ هنأ

 زوي : ىناثلا . رانلا وه :لاق هنأاك(رانلا كلذ نهرشب مكفبنأت ألق)ىلاعت هلوق هريظنو « هللاهنعل نموه

 هللا هنعل نع عببنأ ىنعملاو «رش» نمالدب ضفخ عضومف نوكي نأ

 : ايئاثو « مهنعل ىلاسعت هنأ : اهوأ : اعاونأ مهتافص نم ركذ للاعت هنأ ملعا (ةعبارلا ةلأسملالا <
 : ريسفتلا لهأ لاق . توغاطلا دبعو ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعج هنأ : اهئلاثو . مهيلع بضغ هنأ

 ناك ناك نامت" نآ اننا شوا زو شلع ةافان واه كازينو كلا ارش ةدرقلاَب ىع

 . ريزانخ اوخسم مهخياشمو ؛ ةدرق اوخسم مهنابش نآل تبسلا

 : تآ ارقلا نم اعاونأ (توغاطلا دبعو) هلوق ىف فاشكلا بحاص ركذ (ةسماخلا ةلأسملا)

 انباكو ؛اهتلاثو'«كوادعا مو: ادودنلم [ننا "اق ::اهناثو تؤغاطلا: اودنعو.: نأ اق . اهدْحأ

 . : اهعباسو ؛دبعو : اهسداسو : دابعو : اهسماخو « ىديأعو : اهعبارو « ةدرقلا لع افطع توغاطلا

 ةذحوأل .اقونتاع ف كابن عسيمج نيتمضب ك2 « ديبعو : أهنماثو ء رطح نزوب 550

 عمج ىف مدخك وهوأ « ةفاضالل ءاتلا تفذخل ؛ ةدبع هلصأو : دبعو : رشع ىداحلاو ؛ ةرفك نزوب

 دعوا معا نشا ديعأو : رشععبارلاو ا ا مداخ

 سداسلاو « مهني وأ مف توغاطلا دبعو ىنعمب « عجارلا فذحو « لوعفلل ءانبلا لع توغاطلا

 راصاذإ لمأ ::كلوةك« ىلاعت هللا نود. نم-!هويعم. ثوغاظلا'راص ىنعم ؛'توغاطلا دبعو : رشع

 ,توغاطلارجو لادلا بصنو ءابلامضو نيعلاتفب توغاطلاديع : ةزمح أرق : رشععباسلاو 5 0



 0 ةيآلا «كلذ نم رشب مكبنأ له لقد ىلاعتهلوق
 وع دعوا تح هعمل 7 1 1 أ ادلا ره 6 هر

 آلا تاه جاع ماعم ىف 00 2 5

 2 صا 00 0 قفا دبعو ريزانملاو رفا لعجو

0 

ِ 

 هتيغلا
 ىنأالا ىنم مقنت له : لئاقلا لوقي . جاودزالا ىف نسح اذه لثمو « مقني امم وهو « مهقسف

 : ثلاثلاو . ةلباقملا ليبس ىلع ىنعملا مامتال كلذ نسحبف « ريقف تنأو ىنغ ىنأو , رجاف كناو فيفع

 دحأ ناف نوقساف مرثكأ نأ عم هللب ناميالاالا انم نومقنتامو ىأ «عمد ىنعمب واولا نوكي نأ

 ناكةديخلا تافصلا نم اريثك ايش ىناثلا بستك او ةميمذلا تافصلاب افوصوم ناك اذا نيمصخلا

 ضخبلا عوقو ىف اريثأت دشأ ةميمذلا تافصلل ابستكم همصخ نوك عم ةديجلا تافصلل هباستك |

 . نوقساف نأ داقتعاو ىأ « فاضملا فذحريدقت ىلع نوكي نأ : عبارلاو . مصخلا بلق ىف دسحلاو

 كيني ىنعي م نوقساف> رثكاأ نآبؤدهتاب انآ نأب' ال1 انهن اومقتتام و : ريدعتلا نوك نأ : نكاكلا
 : ليق هن اكف وذم ليلعت ىلع افوطع» اليلعت نوكي نأ زوحب : سداسلا . انيلع ناميالا متمقن كقسف

 . نوقساف كرثك أ نأ ما ةلقل نامبالا الا انم نومقنتامو

 ةيويقلا فظل رثك الا صخ لف ءرا فك و قاسف مهلك دوهللا ( ىناثلا لاؤسلا)

 نولعفيو ٠ نولوقيام نولوقي امنا كرثكأ أ نأ ىنعي :لوآلا : نيهجو رم باوجلاو
 ,لودعال قاسف كيد ىف منَ [ كوللا للا انرفتلاو ةوشراارتخ] 1 ناك نو تساي را [اظ نا

 كلذك اوناكام مهلك نأ مولعمو « هنيد قساف نوكي دقو « هنيد لدع نوكي دق عدتبملاو رفاكلا ناف

 كلذ ىف لخاد مهنم نمآ نم نأ نظي الل مرثك أ ركذ : ىناثلاو « كلا اذهب مهرثك أ صخ كلذلف

 لعجو هيلع بضغو هللا هنعل نم هللا دنع ةبوثم كلذ نه رشب مكتبنأ له لقرإل ىلاعت لاق م“
 4« لييسلا ءاوس نع لضأو اناكم رش كئلوأ توغاطلا دبعو ريزانخلاو ةدرقلا مهنم

 : لئاسم هيفو
 : هريدقتو « فاضملا فذح نم دبالو ؛مقنملا ىلا ةراشا (كلذ نم) هلوق (ىوآلا ةلأسملا)

 هنإ ::لاقي لب « نيدلا كلذ نم رش نوعلملا لاقي الو« هللا هنعل نم“ لاق ةنآل ؛ كاذلهأن م رشب

 . نيدلا كاذاذلا لف نش



 ةيآلا «نوةساف مرثك أ نأو» ىلاعت هلوق 11

 لاق ابعلو ًاوزه مالسالا نيد اوذختا مهنأ منع ىح امل ىلاعت هنأ مظنلا هجو نأ معا

 ابعلو ًاوره هذاختا بجوي 6 هيف نرد ىذلاامو 2 نيدلا انا نم نومه ىذلا اه - مل

 : لئاسويةبالا فو

 تمقتن : لاقي . اهرسك حيصفلاو « فاقلاحتفب (نومقنت له) نسحلا أرق «ىلو ألا ةلأسملا)

 نور.يعت له : 86 نومقنت له َ تارابع نيرسفمللو 4 رك اذإ ابحتفو قاثلا ع هتمهن وأ لا

 . لعفلا نم ركذيام ىلع بحب هنأل ةمقن باقعلا ىم : مبضعب لاق . ن نه ركب لها نر ركنا له

 باذعلاىه ل ةمقنلا ابعنت م « ةمقن ىمست ةراكلا لدعم اهعش ىلا ةهاركلا : نورخا لاقو

 : اهوركم هنوكل ةمقن باذعلا ىمس مث , هوركسلا الوأ عوضوم ةمقنلا ظفل لوألا لوقلا ىلعف

 باذعلا هعبتي هنآل ةمقن هوركملاو ركنملا عمت « باذعلل عوضوم ةحقنلا ظفل ىناثلا لوقلا لعو

 5 3 ايعلو اوزه نيدلا اذه مذختا م 8 فافكلا لهال لوي هنأ ةبالا ىرعم (ة يناثلا ةلأسملا)

 دمح ىلع لزنأ امب نامبالاو هللاب ناميالا الا نيدلا اذه ىف نودجت له : بجعتلا ليبس ىلع لاق

 3 مهني 6 عر اذه نأ ىعي | 0-5 لبق اوناك نيذلا ءادنالا 0 ناعالاو ) سو هيلع هللا ىللص

 هنألل ؛ قدصلاو قحلاوهف ءايبنالاعيمجيو دمحمبناميالاامأو ٠ تاعاطلا عيمج سأر وهف هتلابناميالا 8

 ردا نأ نأ 6 زجعملا وه ةودنلاو ةلاكرلا ءاعدأ ّق ءايدنالا صضعل قيدصت كلا قيرطلا ناك اذا

 راكناو ضعبلابرارقالا أك 4 الور هنوكب رارقالابجو مالسلاو ةالصلا هيلع دم دي ىلع لصح

 قيرظلاو قملا نيدلا وه هيلع نحن ىذلا نأ تبثف « لطاب بهذمو « ضقانتم مالكك إذف ضعبلا

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر انتا د وجلا نماافن نأ :؟سسابع نبا لاق" الغ وكنت لف « ميقتسملا

 0 مههاربا ىلع لزنأ مو انيلع را امو هللاب 0 لاقف «لسزلا نم هب نمي نمح هولأسف

 م معنام هللاو : اولاقو هتوبن اودحج ىسيع ركذ ايلف «نوملسم هل نحنو هلوق ىلا

 يدع امو هن الا ده لاقت هاا لزق مكنيد و كم ةرحلا و ل

 ةرسيم نب ميعن أرقو . فلأألا حتفب «نأ» ةماعلا ةءارقلاف (نوقساف ربك أ نأو ) هلوق امأو

 اتا ف ةسالا ىو ى كلا ناد

 ؟ نيقساف دوهيلارثك أ نوك عم نيماسملا ىلع دوهيلا مقني فيك ( لوألا لاؤسلا)

 ليبس لعل ديف «قسفلاب ل صيصخت (نوساف راك أنأو) هلوق : هللا : هوج ونه تاوّلعاو

 : ىناثلا « كلئمانقسفامو ءانمآ نأالاانم نومقنتامو : ىنعملاناكف « مهقسف ىلع موعبتي ل مهنا ضيرعتلا

 هلباقم ىف 1 5 مهني اذ كلذ صلو لسرلا عي ناعالا نم مييلع دوملا مقنيام لاب ةداخ



 مو ةيآلا «ابعلو ا وزه اهوذختا ةالصلاىلإ متيدان اذإو» ىلاعت هلوق

 ريت هلم دي مخة-ه232 م

 «هاط ولقعي ال موقممأب َكاَاواو ماهل ةالصلا لَم 3 اذِإَ

 م6 ا

 ا َنومقت ا باك أ لما لق
 2 لا الل ليا د

 669 َنوَقسَ مرتكا ناو لبق

 مابعلو ًاوزه اهوذختا ةالصلا ىلا ميدان اذإو ل ىلاعت هلوق

 هنوذختيامضعب انههركذ ابعلو ًاوزه نيملسملانيد اوذخت ا مهنأ مهنع ىلو ألا ةيآلا ىف ىح املا

 : لئاسم هيفو (ابعلو ًاوزه اهوذختا ةالصلا ىلإ متيدان اذإو) لاقف ابعلو اوزه نيدلا اذه نم

 .. .ةاداخلا وأ ةالصلل (اهوذختا) هلوق ىف ريمضلا «ىلو ألا ةلأسملا)

 هللا لوسر ًادمح نأدهشأ : لوقي ةنيدملاب نذوملا عمت اذإ ةنيدملاب ىراصنلا نم لجر ناك : لبق
 تيبلاقرت>اف تيبلاى ةرارش امنم تراطتق ةليل تاذ رانب هتمداخ تلخدف 2 بذاكلاقرحا 3 لوقي

 .:اامو هتلاباتما نال

 :هلهأ ىارهر قرت,

 تلاقف : اهيلا نوملسملا ماقو ةالصلل ىداني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدانم ناك: ليقو

 . ةيالا تلزنف ؛ ءازهتسالا قيرط ىلع اولصال اولص . اوماقال اوماق : دوهلا

 . اهنع سانلل ًاريفنت ةالصلا ىلإ مايقلا دنع نوكحاضتي نوةفانملا ناك: ليقو

 تئدحأ مف تفلاخ دقف آسن اج تتنك ناف« ىذعم اف عمل : ًائيش تعدبأ دقل دمعاي |ولاق : لفرز

 كلا نه كلل ا حايصك حايص كل نيأ نف «ءايبنألا عيمج

 . هدحو مانملابال باتّكلا صنب ناذأللا تو.ث ىلع ةيآلا تلد : اولاق يناثلا ةل أسملا)

 هذه : نولوقي ةالصلا ةماقإ دنع مال كلذو «نارمأ (ابعلو ًاوزه) هلوق 4( ةثلاثلا ةلأسملا +
 . كلذك انسل انأ عم مهني دىلع انأ نونظي مهناف : مهنم ةيرخسو نيملسملاب ءازهتسا امانيتأ ىتلالامعألا

 لكل" انإ اًولافاندلاو نذل ىف ةعمتمو هداف انف سا شار سنع[ ا[

 قلاخلا مظعت نأ اوبلعل لماك ْلَمَع مل نال «نولقعيال موق م 2 كلذإ ىلاعت لاق 3

 فرشأو دابعلا لابعأ نسحأ وهلب ءابعلو ًاوزه نوكحيال مظعتلا ةياغب ةنورقم هتمدخو م

 . مايصلا تانكسلا عفنأو ؛ ةالصلا تاكركلا فرشأ : ءاكحلا ضعب لاق كلذلو ؛ مهلا ءفأ

 نم لزنأ امو انيلا لزنأ امو هللاب انمآ نأ الإ انم نومقنت له باتكلا لهأاي لق) ىلاعت هلوق

 «(نوقساف كرك أ نأو لبق

 «)]8-رخف هد



 ةيآلا<ا وزه 5 د اوذختا نيذلا ان اونمآ نيذلا اهمأايد ىلاعتهلوق 0

 ل ا 0

 م 0
 هم
 َنيذلاَ م ابعلو اوزه مكسيد اوَُحتا َن يذلا اوذخسآل اونمآ يذلا ام

 م كن كالا 1 1 كلب كا

 : ناتلأ سم هنفو

 موقلا مهو ٠ هبأر ىلع هعم نونوكي نيذلا لجرلا باحصأ ةغللا ىف بزحلا (ىلوألا ةلأسملا)

 هللاءايل وأ : قوروبألاقو « هللادنج : نسحلالاق . تارابعنيرسفمللو ؛ مهزحرمأل نوعمت<نيذلا

 نونيدي نيذلا هللا بزح : شفخأللا لاقو . هللا راصنأ : مهضعب لاقو ؛ هللا ةعيش : ةيلاعلاوبأ لاقو

 .مثرصنيف هنوعيطإ وهنيدب
 ريغ دئاعلاو  ادتبملاربخ عقوم ةعقاو ةلمج (نوبلاغلا مه هللا بزح ناذ) هلوق < ةيناثلا ةلأسملا)

 راسنا تبالي ما ةاوككلا تلاع زف نهتلاو : اهواك ةنوكل روك ذم

 اوتوأ نيذلا نم ابعلو اوزه نيد اوذختا نيذلا اوذختتال اونمآ نيذلا اهمأ اي رإل ىلاعت هلوق

 «نينمؤم متتك نإ هللا اوقتاو ءايل "آ راهكللو مكلبق نم باتكلا

 ا ملكا قاتبو !ءايلاوأ ئراصتلاو دولا ذات نِعأ ةمدقتملا ةيآلا ىف ىبن لاسعت: هنأ معا

 : لئاسم هيفو ؛ ةيالا هذهوهو رافكلا عيمج ةالاوم نع ماعلا ىبنلا انبه ركذ مث «هريرقت

 اوتوأ نيذلا نم) هلوق ىلع ًافطع رجلاب (رافكلا) تاسكلاو ورععورأ أرق («ىوآلا ةلأسملا)

 رافكلا الو : ريدقتب (اوذختا نيذلا) هلوق ىلع ًافطع بصنلاب نوقابلاو « رافكلا نمو (باتكلا

 ناكو « امفان مث ناميالا ارهظأ ثرحلا نب ديوسو ديز نب ةعافر ناك: لبق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 . ةيآلا هذه مهيف ىلاعت هللا لزنأف . امهنوداوي نيملسملا نم لاجر

 ىضتقي فطعلا نآل رافكتلا نع باتكلا لهأ زايتما ىضتقت ةيآلا هذه 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 قيفوتلاقيرطو « ارافك مهنوك ىف حيرص (باتكلالهأنم اورفك نيذلا نكي مل) هلوقو « ةرياغملا

 لعأ هللاو . رفكسلا ساب مهصصخت ببسلا اذهل نحنف ٠ ظاغأو مظعأ نيكرشملا رفك نأ امهني

 ىلع رارصالا عم ناسللاب كلذ مهراهظإ مهئازهتساو نيدلاب مهبعالت ىنعم 4 ةعبارلا ةلأسملاإ)

 اولخ اذإوانمآ اولاق اونمآ نيذلا اوقل اذإو) ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هلوق هريظنو ؛ بلقلا ىف رفكلا

 الف ةيرخسو اوزه مكيداوذختا امل موقلا نأ ىنعملاو (نؤزوتسم نحنامنإ مكعمانإ اولاق مهنيطايش ىلإ

 . ةءورملاو لقعلا نع جراخلا ىمالاك كلذ ناف ءابابحأو آراصنأو ءايلوأ موذختت



 "ويسر بع وسبب م

 5 كلا ميلود و هللا ن1 سالو قا اول

 6-2 سرخو ١ راس" لب طب ض "ما 0-010

 05, َنوِباَعْا مث هللا ٌبزح نا َنيِدلاَو هلوُسَرَو نبا لاؤعل منأو

 فيك ركفلا ىف اقرغتسم هبلق ناكنمو (ضرآألاو تاومسلا قلخ ف نوركفتيو مهونج لعو
 هيلعىلع لاح قئاللاو ؛ريثك لمعريقفلل ةالصلا ف مكاخلا عفد نا : ثلاثلا .ريغلامالك عامتسال غرفتي

 بجت لام هل نكي ملو اريقف ناك مالسلا هيلع هنأ روهشملا نا : عبارلا . كلذ لعفي ال نأ مالسلا

 نكمب الكلذو «ىتأل ه ةروس» هيفل زن صارقأ ةثالثىطعأ امل هنا :نولوةب مهناف كلذلو « هيف ةاكزلا

 ىف روكذملا ميظعلا حدملا قحتسي نأ عنتمب ةاكرلا هيف بجت لام هل ناك نم امانا ناك انا

 نوت وي و) هلوق لمح عنتما ةاكرلا هيف بحت لام هلنكي مل اذاو ؛ صارقأ ةثالث ءاطعإ ىلع ةروسلا كلت

 هيلع (نوعك ار مثو ةاكزلا

 لالدتسالا متي ال هنكل بلاط ىنأ نب ىلع وه ةيآلا هذه. دارملا نأ به : سماخلا هجولا

 هيف مدل قبس دقو ٠ ا رصانلا ال فرصتملا وه ىلولاب دارملا نأ مت اذإ الإ ةبآلاب

 وه (نوعك ار مثو ةاكزلا نوتؤيو) هلوق نم دارملا : نولوقي نيذلا نأ ملعا 4 ةثلاثلا ةلأسملا

 ؛ ةالصلا مطقي ال ليلقلا لمعلا نأ ىلع ةيآلاب اوجتحا نيعك ار مهنوك لاح ةاكرلا نوت ب مهنأ

 كلذلدف. ةالصلا فوهو ةاكرلاءاتيا ىون هنأ كش الو ؛ ةالصلا ىف وهو لئاسلا ىلإ ةاكزلا عفد هناف

 الاؤس ةيآلا ىف قبو ؛ ةالصلا عطقتال لامعألا هذه نأ ىلع
 : لقي مل لف. نونمؤملاو هلوسرو ىلاعت هللا وه ةنآلا ,/ىف روكذملا «لواآلا لاؤسلاإ)

 0 ةؤايل وأ امإ

 مظن مث . ةلاصالا قيرط ىلع هلل ةيالولا تلعخل « هللا مكيلو انعإ مالكلا “لص ::باروللاو

 هلوسرو هللا كنايلوأ امإ : لبق ولو  عبتلا ليبس ىلعنينمؤملاو هتلالوسرل اهتايثإ هل اهتابثا كلسف
 : هللا ىالوم امتإ : هللا ديع ةءارقىفو « عبتو لصأ مالكلا ىف نكي مل اونمآ نيذلاو

 ؟ هلام «نوميقي نيذلا» (ىناثلا لاؤسلا إل

 بصنلاوأ «نوميقي نيذلام : ريدقتلا : لاقيوأ «اونمآ نيذلا» نم لدبلا ىلع عفرلا : باوجلا :

 كلذ(نآآل .؛ اهقانم كوكو .نانكعذلاب عع ناك نضاخللا مول ازيشم ءازكذ نم درعا حدملا ىلع

 عوشلاوعوضخلا لاح ىفىأ ؛ عوكرلا لاح ىف ةالصلا لع ابظاوم هنوكب فرعي امإ صالخالا

 . ىلاعت هلل تايخالاو

 «نوبلاغلا مث هللا بزح ناف اونمأ نيذلاو هلوسرو هللا لوتي نمو )ل ىلاعت لاق مْ



 ةنالا لوطن هلا كيلوأ المو » ىلاعت هلوق م

 : ىلوأ كلذ ناكف اهانعمل ةدكؤ م اهلبق امل ةقباطم ةبآلا هذه تناكف (نوعكا 5 مثو ةاكرلا

 د6 ىنعمبال ةرصنلا ىنعمم نوكن نأ بحب ةيآلا هذه ىف ةروكذملا ةيالولا نأ هوجولا هذهب

 ىنعمب ةيالولاو ٠ ةماع ريغ ةيآلا ىف ةروكذملا ةيالولا نأ وهو هيلع اولوع ىذلا هجولا امأ
 : نيبجو نم هيأ وج ؛ ةماع ةرصنلا

 ؛ رصحلل «امنإ» ةماكنا لسن الو : ةماع ريغ ةيآلا ىف ةروكذملا ةيالولا نأ مسنال : لوألا
 ايندلا .ةايحلا نأ كش الو (ءاهنلا رم: هانلرنأ ءاك ايندلا ةايحلا لثم امتا) هلوق هيلع ليلدلاو

 وبللاوبعللانأ كش الو (وهلو بع ١ ايدلاةاحل اما) لاقو « لثملا اذهىوس ىرخأ لاثمأ امل

 ىلاعت هنأ هنايب و « نينمملا لك ىف ةماع ةرصنلا ىنعم ةيالولا نأ ملسن ال : ىناثلا . اهريغ ىف لصحب دق

 (هللا ميلو ام:ا) هلوقب نوبطاخلا مهو مهملع ايلوم مهلعج نيذلا : ارا: نش ولا مق

 انرسف اذافع نوعك ار مهو ةاكرلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا نونمؤملا و٠ ءالل 1011 قاثلاو

 مسقلاةرصنو . ىناثلا مسقلا اراض يقل ملا ارثعأ لج ىلا هن] تملا ناك ةرصتلا/ عم انزع: ةياالؤلا

 اونوكي نأ نوروصنملا مه ىذلا مسقلا ىف مزال كلذك ناكولو « نينمؤملا عيمج ةلصاح ريغ ىناثلا
 ةصوصخم لب ؛ ةماللا لكل ةتباث ريغ 0 دحأ ةرصننأ تيثف « لاحم كلذو ٠ مهسفناآل نبر صان

 ىنمينوكتال نأ ةصاخ ةيآلا هذهىف ةروكذملا ةيالولا نوك نم مزلب ملف . ةمالا نم ىناثلا مسقلاب
 ةفتزماتلا ةماعلا مذ دع بلوت انهو أ دال

 اومعز نيرسفملارثك أ نا انيب دقف ٠ عونمم وهف ىلع قحفف تازن ةيآلا هذهنأب مهلالدتسا اك

 ؛ نيملسملا نم الا رصانلاو بيبحلا ذختي ال نأ ملسملا ىمأ ىلاعت هللا نأ دارملاو « ةمآلا قح ىف هنأ

 ركب ىبأ قح ىف تلزن اهنا : لوقي نم مهنمو

 كلذ 3 رلا ىف هنوك لاح عوكرلا ىف ةاكرلا ىدأ نمب ةصتخم ةيآلا أ م أو

 بجاولل مسا ةاكرلا نا : لوآلا : هوجو نم فيعض اضي :أ اذه :'لوقتف بلاط ىنأ نأ لع وه

 عوكرلاف هنوك لاحىف ةبجاولا ةاكزلاىدأ هنأ ولف (ةاكرلا اونآو) ىلاعت هلوق ليلدب بودنملل ال

 ا ةازكلا يك لع كادوا دك دخلا كامو لأ نع ةيسلاولا ةاكرلا ءاذأ رخأ لق ناكل

 انيبامل لصألا فالخ ةلفانلا ةقدصلا ىلع ةاكرلا لمحو « مالسلا هيلع ىلع ىلإ هدانسا زوجبال هناو

 ىلعب قئاللا نأوهو : ىناثلا : بجاو وهف ةاكز ناك املك نأ ىلع لدي هرهاظ (ةاكزلا اوثآو) هلوق نأ

 ناك نم نأ رهاظااو ؛ةالصلا ىف نوكي ام لاح هللا ركذب بلقلا قرغتسم نوكي نأ مالسلا هيلع

 ادوعقوامايق هللان ورك ذي نيذلا) ىلاعت لاق اذهلو : همبفلو ريغلا مالك عامتسال غرفتيال هنافكاذك



 و ةيالا «هلوسرو هللا كيلو امإ» ىلاعتهلوق

 هلئامضف عيمجو ؛ ةلهابملا ربخو « ريدغلا ربخ ىروشلا موي كسمت هنأ هنع نولقني مهناف ةيقتلل ةكرت

 ءالؤه لوق طوقسب عطقلا بجوب كلذو « هتماما تايثا ىف ةنألا ةنج هللا كش مو ؛ هبقانمو

 . هللا مهتعل ضفاورلا

 تلدام اهلوزن دنع اهنا ىلع انقفاوت انكل : ىلع ةماما ىلع ةلاد اهنأ به (ةسداسلا ةجحلا ١

 هيلع لوسرلا ةايح لاح ةماآلا ف فرضتلا ذفان ناكام ايلع نال : لاحلا ىف ةمامالا لوصح ىلع

 ىمو «كلذ دعباماما ريصيس ايلع نأ ىلع لدت امتأ لع ةيآلا لمحت نأ الإ قش ملف  مالسلاو ةالصلا

 لديام ةيالا ىف سيلذإ « نامثعورمعو ركب ىبأدعب هتماما ىلع هلمحتو هبجومب لوقن نحنف كلذ اولاق

 ةماما ىلع لدتال اهنا : لاق نم مهنم : نيلوق ىلع ةيالا هذه ىف ةمآلا : اولاق ناف « تقولا نيبعت ىلع

 دعب هتماما ىلع لدت اهنا : لاق كلذب لاق نم لكو ٠ هتماما ىلع لدت اهنا : لاق نم مهنهو ؛ ىلع

 وهو« ثلاث لوق ؛ هجولا اذه ىلعال ىلع ةماما ىلع ةيآلا ةلالدب لوقلاف ؛ لصف ريغ نم لوسرلا

 نم ناف ؛ لولا اذه لاق ةمالا ىف دحأ ناكام هنأ ؟ربخأ ىذلا نمو : لوقنف هنع بيجن انأل لطاب

 دروب لكاشلا ناف ) ىلع ةمامإ ىلع ةيآلا هذه لل ل م هنأ رهاظلا نم لب 08 لمتحلا

 ركذب انورقم لاؤسلا اذهو لامت>الا اذه ر/كذ ناكف ؛ لاؤسلا اذه لالدتسالا كلذ ىلع

. 

 مهو. ةمآلا عم باطخ هنأ كشال (هلوسرو هللا مكيلو امإ) هلوق نا 4 ةعباسلا ةجحلا)

 بواقل ابييطت مالكا اذهىلاعت هللا ركذ امإو ؛ هلوسرو هللاوه مف فرصتملا نأب نيعطاق اوناك

 نم نآل كلذو « رافكلا نم راصنالاو بابحالا ذاختا ىلإ مهب ةجاحال هنأب مهل افيرعت و نينمؤملا

 ىراظنلااو دوما نم ةجل و رصنلا ىلط ىلإ هيةجاح ىافا دل اسعمو هكلارصات هلم

 . ةبحلاو ةرصنلا ىنعمب ةيالولا وه (هلوسرو هللا مكيلو امتإ) هلوقب دارملا ناككلذك ناكاذإو

 هب داري نأ عنتما ةرصنلا ىعم انهه هب ديرأ املف ٠ ةدحاو ةرم روكذم ىلولا ظفل نأ كش الو

 ,, اعم.ةيموهفم ىف كارتبقللا ظفللا لامعتسا زوال هنأ تين امل فرطتلا 5

 ىلع ةلذأ هنوبحيو مهبح) هلوقب ةمدقتملا ةيآلا ىف نينمؤملا حدم ىلاعت هنا (ةنماثلا ةجحلا ال

 ةبحلا ىنعم ىلع (هلوسرو هللا مكيلو امتإ) هلوق انلح اذاف (نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع
 نينمؤملا ىلع ةلذأ هنوبحبو مهم) هلوق ةدئاف ديفي (هلوسرو هللا مكيلو اممإ) هلوق ناكةرصنلاو

 نوتؤيو ةالصلا نوميقي) هلوق ةدئاف ديفي .(هللا ليبس ىف نودهاج) هلوةو (نيرفاكلا ىلع ةزعأ



 ةيالا«هلوسدو هللأ ميلو اعد ىلاعت 1 اي

 اونمآ نيذلا اممأ اي) هلوق ىهف ةيآلا هذ لاما لا 5 ةيالولا لما 1 ةيالولا

 ءايلوأ رافكلاو مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم ايعلو اوزه مند اوذخما نيذلا اوذختتال

 كش الو «ءايلوأ رافكلاو ىراصنااو دوييلا ذاختا نع ىبنلا داعأف (نينمؤم متنك نإ.هللا اوقتاو
 بحجب (هللا كيلو امتا) هلوق ىف ةيكليزلا اكلاشكم ..ةارظنلا ىدع هبال ولا هي لرنع ليلا :الولا نأ

 اك ه1 ىلا ةموع ىفإ لمأت و/بنصعتلا كرت وعفصلا نما كور« ةرصنلا عي نه نكت: نأ

 ]1 لل رك نأ كم الو حلاو رتصانلا جوع إلا سيل (هللا مكيلو اعا) هل ) هلوق ىف ىلولا نأب عطق

 ىف نوكي كلذو ء دحأو ضرغل نيقوسم نيمالك نيب امف ىنجأ مالك ءاقلإ نوكي كلذ نال ؛ مامالا

 عل كل ا رك
 نوروكذملا نونمؤملا ناك امل ةمامالاو فرصتاا ىلع ةيالولا انلمح ول انأ (ةيناثلا ةجحلا ل

 ذفان ناكام هبجو هللا مرك بلاط ىنأ نب ىلع نأ ؛ ةيآلا لوزن لاح ةيالولاب نيفوصوم ةيآلا ىف

 « لاخلا ىف ةيالولاب نيفوضوم نينمؤملا ءالؤه نوك ىضتقت ةيالاو « لوسرلا ةايح لاح فرصتلا

 ىلع ةيالولا لمح نأ تيثف . لاحلا ىف ةلصاح ةيالولا تناكةرصنلاو ةبحلا ىلع ةيالولا انلمح ول امأ
 دوهيلا ذاختا نم نينمؤملا عنم ىلاعت هنا ناك أ ىدلاو «فرصتلا لع اهلمح نم ىلوأ ةبحلا

 نينمؤملا ءالؤه ةالاوم نوكن نأو. دب الف « نينمؤملا ءالؤه ةالاومب مثرمأ مث «ءايلوأ ىراصنلاو

 ىنعمب ةيالولا تناك املو « دحاو ءىثث ىلع نيدراوتم تايثالاو ىنلا نوكي ىتح لاخلا ىف ةلصاح

 . اهيلع ةيآلا لمح عنتما لاحلا ىف ةلصاح ريغ فرصتلا

 عضاوم ةعبس ىف عما ةغيصإ ةيآلا هذهىف نيفوصوملا نينمؤملا ركذ ىلاعت هنا (ةثلاثلا ةجحلا ١

 ظافلأ لمحو (نوعك ار مهو ةاكرلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا اونمآ نيذلاو) هلوق ىهو
 مالكلا لمح لصالاو . ةقيقحال زاجم هنكل مظعتلا ليبس لع دحاولا ىلع زاج فاو عمجا

 . ةقيقيظا لع

 نم اونمآنيذلا اهمأاي) هلوق ىهو ةمدقتملا ةيآلا نأ نيبلا ناهربلاب انيب دق انا (ةعبارلا ةجحلاإ)

 ةيآلا هذه تلدولف . ركب ىبأ ةماما ةعص ىلع لئالدلا ىوقأنم ةيألا رخآ ىلإ (هنيد نع مكسنم دري

 هذه نأب عطقلا بجوف ؛ لطاب كلذو ؛ نيتبالا نيب ضقانتلا مزا لوسرلا دعب ىلع ةمامإ ةعص ىلع

 ٠ لوسرلا دعب مامالا وه ايلع نا ىلع اهف ةلالدال ةيالا

 « ضفاورلا ءالؤه نم نآرقلا ريسفتب فرعأ ناكبلاط ىنأ نب ىلع نا (ةسماخلا ةجحلا)

 هنا : اولوةي نأ مولا سيلو « لفاحملا نم لفحم ىف اه جتتحال هتماما ىلع ةلاد ةيآلا هذه تناكولف



 ؟/ ةيآلا «هلوسرو هللا كيلو اما» ىلاعت هلوق

 هذه ىف ةزوكذم ا تافصلاب نيفوصوملا نينمّولا نأ ىضتقي اذه ::ةينالفلا ةفّضلابأ .نوفوضوملا

 . ةماّللا لك ىف افرصتم نوكي ىذلا ناسنالا الإ مامالل ىنعم الو . ةمآلا عيمج ىف نوفرصتم ةيآلا

 .ةمآلا مامإ نوكي نأ بحي اهيف روكذملا صخشلا نأ ىلع ةيآلا هذه ةلالد انركذ امب تبثف

 نب ىلع وه ناسنالا كلذ نوكي نأ بجو انركذام تبث املهنأ وهو (ىناثلا ماقملا نايب امأ )ل

 كلذ نإ : لاق صخش ةمامإ ةيآلا هذهب تبثأ نم لك نأ : لوآلا : هوجو نم هنايبو « بلاط ىنأ
 كلذ نوكي نأ بجوف . صخش ةمامإ ىلع ةبآلا هذه ةلالد انمدق امب تبث دقو ؛ ىلع وه صخشلا

 تاز ةيآلا هذه نأ لع تاياورلا ترهاظت : ىناثلا : قرفلاب لئاقال هنأ ةرورض ؛:ىلعوه صخشلا

 اهنال ؛ هنع هللا ىضر ركب ىنأ ىف تلزن اهنإ : لوقي نم لوق ىلإ ريصملا نكمي الو « ىلع قح ىف
 لطبف : هتمامإ ىلع لدتال ةيالا هذه نأ ىلع ةماألا تعمجأو  هتمامإ ىلع تلدل هقح ىف تلزن ول

 دق ةالصاا نآل ؛ مدقت ام ىلع افطع هلعج زو ال (نوعك ار ,هو) ةلروق تأ تالاتلاو 1! كوع اذه

 دا ل ل ا عوكرلاركذ ةداعا تناكف ؛ عوكرلا ىلع ةلمتشم ةالضلاو « تمهدقت

 ىف الا نكي مل عوكرلا لاح ةاكرلا ءاتيا نأ ىلع اوعمجأو : نيعك ار مهنوك لاح ةاكزلا نوتؤي ىأ

 لصاخ اذ هو ؛ هانررق ىذلا هجولا نم هتمامإ ىلع ةلادو هب ةصوصخم ةيالا تناكف « ىلع قح

 . مالسلا هيلع ىلع ةمامإ ىلع ةيآلا هذ موقلا لالدتسا

 لوصف شاك ؟ 2ع ريخف اك يفرصملا لغو وضاتلا لع ىلولا طفل لمتافأ تارا

 . اعم هيموهقم ىلع كرتشملا ظفللا لمح زوجبال هنأ هقفلا

 رصانلا ةيآلا هذه ىف ىلولا ظفل نم دارملا نوكي نأ زوحيال ل : لوةنف 4 ىناثلا هجولا امأإل

 ىديل عدل +8 لوا ىلا 1ع نول لق ةلالدلا مين نحنو « بحناو

 : لوآلا : هوجو ىلوأ رصانلا ىلع هلمح نأ ىلع لدي ىذلا : لوقنف هولاق امع بيجن مث ؛ فرصتملا

 ىلاعت هنالف“ ةيآلا هذهالشاتاامأ ؛ ىدللا اذه:الإ سيل اهدعب انعو:ةثالاهنه لبق الع قئاللا نأ

 داوبلا "5 تحذر 11 17 اا رات رجلا ردكم ل اننا

 دارملا لب ؛ ةرورضلاب مولعملاك اذه نالطب نآل ؟لاومأو مكحاورأ قف ندرستت دعا ؟عزاضتاو

 ىمنلا ىف غلاب امل مث , مودضاعت الو موطلاخت الو ؛ اراصنأو ابابحأ ىراصنلاو دوهيلا اوذخنتال

 اهب رومأملا ةيالولا نأ رهاظلاو ؛ نوذوصوملا (نونمؤملاو هلوسرو هللا كيلو انمتا) لاق كلذ نع

 تناك ةرصناا ىنعمبةياالولا ىه لبق امف اهنع ىبنملا ةيالولا تناك امو : لبق امف اهنع ىبنملا ىه انهه



 ةيآلا«هلوسرو هللأ لا مكيلو ام] دلل سالو 0

 كور كولا: اماذع 0 «نيعم صخش ةيآلا هذه نم دا ىلا نأ ىف اثلا لوقلا)

 كلن ان] ساع نر نع ءاظع ىو: ناثلاو ..هنع هللا ىحر ركب ىلأ ق تلزت ةيالا هذه نأ ةمركع

 كيرا ل 1 ل ارامل لاق عام نب هشام نأ ىور -.ءواسلا هلع بالهدى لعق
 هللا ىضر رذ ىبأ نع ىورو . هالوتن نحنف , عك ار وهو جاتحم ىلع همتاخ قدصت ايلع ت1

 ملف دجسملاف لئاس لأسف : ربظلا ةالص اموي ملسو هيلع هللا لص هللالوسر عم تيلص :لاق هنأ هنع

 سو هيلعهللا يصل وسراادجسمف تل أس ىتادهشامهللا : لاقو ءامسلا ىلإ هدي لئاسلاعفرف « دحأ هطعي

 « متاح اهيف ناكو ىنعلا هرصنخ هيلا أموأف « ًاعك ار :زاك مالسلا هيلع ىلعو ٠ ايش دحأ ىناطعأ اف

 كأس ىسوم ىخأ نإ مهللا» لاقف « لسو هيلع هللا لص ىنلا ىأر مب متاخلا ذخأ ىتح لئاسلا لبقأف

 كدضع دشنس) اقطان انآرق تلزنأف (ىرمأ ىف هكرشأو) هلوق ىلإ (ىردص ىل حرشا بر) لاقف

 لعجاو ىرمأىلرسيو ىردصول حرشاف كيفصو كيبن دم انأو مهللا ( اناطلس اكل لعجنو كيخأ

 لزن ىتح ةملكلا هذه هللا لوسر متأام هللاوف : رذ وبأ لاق . ىرهظ هب ددشا ايلع لهأ نم اريزو ىل

 ف تايباوزلاب قلعت امعومج اذهف « اهرخأ ىلا (هلوسرو هللا كيلو ايازإاو أرقا دمحاي : لاقف هف ليريج

 . ةلاطملا ده

 هيلع هللا لص هللا لوسر دعب مامالا نأ ىلع ةلاد ةبآلا هذه : ةعيشلا تلاق (ةيناثلا ةلأسملا)+

 ىتمو « ماما ةيآآلا هذبب دارملا نأ ىلعةلاد ةبآلا هذه : لوقت نأ هريرقتو ؛ بلاطوأ نب لعوه سو

 . بلاط ىنأ نب ىلع وه مامالا كلذ نوكي نأ بجو كلذك رمآلا ناك

 نونمؤملاو) هلوق ىف اك « بحلاو رصانلا ىنعمب ءاجدق ةغللا ىف ىلولا نأ «لوالا ماقملا نابب إل

 ةأرما اميأ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . فرصتملا ىندمب ءاجو (ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو

 نيعيملو نيينعملانيذمب ءاج ىلولا ظفلنأ : لوألا : ناهجو انهه : لوقنف «ابلو نذإ ريغب تحكن

 نينم ملا نأ لع ةيآلا ةلالد بجاوف « امهملع 'هلح تجوف «نينعملا نيب :ةافانم الو «هدارم هللا

 نازك نار وجال 'ةيآلا "هذه: لولا: لوقت 'نأ.:: قاثلا#| ةماللا ف نوفر صنم ةيآلا ىف قيروكاذنملا

 لارظاتلا نعم قوكي نأ ازيوك ال هنا: القال 3 فرطتملا عمت نوكلي نأ ةيجوق رجالا نيش

 «انم[», ةملكب رك ذىلاعق هنأ لئلدب؛« قينموملا لك ىف ةماغءريغ ةنآلا :هذه:ىف ةروكذملا"ةبالؤلا نآل

 ىلاعت هلوقل ةماع ةرصنلا ىنعمب ةيالولاو (دحاو هلإ هللاامتإ) هلوةك ءرصحلل «امإ» ةملكو

 هذه ىف ةروكذملا ةيالولا نأب عطقلا بجوي اذهو (ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو)

 دعبل لاول نبل هناثل «ىفرضتلا ىعع تناك ةرصنلا ىعم نكت م اذلاو . هراكلا دع تسل هئآلا



 51 يالا يشل دع

 رح تع م ا ل

 ةكاصلا نومي نيل 2 1 َنيدلاَو هل 00 هللا محو اَنْ
 ل ا ه-ذ رامرتال

 «ه» نوكأ منو ةاكرلا نلوتؤيو

 ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا اونمأ نيذلاو ةلوسرو هللا مكيلو مج ىلاعت هلوق

 (ووسكاا رق
 ةالاومب ةيآلا هذه ىفرمأ رافكلا ةالاوم نع ةمدقتملاتايآلا ىف ىهن املىلاعت هنأ مظنلا هجو

 نوفوصوملا نونمؤملا ىأ (اونمأ نيذلاو هلوسرو هللا مكيلو امإ) لاقو هتالاوم بحي نم

 : لئاسم ةيآلا ىفو : ةروكذملا تافصلاب

 كلذو « نينمؤملا ةماع دارها نأ : لوألا : نالوق (اونمآ نيذلاو) هلوقىف «ىلو ألا ةلأسملا))

 ىلوتأو « ريضنلاو ةظيرقفلح نم هللاىلإ ءىرب انأ : لاقو دوهملا نم أريتامل تماصلانب ةدايع نال

 نإهللالوسراي : لاق مالسنب هتلادبع نأ ًاضيأىورو . هلوق قذوىع ةبآلا هذه تلزن هلوسرو هللا

 هذهتلزنف ؛ لزانملا دعبل كباحصأ ةسلاجم عيطتسن الو ؛ انوسلاجال نأ اومسقأو انورجهدق انموق

 نينمؤملا لك قح ىف ةماع ةيآلا : اذه ىلعف ؛ ءايلوأ نينمؤملاب و هلوسرو هتلاب انيضر : لاقف . ةيآلا

 مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو) ىلاعت هلوق هريظنو . نينمؤملا لك ىلو وهف انموم ناك نم لكف
 : نينمؤملا لكل ةفص (ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا) هلوقف اذه ىلعو (ضعب ءايلوأ

 :ناميالا نوعدي اوناك مهنآل نيقفانملا نع نينمؤملا زييمت تافصلا هذه ركذب دارملاو

 نوتأيالو) مهتالص ةفص ىف ىلاعت لاق ؛ تاوكزلاو تاولصلا ىلع نيموادم اوناك ام مهنأالإ

 ةمشأ) مهتاكز ةفص ىف لاقو (اليلقالإ هللا نوركذيالو سانلان ؤاري) لاقو (ىلاسك مثوالإ ةالصلا

 دارملا : ٍلسم وبأ لاق : لوألا : هوجو لوقتلا اذه ىلع هيفف (نوعك ار ممو) هلوق امأو (ريخلا ىلع

 هيهاونو هللا رماوأ عيمج نوعضاخ نوداقنم مثو نوكزيو نولصي مه: ىنعي ؛ عوضخلا عوكرلا نم

 هلوق ىف ام هل ًافيرشتركذلاب عوكرلا صخو . ةالصلا ةماقإ مهنأشنم : دارملا نوكي نأ : ىناثلاو
 نوفلتخم ةيآلا هذه لوزن دنع اوناك هياصأ نإ : مهضعب لاق : ثلاثلاو (نيعك ارلا عم اوعكراو)

 ناك نم مهنمو ؛ ريقفلا ىلإ لاملا عفد نم مهنمو « ةالصلا منأ دق نم مهنم « تافصلا هذه ىف

 لك ىلاعت هللا رك ذ مرجال تافصلا هذه ىف نيفلتخم اوناك ايلف « اعك ار .ىتراكو ةالصلا ىف دعب

 . تافصلا هذه

 ]8 رخف  :د»



 ةيآلا « دا د ند 0000 هللأ لضف كلذ» لاعت هلوق 9,

 ةلذأ منناوكب طالبا نيل + . للذ هعمل لولذ امأو « ليلذ عمج ةلذأ : فاشكتلا بحاص لاق (مبني

 ناسنإ دنع اليلذ ناكنم ناف , بناجلا نيلو قفرلاب مبفصو ىف ةغلابملا دارملا أل «نونابم موه

 ةزعأ) هلوقف ءانهه اذكف نيللاو قفرلاالإ رهظيال لب ٠ , عفرتلاو ريكتلا نم اًئيش رهظيال ةتبلا هناف

 نم مهنويلاغي ىأ منو زاعي : ليقو . نيرفاكلا ىلع عفرتلاو ةظلغلا نر ىأ (نيرفاكلا ىلع

 . ةيلغلاو رهقلاب مهيلع نوددشم مهن أك « هبلغاذإ هزعي هزع : موق

 . نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملل ةلذأ : لبق اله : لبق ناف

 مهلع نيمحار : لبق هناك « ةقفشلاو ةمحرلا ىنعم لذلا نمضي نأ : امهدحأ : ناهجو هيف : انلق

 اق لق لدي حن مرفاو ا ةملك ايد لاو للذتاا هجو ىلع مهيلع نيقفشم

 كاذ لب ' مهسقنأ ى نيليلذ مدمو 2 لجال سيل ةلذأ موك نأ ديفيق ؛ مهفرمثو مهلضفو مكتم

 ةلذأ) “ىرقو . عضاوتلا ةليضف مهبصنه ولع ىلإ اومضي نأ اودارأ ممنأ لجل ناك امنإ للذتلا

 . لاحلا لع بصنلاب (ةزعأو

 هيفو ( مثال ةمول نوفاخالو )) هللا نيد ةرصنل ىأ (هللا ليبس ىف نودهاجي ل ىلاعت لاق مث

 نوفاخ واراقكلا نوبقارب اوناك نيقفامملا ناف «لاحلل واولا هذه نوكت نأ : لوألا : نابجو

 هللا نيد ةرصن ىف فاخبال هناف نيدلأ ف ب ناك نم أ ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا نيبف « مهمول

 اودهاج نأ اقام لإ ىشملاو « كاف أ ولإ هدف نوكت نأ : ىناثلا . مثال ةمول هناسلو هديب

 « نيمتاللا ةمولب نولاسال نيدلا ةرمدن ىف بالص مهنأ مهيأ اشر قم فرحا لح رعلال هلل ليكم

 نم طق ائيش نوفاخمال : ليق هن اك « ةغلابم مثاللا فو اهيفريكنتلاو « موللانم ةدحاولا ةرملا ةموللاو

 . نيمتاللا نم دحأ مول

 نم هركحذ مدقتام ىلإ ةراشإ (كلذ) هلوةف (ءاشينم هيت هللا لضف كلذ ىلاعت لاق مث

 لك نأ ىلانعت نيبف «ةدحاولا ةموللا فوخ ءافتناو ةدهاجماو ةزعلاو ةلذلاو ةبحلاب موقلا فصو

 ظفللا نوامحت ةلزتعملاو « ىلاعت هلل ةقواخدابعلا تاعاط نأ ىف حيرص كلذو ؛ هناسحإو هلضفب كلذ

 نم صيصختلا ىف دب الف , لكا ق- ىف ماع فاطلالا لعف نآل ديعب وهو ؛ فاطلالا لعف ىلع
 .ةدئاز ةدئاف

 لاك ىلإ ةراشإ ملعلا و ؛ ةردقلا لاك ىلإ ةراشإ عساولاف 34 ملع عساو هللاو ل ىلاعت لاق ّ

 الف ةردقلا لماك 0 كلذدك أ مهتفصو 4 0 وق جيس هلل ىلاعت هللا رد الو معلا

 . هديعاومو هرابخا ىف فلخلا لوخد عنتميف ملعلا لماك ؛ دوعوملا اذه نع زجعي



 3 ةيآل !«نيرفاكلالغ ةرعأ نينم ملا لع ةلذأد» ىلاعت هلو

 هيلع هللا للص لوسرلا ةايح لاح تافصلا هذبم افوصوم ناكهنإ : لاقي نأز وال مل: لبق ناف

 . تلطبو تافصلا هذه تلاز ةمامالاىف عرش امل هتافو دعب مث « ملسو

 مهنوك تبثأف (هنوبحو مهحي موقي هللا ىتأب فوسف) لاق ىلاعت هنأل اعطق لطاب اذه : انلق

 افوصوم هنوكب هل هللا ةداهش ىلع لدي كلذو « لبقتسملا ف مهب هللا نايتإ لاح ةفصلا هذبب نيفوصوم

 ةيالاهذه ةلالد انركذ امب تبثف « هتمامإ لاحوه كلذو « ةدرلا لهأ عم هتب راح لاح تافصلا هذهب

 هنأ ليلدب هنع هللا ىضر ىلع ق> ىف ةيآلا هذه نا : هللا مهنعل ضفاورلا لوق امأ : هتماما ةص ىلع

 «هلوسرو هللا هبحو هلوسرو هللا بحبالجر ادغ ةيارلا نيطعال» ربيخ موي لاق مسو هيلع هللا لص

 هب كسقلا زو< ال مهدنعو ؛ داحالا باب نم ربخلا اذه : لوقنف : مالسلا هيلع لع وه كلذ ناكو

 اهءافتنا بجوي ال ىلعل ةفصلا هذه تابثا نا اضيأو « للعلا ىف هب كسقلا زوجي فيكف « لمعلا ىف

 نمو ؛ ركب ىأنع عومجملا كلذ ءافتنا لع لدي ال هنك-ل كلذ ىلع لدي نأ ريدقتبو ؛ ركب ىنأ نع

 تافصلا كلت عومم لصحي مل ركب ىبأ نع كلذ ىتتا املف « رارف ريغ ًارارك هنوك تافصلا كلت ةلمج

 ؛ هيلع ظفللا ىف ةلالد الف تافصلا كلت عيمج ءافتنا امأف « باطخلا ليلدب لمعلا ىف اذه ىنكف ء هل

 كلذ دعب نيدترملا ةيراحمب هلاغتشا لاح ةيآلا هذه ىف ةروكذملا ةفصلا هذه تبثأ امنإ لاعت وهف

 ؛لبقتسملا نامزلا ف اهل وصح نم كلذ عنمي ملف ؛ تقولا كلذ ىف ةلصاح تناكام ةفصلا كلت نأ ببف

 هنالو ؛ داحألاب لوقت اروكذملا ربخلاب كسمت هوركذ امو 'ء نآرقلا رهاظب كسمت هانركذ ام نآلو

 لاق. هنع ايضارو هل اب هللا نوكو . هلوسرلو هلل ابحركب ىبأ نوك ىلع ةلادلا تيداخالاب ضراعم

 ىلجتيو ةماعسانلل لجتي هللا نا» مالسلاو ةالصلا هيلعلاقو (ىضريفوسلو) ركب ىبأ قح ىف ىلاعت

 لدي كلذ لكو «ركب ىبأ ردص ىف هبصو الإ ىردص ىف ائيش هللا بص امد لاقو «ةصاخركب ىبال

 هلوسرو هللا هبحو هلوسرو هللا بحت ناك هنأ ىلع

 نأ بجوف ىلع ةمامإ ىلع ةلاد ةيآلا هذه دعب ىتلا ةيآلا : محلوق وهو «ىلاثلا هجولا امأو)ل

 ىلع ةمامإ ىلع ةيآلا هذه دعب ىتلا ةيآلا ةلالد ملسنال انأ : انباوجخل « ىلع ىف ةلزان ةيآلا هذه نوكت

 . ملعأ هللاو ثحبلا نم عضوملا اذه ىفام اذهف « ىلاعت هللا ءاش نإ هيف مالكلا ركذنسو

 ريسفتىف ةرقبلا ةروس ىف هانركذ ةبحلا ىف مالكلا قيقحتف 4 هنوبحيو مهحبل ىلاعت هلوق امأ

 هتبحم مدق ىلاعت هنأ ىهو ةقيقد هيفو . ةداعالا ىف ةدئاف الف (َل ًابح دشأ اونمآ نيذلاو) ىلاعت هلوق

 . هل نيبحم اوراص ىتح مهقفو امل الإو ميهبحأ هللا نأ الول هنّل قح اذهو « هل مهتبحت ىلع مل

 ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ) هلوقك وهو (نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ إل ىلاعت لاق م“



 ةيآلا «هنيدنع مكسنم درب نماونمآ نيذلا اهيأاي »ىلاعتهلوق 4

 كلذو « ركبىنأ ةمامإ ةحص ىلع ةيآلا هذه ةلالد ىعدن انأ وهو (ةيآلا هذه ىف ث اعلا ماقملا ,

 ةيآلاهذهب مهدارأ نيذلا فصو ىلاعت هنإ : لوقنف هب ةصتخم ةيآلا هذه نأ انركذ اني امل هنأل

 هنوبحيو مهب هنأ : املوأ : تافصب

 فصو (هنوبحو ميحب) هلوق نأ تبث ركبب وبأ وه ةيآلا هذه. دارملا نأ تبث الف

 ىف ًاقحم ناكهنأ ىلع لدي كلذو « املاظ نوكي نأ عنتمب كلذب ىلاعت هللا هفصو نمو ركرال

 ىذلاليلدلل اضيأ ركبىأ ةفص وهو (نيرفاكلا ىلع ةرعأ نيماؤملا ىلع ةلذأ) هلوق:| 5 أثو« 5

 ىتمأب ىتمأ محرأ» لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ضيفتسملا ربخلا ىف ىورام هدكؤ يو ؛ هانركذ

 لوأ ىف نأ ىرت الأ « رافكلا عم ةدشلابو نينمؤملا ىلع ةقفشلاو ةمحرلاب افوضوم ناكف «ركبوبأ

 نع بذي ناك فيك فعضلا ةياغ ىف ناكو ةكم ىف سو هيلع هللا لص لوسرلا ناك نيح مالا

 ةربابج نم دحأب ىلابي .ىراكامو ؛ همدختو همزالي ناك ف يكو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 ىلعرصأو , دحأ لوقىلا تفتلي مل فيك هتفالخ تقو ىنعأ رمآلا 2

 ءاج ىتح : هدحو موقلا لاتق ىلإ جرخ نأ ىلإ رمألا لآ ىتح ةاكرلا ىعنام عم ةيراحا نم دبال هنأ

 لعجو اومزمنا مهلا ركسعلا ثعب غلب امل ّ ؛ باهذلا نم هوعنمو 7 0 ةياحصلا رباكأ
 الإ قيليال (نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ) هلوق ناكف « مالسالا ةلودل أدبم كلذ ىلاعت هللا

 ركب ىنأ نيب هيف كرتشم اذبف (مال ةمول نوفاخي الو هللا ليبس ىف نودهاحجت) هلوق : اهثلاثو ؛ هب
 لوأ ىف تناكرافكلا عم ركبىأ ةدهاجم نآل كلذو ؛ 'ث لكك أو متأ هيف ركب ىأ ل الإ َ(ىلعو

 انكللا دهاج ناكو « ةوقلا ةباغ ناك رمكلاو « فعصلا را الا كانهو . ثعبلا

 داهجلا ىف عرش امم هناف مالسلا هيلع ىلع امانا هاب هللا لوسر نع بذيو « هتردقرادقمب

 دابج نأ تبثف « ةعمتجم رك اسعلا تناكو ايوق مالسالا ناك تقولا كلذ ىفو « دحأو ردب موي

 ّلْضَفَأ ناكف  نامزلا ىف هْيلع امدقتم ناك هنأ : لاوآلا': نيبجو نم لعداهج نم لك أ ناكر كبىفأ

 فعض تقوى ناك ركبفأدابجنأ : : ىناثلاو (لتاقو حتفلا لبق نمقفتأ نم م ؟تمىوتسيال )ىلاعتهلوقل ع

 هيتؤي هللأ لضف كلذ) هل وق :اهعبارو « ةوقلا تقو ىف ناك ىلع دابجو « را هّللأ للص لوسرلا

 (ةعسلاو مكنم لضفلا اولوأ لتأي الو) ىلاعت هلوقب دك أتم هنآل ركب ىأب قئال اذهو (ءاشي نم

 يللا اننا ركب ىلأل تافصلا هذه عيمج نأ ىلع لدي امو « ركب ىبأ ىف ةيآلا هذه نأ انيب دقو

 نأو دنال تافصلا هذهت ناك كل ذك ضاألا ناكىتمو « ركب ىأ ىف نوكت نأو دبال ةنآلا هذه نأ

 هسا تاكا طابا ترلز طنا ودراما حلب علطنلا لو ادهشتبت ذر وا كي والدرك
 . هب ةقثال تافصلا



 4 ةيالا «هنيدنع مكنم دترينم اونمآ نيذلا اهمأاي» ىلاعت هلوق

 هيلع لؤسإرلا اوه اداّرملا نوك نأ 'نكع“ال هنأ طيف" لااؤتنلال ا رفا قتلا ارا مل زو مف ارذلا

 عملاتق هل قفتي مل ايلع نآل « مالسلا هيلع ىلعوه دارملا نوكي نأ اضيأ نكمي الو : مالسلاو ةالصلا

 هيلع ةنآلا هذهل م فيكف ؛ ةدرلا لهأ

 ادترم ناكةمامالا ىف هعزان نم لكن آل ةدرلا لهأ عم هلاتق ناك لب : اولاق ناف

 عئارشلل اكرات ناك نم لوانتي امبإ دترملا مسا نأ لولا : ناجح نم طال اذه: انك

 امإ هنإ : لوقي دحأ ناك امو ؛ رهاظلا ىف كلذك اوناكام ايلع اوعزان نيذلا موقلاو « ةيمالسالا

 ىذلا اذبف « نيدترملاب ةتبلأ مهمسي مل مالسلا هيلع ىلعو ؛ مالسالا نع اوجرخ مهنأ لجالل مرات

 نم لكناكول هنأ : ىاثلا . اضيأٍعللعو نيبلسملاعيمج ىلع تيم هللا مهنعل ضفاورلا ءالؤه هلوقي

 بجول كلذك ناكولو :نيدترم اونوكب نأ هموق ىفو ركب ىبأىف مزل ًادترم ناك ةمامالا ىف هعزان

 كلذ دجوي مل املو « حيحصلا نيدلا ىلإ مهنودريو مهن وروقي موقب هللا ىنأي نأ ةيآلا رهاظ مك

 ىلع ةيآلا لمح نكمي ملةدر نكت مل اذإو « ةدر نوكتاال ةمامالا ىف ىلع ةءزانم نزأ انملع ةتبلأ

 لهأى وأ نهلا لهأى ةلزان اهنإ : لاقي نأ اضيأ نكميال و , نيدترملا ثراح نْميف ةلزان اهمال لع

 ةيراحم ا هذه مهل تقفتا : لاقي نأ ريدقتبو «٠ ىريدترملا عم ةبراحم محل قفتي مل هنأل « سراف

 كا | هد ةيفلاولا) كلج قدرك عاطملا سيئرلا ناكو :ابانذأو اعابتأو ةيعر اوناكمهنكلو

 ىلع اهلمح نم ىلوأ اهيف اعاطم اسيئرو ةدابعلا هذه ىف الصأ ناك ىرم ىلع ةيآلا لمح نأ مولعمو

 . ركب ىبأب ةصتخم ةيآلا هذه نأ رهاظلا ليلدلانم انركذ امب ربظف « بائذألاو عابتألاو ةيعرلا

 دق ناكايلع نأ به : لوقن انأ وه (ركب ىبأب ةصتخم ةيآلا هذه نأ نابب ىفىناثلا هجولاو ل

 مالسالا ىف اعقوم رثك أو الاح ىلعأ تناكنيدترملا عمركب ىنأ ةبراحم نكلو « نيدترملا براح

 ىوت امل ٍلسو هيلع هللا لص كا لع دناأل كلذو « ةمامالا ف هفلاخ نم عم ىلع ةب راحت نم

 راح ؛ىذلا وهو« ةحيلطو ةيليسم زبق ىذلا وه ركب ابأ نأزو ءاودزمتو ٍباَرعالا تبررطخإ
 مالسالا رقتسا كلذ لعف املو : ةاكرلا ىعنام  براح ىذلا وهو ؛ نيدترملا ةعبسلا فئاوطلا

 دق مالسالا ناكتف .مالتسلا هيلغ' ىلع ىلإ ةزمآألا: ئبتا امل امأ ..ةتلو3 تطشيناواهتكولش ِتكظَعَو

 نايدآلا عيمج ىلع ايلوتسم مالسالا راصو ؛ نيروهقم ايندلا كوامراصو ؛ برغلا و قرشلا ف طسبنا

 ةيراحم نم هتيوقتو مالسالا ةرصن ىف اريثأت مظعأ هنع هللاىضر ركب ىلأ ةبراحم نأ تبتف « للم او

 ةرصنو نيدلا ةيوقت ىف نوعسي موق مظعت ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ مولعمو ؛ مالسلا هيلعىلع

 . ةيآلاب دارملاوه نوكي نأ بجو كلذل ىلوتملا وه ركب وبأ ناكاملو ؛ مالسالا
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 ءانبأ نم لاجر هلانل ايرثلاب العم نيدلا ناكول : لاق مث ءهووذو اذه :لاقو نادلس قتاع ىلع

 مالسلا هيلع هنأ : لوآألا :ناهجو هيلعلديو ؛ مالسلا هيلع لع تازن اهنأ : موق لاقو . سراف

 هلوسرو هللا بحب لجر.ىلا ادغ ةيارلا نعفدال : لاق ربيخ موي مالسلا هيلعىلع ىلا ةيارلا عفد امل

 . ةيالا ىف ةروكذملا ةفصلاوه اذهو . هلوسرو هللا هبحو

 نيل ا ؤا:ةل وسار او هللا مكيلو امنا) هلوق ةيآلا هذه دعب ركذ ىلاعت هنأ (ىناثلا هجولاول

 ىلوآلاناكف ٠ ىلع وح ىف ةبآلا هذهو (نوعك ار مثو ةاكرلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا | ادنمأ

 ةيآلا هذهىف لاوقاألا ةلمج هذبف : هقحفف اضيأ ابلبقام لعج

 : تاماقم ةبالا هذه ىف انلو

 ١ ضفاورلا ند ةيمامالا بهذم داسف ىلع لئالدلا لدأ نم ةبآلا هذه نأ (لوألا ماقملا «

 اوركنأ مهنآلءنيدتساوراصو اورفك مهلك هتمامإو ركب ىنأ ةفالخاورقأ نيذلانأ مهبهذمربرةتو

 ممرمقي و مهبراح موقب ىلاعت هللا اجل كلذك ناكول : لوقنف مالسلا هيلع ىلع ةمامإ ىلع للجلا صنلا

 ةيالا رخآ ىلإ (موقب هللا ىتأي فوسف هئيد نع مكدنم دتري نم) هلوق ليلدب قملا نيدلا ىلإ مثدريو

 ناف مالشالا نيد نع ادترم راص نم لكنأ ىلع لدت ىبف  مومعلل طرشلا ضرءم ىف «نم» ةيلكو

 مهتكوش لطب و مثدريو مثربقي موق ىتأي هللا ٠ بجول كإذك ةفالخلل ركب ابأ اويصننيذلا ناكولف
 دضلاب مالا لب كلذك سمالا نكي مل امو ؛ مهبهذم لطبيو مهربقي موقب هلل قال هلا كح

 مهتلاقم داسفانملع اوناكذنم ادبأ ةلطابلا مهتالاةمرابظا نع نوعونمملا نوروومتملا مه ضفاورلاناف

 فصنأ نم. رهاظ مالك اذهو ؛ مههذمو

 هنعهللا ىضر ركب ىبأ قح ىفتازن اهنا : لاقي نأ بحي ةيآلا هذه نأ ىعدن انا «ىناثلا ماقملا

 ال اسلاك ارو تارا هن احم ضعت هيكل هذ نإ < لاوآإلا : نابجتو هيلع ليلذلاو

 هل قفتي مل هنأل مالسلا هيلع لوسرلا وه دارملا نوكي نأ نكمي الو ء انحرش ام ىلع نيدترملا ةيراحم

 نوكي نأب جوف ؛ لاحلل ال لابقتسالل اذهو (هّللا ىنأي فوسف) لاق ىلاعت هناألو « نيدترملا ةيراحم

 باطخلا اذه لوزن تقو ىف نيدوجوم ريغ موقلا ءالؤه

 تقولا, كلذ ىف ادوجاوه ناكهنع هتلا ئضرا ركب ابأ نآأل مكيلع مزال اذه : ليق ناف

 نيدوجوماوناكام ةدرلا ل هأ ركب وبأ مهم لتاقنيذلاموقلان ا : لوآلا : نيبجونمباوجلا : انلق

 نم نينكمتم نيرداق موقب هللا ىنأي فوسف : لاق ىلاعت هللا نا ةيآلا ىنعم نأ : ىتاثلاو ؛ لاخلا ىف

 قولا كلذ يف القتشم ناي امادنأ إلا تقولا كلذ يف ادوجوم ناكناو ركب وبأو «ٍنارحلا اذه



 ١ ةيآلا «هنيد نع مكنم دئري نم اونمآ نيذلا امأ ايد ىلاعت هلوق

 دمج ىلإ هللا لوسر ةيليسم نم : هللا لوسر ىلإ بتكو ةوبنلا ىعدا « ةيليسم موق ةفينحونب و

 ىلإ هللا لوسر دمع نم : لوسرلا هباجأف: كل ابفصنو ىل اهفصن ضرألا ناف دب امأ هللا لوسر
 وبأ هيزاق ؛ نيقثملا ةبقاغلاو هدانعب نم ءانثي نم اهثْرْوُي هلل. نضرأألا ناف دعب امأ : تاذكتلابةبلستس

 ةيلهاجلا ف سانلا ريخ تلتق : لوق, ناكو : ةزمح لتاق ىشحو ىدي. ىلع لتقو  نيدلسملا دونحب ركب

 ىالسإ ىفو ىتيلهاجيف دارأ « مالسالا ىف سانلا رشو

 لاتقلادعب مز,ماف : ادلاخ هللا لوسر هيلاثعبف « ةوبنلا ىعدا : دليوخ نب ةحيلط موق دسأ ونبو

 تالا لسأ مث مج ؟مايعلاولل]

 ونبو« ىريشقلا ةلسنب ةرق موق نافطغو « نصحنب ةنييع موق ةرازف : ركب ىنأدبع ىف عبسو

 رذنملا تنب حاجس موق مي ىنب ضعبو ؛ ةريوننب كلامموق عوبري ونب وءليلاي دبعنب ةءاجفلا موقمملس
 ركب ونب و « سيق نب ثعشالا موق ةدنك و ؛ باذكلا ةبليسم نم اهسفن تجوزو ةوبنلا تعدا ىتلا

 يصف هانا هقدر ركب ىلأ دب ىلع مثرمأ هللاؤك و ؛ ديز نب مطخلا موق نيرحبلاب لئاو نبا

 اراج موي تاذ فوطإ 6 00 ىلع لسأ ةلبج نأ كلذو ؛ ؛ مالا نب ةلبج موق ناسغ : رمع

 نأ الا : هيلع صاصقلاب هل ىضقف رمع ىلا لظتف ؛ همطلف بضخف هئادر فرط لجر ”ىطوف ؛ هءادر

 « فال آةرشع غلب نأ ىلا ءادفلا ىف ديزي لزي لف ؛ لجرلا ىنأف . فلأب اهيرتشأ انأ : لاقف « هنع وفعي
 . دتراو مورلا ىلا برهف رمع هرظناف رمع رظنتساذ ء« صاصقلا الا لجرلاىلاف

 ملعيلف هنيد نع دتريف رافكلا مكنم لوتي نم اونمآ نيذلا اهيأاي : ةيآلا ىنعم (ةثلاثلا ةلأسملا)

 : هللا همحر نسحلا لاقو . هوجولا غلبأ ىلع نيدلا اذه نورصني نيرخآ ماوقأب ىنأي ىلاعت هللا نأ

 « هنوبحيو مهحي موقب ىنايس هنأ مربخأف , مهبن توم دعب مالسالا نع نوءجري اموق نأ هللا ملع

 ازجعم نوكيف هقفو ىلع ربخلا عقو دقو ؛ بيغلا نع ارابخإ ةيآلا هذه نوكت ريدقتلا اذه ىلعو

 نسحلاو بلاط ىنأ نب ىلع لاف ؟ مه نم موقلا كئلوأ نأ ىف اوفلتخا (ةعبارلا ةلأسملا)

 ةشئاعتلاقو . ةدرلا لهأ اولتاق نيذلا مه مهنال هباحصأو ركب وبأ مث : يرج نباو كاحضلاو ةدانقو

 ىنأب لزنو « قافنلار هتشاو ؛ برعلا تدئراو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر تام : اهنع هللا ىضر .

 اورصن نيذلا مث مهل راصنالا ىف ةيآلا تلزن : ىدسلا لاقو . اهضاحل تايسارلا لابجلاب لزنولام

 ىتلا نأ اعوفزرم ىورو":نيلا ّلهأ ىف .تلزنا:نتهاخت لاقاؤ“: نيدلا ناهظأ لغو ناغأو !لؤشالا

 قانا موق ره : لاقو ىرعشالا ىموه ىبأ ىلا راشأ ةيآلا هذه تلزن امل سو هيلع هللا لص

 هديب برض ةبالا هذه نع ل سس امل ملسو هيلع هللا ىلص ىنللا نأ ىور هنآل سرفلا مه: نورا



 ةيالا هني دنع كم كر نم !ىدعأ نيدلا ام اان [ملاست هل وق /١

 لع واولا فذج : فاشكلا بحاص لاقو . زئاج اهركذو واولا فذح نأ ىلع كلذ لدفءواولا

 نيذلا ءالؤهأ اونمآ نيذلا لوقي : ليقف ؟ذتتيح نونمؤملالوقي اذاف : لوقي لئاق باوج هنأ ريدقت

 ا زد ينل الشوز اوريعوبأ ارفف رجا هيو ني ةبآلا ةذه ةءازق ىف او داتؤليو . اويسقأ

 لديو « ةلمج ىلع ةلمج فطعل و اولا لعج هناف عفر نم امأو « اونمآن يذلا لوقي نأ ىسعو : ىنعم ىلع

 .  .واولا فذح نم ةءارق عفرلا ةءارق ىلع

 لاح رم نوبجعتي مهنأ وه لوقلا اذه نولوةي نينمؤملا نأ ةدئافلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 مهنامأ دهج هللاب نومسقي مهنا : اولاقو «ىراصنلاو دوهلا ةالاومىلا ليملا اورهظأام دنع نيقفانملا

 ؟مهم داضتعالاو مهب طالتخالل نيبح انئادعأل نيلاوماوراص فيكن آلاف ؛ انراصنأن مو انعم مهنا

 نوك.نأ لمتحاو:: نينمؤملا مالكنم نوكي نأ لمتحت ( مهلامعأ تطبح) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 نآلا مهنأ لجأل هوامع ريخ لك لطبو ؛ ناميالانم هورهظأ ام بهذ ىنعملاو « ىلاعت هللا مالك نم
 مهلامعأ تلطي الب ىنافبنإ هرج الازو انانلا قيووساخج انكي أفا ىراصتلا وزد وبار ءآلالؤماوربظأ

 اوقحتسالب « امعفانمو امتار مث نم ءىش هل لصحي ملو ؛ لامعألا كلتب نايتالا ىف ةقشملا مهلع تيب
 ةرحالا اف ااقكلاو انادلا ىف ىلا

 هنوبحبو مهب موقب هللا أي فوسف هنيد نع مكنم دتري نم اونمآ نيذلا اهمأ ايرإ ىلاعت هلوق

 هللا لضف كلذ مثال ةمول نوفاخي الو هللا ليبس ىف نودهاحي نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ

 (مبلع عساو هللاو ءاشيإ نم هيتْؤي

 لئاسم هيفو

 لوالاو , ةددشم ةدحاولادب نوقابلاو « نيلادب (ددتري) عفانوم اعنب|أ رق «ىلو الا ةلأسملا)

 فعاضملا نمىناثلا نآل لصأألا وه نيلادلا رارظا : جاجزلالاق . ماغدالل ىناثلاو ؛ فيعضتلا رابظال

 مكسب نإ : ةغللا ف زوحجيو (حرق مكسسكي نا) هلوقوحن « فيعضتلاربظ نكس اذإ

 ىف ثالث : ةقرف ةرشع ىدحا ةدرلا لهأ ناكهنأ فاشكلا بحاص ىور 4 يناثلا ةلأسملا)

 : سو هيلع هللا لص هتلالوسر دبع

 ىلوتساونملا ىف ةوبنلا ىعدأ انهاكن اكو ؛ ىسنعلا دوسالا وهو «رامحأ وذ مبسيئرو : ليدمونب

 لبج ني ذاعم ىلإ سو هيلع هللا لص هللا لوسر بتكف ؛ هللا لوسر لامع جرخأو : اهدالب ىلع

 « لتق ةليل هلتقب هللا لوسر ربخأو . هلتقف هتيب ىليدلا زوريف دي ىلع هللا هكلهأف « نعلا تاداسو

 لوألا عيب ر رهش رخآ ىف هربخ ىنأو دغلا نم هللا لوسر ضبقو ؛ نوبلسملا رسف



 ىا/ ةيآلاءمهئاعأدهج هللاباومسقأ نيذلا ءالؤهأ اونمآ نيذلا لوقيو»ىلاعت هلو

 هر اس سس مرني م هسه امو م

 ل 7 :!مهناميا ليج هلا اومَسأ نيل ءآلؤمأ 0 َنيذلأ لوي

 ليت مص

0 3 
 2-6 مام 6 نيد هام هال 2 آل

 نع مُكنم دكرب نماونمأ نذل 7 500 ني رساحا و حبصامهاَمعأ تطبح
 رثال 0 سم2 ه د

 51 5 ساق كه 2

 نيرفاك- الع ةزعأ نينمؤملا لع: 0 1 0 0 5 20
 ل

 + اهلا 1 ركل 22 ريد

 اح هيفي هلا لف كلذ منك مول َنوفاَح الو هللا ليبس ىف َنودهاَح
 -- هه ا

 ميلك سدا مك ا

 2« م نع و هللاو

 نوقفانملا حبصيف مهدالب نعمهجرخ وأ . دوهلا لصأ عطقي هدنع نم رمأو أ  مهتادعأ ىلع نينلسملا

 هلمتي هنأنظنال: نولوةيولوسرلارمأ ىف نوكشي !وناك مهنآلكلذو « مهسفنأ هبا وث دحامىلع نيمدان

 ىنلا سي نأ ىنعي ء هدنع نم مأوأ : ليقو . هتادعال ةبلغلاو ةلودلا ريصت نأ ربظالاو : هردأ
 ١ . مهلاعف ىلع اومدنيف مهلتقو نيقفانملا رارسأ راهلفاب ملسو هيلع هللا ىلص

 ىنأي نأ هللا ىسع) هلوقو : نييفانتم نيمسق نيب كلذ نوكي نأ ميسقتلا ةم طّرش : ليق ناف
 (هدنع نم ىمأ وأ) هلوقف لخاد حتفلاب نايتالا نال ؛كلذك سيل (هدنع نم أ وأ حتفلاب

 يطلق , ةثبلا لكف ةيقيرماتلل ن وكي ال .هكتع قم نسأ ىأ ةانعم ( دنع نةرحأ ىأ) هليوق |

 . ركسع الو ةبراحم ريغ نم مهمدياب اوطعأف بعرلا مولق ىف هللا حرط نيذلا

 تطبح محمل مهنا مهئاجأ دهج هللاب اومسقأ نيذلا ءالؤهأ اونمآ نيذلا لوقيو )ل ىلاعت لاق م“

 : لئاسم هضو (« نيرساخ اهيا طاذ مهلامعأ

 فحاصم ىف ىهكلذكو واو ريغب (لوقي)رماع نباو عفانو ريثكن ا أرق «ىلو الا ةلأسملا)

 ىدحاولا لاق . قارعلا لهأ فحاصم ىف ىه كلذكو «واولاب نوقانلاو «ماشلاو اجلا ّلهأ

 : ابلع فوطعملا نم اركذ ةفوطعملا ةلخجا ف نآل كلذو « اهتايئاكانهه واولا فذحنو : هللا هنحر

 (هللاب اومسقأ نيذلا ءالؤهأ) نونمؤملا مهف لاق نيذلا مث (مهف نوعراسي) هلوقب فوصوملا ناف

 هريظنو ءواولا ريغبو واولاب فطعلا نس- ىرخاألا نم ركذ نيتلما نم ةدحاو لكى لصخ ايلف

 ةدحاو لك ىف ناك امل (مهبلك مهسداس ةسمخ نولوقيو مهلك مهعبار ةثالث نولوقيس) ىلاغت هلوق
 لخدأف (مهبلك مهنماثو ةعبس نولوقيو) لاق مث « واولا ركذ نع كلذ ئنغأ مدقتام ركذ نيتلملا نم

 68 رخفس معو



 ةيآلا « مف نوع راتب ضرم مهولقىف نيذلا ىرتف»ىلاعت هلوق ١

 0 رت م ساو لإ 2 ت6 - 0 ا مك سدي ه ا هه

 0 نأ 2 لولوه 00 شرم مهبولف ىف نيذلا ىَرتك

 2 1 هذه هر ل 03 هدو تا ةضد هه رع 1ك 0

 ف اورساام ىلع ل 0 نمد 2 وأ حتفلاب ىناي نا 3 ىسعف ها

8 .6 

 «هالر نيمدأت موال

 ىأ : ءايلوأ موذختتال ىنعمو « ةيآلا هذه تلزنف «رئاودلا فاخأ قل مف اننأاؤل ىكل نأ

 0 اوددوتتالو 4 مهم راصنتسالا ىلع | اإل

 هللا نم ظيلغت اذهو « مهلثم هنأأك ديري : سابع نبا لاق ( مهنم هناف مكنم موتي نمو لاق مث

 (ىم هناف همعطي مل نمو) هلوق هريظنو 4 نيدلا ف فلاخلا ةيناجم ؛ بودجو ْق كديدشلاو

 رمعل تلق : لاق هنأ ىرعشالا ىموم ىبأ نع ىور «نيملاظلا موقلا ىدبمال هللا نإ إل لاق 52

 امأ ءافينح تذختا الأ ء هللا كلتاق كلام : لاقف ء اينارصن ابتاك ىل نإ : هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 ىلو هيد هل : تلق (ءالوأ ىراصتلاو دولا اوذختت ال اونمآ نيذلا اهمأ اب) ىلاعت هللا لوق تعم

 هللا مدعبأ ذإ مهيندأ الو ؛ هللا مهذأ ذإ مزعأالو ؛ هللا مهنادأ ذإ مهمركحأال : لاقف «هتباتك

 عنصت افف تام دق هنأ به ىنعي « مالسلاو ىنارصنلا تام : لاقف « هب الإ ةرصبلا ىمأ ملال : تلق

 26 او نذل لس اف هي رع نحب ءلسمت اق: هذ

 4« ةرئاد انكم نأ ىتخ لزوم مهف نوعراسي ضر» مهولق ى نيذلا ىرتفإل ىلاعت لاق مْ

 هلوقو « هباحأ و ىبأنب هللادبع لثم : نوقفانملا (ضرم مهمولقفف نيذلا) هلوقب دارملا نأ ملعاو

 اوناكو ةورث لهأ اوناك منال « نارجن ىراصنو دوهلا ةدوم ىف نوعراسن ىأ (مهيف نوعراسي)

 . ةرئاد انبيصت نأ ىثخمن اناأل مهطلاخت امنإ : نوقفانملا لوقيو « مهمنوضرقيو مهتامهمىلع مهنونيعي

 ةرئادلاو ؛ موقىلإ موق نم رودت ىتااأىهو « ةلودلاكرهدلارثاود نم ةرئادلا : هللا همحر ىدحاولالاق

 ىثخن ىأ : جاجزلا لاق . لودتلئاودلاو : رودترئاودلاف « ةدوخما ثداولاو ةميزطلاك:ىتخت ىتلا ىه

 . كلذ لبق ناك اك رمآلا روديف ملسو هيلع هللا للص دمحم ردآلا متيال نأ

 ىف اورسأ ام ىلع اوحبصيف هدنع نم رمأ وأ حتفلاب أب نأ هللا ىسعف إل ىلاعت لاق مث
 ( نيمدان مهسفنأ

 دعولا ةلزنمب وهف « هلعف ريخ ىف عمطأ اذامركلا نآل « بجاو هللا نم «ىسعد نورسفملا لاق

 راهظإو هتادعأ ىلع هللا لوسرل حتفلاب ىنأي نأ هللا ىسعف : ىنعملاو . هل امتاجرو هب سفنلا قلعتل



 0 ةيآلا اي !وأىرا صنلاو دوولا اودحت الاوتكا نيذلا امأاي هىلاعتهلوق

 هرمرتاس مع مرترب هل

 نا 0 مصعب ءايلوأىراَصتلاَو كولا اود اوما اه 5

 ه6 5 مه رثا_ هنن مرآ يك ص ساس 6س

 5 يملا مولا ىدهال 2 9 0 هنأف مكنم م نمو

 . لئاشت هيفو

 ؛ ةبياغملا ىلع ءايلاب نوقابلاو ٠ باطخلا ىلع ءاتلاب (نوغبت) رماع نبا أرق «ىلوألا ةلأسملا

 هنععجارلا طاقسإو اربخ (نوغبي) عاقيإو ؛ ءادتبالا ىلع كلا عفرب (ةيلهاجلا 5غأ) ٌيلسلا|)

 ماكح هب ركحب امنإ لرد دل مكحلا اذه نأ دارملاو (ةلماشلا مكر داق أ قو را

 م ا نأ مهتيبشإ اودارأف , ةيلهاجلا

 لق 1 ريضنلاو ةظي رق نس ا لتاقم 3 0 لواآلا : 5 نابجو ةيآلا ا هيل اغلا 3 أسما 0

 ريضنلاونب : ةظيرقونب تلاقف « هيلا اوك احت ثعب الف : مالسلاو ةالصلا هيلع ًادمع هللا ثعبي نأ

 نيعيمس ان وطعأ اليتق | ريضنتلاون لتقف ناف« دحأو انا 3 دحأو انندو ءدحاو انو ءاناوخإ

 انةاحارج 0 2 6 ا هكا 6 اودخأ 0 مهم انلتق نإو؛ عن

 ىظرقلامد نأ مكحأى اف : مالسلاهيلع لاقف ؛ مهنيبو اننيب ضقاف ؛ مهتاحارج شورأ نم فصنلا ىلع

 مد ىرخأالا ىلع لضف امهدحالل سيل « ىظرقلا مد نم ءافو ىرطللا مدو؛ ىرعتلا مد نم ءافو

 ىلاعت هللا لّزنأف , انل دع كناف كيكح ىضرال:اولاقو ريضتلا وي بضعف ةارس ل 2

 ىلع مكحلا بجو اذا اوناكمسنإ : ليقو . لوآلا مهكح ىنعي (نوغبي ةيلهاجلا كخأ) ةيآلا هذه

 ؛ ةيآلا هذهم هنم ىلاعت هللا معنف ء هب موذخأ, مل مهتايوقأ ىلع بجو اذإو ؛ هايإ مهومزلأ مهئافعض

 مركح نوغبي منأ عم ملعو باتك لهأ مهنأب دوهيلل !ريبعت نوكي نأ ةيآلا هذهم دارملا نأ : ىتاثلا

 .ىونا جزصو لبخا نسم ميدل تلا

 نايبلل (نونقوي موقل) هلوق ىف ماللا (نونقوي موقل اكح هللا نم نسحأ نمول ىلاعت لاق م“
 وفرع رعي نيذلا مم مناف «نوقوي موقل م ابفتسالا اذهو باطخلا اذه ىأ «كإ تيه ُْق ماللاك

 نايف نحأ الو تاك تا ل

 ((ضعب ءايلوأ مهضعب ءايلوأ ىراصنلاو دوهلا اوذختتال اونمآ نيذلا اهيأاي 9 ىلاعت هلوق

 ةدابع نأ ىورو (ضعب ءايلوأ مهضعب) لاقف أدتبا مث (ءايلوأ) هلوق دنع مالكلا م هنأ ملعا

 نب هللا دبع لاقف « دوهبلا ةالاوم نم هدنع أريتف ملسو هيلع هللا لصدتلا لوسر ىلإ ءاج تماصلا نبا



 ةبالا «نوغبي ةيلهاجلا مفلأ» لاعت 5 1

 ا جه دسش هور ١١ يبا 52 هد هم عما ول 2-2

 ةهءرب نوئقوي موققل كح هللا نم نسحأ ا ةللهاجلا مك

 (قحلاب) هلوق ىلع افوطعم نوكي نأ زوحيو « لاعفالا رئاسك لعف هنألل رمآلاب تلصو (نأ)و
 أرد رأو اوعمتجا دوويلا نأ .انركرذ دق ( مها وهأ عبت الو) هلوقو ؛ مكحا نا كا هاشم ىأ

 ٠ كلذ نع ىلاعت هللا همصعف هنيد فيرحت ىف هعاشإأ

 (مهنعضرعأوأ مهنيب مكحاف) هلوق ىف رييختلل ةخسان ةيآلا هذه : اولاق يةيناثلا ةلأسحلا)

 ار اك رك اننامإ لولا الا ذدعب ركحلاب ر طي دبعأ ملال ةأسلا)

 . مهف ناك ليتق ىف اومكتحا مث . نصحلا انز ىف هيلا اومكتحا منال ءاعيمج امهم رمأ 1

 ( كيلا هللا ل راما ضعف نع كاره نأ مهرذحاوإل ىلاعت لاق مث

 دقف لطابلا ىلإ قملا نم فرص نم لكذاف : ممئءاوهأ ىلإ كودري هب ديري : سابع نبا لاق

 لطابلا ىف قلتو قملا نع ليم ىتلا مهمالك ف انبه ةنتفلاو (كنوذتفيل اوداكن او) هلوق هنمو « نتف

 لهألاق . قيرطلا نع لدعي نأ وه لاق (ايحا ةئتف نم كب ذوعأ) لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 ممرذحاو) لاق ىلاعت هلا نآل « لوسرلا ىلع نازئاج نايسنلاو أطخلا نأىلع لدت ةيآلا هذه : ملعلا

 قبب ملف «لوسرلا ىلع زئاج ريدغ اذه لم ىف دمعتلاو (كيلا هللا ل تأ امي نسا نعم كلا تف نأ

 !”ناسشلاو ًاطخارإلا

 ميصي نأ هللا ديري امتأ لعافا> كنكح اولبقي مل ناف ىأ «اولوت نافإإ ىلاعت لاق مك

 ( مهبونذ ضعبإ

 : ناتلاسم هبفو

 مهيذعيو ؛مهيلع كطاسي نأوهو ءايندلا ىف مهونذضعبءارحي مهلتبي دارملا (ىلو ألا ةلأسملا)

 ضعبب ايندلا ىف اوزوج موقلا نآل بونذلا ضعب ىلاعت هللا صخ اميإو « ءالجلاو لتقلاب ايندلا ىف
 : لعأ هللاو « مهيلع ريمدتلاو مبك الها ىف ايفاك ضعبلاب مهتازاجم ناكو « مهبونذ

 مهيونذ ضعبب مهبيصي نأديريالهنأل . ىلاعت هتلاةداراب لكلانأ ىلع ةيآلا تلد« ةيناثلاةلأسملا)

 ..رشلاو.ريخلا اليرم ىلاعت هنأ لع لدي كلذو ' يروا دارأدوالإ

 ىنعي ؛ هيف نودتعم رفكلا ىف نودرمتمل (نوقسافل سانلا نم ًاريثك نإو) مال ىلاعت لاق مث

 . رفكلا ىف ءادتعالاو مظعلا درعلا نم ىلاعت 1 مح نع لوتلانأ

 («نوخب ةيلهاجلا مغأ) ىلاعت لاق 6



 3 ةيآلا «ةدحاو ةمأ ركلعجل هللا داش !ولاوؤ لاحت هلوق

 اوس مك 31 آف 1 وليل كلو 9 ةدحاَو ا : 5
 ه0 - ةهرخو ردسي هير دن مو

 مكحانأ و40. نوف هيف منك اه مكبنيي اعيمج 1 جرم هلا لِ تا 3
 سس ه2 0 2 5621ه يب 526١1262 ل هرم

 ٌكزْنأام ضع نع كونتي نأ مهرذحاو هو و عيتالو هللا لَ ام مهي
 ه2 ةذخدم ار هو هاما

 اريك نإ !و مهونذ ضب مهيصي نأهللا ديرب نا عاف | 0 نآَ كيل هلل

 «؟1 2 7 3
 9 ه2 0

 ةقي قطلا و.« ةعيارشلا قلظم نع اةزاقعإة عر شلاق "قزق ا : .نورخا لاقاوأ را نيدلا اعل طاأللاو

 لاقو . رخآ ةقيرطلاو . لوأ ةعيرشلاف ٠ جابمملاب 00 لفر :ءإ ةحيرفلا واكو نعال

 ملعأ هللاو . هاناقام ريرقت اذهو ؛ رمتسملا جاهلا ةقيرطلاو ؛ ةقيرطلا ءادتبا ةعيرشلا : دربملا

 . همالك رأ 5

 ىوذوأ  ةدحاو ةعيرشىلع ةقفتم ةعامج ىأ (ةدحاو ةمأ كلعجل هللا ءاش ولو )) ىلاعت لاق م

 ىلاعت هللا ةئيشمب لكلا نأ لعلدي اذه : باداألا لاق . هيف فالتخاال دحاو نيدىأ ؛ ةدحاو ةمأ

 . ءاجلالا ةئيشم ىلع هولمح ةلزتعملاو

 هلل نيداقنم اهب نولمعت له : ةفلتخلا عئارشلا نم (ىانآ ايف كولبيل نكل ول ىلاعت لاق 3

 . لمعلا ىف نورصقت و هبشلا نوعبقت مأ « هللا فيل اكل نيعضاخ

 . اهؤحن اوقباسو اهوردتباف ىأ (تاريخلا اوقبتساف)

 . تاريخلا قابتسال ليلعتلا ىنعم ىف فانئتسا (اعيمج مكعجرم هللا ىلإ

 كف نيب لصافلا ءازجلا نم هعم نوكشتال امب كربخيف (نوفلتخت هيف منك ام منيف )

 لصحي وك وكشلا هعم لوزيامىلإ 0 نأ دارملاو « لمعلاف كرصقمو مكيفومو ١ مكلطيمو

 اغا ء ينل )ا ةناسح ان نبصحلا ةازاخ دنع كلذو ناسا 7

 لئاسم هيفو « مه 7 الو هللا لزنأ ام مهني محا نأورإ ىلاعت ل لاق مث
 ؟ اذام ىلع فوطعم (مهنيب مكحا نأو) هلوق : لبق ناف (ىوألا ةلأسملا)

 كا نأ كبلا انلزتأو : لبق هناك (باتكلا كيلا انلزنأو) هلوق يف «باتكلا» يلع : انلق



 ةيآلا «اجامنمو ةعرش مكن اناعج لكلو ىلاعت هلوق ١١

 مهلع ةرصحملا زاوجالول : لاقو ةيآلا هذه ء ايبناللا ة ةمضصعق ّن ,ىط نم كل (ةثلاث || هلأسملا)

 (قحلا نم كءاج امع مهءاوهأ عبتت الو) لاق املالاو

 هر ذا زل ا وردا هتاظتلا ١ لدقو . ليبنلا ناكمل هلعفي ال نكت و هل رودقم كلذ نا :"كلوجلاو

 ( اجابن مو ةعرش ة انلمج لك لكل ) ىلاعت لاق مث

 لئاسم هيفو

 , حضوأو نيب عرش ىنعم : لوألا : نابجو هقاقتشا ىف «ةعرشلا» ظفل «ىلوآلا ةلأسملا)

 ذوخأمع رش : ىلاثلا .'هتخلسرو هتققش اذإ «كاهالا ثعرش.: ؤدطم عرشلاظفل : تركحلا نبا لاق

 لانا اهرلعي [علارةعزشللا) كررعلا | مالك ىف ةعيرشلاو ؛ هيف لودلا وهو ءىثلا َّق عورتا ّض

 نأ نيفلكملا ىلع ىلاعت هللا بجوأ ىتلا ءايشاللا ىهو : ةلوءفملا ىنعمب ةليعف ةعيرشلاف « اهنم نوب رشيف

 ناتغل تجبنأو قيرطلا كل تجين : لاقي ؛ حضاولا قيرطلا وهف جاهنملا امأو ءاهيف اوعرشي

 هلوق نآأل ءانمزاي ال انابق نم عرش نأ ىلع ةيآلا هذبم ءاسلعلا رثك أ جتحا 4ةيناثلا ةلأسملا)

 ؛ ةصاخ ةعيرشب القتسم لوسر لك نوكي نأ بحي هنأ ىلع لدب (اجاهنهو ةعرش مكنم انلعج لكسا)

 .رخآلا لوسرلا ةعيرشب ةفلكم لسرلا دحأ ةمأ نوك ني كلذو

 ىلعةلادتايآو ؛لسرلاو ءايبنآلا ةقيرطفف نيابتلامدعىلع ةلاد تايآ تدرو 4 ةثلاثلا ةلأس ١

 . اهف نيام اشلأ لوصح

 |[ رفيف نأ) هلوق ىلإ (احون 3 عضواف نم ل عرش) ) هلوهف «لوآلا عون لا امأ)

 5 (هدتقا 3 هلل ىده نيذلا كتلوأ) لاقو (هيف اوةرفتت الو نيدلا

 تايآلا نم لوألا عونلا : لوقن نأ عما قيرطو « ةيآلا هذه وهف (قاثلا عونلا امأو)

 . نيدلا عورفب قلعتيام ىلإ فورصم ىناثلا عونااو « نيدلا لوصأب قلعتيام ىلإ فورصم

 : ثالثلا مهألل باطخ (اجاهنمو ةعرش عكنم انلعج لكل) هلوق ىف باطخلا (ةعبارلا ةلأسملا)

 ىف مدقت دق ةثالثلا ءالؤه ركذ نأ ليلدب . مالسلا مهلع دمع ةمأو « ىسيع ةمأو « ىسوم ةمأ

 انلزنأو) لاقمث (معرم نباىسيعب مهراثآىلع انيفقو) لاق مث (رونو ىده ايف ةاروتلا انلزنأ انإ) هلوق

 (باتكلا كيلإ
 ليجناللو « ةعيرش ةاروتلل : ةفلت< علاش ىنعي (اجاهنم ةعرش مكنم انلعج لكل) لاق 5

 : هلا ةرزأ | هللذو ءةعزرش

 دكان باكا اور هس ار قغم نع ناترايعجابنملاو ةعرشلا : مهضعب لاق «ةسماخلا ةلأسملا )



 و 00 ا

 "0 ةيآلاعهللا لزنأ امب مهنيب ركحاف»ىلاعتدلوق

 سارع 511 2 سا ينادون ه6 65 هاص ض2 8

 ار نم َكاَج امَعمءاوهأ عت الو هللا لَن ام ا مكحاف

 صوان هك 68 هرثللم 2000-

 اجابنمو ةعرش مكنم انلعج

 لجرلا نميه دقلاقي : ةديبعوبأو ليلخلالاق : لوألا : نالوق نميبملا ف ( لوألا ةلأسملاإ)

 : ناسحت لاق . اظفاح هيلع ًادهاشو ءىثلا ىلع ًاببقر ناك اذإ نميبم

 بابلألا ووذ هفرعي قحلاو ه انيبنت نميهم باتكلا نإ

 مث , نيتزمهم نمأؤم وهف نمأؤي نمأأ ٠ نمؤم وبف نمؤي نمآ : انلوق ىف لصأألا : اولاق : ىناثلاو
 لاق اذيلف::ءاتننر ل اواضف ءاراةناثلا كئلقو كايالنو كانه, [تقاوأرو.تقاره قد ةاهأ ل وذل كلت

 هلبق ىتلا بتكلا ىلع انيمأ ىأ (هيلع انميبمو) نورسفملا

 اخوسنم ريصي ال ىذلا باتكلا هنأل بتكلا ىلع انميبم نآرقلا ناكاما (ةيناثلا ةلأسملا))

 (نوظفاحلا هل اناو ركذلا انلزن نحن انا) ىلاعت لاق ام ىلع فيرحتلاو ليدبتلا هيلا قرطتي الو « ةتبلا

 ءادبأ ةيقاب قدض قح روبزلاو ليجنالاو.ةاروتلا نأ لع نآرقلا ةداهش تناك كلذك ناكاذأو

 طانيأةةماؤلعم (نعكلا ةذه ةقمج ظناكت

 هيلع دوهشم هنآل يملا حتفب (هيلع انميبمو) ”ىرق : فاشكلا بحاص لاق 4(ةثلاثلا ةلأسملا)

 هتان الإ اهل ىقل اول, 0 نم انررت :١1 علي دنتلاو هفاررجتلا نيس تا ةلاس نإ 7

 ىلاعت هللا وه هيلع نميبملاو (هفلخ نماالو هيدي نيب نم لطابلا

 هلزن ىذلا ىحولاو نآرقلاب دوهلا نيب مكحاف ىنعي هللا لزنأ امب مهني مكحافرل ىلاعت لاق م“

 كياع ىلاعت هللا

 لئاسم هيفو (قحلا نم كءاج امع مهءاوهأ عبنت الوإل

 فرجت ال نإ لقرفت ك1 نكي سيتا ذلا» ء تفرد اود « عيت ال ود (لوالا ةلأسملاإ)

 مهءاوهأ اعبتم قا نم كءاج امع

 سو هيلع هللا لص دسم ىلإ بهذن اولاعت : اولاق دوهيلا نم ةعامج نأ ىور 4ة يناثلا ةلأسملا 0

 نإ اناو « « مهفارش أو.دوهلارابحأ انأ تفرع دق دنممحاي : اولاقو هيلع اولخد مث , هنيد نع هنتفن انلعل

 نموت نحنو انل ضقاف ؛ كيلا مبمك احنف ةموكح انموصخ نيبو اننيي ناو « دوهلا لك كعبتا كانعبتا
 ةيآلا هذه يلاعت هللا لزنأف «كب



 ةيالاعقحلاب باتكلا كيلإ انلزنأو) ىلاعت هلوق ٠

 عامل قفانكلا نه“ 0 هيا اةدصموحلا 1 اب باَتكلا 51 1 لو

 ناكف هيلع كلذ لازنا ليجنالا ءاتيا فال (ليجنالا ه 0 ) هلوقب ةقلعتم ماللا 0 1
 هيفو ءرمآلا ليبس ىلع ميملاو ماللا مزحي اورقف نوقابلا امأو « كحيل ليجنالا ه انآ 0

 005 اع اذه 2 ( لخالا لأ مكحيل انلقو: 5 نارك نأ نر ناحل

 انيتكو) هلوق نم هلبقام نال لولا فذح م , ليجنالا هنمضت امب مكحلا نم تقولاكلذ ىف مهيلع

 باب لكن م ميلع نولخدي ةكئالمللاو) ىلاعت هلوقك ريثك لولا فذحو « هيلع لدي (انيفقو

 ىراصنال ممأ ءاددبا (كحيلو) هلوق نوكي نأ :ىناثلاو , يلع مالس نولوقي ىأ (ميلع مالس

 . ليجتالا ف مكحلاب

 ؟ نآرقلا لوزن دعب ليجنالا ىفام مكحلاب اووي نأ زاج فيك : ليق ناف

 نم هيف هللا لزنأ امب ليجنالا لهأ كحيل دارملا نأ : لوألا : هوجو نم هنع باوجلا : اذلق

 ليجنالا لهأ مكحيلو : قاثلاو ء مصآلا لو وهو ملسو هيلع هللا ىلص دم ةوبن ىلع ةلادلا لئالدلا

 ليجنالا لهأ مكحيلو) هلوق نمدارملا : ثلاثلاو ؛نآرقلاب اخوسنم رصي ملام , هيف هللا لزنأ امب

 ماكحأ ءافخإ نم دوهيلا هلعفام لثم هرييغتو ليجنالا فام فيرحت نع مهرجز (هيف هللا لزنأ امب

 هلزنأ ىذلا هجولا ىلع هيف هللا لزنأ امب ليجنالا لهأ رقيلو ىأ (كحيلو) هلوقب ىنعم اف : ةاروتلا

 . ليد لو فرخ ريغا نم ةف هلأ

 « نورسفملا فلتخاو «نوقسافلا مه كتلوأف هللا لزنأ ام محب مل نموإإل ىلاعت لاق م

 . دحاو فوصومل تافص (نوقسافلا نوملاظلا نورفاكلا) هلوق ىنعأ « ةثالثاا هذه لعج نم مهنف

 امي وه لب ؛ىنعملا ىف حدقلا بجويام ظفلب ةثالثلا هذه نم دحاو لكدارفا ىف سيلو : لافقلا لاق

 كلذ لك نآل «قتملا وهف هللا عاطأ نم . ربلا وهف هللا عاطأ نم « نمؤملا وهف هللا عاطأ نم : لاقي

 اف ةكلاثلاو ىرتلاو, « كحال | ىف لوذلا ١ نورخآ لاقو . دحا و فوص ول ةلصاخ ةقلتحم تافص

 . ىراصنلا ىف ثلاثلاو ء دوهيلا ىف ىناثلاو لوألا : مصآألا لاقو . كراتلا رقملا

 باطخ اذهو (باتكلا نم هيدي نيب امل اقدضمقحلاب باتكلا كيلا 7 ورإ ىلاعت لاق َ

 املاقدصم) هلوقو « نآرقلاىأ (قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأو) هلوقف ٠ ملسو هيلع هللا لبص دم عم

 . نآرقلا ىوس ءامسلا نم لزن باتك لك ىأ (باتكسلا نم هيدي نيب
 : لئاسمهيف (هيلعأتميبمو) هلوقو



 3 ةيآلا هيف هللا لزنأ امب ليجنالا لهأ ركحيل و >ىلاعتهلوق

 همسه 0 2 1026

 كلون ام كح لنمو هبف هللا لأ ام ليجنالا لهأ م 6
 سس غل

 سم رار

 6« َنوُقساَقلا م

 ىسع ةعيرشناف كلذك نكي هنأ مولعمو : ةأروتلا ةعل رش ىلع هلمع ناكاذإ كلذك نوكي اذعإو

 لهأ مكحيلو) ةيآلا هذه رخآ ىف لاق كلذلف « مالسلا هيلع ىسوم ةعيرشل ةرياغم تناك مالسلا هيلع

 ؟ نيرمآلا نيذه نيب عملا قيرط فيكف (هيف هللا لزنأ امب ليجنالا

 كاك هنأ ل هللا دعا نم الردم باك فنان رفأ نأ ها رردل لهدم ىشع كد 24 2 تا

 : خسنلا دورو لبق هب لمعلا بجاو اقح

 ىف نآل راركت هيف سيل : باوجلاو (هيدينيب امل اقدصم) هلوق ررك مل «ىناثلا لا ؤسلا)
 ةاروتلا قدصي ليجنالا ىاثلا ىفو . ةاروتلا قدصي حيسملا نأ لوالا

 اقدصمو رونو ىده هيف) لاقف ةسّمخ تافصب ليجنالا فصو ىلاعت 5 «ثلاثلا لاؤسلا)

 نيب قرفلا ام : اهدحأ : ةثالث تاثحابم هسيفو (نيقتملل ةظعومو ىدهو ةاروتلا نم هيدي نيب امل

 ؟نيقتملل ةظعوم هنوكب هصصخ ا ايلاثا وك نيت رم [عنطإ] كلذ م اناث و : ةسؤلا تافصلا هذه

 ديحوتلا ىلع ةلادلا لئالدلا ىلع لمتشا هنا ىنعمب ىده ليجنالا نا (لوآلا نع باوجلاوإل

 وه اذهف « داعملالعو ةوبتلالعو ؛ دضأآو لثملاو دلولاو ةحاصلاّنع لاحت ملا ةءاربو ؛ هبزنتلاو

 « فيلاكتلا ليصافتلو ةيعرشلا ماكحالل انايب هنوك هيدارملاف ءارون هنوك امأو , ىده هنوكب دارملا

 همدقمب و ملسو هيلعهتلا لص دمت عبمب ارشبم هنوك ىلع هلمح نكميف « هيدي نيبامل اقدصم هنوك امأو
 ءادتهال بيس مِلسو هيلع هللا ىلص دمع ءىجمب ةراشبلا ىلع هلاتشا نآلف ئرشأ هارد ىذه هنق ك1

 دوييلا نيبو نيملسملا نيب ةعزانملا هوجو دشأ ناكاملو « ٍلسو هيلع هللا لص دم ةوبن ىلإ سانلا

 ىلع ةرهاظ ةلالد لدي ليجنالا نأ ىلعامبنت ىرخأ ةرم ىلاعت هللا هداعأ مرج ال كلذ ىف ىراصنلاو

 نايبلا ىلإ اجايتحا لئاسملا دشأ ىه ىتلا ةلأسملا هذه ىف ىده ناكف ؛ لسو هيلع هللا لص دم ةوبن
 ةدك أَتملا ةغيللا رجاوزلاو ظعاوملاو حتاصنلا ىلع ليجنالا لاّشالف ةظعوم هنوك امأو « ريرقتلاو

 (نيقتملل ىده) هلوق ىف 8 ءاهن نوعفتني نيذلا مث منال نيقتملاب اهبصخ امباو

 ؟ اذام ىلع فطع (هيدي نيب امل اقدصمو) ليججتالا ةفص ىف هلوق «عبارلا لاؤشلا)

 لالا ءانكأو : ريدقتلاو ا لاخلا ىلع بصنلا هلو (ىده هيف) لح ىلع ل باوجلا

 ةيدي..نيب المل اكدضصمو اروزو ىده ةنوك لاك

 حتقو ماللارسكب (كحيلو) ةزمح أرق « هيف هللالزنأ امب ليجنالا لهأ مكحيلورإ ىلاعت لاق مث

 )9 -رثئن مو



 ةيآلا مجرم نأ ىسيعب مراثآ ىلع انيفقو»ىلاعتهلوق /

 8 سس د ذآ 2 0 قولا "تح نع ه-- 2 م

 ةآروتلان م هيدي نيب امل اةدصم ميرم نبا ىسيعب مهراثآ ىلع آني فقو

 < رثثا لذ اس ههه 9 ذآ تي انت اسر م ريض 0 راس هل

 ىدهو ةاوزولا 0 0 ادفع لالا هاني و

 هه ع 6 0-_- ]

 «47» نيفتملل ةظعومو

 هت نم جرخ اذإ ناك مذمض ىل اكن وكي نأ ؟دحأ زجعيأ» ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هنم برقةيو

 نم» لاق سو هيلع هللا بص هللا لوسر نأ تماصلا نإ ةدابع ىورو «سانلا لع ةضرعب قدصت

 0 لك !/لوف اذه و يب رند نع ورش هع لايمت ملأ ارثك شل هديك نف ىدفت

 نأ ىنعي ٠ حراجلاو لتاقلا ىلا دئاع ( هل ةرافك وهف ) هلوق ىف ريمضلا نأ (ىناثلا لوقلاو)

 كلذ دعب ىلاعت هللا هذخاؤيال ىنعي « ىناجلل ة م كلذ 0 ىناجلا نع افع اذإ هلع ىنجلا

 ءت هللا لع هرجأف افع ىذلا هيلع ىنجملا امأو « وفعلا

 لاقىللاعتهنأوهو « لاؤسهيفو (نوللظلا# 7 هللا لزنأ امب 0 مل نمو )ل ىلاعت لاق مث
 مظعأ ركذ الف « لظلا ىرم مظعأ رفكلاو (نوملاظلا مث) ايناثو (نورفاكلا مث كئاوأف) الوأ

 ؟ هدعب فخاألا ركذ ىف ةدئاف ىأف ؛ الوأ تاديدبتلا

 هنإ ثتيح نمو ء نفك ىهف احل دوحجو لوما ةمعنل راكنإ هنأ ثححبنم رفكلا نأ: هياوجو

 قاعتيام هللا ركذ ىلوألا ةيآلا قف « سفنلا لع لظوهف ديدششلا مهادلا باقعلاف سفنلا ءاقبإ ىضتتقي

 ١ هسين, قى ريصقتلاب قلعت ام رك نرعن ال١ وده عقاو ءهتاجس قلاخ لا ,قح ق هريضقت

 ءائتنا و ةاروتلا نم هيدي نيب امل ادصم مم نبا ىسيعب مثراث ! ىلع اني انيفقو ١ ىلاعت هلوق

 لثم : هتيفق «نيقتملل ةظعومو ىدهو ةأروتأا نم هيدي نيب امل اةدصمو رونو ىده هيف ليجنالا

 . ءابلا ةدايزب ىلاثلا ىلا هيدعتف ؛ هب هتيفقو نالفب هتمقع : لاقي م هتعبتا اذإ هتيقع

 ؟ ةيآلا ىف لوألا لوعفملا نيأف : ليق ناف

 هرثأ ىلع هب ىنق اذإ هنأل ء هدسم داسلاك(مهراثآ ىلع) هلوق وهو فرظااو ء« فوذحم وه : انلق

 (اوذاهنيذلل اويلسأ نيذلا نويدنلا اهب مكحب) هلوقفف نييبنلل (مهراثآ ) ىف ريمضلاو « هايإ هب ىنق دقف

 : تالاؤس انههو

 « ةاروتلا نم هيدي نيب امل اقدصم هنوكب ميرم نبا ىسيع فصو ىلاعت هنأ (ىلوآلا لاؤسلا)



فك وهف هب قدصت نفد ىلاعت هلوق
 7 ةيالا هل ةرا

 6-0 6 طا 0 ك7 را م سا هك سل سر 2 0-0

 مد 75 0 1 5 مكحن مل نمو هل "17 روف 00 نم

 «40»ْن تاوااذغلا

 سفنلاب سفنلا ايف مهملع انيتكحو : ىنعملا نآل (سفنلا نأ) لحن ىلع فطعلا : اهدحأ : هوجو

 «هلل دمحا» تبتك : لوقت لما هذه لثم ىلع عقت ةباتكسلا نأ : اهناثو « انلق انيتك ىنعم نآل

 سفنلاب ةلوتقمسفنلا نأ : هريدقتو . فانئتسالا ىلع عفترت اهنأ : اهثلاثو «اهانلزنأ ةروس» تأرقو

 نوئباصلاواوداه نيدلاواونمأ نيذلا نإ) ةروسلا هذهىف ىلاعت هلوق هريظنو « نيعلاب ةءوقفمنيعلاو

 , عفرلاب هناف «حورجلا» ىوس لكلا بصنب ورمع وبأو رماع نباو ريثك نبا أرقو (ىراصنلاو

 أرقو ؛هربخ (صاصق)و « أدتبم (حورجلا) مث « سفنلا ىلع افطع بصن نذالاو فنالاو نيعلاف

 عفان أرقو ءصاصق عينا ربخو ء ضعب ىلع كلذ ضعبل افطع بصنلاب اهلك ةزو مصاعو عفان

 . ناتغل امهو ؛ ةلقثم مضلاب نوقابلاو ؛عقو ثيح لاذلا نوكسب (نذالا) .

 : ةسللا نلمتلا تأ ةاذ وتلا ىف مهلع انضرفو ديري : سابع نبا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 1 وفعلا وهاممإ حرجالو سفن ىف ةيد هل هللا لعجب مو ؛ هنم ديق دوقريغب اسفن لتق نم

 نيضعش لكف فاّرطآللا امأو « ةنالا هذه تلَوَف ةأرملاب لجرلا نواتقيال اوناك: نمابع نا نعو

 , ةمالسلا ىف الثام اذإ فارطألا عيمج ىف امهنبب صاصقلا ىرج سفنلا ىف امهنيب صاصقلا ىرج

 ممع ءاضعالا ضعإ ىلاعت هللا ركذ املو . فارطألا ىف اضيأ عنتما سفنلا ف صاصقلا عنتما اذإو

 ركذلاو نيتفشلا لثم : هنم صتقي نأ نكميام لك وهو (صاصق حورجلاو) لاقف اهلك ىف مكحلا

 كو أ: ملف ضرزنم هيفصاصقلا نكميالامامأف ءاهريغو نيديلاو نيمدقلاو فنالاو نييثنآلاو

 . ةموكحو شرأ هيفف فاتلا هنم فاخم نطب ىف ةحارجوأ : مظعف

 امالإانمزاي انلبق نم عرش : لاق نف ؛ةاروتلا ف اعرش ناكاذه نأ ىلع ةلاد ةبآلا هذه نأ معاو

 . انيلع ةجح تسيل اهنإ لاق كلذ ركنأ نهو . انعرش ىف ةجح ةيآلا هذه : لاق ليصفتلاب خسن

 ضعببامضعب ةصاقتمحورجلاو ىأ « لوعفملا هبداريردصم انبه (صاصقلا) 4ةئلاثلا ةلأسملا)

 قاعلاىلإادئاعز وكي نأ لمتحي(هل) هلوقىف ريمضلا هل ةرافك وهف هب قدصت نف ل ىلاعت لاق مْ

 ىفاعللىأ : هل ةرافكك لذ ناكافعاذإ لوتقملا ىلووأ حورجملا نأ يدقتلاف لوالاامأ : هنعوفعملاىلإ وأ

 (ىوقتلل'ٌبرقأ اوفعت نأو)”ةرقبلا'ةرودا ىف ١ نصاصقلا 'ةيآ اف لاعت ةلؤقي اذه دكحأتو



 ةيآإلا<سفنلاب ٌنسفنلا نأ أمف مهلع اتكرر لاك ِ 5

 َنمأْلاَو ألاف نيمو فلاب 5 هايع 5 8
- 1 

 ع مك الا

 صاصق 3 حورجلاو نسلاب نسل نذل

 مي سوح

 ةيآلا اول مهناكف ءرخألا مويلاو هللاب رفكي نمك ةلملا نع لمني رفكب سيل : سواط لاقو . رفك

 ىلا فرضتا قلطأ .اذإ رفكلا ظفل نال «؛ فيعض اًضِيَأ وهو «نندلا 1 |عال ةمعتلا رفك لع

 هللا لزنأ امي مكحي ل نمو : ىنعملا نوكي نأ زو : ىزان الا نبأ لاق ::تلاثلاو ..نيدلا'ى نفكتلا

 ا ا نيرفاكلا كلذ لح نم هسراو « رافكللا لاعفأ ىهاضي العف لعف دّقف

 ةغيص (هللا لزنأ امب) هلوق : ىتانكلا ىحي نب زيزعلا دبع لاق : عبارلاو . رهاظلا نع لود

 للا لرنأ ام لك قال اكعت هلل - دضب ىنأ نم هانعم (هللا لزنأ امب محب مل نمو) هلوقف « مومع

 تلا الزنا اهلك ىف لاعت هللا كح دضإ ىتأ ىذلا وه رفاكلا نآل ق- اذهو ؛ نورفاكلا مث كئلواف

 وهف رارقالاو داقتعالا ىف امأ « لمعلا وهو « ليلقلا ىفالا هللا كح دضب تأي مل هناف قسافلا امأ

 ىف ىلاعت هللا كح فلاخ نمب اصوصخم اديعو ةيآلا هذه تناكول هنال فيعض اضاع! نفاد

 عمجأو « مجرلا ىف هللا مكح مهتفلاخخ ببسب دوهلا ديعولا اذه لوانتي مل ىلاعت هللا لزنأ ام لك

 . لديف ؛ مجرلا ةعقاو ىف ىلاعت هللا كح مهتفلاخ ببسب دوييلا لوانتي ديعولا اذه نأ ىلع نورسفملا

 لوانتي امنا (هللا لزنأ امب كح ل نمو) هلوق : ةمركع لاق : سماخلاو « باوجلا اذه طوقس ىلع

 هنأالا « هللا كح هنوك هناسلب رقأو هلل مكح هنوك هبلقب فرع نم انا ممل ل وا

 ؛ ةيآلا هذه تحتفل وخد مزلي الف ؛ هل كرات هنكلو « ىلاعت هللا لزنأ امب اح وهف هداضي امم 3

 . ملعأ هللاو حيحصاا باوجلا وه اذهو

 نذالاو فنالاب فنالاو نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ اهيف مييلع انبتكو) ىلاعت لاق مث

 (صاصق حورجلاو نسلاب نسلاو نذالاب

 « هوادبو هوريغ دوهلاو ؛ مجرلا وه نصحلا ىتازلا كح نأ ةاروتلا ىف نيب ىلاعت هنأ ىنعملاو
 اك اير ةازبلا هالوفأو لأ للبر ةتااببتأ ةاروتلا 14: غن كات غن با صياد ند الف نب و

 ىنب نود ةظيارق ىنبب .دوقلا باحيإ اوصصخو ؛ ةظيرق ىنب ىلع ريضنلا ىنب اواضفف ءاضيأ مكحلا

 لئاسم ةيالا ىفو « ةيالا نم مظنلا هجو وه اذهف « ريضنلا

 هيفو ' عفرلابابلك حورجلاو نسلاو نذآلاو فنآلاو نيعلا : يناسكتلا أرق ( ىلوألا ةلأسملا 0



 8 ةيالا«نورفاكلاه كتئلواف هللا ل زنأ امب محي مل نمو»ىلاعتهلوق

 : ىناقع نمو يمت اك

 متين اك ىأ 4 اليلق انمت ىتايآب اورتشتالو ل لاقف « ةبغرلارمأب هعبتا ةبهرلا رمأ ركذ املو

 ىف عمطلا لجل ليدبتلاو ريبغتلا نع ماهنأ كإذكف : ةهرلاو فوملا لجال ىكح 21

 « ةلقلا ةباغ ىف مهنم يس د ليلق ايندلا عاتم لكذاف . ةوشرلا ا م

 ليلق هنويستكت ئذلالاملا كاذكف .ةغفتملاو ءاقبلاو ةكربلا ةليلق نوكن اتم اهنوكل ةوشرلاو

 . امل ةيامنال ىتلا تاداعسااو ؛دبوثملا باوثلاو نيدلا هبيسب نوعيضت متنأ مث « ليلق ند

 ءاسؤرلانم فوخلل ؛« نيرمآلا عومجم ليدبتلاو فيرحتلا ىلع مبمادقا نوكي نأ اضيألمتحو

 ةءاندلا نم امهنم دحاو لكىفام ىلع هبنو نيرماألا نم هللا مبعنم املو ؛ ةماعلا نم ةوشرلا ذخالو

 . ليديتلاو فيرحتلا نم عنملا ىف اعطاق اناهرب كلذ ناك طوقسلاو

 ديدشلا ديعولاب رهابلا ناهربلا اذه عبتأ هنإ مت

 « نورفاكلا مث كنئلوأف هللا لزنأ امم محي لنمو ١) لاقف

 :ناتلاسم هيفو

 هللا كح فيرحت ىلع مهمادقا ىف دوهيلا ديدهت مالكلا اذه نم دوصقملا 4 ىلو ألا ةلأسملا ١

 : اولاقو ةاروتلا ىف هيلع صوصنلا هللا كح اوركنأ امل مهنأ ىنعي ؛ نصح ا ىتازلا د> ىف ىلاعت

 ةاروتلاو ىسومب ال ناعالا مسا نوقحتسي ال « قالطالا ىلع نو رفاك مهف ,« بجاو ريغ هنإ

 .نارقلاو دمحم الو

 سيل : ةمألا روهمج لاقو . رفاكوهف هللا ىصع نم لك: جراوخلا تلاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ريغب مكح نم لك نأ ىف صن اهنإ :اولاقو ةيآلا هذبب اوجتحا دقف جراوخلا امأ ٠ كلذك رمآلا

 أ اذان رك ناك جالوت اقل لزنأ ام ريغب مكح دقف تنذأ قم: لو! رفاك ورفض

 دوما ف كلر ديزل هذه نأأ 01901 يكل اهمها نع هولا نورتمللاو نزل

 نم مهنمو « ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب رابتعالا نال فيعض اذهو ؛ مم ةصتخم نوكتف
 هللا لزنأ امب مركحذ قبس نيذلا ءالؤه نه كحي مل نمو دارملا :لاقف لاؤسلا اذه عفد لواح

 هيفلخدأ مالك(هللا لزنأ امب محي ل نمو) هلوق نآل فيعض اضيأ اذهو ؛ نورفاكلا مث كئلوأف

 لزنأ امب كح مل نمو دارملا : لوقي نم لوقو . مومعلل نوكيف « طرشلا ضرعم ىف «نم» ةملك

 نود ٍرفك وه : ءاطع لاق : يناثلا . زئاج ريغ كلذو صنلا يف ةدايز وهف مهركذ قبس نيذلا نم هلبا
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 هذ هر هس ه دن

 0 نمو القمم نا آي اوشتالَو نوَشْحاَو سأنلا اوَصْحت ال

 5 َنوَرفاَكْلا م كتوم كانا

 . ملعا هللاو « ةديبع أو ىتاسكلاو ءارفلا لوق وهو ؛ هب بتكي ىذلا ربخلا

 اذهو «رابحالاو نوينابرلاو نويينلا ةاروتلاب مكحي هنأ ىلع ةيآلا تلد (ةسداسلا ةلأسملا))

 رابحالاو « نيدتجلاك نوينابرلا نوكي نأ تبثف ؛ رابحالا نم الاح ىلعأ نيبنابرلا نوك ىضتقي
 !تالقلا داك

 : ناتلأسم هيفو (هللا باتك نم اوظفحتسا اهبل لاق مث

 دز 1 ىاثلا "تقي حلف طفي نأ ليوأألا : نيه وب لع: هتلا فاتك ظفح «ىلو ألا ةلأسملا)

 ٠ هوظفح نأ : امهدحأ : نيهجولا نيذه نم هباتك ظفح ءاملعلا ىلع هللا ذخأ دقو عيضي الف ظفح

 ارش اوامهءالو هماكحأ اوعيضيال نأ: ىتاثلاو « مهتتسلأب هوسرديو مثرودص ىف

 نأ : هرقل ناهجو هيف (هللا بأ 5 اوظفحتسا اك هلوق ىف ءابلا (ةيناثلا ةلأسملا )

 1 نركع لل اوكي تأت ىلاتلاو ا لظفكتس ا ام ءابلكلا قيمي لع راج الا ةلبخ فوك

 . جاجزلا لوق وهو ؛ اوظفحتسا

 ىلع ءادهش اوناكرابحالاو نوينابرلاو نويينلا ءالؤه ىأ « ءادهش هيلع اوناكو )ل ىلاعت لاق 7

 امنوظفحيو ةاروتلا ماكحأ نوضمب اوناك مرج الف « هللا دنع نمو قدصو قح> ةاروتلا ىفام لكنأ

 . رييغتلاو فيرحتلا نع

 (قوشخاو سانلا اوشخت الفإ ىلاعت لاقمأ

 نم ةاروتلا ماكحأ ءاضماب نيمناق اوناكرابحالاو نيينابرلاو نييبنلا نأ ررق امل ىلاعت هنأ معاو

 نم مهعنمو؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر رصع ىف اوناك نيذلا دوهيلا بطاخ ؛ ةالابمريغ

 . رييغتلاو فيرحتلا

 ناكاملو ؛ ةيغرو عمطاوأ ؛ ةبهرو فول نوكي نأو دبال فير حتاا ىلعموقلامادقإ نأ ملعاو

 مكابإ ىنمملاو ( نوشخاو ساناا اوشختالف ) لاقف هركذ ىلاعت مدق عمطلا نم اريثأت ىوقأ فوخلا

 مهيلع ةبجاولا دودحلا مهنع اوطقسنق « فارشألاو كولا او سانلا نم فوخلا ىناتك اوفرحت نأو

 لب « سانلا نم نيفئاخ اون وكحت الف « منع ىلاعت ِهّللا فيلاكت طوةسفف ليلا اوجرختستو



 3 ةآلا «رونو ىده اهنف ةاروتلا انلزنأ انإ» ىلاعتهلوق

 اوناك نيذلا نييينلا ديري (اوداه نيذلل اوملسأ نيذلا نويينلا اهب مكحي) هلوق (ةشلاثلا ةلأسملا)

 امتإ « باتك مبعم سيل ءاييناألا نم اذولأ ليئارسإىنب ىف تعب ىلاعتهللا نأ كلذو « ىسوم دعب

 ٠ اههارح اومر<و املالح اولحيو اهضئارفب اوموقيو اهدودح اودحب ىتح ةاروتلا ةماقاب مهتعل

 (اودسأ نراذلا ناوينتلا) هلوق ى ةدئافلا اف ؛ التس نركك نأو دبآل ن6 لق لاذ

 نم ءايبنالا نم ناف «ةأروتلا ل اوداقنا ىأ (ازتلطأو ةاريه ةارالاا 01 هيف انلق

 ىموم ثعبم نم اوناكن يذلا مث ةأروتلا ل نيداقنماوناكنيذلاو « ةاروتلا ةعيرش هتعيرش نكت مل

 نألمتح : ىدسلاو ةدانةو ةمركعو ىرهزلاو نسحلا لاق : ىناثلا . مالسلا امهملع ىبيع ثءعبم ىلإ

 ٍلسو هيلع هللا ىلص هنآل كلذو « مالسلاو ةالصلا هيلع دسم وه اويلسأ نيذلا نييينلاب دارملا نوكي

 ىلاعت هلوقك ء هل |يظعت عمجا ظفلبركذ امنإو «ةاروتلا مح اذه ناكو مجرلاب نييدوبلا ىلع

 ريخلا لاصخ نم هيف عمتجا دق ناك هنأل كلذو (سانلا نودسحي مأ) هلوقو (ةمأ ناك يهاربإ نإ)

 نال ئراصنلاو دوهلا لع در اذه -: ىترابنألا نبا لاق :كلاثلا : ةايبناألا رثك ال الصاخ ناكام

 (اوملسأ نيذلا نويينلا اهب مكحي) ىلاعت لاقف ؛ىراصن وأ دوبي مهلك ءايبنآألا : نولوقي اوناك مهضعب

 : عبارلا . هفيلاكتل نيداقنم هلل نيملسماو ناك لب « ةينارصنلاو ةيدوهلاب نيفوصوماوناكام ءايبنألا ىنعي
 مالسالا ونامبالا ةاروتلاب كلا نم مهدوصقم ناكنيذلاىنعي (اوملسأن يذلا نويينلا) هلوقب دارملا

 دوهملا ءالؤه ةقيرط حبق ىلع هيبذتلا هنم ضرغلاو ؛ هفيلاكتل دايقنالاو ىلاعت هللا ماكحأ رابظإو

 . ماوعلا عابتتساو ةوشرلا ذخأ ةاروتلاب ركحلا ءاعدا نم مهضرغ ناف ؛ نب رضأملا

 نروكحب امنإ نييبنلا نأ ىنعملا : لوألا : ناهجو هيف (اوداه نيذلل) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 ريخأتلاو ميدقتلا لع ىنعملا نوكي نأ زوحب :ىناثلاو « مهنيب ايفو مهلجأل ىأ « اوداه نيذللةاروتلاب

 . اوماسأ نيذلا نويينلا اهب كح اوداه نيذلل رونو ىده اهيف ةاروتلا انل زنأ انإ ىنعم لع

 مه : سابع نبا لاقف رابحالا امأو . هريسفت مدقت دقف نوينابرلا امأ (ةسماخلا ةلأسملا)

 ملاعلل كلذ لاقي « ءاحلا رسكب «ربح» وهامتا : ءارفلا لاق « هدحاو ىف ةغللا لهأ فلتخاو : ءاهقفلا

 < كاكاو تكا تجاصت نؤك هلاك ردسي تنك ىذلا ربحلا ناكمل مسالا اذهب ىعس امتاو

 : ىعمجالا لاقو . اهحتقو ءاحلا رسكبربحو ربح وه : ثيللا لاق . ءاحلاتفب ربح : لوقي ةديبع وبأ

 ىفو « نيسحتلا وهو ريبحتلا نم هلصأ : موق لاقف هقاقتشا امأو « ربملا وأ ربحلا وهأ'ىردأ ال

 كلو « نيزملا ءىشلل ربنا و « هؤاممو هلامج ىأ «هربسو هربح بهذ رانلا نم لجر هلي ثيدحلا

 نم هقاقتشا : نورخآ لاقو . هب ملاعلا يمس مرجال ةبقنملاو لامجاو ةليضفلا ماسقأ لمكأ ملعلا ناك



 هلل 1 يده ايف ةاررتلا انلرنأ ان اد للاتت هلق م
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 ودان رلا واود اه نيدللا ويلف يذلا نيوينتلا اع محب رون وىدهاهف ةاروتلا انلزنأ انا إل ىلاعت هلوق

 «ءادهش هيلع اوناكو هللأ تاتكأ نم اوظفحتسا ا رابحاللاو

 اذ كانا ف مل بيغرتو ٠ مجرلا بوجول نيركنلا دوهيلل ىلاعت هللا نم هيبنت اذه نأ معا

 لئاكم ةيفو 6 مهلا نيثوديملا ءاشاألاو مثرابحأ ىلسم 0 مهمدقتك

 لوصح بجو 2 هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ةرااغملا ىضتعي فاعلا «ىوآلا ةلاسملا)

 نايب رونلاو ؛فيلاكتلاو عئارشلاو ماكحألا نايب ىلع لوم ىدهلاف ؛ روالاو ىدهلا نيب قرفلا

 ىنلا هيف نوتفتسي اواج ىذلا مكحلا نايب ىأ «ىده اهيف» جاجزلا لاق . داعملاو ةوبنلاو ديحوتلا

 قح ملسو هيلع هللا للص ىنلا قنا نأ ناي رف ود ملسو هياع هللا لص

 هتروريص لع ليلدلا ماق اذا الا انيلعمزال انلبقنم عرش نأب نولئاقلا جتحا (ةيناثلا ةلأملا)
 اك رف رك تال ا د يده ةارودلا ف نأ :.لاق ىلاعتا هنأ هر رقت و ؛ ةياذلا هديب اخوسنم

 0و ىذه هف ناكامل ةيلكلاب مكحلا ربتعم ريغ اخوسنم ناكولو « هعورفو عرشلا لوصأ ىف

 0 رار ىم ك5 219 اف دل كرضأب قاعي اما لعروتلاو ىدحلا لمحت نأ نكم الو

 تأزت اا ةبآلا هذه أ اضيأو 8 رالدكلا مزأ نيدلا لأ اكمام وه حم امهنم دارملا ناك

 نأ ىف اننلخا ناو اناآل .ءةيآلا ىف ةلخاد ةيعارشلا ءاكحلا#لا نوكت انأو دي الف ءككرلا ةلأسم ىف

 نوكي نأبحب ةيآلا لوزن ببسنأ ىلع انقفاوت انك . ال مأ اهيف لخدي له ةيآلا لوزن ببس ريغ
 أف الخاد
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 مءاج دق باتكلا لهأ ايد

 نم ةرثف ىلع ل نيبي انلوسر

 ةيآلا «لسرلا
 ةيالاءهموقل ىسوم لاق ذإو»

 «ةسدقملا ضرآلااولخدا موقاي
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 ةيالا «نيرابج

 ايلعدت نلرانإ ىمدماب ايلاقد
 ةيآلا «اهبف اومادام ادبأ
 ةيالا «مهيلع ةمرحم اهناف لاق

 دا اذ ىلع لئاو

 ةيآلا «قحلاب
 ةيالا «كدي ىلإ تطسب نئل

 ىلا وك ترا دينا نإ
 ةيآلا «كمتاو
 ةبالا «هيخأ لتقهسفن هل تعوطف

 ةيآلا «ابارغ هللا ثعبف»

 قب لع انيت؟ كلذ لج أنم»

 ةيآلا «ليئارسا

 هللان وب راحكنيذلاءازجامتإ»

 ةيالاءهلوسرو

 هللا اوقتا اونهآ نيذلا امأ اي

 ةيآلا«ةليسولا هيلإ اوغتباو

 مهنأول اورفك نيذلا نإ»

 «ءاعيمج ضرالا قام

 ةيآلا «ةقراسلاو قراسلاو»

 «هبلظ دعي نم بات نفد

 كنرح ال لوسرلا _ اهأايد
 ركل نوعراسي نذل

 «هتنتف هللادرب نمو»

 مثدنعو كنوركحي فيك ود

 «هللأ مكح اف ةأروتلا



 هحفص

 ج  ىزأرلا رخفا مامالل ركل ريسبتلا نم ردع داليا زكا نم روف

 6 مهرفك ومهقاثيم مهضقناف 2ىلاعتهلوق هرب
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 «ميرم ىلع رطوقو ممرفكبود

 ةيالا«حيسملاانلتقانإ ملوقود

 هن اوفلتخا يذلا نإو»
 «هنم كش ىل

 الإ باتكلا لهأ نم نإو»

 ةيأالا «هتوه لبق هب ننمؤيل

 ةيالا «اوداهنيذلا نم ملظبف»

 «للعلا ف نوخسارلا نكل»

 انيحوأ اي كيلإ انيحوأ انإ»
 ةيآلا «حون ىلإ

 «املكت ىسود هلأ مكود

 «<نيرذنمو نيرشبم السر»

 لأ ان ذبتي كنا نكح

 ةيآلا «كيلإ

 اودصو اورفك نيذلا نإ»

 ةيآلا «هللا ليبس نع
 لوسرلا مءاجدق سانلااممأاي»

 ةيآلا «كبر نم قحلاب

 ىف اولغت ال باتكلا لهأاي»

 ةيآلا قىند

 نأ حيسمملا ككتسف كلو

 ةيآلا هل ادتغتن وكي

 «ناهرب ؟ءاجدق سانلا امأايد
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 «دوقعلاب
 «ماعنالا ةميه 1 كحد
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 ةيآلا «ديصلا
 اولحت ال اونمآ نيذلا امأ ايد

 الا ع ما
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 «مدلاو ةتيملا كيلع تمرح»
 انهرفك نيذلا سني مويلا»

 « نرد نم
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 دقف نامبالاب رفكي نمو»

 «هلمع طبح

 ىلإ متق اذإ اونمآ نيذلا اممأاي»

 مكهوجو اولسغاف ةالصلا

 ةيالا «قفارملا ىلإ ميديأو

 «رفس ىلعوأ ىضرم تنك نإ ود



 ةحفص

 ىزارلار خفلا مامالل نك ريسفتلا نم رشع ىداحلا ءزجلا سروهف
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 ةيآلا ا
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 ئزارلا حفلا مامالل ريكلا ريس

 متبرض اذإ | ونمآن يذلا اهمأ اي >ىلاعت هلوق
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 ةحفص

 مل تقأف مهيف تنك اذإودىلاعتهلوق +

 نإ

١ 

1 

 1ع

5 

 ةيالا «ةالصلا

 نينم ْوملا لع تناك ةالصلاذإ»

 «ءاتوقوماباتك

 ةيالا«موقلاءاغتبا فاونمتالو»
 تاتكلاو كلل كانت نأ ءانإ

 ةيآلا «قحلاب
 نذلاا نع لدا ل

 «مبسفنأ نوناتخي

 ةيالا «سانلا نم لوفختس و

 «مهنع مل داجءال وه متأاهد

 ةيآلا «أءوس لمعي نمو»

 ةيآلا ءامتإ بسكي نمو»

 «هتمح ر وكيلعهللا لضفالولو»

 «رهاوجن نم ريثك :فريخال»

 ءاغتبا كلذ لعفي ::رمو»

 «هللا ةاضرم

 ةبالا«لوسرلا ققاشي نمو»



 ةيالا«ةاروتلا مهدنعو كلن و.كح فيكو »ىلاعتهلوق فرعا

 (نيطسقملا بحي هللا نإ طسقلاب مهنيب مكحاف تمكح نإو) ىلاعت لاق مث

 : مجرلاب اني مك طابت >الاو لدعلاب موي مكحاف ىأ

 كال أسم هيفو (هلل محا ف ةاروتلا مثدنعو كن وكحي فيك و )) ىلاعت لاق م

 هايإ دوملا ميكحتب مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل ىلا عت هللا نم بدجعت اذه «لوالا ل أسلا)

 7 هنودقتعي اع اولدعف« مكحلا كاذ لويق مهكرث 3 ىازلا لو 0 ةأروتلا َّق ع عع

 3 هوجو نه ةعقاولا هذه َّق مثدانعو م,لبجرهظ مرجالف 8 ةصخرلل ايلطالطاب هنودقتءيام لإ يي

 3 لطيم 1 هيف نودقتعي م 5 لإ معاوعر ِ قراشلإو 2 مهماتك ّ نع مودع 2 امدح

 مهب رتغي الل مثدانعو مهلهج لاح كلاعت هللا نيبفاكووكجلا نأ ,دعب هك نع مهضارعا :.كلاثلاو

 الاؤس انبهو ؛ هللا مأ ىلع نيظفاحملا نمو هللا باتك لهأ مهنأ رتغم

 9 بارعالا نم هعضوم 5 (هللأ ل امف) هلوق «لواللا لاؤسلا)

 أريخ عفت رب نأ امأو « مثدنع» اهريخ ار ىهو؛ ةاروتلانمالاح بصي نأ امإ : باوجلا

 نأ كلب كو لخلل ان وك ل نأ امإ وأ جلاعت هللا محي ةقطان ةاروتلامهدنعو : كلوةك اهنع

 ؟ هريعل عنصت ف باوصلاب كيلعريشيو كحصنب كز كدع : لوقت ميكحتلا نع مهنغيام مثدنع

 ظفللا رهاظ ىلع ىنم هيف رمآلا : باوجلاو ؟ ةاروتلا ثنأ ل «ىلاثلا لاؤسلا)

 انلبق نم عّئارشو ةاروتلا مكح نأ ىلع ةيآلا هذ. ةيفنحلا نم ةعامج جتحا 4«ةيناثلا ةلأسملا)
 ًايوجو قف نازقلإ كك | يوتلا كج ناكل كلذك نانا ناو بيتيس ومر شي مام انيلع مزال

 مآل ؛ : مجرلاوهو صاخل ا رمأللا اذه دارملا ال. ايف رطل نع : عرشلا نكللا هم محلا بلط

 ميكحتلاب ةصخرلا اويلط

 فوطعم (نولوتي مث) هلوق «نينمؤملاب كتل 0 مثرإ ىلاعت لاق مث

 الل درك نأ روحو تاركا ف اىدلا هللا مح ىلا ةراشا (كلذ) هلوةو (كنومك<) هلوق ىلع

 اراك لاو ةأروتلاب نيئمؤملاب ماموىأ : .٠ لوألا: هوج وةيف (نينمؤملابكئاوأ امو) هلوقو 5 ميكحتلا

 نع ريغ وهو ادبأ نونمؤي ال منا رابخا : نينمؤملاب كنار | : : ىاثلاو 3 بم ناعالا نوررظي

 نيدقتعمب الو كب نينمؤم مهاف كنم مكح ا اوبلط ناو مهنا : ثلاثلا . ىضاملا نعال فياتسملا

 طقفايندلا اصم ليصحت مثدوصقم كاز هش مل ناكل 2 هنأ لع لدي كاذو ؛ ككح ةخح ىف

 ىلاعت هلوق هلوأو ٠ رشع ىلاثلا ءزجلا ىلاعت هللا ءاش نإ هيليو ٠ رشع ىداحلا ءرجلا مت

 هلاك! يلع هلل ناخأبا ةتانلا ىلإ رونو يده اهيف ةاروتلا انل زنأ انإ)



 معو ةيآلا « مهلع قماح منيب مكحاف كٌواج ناف» ىلاعت هلوق

 ماجحلابسكو لحفلا بسعو ىغبلا رهمو محلا ىف ةوشرلا تحسلا : لوقةنف اذه تفرع اذإ

 :رعاوع لاذ ىوو :اةيضاحملا [5؟واحكتساالا 5 هاكر ناناكلو هللا نمو را عر لكلا 0

 ىلإ ج3 هلصأ طا دك صقل ؛ م دازو . دهاجب و ةريره ىأو سابع نباو ىلعو نامثعو

 0 هبحاص هيفخم ثيحب راع هلوصح ىف نوكيو « ةكرب فا كي ال ئذلا كيلا مارحلا

 ةلاحمال اتحس ناكف :؛ كلذك ةوشرلا ذخأ نأ مولعمو

 قلشلا لاق: لوألا )اكو (تحشلا نولاك 1 كبنكتلا نؤءابطراهلوذأق 0 ةلأسملا)

 ىلا تفتاي الو هسمالك عم ةوشرب هاوعد ىف الطبم ناكن م هاتأ اذا ليئارسإ ىنب ىف احلا ناك

 رود ممٌوأرقف ناك: مبضعب لاق : ىناثلا . تحسلا 00 بذكلا عمسي ناكفذ' ,؛ همصخ

 نولك أبو ءاينغالا بيذاكأ نوءمسي اوناكءارقفلاف  ةيدوهيلا نم هيلع مهامىلع اوميقيل الام مُئاينغَأ
 نولاكأ « ةاروتلا ىلإ امنوبسني اوناك ىتلابيذاك الل نوعامس : ثلاثلا . مهنم هنوذخأي ىذلا تحسلا

 (ابرلا مذخأو) ىلاعت هلوقل ابرلل

 مهف محلا نيب هريخ ىلاعت هنا مث (مهنع ض عا وأ مهنيب مكحاف كؤاج ناف ) ىلاعت لاق مث

 . .الؤه فاتخا مث ء صاخ ىمأ ىف هنأ : لوألا : نيلوق ىلع هبف اوفلتخاو « مهنع ضارعالاو

 ال مجرلاو دلجلاوه هدح ناو نصحلا انز ىفهنا : ىرهزلاو دهاجمو نسحلاو سابع نبا لاَقف

 ةيد مهتيد تناكو فرش ريضنلا ىب ىف ناكو ء ريضنلاو ةظيرق ىنب ىف دوهملا نم لتق ليتق ىف هنأ
 : ثلاثلا . ءاوس ةيدلا لعجج سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ اوك احتف , ةيد فصن ةظيرق ىفو « ةلماك

 مهنع ضرعأ ءاثش ناو مهف مكح ءاش ناف؛ مهل ةمذ ال نيذلا نيدهاعملاب صتخم رييختلا اذه نأ

 لاق نم مهنف اوفلتخا مث ءرافكلا نم هءاج نم لك ىف ةماع ةيآلا نأ (ىناثلا لوقلا)ل
 ركب ىنأو ءاطعو ةداتقو ىعشلاو ىعخنلا لوق وهو ؛ خوسنم ريغ ماكحألا رئاس ىف تباث مكحلا

 وهو (هللا لزنأ امب مهني كحا نأ و) ىلاعت هلوقب خوسنم هنإ : لاق نم مهندو ؛ لسم ىل أومصالا

 نيب محي نأ نايلافملا 5 اح لعبحي هنأ ضفاتعلا "بهذه وا, ةمركغو دهاجو قلنا سابعنا لوق

 نيذلا نودهاعملا امأف : محل ًاراغص مهلع مالسالا مكح ءاضمإ ىف نال .هيلإ اوكاحت اذإ ةمذلا لهأ

 اذهو « كلذ ىف ريختي لب مهني مح نأ كاملا ىلع بجاوب سيلف ةدم ىلإ دبع نيبلسملا عم مل
 . نيدهاعملاب صوصخم ةبآلا هذه ىف ىذلا رييختلا

 هيلإ نومك احتيال اوناك مهنأ : ىنعملاو (ًائيش كورضي ناف منع ضرعت نإو) ىلاعتلاق مْ

 مهيلع قش ممل ةموكحلا ىبأو مهنع ضرعأ اذاف؛ مجرلا ناكم داجلاك« تفخاألاو ليشألا بلطلالا

 , هل مهتوادع هريضت ال هنأ ىلاعت هللا نيف, هل ءادعأ اوراصو مهنع هضارعإ
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 مهناف ةلزتعملا امأ . ةيردقلا لع تابآلادشأ نم ةيآلا هذهو : نمآل كلذ لءفولو ؛ كرشلاو كلا

 ىأ (نوذتفي رانلا لع) ىلاعت لاق « باذعلا ىه ةنتفلا نأ : اهدحأ : اهوجو ةنتفلا ريسفت ىف اوركذ
 هللا درب نمو ىنعي , ةحيضفلا ةنتفلا : اهيناثو « هقافنو هرفكلهياذع ديرب هنأ : انهه داركلاف « نوبذعي

 :اهعبارو « الاض هتمستو هلالضب محلا ؟ لالضالان مدارملاو « هلالضإ : هتنتف : ثلاثلا . هتحيضف

 اهئادأب موقي الو اهكرتي هنإ مث « فيلاكتلا نم هيلتبي امف هرابتخا هللادري نم ىنعي « رابتخالا ةنتفلا

 . اعفن الو اباوث هللا نم هل كلمت نلف

 هللا دري مل: اهدحأ : اهوجو هيف اوركذذ (مهمولقرهطي نأ هلا دري ل نيذلا كئلوأ )ل هلوق امأو

 ؛ مه ولق ىف عجنت ال اهنا فاطلالا كلتىف ةدئافال 1 لع ىلاعت هنآآل «فاطلالاب مهبولق دمب نأ

 اذهنأ : اثلاثو « مهرفك ىلع ةلادلا ةمشحولاو مثلاو جرحلا نع مهمولق رهطي نأ هللا درب مل: اهيناثو

 « هلامعأ ءوسو هلاعفأ حبق ببسب هيلإ تفتلم ريغ هنأو « ىلاعت هللا دنع هعقو طوقس نع ةراعتسا

 . ارارم مدقت دق هوجولا هذه نع مالكلاو

 هللا ىلص لوسرلا عالطاب مرتس كتبه نيقفانملا ىزخو (ىزخ ايندلا ىف هلل ىلاعت لاق 7

 صن نامك ىفمهبذك روهظب مهتحيضف دوهبلا ىزخو ؛ لتقلا نم مهفوخو مهبذك ىلع سو هيلع

 . مهنم ةيزجلا ذخأو مجرلا باحيإ ىف ىلاعت هللا

 . رانلا ىف دولخلا وهو (مظع باذع ةرخآلا ىف ملول ْ
 : لئاسم هيفو (تحسلل نولاكأ بذكلا نوعامسإ) ىلاعت لاق مث

 «ناكث يح ءاحلاونيسلامضب (تحسلا) اسكلاو ورمعوبأو ريثكنا أرق (ىلوأل ةلأسملا)

 لقنو  هتحس : نمردصملا ظفل ىلع ءاحلا نوكسو نيسلا عفرب ةزمحو مصاعو عفانو صاع نبا أرقو

 . تاغل اهلكو « ءاحلا نوكسو نيسلا رسكب تحسلاو ؛ نيتحتفب (تحسلا) فاشكلا بحاص

 نم هلصأ :جاجزلا لاق : لوألا : اهوجو «تحسلا» ظفل ىف اوركذ (ةيناشثلا ةلأسملاإ)

 كسلا | ا ودخأب اوناك ىلإ امشرلا تيمسو (باذمب مكتحسيف ىلاعت لاق هلضاتسا اذإ هم
 هللا قحمي) ىلاعت لاق , ةكربلا توحسم هنأل وأ  مهلصأتسي ىأ « باذعب مهتحسي ىلاعت هللا نآل امإ

 اذه لثم نآل لوألا هجولا نم بيرق اذهو « راعلا هنم لصح مارح هنا : ثيللا لاق ىناثلا (ابرلا

 لاقي « عوجلا ةدشتحسلالصأ : ءارفلا لاق : ثلاثلاو ءاهلصأتسيو ناسنالا ةليضف تحسي ءىثلا
 هرشلا ةدش هيلع لمحت مارح تحسلاف . ادبأ اعئاج الإ قليال الوك أ ناك اذإ ةدعملا توحس» لجر

 ديدش عوجلا ديدش ناكنم نآل « لوألا نم بيرق اضيأ اذهو « ةدعملا توحسم ناكن م هرشك

 هيبتشيو ماعطلا نم هيلا لصي ام لك لصأتسي هناكف هرشلا



 عسل ةيالا«ًائيش هللا نم هل كلمت نلف هتنتف هلأ درب نمو»ىلاعتهلوق

 |[ اورذحاف جرلاب كممأ نإو . اولبقاف دلجلاب كرمأ نإ : اولاقو

 : مالسلا هيلع ليربج هل لاقف ؛هب اوذخأب نأ اوباف مجرلاب ليربدج لزن كلذ نع ملسو هيلع هللا

 لاقي كدف نكسي روعأ ضيبأ درمأ اب اشد وفرعت له : لوسرلا لا ف (ايروص نبأ» مهيبو كنيب لعجا

 لوسرلا هل لاقف . كح هب اوضرف ء ضرالا هجو ىللع ىدوع ملعأ ا 5 اولاق ؟ ايروص نا : هل

 روطلا مكقوف عفرو ىسومل رحبلا قلف ىذلا وه الإ هلإال ىذلا هللا كدشنأ : ٍلسو هيلع هللا لص

 ىلع مجرلا هيف نود ل اه ارطو كالحو ماك جعل لا ع را

 انيلعلزني نأ هتبذك نا تفخ : لاقف ء دوهلا ةلفس هيلع تدثوف« معن : ايروص نبا لاق ؟نصحلا نم

 هلإال نأ دبشأ : ايروص نبا لاقف « هتامالع نم اهفرعي ناكءايشأ نع هللا لوسر لأس مث  باذعلا

 هللا ىلص هللا لوسر ردأ مث ؛ نولسرملا هيرشي ىذلا ىترعلا ىاالا ىنناا هللا لوسر كنأو هلل الإ

 . هدجسع باب دنع اجرف نيينازلاب ملسو هيلع

 مجرلاناكمداجلااوعضوىأ (هعضاومدعب نمملكلا نوفرحب) هلوق : لوةنف ةصقلا تفرع اذإ

 دلجلاب دمي كرمأ نا ىأ «اورذحاف هوتؤت مل ناو هوذخن اذه من وأ نا نولوي) ىلاعت هلوقو

 . اوليقتالف مجرلاب كرمأ ناو : اولقاف

 للص هللا لوسر نع حيص هنأل : لاق. مجري ىذلا بيثلا نأ هللا هحر ىعفاشلا بهذم نأ معاو

 « دوصقملا تبث دقف لوسرلا نيد نم ا بيثلا جريرمآلا ناك ناف ؛همجريرمأ هنأ ملسو هيلع هللا

 كلذ "نؤكي نأ بجو البلا هلع موشي ةعيارع"ف« كيئاع“لعاألا 'كلذب رمأ اعإ ناك كاد

 ىفأ امل سو هيلع هللا ىلص هلا لوسو نأ : لوز الا-:! نايك ودلع قديس تان 0 فدا

 نا : قاثلاو (هوعبتاف) هلوقل ءابجاو كلذىف هب ءادتقالا ناكةلأسملا هذهىف ةاروتلا ةعيرش قفو لع

 لديام انعرش ىفدجوي مو, خسانلا ناي رطىلإ هؤاقب لصألاف مالسلا هيلعىسوم عرش ىف اتباث ناكام

 انيتكو) ىلاعت هلوق نأ ىلع ءاسلعلاعمجأ قيرطلا اذه. و ءايقاب نوكي نأ بجوف ؛ محلا اذهخسن ىلع

 . انعرشفف قاب هكح (سفنلاب سفنلا نأ ايف مهلع

 «ائيش هللا نه هل كلمت ناف هتنتف هللا دري نموزإل لاق دوهملا ءال ؤه حتاضف ىلاعت هللا حرش املو

 بيقع اروكذم ظفللا اذه ناكامل هنأ الإ . دسافملا عاونأ عبمم لمتح ةنتفلا ظفل نأ معاو

 ىلا تايرفكلا كلت ةنتفلا هذه نم دارملا نوكي نأ بجو ىلاعت هللا اهحرش ىتلا مهرفك عاونأ

 هنع كإذعفد لع دحأ ر دقي نلف هتلالضو هرفك هتلادرينمو : دارملافريدقتلا اذهىلعو . اهركذ مدقت

 ( مهمواق رهطي نأ هللا دري مل نيذلا كئلوأ )) لاقف اذه ىلاعت دكأ مث

 نم هبلق رهطي مل هنأو ؛ رفاكلا مالسإ ديرم ريغ ىلاعت هللا نأ ىلع ةيآلا هذه تلد : انباحصأ لاق

 6١١ /برخف -م.»



 ةيآلا مهيصاوم عل ندع لكلا نوفر 2و ىلاعت هلو 11

 مهئاَقلِإ رع ةرابع رفكلا ىف 1 كلذكف . اعيرس هيف عقو ىنعم دام هيف

 مههاوفأب انمآ اولاق نيذلا نم) هلوقو ءةصرف هيف اودجو ىته هوجولا عرسأ ىلع هيف مهسفنأ

 مهبولق نمؤت لو انمآ مههاوفأب اولاق نيذلا نم : ريدقتلاو « ريخأتو ميدقت هبف (مهبولق نموت ملو

 . نوقفانملا مث ءالؤه نأ كلت لو

 (كوتأي مل نيرخآ موقل نوعامس بذكلا نوعام اوداه نيذلا نمورإل ىلاعت لاق م“

 : ناتلاسم هفو

 هلوق دنع مت امنإ مالكلا نأ : لوآلا : نيهجو انهه جاجزلاو ءارفلا ركذ «ىلوألا ةلأسملا)

 ريدقتو (نيرخآ موقل نوعامم بذكلل نوعامس) هلوق نم مالكلا أدتبي مث (اوداه نيذلا نمو)

 لكلا فصو كلذ دعب مث ء دوهيلا نمو نيقفانملا نمرفكلا ىف نوعراسي نيذلا كنزحال : مالكلا

 . نيرخآ موقل نيعامس مهنوكب

 نيذلا نمو) هلوق نم أدتبا مث (مهبولق نموت ملو) هلوق دنع م مالكلا نأ (ىناشلا هجولا )

 نيذلا نمو : ريدقتلاو «. فوذح ةفص (نوعاعس) هلوقف ريدقتلا اذهل لعو (بذكلا نوعامس اداه

 . نوعامش مهىنعي « فوذحم أدتبم ربخ : ليقو . نوعامس موق اوداه

 نولباق هانعم نأ : لوالا : نيهجو (بذكلل نوعامس) هلوقىف جاجزلا ركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا إل

 هنمو « هنم لبقتال ىأ نالف نم عمستال : لاقي اك «لوبقلا هنم داريولمعتسي عمسلاو « بذكلل

 هللا نيد ف بيذاك آلا نم مثَواسؤر هلوقياموه هنولبقي ىذلابذكلا كلذو . «هدمح نمل هللا عمسو

 . سو هيلع هللا لص دمحىف نعطلا ىو ؛ ةأروتلا فير ىف ىلاعت

 هلوق ىف ماللاو ,عامسلا سفن (بذكلل نوعامس) هلوق نم دارملا نأ ( ىناشلا هجولاوإل

 مل نيرخآ موقل نوعامس) هلوق امأو . كيلع اوبذكي كل كنم نوعمسي ىأ « ى مال (بذكلا)

 ؛ كرابخأ مهيلإاولقنيل دنع اورضحبملو كوت أيل نيرخآ موقل سيساوجو نيعأ مهنأ ىعملاف (كوتأي
 لجأ ملسو هيلع هللا بص هللا لوسر ىلإ نوعامس ىأ (بذكلل نوعامس) هلوق ريدقتلا اذه ىلعف

 ه1 ل ا مل ل قاب :ناطقنلاوو .ةدايؤلاباهنملا وعتاب ارجع كايلةللعرا ويدكمانأ

 . هنماوعمس ام مهوغلبيل نويع مهو « دوهيلا نم نيرخآ موق لالا

 نمىأ ( هعضاوم دعب نم ملكلا نوفرحب ) لاقفىرخأ ةفصب دورلا ءال وه فصو ىلاعت هنإ 3

 نإ : نورسفملا لاق . همارح مر>و هلالح لحأو هضورف ضرف ىأ ؛ هعضاوم هللا هعضو نأ دعب

 امبمجر دوهملا تهركف ٠ مجرلا ةاروتلاىف انزلا دحناكو . اينزريمخ لهأ قارنا نو ةأ وما والجر

 ؛ نهج اذا, قيناولا(ق هنك نع ةؤاامابل سو هيلع هللا صدتلا لوسر ىلإ اموق | نا كراق  املدرشل



 ١#" ةيآل ارفكلا ىف نوعراسي نيذلا كنزحيال لوسرلا اهأاي » ىلاعت هلوق
 ه7 ات كا 0 ل ل 1 م رت ل 9

 انمآ اولاق نيذلا نم رفكلا ىف نوعراسي نيذلا كنزحال لوسرلا امااب 6

 ٠ رشا هروسس 30 2

 نروعامسم بذكل نوعان ا نيل نمو مهمولق 0 ومهام

 ا اساس هرم سار

ضاوم دعب نم َملكلا وفرح كوني ل نيرخآ موق
 متو نإ ا هع

 ردع ب6 6اس رك اساسه ل ا 0 هه #آ

 هللا نم هل كلع قيجتم هدر ين ارت يما

2-2 

 ةرخآلا مم ىزخايندلا م مهيولق روب 51 3 2 َييداَكك بم

 هراوسهورته ل ّ هر

 مهيب حاف كوب ابن حخلا نوال بذكلا نا 6251١ ميظَعٍب ادع

 هل هد ا ا نب 176 69 ع 66 ه2 هع

 0 ذإو مهع ضرعأما

 مف ةاروتلا مدنعو ََك ونكت 535010 َنيطسُملا ب تع ةيلاازإ دلما
 6 مل _-س ا د

 ه- ا ةيظلع 06

 «87» َنينمْولاب كلو ام كد

 مههاوفأب انمآ اولاق نتا 5 انفال نوعراتمي نيذلا كنوكال 0 اهيأاي) ىلاعت هلوق

 14 ممولق نموت ملو
 نيعراستم مهن وكس انلا ضعب نم لع دق ناكو ؛ 2 فيلاكتلا ضعب نيب امل ىلاعت هنأ لعا

 لوسرلااهمأاي) لاقف « كلذ لجل نزح النأب هرمأو ؛ كلذ لمحت ع هلوسر ريد مرجال رفكلاىلإ

 : لئاسم ةيآلا ىفو (رفكلا ىف نوعراسي نيذلا كنزحال
 عضاومىف ىنلا اهيأاي : هلوقب ملسو هيلع هللا لص ادم بطاخ ىلاعت هنأ لعا «ىلوألا ةلأسملا)

 امااذز هلو قا: ىآثلاو نانهحأ انه < نيعلط لح قادإلإا كسلا اأات :اهلوقب ةظاخ امو رك

 . مظعتو فيرشت باطخ هنا كشال باطخلا اذهو (كبر نم كيلا ل هلا غلب لوسرلا

 ةعراسمب لايت الو متمتال ىنعملاو . نوعرسيو « ءايلا مضب (كنزحيال) ىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 نيملسملا قح ىف ركملاو ديكلا هوجو جارختسا ىف مهلايتحا ببسب كلذو رفكلا ىف نيققاثملا

 عرسأو بيبشلا هيف عرسأ : لاقي هب .مهرش كيفاكو مهيلعك رصان ىتافنييك رشملا ةالاوم ىف مهل ايم فو



 ةيالاءضرآلاو تاومسلاكلم هل هللا نأ ملعت ملأ» ىلاعتهلوت 0

  .رع ةيلاخ ةحيحص ةميزعو ةقداص ةحلاص ةينب بوتي ىأ (حلصأو) هلوق نم دارملا : انلق

 :ضاوعالا الام

 ءاملعلا ضعب لاق ؟ دحلا هنع طقسي لهو ؛ هيلع هللا بات عطقلا لبق بات اذإ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 : هنعةبوقعلا طوقس لع لدي ةيآلا هذه رخآ ىف محرلا روفغلا ركذ نآل ءدحلا هنع طقسي : نيعباتلا

 طقسيال : روما لاقو . اهطوةقس ىضتقي ةيآلا رهاظف . دحلاىه ةبآلا هذه ىف ةروكذملا ةبوقعلاو

 . ناحتمالا ليبس ىلع هيلع ماقي لب ؛ دحلا اذه هنع

 حدمم ىلاعت هناأل ىلاعت هللا ىلع بجاو ريغ ةبوتلا لوبق نأ ىلع ةيآلا تلد (ةثلاثلا ةلأسملا))

 . تابجاولا ءادأبال . ناسحالاو لضفتلا لعفب نوكي امنإ حدملاو « ةبوتلا لوبقب

 ءاشي نمل رفغيو ءاشي نم بدعي ضرآلاو تاومسلا كلم هل هللا نأ ملعت م( ىلاعت لاق 2

 «ر يدق ءىث لك ىلع هللاو

 لبقي هنأ ركذ مث «ةبوتلا لبق قراسلا ىلع ةرخآلا باقعوديلا عطق بجوأ املىلاعت هنأ لعاو

 نمل رفغيو ءامثي رم بذعيف « ديربام كحيو ءاشيام لعفي نإ هل نأ ناش ةقدرأ, تات نإ هجرت

 : ىدحاولا لاق . ةبوتلا ىلع ةقرسلا مدقت ةلباقم ىف هنآلل ةرفغملا لع بيذعتلا مدق امبإو « ءاشي

 بوجوو ؛ عيطالل ةمحرلا بوجوب ملوقو « زيوجتلاو ليدعتلا ىف ةيردقلل ةحضاو ةيآلا

 ةئيشملا ىلإ ةضوفم ةمحرلا نا ىلع ةلاد ةيآلا نألل كلذو . هللا لع ىداعلل باذعلا

 . كلذفانب بوجولاو

 كلم هلهتلا نأ للعت ملأ) هلوق الوأ ركذ ىلاعت هنأل كلذو ؛ محلوق لطبي رخآ هجو هيف : لوقأو

 امإهنأ ىلع لدي اذهو (ءاشي نملرفغيو ءاشي نم بذعي) هلوق هيلع بتر مث (ضرالاو تاومسلا

 انباحصأ ب هذموهاذهو ؛ مبهلإو مهمرو قلخلا كلام هنآل ؛ىرخأ ةرفغملاو ؛ ةرات بيذعتلا هنم نسح

 كلاملاو . تاثدحما عيمج اكلام هنوك لجألل ديريو ءاشيام لك هنم نسحب ىلاعت هنإ : نولوقي مهناف

 هللا نم لاعفالا هذه نسح : نولوي مهناف ةلزتعملا امأ : دارأو ءامش فيك هكلم ىف فرصتي نأ هل

 هلطبي كلذو « دسافملاو ملاصملا ةياعر لجأ لب . ممل اكلامو قلخلل املإ هنوك لجل سيل ىلاعت

 . هانررق اك ةيآلا هذه خيرص



 انما ةيآلا «حاصأو هءلظ دعب نم بات نف»ىلاعت هلوق

 دحلا اذه هيلع يقأ امتا هنأ ىلع لدي (هللا نم الاكت) هلوق : ةلزتعملا تلاق (ةنماثلا ةلأسملا

 فافختسالل اقحتسم هنوكب عطقلا مزل كلذك رمآألا ناك اذإو  ةناهالاو فافختسالا ليبس ىلع

 امهنال ؛ ريظعتلاو حدسلل اقحتسمقب هنإ : لاقي نأ عنتما كاذك رمالا ناكىتمو : ةناهالاو مذلاو

 . تاعاطلا باو طبحي ريبكلا اقع نأ ىلع لدي كلذو . لاحم امهنيب عمجاو نادض

 كت ف ةرقتلا ريس طاحشلاب ل رفلا _نذاطترى هريكلا اذ دل انزك قال معاو

 . انهه اهديعن الف (ىذالاو نملاب متاقدص اولطبت ال ) ىلاعت هلوق

 طورشم ليكتتلا ليبس ىلع اعقاو دحلا نوك نأ ىلع انعمجأ انأ ةلزيعملا مالك نع تاوجلا م

 دحلا ةماقا نأب عطقلا مزل ىلاعت هللا نم وفعلا لوص-ىلع ليلد لدي نأ ريدقتبف « ةبوتلا مدعب
 ةريثكلا لئالدلا انركذ انكل . ناحتمالا ليبس ىلع نوكت لب « ليكنتلا ليبس ىلع اضيأ نوكتال

 . ودخلا لح

 ماكحأ ليلعت ىلع لدي (هللا نم الاكن ابسك امبءازج) هلوق : ةلزتعملاتلاق ( ةعساتلا ةلأسملا)

 . ةقرسلاب اللعم بجو امإ عطقلا نأىف حيرص (ابسك امي) لوقف ءابلا ناف « هللا

 لتق نم هنأ ليئارسإ ىنب ىلع انبتك كلذ لجأ نم) هلوق ىف ةروسلا هذه ىف هانركذام هباوجو

 . ( سفن ريغب اسفن

 ريدقتلاو . هللوعفم هنأل بصن ءازج : جاجزلالاق (ايسك امب ءازج) هلوق «ةرششاعلا ةلأسملاإ)

 لد ىذلا ردصملا ىلع نيبوصنم اناك تْئش ناف (هللا نم الاكن) كاذك و ؛ مملعف ءازجل مهوعطقاف

 . هللا نمالاكت ابسك امب ءازج مهب اولكنو مهو زاج : ريدقتلاو (اوعطقاف) هيلع

 ىعمسالا لاق . هفيلاكتو هعْئارشىف مكح ؛ هماقتناف زيزع : ىنعم اف (ميكح زيزع هللاو) هلوق امأ

 موتو 1 (محر روفغهتلاو) تاقف ةيآلا هذهتأرقف «ىنارعأ ىعمو ةدئاملا ةروس م

 : تلقف تينت مث ءمحر روفغهللاو : تدعأف ؛ دعألاق . هللا مالكتلقف ؟ اذه نم مالك: ىنارعألا

 عطقلاب مأف مكح زيزعاذهاي : لاق ؟ تفرع فيك تادف تيص] نآلا : لاه ١ ميكح زيزع هللاو

 . عطقلاب مأ امل محرو رفغ ولف

 ىفو (محر روفغ هللانا هيلع بوتي هللا ناف حلصأو هبلظ دعب نم بات نفل ىلاعت لاق 7

 : تايه يالا

 (حلصأو) هلوق : لبق ناف « هتبوت لبقي هللا ناف بات نمزأ ىلع ةيآلا تلد (ىلوآلا ةلأسملا)

 . لوبقم ريغ ةبوتلا درجم نأ ىلع لدي



 ةيآلا امم دي ا ةراقإلاو قداس ودا زلاوو 51

 كلام لاقرب مرغ 2 مق نو 0 الف مرغ ناف ؛ مرغلاو عطقلا نيب ا 2 دحأاو

 . اريقف ناكنإ همزاي الو . ًاينغ ناكنإ همزابف مرغلا امأو : لاح لكب عطقي : هللا همحر

 ةالصلا هيلع هلوقو ٠ عطقلا بجوت ةقرسلا نأ ىلع تلد ةبآلا نأ هللا همحر ىعفاشلاب ةجح

 ةقرسلا هذه ىف نارمأألا عمتجا دقو ؛ نامضلا بجوي «هيدؤت ىتح تذخأام ديلا لع» مالسلاو

 ؛ ليلدلا هيلعو ٠ ةضراعم كلذ ناك عنتمم عما نأ عدم ىعدا ولف ؛ نامضلاو عطقلا بحي أ تحوف

 : كولمملا ديصلا ىف ةميقلاو ءازجلا عمتجي هنأ ليلدب , دابعلا قح عنميال هللا دح نإ : لوقت انأ لع

 ىلعأبقاب ناك قورسملا نأ اضيأ هيلعلدي و . عامجالاب هدر بجو اكان فارسا فاك ولا دل لئلاجر

 هيف كلملا لصح نأ امإ عطقاا لوصح دنعف . قافتالاب قراسلا دب عطق تقو ىلا كلاملا كلم

 ىتاثلاو . مصخلا هب لوقبال لوآلاو : ةقرساا نامز لوأ ىلإ ًادنسموأ . عطقلا تقو ىلع ًارصتقم

 . تقولا كلذىلع امباس ناك ىذلا نامزلا ىف عطقلا تقو نم هيف كلملا ثدح هنإ : لاقي نأ ئطتقي

 . لاحت اذهو ؛ ىضاملا نامزلا ف لعفلا عوقو ىضتقي اذهو

 لدف . ىفاكلا وه ءازجلاو . ءازج عطقلا اذه نوكب كح ىلاعت هنأ هللا همحر ةفينح ىنأ ةجح

 . هيلا مرغلا مضيال نأ بجو ايفاكناكاذإو ؛ ةقرسلا ةيانج ىف فاك عطقلا اذه نأ ىلع كلذ

 هللاو ء امئاق هنوكح دنع قورسملا در مزايال نأ بجول متلق كك سمالا ناك ول : باوجلاو

 تعا ملعأ

 لاقو . كيلاملا ىلع دحلاا ٍةماقا كلمي ديسلا : هللا همحر ىعفاشلا لاق 4 ةسداسلا ةلأسملاإ)

 . كلميال : هللا همحر ةفينحوبأ

 لديام هيف سيل باطخلا اذه نآل . لكلا قح ىف ماع (اممديأ اوعطقاف) هلوق نأ ىعفاشلا ةجح

 هب لمعلا كرت . اضيأ ىلوملا هيف لخد لكلا مع املو . ضعبلا نود ضعبلاب اصوصخم هنوك ىلع

 . ىلوملاو مامالا قح ىف هب الومعم قبب نأ بجوف . ىلوملاو مامالا ريغ قح ىف

 مهسفناأل اوبصني نأ ةمآلا ىلع بحي هنأ ىف يالا هذبب نوملكتملا جتحا (ةعباسلا ةلأسملاإ)

 نم دب.الف «ةانزلاو قارسلا لع دحلا ةماقإ ةنآلا هذب- بجوأ ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو «انيعم امامإ

 ىلع دودحلا ةماقإ ةيعرلا داحال سيل هنأ ىلع ةمالا تعمجأو « باطخلا اذهب ايطاخم نوكي صخش

 اذه ناك ايلف ؛ مامالل الإ ةانجلا رارحالا ىلع دودحلا ةماقإ زوج ال هنأ ىلع اوعمجأ لب ؛ ةانجلا

 ىنأتي الامو. مامالا دوجو دنعالإ فيلكتلا اذه ةدهع نع جورلانكميالو امزاج افيلكت فيلكتلا

 . ذئثيح مامالابصن بوجوب عطقلا مزاف . بجأو وهف ؛ فلكنلا ارودقم ناكو . هب الا بجاولا



 7-5 هلال ءامبعفا ودا دابق قرانا و وداعا

 صيصختلا نم رثك أ (امه.ديأ اوعظقاف:ةقرادلاو قراسلاو) ىلاغت هلوق مومع ىف هببسب لصاخلا

 حيجرتلا ناكف «رانيد عبر ىفالا عطقال» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ةيآلا هذه مومع ىف لصاحلا

 . ناجلا اذهل

 ةيناثلا فو « ىنعلا هديتعطق الوأ قرس اذإ لجرلا : هللا هحر ىعفاششلا لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 :ةىئروتلاو ةفتح وبأ لاقو ىدلا هلِجَر ةئعبارلا فو «:ىرسيلا هذب هيلاثلا قو ىرشنلا هلجد

 . ةعبارلاو ةثلاثلا ةرملا ىف عطقيال

 دقو . عطقلا بوجول ةلع ةقرسلازا : لوآلا : نيهجو نم ةيالا هذه هللا هنحر ىعفاشلا جبتحاو

 بوجول ةلع ةقرسلا نا : الق امنا ء اضيأ ةشلاثلا ةرما ىف عطقلا بجوف « ةثلاثلا ةرملا ف تدججو

 هدي اوعطقاف قرس ىذلا : ىنعملا نأ انيب دقو (امه.ديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو) هلوقل عطقلا

 ةقرسلااف . ةقرسلا كلت ىلع ءازج بجو عطقلا نأ ىلع لدي (امهيديأ اوعطقاف) هلوق ىف ءافلا اضيأو

 ىف لصاحعطقلل بجوملاوه اف: ةثلاثلا ةرملا ىف تلصح ةقرسلا نأ كشالو . عطقلا بوجول ةلع

 ناآلىلوآلاةأرملاف عطقلا وههبجومن وكي نآزوجتالو , هج ومهبلع بناتي! نأو ذب دلف., ةثلاثلا ةرملا

 هثلاثلا 3: ىقهق رسلا تاوكم نأ هلق لف ؛ىلوآلا ةقرسلاب بج و عطقلان ألك اذو « ةلعلا قبسي ال محلا

 ظفل . ىديألا ظفلو (امه.ديأ اوعطقاف) لاق ىلاعت هنأ : ىناثلاو : بولطملا وهو رخآ ًاعطق بجوت

 لمعلا كرت , ةقراسلاو قراسلا ف ىديالان م ةثالث عطق بوجو ىضتقي رهاظلاو « ةثالثهلقأو . عمج

 . ةثلاثلا ةقرسلا دنع هب ال ومعم قبيف ءادتبا هب

 قاطم ىفال نيمتلاب ًاصتخم كحلا اذه ناكف ءامهنامبأ اوعطقاف أرق دوعسم نبا نإ : اولاق ناف

 ."لكلاولا "ريح ئرجت هزاع ةذاتعلا اةءاوقلاو قابلا

 انبهذمتاثإىف ةرثاوتملا ةءارقلاب كسمتن نحنف . ةرتاواملا ةءارقلالطبتال ةذاشلا ةءارقلا : انلق

 تناكل آنآرق تناكول ذإ ءانآرق تسيل اهنأ عطقن انأل ءاندنع ةجحب تسيل ةذاشثاا ةءارقلا اضيأو

 نط باب حتتفتا رتاوتلا لييس ىلع انيلا نآرقلا نم ءىشث لقنيال نأ انزوج ول اناف « ةرتاوتم

 ىضر بلاظىأ نب ىلع ةمامإ لع ةلاد تانآ نآرقلا ىف ناك هلعلو  نآرقلا ىف ةدحالملاو ضفاورلا

 انيلا تلقتامو عئارشلا هذه رثك أ خن ىلع ةلاد تايآ هيف ناك هلعلو : انيلا تلقت امو . اضن هنع هللا

 :نآرقب سيل هنأ انعطق ارتاوتم نكي مل املف ؛ ارتاوتم ناكل ان آرق ناكول هنأب الطاب كلذ ناكاملو

 . ةتبلأ ةجح تسيل ةذاشاا تءارقلا نأ تبتف

 ىروثلاو ةفينحوبأ لاقو . قرسام قراسلا مرغأ : هللا همحر ىعفاشلا لاق (ةسماخلا ةلأسملا)



 ةيآلا «امهيديأ أومطقاف ة ةقرا داو ا اود ىلاعت هل 0 0

 نأ يلي الفا, لياقلا ردقلا كلذ ةقرس ىف هد 0 اندلا 0 هنأ و 1 ا عرشلا

 لكلا نم الوبقم باوجلا اذه ناك اذإو : ةميظعلا ةبوقعلا هذهب ةءاندلا كلت ببسب عرشلا هبقاعي

 زوال هنأ ىلع لدي اممو : لاق . ريثكحلاو ليلقلا ىف عطقلا باحيإ ىف انم الوبقم اضيأ نكيلف

 ىلع اوفلتخا مومعلا اذه صيصختب نيلئاقلا نال كلذ و ؛ دحاولا ربخ انهه نآرقلا مومع صيصخن

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوةهف ىورو « رائد عبد عطقلا بحي : هللا همحر ىفاشلا لاَقف « هوجو

 ةيورضم مارد ةرشع ىف الإ عطقاا زوال : هللا همحر ةفينحوبأ لاقو «رانيد عبر ىف الإ عطقال»
 لقأن وكيال نجما نمت نأ رهاظلاو «نجلا نميىف الإ عطقال» مالسلاو ةالصلا هيلعهلوق هيف ىورو

 ىنأ نبا لاقو . رانيد عبر وأ مهارد ةثالثب ردقم هنإ : قحسإ و دمحأو كلام لاقو . هارد ةرمشع نم

 ءرخآلا هيورب ىذلا ا نيد,تجلا ءال ؤه نم دحاو لكو ٠ مهارد ةسمخب ردقم : ىليل

 ىف عجريو « اهنم ءىثىلإ تفتليال نأ بجوف ؛ ةضراعتم تراص ا | هذهف ريدقتلا اذهللعو

 مهنع هللا ىضر ةباحصلا نإ : لوي نأ دحاأل سيلو : لاق . نآرقلا رهاظ ىلإ ىلاعت هللا كح ةفرعم

 عطقلا بجوي ناك ىرصبلا نسحلا نآل : لاق . نيعم رادقم ىف الإ عطقلا بحال هنأ ىلع اوعمجأ

 نسحلا فلاخامل ًادقعنم عامجالا ناكولو ؛ ,هردب كدي عطقنم رذحا : لوةيناكو « ةقرسلا قلطم

 نسحلا بهذمربرقت اذبف ؛ نيدلاب قاعتيامف هطايتحا ةدشو ةباحصلا نامز نم هبرق عم هيف ىرصبلا

 ىنابفصألا دوادو ىرصبلا

 : هللا همحر ىعفاششلا لاق مث , ردقلا نم عطقلا بوج و ىف دبال هنأ ىلع اوقفتا مهناف ءاهقفلا امأو

 : ىروثلاو ةفينحوبألاقو . هب موقت ءايشالارئاسو . ةقرسلا باصن وهو ادعاصفرانيد عبر ىف عطقلا

 رانيد عبر : هللاهحركلام لاقو . اهب اهريغ موقيو « ةبورضم مهارد ةرشعنملقأىف عطقلا 0

 . مهارد ةسمخ : ىليل ىلأ نبا لاقو. مهارد ةثالث وأ

 ىف عطقلا بجوي (امه.دبأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو) هلوق رهأظ نأ هللا همحر ىعفاشلا ةجح

 رانيد عبر نود امف عطقلا بحب ال هنأ ىلع مهنيب امف اوقفاوت ءاهقفلا نأ( تكلا و, 'ليلقلا

 ةالصلا هيلع هنأ ىور امب اذه دك أ مث ,. صنلا رهاظ ىلع ادعاصف رانيد عبر ىف قبي نأ بجوف

 «رانيد عبر ىف الا عطقال» لاق مالسلاو

 نمي ىف الا عطقال» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم هللا هحر ةفينح وبأ هب كسمت ىذلا امأو

 دحااو ربخ نآرقلا مومع صيصختف . لوهجم نّيلا نمث نأ : لوألا : نيهجول فيعض وهف «نجيلا

 صيصختلا ناك مثارد ةرشعب اردقم نجما نمت ناك نا هنأ : ىناثلا . زوجي ال ىنعملا لوهجم لمج



 الا ةيآلا «امهيديأ ا وعطقاف نوال 0مل نا

 ايي[ رس توك اذأ# ينال اناا 2210 اعلان ها

 قيبيف لصفنم ليلدب اصوصخم راص امف هب لمعلا كرت ؛ دحأ لك عم باطخ هنأ هرهاظ : انلق

 :/قابلا فاد الوهم

 ةجح قيتفروصلا ضعب ىف ةلصفنم لئالدب ةصوصخم تراصف ؛ ةماع ةبآلا : لوقت انأ لصاحلاو

 . الصأ ةدئاف ديفت الف ةلمج اهنإ : لاق نم لوق نم ىلوأ لوقلا اذه نأ مولعمو : اهادع امف

 نأو « باصنلا ردق : نيطرش دنع الا بحيال عطقلا : ءاهقفلا روبمج لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا))

 عطقلاف , ربتعم ريغ ردقلا : ىرصبلا نسحلاو ريبزلا نباو سابعن 0 زارا نمد ل

 لوقو ؛ىناهفصالا دواد لوق وهو : ربتعم ريغ اضيأ زرحلاو .ريثكلاو ليلقلا ةقرس ىف بجاو

 لوانتي (ةقراسلاو قراسلاو) هلوق ناف ؛ هانررق اي ةبآلا مومعب ةلأسملا ىف اوكسمتو : جراوخلا

 .زركلا ريع نم وأ ررثلا نم تق رسال ىسأ هريتك | ا

 أ شابقلاب دادس اولا ربح اهإ كلذ ناكل ميصتلا لأ امد وةك ف

 انب ةجاح ال هنأ ءاهقفلا روهمج ةجحو . زئاج ريغ سايقلابو 037 ربخ نآرقلا مومع صيصختو

 لهأ نأ لعن ةرورضلاب نحنو  ةيبرع ةظفل ةقرسلا ظفل نإ : لوقن لب ؛. صيصختلاب لوقلا ىلا

 اقر هنأ واحنه[ ةريغص ةرش ىأإ ؛ةدحازو ةتنكو] ةريخأ| هظنح نه سانتا نإ لوس

 نيعااةك راسم نم ةقتشم ةكرشلا اضل ]و6 ةقرش ضسم ال ناك يفك نيغلا لاه نجح نإ الم 10

 حشلال ىف ةبغرلاقلعتم نوكي ارمأ قورسملا ناكول كلاملانيع ةقراسمملا جاتحي امتاو ؛كلاملا

 توجو فان ربتعاٌقيرطلا ده ريِعْلا لا ةعفدقهنمقورسملا نبا ةهدخأ فاو راسلات عر يح ةنسشلا

 ةقراسم ىلا هذخأ ىف جاتحي ال زرحلا ىف اعوضوم نوكي ال ام نآل ؛ لثملا زرح نم لاملا ذخأ عطقلا

 ىفالو  ةدحاولا ةبحلا ةقرس ىف عطقلا بجونال نحن : دواد لاقو . ةقرس هذخأىمسي الف نيعأألا

 ةرثكلاو ةلقلا ريداقم نآل كلذو . ةنضلاو حشلا هيف ىرحي ءىثلقأىف لب ؛ ةدحاولا ةنبتلا ةقرس

 اذهلو ءاجوط ريقفلا مظعتسا اممرو : ةفلؤم افال | ريبكلا كلملا رقحتسا امب رف ؛ ةطوبضم ريغ

 ناكهنأ لامتحال هيف هلوقلبقي ةبحلاب رسف مث , مظع لام ىلع نالفل لاق ول : هللا هحر ىففاشلا لاق

 بجو ةطوبضم ريغ ةرثكلاو ةلقلا ريداقم تناك امو « هيلا هجايتحا ةدشو هرقف ةياغل ةدنع امظع

 ةقرس ىف ديلا عطق زو< فيك : لوقيو دعبتسي نأ لئاقل يلو كلام نياك انو زتأ روع لال

 اهتميق تناك امل دنلا : اولاقف : ةعيرشلا ىف انعط اذه اولعج دق ةد>لملا نال « ةدحاولا ةجوسطلا

 نأب نعطلا اذه نع انبجأ انإ مث ؟ لاملا نم ليلقلا لجل عطقت فيكف . بهذلا نم راني دةئاوسمخ

 )١« -رخف -؟هو



 3:01 ام ديأ | وغطقاف ةقراسلاوقراسلاو»ىلاعتهلوق م

 ىلا افورصم ةيانعلا ربك أ نوكي نأ ىضتقي اذهو  عطقلا بوجو ركذ ىلع اقراس هنوك ركذ

 ةيانعلا نوكت نأ ىضتتقت مناف بصنلاب ةءارقلا امأو « قراس هنأ ثيح نم قراسلالاحب قاعتيام حرش

 نايب ةيآلا هذهىف دوصقملا ناف ؛ كلذك سيل هنأ مولعمو ء اقراس هنوكب ةيانعلا نم مثأ عطقلا نايبب

 . ملعأ هللاو ًاعطق ةنيعتملا ىه عفرلاب ةءارقلا نأ تبثف « اهنع رجزلا ىف ةغلابملاو ةقرسلا حييبقت

 : اهدحأ : هوجو نم' ةلمت بالا هذه: نيلوصالا نيزرسفملا نم ريثك لاق 6 ةيناثلا ةلأسملا)

 ةقرسلا هذه نوكتت نأو دبال لب ؛عطقلل بجوم ريغ ةقرسلا قلطمو « ةقرسلا ىلع قلعم مكحلا نأ

 هنأ : اهمناثو « ةلم تناكف ةبآلا ىف روكذم ريغ ردقلا كلذو ؛ لاملا نم صوصخ رادقمل ةقرس

 عامجالابو «لئامشلاو نامإألا ىدي آل |عطق بجاولانأ نايب هيفسيلو ؛ ىدي آلا عطق بجوأ ىلاعت

 ولهنأ ىرتالأ « طقف عباصألا لوانتي مسا ديلا نأ : اهثلاثو ؛ ةلمج ةبآلا تناكف ًاعم امبعطق بحال

 ءاهدحو عباصألا ىلع عقي مسا ديلاف « هنيمي ىف ثنحب هناف هعباصأب هسف هديب انالف سميال فاح
 ىلع عقيو ؛ نيقفرملا ىلا نيدعاسلاو فكلاو عباصالا ىلع عقيو ؛ فكل عم عباصألا ىلع عقيو

 هذهفروك ذمريغ نييعتلاو ٠ ماسقأللا هذه لكل المتحم ديلا ,ظفل ناكاذا و « نيبكسملا ىلإ كلذ لك

 فياكتلا اذه نوكي نأ لمتحيف « موقعم باطخ (اوعطقاف) هلوق نأ : اهعبارو « ةلمجج تناكف ةيآلا

 صخث ىلع ًاعقاو نوكي نأو « مبنم ةصوصخم ةفئاط ىلع ًاعقاو نوك<ي نأو : ةمآلا عومب ىلع ًاعقاو

 ةيآلا ىف ًاروكذم نييعتلا نكي مل املو ؛نورثك آلا هيلا بهذي اي نامزلا مامإ وهو ؛ مهنم نيعم
 . بهذملا اذه ريرقت اذه : قالطالا ىلع ةلمج ةيآلا هذه نأ هوجولا هذه تبثف « ةلمج ةيآلا تناك

 هلوق ىف ماللاو فلالا نأ انيب اناأل كلذو . ةتبلا ةلمج تسيل ةيآلا : نيققحملا نم موق لاقو

 ىذلا : ريدقتلان اكف « ءازجلل (اوعطقاف) هلوقىف ءافلاو «ىذلا» ماقم نامئاق (ةقراسلاو قراسلاو)

 نوكي نأو دبال بسكلا كلذو (ابسك امب ءازج) نلاعت هلوقب اذه دك أت مث , هدي اوعطقاف قرس

 ةفرسلا ةيهام وه هقلعتمو كلا طانم نأ ىلع اليلد اذه راصف ؛ ةقرسلا وهو هركذ مدقتام هب دارملا

 صيصخت ىضتقي لصفنم ليلد ماق اذإ الإ مهللا ؛ طرشلا اذه لصح اف ءازجلا معي نأ هاضتقمو

 ىلع عامجالادقعنا امل هنكلل ىديالا عطق هاضتقم : لوقنف ةماع «ىدياآلا» هلوقامأو « ماعلا اذه

 . مومعلا نع هانجرخأ ىرسيلا ديلاب ءادتبالا الو ء اعم امهعطق بحال هنأ

 اذهلو ؛ بكتملا ىلاوضعلا اذهل مسا ديلا لب « لنال : لوقنف ءابشأ نيب انااكارملاا كيلا أهتم

 مسالا اذه ىف نيدضعلا لوخد الولف (قفارملا ىلا 3 البأو مكهوجو اولسغاف) ىلاعت لاق ببسلا

 اك نيبكنملا نم نيديلا عطق بجوي ةآلا رهاظف (قفارملا ىلا) هلوقب دييقتلا ىلا جيتحا املالاو

 , لصفنم ليلدل كلذ انكرت انأ الإ . جراوخلا لوق وه



 3 ةيآلا ءامهدبأ اوءطقاذ ةقراسلاو قراسلاو »ىلع هلو

 هلوق ىف ماللاو فلاألا نآل ء بصنلا نم ىلوأ عفرلا نأ : ءارفلا رايتخا وهو «ىناثلا لوقلاو))

 اذه للعو ؛ هدي اوعطقاف قرس ىنذلا : ريدقتلا راصف «ىذلا» ماقم ناموقي (ةقراسلاو قراسلاو)

 قدر اذإ نس امإ] تتلا انقيأو « ار راض هنا نبذل 1ع ءاعلا فرك لاخ د نس ردا

 مفرلاف لعفلا اذهب ىنأ نم لك ىلع ءازجلا اذه هيجوت تدرأ اذإ امأف « !هنيعب ةقراس وأ هنيعب اقراس

 . دمتعملا وهو جاجزلا هراتخا ىذلا وه لوقلا اذهو « ىلوأ

 كلذب حرص ىلاعت هللا نا : لوآلا : هوجو ءازجلاو الط رشا الاكس نارا نأ لع ل2

 مب نأ بجوف . ةقرسلا لعف ىلع ءازج عرش عطقلا نأ ىلع ليلد اذهو (ابسك امب ءازج) هلوق وهو

 « بسانم ةيانجلاب ةيوقعلا طبرو « ةب وقع عطقلاو « ةيانج ةقرسلانأ : ىناثلاو ء طرشلا مومعل ءازجلا

 انلمحوا انأ : ثلاثلاو ؛ كلا كلذل ةلع فصولا نأ ىلع لدي بسانملا فصولا بيقع محلا ركذو

 « ةديفم ريغ ةلمج تراص نبعم قراس ىلع اهانلمح ولو « ةديفم ةيآلا تناك هجولا اذه ىلع ةيآلا

 . ىلوأ لوألا نت

 نإ ملف نمط هنأ“ لراإلا هرج ىةبلع ليك, 22 سلط شهلا 0
 لاق ناف ؛ اعطق لطاب كلذو : ةمآلا عيمج نعو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نع رتاوتلاب لوقنملا

 اضيأ اذهو : لوقنق « ىلوأ بصتنلاب ةءارقلا : لوقأ ىنكلو ةزئاج ريغ عفرلاب ةءارقلا نا : ل وقأال

 دبع ىف ةمآلا عيمجو لوسرلا ةءارق ىلع رمع نب ىسيع الا اهب أرقي ل ىتلا ةءارقلا حيجرت نآل ءىدر

 نأ بجول ىلوأ تناكول بصنلاب ةءارقلا نأ : ىناثلاو . دودرم مالكو ركتم سمأ نيعباتلاو ةباحصلا

 كلذك أرق دحأ ءارقلا ف دجوي ملاملو ء بصنلاب (كنم اهنايتأي نيذللاو) أرق نمءارقلا فنوكي

 . .لوقلا اذه طوقس انملع

 انلوةوهو ءهرمضن ىذلاوه هربخوءادتبم . (ةقراسلاو قراسلاو) انلق اذإ انا «ثلاثلا هجولا ١)

 اوعطقاف) هلوق ىفءافلا قاعتت ءىث ىأبف ؛ اهربخو اهادتبم ةلمجا هذه تم دق ذتنيخ « يلع ىلتي امف

 ىنأ اذإ هنأ ىنعي (ةقراسلاو قراسااو) هلوق هيلع لد ىذلا لءفلاب قلعتت ءافلا : لاق ناف (امهديأ

 : هريدقت ةقراسلاو قراسلا : لوقت نأ ىلا سالا رخآ ىف تجتحا اذإ : لوقنف هيدي اوعطقاذ ةقرسلاب

 ةءارقلا انرتخا اذإ انا : عبارلاو . هتركذىذلارامضالا ىلا جاتحتال ىتح ايار[ لذه رك ذاق قرع نك

 ةيآلا تدافأ عفرلاب ةءارقلا انرتخا اذإو , عطقلا بوجول ةلع ةقرسلا نوك ىلع كلذ لدي مل بصنلاب

 ٠ سماخلا . ىلوأ عفرلابةءارقلا نأ تبئف (ابسك امب ءازج) هلوقب دك أتم ىنعملا اذه مث « ىنعملا اذه

 ميدقت ىضتقت عفرلاب ةءارقلاف « ىنعأ هنأشب مه ىذلاو . ممآلاف مهلا نومدقي مث : لاق هيوبيس نأ



 ةيالاءامهمديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو» ىلاعت هلوق فق

 هللاو» هللا نمالاكت اسكامب 0 مهيدي اذيطنا الاَو قراَسلاَ
- 

 6 ]أ 7 نت اس مص اس ه2 ةمم 6 ا ا © ا

 هلا نإ هلع بوت هللا ناك َمكَصأَو هملظ دعب نم بان نف 2« يحز زيزع

 0 ا لا مى كم م

 نديقحي ضل تاومسلا كأن نأ لع 0 2( 0-5 روفغ

 مى ١غ 5 تاس ين ويلا عا هسا واكلإ 2 [كل ل

 0 ابدت ا لد ىزك مللي "2 نم ا

 «هللاالإهلإال» لاق نم رانلا نم جرخي ىلاعتهنأ ىلع ةيآآلا هذهم انباحصأ جيتحا 4 ةيناثل ةلأسملا (ْ

 مهفوخام عاونأو .رافكحلا تاديدهت نمىنعملا اذهلعج ىلاعتهنأل : اولاق . صالخالا ليبس ىلع

 ىنعم هب رافكلا صيصختل نكي مل الإو رافكلاب صتخمىنعملا اذه نأ الولو  ديدشلا ديعولا نم هب

 مو ىتعملا ناكف ءرصحلا ديفي اذهو (مقم باذعمهلو) هلوق هانلق ىذلا اذهدي وي امو . لعأشاو

 1 مريغلال 3 ىأ (مكندل) هلوقنأ اك« مهريغلال مقم باذع

 هللاو هللا نم الاكن ابسك امب ءازج امه.ديأ اوعطقاف ةقراسلاو قرالاوإل ىلاعت هلوق

 ظ 0
 ىدي.الا عطق ةمدقتملا ةيآلاف بجوأ امليلاعت هنأ : لوألا : نابجواملبق امب ةيآلا لاصتا ىف

 بج وي ةقرسلا ل يبس لعل املا ذخأنأ ةنآلا هذه نير“. ةيراخنا ليبس لع لاما ذخأ دنع لجراألاو

 ريغباسفن لتق نم) لاق ثيح لتقلارمأ مظعت ركذ امل هنأ : ىناثلاو . ًاضيأ لجرألاو ىديأألا عطق

 ةدراركف (اعي ننانلا احا امأكتف اًهانحأ نماو اعبمج سانلا لتق امأكف نضراألا ىف داسفوأ سفن

 :لئاسم ةيآلاىفو ةقرسلار مأ : ايناثو «قيرطلا عطقال وأركذف :ماليالاو لتقلا يبت ىتاا تايانجلا اذه

 : هوجو ىلع (ةقراسلاو قراسلاو) هلوق ىف عفرلا ف نويوحنلا فلتخا 4«ىلوألا ةلأسملا))

 فوذدحربخلاوءءادتبالابناعوفرم(ةقراسلاو قراسلاو)هلوقنأ : شفخ ًالاوهيو.يسلوقوهو لوألا

 ىتازلاو ةينازلا) هلوق ىف لوقلا اذك و ءاذك امبيكحىأ ؛ ةقراسلاو قراسلا مكيلع لتي ايف :ريدقتلاو

 قراسلاو) رمعنب ىسيع أرقو (امهوذآق .كنم اهنايتأي ناذللاو) هلوق ىفو (امهنم دحاو لكاودلجاف

 نآل لاق. اذه ىف بصنلا هيوبيس دنع رايتخالاو (ىازلاو ةينازلا) هلثمو ٠ بصنلاب (ةقراسلا

 ريخ (اوءطقاف) نوكي نآزوحيال اضاع هنرضاف ديز : كلوق نم نسح أ هيرضافاديز : لئاقلال وق

 , ءافلا هيلع لخديال ادتبملا ربخ نآل , ادتملا



 الا يالا« اعيمج ضرأألا ىفام مل نأ ول اورفك نيذلا نا»ىلاعت هلوق
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 لا ص مخ سا 6 تر

 اوجرخ أ نودي فرو يابا مو 0 ليش 5 ةمايقلا مو ٠ باذع

 م3 4 م ل نا حر

 «8ا/» يال 171 مماَمَو دال نم

 هب اودتفيل هعم هلثمو ًاعيمج نكرالا قام مه نأ ول اورفك نيذلا نإ ) ىلاثككت هلوق : اههدحأ

 4«مِبلأ باذع مهلو مهنم لبقتام ةمايقلا موي باذع نم

 : لئاسم هيشو

 «نإدربخ «ول» ةملك عم ةروكذملا ةلمجا (ىلوألا ةلأسملا)

 ضراألا ىفام نايب قباسلا روكذملا نأ عم ( هب اود-ةفيل ) هلوق ىف عجارلا دحو مل : لبق نال

 ؟ هلثمو

 . ووك دملا كاذب: ا ودتفمل- :ليق هناك نيدقتلا :انلق

 نوكي نأل متو « لاحلا عضوم ىف نوكي نأ ل متحي (ميلأ باذع محو ) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 ريخلا ىلع ع

 ىلإ محل ليبسال هناف محل باذعلا موزلل ليثقلا مالكلا اذه نم دوصقملا (ةشلاثلا ةلأسملا)

 ضرك ءلم كإ ناكىلتأرأ ةمايقلا مويرفاكلل لاقيد سو هيلع هللا لص ىنلا نعو هعم صاللخلا

 «تيبأف كلذ نم رسيأ تلئس دق هل لاقيف معن لوقيف هب ىدتفت تنكأ ًابهذ

 ةيآلا هذه ىف روكذملا ديعولا نم ( ىناثلا عونلا )ل

 « يقم باذع مهلو اهنم نيجراخب مهامو رانلا نم اوجرخم نأ نوديري إل هلوق

 : : ناتلأسم هيفو

 جرخ ويلط و كلذاودصق مهنأ : لورا نيهجو لمتحت جور لا مهن ةدارإ 04 (لوآلا ” أسملا)

 (ايف اوداعأ اهنماوجرخ ن نأ ادازأ املك لام لت لاق م

 انا نم نوجرخي نوداكي : ليقو . جورخلا نونمتي كانهف قوف ىلإ رانا بهل مهعفر اذإ : ليق
 انبر)رخآ عضومىيلاعت هلوقك ٠ ممولقبهودارأو كلذاونمتمهنأ : ىتاثلاو:نيبذعملل اهعفدورانلاةوقا

 3 ءابلا مطب (رانلا نمد اوجرخ نأ كوديرب ( 0 نم ةءارق هجولا اذه دك أو (اممم انجرخأ



 ةيآلا«نوحلفت مكلعل هليبسيف !ودهاجوو ىلاعتهلوق ك2

 :رعاششلاديبل لاق . هيلا برقت اذإ هيلا لسو نم « ةليعف ةليسولا 4 ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 لسا هللا ىلإ بل ىذ لكالأ مرمأ ردقام نورديال سانلا ىرأ

 ليبسال هنأ لع ةيآلا تلد : ةيميلعتلا تلاق . دوصقملا ىلإ اهم لسوتي ىتلاىه ةليسولاف «لقظاوتم ىأ

 هيلإ ةلشرولا كاطبرمأ هنل كلذو.,هب ملعلا ىلإ اندشري دشرمو « هتفرعم انملعي ملعمبالإ ىلاعت هللا ىلإ

 . ةليسولا نم هيف دبالف . دصاقملا ف رشأو بلاطملا مظعأ نم هب ناميالاو . اتلطم

 هب ةفرعملا نع ةرابع هب نامالاو ؛هب نامبالا دعب هيلا ةليسولاءاغتباب رمأ امتإىلاعت هنأ :انباوجو

 ةليسولا بلطب ًارمأ اذهن وكي نأ عنتميف ؛ هتقرعم دعبو ناميالادعب هيلا ةليسولا ءاغتباب ًارمأ اذه ناكف

 2 ةفياعاطلا و تاداجلاب كلذ هتاضرب لشح اهلا ةلئسؤلاتلظ دازملا ناكف', مف رعَم ىف هللا

 ىغبنيالام كرتب رمأ امل ىلاعت هنأ ٍلعاو © نوحلفت كلعل هليبس ىف اودهاجو ل ىلاعت لاق م“

 سفنلا ىلع ليقث قاش امبنم دحاولكو (ةليسولا هياااوغتباو) هلوقب ؛ىغينياملعفبو (هللا اوقتا) هلوآب
 لإ هسا كاردلا ركار رالا لقعلا وا هسا قا قللاو اندل) لالا قعدت رغما ةناف. ؛"ةررتعلاو

 للا ارب رض ءايلعا!ناف كلذل و « فانت وداضت نيتلا نيب ناكو :« تاس وسحل ا نعض ارعالاو هتعاطو

 ناك اذإو ؛راهلاوليالابو ءبرغملاوقرشملابو ءنيدضلابو ؛نيترضلاب ةرخالاو ان دلاب لطت ناظمىف

 ندع لع اعلا شادن (ةلشتولا"ةيلز ا اوعتالاو' فلانا ودتا) كلاغت هلارقل كاهل ن5 كلك

 نودلفت لعل (هليبسفف اودداجو) هلوةب فيلكتلا كلذ فدرأ ببسلا اذهلف ؛عبطلا بعالقث اهدشأو

 لإ قمنا وهو ءانما دج ولإ اههارتفل نحو (ةناج و ررارسأ لع ةلدتفم ةقي رف هنأ ةيدلأ هذهاو

 . رخآ ضرغل هدبعي نم مهنمو « هللا ىوس ضرغلال هللا دبعي نم مهنم ؛ ناةيرف ىلاعت هللا

 ىأ (هليبس ىف اودهاجو) هلوقب ةراشالا هيلاو « ىلاعلا فيرسشلا ماقملاوه «لوألا ماقملاوإ

 . هتمدخو هتفرعم ف صالخالا قيرطو هتيدوبع ليبس ىف

 عماج مسا حالفلاو (نودلفت مكلعل) هلوقب ةراشالا هيلاو ءلوآلا نود «ىناشلا ماقملاو)

 ٠ بوبجملاب زوفلاو هوركملا نع صالخلل

 تاداعسلا لك حتافمو « تاريخا عيمج دقاعم ىلإ ةيآلا هذهىف نينمؤملا دشرأ ايىلاعت هنأ ملعاو

 ركذو « رادلا هذه ىف الإ ةداعسالو ةايح فرعي مل نم ةبقاع فصوبو .رافكلا لاح حرشب هعبتأ

 : نيعون ةعيظفلا رومآلا كلت ةلمج نم
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 جاوب ١ .ةيألاز«ةليسولاديلإ اوما ونلا اقتلاع دال ام م: لاكالوا
 ف بونذلا وىصاعملا ىلعدوهيلا ةراسجلاك متفرعدق :ليق لبق هناك(ةليسولاهياإاوغتباو هللااوقتااونمآنيذلا

 اونوك و , كلذنم دضلابوتموملا اهب اياوت وكشف « بول[ دبعلل لئاسولا ىف ىلا تاعءاطلا نع مهدعب و

 . هللا تاعاطب هتلاىلإ نيلسؤتم , هللا ىضاعم نع نيقتم

 ءانبأ نحنىأ (هؤابحأو هللا ءانبأ نحن) اولاق مهنا مهنع ىكح ىلاعت هنأ مظنلا ف ىناشلا هجولا)

 مكلامعأب كترخافمنكيل اونمآ نيذلا اهمأاي : ىلاعت لاقف , مهئابآ لامعأب مهراختفاناكف ؛ هللا ءايبنأ

 . ملعأ هللاو . ةليسولاهيلإ اوغتباو هللا اوقتاف مفالسأو مكنابآ فرشبال

 ؛تايبنملا كرت : امهدحأ : ال تلاثال نيعون ىف ةروصح فيلكتلا عماجم نأ لعا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 اوغتباو) ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلاو ء تارومأملا لعف : امهناثو (هللا اوقتا) هلوقب ةراشالا هبلإو

 هيلع ىلاعت همدق مرجال تاذلاب تارومأملا لعف ىلع امدقم تايبنملا كرت ناك املو (ةليسولا هيلا

 همدع ىلع ءىثلا ءاقب نع ةرابع كرتلا نآل لعفلا ىلع مدقم كرثلا نإ : انلق امنإو . ركذلا ىف

 1 ؛ اهدوجو ىلعقباس تاثدحلا عيمجمدع نأ كشالو :ليصحتلاوعاقيالاوهلعفلاو ؛ لصألا

 . ةلاح ال لعفلا لبق كرتلا

 ىلإ هب لسوتي دق ىصاعملا كرت نأ ملعن انا عم لعفلاب ةصوصخم ةليسولا تلعج لو : ليق ناف

 ؟ ىلاعت هللا

 ةتبلا ءىثث ىلإ هن لسوتلا نكعال رمتسملا مدعلا كلذو «للصألا همدعىلع ءىثلا ءاقبا كرتلا : انلق

 باطل هكرت مث « حيبق لعف ىلإ ةوهشلا ىعاد هأعد نم لب « ةليسو نوكي نأ نكمي ال كرتلا نأ تبثف

 باب نم عانتمالا كلذ نأ الإ «ىلاعت هللا ىلإ عانتمالا كلذب لسوتاا لصحب انهبف « ىلاعت هللا ةاضرم

 :' هذلط' لكف نع ةراغ يقلل نوققحلا لاق اذهلو «لاعفأللا

 هكرت بحب ىذلاف « لاعف لا رهاظ ىف ناربتعم نام أ 7 آكرتلا نإ 2 لاوقتفا نه تفرك )5

 بج خذلان : قذلحالا قاشبأ اراوتمو تاجرا اره داس حن ذل تاق

 راكف آلا ف اضيأ ناآريتعمو ؛ ةميمدلا قالخ لا وه هكرت بحجيىذلاو :ةلضافلا قالخاألا وه'هلؤصح

 وه هكرت بجيىذلاو ؛ داعملاو ةوبنلاو ديحوتلاللع ةلادلا 0 ىف ركفتلا وه هلعف بحب ىذلاف

 كرتلاو ءىلاعت هللا ىف قارغتسالاوه لعفلاف ؛لجتلا ماقم ىف اضيأ ناربتعمو :تاهبشلاىلإ تافتلالا

 اراب و, هيلختلا و ةتيلحتلاب كرتلأوا لعفلا نومتسإر ةضان را) ال هأ وز ىلاعت مثلا نيخ ىلإ تاتنالا 1

 ٍناككلذل و :تايثالا ىلع مدقمىنلا تاماقملاعيمجىفو ؛ ءاقبلاو ءانفلاب و «تابثالاو قنلابو ءوحصلاو

 , تابثالا يلع هيف مدقم ىننلا «هللا الإ هلإال» انلوق



 ل1 ولاهلإ ا رتخ|شا اوقتاا وما نرذلا أ ىلا هلوق 2
 ه- 1 2 2ك 20 6 رئاسو سا سا ري رد لا م

 سلسل اسك ب 5387 31 م أ م

 , فافختسالاوىزخلا ةهج ىلع نوكيال دحلا اذه ناف ةبوتلا لوصح دنع امأف ؛ ةبوتلا لصحتمل اذا

 رابتعا ىلع لد ليلدل ةبوتلا مدعب محلا اذهاوط رتشتنأ ,ك0 زاج اذاف « ناحتمالا ةهج ىلع نوكي لب

 هنأ ىف الإ مالكلا قبيال ذئنيحو , وفعلا مدع طرشب ملا اذه طرشن اضيأ نحنف ؛ طرشلا اذه

 ىف ءاصقتسالاب ةلأسملا هذه انركذ دقو ؟ ال مأ قاسفلا نع وفعي ىلاعت هنأ ىلع ليلدلا اذه لد له

 رانلا باحصأ كتلوأف هتئيطخ هب تطاحأو ةئيس بسك نم لي) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ةرقبلا ةروس

 (نودلاخ اف ُم

 «محر روفغ هللا نأ اوملعاف مهيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ ل ىلاعت لاق م“

 تابوقعلاو دودحلا نم نيبراهلا ءالؤهىلع بحي ام حرش امل : ىلاعت هللا همحر ىففاششلا لاق

 ماكحالا كلت نم قلعتيام نأ مالكلا اذه طبضو . ميل ةردقلا لبق اوبات اذا ام هنع ىنثتسا

 ءالؤهف 2 طقسال هناف نييمدالا ق وقح أهنم تايلر 0 ةبوتدأأ هذهدعب طقسي هنافىلاعت هّللأ قوقح

 وفعلا و صاصقلا ىف هّقح ىلع مدلا ىلو ناك مهيلع ةردقلا لبق اوبات مث اناسنإ اولتق نإ نوب راح ا

 ديلا عطق هيلع نكي و هدر هيلع بجو الام دخأ نإو 3 ةيوتلا هذه باسإ لتقل مل لوز هنأ الإ

 لاق . هيلع دودحلا ماقتو ؛هعفنتال ةبوتلا نأ ةيآلا رهاظف ةردقلا دعب بات اذا امأو ؛ لجرلا وأ

 رهظأ مجرامل «ازعام» نآل ؛ةبوتلاب هلل دح لك طقسي نأ لمتحو : ىلاعت هللا همحر ىفاشلا

 آله ظفل وأ ١ هومتكا رب اله : لاغف« ملسو هيلع هللا فصال وسرل كلذاوركذ همجراوممت املف « هتبوت

 « لاعت هللا قح قلعتيام لك, فلكملا نع طقست ةياوثلا_نأ لع لدي كلذو «هانعم

 هليبس ىف اودهاجو ةليسولا هيلإ اوغتباو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ ايل ىلاعت هلوق

 (نوحلفت مكلعل

 : لكاشم ةيآلا 2

 نأ هلوسر ربخأ امل ىلاعت هنأ انيب دق انأ ٍلعا : لوآلا : نامجو مظنلا ىف ( لوألا ةلأسملا])

 ردغلاب هباحأو نينمّوملا نم هناوخإ ىلإو لوسرلا ىلإ ميديأ اوطسبي نأ اومه دوهملا نم اموق

 مثرارصإلاكو ءايبناآلا لع مهمتع ةدش لوسرالحرش كاذ دنعف ؛ مثدأم منع لاك هللأ مهعنمو نكللا

 اهيأاي) لاقول وألا دوصقملاىلإ مالكلاعجراذه دنعف : عضوملا اذهىلإ مالكلا دتماو « مهئاذبإ ىلع



 م ةيآلا «ايندلا ف ىزخ مل كلذ»ىلاعتهلوق

 ا نماوبأت نيذلاالإ 1 ميل 1 ةرخآلا ف ذ مهو ان !ىزخ | 3 كلذ

 5 را سا كَم

 قول ميحر روع هللا نا رعت مهيلع اوردقت نم

 دارا زك نأ ماو ؛ ”نيبلذتملا 55 كانه ناكل 3 تعتس ل رخا نزار نا رولا فقل ص

 ةدرلاب هل ضيرعترةكلاراد ىلا ملسملا جارخا نال « زئاج اربع امن 45 ريكا اراك ل 1ك

 ضراألا عيمج نع هيفن ىلا نم دار لا نوكحي نأ الا قبي مل لكلا لطب املو ؛ زئاج ريغ وهو
 انندلا تاّدط نمت عفتتيال هنالل ضرالان م انفنمئغسي نق سوما: اًولاق“ سلا ناكفالإ

 قنملاك ناكف تابيطلاو تاوهشلاو تاذللا عيمج نع ايفن:ه راصف ؛ هبابحأن م ادحأىريالو ءامتاذلو

 كانه هثبيل لاطو قيض سبح ىف ةقدنزلا ةممت ىلع سودقلا دبع نب حلاص اوسبحا لو . ةقيقحلا ىف

 + ةلاوق هنمحإ تقر

 ف وكلا نم انسل و ”انخالا نم انينلف ”"انلق أ( صو عر اظل 11

 انا 16 ادك ” اع انفو اكعد الا نافا كالا

 ءالؤه نأ : لوآلا : نيهجو ىلع لوم ةيآلا ىف روكذملا ىنناا اذه : هللا همحر ىعفاشلا لاق.

 ادبأ مهلط مذخأي ملناو ءدمحلا مهيلع ماقأ مذخأ نإ مامالاف لاملا اوذخأو اولتق اذا 0

 نورضح نيذلاموقلا : ىناثلا . ىنلانم دارملاوهدلب ىلا دلب نم نيبراه . مامالا نم نيفئاخ مهنوكف

 مامالاف لاملا اوذخأامو اولتقام مهنكلو نيملسملا نوفيخو نيبراحلا ءالؤه عمج نورثكيو ةعقاولا

 مهرزعي ومهذخأي مامالا نإ : انههىعفاشلالوةيف . ادبأ مهما طه ذخأي مناو“ 1 اع ماقأ مذخأ نأ

 . ملعأ هللاو ؛ ريغال سبحلا اذه وه ضرألا نعمهيفنب 0

 4« ميظع باذع ةرخآلا ىف مهورإ ناوهو ةحيضف ىأ (ايندلاف ىزخ مهل كلذ إل ىلاعت لاق ُ

 دق مهلتق نأ ىلع ةلادو ؛ ةالصلا لهأ نم قاسفلا ديعوب عطقلا ىلع ةلاد ةيآلا : ةلزتعملا تلاق

 5 ىلع لدي كلذو ؛ ةرخآلاو ايندلا ىف ىزخ مل كلذ نأب مكح ىلاعت هنآل . مهباوث طبحأ
 نأمل مظعتلاو حدال مهقاقحتسا ءاقب نم عنمب لال ىف مذلل نيقحتسم مهنوكو « مذلل نيةحتسم

 تبثو « قاسفلا ديعوب عطقلاب لوقلا تبث كاذكح الا ناك اذاو , نيدضلا نيب عمج كلذ

 . طامحالاب لوقلا

 فافختسالاو ىرخلا ةهجلعاعقاوز وكي امنإدحلا اذه نأ ىف مكنييواننايب عازنال : باوجلاو

 م« رد و



 ةيالا«هلوسرو هللاذ وب راح نيذلا ءازجامتا»ىلاعت هلوق كل

 ذخأي ملو لبسلا فاخأ نمو . فالخ نم هلجرو هدي عطق لاملا ذخأ ىلع رصتقا نمو ؛ بلصو

 ىذلاو « هللا همحر ىعفاشلا بهذموهو ؛ ءاملعلا نم نيرثك آلا لوق اذهو ء ضرالانم ىفن لاملا

 لآ 1 راحل ا ةضللا رماد ارملا ناك ولايدنأ ؛/ لولا :ناهجو. لوألا ليما تفويض لعلدن

 نم دارملا سيل أ انيلع كلذ هل سيل هنأ لع اوعمجأ او. ىفنلا ىلع راضتقالا نف مامالا نكمي

 , لعفي ملو ةيصعملاب مم دقف لاملا ذخأي ملو لتقي مل اذإ براحما اذه ندب كاثلار | تلا ف آل

 بجيف « رييختلا ىلع ةبآلا لح ز وجبال هنأ تبثف ء ىصاعملا رئاس ىلع مزعلاك لتقلا بجوبال كلذو

 نإ اويلصي وأ ء!اواتق نإ.اولتق نأ : ردقتلا راصق::,ةدحا لعرالغق:ةد>.ىلغ لعف لك ىف رِمظي نأ

 لاملا ذخأ ىلع اورصتقا نإ فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقتوأ « لتقلاو لاملا ذخأ نيب اوعمج
 لثقلا نال هان ركذاه اد نر لذي اطيل نمايقلا وا! لئيتلا:لوفاعيأ نإ. ضرألا نم اوفني ىأ

 ءهنع وفعلا زوجال امت> لتقلا راصو ؛ قيرطلا عطاق ىف كلذ ظلغف « لتقلا بجوب ناودعلا دمعلا

 نإو « نيفرطلا عطقب قيرطلا عطاقفكلذ ظلغف « قيرطلا عطاق ريغ ىف عطقلا هب تاهل ال ااعلو

 قب رطلا رمفف ابولصم هءاقبن آل , بلصلا نيب ولتقلا نيب مهقح ىفعمج لاملا ذخأن يبول تقلا نيب اوعمج
 « ةيصعملا هذه لثم ىلع مادقالا نع هريغل ًارجاز كلذ ريصيف ةبوقعلا هذه عاقيإ راهتشالا بسن وكي

 . ضراألا نم ىفنلا ىهو ةقيفخ ةبوقع ىلع هنم عرشلا رصتقا ةفاخالا درجم ىلع رصتقانإ امأبو

 ثالث نيب هيف ريخم مامالاف لاما ذخأو لتق اذا : هللا همحر ةفينح وبأ لاق (ةسماخلا ةلأسملا)

 دنعو ؛ مهيلصيو مهلتقي وأ « لتقلا لبقمبلجرأو مهديأ عطقي و ملتقي وأ . طقف مهلتقي نأ . ءايشأ
 . هللا همحر فسوب ىنأ لوق وهو ؛ بلصلا نم ديال : هللا همحر ىعفاشلا

 بلصلا طاقسإ زحي ملف لتقلا ىلع صن اك بلصلا للع صن ىلاعت هنأ : هللا هحر ىعفاشلا ةجح

 ىتح حمرب هنطب جزي مث ايح بلصي : ليقف . بلصلا ةيفيك ىف اوفلتخا مث . لتقلا طاقسإ رحب ملاك

 . بلصي مث هيلع ىلصيو لتقي : هللا همحر ىعفاشلا لاقو :« تومي

 دجو ناهانعم : هللا همحر ىعفاشلالاق . ضرالا نمىفنلا ريسفت ىف اوفلتخا ( ةسداسلا ةلأسملا)

 ىتح ادبأ مهبلط ممدحي ملناو « فالخ نم مبلجرأو مهيديأ عطقو ميهلضو مبلتق نيبراحنا ءالؤه

 ىننلا :هللاهمحر ةفينحوبأ لاقو .هللا امهمحر قحساو دمحأ لاق هبو « هان ركذام مهم لعف مهلع ردق اذا

 نم اوفني وأ) هلوق نأ هيلع لديو : اولاق :ةغللا لهأ رثك أ رايتخاوهو ءسبحلا وه ضرألا نم
 نوكي نأاماو « ةايحلا ءاقب عمنكميريغ كلذو ٠ ضرألا عيمج نم قنلا دارملا نوكي نأ اما (ضرألا

 هرش عفد ىنلا اذه نم ضرغلا نآل ؛ زئاج ريغ اضيأ وهو , ىرخأ ةدلب ىلا ةدلبلا كلت نم هجارخا



 ١" ةيآلا «هلوسرو هّللأ نوبراحب ن.ذلا ءازج اعإ» ىلاعت هلوق

 عطق جدر“ اهدحأ : هوجو نيدت راأ ىلع ةبالا لمح زوال هنأ لع لدي ىذلاو : اولاق « ءابقفلا

 . كلذ ىضتقت ةيآلاو « مالسالا راد ىف داسفلا رابظإ ىلع الو ةبراحلا ىلع فقوتي ال دترملا

 : اهئلاثو . كلذىضتقت ةيآلاو : ىننلا ىلع الو ديلا عطق ىلع دترملا ىف راصتقالا زوحبال : اهيناثو

 قأ"ليكولع اوباث َنتذلا الار هلوق: نهيول .ةاراكمسلا»( ]فال وتلا هللا كوش رح حلا كل

 امل قاعتال ةبآلا نألع كلذلدف . اهدعب و ةردقلا لبق ةيوتلاب هدح طقس دترالاو (مهلع اوردقت

  نوكتالنأ بجوف ءانهه عورشموهو دترملا قحف عورشم ريغ بلصلا نا : اهعبارو . نيدئرملاب

 لاقينأ بابلافامىصقأ ؛ اءلسموأ ارفاك ناك ءاوس « ةفصلا هذبم افوصوم ناكن ملك ل وانتي (اداسف

 . ببسلا صوصخال ظفللا مومعب ةربعلا نأ ٍلعت كنكل رافكلا ىف تازن ةيآلا

 نم ةعنم مو نوعمتحي نيذلا موقلا مث ةيآلا هذه ىف نوروكذملا نوبراحلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 انربتعا امتاو « مهئامدو مهحاورأىف نيملسملا نودصقي و اضعب مهضعب ىمحب مهنأ ببسب مدارأ

 ةلاحلا هذه نأ ىلع اوةفتاو ؛ ديقلا اذهب قراسلا نع زاتمي امنإ قيرطلا عطاق نال ةكوششلاو ةوقلا

 : هللا همر ىعفاشلا لاقف ةدلبلا سفنف تلصحول امأف : قيرطلا عاطق اوناك ءارحصلا ىف تلصح اذا

 اونوكي مل نارصملاىف مهارأو : لاق . دحلا اذه هيلع ماقيو داسفلاب ضرألاى ايعاس اضيأ نوكي هنإ

 هناف رصملا ىف كلذ لصح اذا : هللا امهمحر دمحو ةفينحوبأ لاقو ؛ ةاواسملا نم لقأ الف ابنذ مظعأ

 اما)ىلاعتهلوق مومعف صنلا امأ ؛ سايقلاو صنلا هللا همحر ىعفاشلا لوق هجو .دحلا هيلع ماقيل

 ىنعملا اذه لصح اذإ هنأ مولعمو (اداسف ضزاللا َْق نوعسلو هلوسرو هللأ نوبراح نيذلا ءأزد

 رصملا ففاتخي الف دحاذه نأوهف سايقلا امأو « صنلا اذه مومع تحن الخاد ةلاحمال ناكدلبلا ىف

 بك وعلا هعجلي ربضملا ق'لجادلا نآرهتلارهمج ر:ةفينج ىأ لوق هج وى هودجلا انك تلا 0

 . قراسلا مكح ىف راصف ةلتاقملا نم نكمتي الف بلاغلا

 وأ فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقت وأ اوبلصي وأ اولتقي نأ) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 ن6 نبل وة رهو ل اا 8 لوألا : نال وو ةيالاهذهىف يوأ» ظفاى الخلا (نضوالا قم اومن

 انش لإ ءامالا نأ ىعملاو ءدهاجبو بسلا نب دةحسو نسملا لوقو هحلط ىآ لع دا

 ماسقالا هذهنم دحاو ىأ  ىنن ءاش نإو ؛لجرالاو ىديالاعطق ءاش نإو « بلص ءاش ناو لتق

 كراس ىه لب «نييحتلل تسيل انهه هوا, ةيط : ءاطع باور كر ا ساع نأ لاو لق

 لتق لاملا ذخأو لتق نمو ؛ لتق لتقلا لع رصتقا نف , تايانجلا فالتخاب فلتخ ماكحالا نأ



 ةيالا«هلوسرو هللا نوب راحي نيذلا ءازج امنإ» ىلاعت هلوق 12

 (ضرأألا نم اوفني وأ فالخ نم مبلجرأو مهديأ عطقت وأ اوبلصي وأ

 داسفالو سفن لتق ريغب سفنلا لتق ىف مالا ظيلغت ىلوآلا ةيآلا ىف ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 اذا 6 ل كلام سيب اناا وهام لتقل تجوبت ئذلا نحراللا اف داسفلا نأ نال هيي رالا قف

 ” لولا دل 0 كار دوو هللا نوي زاك قدلا رج إل لاغق لتقل بحاول رك رآألاق

 نك رع لاك هللا عم هدا نر ناار لا 1 ( لوألا ةلأسملا

 لإ لإ انينن اذإ ةيراخأ ةظفلف ةنكلم لسرلا 3 ؛ هللا ءايل وأ عم ةبراحلا ىلع هلمح بجيف

 ظفاف « ةقيقح تناكلوسرلاىلا تيسناذإو : هللا ءايلوأعم ةبراحما هنم دارملا نآل ازا ناك ىلاعت

 ةميقحلاو زاجلاىلع الوم نوكينأ مزاي (هلوسرو 3 نوبراحينيذلا ءازج اممإ) هلوقىف نوبراحب
 . لا وسلا ريرقت اذهف « عنتم كلذو ء اعم

 ا 01 نقلا :فكذلا و ذل ةتلاخت اع هيراخلا زمخانأ : لوألا : نييح و, نم ةناوجو

 ريدقت : ىناثلاو ء اذكو اذك اداسف ضرآلا ىف نوعسيو هلوسر ماكحأو هتلاماكحأ نوفلاخ نيذلا

 هللا نآربخلا ىفو . اذك و اذك هلوسر ءابل وأو ىلاعت هللا ءايل وأ نوب راح نيذلا ءازج اممإ مالكلا

 «ةيراجلا ىرراب دعف الو ل ناهأ نمو لاق لاك

 قاسفىف هنإ : لاق نم مهنمو رافكلاب صتخمديعولا اذه : لاقنم سانلا نم 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هت |ولر ةيرع نم موق ف تلرن هنأ :لواللا :اهوجواورك د دعف نولواللا امأ "نينهؤملا

 لبإ ىلا ملسو هيلعهللأىلص هللال وسر مهتعبف ؛مهناولأ ترفصأو مهنادبأ تضرف ؛ مالسالا ؛ نيربظم

 اواتقاودصو اوبرشو عضوملا كلذىلإ اواصو الف ء اوحصيف اهنابلأو املاوبأ نم اوبرشيل ةقدصلا

 مهيديأ تعطقف مهم رمأو ممرثأ ىف ملسو هيلع هللا لصىنلا ثعبف ءاودتراو لبالا اوقاسو ةاعرلا

 ل ا ا ادم جاوا اوتامىتج كانه اوكرتو مهنيعأل سو ميلجرأو

 خس انلا 5 ةئسلا خسن ع ١ ال هللا همحر ىعفاشلادنعو ؛ نآرقلا اذهه ةخوسنم ةنسلا كلت

 رق قيتلير ةيحلا نآب ذ ىاتلا نو ةعاتلا ةنيلل اقباطم نازملا اذنه لزنرو ئرخأ ةتميعتسلا كلتل

 مالسالان وديرب ةنانك نم موقرف ملسو عقال هللا وسر دهاع دق ناكو : ىلسألا ةزربىأ

 مهنعىلاعت هللا كح نيذلاءال وهىف ةيالاهذه نأ : ثلاثا . محلا ومأ اوذخأو مهواتقف ؛ بئاغ ةزرب 0

 لتفلا ىف نوفرسم مهف ناودعلا دمعلا لتقلا ب ده يا د ازيك ل

 داشكأو اذك مؤارخ لذكر الا. ق.ذاسفلااو القلاب مهنمىأ قف «ضراإلا ف :نوديلفم

 ناكل لوف نبال رت قاالظلا عاطق ىف تازن ةيآلا هذه نأ (عبارلا هجولاوإل



 ١ يالا هلوشرو هللأ نوب راح نيذلا ءازج اعإد ىلاعت هلوق

 ترااوج ه2 ماد ال اس سلا

 اوت نأ اداَسق ضرألا ىف َنوَمسيَوهلوسَرَو هللا َنوبراحت نيل ءاَرج ام

 هممت ه2 إس يرس رج 52 2 01 مو ررت هَ

 ضرألا نم اوفن وأ فالخنم مهلج أو مويديأ عطَقت وأ اوبلصي وأ

 سفنلا ف لاب ل 1 17 لف رةضفلا هد تع 7

 لك لتقنأ اي ىنعي . هنأش مخفتو ناودعلا دمعلا لتقل رمأ مظعت ىف ةغلابملا سوفنلا لتقب ةدحاولا

 ابيهم اظعتسم دحاولا ناسنالا لتق نوكي نأ بحب كلذكف . دحأ لكدنع مظعتسم رمأ قلخلا

 |ظعتسمن وكي ال فيك و : ماظعتسالا رادقمىفامهتك راشمنايبال :ماظعتسالا ىفامهتك راشمدوصقملاف

 دعأو هنعلو هيلع هللا بضغو اهف ًادلاخ منهج هؤازجل ادمعتم ًانمؤم لتقي نمو) ىلاعت لاق دقو

 ( امظع اباذع هل

 عبلتق دصقي هنأ دحاو ناسنا نم اوملع ول سانلا عيمج نأ وه «ٍتاوجلا ىف ىناثلا هجولا)

 دصقي هنأ هنم اوملع اذإ كاذكف ء هدوصةم ليصحت هنكميال اعفد هنودفدي مهنأ كش الف مهعمجأب
 مدج لثم ناسنالا كلذ لتق نع هعنمىف مهدامتجاو مهدج نوكي نأ بحي نيعم دحاو ناسنا لتق

 . ليو اللا ,ةراوصلا ف مثداهتجاو

 ةيعاد حجر دقف ناودعلا دمعلا لتقلا ىلع مدقأ امل هنأ وهو «باوجلا ىف ثلاثا هجولا)

 ىلإ ةبسنلاب الصاح حيجرتلا اذه ناك كلذك مالا ناك ىتمو ؛ ةعاطلا ةيعادرٍلع بضغلاو ةوهشلا

 ىف نمؤملا ةينو « ِهلَمقل هيلع ردقول هناف هلاطمنم ءىتىف هعزان دحأ لك نأ ةبلق ىف ناكف «دحاو لك

 اناسنا لتقي نمو : ىنعملاريصيف ؛هلمع نم رش رورشااىف نم ؤملا ةين كإذكف « هلمعنم ريخ تاريخلا

 . ةنسح ةثالثلا ةبوجالا هذهو « سانلا عيمج لتق امم 'اكف انا ودع ادمع التق

 سفنلا ءايحا نم دارملا (اعيمج سانلا ايحأ امتاكف اهايحأن مول هلوق 4 ةسداسلا ةلآسملا)

 نأىف مالكلاو . نيطرفملارحلاودربلاو طرفملا عوجلاو قرغلاو قرحلالثم : تاكلبلا نع اهصيلخت

 سوفنلا لق لثم ةدحاولا سفنلا لتق نأ ىف هانررقام سايق لع سوفنلا ءامحإ لثم ةدحاولا سفنلا ءابحإ

 ىف كلذ دعب مبنم اريثك نا مث تانيللاب انلسر مهتءاج دقاوإل ىلاعت لاق مث

 (نوفرسمل ضرآلا
 لتقلا سرحت مهيلع انبتكك ام دعب: لسرلا ءىجم دعب .ىأ ؛ كلذ دعب دوبملا نم |ريثك نأ ىغملاو

 ؛ هيما ناولاط ل, كف ف ىعلا# نق

 اواتقي نأ اداسف ضرالا ىف نوعسيو هلوسرو هللا نوبراح نيذلا ءازج امعإ) ىلاعت هلوق



 ةيآلا«ليئارسإ ىبب ىلع انبتك كلذ لجأ نم» ىلاعت هلوق "1

 اسس كوكس ذي نا هنا ءاكحأ نأ لع تبل تلد. سيايقلاب نولتاقلا لاق (ةئلاثلا ةلآسملا»
 نأب حيرصتاذهو ءاذكو اذك(ليئارسا ىبب ىلعانبتك كلذ لجأ نم) لاق ىلاعت هنالل كلذوءللعلاب

 تاد:اولاق اضيأ ةلزتعملاو (كلذ لجأ نم) هلوقب املا راشملا ىتاعملا كلتب ةللعم ماكحالا كلت ةبتك

 اقلاخ ىلاعت هنوك عنتما كلذ تبث ىتدو  دابعلا حلاصمب ةللعم ىلاعت هللا ماكحأ نا ىلع ةيآلا هذه

 ىلاعت هنوك نم عمت امتداراو حئابقلا قاخ نآل ؛ مهنم ابعوقو اديرم مف حئابقلاو رفتكلا

 . ةبالا هذد ىف روكذملا ليلعتلا لطبي كلذو . حلاصبلل ايعارم

 مدق مل ةعدق تناكنا ةلعلا نا : اهدحأ : هوجول لاحم ىلاعت هللا ماكحأ ليلعتب لوقت :انباعصأ لاق

 دوجوفةلعباللعم ناك ول : اههناث و:لسلستلا مزلو ىرخأ ةلعب اهليلعت بجو ةثدحم تناكن او:لولعملا

 امهدحأفةيوسلا لع نكي نإ و. ةلع هن وك ع نتما ةيوسلا ىلعناك نإ ىلاعت هلا ىلا ةبسنلاب اهمدعو ةلعلا كلت

 001 7 راكم هتازإ اصقات وكف: لخفلا كلذ نمي ول واللا كلت اديفتسم هنروك ىقتمي كلذ ءل وأ

 اهؤاهتنا بحي لب :ىعاودلا ىف لسلسنلا عوق وعنتمب و.ىعاودلا ىلع لعفلا فقوت تيئدق هلأ اناث لاح

 ةك عادلا ثودح دنع نأ تين وءهللا نم لي دبعلا نمل دعلا قف تندَح ىلا ىلوالا ةعاذلا ىلا

 نأ تبثف.هماكحأو ىلاعت هللا لاعفأ ليلعت نم عنمب اذهو . هللا نم لكلاف ريدقتلا اذه ىلعو:لعفلا

 نم كلمي نف لق) ىلاعت هلوق كلذ دك وي ىذلا وءتايكحملا نمال تامءاشتملا نم ةيآلا هذه رهاظ

 هنأ ىف حرص صن كلذو(اعيمج ضرألا ىف نمو همأو محرم نبا حيسملا كلبي نأ دارأ نإ ائيش هللا

 . ملاصملا ةياعر ىلع هبكحو هقلخ فقوتيالو ءىثث لك هللا نم نسحب

 ريدقتلاو(سفن)هلوق لع ف وطعمهنإ : جاجزلا لاقء(ضرالا فداسفوأ )هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا

 بابساأل لحب لتقلا نآل كلذ ىلاعت لاق امناوءضرأألا ىف داسف ريغب وأ سفن ريغب ًاسفن لتق نم

 001( ضررا داس ولا نسفن ربعي انمن لق رم ) هلوقي دارملا وهو ضايصقلا جم ةريتك

 دعب ىلاعت هلوقب دارملا وهو قيرطلا عطق اهنمو . ناممالا دعب رفكلا اهنمو:بارحلا عم رفكلا

 وأ) هلوق ىف هوجولا هذ هلك ىلاعت عمجل (هلوسرو هللا نويراحي نيذلا ءازج اهإ) ةيالاهذه

 . (ضرالا ق'داسف

 ةدحاولا سفنلالتق نأ وهو.لاكشإ هيف (اعيمج ساناالتق امت'اكف) هلوق 4 ةسماخلا ةلأملا)

 ا ا كل نك“ أ عنتمملا نم ناف « سانلا عيمج لتقل ايواسم نوكي فيك

 ةدحاو ةمدقم ىلع ةينبم اهرسأب ىهو باوجلا نم اهوجو لاؤسلا اذه ببسب نورسفملا

 :انلوق نآل .هوجولا لكن م امهتماشمب مكحلا ىضتقيال رخآلاب نيئيشلا دحأ هيبشت نأ ىهو

 اذإو ٠ هوجولا ضعب نم وأ« هوجولا لك نم ههبشي هنإ :انلوق نم معأ كاذ هبشي اذه



 كح ةيآلا «ليئارسإ ىب ىلع انبتك كلذ لج نمل ىلاعت هل وق

 تلكه ةيبتلب لقا اكل لجأ كفو اكل 4ىلوألا ةلأسملا)

 نم م ام لجأ رم ىأ (كلذ لجأ نم) هلوق نأ : لوألا : نالاؤس هيلع لبق ناف
 ليباق ةعقاو نسب ةيسانم ال هناف 0 كاذو 2 ص اصقلا لحارس ىب لع ا ليباهو ليباق ةصق

 2 ىف تباث -- صاصقلا بوجو نأ : قاثلأ ليئارسإ ىن ىلع صاصقلا بوجو نيبو ليباهو

 ؟ ليئارسإ ىببب هصيصخت ةدئاف اف ممآلا

 ليئارسا ىبىف عقو امنالتقلا اذه : نسحلا لاق : امهدحأ : نيهجو نم لوآلا نع باوجلاو

 عقو لتقلا اذه نأ للسن انا : ىتاثلاو ؛ مدقت امف ةلأسملا هذه انركذ دقو. هبلص نم مدآ ىدلو نيبال

 وهلب ؛ ليباهو لياق ةصقىلا ةراشا سيل (كلذ" لجأ نم) ةلوق نكلو « 0 ىدلواَنب

 هلوق اهنم « مارحلا لتقلا ببسب ةلصاحلا دسافملا هما هذه ىف هذ دارسام لا ةراكإ

 ىلا ةراشا (نيرساخلا نم حبصأف) هلوقف (نيمدانلا نم حبص 5 هلوق 1 0 حبصأف)

 عاونأ هبلق فلصح هنأ ىلاةراشا (نيمدانلا نم حبصأف)هلوقو «ايندلاو نيدلا ةراسخ هل تاصح هنأ

 كلذ لجأ نمىأ (ليئارسإ ىنب ىلعانبتك كلذ لجأ نم )هلو ةف « ةتبلاهل عفدال هنأ عمن زحلاو ةرسحلاو مدنلا

 ىف صاصقلا انعرش ناودعلا دمعلا لّتقلا نم ةدلوتملا دسافملا عاونأ نم ةصقلا ءانثأىف انركذ ىذلا

5 0 

 ى اماع ناكناو 0 ل ناثلا لا سلا م

 نايدالا عبمج ىف تباثريغ ليئارسا ىب ا للك تايدالا <

 نأ ىف كشالو ٠ سانلا عيمج لتقف ىرجب راج ةدحاولا سفنلا لق نأب انهه مكح ىلاعت هنأل

 نا ةغلابملا هذه حرش نم دوصقملاو ؛ ناودعلا دمعلا لتقلا باقع حرش ةغلابملا هنم دوصقملا

 مهبولق ةواسق ةياغىلعلدي كلذو :لسرلاو ءايبنالا لتقىلعا ومدقأ ةميظعلا ةغلابملاهذبب مهماععم دوهلا

 لوسرلا ةيلست صصقلا هذه ركحذ نم ضرغلا ناك املو ؛ ىلاعت هللا ةعاط نع مثدعب ةيابنو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب كتفلا ىلع اومزع مهنأ انركذ ىتلا ةعقاولا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع

 مالكتال ابسانم ةميظعلا ةغلابملا هذب- ةصقلا هذه ىف ليئارسا ىب صيصخت ناك« هباتكأ رباكأبو

 ؛ دؤصقلل اذك

 اهيلع .اهتكرح ءاقلال نونلا حتفو ةزمهلا فذحي (كلذ لجأ نم) *ىرق (ةسناثلا ةلأسملا)

 رسكل ايقلم نونلا ريك ففخ اذاف . ةغلىهو « ةزمحلا رسكب (كلذ لجأ  .رم) رفعجوأ أزقو

 . املع ةزمهلا
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 ساس هَ هدام ها 2ص 7-5 ماس سا و س2 22 6 0 0 -

 0-0 ف لتق نم هنا ليلا 1 ىلع ا نك كلك لجأ نم

 2 اا اضل 176 2 6 2 هه هذآ آ ل هه

 اعيمجس ان هب اعاكف اهانحا نمهو - 8 را لتق 5 ضرألا ى

 ضرألا ىف كَ 5 مم انيق نع 5 | مث د تانيلام البو يدك 0
 2-5 ِس هر

 «م5؟» لوذ

 :لاق مرجالف ءضرأألاىف هتفدي نأبالإ هيخأ ىلإ برقتلا ىلع هل ةردقال هنأ ملعو ؛ هلعف ىلع فهلتف

 يبارغلا اذه لثم نوك ! نأ ترعأ ىلي واي

 لمعتست ةملك ىهو ٠ باذعلا قاقحتساب هسفن ىلع فارتعا (ىتليواي) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 اهمأ ىأ ءهرضحيل هادانف هلرضاح يغلي ولا نك« ءادناا ظفل اهظفلو . ةميظعلا ةيهادلا عوقو دنع

 : ملعأ هللاو (دلأأ ىليواي) هلوقىف اينايب ةدايز «ايد ركذو « كروضح ناوأ اذهف ءرضحا ليولا

 هبفو . سلجملا مزالي هنأل اممدن ميدنلا ىمس هنمو ؛ موزلل عضو مدنلا ظفل « ةثلاثلا ةلأسملا)

 نيبئاتلا نم ناك نيمدانلا رم ناك املف « ةبوتمدناا » لاق سو هيلع هللا لص هنإ دهر: كاع

 ؟ هتب ون لبقت مل ملف
 ىلع نيمدانلا نم راص بارغلا نم الإ نفدلا معي ملامل هنأ : اهدحأ . هوجو نم ةنع ا وباحأ

 طخسو . هلتقب عفتني مل هنأل ؛ هيخأ لتق ىلع نيمدانلا نم راص هنأ : ىتاثلاو : ةنس هرهظ ىلع هلمح

 همدن نأ : ثلاثلاو « ةيصعم هنوكلال بابسألا هذه لجال همدن ناكف « هتوخإو هاوبأ هبيسب هيلع

 مدن هنفد بارغلا لتق امل بارغلا نأ ىأر املف « هلتق دعب هب افافختسا ءارعلاب هكرت هنأ لجل ناك

 ةقفشلا تربظ اذاف « ىدب طلتخم همدو ىمحلب طلتخم هملو قيقشو ىخأ اذه : لاقو هبلق ةواسق ىلع

 ةديما قالخاألاو ةمحرلا ىف بارغلا زود تنك ىخأ ىلع ىنم رهظت ملو بارغلا لع بارغلا نم

 . مدنلا كلذ هعفني مل مرجالف ىلاعت هللا نم فوخلا لجاأل ال ؛ باسساللا هذهل همدن ناكف

 ىف داسف وأ سفت ريغب اسفن لتق نم هنأ ليئارسإ ىنب ىلع انبتك كلذ لجأ نم ) ىلامت لاق مث

 (اعيج سانلا لتق امن اكف ضرألا



 "2 8 الاء ضوالا نغسل اا هلأ سعف !لامتالو

 2 ا يا د هه 2 الا لا ت17

 كما لَ هيخأ ةَأوس ىراوب تر رع لا

 يسرا اس |

 2 هدم ءم ل هس

 «01:نيمدانلا َنمحبصاىخأ ةأوَىراَوِب ارم انَهَلمَنوكأ تأ تزجعأ

 :# انسه 0 : معا ةأول اعلاف 2 هيريل ضر ثحبياب |رغ هللا ثعبف ال ىلاعت لاقم“

 ىف هلمخ عابسلا هيلع فاخ مث «هب عنصيام ىرديال هكرت هلتق امل : ليق «ىلوآلا ةلأسملاإ)

 « التتقافنيبارغ هللا ثعب : لولا : هوجو هيفو « ًابارغ هللا ثعبف ريغت ىح ةنس هرهظ ىلع بارج

 . بارغلا نم كلذ ليباق ملعتف : ةرفحلا ىف ءاقلأ مث هيلجرو هراقنمب هل رفخ . رخآلا امهدحأ لتقف

 نأ لتاقلا ىأر الف « لوتقملا لع بارتلا ود ابارغ هللا تعب هكرتو هلتقامل : مصالا لاق : ىناثلا

 ءايشالا نفد بارغلا ةداع : ٍلسم وبأ لاق : ثلاثلا . ىتلي واب : لاقو مدن هتوم دعب همركي فيك هللا

 . هنم كلذ إعتف اثيش نفدف بارغ 8

 امل هنألل . هللعيل ىأ , بارغلاهيريلوأ هتلاهيريل : لوألا :نابجو هيف «هيريل» 4 ةيناثلا ةلأسملا إ١ل

 زاجلا ليبسىلع هميلعت دصق 1 0

 1 و ا ل أ زوج الام هو هج ةووعا محل أول 4« ةثلاثلا ةلأسملا 9

 ةخاةفخإ ةدعأ ةأاوش قو . (ككتل ةكشملا أ

 حبصأف ىخأ ةأوس ىراوأف بارغلا اذه لثم نوكأ نأ تزحيأ ىتلي واي لاق ىلاعت لاق م“

 4«( نيمدانلا نم

 : لئاسم هيفو

 لوآلا : نالامتحا ةيآلافو . فولتو رسحت ةملك (ىتليواي) هلوق نأ كششال (ىلو آلا ةلأسملاإ)

 هك رق ايرتكلا فاافلافأ ملع بارغلا نم كلذ ملعت املف « لوتقملا نفدي فيك معي ناكام هنأ

 : ىناثلا . هلعف لع رسحت و فيلتومدنف « هتفرعم ةلقو هلبج ببسب هيخأ لتق ىلع مدقأ اهنإ هنأ ٍلعو

 امل هنأ الإ « لمعلا نم ردقلا اذه ىلإ ىدتب-ال نأ ناسنالاىف دعب هناف , هنفد هيفيكب املاع ناكهنأ

 تازغلا' اذه نإ": لاو: هبلق قررخآلا طارتلا يداك ازعلا ارامل + فاهم, 1| زعلان ك1

 تازنلا نط اة فشخزوأ نوكأ 1ك الا فيع ءاغسلأ هلق نأ ما ردا يقرا ركل

 لوبقب ةتابح لاح ةمركأأ هللانأ ىأر الف « لوتقملا لع بارتلا ىثح ناكو ءاج بارغلانإ : ليقو

 هللادنع ةجردلا مظعهنأ مع ضراأللا تحت هنفديل بارغلا اذه فعل نأ هناك دعب ةمذك اس للا

 »/ا؟  رخف !6١١



 ديالا هخأ لكاهلش هل كقرطفوا لاعتةلوق م

 تلبس : نورسفملا لاق (نيرساخلا نم حبصأف هلتةف هيخألتق هسفن هل تعوطف) ىلاعت لاق مث

 دمعلا لتقلانم روصت اذإ ناذالا نأ مالكلا قيقحتو , هتعجش لاق نم مهنمو . هيخأ ل تق هسفن هل

 ىثثلاك لعفلا اذهن وكيف « هلعف نع هل ًافراص ريصي داقتعالا اذهف . رئابكلا مظعأن م هنوك ناودعلا

 لعفلا اذهراص اهسواسو عاونأ سفنلا تدروأ اذاف ؛ ةتبلا هجوب هعيطيال ىذلا هيلع درمتملا ىصاعلا

 درمتملاصاعلاكناكنأدعب هلعيطملاك ل عفلا اذه ةبيجعلا اهسواسوب تلعجسفنلا ناكف « هيلعالهس

 هللاوه لكلا قلاخ ناكول : ةلزتعملا تلاق (هيخأ لتق هسفن هل تعوطف) هلوقب دارااوه اذبف . هيلع

 . سفنلا ىلإ ال ىلاعت هللا ىلإ افاضم عيوطتلاو نييزتلا كلذ ناكل لاك

 ناكف ىلاعت هللاوه ىعاودلا كلت لعاف ناكو « ىعاودلا ىلا لاعفاألا تدنسأ امل هنأ : هباوجو

 ىلاعت هللا وه اهلك لاعفالا لعاف

 اريط ذخأو سيلبإ هل رهظف « ليباه لتقي فيك ليباق ردي مل : ليق 4 هلتقف إل ىلاعت لاق مث

 رجح ه1 ا ليباه دجو هنإ مث ؛ هنم كلذ ليباق معتق ؛ رجح ها كر

 مدآنبا ىلع ناكالإ ًالظ سفن لتقتال» لاق هنأ لو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هللا دبع نعو . تاف

 . لتقلا نس نم لوأ هنأ كلذو «ابمد نم لفك لوألا

 هنأوهف ايندلا امأ « هترخآو هايندرسخ : سابع نبا لاق «نيرساذا نم حبصأف) ىلاعت لاق مث

 لتقاملليباق نا : ليق . ميظعلاباقعلا وهف ةرخآلا امأو «ةمايقلا مويىلإ اهوهذمقبو هيدلاو طخسأ

 ناك لي اق: ناب زق وانلا تلك أ اتم 2'لاقزوإ سيلبا هاتأف © نعلا.نضززأ نم ندع ىلإ بزه هاخأ

 دبع نم لوأ وهو ران تيب ىبف « كدوصقم لصح اضيأ رانلا تدبع نافذ « اهدبعيو رانلا مدخي

 قا رشسلاب اكو ( ري هعأ هلق ناكو ٠ ةنهس قر رشع نرناأ وهو لتقليباه نأ, واراو .«نانلا

 تنك املاقف هيخأنعمدآ الأبف ل صمأ ناكون هده دوس هلت ةنأ لعاوو ؛مظعالادجسملا عضوم

 لاق . طق كحضي مل ةنس ةئام هدعب مدآ ثكمو ؛ كدسج دوساكلذلو ؛ هتلتق لب لاف« اليكو هيلع

 1 لاكمال ] رعفلا انو ؛ تح نذكا وهو لاق .رعشلا داثار هنأ ىورب : فانشكللا بخاض

 هاذ ىازعتعلا كلذ: نان ءاكلاف[ "كالعكلا تخاط ! ىدضاو! :ازعلعلا" نع ناوماوضعم'ءايننإللاو

 . الملا ىلع ةجح هبلع هللا ل عج نمذلإ بسني فيكف ؛ نيدلعملا نم قباب قيليال ةكاكرلا



 نلوم ا ديا مييسعا ا داع

 هاوار عسب

 ءارج َكلَدورانلا باحتأ نم َنوُكَت كيو ىابأ 5 علا ديرا ىلإ

 م ل 6 2 سورس اراه راسن هد

 08 ”نيرس انا نم حبصأت د هلم هبخأ لَك هسفن هل تعوطف «15> َنيملاَطا

 .ءايلاب هدك أ كلذلو ءعينشلا فصولا اذه هب بستكحيام لعفبآل هنأ ديفيل :.باوجلاو
5 

 4 نيملاظلا ءازج كلذو رانلا بادعأ نم نوكستف كميإ و ىمئاب ءوبت نأ ديرأ ىنإ ) ىلاعت لاق م

 : نالاؤس هيفو
 (يرخ ار وةيزاو در الوز لاف لاح هن عم لوتقملا مثاب لئاقلا ءوبي نأ لقعي قف : لوألا

 هدام و نيسللا وذ وحسم ننأو اهيعاشللا ىصر سانع نأ لاق" كوالا : نس ١ ١ تاك

 ىناثلاو ء فاضملا فذح اذهو ؛ىلتق لبق كنم ناك ىذلا كمإ وىلتق مثإ لمحت هانعم:مهنع هللا ىضر

 . كنابرق لبقتي مل هلجأ نم ىذلا كمإ و ىلتق ماب هللا ىلإ عجرت هانعم : جاجزلا لاق
 زوجنال كلذكف ىلاعت هللا ىصعي نأ هسفن نم ديرب نأ ناسنالل زوجال مم ىناثلا لاؤسلا)

 (كمناو ىمئاب ءوبت نأ ديرأ ىإ) لاق ملف « هللا ىصعي نأ هريغ نم ديري نأ
 نظ ىلع بلغام دنع مهب راد انإ مالكلا اذه نأ انركذ دق : لوألا :هوجو نم باوجلاو

 هحصنو هظعو امل هن اكو ءهب لتقلا عاقيإ ىلع لتاقلا مادقا لبق كلذ ناكو « هلتق ديري هنأ لوتقملا

 ىف للتق دصرتت نأو دب الف ةحيصنلا هذه ببسب .ةريبكلا هذه نع رجزنتال تنك ناو :.هل لاق

 كتلتق اذإ الإ لتق نع كعفدأ نأ ىننكم ال ذيل ؛ كعفد نع ازجاعو كنع الفاغ نوكأ تقو

 هانه, لعاف نوكير نأ.نيبةلمالا:راذ اذن: ةيضعمو ةةلبك قش اذهو:قاسسللاو نطلا ارت اولا

 نا مولعملا نمو : ىلال كل ةريبكلا هذه لصحت نأ :بحأ اناف « تنأ نوكي نأ نيبو انأ ةيصعملا

 ةعاطاانيعوه لب «امارح نوكيال طرشلا اذه ىلعو ةلاخلا هذه ىف ريغلا نم بنذلا رودص ةدارا

 . صالخالا ضخحمو

 ذو هنأ كش الو « ىلتق ةبوقعب ءوبت نأ ديزأ ىلا : دارملا نأ (باوجلا ىف ىناثلا هجولاوإل

 هلك مام ةمايقلاء ويدي ىل اذإ ملاظلا نأ ىور : ثلاثلاو ؛ هملالف باع هللا نم ديري نأ مولظملل

 هنأ ىف ىمثاب أوبت نأ ديرأ ىنإ : لاقي نأ زوحي اذه ىلعف : لاظلا ىلع لمحو مولظملا تائيس نم ذخأ

 نع اباوج حلصي اذهو : ىايإ كلتق ىف كمئابو « ىنيضريام دجت مل اذإ ةمايقلا موي كيلع لمحب

 . ملعأ هللاو لوألا لاؤسلا



 ةيآلا «ىدي طسايبانأامىلتقتل كدي ىلإ تطسب نلو ىلاعتهلوق م

 نم هللا لبقتي امإ) ليباه لاقف ( كنلتقأل ال ليبامل لاق هنأ ليباق نع ىلاعت هللا كح م“

 « الوبقمراص كنابرقنأل لاق ؟ىنلتقت مل : لاق لياه نأاك : ريدقتلاو « فذح مالكلا فو (نيقتملا

 لصد هيبنل ىلاعت هللا مالك نم اذه : ليقو . نيقتملا نم هللا لبقتي امإ ؟ ىنذامو : ليباه لاف

 هنابرقلبقي ملام هنأ سو هيلع هللا ص دمحم نيب ىلاعت هناك ؛ ةصققلا نيب اضارتعا ملسو هيلع هلل
 . ايقتتم نكي مل هنآل

 كيلإ ىدي طسابب انأام ىناتقتل كدي ىلإ تط..ب نثل إل لاق هنأ مولظملا خآلا نع ىلاعت ىح مث

 4« نيملاعلا بر هللا فاخأ ىتإ كلتقأل

 : نالاؤس ةيآلا ىفو
 بهو ؟ بجاوسفنلان ع عفدلا نأ عم هسفن نعلتاقلا عفدي مل مل هنأوهو «لوآلا لاؤسلا )

 (نيملاعلا بر هللا فاخأ ىنإ) لاق ملف « مارحت سيل هنأ نم لقأ الف بجاوب سيل هنأ

 هنأنظلا لع بلغت تارامأب لوتقملل حال : لاقي نأ لمتحي : لوآلا : هوجو نم باوجلاو

 كأدبأ نأ ىسفنت نم زوجأال انأ ىتعي ؛ ةحبصنلاوظعولا لبس ىلع مالكلا اذه هل ركذف « هلتق ديرب

 مادقإ لبق مالكلا اذه هل ركذ امنإو «ىلاعت هللا نم افوخ هلعفأ ال امنإو ؛«ناودعلا لظلا لتقلاب

 مان ىتح ربص ليباق نأ ىوري اذهلو « هبلق ىف دمعلا لتقلا حيبقت هنم هضرغ ناكو هلتق ىلع لتاقلا

 نات كا د0 1 كوصفا باه

 لس اكرر لش فاح انرادلرت كلا ىف ردو دز( كارطلا ناوانأ ولاول
 : لعلالهأ لاقو . عفدلا ضرغل كيلإ ىدي طسبأ امإو , كلتق ضرغل كيلإ ىدي طسبأال ىنعي

 نأ هيلع بحي لب لتقلا دصقي نأ هل سيلو « رسيالاف رسباألاب عفدي نأ هيلع بحي هسفن نع عفادلا

 . كلذدل زاج لتقلاب الإ عفدني مل نإ مت« عفدلادصقي

 لعف اذكهو ؛كلذ هل زاج لستسي نأ دارأ نإ لتقلاب دوصقملا : مهضعب لاق« ثلاثلا هجولاإ)

 كهجو ىلع كنك قلأ» ةيلسم نب دمحم مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لاقو . هنع ىلاعت هللا ىضر نامثع

 «لتاقلاهللادبع نكست الو لوتقملا هللادبع نكو

 لاقو . عئارشلا فالتخاب فاتخي نأ زوجي رمأ سفنلا نع عفدلا بوجو 4( عبارلا هجولاإ)

 . تقولا كلذ ىف احابم ناك ام سفنلا رع عفدلا نإ : دهاجم

 نأل) هلوق وهو . لعافلا مسا ظفاب ءازجلاو  لعفلا ظفاب طرشلا ءاج ل «ىناثلا لاؤسلا)

 (طسابب انأام ينلتقتل كدي ىلإ تطس



 0 ةيالاءرخآلا نم لبقتي لو امهدحأ نم ليقتف»ىلاعتهلوق

 هريظنو  ةياكحلا درج ال ةربعلا نآرقلا ف صصقلاو صيصاقاللا نمركذلابدوصقملا نأ لبع لدي

 ( بابلآلا ىلوآل ةربع مهصصق ىف ناكدقل ) ىلاعت هلوق

 لئاسم هيفو 4 انابرق ابرق ذإ ل ىلاعت لاق مث

 كلذفف مهتصقىأ ءأبنلاببصن هنأ : لوألا : نالوق هيف ؟ اذامب بصن : ذإ (ىلوآلا ةلأسملا)
 ريدقت ىلع ٠ تقولا كلذ أبن أبنلا نم مهلعلتاو ىأ «أبنلا» نمالدب نوكي نأ زوي : ىتاثلا . تقولا

 .كفاضللا_ قانك

 مالكلا ليلا اور اك ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي امل مسا : نابرقلا ( 3 ةيناثلا ةلأسملا ١

 . نارمع لآ ةروس فزنانزقلاولك

 الإ انابرق امهنم دحأو لك برق (انابرق ابرق ذإ ) هلوق وهو مالكلا ريدقت 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 ::ليقو .انابرق .دحاو لكل نأ لع امبلعفب .لدتسي هنال؛ « مسالا درفأو لعفلا ىف امهغمج هنأ

 0 اوناحجرلاك ردصمناب رقلاف اضيأو ؛ددعلاو دحأ ولل حلصي وهف سنج مسا ناب رقلا

 . عمجالو ىثيال ردصملاو

 لئاسم هيفو ( رخآلا نم لبقتي ملو امهدحأ نم لبقتق ) ىلاعت لاق مث
 لاقو . نيرسفملارثك ألوقوهو رانلا هلكأت نأ لوبقلا ةمالع تناك: لبق «( ىلوآلا ةلأسملا ١)

 قاناكام: لقو لع نيرتفملا كر اقل ليز لو لل: نان ةهط اننأ دولا ةمرا 1

 فطولتقس تلا نم لزنيراتلا ةناكتف ءاك اساسا ملزست كارت اد كللا عفدي ريقف تقولا كلذ

 ىوقتلا لوصح نآل ادودرم رخآلاو الوبقم نينابرقلا دحأ راصامتإ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 امف لاقو (نيقتملا نم هللا لبقتي امنإ ) قحلا نع ةءاكح انهه ىلاعت لاق . لامعألا لوبق ىف طرش

 نأ ربخأف (كنم ىوقتلا هلاني نكلو اهؤامدالو اهموحل هللا لاني نل ) ندبلاب نابرقلا نم هب انرمأ
 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . بواقلاتافصنمىوقتلاو . ىوقتلاالإ سيل هللا ةرض-ىلإ لصي ىذلا

 لجوو فوخ ىلع نوكي نأ : اهدحأ : رومأ ىوقنلا ةقيقحو : باقلا ىلإ راشأو « انهه ىوقتلا »
 ىف نوكي نأ : اهناثو « ريصقتلا تابج نع هيلع ردقيام ىصقأب قتيف ةعاطلا كلت ىف هسفنريصقت نم

 نوكي نأقتينأ : اهثلاثو . ىلاعت هللا ةاضرمبلط ىوس ض رغل ةعاطلا كلتب ىتأي نأ نم ءاقتالا ةياغ

 هناب رق لعج امهدخأ نإ : ةصقلا هاذه ىف :ليقاو.! طنا رشلا:هذه ةياعو: يعض اهاو.: ةكرتش هله هللا زيغل

 يقفل وس لاا هنأ ءرضأ هلة: لقاو ةنماناكاه 1 211هلابزغ لد ىعالا) وىدجم تاكام نك

 مل كلذإف « ةعاطلاو ىوقتلا لهأ نم سيل ليباق ناك : لبقو . ليباه نم هتخأ جوزيالو لبقي ملوأ

 . هنابرق هللا لبقي



 ةيآلا «قحلاب مدآ ىببا أبن مهيلعلتاو» ىلاعت هلوق 9

 نطب لك ىف هل دلوي ناك مالسلا هيلع مدآ نأ 5 : اههيناثى « هلتق دصقو هدسخ هناب رق لبقي و

 «هتمأوتو ليباق هل دلوف ء رخآ نط نم مالغلاب , ىرطب نم تنبلا جوزي ناكو ةيراجو مالغ

 اع ورب را زمدا هلررافر اهجبو ع سانلإ نينحأ لبياق ةمأروت(تبتاكو ., هتمأوتو ليباه امهدعبو

 اكو لاكي هلل نم اذه سلو . متخأن قجأ وتو « ام قحأ نأ :لاقرو كاذ ليث اق ىرأف © ليباه نم

 ىلاعت هللا ليقف «هنم اتجوز هناب رقلبق امكيأف ءانابرق ايرق : ال مالسلا هيلع مدآلاقف ؛ كيأر وه

 ..هلب ادسح َليباق هلق ءراران هتابرق لع ىلاعت هللا لزنأ نأب ليباه نابرق

 مدآ ىببا اناكام انابرق ابرق نيذللا مدآ ىبا نأ :كاحضلاو نسحلا لوق وهو (ىاثلا لوقلاوإل

 نم) ةصقلا رخآ ىف ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو : الاق . ليئارسإ ىنب نم نيلجر اناك امنإو ؛ هبلصل

 لتق امه اكف نضل: ف .داسف وأ :سفن ريغباشفن لتق نم: هنأ, ليئارسإ قب ىلع انبتك كلذ لجأ

 باحيال ايس نوكي نأ ماصيالمدآ ىنبا دحأ نم بنذلا اذه رودصنأ رهاظلانم ذإ (اعيمج سانا

 لعج نكمأ ةيصعملا هذه لثم ىلع ليئارسإ ىنب نم لجر مدقأ امل امأ ؛ ليئارسإ ىنب ىلع صاصقلا

 كلذ ىلع لدي امو . ٍبنذلا اذهلثم ىلإ ةدواعملانع ممل ارجز مهيلع صاصقلا باحيال ايبس كلذ

 ىتح دسحلاو درُملا ىلع رهدلا يدق نف ادبأ دوهملا رارصإ نايب ةصقلا هذه نم دوصقملا نأ اضيأ

 كيئاالو هلق لع مدقأو نخالا هدسح هنايرق هللا لبق امل امهدحأ نأ ىلإ دسحلا ةديش مهب غلب

 هوعدي ام كنف ىلاعق هللا دنعلودقم هبحاص نابرق نأ دهاش مل هناف ء دسحلا ف ةميظع ةيتراامنأ

 ىلع كلذ لد ةلاحلا هذه عم هلتقو هلتق ىلع مدقأ الف « هميظعت ىف ةغلابملاو هيف داقتعالا نسح ىلإ

 دسحلا نأ نابببةضقلا هذه ركذ نم دارملا ناك اذاو « تاناغلا ىصقأ ىلإ دسحلا ىف غلب دق ناك هنأ

 . ليئارسإ ىنب نم اناك نالجرلا ناذه : لاقي نأ بجو ليئارسإ ىب ىف ميدق بأد
 هلكيلل ديا اضراةةبحل انف وز ا رانا »بانك أ لكل راجح ىلا ئه لوألا لوقلا نأ ملعاو

 نم ناك ولو « بارغلا لمع نم كلذ ملعت ىتح لوتقملاب عنصيام لبج لتاقلا نأ ىلع لدت ةيآلا نآل

 . ملعأ هللاو قأاوهو « آلا اذه هيلع خ امل ليئارسإ ىن

 ةحصلاو قحلاب ةسبلتم ةوالت ىأ . قحلاب لوألا : هوجو هيف (قحلاب) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 2 لا زق وتلا ىف املا ةقفاوم قلل و قدصلاب اةنييلغما ةرواللت ىأ.: قاثلا كالا تاتا دنع قم

 اوناك باتكلا لهأو نيكرشملا نآل «دسحلا ميبقت وهو حيحصلا ضرغلاب ىأ « قحلاب : ثلاثلا

 هولمحيل ال هب اوربتعيل ىأ « قحلاب : عبارلا . هيلع نوغبيو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نودسحب

 اذهو ؛ ثيدحلا ول يه اميإو ءاهبف ةدّئاف ال يتلا صيصاقألا نم ريثك لثم لطابلاو بعللا يلع
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 0 ةيآلا« قحلاب مدآ ىنا أبن مهلعلتاودىلاءتدلوق

 لاصيإ نم مءادعأ عنيو هلضفب مهظفحي ىلاعت هنكل مهم ةنحناو ءالبلا عاقيإ ند ءادعالا

 نأ ىف ةريثك ًاصصق ركذ بلقلا لع لاوحالا هذه فيفخو 0 لجأ ىلاعت هنإ مث « مهيلا رشلا
 ركذف . ايغبو ادسح هنوعزاني سانلا ناف ايندلاو نيدلا ىف ةميظعلا معنلاب ىلاعت هللأ هصخ نم لك
 ىَتَح قاثيملا كلذ اوضقن دوهلا نا مث « مهنم قاثيملا ىلاعت هللا ذخأو رشع ىنثالا ءابقنلا ةصق الوأ
 روبط دعي تسلثلاب مو قو مهرفك ىلع ىراصتلا رارم دإ ةدش هدعب ركذؤ «ةواسقلاو نعللا ف اَوَعَقَو

 ندلا نم هللادات ١ امف لس وهيلعدتلا لصدمحن مدسحلالا كاذاماو ؛ هيلع مهام دأسف ىلع رحل ةعطاقلا ل ئالدلا

 ركذ مث «نايصعلاو درقلا ىلع هموف اوس دوال يع ىيلاؤن هك يزال لا قا قا

 هذه لكو : هنابرق لبق ىلاعت هللا نأ ىلع هنم ادسحن رخآلا لتق امهدحأ نأو مدآ ىنبا ةصق هدعب
 معنلا .ظعأ لسو هيلع هللامل اص دمت معو هوم دوسحم ةمعن ىذ لك نأ لع ةلاد صصقلا

 صصقلا هذهركذ ناكف : هقح ىف ديكلاوركملا عاون أ جارختساىلع ءادعالا قافتا دعبب مل مرجال

 11 قا هي أ وزكع نأ ةوينلا ها وس هللا نم ةيلست

 ام اريثك مل نيب انلوسر ةءاج دق باتكلا ل امانا لعن قام“ ادهن نأ“ :. نحانلا وك ددتحوقلا

 رارسأ نم الع صاصقلا باجيإ ةيفيك و ةصقلا هذهو (ريثك نعوفعيو باتكلا نم نوفخت منك

 دوهملل ركذا ىأ « نيرابجلا ةيراحم ةصق ىهو  اهلبق امبةقلعتم ةصقلا هذه نأ : ثلاثلاو ؛ ةاروتلا

 ناك ةيصعملا لعمبهادقإ ببسب ةلصاحلا ةرسحلاو ةمادنلا ف مهفالسأ يبس نأ اودلعيل مدآىنب |اشيدح

 نع ةياكح هلوقب لصتم اذه لبق : عبارلاو . رخآلا لتق ىلع امهدحأ مادقإ ىف مدآ ىنبا ليبس لثم

 اك مرفك 6 ءابيناللا دال وأ نم مهنوك مهعفنيال ىأ (هؤابحأو هللا ءانبأ نحن) ىراصنلاو دوهلا

 باتكلا لهأر فك امل : سماخلا . ىلاعت هللا دنعاظعم ًايبن هببأ نوكب هتيصعم دنع مدآ دلو عفتني مل

  ةبقاعلا ءوس ىف هعقوأ دسحلا نأو مدآ نبا ربخب ىلاعت هللا مهربخأ ادسح ملسو هيلع هللا ص دمحمب

 . دسحلا نع ريذحتلا هنم دوصقملاو

 لتاو : قاثلاو . سانلا لع لتاو : امهدحأ : نالوق هيف (مهيلع لتاو) هلوق 4 يناثلا ةلأسملا)

 ليباه امهو : هبلص نم مدآ انبا امهنأ : لوآلا : نالوق (مدآ ىنبا) هلوق فو : باتكتلا لهأ ىلع

 ليباقو ؛ منغ بحاص ناكل يباه نأ : امهدحأ : نالوق امهنيب ةعزانملا عوقو ببس ىفو . ليباقو
 ابلعجو همنغف تناك ةاش نسحأ ليباه بلطف «انابرق امنه دحاو لك برقف ؛« عرز بحاص ناك
 تازنف هللا ىلإ هناب رقب دحاو لك برقت م ءانابرق اهلعج هعرز ىف ةظنح رش ليياق بلطو « انابرق

 هبخأ نابرق لبق ىلاعت هلا نأليياق ملعف : ليباق نابرق لمحت ملو ليباه نابرق تلمتحاف ءامسلا نما



 ةيآلا «قحلاب مدآ ىبا.أب مهيلع لتاود ىلاعت هلوق الر
 07 سس سر سس لس دل 1 - هلو ءادس م هس رز

 1 و امهدحأ نم لبقتف انا ا 0 ا قلاب ب مدى ا 0 ا و

 20 - - كل م رع رو صصص 2و - 0-2010 2م

 0 0 3 فرش نيقتملا ند هللا لئفتن 5 لاق كلت

 ىم» َىَاَمْلا ٌبَر هللافاخأ نإ كلف ! كِل 9

 اباقع ةيليلاو ةدشلا ىف ةزافملا كلت ىف اوثكمي نأب مهرمأف ءدبعت ميرحت نوكي نأ اضيأ زوي : ليقو

 1 ا ىلع مهل

 خيسأرف ةعال : ليقرو ٠ خسارف هسا راددعم عيبرلا لاقف هيتلا ىف وفلتخا ( ةسماخلا ةلاسملا )

 ان راف ملا هنا ]ونا : لاق و احن فعن 1 ى ةتس + لق . اتكرف نان الك ف

 ثيحب ةنس نيعبرأ ةزافملا نم ريغصلا ردقلا اذه ىف يظعلا عما اذه ءاقب لقعي فيك : لبق نآف

 وأس مشلا ةكرح ىلع مهنيعأ اوعضو مهنأ ولو ءاهنع جورذلا ىلإ اقيرط دحي نأ مهنم دحأل قفتيال

 ؟ ةريغصلا ةزافملا ىف فيكتف « مظعلا رحباا ىف اوناكولو اهنم اوجرخل بك اوكلا

 كاب اي اذا كيم رع ءادنالا نافاز ىف تاداعلا قاركا نآرت ليواللا : نابجتو هيف. 2انلق

 دبعتلا ميرحتب محرحتلا كلذان رسف اذإ : ىناثلا . لطاب هنإو « تازجعملا عيمج ىف نعطلا مزل داعبتسالا

 ىف ثكملاب مهردأ لب ٠ مهناطوأ ىلإ عوجرلا مهيلع مرح ىلاعت هللا نأ لامتحال لاؤسلا لاز دقف

 دقف ريدقتلا اذه للعو ؛ مبعينص ءوس ىلع مهل ءازج ةنحلاو ةقشملا عم ةنس نين نأ هرافللا كلت

 لاكشالا لاز

 ىدتبيال ىلا ضرألا ءاهيتلاو . اممعأ هيتلاو ءاهوت واهب” واهيت هينيمات : لاقي (ةسداسلا ةلأسملا)

 كلتىف مهتكر ح تناكو ءاوحبصأ ثيح نوسميو ءاوسمأ ثيح نوحبصي اوناك: نسحلالاق . اهم

 اوفطعني لو سمشلا ريسم ىلع مهنيعأ اوعضواذإ مهناف لكشم اذهو ؛ ةرادتسالا ليبس ىلع ةزافملا

 ىلع دبعتلا ميرحت ىلع مالكلا لمح ىلوآلا لب : ةزافملا نع اوجرخي نأو دبال مهناف اوعجري ملو

 : ملعأ ةنياأو 'ةاتررقام

 : لئاسسم ةيآلا ىفو 4 قحلاب مدآ ىببا أبن مييلع لتاو) ىلاعت هلوق

 نيذلااهيأاي) مدقتامفلاقىلاعتهنأ : لوألا : هوجوابابقامب ةيآلاهذهقلعتىف (ىلو آلا ةلأسملا)

 نأىلاعتركذف (مكنع مهيديأ فكف مهديأ مكيلااوطسب, نأموق مم ذإ يلع هللا تمعن اوركذا اونمآ



 م ةيآلا «ةنس نيعب رأ مهيلع ةمرحاهناف لاق»ىلاعت هلوف

 : لئاسم هيفو

 (ةنس نيعبرأ) هلوق ىفو ؛ مهيلع ةمرحم ةسدقملا ضرالا ىأ (امناف) هلوق «ىلوألا ةلأسملا)

 هللاحتف مث , ةنس نيعبرأ مهيلع ةمرحم ةسدقملاضرالاىأ : ميرحتلاب ةبوصنءامنأ : امهدحأ : نالوق

 . سنأ نب عيبرلا هركذ اذكه « ةبراحم ريغ نم مط ضرألا كلت ىاعت

 « ةنس نيعبرأ ةلاحلا كلتىف اوقب ىأ (ضرألا ىف نوهتي) هلوةب ةبوصتماهنأ «ىاثلا لوقلاوإ)

 . ةدلبلا كلت اولخد مهدالوأ نإ مث ؛ اوتادو مهيلع تيقب دقف ةمرالا امأو

 نيبو اننيب قرفاف) موقلا ىلع هئاعد ىف لاق امل مالسلا هيلع ىسوم نأ لمتح 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ىلاعت هللا هربخأ املف . هنم فخأ لب ؛باذعلا نم سنجلا اذه هئاعدب دصقي مل (نيقسافلا موقلا

 موقلا ىلع سأت الف) لاةف ؛ هيلع مهردأ نوهو هازدف كلذ ببسب نرزحب هنأ لع هيتلاب

 هيلع ىموم نا مث ؛ هيتلا لاو>أب ىلاعت هللا هربخأ مهيلع اعد امل ىسوم نا : لتاقم لاق (نيقسافلا

 ىلاعت هللا ىحوأف « لمعام لع ىسوم مدنو انيلع توعد مل: هل اولاقف ٠ كلذب هسوق ربخأ مالسلا

 ىأ « ملسو هيلع هللا ىلص دمحم اباطخ كلذ نوكي نأ زئاجو (نيقسافلا موقلا لع سأتال) هيلا

 . ملعأ هللاو لسزلا ةفلاخ و ىصاعملا مهنأش لزي مل موق ىلع نزحنال

 ؟ال مأ هيتلا ىف ايقب له مالسلا امهلع نورهو ىسوم نأ ىف سانلا فلتخا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 قرفي هللااعد مالسلا هيلع هنأ : لوألا : هوجو هيلع لديو : اولاق : هيتلا ىف اناكام امبنا : موق لاقف

 هيلع هناىلع لدي اذهو « ةباجم مالسلاو ةالصلا مهياع ءايبنالا تاوعدو ؛ نيقسافلا موقلا نيبو هنيب

 ٠ نوبذعيال ءاينالاو اباذع ناكهيتلا كلذ نأ : ىناثلاو . عضوملا كلذ ىف مهعم ناكام مالسلا

 زوجي ف يكف ؛ كلذك اناكام نورهو ىسومو ادورمت مهنأ ببسب اويذع امنا موقلا نأ : ثلاثلاو

 هيتلا كلذ ىف موقلا عم اناكامهنإ:: نورخآ لاقو . باذسعلا كاذ ىف نيقسافلا كئلوأ عم انوكي نأ

 نولئاقلا مث ءامالسو ادرب اهلعخ ميهاربا ىلع رانلا لهس مك باذعلا كلذ امهيلع لهس ىلاعت هنأ الا

 هيتلا ف تام نوره نا : موق لاقف ؟ هنم اجرخ وأ هيتلا ىف اتام له امهأ ىف اوفلتخا لوقا اذهب

 وهو « هتوم دعب هيصوو ىموه تخأ نبا ناكو نون نب عشوب» قب و « ةنسإ هدعب ىسوم تامه م

 نياق نك رالا حتف ىذلا

 هيتلا نم جرخو كلذ دعب ىسوم قب لب : نورخآ لاقو . كلذ دعب مأشلا كلم هنإ : ليقو

 . ملعا هللاو ةسدقملا ضرألا ذخأو مهرهقو نيرابجلا براحو

 ءدبعت ميرحت ال عنم مجرحت هنأ ىلع نورثكالا (مهيلع ةمرح اهناف) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

  -0--9رن 1١«



 ةيآلا «ةنس نيعبرأ مهملع ةمرحم اهناف لاقد ىلاعت هلوق 0

 دبل 0 هه سهؤوه هدر م 1-0 00 موس دس سس هال هو 2768 م

 نومي ةنس نيعبرا مهمل 3-5 ةم رحم أم انلاق 2560«6» ناقسافلا مول نيدو أنين قرفات
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 ىد» نيقس .اقلا موَقلا لع سَ لق ضرألا ف

 ١ مدلل ارغ ةامضافب كلغ كرت يدع كيو تن السذل ا« ارادقتلا فللاثلاو

 ؟ اضيأ اربخ (التاقف) هلوقلعحجب فيكف ربخلا انرمضأ اذا : ليق ناف

 ناك هنآل ابر هومسو ؛ نوره هوخأ (كبرو) هلوقب دارملا : عبارلاو . ربخ دعب ربخ عنتمال :انلق

 نم باهذلا هجو ىلع هولاق نإ (كبرو تنأ بهذا) محلوق : نورسفملا لاق . ىموم نمربكأ

 مالكلا اذهم اوقسفدقلو ؛قسف وهف ةعاطلانع درقلا هجو ىلع هولاق نإو ءرفك وبف ناكم ىلا ناكم

 حرش ةصقلا هذه نم دوصقملاو (نيقسافلا موقلا ىلع سأت الف) ةصقلا هذه ىف ىلاعت هلوق ليلدب

 . اوناكذنم ىلاعت هللا ءاسنأ عم ةعزاتملا ىف مثولغو مهضغب ةدشو دولا ءالؤه فالخ

 كلمأال ىنإ برلاق ل مالكلا اذه مهنم عمس امل هنأ مالسلا هيلع ىسوم نع كح ىلاعت هنإ مث

 نف عفرلا امأ ء بصنلاو عفرلا : نيبجو (ىخأو) هلوق بارعإ ىف جاجزلا ركذ «ىخأو ىسفنالإ

 كإذك ىخأو , ىسفنالإ كلمأال انأ ىنءملاو «ىنإو عضوم ىلع ًاقسن نوكي نأ : امهدحأ : نيبجو

 0كلمأر قف ريمحأا لع افطع نوكي نأ : ىاثلاو (هلوطرو نيك رشملا نم ءىري هللانا) هلوق هلثمو

 كا نإ |( "ني وف اصلا امأو . | تار الإ او نأ كللمأال هلا و ءانإو رف

 « ىسفن ) ىلع اف وطعم« ىخ أر نرك نأ: ىاثلا رانا كلل رك اا ءايلا لع اقسن

 . هتعاط كلاموهف هل ًاعيطم ناك اذإ هاخأ نال ؛ىخأالإ كلمأال و « ىسفنالإ كلمأال ىنعملا نوكش

 ؟ ناروكذملا نالجرلا هعم ناكو ؛ ىخأو ىسفن الإ كلمأال لاق ل: لبق ناف

 اهنإ هلعل اضيأو . درعلا ىلع نيرثك الا قابطإ نم ىأر امل قوثولا لكامهب قئي مل هنالك: انلق

 اذه ىلعو : نيدلا ىف هيخاوي نم الاب دارملا نوكي نأ 20- اضيأو « هقفاوي نمل اليلقت كلذ لاق

 . (ىخأو) هلوق ىف نيلخاداناكف ريدقتلا

 ايان ل نأ مهني و اننيب لصفاف ىنعي « نيقسافلا موقلا نيبو اننيب قرفافإ) لاق مث

 انصلخ دارلا نوكي نأ لمتحيو : مهيلع ءاعدلا ىنعم ىف وهو ؛ نوقحتسي امب مهيلع حنو قحتسن

 . (نيملاظلا موقلا نم ىنجنو) هلوقك وهو « مهتصح

 « نيقسافلا ءوقلا لع سأت الف ضرآلا ف نوهتي ةنسنيعبرأ مهيلع ةمرحاهناف لاق ل ىلاعت هنإ مث



 ١6 ةبالا ابق رمال ابلخدن نل انأ ئسومأب اولاق» ىلاعت هلوق

 ا واكو هللا َلعَوَن وبلاَعمكَلا ا هوما انام َباَ مهل وعما اَميلع هلا

 بهذا [يف انمادام الع اهلك نانا ند 1 اولا ىم نينمؤم مكْنإ

 ىخَأَو 00 كلمأ ال ى 5 :إ بر َلاَق ىف َنودعا انهم نإ 3-7 3

 4 نينمّؤم منك نإ اواكوتف هللا ىلعو نوبلاغ مناف هومتلخد

 ل
 نيذلا نم اناكو ؛ انفوي نب بلاكو ٠ نون نب عشوي امه نالجرلا ناذه (ىلوألا ةلأسملا)

 : لافقلالاق . هللا ةرصن ىلع دامتعالاو ىلاعت هللا نوعب ةقثااو ةيادحلاب امهيلع هللا معنأو هللا نوفاخم

 نالجر امهو « نورابجلامهو ليئارساونب مهفاخي نيذلا نم نالجر لاق : ريدقتلا نوكي نأ زوحيو
 ةءارقو « محلاتق ىلع مهل اعيجششت ىسوم موقل لوقا اذه الاقو ءانمآف ناميالاب امهلع هللا معنأ مهنم

 . هجولا اذهل ةدهاش مضلاب (نوفاخم) أرق نم

 : ىناثلاو « (نالجر)هلوقلةفصهنا : لوألا : ناهجو(|ههيلع هللامعنأ)هلوقىف 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 . مالكلا نم دوصقملا وهام دك وب نيبلا ىف عقو ضارتعا هنا

 : لاق هنالك  رفظلاو رصنلاب دعولا ىف ةغلابم (بابلا مهيلع اولخدا) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا))

 معا هللاو . مهوفاخت الف ء راد نك اسالو ران خفان مهنم قبيالو اومزهنا مهدلب باب ملخد ىتم

 امهنآل (نوبلاغ مكتاف هومتلخد اذاف) امهوق ىف نالجرلا ناذه مزج امنا «ةعبارلا ةلأسملا)

 ضرآألا اولخدا) لاق هللا نآبمالسلا هيلعىسوم مهربخأ ايلف « مالسلا هيلع ىسؤم ةوينب نيمزاج اناك

 كلذلو « مهناج ىف ةلصاح ةيلغلاو مهل ةريصنلا نأب اعطق مرجال (5ل هللا بتك ىتلا ةسدقملا

 الف رصنلا ىلاعت هللا ؟دعو امل ىنعي (نينهؤم متنك نا اواكوتف هللا ىلعو) مهلوقب مهمالك اومتخ

 اذه لوصح ىف هللا ىلع اولكوت لب . مبماسجأ مظعو مهتوق ةدش نم نيفئاخ اوريصت نأ ىغبني

 مالسلا هيلع ىسوم ةوبن ةحصب نينمؤهو رداقلا هلالا دوجوب نيرقم نينم وه متلك نا ل رصنلا

 انا الئتاقف كبرو تنأ بهذاف ايف اوهاد ام ادبأ اهلخدن نل انا ىسوم اي اولاق ل ىلاعت لاق م“

 اوناكو ؛ ةمسجم اوناكموقلا لعل : لوألا : هوجو (كبرو تنأ بهذا) هلوق فو « نودعاق انهه

 م" لب ثاهدلا ةقيقح“ كارلا: نؤكال نأ لمقك:أ ىاثلا ..ىلاعت هللا لغاءىلاو باهذلا نوزو<

 « ماتم نيديرم كارول وك اولاقمناكف « ىبي< نأ ديرب ىنعي . ىبيحجب بهذف هتماك: لاقي اك



 ةيالا «نيرابج اموق اف نإ ىسومأي اولاق» ىلاعت هلوق ١

 هدأ  ييايرح اع خ6 0 تي ال

 0[ 0 0 راس اه مرات ليوزا ىيوباليلاك
 2 ا 82-30 يري ريوالللان سدو

 معنا 0 ع ندلا 3و نالجَر ا 000 َنولخاَد انا ام مم اوجرخ ناف اهنم

 نيرابجاوناكنإو موةلانأ ىهو . ةميظع ةدئاف (مكل هللا بتك ) هلوقف 4 ةسماخلا ةلأسملاإ)

 قدصب نيرقم نينمؤم اوناكناف « مل ضرآلا كلت نأب ءافعضلا ءالؤه دعو امل ىلاعت هللا نأ الا

 مهلاتقىلع اومدقي نأو دب الف مهيلع مهطاسيو مهماع مر صني هللا نأ اعطق اودلع مالسلا هيلع ىموم

 . ةملكلا هذه نم ةدئافلا ىه هذبف ؛ علهالو فوخال و نبج ريغ نم

 ىلإ حيحصلا نيدلا نع اوءجرتال : لوألا : ناهجو هيفو « كرابدأى لع اودترت الوزإل لاق مث
 ضراألاك ان لعج ىلاعت هللا نأ ربخأ امل مالسلا هيلع هنآل كلذو « مالسلا هيلعىسوم ةوبن ىف كشلا

 قدص نيك اش اوراص ةرصنلا هذهب اوعطقي مل واف  مهيلع مرصني ىلاعت هللا نأب ادعو اذه ناك مهل

 . ةوبنلاو ةيحلآلاب نيرفاك اوريصيف مالسلا هيلع ىسوم

 متجرخىتلا ضرآلاىلإ اطوخدب مكرمأ ىلا ضرألا نع اوعجرتال دارملا ( ىناثلا هجولاو ل
 :هوجو هيف (نيرساخ اوباقنتف) هلوقو  رصمىلإ عوجرلا ىلع اومزع دق اوناكمولا نأ ىوري . اهنع

 لذلاىلإ نوعجرت : اهيناثو : باقعلا مكسقحليو باوثلا مكت وفي هناف ةرخآلا ىف نيرساخ : اهدحأ

 . ةرخآلا عفانمو 07 بلاطم نم ءىث ىلإ نولصتالو هيتلا ىف نوتومم : املاثو

 نيرابجلا ريسفت ىفو « نيرابجاموق اهبف نإ ىسوماي اولاق ال مهنأ مهنع ىلاعت هللا ربخأ مث

 سانلا ربج ىذلا قتاعلاوهو « هيلع هريجأ ىنعمب رمألا لع هربج نم لاعف رابجلا : لوألا : ناهجو

 نفرح الإ زعفأ نم ةلاَعق عمسأ مل: ءارفلا لاق . جاجزلاو ءارفلا رايتخا وه اذهو « ديريام ىلع

 ةليوط تناك اذإ ةرابج ةلخنمطوق نم ذوخأم هنأ : ىناثلاو ؛ كردأنم كاردو « ربجأنمرابج :امهو

 لخنلانمرابجلاب امبشت « اب وق امظعالي وطناكاذا رابجل جر : لاقيو : املاىدياألا لصتال ةعفت رم

 دا ا 1 مظعو ةوقلا ةياغاوناك موقلاو
 فلا ات راج

 اولاق امو « نولخاد اناف اهنم اوجرخب ناف اهنم أوجرخي ىت> اهلخدن نا انإو ل موقلا لاق مث

 (طايخلا مس ىف لمجا جلي ىتح ةنجلا نواخديالو) ىلاعت هلوقك داعبتسالا ليبس ىلع اذه

 اذاف بابلا مهلع اولخدا امهلع هللا معنأ نوفاخ نيذلا نم نالجر لاق رل ىلاعت لاق مك



 ١ ةيآلا «ةسدقملا ضراللا اولخدا موقاي» ىلاعتهلوق

 مالسلا هيلع ىسوم ثعب امل : نورسفملا لاق . ةلئاه ةميظع اماسجأ اوأر دالبلا كلت اولخد ايلف

 ةهك اذ عم هك ىف مبلعجو مذخأف نيرابجلا كئلوأ ىررم دحاو متآر سسجتلا لجال ءابقتلا

 ءانلاتك نوديوتءال وه: !كلبلل انحش لاق هلي ناي مثرثنف . كلملا مه قار ناهس نابع كانك

 هيلع ىمومىلا ءابقناا كتلوأ فرصنامث , متدهاش امب هوربخأو مكبحاص ىلإ اوعجرا : كلملا لاقف

 امهو . مهنم نالجرالإ ؛ هلوق اولبقي ملف هودهاعاه اومتكي نأ مجرمأف . ةعقاولاب هوربخأف مالسلا

 ماوقألاو « معنلا ةريثك ةبيط دالب ىه : الاقو رمألا البس امهناف ءانفوي نب بلاكو نوننب عشوي
 بولق ىف نبجلا اوعقوأ دقف ةيقابلا ةرشعلا امأو « ةفيعض مه ولق نأ الإ ةميظع مهداسجأ تناكنإو

 اهيفاومادام ادبأ اهلخدن نل انإ) مالسلا هيلع ىسومل اولاقف « مهوزغ نم عانتمالا اورهظأىّتح سانلا

 نأب ىلاعت هللا مهقاعف مهملع مالسلا هيلع ىسوم اعدف (نودعاق انهه انإ التاقف كبرو تنأ بهذاف

 هيتلاب اوبقوعف اموب نيعبرأ سسجتلا ءابقنلا ةبيغ ةدم تناكو : اولاق . ةنس نيعبرأ هيتلا ىف مهاقبأ

 نمو. هظيلع تابوقعن ةيتلاق ةرثعلا ءاقنلا كلها و ع هحلإ ف ةاصخلا علتا وأ تاهو سس

 هيلع ىموم نإ : لاق نم مهنمو : هيتلاف اضيأ اناهمالّسلا اميلع نورهو ئسوم نإ : لاق نم سأنلا

 ةصقلا ىه هذبف « دالبلاك لت اولخدو مثوبلغو نيرابجلا اولتاقو بلاكو عشويهعم جرخ و قب مالسلا

 : نورسفملا لاق . تافآلانم ترهط ةرهطملا ضرألا ىه ةسدقملا ضرألا (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 سوم لاقامل نضرالا كلت نآإل ءرظب هفادهو ءاساذلل أرآركأو انكسم تلخج و كرك ك0

 ًارقم تناكامو ؛كرشلا ..رع ةسدقم تناكام (ةسدقملا ضرألا اولخدا) مالسلاو ةالصلا هيلع

 لاقو احيرأىه: ديز نباو ىدسلاو ةءركعلاقف « ضرآلا كلتىف اوفلتخا 4( ةشثلاثلا ةلأملا)

 . روطلاليقو « ندرآلا ضعب و نيطسلفو قشمد : ىلكلا

 5ك اهنأ ظوفحما حوللاف بتك : اهدحأ : هوجو (.5ل هللابتك ) هلوقىف 4 ةعبارلا ةلأسملاإل

 . اطوخدب كرمأ : اهئلاثو « كلهللا اهيهو : اهناثو

 (مهملع ةمرحم اهتاف) لاق م (مكل هللا بتك ) لاق مل: ليق اف

 ناو ظفللا :ليقو. مهنايصعو مثدرم مشب مهماعاممرح م“ ةبه تناك: سايعنب|لاق : باوجلاو
 نإ : ليقو . مبضعب ىلع مارحو مهضعبل بوتكم هناك راصف . صوصخلا وه دارملا نكل اماع ناك

 . بتك ام لصح نوءبراأألاىضم املف ؛ ةنس نيعبرأ مهيلع ةمرحم اهنإ : ليقو ء طورشملا



 ةيالا«ةسدقملا ضرآلا اولخداموقاي »ىلاعتهلوق نا

 ةثالشلا ءالؤهو ميهربا نب قححنا نب بوقعي دالوأ نم اوناك اضيأو  لبجلا ىلا هعم اوقلطناف
 هللاو « ءابنأ نيرثك آلا لوق ىلع اوناكاضيأ بوعي دالوأو « ءايسناألا رباكأ نم اوناك قافتالاب

 فرشلا اذهف ؛ ليعمسا دلو نمو بوقعي دلو نمهالإ ءايبناآلا ثعبيال هنأ ىدوو لعأ ىلاعت

 مهثعبيس هنأ ىسوم هللاربخأ نيذلاب و ؛ ىمومعم نيرضاحاوناكنيذلابو « ءاييناألا نم ىضم نمي لصح

 هيفو(اكواهمكلعجو) هلوق : اهيناثو٠؛ ميظع فرش هنأ كشالو . كلذ دعب ليعمساو بوقعي دلو نم

 ىدأ ىف مك ادع مكسفنأ نركشلع اراحأ مكلعجو نبي : ىدّسلا لاق :اهدحأ د هوجو

 الوسر ناك نم لك نا : اهيناثو « بلاغ مكسفنأ ىلع مكبلغي الو . انيف ةيزجلا لهأ ةلزنع طبقلا

 اذهل . اكلم ناكف مهملع كحلا ذفان ناكو . مهيف فرصتلاكامبو هتمأ سمأ كللمب هنآل اكلم ناك ادبنو

 مهفالسأ ىف ناك هنأ : اهثلاثو (امظع اكلم مهانيتآوةمكحلاو باتكلا مهاربإ لآ انينآ دقف) ىلاعت لاق

 ؛ ةراعتسالا ليبس ىلع كولم متنأ : كوله مهيف لصح نءيف لاب دقو ؛ ءاظعو كولم مهفالخأو

 .كلموبف دحأ ىلإ هحلاصم ىف اجاتحم نكي لو هتشيعمو هسفن رمأب القتسم ناكنم لكنا : اهعبارو

 اهيفو ةعساو مهل زانم تناك : كاحصلا لاقو . هنذاب الإ دحأ هيلع لخدي ال نم كلملا : جاجزلا لاق

 . اكلم ناك كإذك ناك نمو. ممرمأب نوموقي مدخو ةريثك لاومأ مل تناكو ؛ ةيراج هأيم

 ادحأ تؤ ملام مكاتاو) هلوق ةبآلا هذه ىف ىلاعت هللا اهركذ ىتلا معنلا نم (ثلاثلا عونلاو )ل

 ؛محل رحبلاقلف ىلاعتهنأ : اهدحأ : مارك الانم ةميظع عاونأب مهصخىلاعت هنآل كلذو (نيملاعلا نم

 جرخأ هناي ,ىولسلاو نما مهيلعلزنأهنأ : :اايتلا و مهلاومأ مهشروأو مودع كلهأ ”

 كلملا موقلعمتجي مل هنأ : امسداسو « مالا مبقوف لظأ لاس هنأ : اهنيهاح ويرجلل نم ةيدعلا كاملا مل

 . هنيدراصنأو هللا بابحأمثو هللاب ءاملعلامه اوناك ماياألا كلتىف مهمأ : اهعباسو  مهلل عمج اي ةوبنلاو

 كلذ دعب مرمأ محل اهحرشو ةمعنلا هذه مركذ امل مالسلا هيلع ىموم نأ ملعاو

 لاف ودعلا ةدهاجمب

 مرساخاويلقنتف مرابدأ ىلع اودترتالو مكل هللا بتك ىتلا ةسدقملا ضرآألا اولخدا موقايإ)ل

 : لئاسم هبفو

 رظنا : ىلاعت هللا هل لاق نانبل لبج دعص امل. مالسلا هيلع ميهاربإ نأ «(ىلوألا ةلأسملا)

 نم مالسلا هيلع ىسوم موقجرخ امل : ليقو . كتيرذل ثاريموهو ٠ تك دعم نرد كرت كندا "اف

 « دعا وللا كرا ءابقلا لضارأ نوما ليتل ب ناك 0 ناكسإ ىلاعت هللامهدعو رصم

 ؛« ىضارآلا كلت لاوحأ نع ممل اوسسجتيل ءانمآألا نم ابيقن ريثع ىننا مالسلا هيلع ىسوم ثعب م“



 اليا هنآلا ملل هللا ةمعن اوركذا موقاي هموقل ىموم لاق ذإ و»ىلاعتهلوق

 سارع ©

 مكيف لمجد مكْلَع هلل ةمعن اور رك ذا موق هموقل ىسوم لَ ذو

 ا ولخدا م وقأي ٠ ١ َنيَلاَعْلا نم ماَدحأ تب معدل م 5

 اويهس راب نع اورتن او ىلا نا: تضل اذ نشل قالا

 نبرسأخ ١١"

 قحلا طلتخا كلذ بيسبو  اهنامزلوطو اهدبع مداقتل ةمدقتملا عئارشلا ىلإ قرطت دق فيرحتلاو

 محل نآل : تادابعلا نع قلخلا ضارعا ىف رهاظ ارذع كلذ راصو « بذكلاب قدصلاو لطابلاب

 اذه ىف ىلاعقنهاب ثعبف ع دبعت تفك! انف رعامز انكبل او كتدانعي نم ببال .هنأ انقرع انطلا.::اولوشنأ

 (ريذن.الو ريشب نم انءاجام اولوقت نأ) وهو ءرذعلا اذهل ةلازإ مالسلاو ةالصلا هيلع ادم تقولا

 نم,تقولا: اذه يف انءاجام : اولوقت نأ. ةهاركح ةرتفلاا تقو ىف لوسرلا مكيلا انثعي امنإ ىنعي

 . ريذن الو ريشب

 . رذعلا اذه عفتراو ةلعلا هذه تلازف «ريذنو ريشب عءاج دقفل ىلاعت لاق مث

 ةثعب ىلإ قلخلا جايتحا بجوي ةرتفلا لوصح نأ ىنعملاو 4«ريدق ءىش لك ىلع هللاوإل لاق م“

 , ةثعبلا ىلإ نيجاتحم قلخلا ناكاملو . ةثعبلا لع ارداق ناكف « .ىث لك ىلع رداق ىلاعت هللاو «لسرلا

 هللاو) هلودب دارملاف مهلا ل سرلا ثعبي نأ ةمحرو همرك ىف تاو ةثعبلا ىلع أرداق ميركلايحرلاو

 . اهانررق ىلا ةلالدلا ىلإ ةراشالا (ريدق .ىقلك لع

 مكلعجو ءاينأ مكيف لعجذا مكيلعهللا تمعناوركذا موقايهموقل ىسوم لاق ذاو) ىلاعت هلوق

 4« نيملاعلا نم ادعأ تا ملام 1 0

 لصتموهو .فطع واو(هموةل ىسوم لاق ذاو) هلوةىف واولا نأ وه لاصتالا هجو نأ ملعاو

 هللا معن ىسوم مهركذو قاثيملا مهيلع ذخأ : ليق هناك (ليئارسإ ىنب قاثيم هللا ذخأ دقلو) هلوقب

 . نيرابجلا ةبراحم ىف هوفلاخو ٠ قاثيملا ف لوقلا ىف اوفلاخت نيرابجلا ةبراحمب مثرمأو ىلاعت

 : لئاسم ةيالا فو

 هنآلل (ءاربنأ مكيف لعجذا) هلوق : املوأ : ةئالث رومأب مهءاع نم ىلاعت هنا 4 ىلوآلا ةلأسملا)

 هموق نم'ىسوم مهراتخا نيذلا نوءعبسلا مهنف « ءايبنالا نم ليئارسإ ىب ىف ثعبام ةمأ ىف ثعبي مل



 ةيآلا «ةرتف ىلع ل قيوانلاوتسر ؟ءاج دق باتكلالهأاي دىلاعتهلوق 1

 (١ هايد اوس رحل سرب ا 0

 نأ لسرا 0

 هام سر دا سا : 2 تاج 0 2 أ 4

 مى -

 )١5« ريدق

0-4 

 . ابذك الا نولوي نا مههاوفأ نم جرخت ةملك تربك اهنا . انيد هيلع ةليلقلا هتفرغمو ةصقانلا

 عفنلاورضاا كامبال هناأل ةرخآلا ىف قلخلا سمأ لوؤي هيلاو ىأ (ريصملا هيلاو )ل ىلاعت لاق مث

 (هلل ذئموي صالاو) لاق أك وه الا كانه

 اجام اولوقت نأ لسرلانم ةرتف ىلع كل نيبي اناوسر مءاج دق باتكلا لهأاي )ل ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيفو(ريدق ءىث لك ىلع هللاو ريذنو ريشب ل

 ريدقتلا اذه لعو ٠ نيملا ردقي 3 لولا لاح )كك نيس) هلوق 0 لوألا ةلأسملا)

 لك نآإل 'هفدلح نسح اعأأو ”عئارشلاو نانلا وه نييللا كلذ ناؤكب نأ": امد :.ناهجوأهنغف

 منك ام م دك لي فلا نوكت نأ : اهناثو « عّئارشلا نايبل ال11 0 لاوضرلا نأ عي ا

 1 هركذ مدقتل هفذح نسح اماو « نوفخت

 نازل 5ك لود فانظروا ناملا مكلنيبب ىنعملا نوكيو نيبملاردقيال نأ (ىاثلا هجولا)

 . ةدئاف معأ ريصي ريدقتلا اذه ىلع

 . كل انيبم ىأ « لاحلا ىلع بصنلا لحم ىف ( ركل نيبي) هلوق «ةيناثلا ةلأسملا)

 ؛ءايبنالا نم عاطقنا ىلع ديرب : سابع نبا لاق (لسرلا نم ةرتف ىلع) هلوق 4( ةثلاثلا ةلأسملا )

 نب ىلا هذيلا كيسول لع ناك ان لقأ راصاول تدل كعكس اذا ااز وثق "ريفا فىعلا نتف: كاع

 . عئارشلا كلتب لمعلا ىف ىعاودلا روتفل ةرتف ءايبنالا

 . لسرلا لاسرا نم روتف نيح ىلع مءاج ىأ (كاج) هلوقب قلعتم (ةرتف ىلع) هلوق نأ معاو

 ئسوم'نيب ناك لكلا نعو شكا أ: وأ لقأ وأ ةنس ةئامتس مالسلا اميدلغ دمعو مع نيب ناك :,ليق

 0 ل ا 0 1 يل افلاو دنس ةناييسو تقلا مالسلا ايل ىسعو
 0 ا 0 ا

 رييغتلا نأىه لسرلا نم ةرتف دنعمالسلاو ةالصلا هياع دمع ةئعب ىف ةدئافلا (ةعبارلا ةلأسملا)



 5 ةيآلاءامهنيبامو ضراألاو تاومسلا كلم هتلو»ىلاعتهلوق

 « دحأ ةعقوىلإ اورظنا . ايندلا نحينع اولخام مهنإ مث « هللا ءابحأ هتمأ و وه هنأ ىعدي ناك لسو هبلع

 نوركني موقلاف ةرخآلا ىف مه.ذعيس ىلاعت هنأوهمازلالا عضومناكنإو « نيسحلاونسحلالتقىلإو

 درج ناكل ايفاكن اكول ذإ « بابلا اذه ىف فاكب سيل ملسو هيلع هللا ىلص دم رابخإ درجمو . كلذ

 .اعئاض لالدتسالا اذه ريصي ذئنيحو « ايفاكهللا ءابحأ مهنأ مهئاعدا ىف اوبذك مهنأب هرابخا

 ريغدحأ مود ةضراعملاو؛ اندلا باذع وه مازلالا عضو نأ كرر لاب وجو نق تاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمحو ءايندلا ىف هللا مهيذع امل هءابحأو هللا ءانبأ اوناكول : لوقي هنآل ةمزال

 باذع وه مازلالا عضوم نأ : ىناثلا . لاؤسلا لازف هللا ءانبأ نم هنأ عدي ملو هللا ءابحأن م هنأ ىعدا

 نل ) اولاق مهنأ مهنع ىلاعت هللا ريخأ ا ةرخآلا باذعب نيفرتعم اوناكىراضنلاو دوهلاو  ةرخآلا

 بذعملاف « كخسم ملف (مبونذب مكبذعي ملف لق) هلوقب دارملا : ثلاثلاو ( ةدودعم امانأاالإ نآتلا

 ةالصلا هيلع لوسرلا نامز ىف باطلا اذه. نيبطاخلا دوما لبق اوناكن يذلا دومملا ةقيقحلا ىف

 باوجلا اذهو . ةفاضالا هذه تنسح نيمدقتملا كئلوأ سنج نم اوناك امل مهنأ الإ « مالسلاو

 دوجولاىف دعب لخديمل ءىئب مييلع جتحينأ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوس ررمأيل نكيمل ىلاعت هنأل ىلوأ

 نوكي ىتح لصحو دجو دق ءىثب مهلع جتحي نأىلوألالب ؛ انبذعي ىلاعت هنأ لسنال : نولوقي مهناف

 : انيتم ا وق اةياللال مكس

 دحالل سيل هنأ ىنعي 4« ءاشي نم بذعي و ءاشإ نمل رفغي قلخ نم رشب من لب ١ ىلاعت لاق م

 لعفي هل كلملا لب ؛ هيذعي نأ نم هعنمي ىق> هيلع دحال سيلو . هل رفغي نأ هيلع بجوي قح هيلع
 َّ ديري ام حيو ءاشيام

 لاهو مييلع هتمحر لاك ( هؤابجأو هللا ءانبأ نحن ) مهلوق نم موقللا دارم نأ انيب انأ ملعأو

 . مهم هتيانع

 هللا ىلع بحي هناف رئابكلا نع زرتحاو هللا عاطأ نم لكنأ ةلزتعملا بهذف اذه تفرع اذإو

 معنلا كلت ةرخآلا ىف ةنس فولأ دعب هنع عطق ولو : دابألا دبأ هيلا ةمعنلاو ةمحرلا لاصيا القع

 نحن : ىراصنلاو دوهيلا لوق نم مظعأ اذهو « ةمكحلا ةفص نع جرخلو هتيهلإ تلطبل ةدحاو ةظحل

 نوكي نأبف . دوهيلالوقل لاطبا (ءاششي نم بذعيو ءاشي نمل رفغي) هلوق نأ ايو « هؤابحأو هللا ءانبأ

 لك ذو ىلاوأ,ةلزدكلل اكل وقل ةلاطإ

 هتردقو اذكه هكلم ناكنم ىنعمب (امهننبامو ضرآألاو تاومسلا كلم هتلاوال ىلاعت لاق مث

 هتدابعب لهاجلا ناسنالا كلمب فيكو ؟ابجاو امح هيلع فيعضلا رشبلا قحتسي فيكف اذكه

 6١١ -رخف - ؟هد



 هلا قاع ار هللا ءانبأ نك ىراطنلاو دؤملا تااقوؤنلاعت ملون 5

 ثا مارح تاج ب تسر ع يع 6 مس رمح انفإ) كس 7 سهء رز 6- 2 0 كا

 ميونذب ميذعي ملف لق هؤابح .حاو هللا ءانإ نكح ىذا لاو دوهلا تلاقو

 ل رت 6 1 دس دا ساس تا رعخ تادف ا سا 6 ا ارا جر دس 10 6

 كإنسان انف نمد 0 ءاشل ١ نمل رفغي قاخ نم رش مث ١ لب

0 0 

 «١/م,» ريصتلا هيلإو امين اكو ضرألاو

 5 0 لاؤسس هيفو (هؤابحأو هللا ء ءانبأ نحن ىراصتلاو دوهيلا تلاقورإ ىلاعت ا

 ىف كلذ نولوي مهنا ىراصنلا ام أو ؟ مهنع لوقلا اذه لقن زوجي فيكف ة « ةتملا كلذ نولوقبال

 ا( لاو ١ فاشملا فدح ناي نم اذه نأ : لوألا : هوجو نم هنع نورسفلل باحأ

 نيذلا نا) هلوق هريظنو هللا لسر ىلا فاضم ةقيقحلا ىف وهام هللا ىلا فيضأف « هللا لسر ءانبأ

 ىلع اضيأ قاطي دَمف بلصلا نبا ىلع قلطي م نبالا ظفل نأ : ىتاثلاو (هللا نوعياري امنا كنوعيابي

 مهبهللا ةيانعنأ اوعدا امل موقلاذ . ةبحناو ةقفشاا ديزمب هصيصخت ىنعمب انبا هذاختاو « اذبا ذختي نم
 مهنأب مهم هللا ةيانع لاك مهاوعد نع ىلاعت هللا ربع مرجال « مهاوسام لكب هتيانع نم لك أو دشأ

 حيسملا نأ اومعزىراصنلاو « هللانبا اريزعنأ اومعز امل دوهيلا نأ : ثلاثا . هللا ءانبأ مهنأ اوعدا

 نأ ىرت الأ « هللا ءانبأ نحن اولاق مهن اك كلذراص « مهنم اناكحيسملاو اريزع نأ اومعز مث هللا نبا

 مهضرغو ؛ ملاعلانيطال-نحنو « ايندلا كولم ني : نولوةيدقف رخآ اناسنإ اورخافاذا كلملا براقأ

 نبا لاق : عبارلاو « انهه اذكف ناطاسلاو كلملا وه ىذلا صخشاا كلذب نيصتخم مهنرك ع

 هللا باقعب مهفوخو مالسالا نيد ىلا دوهيلا نم ةعامج اعد ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نا : سابع

 كلت نع تعقوامأ ةياورلا هذبف «هٌوابحأو هللاءانبأ نحن و هللا باقعب انفوخت فيك : اولاقف ىلاعت

 . مكيأوى أ ىلا بهذأ : مهللاق حيسملانأ محل ىذلا ليجنالا فنولتي مهنافىراصنلا امأو  ةفئاطلا

 0 كس 0 الضف مهسفناأل نوري اوناكىراصتلاو دوهيلا نأ مالكلا ةلمجو

 هؤابحأو هللا ءانبأ نحن : اولاق نأىلا مهسفنأ ميظعت ىف اوهتا ىتح ءايبنالا نم لمعلا

 لصاح نأ وهو «لاؤسهيفو « مب ونذب مبذعي مف لقرب لاقومهاوعد مهيلع لطبأ ىلاعت هنإ 6

 « هءابحأ الو هللا ءانبأ اوسيل مهف: مهبذع هنكل مهمذع امل هءابحأو هللا ءانبأ اوناك ولمهمأ مالكلا اذه

 ؛ ةرخآلا ىف مم.دعيس هنأ اوعدتوأ ايندلا ف مهمذع هللا نأ اوعدتنأ امإ : لاقي نأ هيلع لاكشالاو

 هللا ىلص ادم نآآل هللا ءابحأ مهنوك مهئاعدا ىف حدقيال اذهف ايندلا باذع مازلالا عضوم ناكناذ



 افا ةيآلا «ريدق ءىش لك ىلع هللاو ءاشيامقاخ» ىلاعت هلوف

 وأ ؛ نعم ناسنإ ندب ىف ل دق لاعت هللا نأ": نولوف ةلولملا م ارتكشا أ: باركت

 اذهلب 2 لولا اذهىلإ أوهذ ىراصنلانم اموق نإ : لاقي ل دعبب الف كلذك ناكاذاو (,ةهحور ُْق

 ؛ مالسلا هيلع ىسيعب دحتا ةملكلا مونقأ نأ : نولوقي مهلك ذو ؛ ىراصنلا هيلابهذي امم برقأ

 تدحتاو ىسيع ىف تلح دق ىلاعت هللا ت اذف اناذ ناك ناف ء ةفص وأ اتاذن وكي نأ امإ ةملكلا مونقأف

 لاقتتاف . ةفصلا نع ةرابع مونقآلا نإ : انلق نإو . لوقلا اذه ىلع هلالا وه ىسيع نوكَف ىسيعب

 ىلإ ىلاعت هللا تاذ نع ملعلا مونقأ لاقتنا ريدقتب مث « لوقعم ريغ ى دعا .تاذ(لإ كاد نفعا

 ىسيع وه هلالا نوكي ذئنيخ ؛ امل نكي مل املاع نكي مل نمو ؛ ملعلا نع هللا تاذ ولخ مزاي ىسيع

 مهههذم لصاح نزأ الإ لوقلا اذهب نوحرصي ال اوناك نإو ىراصنلا نأ تبثف « محلوق ىلع
 : كلذ الإ سيل

 كلم نأ دآرأ نإ ايش هللا نم كلمب نف لق الهلوقب بهذملا اذهدا ف ىلع جتحاهناحبس هنأ مْ

 . طرشلا ىلع ءازجلا اهيف مدق ةيطرش ةلمج هذهو 4/اعيج ضرألا ىف نمو همأو ميم نب حيسملا

 ىلعردقي ىذلا نف  اعيمج ضرألا ىف نمو همأو ميرمنبا حيسملا كلبي نأ دارأ نإ : ريدقتلاو

 ءائيش هللا لاعفأ نم كلمب نف ىأ (اًئيش هللا نم كلمب نف) هلوقو « هرودقمو هدارع نع هعفدي نأ

 . هدارم نم ءىنث عنمو ىلاعت هللا لاعفأ نم ءىث عفد ىلع ردقي ىذلا نف ىنعي ؛ ةردقلا وه كلملاو

 ةيمسجلاو ةقلخلاو ةروصلافضرآألا ىف نم لك اثم ىسيع نأ ىنعي (اعيمج ضرالاف نمو) هلوقو

 نأ بجو لكلا اريدم لكلل الاخ ىلاسعت هنوك متيلس املف ؛لاوحألاو تافصلا رييغتو بيكرتلاو

 . يسعل ال اهحاتسلا قررا

 ركذ دعب (اهنيب امو) لاق اسمإ اهني اهو ضرالاو تاومسا كلم هللوز) ىلاعت لاق مث

 . نيعونلاو نيفنصلا بهذم كلذب بهذ هنآل نهنيب : لقي ملو ء ضرآلاو تاومسلا

 «ءاشي ام قاخي ىنعي : لوألا : ناهجو هبفو «ر يدق ءىش لك ىلع هتلاو ءاشيام قاخيرل لاق مث

 مدآ قم ىف اك مالاو بالا نم ال ةراتو . داتعم وه ام ىثنآلاو ركذلا نم ناسنالا قلخي ةراتف
 ؛ءاشي ام قلخت : ىناثلاو « مالسلا هيلع ىسع قح ىف بالا يم ال مآآلا نم ةراثو « مالسلا هيلع

 ةزجعمةردقلاو ةايحلاو ةيمحللا هيف قاخ ىلاعت هللاف نيطلا نم ريطلا ةروص ردق اذا ىسيع نأ ىنعي

 ىف ىلاعت هللا لع ضارتعا الو . هلةزجعم صراألاو هه الا ”ىربيو ىنوملا ىح ةراتو « ىسيعل

 اتلاف
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  ) 6ذل هرم ةكاح هرما صحا ةدسر

 هللا نم كلج عفا عاق ميسم نبا حيبسملا وه هلل نإ اولا نيد َرفك دق 2

 2 راما اا هان قبو حرقا تررعإ ك6 ه2 ع 8 ه

 ا” اعيمج ضرالا ىف + موهبه حيسملا كلين دارا نإ 58

 0 لا ا ا هس مؤ سه

 ما ريق ءىت لك ىلع هللاو» اهوا اح اشار ضرألاَو تاومسلا

 هيل فوطعملاو فوطتملا نين ةراغشا كنج بجوي فطعلا نآل فيعض 7 01 نآرقلا 7 باتكلاو

 ىلع رصبلا هب ىوقتي ىذلا وه رهاظلا رونلا نآل ؛ ةرهاظ رونلاب نآرقلاو مالسالاو دم ةيمستو
 كاردإ ىلع ةريصبلا هب ىؤقتت ىذلا وه اضيأ , نطابلا رونلاو « ةرهاظلا ءايشآلا كاردإ

 : تاللوقعملاو قئاقحلا

 نراك نم ( هناوضر عبتا نم )ل نيبملا باتكلاب ىأ 4 هللا هب ىده ١ ىلاسعت لاق مث

 ريرقت هنيد نم هبولطم ناك نم اماف « ىلاعت هللا هيضتري ىذلا نيدلا عابتا نبدلا بلط نم هيولطم

 عبتم ريغ وهف كلذك ناكنف . لالدتسالاو رظنلا كرت عم ةفالسأ نم:هذخأو!هنلع ًايثنوتهفلأ اه

 . ىلاعت هللا ناوضر

 ىأ ؛ فاضملا فذح ىلع نوكي نأ زوو « ةمالساا قرط ىأ ( مالسلا لبس ىلاعت لاق م“

 هنأ مولعمو (مهيدهمس مهلامعأ لضي ن راف هللا ليبس ىف اولتق نيذلاو) هلوق هريظنو « مالسلاراد لبس

 . ةنجلا قيرط ىلا ةيادحلا لب ؛ مالسالا ةياده دارملا سيل

 ؛ نامبالا زون ىلا رفكلا تانلظ نم ىأ (هنذاب رونلا ىلا تابلظلا نم مهجرخي ول لاق 5

 ىدتب. اك ةنجلا قرط ىلا نامالاب ىدتبيو ؛ مالظلا ىف ريحتي اي هبحاص هيف ريحتي رفكلا نأ كلذو

 نأ زوحي الو « هنذاب هناوضر عبتا ىأ عابتالاب قاعتت ءابلاو . هقيفوتب ىأ (هنذاب) هلوقو « رونلاب

 نممالا هللا ناوضر عبقي ال هنأ ىلع كلذ لدف ء هل ىنعم ال هنال جارخالاب الو ةيادلاب قاعتت

 كلذ هم هللا دارأ

 قفتمو «هناذإ دحاو قحلا نآل « قدلا ندلاوهو ( مقتسم هدر للا مدعو ىلاعت هلوقو

 . ةجوعم اباكو , ةرثك هيفف لطابلا امأو « هتاهج عيمج نم

 نأ وهو « لاوس ةيآلا ىف « مجرم نب حيسملا وه هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل إل ىلاعت هلوق

 عم كلذ مهنع هللا ىكح فيكف“ مص نب حيسملا وه هللا نإ : لوقيال ىراصتلا نم ادنخأ

 . هب نولوةيال مهنأ



 1/4 ةيآلاءانلوسر ؟ءاج دق باتكلا لهأاي» ىلاعت هلوق

 - 00 ب ار ورشا هد 2و 4 طرأ

 5 نك ا وسر عءأج دق باّتكلا ل اا

 هدا رس مل هع دا ص هج 2 ةضيص

 2711 «١ه» نيبم باك لول هلا نم اج دق ريثك نع أومعيو 0 نكلأ
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 تل م 6 هل آ#آذ
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 م 2 هس الا سم

 »<١« مقسم , طارص 21 ا

 (مهنيب) هلوق ىو. ءارغلا : ءىشاا هب قصتلا امل لاقي, هن قدلأ 8 هب علو اذا نالفب نإلف

 اضعب رفكي مهضغب ناف ء ىراصتلا قرف نيب : ىناثلاو . ىراصنلاو دوهلا نيب : امهدحأ : ناهجو

 مبني فوسو) هلوقو (ضعب سأب مكضعب قيذيو اعيش مكسبلب وأ) هلوق هريظن و « ةمايقلا موي ىلإ

 ! شط ديعو (نوءنصي اوناك ام هللا

 باتكلا نم نوفخت متك ام اريثك مك نيب انلوسر كءاج دق باتكلا لهأاي ل ىلاعت هلوق

 ريثك نع وفعلو

 مهاعد ؛ هب اورمأاه مبكرتو دبعلا 0 ىراصتلا نعو دوهيلا نع ىح امل ىلاعت هنأ لعاو .

 باتتكلا لهأب دا ع (باتكسلا لهأاي) لاقف ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب ناميالا ىلإ كلذ بيقع

 لوسرلا فضو مت نجلا جرخم جرخ هنآل باتكلا دحو امنإو ؛ ىراصنلاو دولا

 هللا ىلص دمحم ةفص 100 نبا لاق . نوفخ اوناكام ب نيود كلوا ل

 هل رم كه مهلا كلذ نيب لسوهيلع هللا لص لوسرلا نإ مث ء مج 51 ا سو هيلع

 ناك مهءاتك ىفام رارسأب ممربخأ املف « ءدحأ نم الع ملعتي لو 0 أرقي ل مالسلاو ةالضلا هيلع

 لزرع نوكف حلا عع لاك

 « متنأ هنومتكت امم ًاريثك رهظيال ىأ (ريثك نع وفعيو) هلوق «لوسرلا ىناثلا فص ولا)

 نوك نودلعي مهنأ كلذ ركذىف ةدئافلاو ٠ نيدلا ىف هرابظإ ىلا ةجاحال هنأل هربظي مل امنإإو

 .اوحضتفي الثل ءافخالا كرت ىلإ مل ايعاد كلذ ريصيف . هنوفخي املكب املاع لوسرلا

 رونلاب دارملا نأ : لوالا : لاوقأ هيفو «نيبم باتكو رون هللا نم مءاج دق إب ىلاعت لاق 5

 رونلا : ثلاثلا . نآرقلا باتكلاب و « مالسالا رونلاب دارملانأ : ىناثلاو ؛ نآرقلا باتكلاب و ؛ دمي



 ةيآلا «مهقاثيمان ذخأ ىراصن انإ اولاق نيذلا نمودىلاعت هلوق ١

 هب اور دلال مَ اون مهام انذخأ ىَراَصت نإ وُ َن .ذلا نمو

 1ك را ل ةتارل ايضآ ع ررؤمواس عم سه ل

 0 1 همنا عماني فاوسو ةمايقلا مو كل 0 لاو ةاوانعلا مهنيباني سغاف

 ا ا

 «١؟» هوا

 . فيسلا ةيآب خوسنم هنأ كش الو « رافكلا نع حفصو وفع

 فعاف ىنعملا : امهدحأ : نابجو ةيآلا ىف لولا اذه لعو خو.نم ريغ هنأ (ىناثلا لوقلاو)

 نيذلا مهنم رافكساا ىلع لياقلا انلمح اذإ انأ : ىناثلاو ء مهتم فلس امب مهذ_خاؤت الو مهننذم نع

 نع مفصيو مهنع وفعي نأب هلوسر هللا ىمأ اهنم دارملا نأب ةيآلا هذه انرسف رفكلا ىلع اوقب

 . ٍلسم ىبأ لوقوهو ءدهعلا ىلع نيقاب اوهادام مهتالز رئاغص

 توفع اذإ : سابع نبا لاق : لوآلا : ناهجو هيفو « نينسحما بحب هللا نإ) ىلاعت لاق مْ

 نوينعملا مث نينسحما .الؤبب دارملا نأ :ىتاثلاو . هللا كبحأ دقف انسحب تنك اذإو , نسحم تنأف

 هللا نإ) هلوق فرص نآل ىلوأ لوألا لوقلاو « هللا دبع اوضقن نيذلا مثو (مهنم اليلق الإ) هلوقب

 لكلا هذه فو ومأملا وههنال ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ لوألا لوقلا ىلع (نينسحملا بحي

 . ىلوأ لوآلا نأ كششالو ؛ لوسرلا ريغ ىلإ ىناثلا لوقلا ىلعو « حفصلاو وفعلاب

 انيرغأف هب اوركذ امن اظح اودنف مهقاثيم انذخأ ىراصن انإ اولاق نيذلا نمو إل ىلاعت هلوق

 «نوعنصي اوناك امب هللا مهئيني فوسو ةمايقلا موي ىلإ ءاضغبلاو ةوادعلا مهني

 نيذلانهو) لاقاسمإو © هللا دنع: نم قيثاوملا ضةنىف دوبيلالييسلثم ىراصنلا ليبس نأ دارملا

 دا مسالا اذهب مهسفنأ اومس امنإ مهنآل كلذو ٠ ىراصنلا نمو :لّي لو (ىراصن انإ اولاق

 , حدم مسا ةقيقحلا ىف مسالا اذه ناكف (هتلاراصنأ نحن) ىسيعل اولاق نيذلا ميو ؛ ىلاعت هللا ةرصنل

 انذخأ) هلوقو « ىلاعت هللا دنع امم نيفوصوم اوسيلمهنكلو ةفصلا هذه نوعدي مهنأ ىلاعت هللا نيبف

 ةيآلا ىف (ظحلا) ريكتتو « ٍلسو هيلع هللا لص دمحمب اونمؤي نأ ليجنالاف بوتكم ىأ (مهقاثيم

 ؛ سو هيلع هللا لص دمحمب نامالا نم هانركذ ىذلا وهو « دحاو ظح هب دارألا نأ لع لدي

 مظعملا وه اذه نآلهب ىلاعت هللا مهرمأ ام ريثكسلا اوك رت مهنأ عم ركذلاب دحاولا اذه صخ امنإو

 ىرغأ : لاقي « مهب ءاضغبلاو ةوادعلا انقصلأ ىأ (ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب انيرغأف) هلوقو « مهملاو



 ١ /م/ نضيع

 فععاقمهنم البلت الإ م + ةناَحْلَع ملطت لإ ”الوةباور 8 اًماظحا يل

 د0 62 8 2 876

 « »د نينسحما ب هّللأ نأ 0

 نأ كف ءدم و دهاشو « ملعو ملاعو ؛ "راق وكدا لاعب 1 علا نأ كل

 مهرد : موق نم ذوخأم هنأ : ىتاثلاو ٠ ىساقلا نم غلبأ ىسقلا كلذكف رداقلا نم غلبأ ريدقلا

 نآل ةوسقلا نم اضيأ وهو : فاشكلا بحاص لاق : ءىدإر دساف نإ . وش نرد ل 1

 رسكي (ةيسق) ”ىرقو؛ ةيالصصو سيب هسيف شوشغملاو : نيل امهف نيصلاخلا ةضفلاو بهذلا

 . عابتالل فاقلا

 ةفرصنم قحلا لوبق نع ةيئان اهانلعج ىأ (ةيساقمهمولق اناعجو) انباحصأ لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 ةيساق تراص اهنأب اهنع انربخأ ىأ (ةيساق مه.ولق انلعجو) ةلزتعملا تلاقو . لئالدلل دايقنالا نع
 . الدعو اًمساف انالف لعج نالف : لاقي اك

 اذهو (هعضاوم نع ملكلا نوفرحي) لاقف ةوسقلا كلت جناتن نم وهام ضعب ركذ ىلاعت هنأ م“

 نال ىلوأ لوألا نأ مدقت ايف انيب دقو « ظفللا رييغت لمتحيو « لطابلا ليوأتلا لمتح فيرحتلا
 لجعل يش" اع لاا قا ولا تكلا

 ىف هب اورمأ ام ايبصن اوكرت : سابع نبا لاق (هب اوركذ امم اظخ اوسنو ل ىلاعت لاق مث

 . ٍلسو هيلع هللا ىلص دمحمب ناميالا وهو مهباتك

 ةنئاخلا نأ : لوألا : ناهجو ةنئاخلا فو 4 مهنم ةنئاخ ىلع علطت لازت الوإل ىلاعت لاق مث
 لاقو . نايغطلابىأ (ةيغاطلاباوكلهأف) ىلاعتلاقو : ةيفاعلاو ةيفاكلاك« ريثك هريظن و « ردضملا ىنعمب

 تعمس : برعلا لوقتو . اوغل ىأ (ةيغال اهبف عمستال) لاقو . بذك ىأ (ةيذاكاهتعقول سيل)

 :ىناثلاو  ةيفاع هللا هافاع لاقي و : جاجزلا لاقو . اهءاغث واهءاغر نونعي ءاشلا ةيغاثو . لبالا ةيغار

 :ليقو . ةنايخ تاذ ةلعف ٍلعوأ ةنئاخ سفن وأ ةنئاخ ةقرفىبع علطت : ىنعملاو , ةفص ةنئاخلا : لاقي نأ

 . مهنم ةنايخىلع ”ىرقو : فاشكتلا بحاض لاق .ةباسنو ةمالعك ةغلابملل ءاملاو « نئاخلا دارأ

 لمتحت : ليقو . هباحصأو مالس نب هللا دبعك اونمآ نيذلا مهو 4 مهنم اليلق الإ ) ىلاعت لاق مث

 .هيف اونوخي لو دهعلا ىلع اوقب مهتكل رفكلا ىلع اوقب نيذلا نم ليلقلا اذه نوكي نأ

 نال كلذو « فيسلا ةبآب خوسنم هنأ : لوآلا : نالوق هيفو «حفصاو مبنع فعافإل لاق مث



 ةيآلا «مهقاثيم مهضقت امفد ىلاعت هلوق ١3
 سم را دع احلا 6 2 مسار ص 0 ارا سو 2 دعا دس جا تيا اس 6 تاس اس نق 9-  ]آ

 هعضاوم نع ملكلا لوفر ينس ماقام اليو 5 0/1 موش

 و لس لذ

 ل و ءدرلا ةغللا ىف رزعلا : جاجزلا لاق : بأ وجلا ؟ ريزعتلا ىنعمأم «ىاثلا لاؤلاو)

 هلوق ىنعم : نورث كحاللالاق اذهلو ؛ هنع هرجزيو حييبقلا نع هدربام هب تلعف أ" ع

 ريزعتلا ناكولو : لاق . هءادعأ هنعدر دقف ًاناسنإ رصننم نآل كلذو « موهترصنىأ (مثومترزعو)

 . اراركت (هورقوتو هورزعتو) هلوق ناكل ريقوتلا وه

 ةدئافلا اف «ةاكرلا ءاتيإ تحت لخد (انس> اضرق هللا مص رقأو) هلوق «ثلاثلا لاؤسلاو )

 ؟ ةداعالا ىف

 | طر ىف وابل :تاقايصلا نضارفالا | اذليسو 121 تاجاؤلا .ةاكرلا ءان ايي دارملا : تاوجلااو

 نال انج اضارقإ هللا متضرقأو : لاق ولو : ءارفلا لاق . اهتبت.م ولعو ابفرشش ىلع اهيبنت ركذلاب

 لقي و (نسح لوبقب امر اهلبقتف) هلوق هلثمو ء ردصملا ماقم مسالا ما ماهي دق هنأ الإ اضيأ اباوص

 . اتابنإ لقيم (انسح ًاتابن اهتبنأو) هلوقو ؛لبقتب
 مقتسملا قيرطلا أطخأ ىأ (ليبسلا ءاوس لض دقف مكنم كلذ دعب رفك نفل ىلاعت لاق مث

 . رمل ىلاعت هللا هعرش ىذلا نيدلا وه ىذلا

 . .:لفسلا ءازؤسا ليض دقت: اضيأ كل 3. ليقدوفكاا قم: لزق ناف

 ةمعنلا مظعل هحق مظع امإ رفكلا نآل مظعأو رهظأ هدعب لالضا نكلو , لجأ : انلق

 ىوصقلا ةياهنلا غلب و رفكلا حبق نازةضنلا كد انياذإف  ةةوفكللاا

 : ناتلأسمهيفو 4 مهانعل مهقاثيم مهضقنامف) ىلاعت لاق مث

 انلا . ءايبنآلا لتقو لسرلا بيذكتب : لوألا : هوجو قاثيملا مهضقنف (ىلوألا ةلأملا)

 . رومأللا هذه عومج : ثلاثأا . سو هيلع هللا لص دمحم ةفص مهنامتكب

 نم مانجرخأ يأ مهانعل : ءاطع لاق : لوألا : هوجو «نعللا» ريسفت ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 سابعنب لاق : ثلاثلا . ريزانخو ةدرق اوراص ىتح مهانخسم : لتاقمو نسحلا لاق : ىتاثلا . انتمحر

 مهلع ةيزجلا انب رض

 : لئاسد هيفو (هعضاوم نع ملكلا نوفرحب ةيساق مهبولق انلعجو ل ىلاعت لاق مْ

 « ةليعف تو ىلع فلأ ريغب ءايلا ديدشتب (ةيسق) قاسكلاو ةزمح أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 ةيساقلا ىنعمب ةيمسقلا نوكت نأ : امهدحأ : نابجو (ةيسق) هلوةىفو . فيفختااو فلآلاب نوقابلاو



 ١ 0 8 ىلإ هلأ لاقو» ىلاعت هلو
 0 را ا و ل لا ع

 ىلسرب متنمأو كرا مت 50 ٠ ]و ةالصلا مق نأ مكحتم ف ها لاقاو

 ه ارثدهعم مه 0 هر كام مرثل هال نيه اسس ل ماس سا ا 6 1 هر زرخم دي نق سس لك

 ملحد ألَو دانس ع نَرفكأْلا 20 متضرقاو مهوعرزعو

 0 158 ه6 هس  اسدص 2

 ءأاوتن لم دف مكس كلذدعب عك 5 رامألا مَع نم ىرجب تانج

 ١18« ع

 متضرقأ ومهومت رزعو لسرب متنمآو ةاكزلا متينآو ةالصلا م أ نيا عم ىنإهللا لاقو ل ىلاعت هلوق

 (رامنأآلا اهتحت نم ىرحجب 0 95 مكن 0 مكنع نرفك آل انح اضرق هلا

 لت

 كلذ فذح هنأ الإ « كعم ىنإ مهل هللا لاقو : ريدقتلاو ؛فذح- ةبآلا ف « لوألا ةلأسملاإ+
 مك ذب مالكلا لاصتال

 ىأ «ءابقثلل باطخ هنأ : لوألا : نالوق هيف ؟ نا باطخ (مكعم ىنإ) هلؤق (ةيناثلا ةلأ ملا )

 لواألا نأ الإ لمتحم امهالكو : ليئارسإ ىنب لكل باطخ هنأ : ىناثلاو . مكعم ىنإ ءابقنلل هللا لاقو

 . ملعأ هبا وتءانقنلا اتم راوك دلل :بوةلاويهيحا ركل كيف] لا اادئاع نكس يصلا نا

 ملعلاب عم ىلإ علا ( عم ىنإ هللا لاقو) هلوق دنع مح دق مالكلا نأ «ةئلاث اثلا هل أملا)

 ىبإ) هلوقف ٠ مكيلإ ارجلا لاصيإ ىلع ردقأو مرامض معأو مكلاعفأ كل ممالك عمسأف ةردقلاو

 هر هذه ىلاعت هللا عضو امل مث تيفرتاا و تعرتلا قاس ةردتعم ةمدقم (ركعم

 - ] رك ابعلا متقأ نل) د وق هوو 0 هش روهأ فره 5 ع يق ط مارا طر ا

 مكنع نرفك آال) هلوق وه سا (انسح ًاضرق هللا ع رقأو مثومرزعو ىلسرب - ةنمآو ةاكزلا
 وهو (رامنآلا اهّتحت نم :ىرجت تان جركل دلخداللو) هلوقو. تك ةلازإ ىلإ ةراشإ كلذو (م ا

 لاوس هيألا 7 كا لاصيإ ١ ةراشإ

 ؟ اهيلع مدقم هنأ عمم ةاكزلا ءاتيإ و ةالصلا ةماقإ 5 ناميالا رخأ مل «لوآلا لاؤسلا)

 ةاكرلا ءاتياو ةالصلا ةماقإ نم ةاجنلا لوصح ىف دبال هنأب نيرةم اوناك دولا نأ : باوجلاو

 دبال هنأ ةاكرلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ دعب ركذف « لسرلا ضعب بيذكت ىلع نيرضم اوناك مهنأ الإ

 ةاكرلا ءاتيإو ةالصلا ةماقال رك ملالإو . دوصقملا لصحت ىتح لسرلا عيمجي ناميالا نه

 . لسرلا عيمجي نامالا نودب ةاجنلا لوصح ىف ريثأت

 ع)إ -رخف -؟؛د



 ةبالا(ليثا رس 1 قاثنم هتلاالخأ دقل و»ىلاعت هلوق 5/١

 0 اك موق ممذإ م كيلع هللا تمعن اوركذا) و هلأ :جداثلاو.#ةيكسملا

 رشلا عاقيا اودارأ 0 ىقاكلزن ةيآلآ هذه نأ تاياورلا ضعب ىف انرك ذ دقو (مهديأ

 اوناك ادبأ مهنأ نايبو مبحتاضف ركذب هعتأ كاذر اع مهلا اك ذ الف سو هيلع هللا صيهتلالوسرب آ

 نيفلكملا بيغرت ةمدقتملا تابالا نم ضرغلا نأ : ثلاثلا  قيثاوملاو دوهعلا ضقن ىلع نيبظاوم

 ميفلك 6 نيلشملا قا ناك نم تاك هنأ "لاكتا 1: ناصعلاو درعلا كرتو .فيلاكتلا لوبق ىف

 هدابع عيمج عم هل ةيراج ةداع ىه لب ؛ مب. ةصوصخم ريغ مازلالاو فيلكتلا ىف هللا ةداع نأ ا ميلي

 نالف لاقي ؛ عساولا بقثلا وهو بقنلانم هلصأ ليعف بيقنلا : جاجزلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 روظتال !,نأل لئاضفلا ىهوبقانملا هنمو رارسالا نع بقني اي ماو حأ نع بقني هنآل موقلا بيقن

 1١ هنالل كورال نم ةبقنلا هنو : قالا: ىلإ تقنلا ىف ااسعلب |ىأ ظنا ةضتنو ؛ اننع فيقتلابدالا

 ريغب ليوارسلا ةبقنااو : هخحىف نارطةاا معط دجويف ءانهلاب ريعبلا لطي هنال كلذو « لوخدلاديدش

 توصوعفت ريالثل هترجنح بقني نأوهو . بيقن بلك :لاقيو ءاهقن و ابحتفيف غلوب دق هنآل نيلجر

 . فيض مهقرطي الثل برعلا نم ءالخبلا كلذ لعفي امتاو هحابن

 لعافلاىنعم ناكن اف ؛ لوعفملاو لعافلالمتح ليعفلاو ؛ ليعف بيقنلا : لوقتف اذه تفرعاذا

 ىنعي لوعفم ىنعمب ليعف انهه بيقنلا : ٍلسم وبأ لاقو « اهنع شتفملا موقلا لاوحأ نع بقانلا وهف

 مث : مصالا لاقو . ليتق لوتقمللو « بيرض : بورضللل لاقي هنأ هريظنو « مهب لع لع مهراتخا

 . مهحلاصم ريبدتو موقلا رومأ مهلا دنملاو مهملا روظنملا

 د ا قر اكان ط مع اول تا ب انا 0 ةلأسملا )9

 نيرابجلا ةنيدمىلإ اوعي ءابقنلا نا : ىدسلاو ىلكلاو دهاجلاقو . مهيف اكاحو مه ايقنن وكت الجز

 هيلع ىموم مييبن ىلإ كلذب اوعجريو ملاوحأ ىلع اوفقيل مهعم لاتقلاب مالساا هيلع ىسوم ىأ نيذلا

 دقو « مبموق اوثدخ اوعجرو اوباهف ةكوشو ةوقو ةميظع امارجأ اوأر مهلا اويهذ املف ؛ مالسلا

 عشويو ؛ اذوب طبس نم انفوي نب بلاك الإ قاثيملا اوثكتف « مهوثدحي نأ مالسلا هيلع ىسوم مهابن
  نمم نالجر لاق) امهيف ىلاعت هللا لاق ناذللا امهو . فسوي نب مثارفا طبس نم نون نبا

 .ةنآلا (نوفاخن نيذلا
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 ىلعو لاتقلا كرتىع سو هيلع هللا لص ىنلا اودهاع انرلاعقوو . ىلا“ ىلع اولخد ىت> ىلعو

 نامأ امبءم نيلجر باصأ ىناكصأ نم لجر : سو هيلع هللا لص ىنلا لاقف . تايدلا ىف هونيعي نأ

 اومه مث ؛ديرتام كيظعنو كمعطن ىتح سلجا اولاقف « ىنونيعتّ تأ ديرأف ٠ امهتيد ىمزلف نم

 ىف سو هيلع هللا لص هللا لوسر ماقف «كلذب هربخأو ليربج لزنف « هءاأبو هللا لوسرب كتتفلاب

 ىحولا هيلعلزن دق هنأ ل وسرلا مهماعأف : ىلخت انرودق نا : دوهلا لاقف : اوجرخو هياحصأ عم لاخلا

 هذخافاوةلألب : ليقو « ارجحوأ احر هيلع اوحرطي نأ ىلع اوم اوت : ءاطغ لاق . هيلع اومزعامب

 قلعو «هنعسانلا قرفتو الزنم لزن لوسرلا نإ : نورخآ لاق : ىناثلاو + مالسلا هيلع ليربج

 هيلع لبقأ مث هللا لوسر فيس لسو ىنارعأ ءاجخ « ةرجشب هحالس ملدو هيلع هللا لص هللا لوسر
 ىلص هللا لوسر هذخأف هدي نم ليربج هطقسأف ءاثالث اهلاق:« هللا : لاق ؟ ىم كعنع نم ::لاقؤ

 هياككأب سو هيلع هللا لص هللا لوسر حاص مث ؛ دحأال لاقف ؟ ىنم كعنمي نم : لاقو ملسو هيلع هللا

 ريك ذت (مكيلع هللا تمعن اوركذا) هلوق نم دارملاف نيلوقلا نيذه ىلعو . هبقاعي نأ ىنأو مهربخأف

 كلاثلاو , نحملا مظعأ نم ناكل كلذ لصحول هناف ؛ مهين نع هوركملاو رشلا عفدب مهلع هللا ةمعن

 اولاقو نوكرشملا مدن اولص الف ؛ نافسعب كلذو ةعا+لاب رهظلا ةالص ىلا اوماق نيبلسملا نأ ىور

 مهئانبأ نم مهلا بحأ ىه ةالص اهدعب نييلسسلل نإ : رمل ليقف ؛ متالص ءانثأ ىف مهب انعقوأ انتيل

 مالسلا هيلع ليربج لزنف « اهلا اوماق اذا ممم اوعقوي نأب اومهف ؛ رصعلا ةالص نونعي : مهئابآو

 . فوخلا ةالصب

 ىنعمو : هب شطب اذإ هدي هيلا طسب و « همتش اذا هناسل هيلا طسب : لاقي (ةيناثلا ةلأسملا)

 ؛ دحاو ىنعمب عابلا ديدمو عابلا طيسب نالف : موق نأ ىرت الأ هب شوطبملا ىلا اهدم ديلا طسب

 . مكيلا لصت نأ ابعنم ىأ (ركتع مهيديأ فكف)

 : لئاسم هيفو 4« ابيقن رشع ىنثا مهنم انثعبو ليئارسا ىب قاثيم هللا ذخأ دقلو )! ىلاعت هلوق

 بطاخ ىلاعت هنأ : لوألا : اهوجو اهلبق امب ةيآلا هذه لاصتا ىف نأ لعا «ىلوألا ةلأسملا)

 (انعطأو انعم متلق ذإ ه مكقناو ىذلا هقاتمو مكيلع هللا تمعن اوركذاو) لاقف مدقت امف نينمؤملا

 اهيأ اونوكت الف ؛ هب ءافولا اوكرتو هوضقن مهنكلليئارسا ىب نم قاثيملا ذخأ هنأ نآلا ركذ مث

 ةلذلاو نعللا نم مهب لزن امف مهلثم اوريصت التل ميمذلا قلخلا اذه ىف دوهلا كقيمارلك نيحلا
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 مكلإ 5 موق مذ يلع هل هيأ كامل اوك ذا يذل ع

 1١١« َنوُمَوْلل ل اوقتأو دع مه دبا فكم ميش

 ةدهاشم دنع ةمايقلا ةصرع ىفو ربقلا ةبلظ ىف ءاقبلا هبسب هيلع لهسي توملا دعبو : دئادنتلا كلت

 . لاوهالا كلت

 كتئاوأ انتايآب اوبذكو اورفكح نيذلاوإل لاقف رافكلا ديعو كلذ دعب ركذ م

 «ميجحلا اكأ

 ديفي ( جلا باحصأ كتلوأ) هلوقناأل : رافكلل الإ سيل دولخلا نأ ىف عطاق صن ةيآلا هذه

 ؟ ايل نار عز اللا أ ياارمحمل] كيا : لاقي امرا ا ىدتت حاصل ان قرضا

 مهديأ ميلا اوطسبي نأ موق مذا كيلع هللا تمعن اوركذا اونمآ نيذلا اهيأايإ ىلاعت هلوق

 منع مهيد فكف

 : لئاسم هيفو

 اك اف ناك تملا نإ دول واللا : تاج وتبألا اقم (ل م كليمل مق «ىلوألا ةلأسملا))

 ءالببلا عاقيإ نوديري ادبأ نوكرشملا ناك دقلو : نيبولغم نيروهقم اوناك نيملسملاو « نيبلاغ اوناك

 ةكوش تمظعو مالسالائوق نأ ىلإ مهبولطم نع مهعنع ناكىلاعت هللاو . نييلسملاب بهنلاو لتقلاو

 (مهيديأ كيلا اوطسبي نأ) نوكرشملاوهو (موق مذا مكيلع هتلاتمعن اوركذا) ىلاعت لاقف نيبلسملا

 اذهلثمو . نويلسملا اهيأ مكنع رافكسلاىديأ هتمحرو هفطلب ىلاعت هللا فكف قنلاو بهنلاو لتقلاب

 . هتفلاخخو هيصاعم اوقتت نأ مكيلع بجوب ميظعلا ماعنالا

 هللا ةعاطىلعنيبظاوم اونوك ىأ (نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو هللا اوقتاو) ىلاعت لاق م“

 ىلاعت هللا تاعاط ةماقإ ىف اد>أ اوفاختالو  ىلاعت

 سابع نبا لاق : لوألا : هوجو هيف مث ةصاخ ةعقاو ىف تلزن ةيآلا هذه نأ «ىناثاا هجولا

 ةثالث الإ ةنوعم رب اولتقف سماعىبب ىلاةيرس ثعب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك : لتاقمو ىلكلاو

 هاريخيل لسو هيلع هللا ٍلص ىنلا ىلا هعم رخآو وه فرصناو ؛ ىرمضلا ةيمأ نب و هي محول ين

 نأ اماعي ملو امهالتقف ملسوهيلع هللا ىلص ىنلا نم نامأ امهبعم ملس ىنب نم نيلجر ايقلف . موقلا ربخ

 ناهثعو رمعو ركبوبأ هعمو سو هيلع هللا ص ىنلا جرن د: ؛ةيدلا نوبلطي أمبموق اجل ؛ انامأ 7



 ١/١ ةبالاءيظع 1 رفخم تاحلاصلااوامع وا ونمآنءذلاهللا دعو »ىلاعتهلوق

 6 أ تا لا ماا د اتا وكلا ل سد مى م امثو جه ل ملل لس

 «*» يظعرجأو ةرفغم مهل تاحلاصلا اواسَعَو اونمآ َنيذلا هللا َدعَو

 - يا م رع ل 2 ع 22 نا

 »1١< ميحجلا باكا كئلوا انتاب ا اوبذكو اورفك نذلاو

 هلوق وهو لدعلاب رمألا ةلع مهل ركذ مث ءاديدشت و اديك أت لدعلاب رمآلاب محل رصف فتأتسا مث

 نابجو هيفو : ىوقتلل برقأوه ىأ (ىوقتلل برقأ اوفعت نأو) هلوق هريظنو (ىوقتلل برقأوه)
 هللا"كادع وم اه اللا لإ :بارقأ ره ىناتلاو لأ نلات" هتلر اشو ا الإ ]رحل ليه ل قرن

 عم هبوجوب نظلا اف ؛ ىلاعت هللا ءادعأ مث نيذلا رافكلا عم لدعلا بوجو ىلع مبظع هيبنت هيفو

 ه ةوانجأو وانو م نيذلا نينمؤملا

 هللااوقتاو إل ىلاعت هلوق وهو نيبنذملل اديعوو نيعيطملا عم ًادعو نوكي ىذلا مالكلاركذ 2

 . مكلاوحأ نم .ىث هيلع قخيالف تامولعملا عيمج ملاع هنأ ىنعي (نولمعت امبريبخ هللا نإ

 0 مل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هللا دعورإ ىلاعت لاقف نينمؤملا دعو رك ص

 لاصيإ ,ظعلارجآلاو (تانسح مهتائيس هللالدبي كئلوأف) لاقك تائيسلا طاقسإ ةرفغملاف ( مظع

 اونمآ نيذلا هللا دعو) الوأ لاق هنأ : لوألا : هوجو هيف (ريظع رجأو ةرفغم مهل) هلوقو « باوثلا

 ريدقتلا : ىناثلا (ريظع رجأو ةرفغم محل) لاقف ؟ مدعو ءىث ىأو : لبق هن اكف (تاحلاصلا اولمعو

 ىرجأ ثلاثلاو . ميظع رجأو ةرفغم مهل :لاقو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هللا دعو : لاق هناك

 رجأو ةرفخه مهل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىف هللا لاق : ريدقتلاو ٠ لاق ىرجم (دعو) هلوق

 عومجملا اذهب مهدعوىأ (مبظع اب[ رقاق مهل) ةلج ىلع اعقاو «دعو» ن وكي نأ : عبارلاو « ميظع

 ؟ ىوقأ كلذ ناكهب دوعوملاب ربخأ ول هنأ عم دعولا اذه نع ربخأ مل: لبق ناف

 هللا ىلإ دعولا اذه فاضأ هنا كلذو . ىوقأ هللا دعو دعولا اذه نوك نع رابخالا لب : انلق

 لبجلل اما نوكي امنإ فلخلا لوخد نال . هدعو ىف فلخلا عنتمي اذهو ٠ تاجاحلا لك نع اينغ

 نع لخبلا هعنمب ثيح لخبلل اماو ؛ هدعوب ءافولا ىلعردةيال ثيح زجعلل امإو . هدعو ىسشي ثدح

 لوخد ناكهوجولا هذه لك نع اهزنم نوكي ىذلا وه هلالا ناكاذاف ؛ ةجاحلل امإو . دعولاب ءافولا

 دوعوملانع رابخالا سفن نم ىوقأو دكوأ دعولا اذه نع رابخالا ناكف : الاح هدعو ىف فلخلا

 هيسب لهستق توملا تاركس دنع رورسلا هديفيفتوملا لبق هيلا لصي دعولا اذه نآلف اضيأو ؛ هب



 ةءالاوطسقلاب ءادوق هلل نيماوت أون يكل وتم نذلا ام ند ىاعتهلوق ١/١

 55 ممر لَو طسقلا ءاَدمش هلل نيماو 0 ا
 د حس

 ياس 1١ اًوَهنأَو ىوقتلا ٍبَرقَأ وه اولدعا اولدعت الأ لع مو

 « هلبق امبلصتم اضيأ اذه (طسقلاب ءادهش هلل نيماوق اونوك اونمآ نيذلا امأاي إ) ىلاعت هلوق

 ةقفشلاو . ىلاعتهللامم الل مظعتلا : نيعون ىف ةروصح انأالإ ترثك نانو فلاكتابفأ ملعاو

 مايقلا ىعمو 2 هللار مال ميظعتلاوهو 0 كانا عونلاىلا هاش (هلل نيمأ وق أونو 5 ( هلوقف 2 هللا قاخ ىلع

 هلوقو ؛ ةيبوبرلا ميظعت و ةيدوبعلا راهظا نم هب مايقلا همزأب ام لك ىف قحلاب هلل موقي أروع هن

 باحنال لوقي : اس لاق : لواألا : نالوق هيفو هللا قلخ ىلع ةقفشلا ىلا ةراشا (طسقلاب ءادهش)

 : جاجزلا لاق : ىناثلا . كدادضأو كءادعأ كتدابش عنمتالو ؛ كتبارقو كدو لهأ كتداهش ىف

 . هيلع دهشيام نيد دهاشلا نال ؛ هّللا نيد نع نوبت ىنعم لا

 ىلع موق ضغب مكنامحن ال ىأ «اوادعتال نأ ىلع موق نآنش مكتمرجبالو إل ىلاعت لاق مث

 ةماعاهنا : لوآلا : نالوق ةيأآلا فو « لعلل فذح هنكل مهيف اوادعتال نأ تأ زأرم لإ كمل كلا

 نإو مهف اولدعا لب « مهف دحلا اوزواحتو مهلع اوروت نأ ىلع موق ضغب مكنلمحبال ىنعملاو

 اعت هللا عأ هانعمو « ماع باطخ اذهف . مكشاحيا ىف اوغلاب ناو مهلا اونسحأو : يلع | ؤابيأ

 مظلاو ليملا كرتو ٠ فاصنالاو لدعلا 2 ىلع الإ ًادحأ اواماعيال .نرأب قلخلا عيمج

 نايا كايا ع انك ىقيرت قا كاين اننا زادكلاب مضت اعلا: ,ىاثلاو اء د تفاشتعالاو

 ما رخلا قالا

 ىسو ميلتقب اوزمأ يدب انأ عم نيك رشملا ملظ لقعي فيك لولا اذه ىلعف : لبق ناذ

 0 مهلاومأ ا مهيرارذ

 0 2 مم 4 1 اوروظ 1 مهنا : 2 هوجو ند اضيأمهملظ نا : انو

 . ىلوأ لوالا
 لدعلا كرت ىلع ءاضغبلا مبامحب نأ نعالوأ مهاهف (ىوقتلل برقأ وه اولدعا]) ىلاعت لاق م“



 ١ ةيالا «هقاثيمو مكيلع هللا ةمعن اوركذاو»ىلاعتهلوق

 ةمعن نع زاتم هنا ثيح نم عوناا اذهىف لم تلا دارملا (هللات معن أ ورك ذاو)ىلاعتهلوةف ؛ هللأ ريغ

 ناكهجولا اذه ىلع تناك ىم ةمعنلا نأ مولعمو : هريغ هيلع ردقيال 1 وه زايتمالا كلذو . هريغ

 . لكأو مأ اهركشب لاغتشالا بوجو

 عم اهنايسن لقعي تفيكف ؛ناكسلاق سب رعشم (هللل تمعن اور ذاوز هلوق 4« ةيناثلا ةلأسملا)

 اههقاعتو اهترثكل اهنأ هنع باوجلا نأ الإ « تاقوالاو تاعاسلا عيمج ىف انيلع ةيلاوتم ةرتاوتم اهنأ

 ىنعملا,اذحلو « ناسنلا لح ىف اهبعوقول ايس اتكرر اهرويط ةيلغ تراصف . داتعملا مالاك تراص

 نيتلاناقأ ةاكشأ : محل وو نم داره اوهو «ارهاظ هن 35 انطاب ناك ا! ىلاعت هنا : نوةقحملا لاق

 م لاعب اهنع ىف هل و «هروبظ ةدشب لوقعلا نع

 قاثيملا وه ىلاعت هللا فيلاكتل نيداقنم مهنوك مهيلع بجوت ىتلابابسألا نم (قاثلا ببسلا)

 هلوقل ةماشم ةيآلا هذهو . هسفن لع ا تيكحأ دق ىلا ا ةقئاوملاو : هب بقلاو ىذلا

 هوجو قاثيملا اذه ريسفت ىف نيرسفمللر (دوةعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اممأاي) ةروسلا لوأ ىف

 نأ ىف مهننيو لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نيب ترج ىتلا قيثاوملا وه دارملا نأ : لوألا

 سماألا لوأ ىف راصنالا عم هتعيابم لشم ؛هوركملاو بوبحلا ىف ةعاطلاو عمسلا ىلع اونوكي

 لوسرلا نع رداصلا قاثيملا فاضأ ىلاعت هنإ مث « امهريغو ةرجشلات حن نينمؤملا ةماع هتعيابمو

 (هللأ عاطأ دقف كوسارلا عطي نم) لاقو ) هللا نوءعياس اما كنوءياس نيذلا نا ( لاق < هةسفن كلل

 0 انعمس اولاقو فيلاكتلا كلت اولبقو كلذ اومزتلا مهنأ مركذ نأب كلذ دك أىلاعت هنإم

 ىنعي (رودصلا تاذب ميلع هللا نا هللا اوقتاو) لاقف قي ,ن اوملاو دوهعلا كلت ضقن نم مثرذ>

 كلذب ملعي هللاف مكسلابب كلذرطخ نا هناف ؛ اهضقن ىلع 0 اومزعتالو دوهعلا كلت اوضقنت ال

 ىنب ىلع ىلاعت هللا هذخ أ قنلا: ئانملا كنب تأ لقانا نا لاق : ىناثلاو . ايزاجم هب ىقكو

 دمح مدقم ةراشبلا ةاروتلا ىف ام ةلمج نم ناكادلف ءاهفام لكب و ةاروتلاب انمآ اولاق نيح ليئارسا

 ىلكلاو دهاجب لاق : ثلاثلاو « مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب رارقالا مهمزل سو هيلع هللا للص

 مدهشأو مالسلا هيلع مدآ ربظ نم مبجرخأ نيح مهم ىلاعت هللأ ا ىذلا قاثيملا وه : لتاقمو

 . مكبري تسلأ

 ؟هظفحب نورمؤي فيكف قاثيملاو دهعلا اذه نوركذيال مدآ ىب نا لوقلا اذهىلع : لبق ناف

 مم رمأي نأ نسحدئانحو ظ هلوصح عطعلا لصح ةلضاح كلذ قلاع ذأ ىلاعت هلأ رخأ ان : انلق

 هللا اهبصن ىتلا ةيعرشلاو ةيلقعلا لئالدلا قاثيملاب دارملا : ىدسلا لاق : عبارلا . دهعلا كللذب ءافولاب

 ايظا الكا | نادي ارق , عئارشلاو ديحوتلا ىلع ىلاعت



 ةيآلا «هقاثيمو مكيلع هللا ةمعن اوركذاود» ىلاعت هلوق 11

 هو عويد دعو 2و 5 2 6 6

 انعكحأو مم م ذِ كي را هاك تاع ال ةمعن اور ذاو
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 1 نا ةاع هيلع : سن

 1 7 : جالب نم ءان اطنخ تاو رجل !لدشغا اذا ماما #نأ لف ةدرااولا ةزيعكتلا ةاكخاألا# | زنط

 :ةهياعؤاوددأ اروي“ كازقلا

 جرخي هيلعو : هللا همحر ىعفاشلا بهذم ىف ربتعم لصأ اهانررق ىتلا ةدعاقلا هذه نأ لعاو

 : لعأ هللازو ةراهظلا ٍباَوبأ ىف ةفالخلا لئاسملا نم :زيثك

 وأ نم زكذ امي .قلعتم مالكلا نأ.: لوألا : نابجو هيفف « مكيلع هستمعن متيلو إل هلوق امأ

 مث « مك انملاو معاطملا نم تابيطلا ةحاباب ةروسلا لوأ ىف معنأ ىلاعت هناأل كلذو « اند ىلا ةروسلا

 الوز هك ذليل ةمحُفا] متتل كلذ تركذ امنا : لاق هن اكف ءوضولاا ضرف ةيفيك هدعب ركذ ىلاعت هنإ

 ىأ مكيلع هتمعن متيلو : داليا نأ« قاتلا ماويشلا+ةنلج قفا اننا ةارؤككنملا.ةتطتلاو ؟اننانلا يطا فا]

 ركع ففخيىلاعت هنأ ىلع كلذب اوادتساف « ضرملاو رفساا لاح ىف فيفختلاو مميتلا ف صخرتلاب

 : مكتائيس نع زواجتيو مبونذ نع وفعي نأب ةمايقلا وب

 ىلاعتهلوقىف ةرقبلا ةروس لوأ ىف روكذه «لعل»ىف مالكلاو «نوركشت .لعل )) ىلاعت لاق مث

 : لعأ هللاو (نوقنت مكلعل)

 هللا اوقتاو انعطأو انعمس متلق ذإ هب كقثاو ىذلا هقاثيمو مكيلع هللا ةمعن اوركذاو ل ىلاعت هلوق

 (رودصلا تاذب مبلع هللا نا

 كلذو « دايقنالاو لوبقلا مهيلع بجوي امب هفدرأ فيلكتلا اذه ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 مولعمو (ميلع هللا ةمعناوركذاو) هلوقنم دارلاوهو « مهلع هللا ةمعنةرثك : لوآلا : نيبجو نم

 هيهاونو هرماوأل دايقنالاو معنملا ةمدخب لاغتشالا هيلع معنملا ىلع بجوت معنلا ةرثك نأ

 نانا هفو

 سيل هنآآل « كيلع هللا معن لقي لو (مكيلع هللا ةمعن اوركذاو) لاق امنإ (ىلو ألا ةلأسملا)

 سنجلا اذه نآل هللا معن سنج ىف لمأتلا هنم دوصقملا لب . هللا معن دادعا ىف لمأتلا هنم دوصقملا

 نوصلاو ةيادهلاو لقعلاو ةحصلاو ةايحلا ةمعن ءاطعإ لعردقي ىذلان ف « هيلع هللاريغردقي ال سنج

 هيلع ردقيال سنج هللا ةمعن سن  ةرخآلاو ايندلا ىف تاريؤلا عيمج ىلإ لاصيالاو تافآلا نع



 /١/1 ةيآلا «جرح'نم مكيلع لعجيلاهتلادي ريام» ىلاعتهلوق
 . ةيكحةشاجت ءاضعالا سجنت ثدحلا جورخدنع نإ : هللا همحر ةفين> ىنأ باحصأن م رظنلا لهأ

 هيلع لديو . أدج ديعب اندنع مالكلا اذهو . ةيمكحلا ةساجنلا كلت ةلاَزِإ ريهطتلا اذه نم دوصقملاف

 نمّملانأ لعل دي اذهو ءرصحلل «امنإ» ةملكو (سجن نوكرشملاامبإ) ىلاعتهلوق : لوألا : هوجو

 عم ثيدحلا اذبف ءاتيمالو ايح سجن ال نمؤملا» مالسلا هيلع هلوق : ىناثلا . ةتبلا هؤاضعأ لتنال

 ناك ول ثدحلا ندب نأ ىلع ةمألا تعمجأ : كلاثلا . هولاقام نالطب ىلع لادلا صنلاك ةيآلا كلت
 ةساجنال هنأ ىلع لدب كلذو  هتالص دسفتمل لصو ناسنإ هلمح ولو . سجنتي مل بوث هباصأف ًابطر

 ءاضعألا ريهطت ناك مث ةعبرالاءاضعألا ةساجن بجو. ناك ول ثدحلانأ : عبارلا .ثدحلا ءاضعأ ىف

 سيلهنأ مولعمو . عّئارشلا فالتخاب كلذفاتال نأ بجول ءاضعالا لك ةراهط بجوي ةعبرألا

 : سداسلا !.رخآعضوهسجن7 بجوي فيك عضوم نم ةساجنلا جورخنأ : سماخلا . كلذكرمألا

 ىف ةدايز مميتلا نأ ةرورضلاب مولعملا نمو ؛ مميتلا بيقع روك ذم ( كر هطيل ديرب نكسلو) هلوق نأ

 نيفخلا لعسملانأ :عباسلا .الصأ تاساجنلا نمآئيش لب زيالهنأو : ةفاظنلاو ةءاضولا ةلازإو ريذقتلا

 هلاوزداريىذلا نأ : نماثلا  نيلجرلا نعتبلا ايش لي زبالحسملا|اذهنأ مولعمو ؛نيلجرلا لسغماقم مق

 نال ؛ لاح وهف ضارعالا ةلمجنم نئكناو « كلذ نالطب دهشي سحلاف ماسجالا ةلمج نم ناكنإ

 . ديعب ءاهقفلا ءالؤه هلوقي ىذلا نأ هوجولا هذهب تبتف ؛ لاح ضارعالا لاقتنا

 نع درؤلا ةفص نع ناقلا ةراهط هنم دارملا نوكي نأ ريهظتلا اذه ريسفت ىف «ىناثلا هجولا ١

 اهنالةساحن تناكامتا ةساجناا ناف ؛ حاورالل ةساجن ىصاعملاو رفكلا نآل كلذو ؛ ىلاعت هللا ةعاط

 نأ اكو ؛ةئاَخور تاساحب أتناكف :كلذك ؛ىصانتم لاو نةكتلاو  هديدتتاو ةثلازاو'ةضنا دال ءىث

 ةلطابلا قالخالاو ةدسافلا دئاقعلا هذه ةلازا كلذكف ةراهط ىمست ةينامسجلا تاساجنلا ةلازا

 لاقو ؛ ةساجين مهأر لعل (سجي "نوكرشملا اما) ىلاسعت هلا لاق ليوأتلا اذحلو ؛ ةراهط ئهست
 ةراهط ىصاعملا نع. مهتءارب لعف (اريهطت كرهطيو تيبلا لهأ سجرلا ككنع ٍبهذيل هللا ديري انمتا)

 لعُج (اورفكن يذلا نم كرهطموىلا كعفارو كيفوتم ىنا) مالسلا هيلع ىسع ق-ح ىف لاقو . مه

 . هل اريهطت هيف مبفرصت نعو مهنعط نع هصالخ

 ةصروصتخلا .ءاطغألا طدتم ىلا ءاملا الاياب دعلاا هأ كلت ىلاعت' هنإ لوقف "اوله 'َكفرع اذإ و

 فيلكتلا اذهل داقنا ايلف : ةلوةعم ةدئاف فيلكتلا اذه ىف دبعلا فرعي مل ةرهاط ءاضعالا هذه تناكو

 هبلق نع لازأ دق دايقنالا اذه ناكف : ةيبوبرلل دايقنالاو ةيدوبعلا راهظا ضخ دايقنالا كلذ ناك
 دك أنو «ةراهط لامعالا هذه ةيمست ىف حيحصلا هجولا وه اذهف ؛ ةراهط كلذ ناكف درقلا راثآ

 ١١« - رن ؟م»



 ةيآلا « جرح نم مكيلع لعجيل هللا ديربام» ىلاعتهلوق ١ك

 اوفلتخا هنأ الإ . ةمثآلا نيب هيلع قفتم اذهو « ديرملاعت هنأ ىلع ةيآلا تلد (ىلو ألا ةلأسملا إل

 اك لغو« هركم الر تاراعم ريغ هنأ عع ذيرم هنأ ناجتلا نسا لاعف لذيرط هنوك اريصت ىف

 لاقف اوفلتخا مث « ةيقوبث ةفص هنا : لاق نم مهنمو « ةيبلس ةفص «اديرم» ىلاعت هنوكتف ريدقتلا

 لاعفال ًاديرم هنوك ىنعمو . اهداجيإ ىلإ ىعادلا هاعد هنأ هسفن لاعفألل ًاديرم هنوك ىنعم : مهضعب

 ىرصبلا نيس ىبأَو ىعكلا مساق ىبأو ظحاجلا لوق وهو : اهب رمأألا ىلإ ىعادلا هاعد هنأ هريغ

 مهنم مث , ىعادلاب هانيمس ىدلاوهو معلا ىلع ةدئاز ةفص اديرم هنوك : نوقابلا لاقو . ةلزتعملا نم

 ديرم هنا : نورخآ لاقو : راجنلا نشحلا نع ةناثلا' ةيآؤرلا' ئه هذنهو , هتاذإ ديرم هنا : لاق نم

 هلحم ىفال ةثدحم ةداراب ديرم : ةيرصبلا ةلزتعملا تلاق . ةممدق ةداراب ديرم : انباحصأ لاق مث ؛ ةداراب

 : ملعأ ةللالو هاذ( ةعاقأ ةنانخا هكا ةنيؤم © هيفا ركعلا ةقلاقو

 ىلاعت هنال دجويال قاطي الام فيلكت نأ لع ةيآلا تلد : ةلزتعملا تلاق ( ةيناثلا ةلأسملا)

 . جرحلا عاونأ دشأ قاطي الام فيلكت نأ مولعمو ؛ جرح نم نيدلا ىف مكيلع لعجام هنأ ربخأ

 . انيلع هومتمزلأام مكمزا دقف عوقولا لاحت مولعملا فالخ ناكامل : انباحصأ لاق
 راضملا ىف لصألا نأ وهو ؛ عرشلا ىف ربتعم ريبك لصأ ةيآلا هذه نأ ملعا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 (جرح نم نيدلا ىف مكيلع لعجام) لاق ىلاعت هناف ةيآلا هذه هيلع لديو ؛ ةعورشم نوكتال نأ

 ثيداحالا نم هيلع لديو (رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري) ىلاعت هلوق اضيأ هيلع لديو

 لوقعلاف نسحتسمررضلاعفدنأ اضيأ هيلعلدي و« مالسالا ىف رارضال و ررضال»مالسلا هيلع هلوق

 هللا دنع وبف انسح نويلسملا هآرام » مالسلا هيلع هلوقل ع رشلا ىف كاذك رمآلا نوكي نأ بجوف

 ضرالا فام كل قاخ) لاي هلوق : اهدحأ : ةودوف ةحان الا عفانملا ف لطالما

 ىلا ءايشاألاو تاذلتسملا تابيطلا نم دارملا نأ انيب دقو (تاببطلا مكللحأ) هلوق : : اهيناب و (اعيج

 ىف سانقلاىلإ داك ةتيلا ةجاحال : سايقلا ةافن لاق اذه دنعف نالصاللا ناذه تبث اذإو , اه عفتني

 0 ل اروه كانفءووتسلا و فاتكلا ىقاروكذم ناك نإ لصفملا ابك عقت ةثداح لك نآل ؛ ع رشلا

 الا, فولضالا نأ, لغ ةلادلا_ لئالدلاب ةاتمزرج ناضملا تاب نم ناك نا. ؛« كإذكنكي مل نإو

 نأ دحال سيلو «عفانملا ةحابإ ىلع ةلادلا لئالدلاب هانحأ عفانملا باب نم تاكذاو ؛ ةمرحلا

 اعقا واسابق نوكي نيلصالا نيذل ضراعملا سايقلا نال ةسيقاألا نم ءىثب نيلصأللا نيذه ىف حدقب

 . الطاب ناكف ءدودرم هناو « صنلا ةلباقم ىف

 روهمج لاقف « ريهطتلا اذه ريسفت ىف اوفلتخا (كرهطيل ديري نكلو) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا)



 ١ تنعم نم. مكتيلع :لعجيإل هللا دي ريامو ىلاعتالوف
 مدعو 2 را او غدر ع أ دل ا ع هلال

 ال لل 0 , نكلو جَرَح < نم مكيلَع لجبل هللا ديرباَم

 8-5 ريرخ 5256 01

 0 مكيلع

 لع رف هتالص لطبتال هال كاتس لع ء ًارداق رصي مل 5 ءاعملا لاعتش] لع ًارداق ريصيال

 ملعأ هللاو . لطاب وهو ارود نوكيف . رخآلا ىلع امهنم دحاو لك

 ةداعالا همزل ءاملادوجو ملع مث ىلصو مميتو هلحرف ءاملا ىسن ول (ةرشع ةعساتلا ةلأسملاإ)

 وهو.« همراي)ل ةنأ ىاثلا لوقلارو ء فسوب ىأرو دمج ل ققوهو ء هللا همح ر سفاشلا ىلروق دحأ ]ع

 وسلا تدم هنأوأب ياملا مدع نال ايلا دع جاع ىاثلا لوقلا ةسس هدأ
 ها رقدح لحل فت اع ناس دع شا ضو: ابنا ل كال

 . نايسنلا كلذ ىف روذعم ريغ هنأ لوآلا لوقلا ةجحو (اومميتق ءام اودجت ملف)

 .ةداعالابجتالن أو آلاو : روكذملا فالخلااهيفق لاحرلا فهل> رلضاذإ (نورشعلاةلأسملا ل

 هدحب ملف بلطلا ف ىصقتسا هنكلو هلحرفف ءاملا نوكىسن اذإ (نورشعلاو ةيداحلا ةلأسملا)

 بجيتال : مؤقلاقو . فيعض رذعلان آل ةداعالا بجيتهنأ ىلع نورثك الاف . هدجو مث للصو مميتو

 ءام اودجت ملف) هلوق تحن لخدف ءاملا لاعتسا نع أ رجاع راص بلطلا قف ىصقتسا امل هلل : ةداعالا

 . (ابط اديعص اوممتت

 كلذ لاهعتسسا نكمي هبنحي رْثب ىف ءام دجو مث مميتلاب ىلص ول («نورشعلاو ةيناثلا ةلأسملا)

 , طق اهم املاع نكي مل نإو « هلحر ىف ءاملا ىسن ول اك وهف هيسن مث الوأ هملع دق ناك ناف « ءاملا

 لاعئسا نعزجاع هنألل ةداعإ الف ةمالع العزكي مل نإ و ؛ ةداعالا همزا ةرهاظ ةمالعاهيلع ناك ناف
 ةطبنتسملاةيبقفلا لئاسملا ىف مالكلا ةلمجاذهف (ابرط اديعصاومميتق ءاماودجت لف) هلوق تحتل خدف « ءاملا

 ةيبقفلا بتكلا نم ءىث انعم ناك ام عضوم ىف اهانبتكح دقو ؛ ةلأسم ةئام ىهو « ةنالا هده نم

 نأ ىلاعت هللا لأسنف . نيبلسملا ةالب لع راقكلا ءالتسا بيست انشودشم ٍتلقلا ناكو ؟ةرتغملا

 ىلع تانسحلا ناحجرل ايس هللا صن نم هللا ماكحأ طابنتسا ىف اندك لعجي نأو ؛ مرش انيفكي

 : لوتس ماك | مام عسا كانك

 مكيلع هتمعت متيلو كروطيل ديري نكلو جرح نم مكيلع لعجيل هللا ديري ام ١ ىلاعت هلوق
 («نوركشت مكلعل



 ةيآلا «اومميتف ءام اودحت لف» ىلاعت هلوق /١

 كنا 7 ل نيب مميتلاب عمجي ال : هللا همحر ىعفاشلا لاق ةرشع ةعبارلا ةلأسملا)

 . نيتقو ىلالص نيب عمجب الو تئاوفلا نيب عمج : دمحأ لاقو . ءوضولا ىف اك

 نإواوررطاف ابنج متتكنإو) هلوق ىلإ (اولسغاف ةالصلاىلإ متت اذإ) ىلاعتهلوق : ىعفاشلا ةجح

 (اومميتفءام اودجت ملف ءاسنلا متسمال وأ طئاغلا نم ؟كنم دحأ ءاج وأر فس ىلع وأ ىضرم كل

 لاقل دك ورا كاكعا © دنع“ قرضا كب امال نفي ةرهاظ نأ هن لالدتسالا هَجَو

 مميت ىف قببف ٠ مسوهيلع هللا ىصهللا] وسر لعفل ءوضولا ىف هب لمعلاكرت ؛ ءاملا دقف نإ مميتلابو

 . ةيألا رهاظ ىضتقم لع

 عقوتيو تقولا لوأ ىف ءاملا دحب ل اذا : هللا همحر ىعفاشلا لاق «ةرشع ةسماخلا ةلأسملا)

 0 د لل ال اككلشا همحر ةفينح وبأ لاقو . تقولا لوأ ىف مميتلا هل زاج انيقوولا ار( هادو

 كورلا ردنا لإ املا

 (ةالصلا ىلإ متق اذإ) هلوقو (ءام اودجت ملف) هلوق ىلإ (ةالصلا ىلإمتق اذإ) هلوق : ىعفاشلا ةجح

 لوخد دنع نأ ىلع لدي اذهو . ةالصلا تقو لوخد دارملا لب ؛ ةالصلا ىلإ مايفلا هنم دارملا سيل

 « مميتلا هل زاج ءاملا دجي مل اذا تقولا

 . همميت لطب ةالصلا ىف عورشلا لبقو مميتلا دعب ءامملا دجو اذا (ةرشع ةسداسلا هكر

 . لطب ال : ىعشلاو ىرعشأألا ىسوم وبأ لاقو

 طرش (اومميتف ءام اودجت ملف) هلوق ىلإ (ةالصلا ىلإ تق اذإ اونمآ نيذلا ابسأاي) ىلاعت هلوق انل

 عورشلا لبقو مميتتلا دعب ءاملأ"دجو نمو.« مميتتلاب ةالصلا ىف عورشلا زاوجب ءاملا نادجو مدع

 . مميتلا كاذب ةالصلا ىف عورشلا هل زوجيال نأ بجوف طرشلا اذه هتاف دقف ةالصلا ىف

 همزاي : سواطلاق . ةالصلاةداعإهمزلي الءاملادج و مث ةالصلا نمغرفول رشعةعباسلاةلًاسملا)

 هل زوج (اومميتف ءام اودجت ملف) هلوق ىلإ (ةالصااىلإ مق اذإ | ونمأ نيذلا اهمأاي) ىلامت هلوق انل

 ًايس نوكي نأ بجوف ؛كلذ لصح دقو « ءاملا نادجو مدع دنع مميتلاب ةالصلا ىف عورشلا

 ا ل رمال نايل اناإلاب تينكتلا اة ع هيا

 كلام لاق هبو ؛ اهنم جورخلا همزايال ةالصلا ءانثأ ىف ءاملا دجو ول (ةرشع ةنماثلا ةلأسملا)

 : حب رش ناو ىنزملا رامتخا وهو « ىروثلاو ةفئنح ىآل انلح ليحأو

 ةيالا تلدام لع مميتلا مكحب ةالصلا ىف ع ورشلا زاوج ىضتتقي ءاملا نادجو مدع نأ انل

 هن الص لاطبت ملام : لوقتف ةالطلا ءانعأ َّق ءاننألا كدحو اذاف 2 هديك هذاص هيلع تددعلأ لوف « هيلع



 ١و ةيآلا «اومميتف ءام اودجت ملف» ىلاعتهلوق

 . دجوي ملو لعفلاب هل

 لأقو . ةالصلاتقو لوخد دعبالإ مميتلا زوج ال : هللا همحر ىففاشلا لاق 4 ةنماثلا ةلأسملا)

 . زوجب هللا همحر ةفين>وبأ
 انعإ ةالضلا ىلا مايقلاو (اومميتف ءام.اودجت ملف) هلوق ىلا (ةالصلا ىلإ مق اذإ) ىلاعت هلوق انل

 . اهتقو لوخد دعب نوكي

 ناةلووعا ها ملحل ةنييكؤبا لاقرراغاذنغ عفت راىتح هلجر برض اذإ (ةعساتلا ةلأسملا)

 (ابيط اديعص اومميتف) ىلاعت هلوق فسويىنأ ةجح . زوحيال هللا همحر فسويوبأ لاقو « مميتي

 . ىزجيال نأ بجوف ؛ بيط ديعص هنإ لاقيال بارتاا نع لصفنملا رابغلاو

 سجبنلاو (ابيط اديعص اومميتف) ىلاعت هلوةل سجن بارتب مميتلا زوال 4 ةرشاعلا ةلأسملاإ)

 . انبط نوكي ال

 مميتلاه رحب هبرقب ءاملا دحمل اذإ رفاسملا : هللا همحر ىعفاشلالاق (ةرشع ةيداحلا ةلأسملا إل

 لاقو . هدعص لبج ناك نإو . هيلا طبه داو كانه ناكنإو «٠ راسيلاو نيملا نع بلطلا دعبالإ

 . هبلط بحبل ءاملا مدع هنظ ىلع بلغ اذإ : هللا همحر ةفين>وبأ

 مدعو « مميتلا زاوجل ًاطرش ءاملا نادجو مدع لعج (اومميتف ءام اودجت ملف) ىلاعت هلوق انل

 . بلطلا دقت نم ديال هنأ ىلع اذهلدف ؛ بلطلا مجدقتب طورشم نادجولا

 ايناثبلطلاهمزايهلبق بلطناف ؛ ةالصلا تق ولو ددعب الإ باطلا حصي ال (ةرشعةيناثلاةلأ ملا ١

 . ريغتي مو ناك 5 قب رمآلا نأ نيقي هدنع لصحي نأ الإ ؛ تقولا لود دعب
 (ةالصلاىلإ مق اذإ) هلوةف (اومميتف ءام اودجب مف) هلوق ىلإ (ةالصلاىلإ مف اذإ )ىلاعت هلوق انل

 لوخد دعب نادجولا مدع نع ةرابع (اودجت لف) هلوق نوكي نأ بجوف . تقولال وخد نع ةرابع
 هنأ انيلعف : تقولا لوخق دعب :بلطلا ]ل وصخ ظوزرشم تقاولا لوخد دعب .نادجإولا مدعو ,تقوا]

 . تقولا لوخد دعب بلطلا نم دبال

 نع الدب مميتلا امأو : ءوضولا نع الدب مميتلا زاوج ىف فالخ ال «ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا)

 نباو رمع نعو . ءاهقفلا رثك أ لوق وهو « هزاوج سابع نباو ىلع نعف بنجلا قح ىف لسغلا
 .زوجال ها

 نع الدب مميتلا زاوج بجوف , عاملا هيف لخدي وأ عامجاب اصتخم نوكي نأ امإ : هلوق نأ انل
 (ابيط اديعص اومميتف ءام اودجت ملف ءاسنلا متسمال وأ) هلوقل لسغلا



 ةيآلا «اومميتف ءام اودحي ملف» ىلاعت هلوق ١

 رهاظ نع نادضعلا جرخ .اذإو ٠ ىلوأ ممستلا ىف نيريتعم انوكيال نأبف ءوضولا ىف نيربتعم ريغ

 مميتلا دييقت كرت امهيإ ىلاعت هنا لصاحلاف « هيف نيقفرلا ىلإ ناديلا قب ليلدلا اذهب صنلا

 ادم[ نع سلا ةرضولا ىف اني هديففارضاولا نع كذب هناا نينعفزملاب 9كتلا .ىف

 'ش : مميتلا ىف دييقتلا

 ةفينح ىأ نع دايز نب نسحلا لقنو . مميتلا ىف نيوضعلا باعيتسا بحي 4ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 .زاج رثك آلا معباذإ هنأ

 كلذو . نيوضعلا نيذه ةلمج مسا ديلاو هجولاو (هنم ميديأو مكهوجوب اوحسماف) هلوق انل

 ءابلا نا (مكسؤرب اوحسماو) ىلاعت هلوق ىف مثركذ دق : لوقي نأ لئاقلو « باعيتسالابالإ لصحيال

 نابع نكن لك ستلا: قفت

 ”ىث هديب قاعي مل اف ضرألا ىلع هدي عضو اذإ : هللا همحر ىعفاشلا لاق 4 ةعبارلا ةلأسملاإ)

 . هئرحي هللاامهمحر كلامو ةفينحوبأ لاقو . هللا همحر فسوي ىنأ لوق وهو « هزحب مل رابغلانم

 كلذنم ءىتب حسقلا ىلع لدت «هنم» ةملكو (هنم كيديأو ؟كهوجوباوحسماف) ىلاسعت هلوق انل
 ريسفت ىف اذه ريرقت ىف انغلاب دقو « ىنعملا اذه دافأ نهدلا نم حسمب نالف : لاق نم نأ كبارتلا

 . ملعأ هللاو ءاسنلا ةروس نم مميتلا ةيآ

 لوق وهو « صلاخلا بارتلاب الإ مميتلا زوي ال : هللا همحر ىعفاشلالاق 4 ةسماخلا ةلأسملا))

 صجلاوقوقدملا فزخلابولمرلابو بارتلابزوجب : هللاهمحر ةفينحوبألاقو . هللاهمحر فسويىأ

 ش . خينرزلاو ةرونلاو

 « ىنعملا ةلوقعم ريغ ةرابط مميتلا اضيأو ؛ بارتلاوه ديعصلا : لاق سابع نبا نأ ىورام انل

 ةالصاا هيلع لاق . بارتاا ىف درو ا« لصفملا صنلاو ؛ صناا دروم ىلع هيف راصتقالا بجوف

 دج نضر 0: قلك »لاق و «ججح رشع ءاملا دحجب لولو ملسملا روهط بارتلا» مالسلاو

 ْ . ملعأهللاو «اروهط اهبارتو

 مل وأ هيلع هدي صمأف هيلع بارتلا حايرلا تفسف حايرلا بهم ىلع فقو ول (ةسداسلا ةلأسملا)

 لصو امل هنآل : كي نيققحلا ضعب لاقو . ئنكحبال هنأ هلا همحر ىعفاشلا بهذم رهاظ رمب

 هتاضعأ ىف بيطلا ديعصلا لاعتسا ىلإ دصق دقف ءاضعألا كلت ىلع رابغلا ىمأ مث هئاضعأ ىلإ رابغلا

 . ايفاك ناكف
 صأ (اومميتف) هلوق نال حصيال ليقو ٠ حص هريغ همي اذإ هنأ بهذملا (ةعباسلا ةلأسملا)



 بارما ل داما ءام اودجب ملفد » ىلاعت هلوق

 الو «هن :ول 7 هحئر 1 همعط ريغام الإ ءىث هسجنيال اروهط ءاملا قلخ» مالسلاو ةالصلا هيلع

 نم ىلوأ نآرقلان أل «اثبخ لمح مل نيتلق ءاملا غلب اذإ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوب اذه ضراعي

 . مورفملا نم ىلوأ قوطاملاو ؛ دحاولا ربخ

 لضفب زوجنال : قمسإو دمحألاقو . بنجلا ءاملضفب ءوضولا زوحي (ةرشع ةيداحلا ةلأسملا)

 ءام اودحجبت ملف ) ىلاعت هلوق انل . بيسملا نب ديعسو نسحلا لوق وهو : هب تلخ اذإ ةأرملا هام

 ءوضولا هل زاج كلذ هل زجي مل اذإو ٠ مميتلا هل رحب ملف ءاسلل دجاو ءاملا اذه دجاوو (اومميتف

 . قرفلاب لئاقال هنآل

 همحر ةفينحوبأ لاقو . راجلار وس اذكو ؛ ةرهطم ةرهاط عابسلا رآسأ (ةرشع ةيناثلا ةلأسملا))

 لوانتي (اولسغاف) هلوق نآلو « مميتلا هل زحي لف ءاملل دجاو رؤسلا اذه دجاو تأاتإةنخ هلا

 . نيبجولا نيذه ريرقت مدقتام ىلع ءاملا عاونأ عيمج

 اروبط ارهاط قب ةريغم ريغ ةساحت هيف تعقوو نيتلق غلب اذإ ءاملا (ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا ل

 مميتأا هل زحي لف ءاسلل دجاو هنأ انل . سجني هللا همحر ةفينح وبأ لاقو . هللا همحر ىعفاشلا دنع

 : ةدبعلا نع جرفن هب ىنأ دقو لسغلاب صأ هنالو

 ةيآلا هذهنكل , ليصافت هيف سانلا . هيف قاروألا تتتفت ىذلا ءاملا (ةرشع ةعبارلا ةلأسملا))

 قباملك هنأ ىلع ةلاد ةيآلا هذهف ةلمجاب و , قلطملا ءاملا مسا هنع لزب ملام ًاربطم ارهاط هنوك ىلع ةلاد

 . اروبطارهاط ناك قلطملا ءاملا مسا

 . مميتلا لئاسم نم ةيآلا هذه نم ةجرختسملا لئاسملا نم «ىناثلا عونلاإ)

 مميتلا ىفدبال : هللا مهمحر نورثك آلاو ةفينح وبأو ىففاشلا لاق 4ىلوألا ةلأملاإ)

 لدف . دصقلا نع ةرابع مميتلاو (اومميتف) ىلاعت هلوق انل . بحال هللا همحر رفز لاقو « ةينلا نم

 . ةينلا نم ديال هنأ لع

 نباو ىلع نعو : نيقفرملا ىلإ نيديلا مميت بحي : ةفينح وبأو ىعفاشلا لاق (ةيناثلا ةلأسملا))

 . طابالا ىلإ ىرهزلا نعو ؛ نيعوكلا ىلإ كلام نعو ؛ نيغسرلا ىلإ سابع

 ىلإ حسملا ىضتتقي (مكيديأو مكهوجوب اوحسماف) هلوقف طبالا ىلِإ وضعلا اذهل مسا ديلا : انل

 ىلع هانبمو . ءوضولا نع لدب مميتلا نأ ملعن انآل نيدضعلا ف صنلا اذهب لمعلا انكرت « نيطبالا

 نيوضع ريبطت بجاولا مميتلا ىفو ؛ءوضولا ىف ةعبرأ ءاضعأ ريبطت بجاولا نأ ليلدب فيفخنلا

 نادضيلا ناك اذاف (جرح ند مكيلع لعجيل هللا ديرياه) مديتلا ةيآ ىف ىلاعت هلوقب ىنملا اذهدكأتو
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 520 00 وه ديقملا ىلع قلطملا لمحو :ديقم هانركذ ىنذلا لالا 0 اذه : انلق

 ءوضولا زوحيإل اشحاف اريغتنا رفعزلاب ريغتملاءاملا : هللادمحر ىعفاشلا لاق (ةعباسلا ةلأسملا

 قالطالا ىلع ءام ىمسيال ءاسملا اذه لستم نأ ىعفاشلا ةجح : زو هللا همحر ةفينح وبأ/لاقو . هب

 هدجاو نأ هللا همحر ةفينح ىنأ ةجحو ٠ مميتلا هيلع بحي نأ بجوف . ءاسلل دجاو ريغ هدجاوف

 ارح رمال ]21 ناكيف ؛ ةييف ةعصي فز[ ضروم ءامي نإ وقعوا. ريغمللا ءالنا نال ءالظعللا نلجإ و

 (اوهميتف ءاماودجت لف) ىلاعت هلوقل مميتلا زوال نأ بجوف ءءاملل ادجاو نوكي هدجاوف : ةلاحال

 . ءاملا مدعب مميتلا زاوج قلع

 ىلاعت هلوق ليلدب روهط رهاط تكحملا لوطب نفعتو ريغت ىذلا ءاملا 4ةنماثلا ةلأسملا)

 زوحيالنأ بجوف ؛ ءام نفعتملا ءاملا اذهو ءاملامدعى عمميتلازاوج قلع (اومميتف ءاماودجت ملف)

 : هدوجيو دنع محنتا

 وهو ؛ اروبط ارهاط قبي ءوضولا ىف لمعتسملا ءاملا : دوادو كل أم لاق « ةعساتلا ةلأسملا)

 : رهاط هنكلو اروهط قبب ملهنأ ىعفاشلل ديدجلا لوقلاو . هللا همحر ىعفاشلل يدق لوق

 لكلام ةحج . نيك هنا تانباؤرلا ريك أر ىف هكا دحر, ةقينجج وي لاقيو..:نلللا, ب دفع. ل وقيؤفو

 ءاملا دجاوو (اومميتف ءاماودجبت لف) هلوق وهو ؛ءاملا نادجو مدع ىلع قاعم مميتلا زاوج

 لئاقال هناأل ءؤضوتلا هلزاج مميتلاز جيل اذإو ٠ مميتلازوجبال نأ بجوف :ءاسلل دجاو مشتمل

 لل اله 0 نكن ينل ره نووطلا و( اني ىرط مام ءاعسلا نمراتل زن ]لوو كات لزق اضأ وود ىرزقلاب

 لوطا ىف لمعتسالا ناك لذإ 'لصحإ ايعا نازكتاورء .تيورتشلا وب زلاروكوالل اى لاوتقلا ووك وجضلاك

 ؟ئرخأ مرج اهفاغلاطتسا روج

 قب ةساجنلا كلتب ءاملا ريغتي لو ةساجبن هيف تعقو اذإ ءاملا : كلام لاق 4« ةرشاعلا ةلأسملا)

 هر يفالثلا لاق و قاتلا زوز ةلاحضلا رثكمأ.لاوق واكنو امل يثك( وأ اليله ناكردا وسن آر ؤههظ اواهاط

 "ار سسس ةريتعا لف هر دع نما ءاقأ ناك نإ ]89 ةفيحروبأ لاقإو أنين |نيتلقلا, نم لقا ناك هلي مشا

 ىذلا ءاملا اذه دجاوو « مميتلا زاوجل ًاطرش ءاملا مدع ةيآلا هذه ىف لعج هللا نأ كلام ةجح

 ةوجيوم ىعملا اذه : لاق نأ .ككابلا فام ايضقأ . مميتلا هلزوحيال نأب جوف ؛ ءاسلل دجاو عازنلاهيف

 هلوق ًاضيأو ء صيصختلا لحم ريغىف ةجح ماعلا : لوقت انأالإ « اريغتم ليلقلا ءاملا ةروريص دنع

 ليلقلا ءاملا ىفو تاعئاملا رّباس ىف هب لمعلا كرت . لسغلا قلطمب صأ (؟كهوجو اولسغاف) ىلاعت

 هلوقب ةيآلا هذهتي كسقلا ديأت 5 هللا همحر كلام لاقو .. ىقاباا ىف ةجحقييف ؛ ةساجنلاب ريغت ىذلا



 3 ةيآلا ٠ اوسيتفا ءام اودجت ملف ىلاعت هلوق

 انههذإ 11 ناد تيتان ادع ارم ءام اودي ارامل ىاثلا . كك

 . مميتلا زوجيال نأ كتجاوفأ كاملا ثادق لصح مل

 وبأ لاقو « هب ءوضولا هرك ءانالا ىف هسيمشت دصق اذا ءاملا : انباحصأ لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 لصوتلا نأ امهنع هللا ضر سابع نبا نع ىورام انباحصأ ةجح . هركبال : هللا امحردمحأوةفينح

 نم انباحصأ نمو «هسفن الا نمؤاي الف حضو هباصأف سمشم ءانمب لستغا نمد لاق سو هيلع هلل
 لسغلابرمأ هنا هللا همحر ةفينح ىأ ةجحو . بطلا ةهجنم لب ٠ عرشلا ةهج نم كلذ هركيال : لاق

 مميتلا هلزحي ملف ءايلل دجاو هنا ىناثاا : ايفاكن وكيف لسغ اذهو (ركهوجو اولسغاف) هلوق ىف

 ءاملاب ل طولا ةاؤكيذلا اذكو ا ٠ كرتشللا ءوض وؤع لصق لورا ةككل يهنانا هاشجأا>
 ة81هن قامو ملسلاب شأ هز انل ووصل وحاطا و, هعن)ا لاقل ايكو مل ىو ناك ا

 [ضورنع أضوتو  ةكرشم ةدازم نم أضوت مالسلاو ةالصلا هيلع هنأىورو .. مميتي: الف ءالل دجاو

 . ةينأرصن ةرج ىف ءام نم هنع هللا

 انل . زوال صاعلا نب ورمع نب هللادبع لاقو . رحباا ءامب ءوضولا زوجب 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 ءاملادجو دقف رحبلا ءام دجو نمو ؛ءاملامدع مميتلازاوج طرش نالو ؛هب ىتأدقو لسغلاب رمأ هنأ

 همحر ةفينح“ وبأ لاقو . رملا ذيبنب ءوضولاز وجال : هللا همحر ىعفاشلا لاق 4« ةسماخلا ةلأسملا)

 مدع دنع عراشلا بجوأ (اومميتف ءام اودحب مله) هلوق ىعفاشلا ةجح . رفسلا ىف كلذ زوجب : هللا

 ناكف ءرقلا ذيبنب أضوتي نأب كلذو , بحي لب مميتلل كرتاا هل زوحب مصخلا دنعو : مميتلا ءانملا

 تاريمب هيف تذبن ءام ناك كلذ نا ليق : انلق نجلا ةصقب اوكسم ناف ؛ ةيآلا فالخ ىلع كلذ
 ةلعف ا ءتاازقلا هزم ل زئاخ قخآ ,ةدئاتملا ةر واو ك6 ةسناك نجلا ةصقف اضيأ وك ةخوللا ةلازاذ

 .:نكاوأ كلذ اكداف انه

 تاعئاملا عيمجي لسفلاو ءوضولا زوحي هنأ ىلإ مصالاوىعازوالا بهذ «ةسداسلا ةلأسملا)

 ءوضولا زيوجتو « مميتلا هللا بجوأ ءاملا مدع دنع نأ انل . زوحبال : نورثك آلالاقو . ةرهاطل

 رارمإو ءلسغلا قلطمب ممأ (كهوجو اواسغاف) ىلاعتهلوق نأب اوجتحا . كلذ لطبي تاعئ امل ارئاسب

 : رعاشلا لوقك السغ ىدسي وضعلا ىلع عئاملا

 املك عمدلا لسغي ذإ اهنسحايف
 ناك كاعتانلملا نئاتبر لش ان قتوءاالاتا را طع اك نزع كتف ردم الا اعلا ناك

 تاع املا لكب ءوضولا ىف انذإ (اولسغاف) هلوق
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 0 ءاماودجت فد ىلاعتهلوق 1

 هَهام هر رت ب همس

 هنم . مكيديأو أو مكهوجوب 0 ابيط اديعص رك 1 اودجت ملف

 « ةيرورض ةجاح هيلإ جاتح كلا نمثلاك لذ هعمأ ناكؤوأ.. قمنلا كلذ دجال هنكللا لثملا نمشي ءامملا

 . ءاملا ءارش بحب انهف ةيرورض ةجاح هيلإ هب نكي ملو لثملا نمل ًادجاو ناك اذإ امأف

 مميتلا هلز وحي : انباحصأ لاق ؛ مميتلا هلزوحي له ءاملا كلذ هنم بهو اذإ «ةعساتلا ةلأسملا)

 اردد مهناف مهنم بجعتأ انأو . ةقاش ةبهلالوبق ىف ةنملا نآل .ءاملا كلذلوبق هيلع كح الو

 مميتلا زاو 1 لمس نك را ملآلا ةدايز فوخ اودحجب م ملف مميتلا ادار هلق يس جرخلانم ردقلا اذه

 نال ؛مميتلاهلز وحال : اولاق نورثك آلا انبهف ؛ ءاشرلاو ولدلاهنمريعأ اذإ ( ةرشاعلا ةلأسملا)

 هلوق نا مميتلا هل زجب مف جرح ريغ قمن ادجاو ناننالا اذه ناكو« ةليلق ةراعالا هذه ةنملا

 .ءاملا نادجو مدع مميتلا ذاوخل طق لعل 18 ءام اراك مف) ىلاعت

 كل ؛ ةجا+لا ءاضق نع ةيانك (طئاغلا نم كم ندع كا كلا هلوق (« ةرشعةيداحلا ةلأسملا)

 . هيلع ثيداحألا ةلالدل ًاردان وأ اداتعم ناك ءاوس نيليبسلا نم جرخبام لكدب اوقحلأ ءاملعلا

 راجحالاب امإو ءاملاب امإ بجاو ءاجنتسالا : هللا همحر ىعفاشلا لاق (رشع ةيناثلا ةلأسملا))

 بجاو ريغ : هللا همحر ةفينحوبأ لاقو

 2 ةخأأ ءاج وأ )لاق ىلاعت هنأ ةفينحىأ ة هاا خلت جنتسيلف : : هلوةىعفاشلا ةجح

 مميتلاوأ ءاوتاولا طك اغلا نم ىججلا دنع تك (اومميتف ءام 5 ا مف ءاننلا متسهال 3 05 اغلا نه

 . بجاو ريغ هنأ ىلع لدي كلذو ؛ ثدحلا عضوم لسغ بجوب لو

 دنع ضقني الو. هللا همحر ىفاشلا دنع ءوضولا ضقني ةأرملا سمل «ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا)

 . هللا همحر ةفينح ىنأ

 امأ « نضاللاا ءوضإو ضاقتنالعلدب (ءاسنلا متسمال وأ) هلوق رهاظ (ةرشع ةعبارلا ةلأسملا)

 لكلا لاابعلا لهوأرءالعخلا قم ادحأ ا اغا لبا نةيآلا نم دوخأم ليغف,نينودلملا ةوضو ٌطاقتنا

 : نيعون ىف ةروصحم ىهو . لئاسم هيفو (ابيط اذ للة لم اودحب ملف إل ىلاعت هلوق

 ؟ وه فيك مميتلا نأ ىف مالكلا : ىناثلاو ؟ وهام رهطملا ءاملا نأ ىف مالكلا : امهدحأ

 : لئاسم هيفف لوألا عونلا امأ

 : ناهجو انل .هركي : دهام لاقو : هركي الو زئاج نسما ءاملاب ءوضولا (ىلو ألا ةلأسملا)

 هب أ دقو وضعلا ىلع لال رارمإ 52 ةرايع لسغلاو (مكهوجو اولسغاف) ىلاعت هلوق ٍ لاول



 ا ةيآلا «رفس ىلع وأ ىضرم متنك ناو»ىلاعتهلوق

 ةجح . عميتلا هيفكي احيرج هرثك أ ناكناو . مميتلا نود حيحصلا لسغ احح ندبلا رثكأ

 دحأ ضرملالعج ىلاعت هللا نأ هللا همحر ةفينحىفأ ةجحو ؛ طايتحالاب ذخالا هللا همحر ىعفاشلا

 ةيآلا الحاد ناكذ نكي رس وهف طئاضعأ لصيف زل ني نضر اى يت ا
 فاخي الو ةرشبلا ىلا ءاملا لوصو عنمب اقوصل مميتلا عضوم ىلع قصلأ ول 4 ةعبارلا ةلأسملاإ)

 لصي ىتح مميألا دنع قوصللا عز همزاي : هللا همحر ىعفاشلا لاق ء فلتلا قوصللا كلذ عزت نم

 رادم نأروهجلا ةجحو:؛ طايتخالا ةياعر ىعفاشلا ةجح. . بجبال :ن ورثك آلا لاقو . هيلآ بارآلا

 (جرح نم نيدلا ىف كيلع لعجامو) ىلاعت لاقام ىلع جرحلا ةلازاو فيفختلا ىلع مميتلا ىف رمالا

 . بجبال نأ بجوف جرح قوصللاعزن باجياف

 . زوحبال : انباحصأن م نيرخأتملا ضع لاقو « ريصقلا رفسلاف مميتلا زوجي (ةسماخلا ةلأسملا)

 لئاقلو ؛ ريصقوأليوط وه لهرفسلا نأ ليصفتهيف سيلو قلطم (رفس ىلع وأ) ىلاعت هلوق نأ انا
 نأ بجو باقلظم زفسلا ظفا نوكل ةطخرلل ناببس يصلان وللا ارفسلا انلق اذا, ان] : مل وهنأ

 نأ ىلع اضيأ لديو . اقلطم ضرملا ظفل نوكل ةصخرالل ناببس ديدشلاو فيفا ضرملا : لوقت

 اعضوم غلبف هموق نم فرصنا هنأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع ىورام مميتلا حيبي ريصقلا رفسلا

 : مالوم هل لاقف ؛ ميني لعج دب ملف ءوضولل ءاملا بلطف رصعلا تقو لخدف ةنيدملا ىلع افرشم

 لخدو « ىلصو مميتو : اهغلبأ ىتح شيعأ وأ :لاقف ! ةنيدملا ناردجج كيلإ رظنت ىه اهو مينتأ

 :6مالصلا داعأ راهرو ءاضين:ةبج ىيسعلا وز ةجددللا

 ىف ىلاعت هلوقل مميتي نأ هل زاج شطعلا فاخيو ءام هعم ناك اذإ رفاسملا (ةسداسلا ةلأسملا)

 ؛ هلامب رضأ اذإ هنع طقس ءوضولا ضرف نآلو (جرح نم مكيلع لءجيل هللا ديريام) ةيآلا رخآ

 . ىلوأ ناكهسفنب رضأ اذاف : ءوضولا هيلع بحي مل ريثك نمثب الإ ءاملا دحي مل اذإ هنأ ليلدب

 مميتلاهل زوحب كالحلا ىلع افرشم انانثطع رخآ ناويحناكو ءام هعم ناك اذإ (ةعباسلاةلأسملا)

 ىرتالأ « ةالصلا لع مدقم ناوحلا قح نال ٠ ناويحلا كلذ ىلإ فرصلا بجاو ءاملا كلذ نآل

 كلذ ناك كلذك ناكاذاف ؛قرح وأ قرغ لع ىمعأ وأ ىص فارشإ دنع ةالصلا عطق هل زوجي هنأ

 . (اومميتف ءام اودجب ملف) هلوق تح ذئنيح لخدف ؛ مودعملاك ءاملا

 نيغلاب الإ ىرتشينأ هنكميالو « ءام هريغعم ناك نكلو ءام هعم نكي مل اذإ 4 ةنماثلا ةلأسملا

 ٠ شحافلانبغلا لمحت هنع عفر (جزح نم نيدلا ىف يلع لعجامو) هلوقنال : هل مميتلازاج شحافلا
 عابي ناك اذإ لوقلا اذكو (اومميتف ءام اودجت ملف) هلوق تحت لخديف ءاملل دقافلاك نوكي ذئنيحو



 ةبآلا «رفس لعوأ ناو متنك نإو»ىلاعتهلوق 1

 . طئافلا ن . مكنم تلا رم ىلع اع مك نإ

 دما سادت ا تيرا نأ د 2

 ءاكنلا

 كلذ ناك ناف . رظن ضعبب هضعب ادودشم الوتفم ناك نإ سأرلا رعش 4 ةعبارلا ةلأسملاإ

 بجيل عنمبال ناكناو ؛ بحال كلام لاقو . هضقن بجو سأرلا ةدلج ىلإ ءاملا لوصو نم عنمب

 ناكناف :ندبلا ءازجأ عيمجىلإ ءاملالاصيإنع ةرابع (اورهطاف) هلوق نأ انل . بحي : ىعخنلالاقو

 اعنام نكي مل ناف ٠ عئاملا كلذ لوزيل دشلا كلذ ةلازإ بجو هنم اعنام ضعبلاب روعشلا ضعب دش

 . هيلإ ةجاح الف لصح دق دوصقملاوهاه نآل . هتلازإ بحي مل هنم

 ندبلا ىلعأب ةءادبلا بجت : قحسالاقو . لسغلاف بيترتال : نورثك آلا لاق 4 ةنماثلاةلأسملا)

 اذاف « نديلا لك ىلإ ءاملا لاصياب لصاح كلذو . قلطملا ريبطتلاب رمأ (اورهطاف) هلوق نأ انل

 . ةدبعلا نع جورخلا ىف ًايفاكن وكب نأ بجو ريهطتلا لصح

 «ماسنلا متسمال وأ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو) ىلاعت هلوق

 : لئاسم هبفو

 الو (رفس ىلع وأ ىضرم متثك ناو ) ىلاعت هلوقل ميني نأ ضيرملل زوحي (ىلوألا ةلأسملاإ)
 ؛ ضرملا ىلإ همضل ىنعمالف ؛ ىميتلا يبي ءاملا مدع نال . ءاملامدع هيف طرش هنإ : لاقي نأ زوج

 !:زفاشللا لإ( اودحب ملف ) هلوق عجريامبإو

 زوج انههف «فاتلاو ررضلا فاخب نأ : اهدحأ : ماسقأ ةثالث ىلع ضرملا 4ةيناثلا ةلأسملا)

 لاقو « مميتلازوجيال : ىعفاشلا لاق انههف « فلتلاال و ررضلا فاخمال نأ : ىتاثلا . قافتالاب مميتلا

 : ثلاثلا . ضرملا عاونأ عبمج لوانتي (ىضر متنك ناو) هلوق نأ امبتجحو ؛ زوحي دوادو كلام

 . هللا همحر ىعفاشلا ىلوق حصأ ىلع مميتلا هل زوحي انههف . ضرملا ءطب و ةلعلا ىف ةدايزلا فاخي نأ

 نأ : عبارلا (ىضرم متنك ناو) هلوق مومع هيلع ليلدلاو . هللا امبمحر ةفينح وبأو كلام لاق هبو

 وهو. مميتي محدقلا ىف لاقو . مميتيال : ديدجلا ىف لاق . هئاضعأ نم ءىث ىلع نيش ءاقب فاخب

 . ةيآلا قباطملا وه هنال مصالا

 ٠ ضعب نودهدسج ضعب ىف الصاح ءاملا لاعتسا نم عناملا ضرملا ناكنا (ةثلاثلا ةلآسملا )

 ناك نأ 5 هلأ همحر ةفشح وأ لاقو 2 ع 5 هيلع ررض الام لسع هنإ 5 هللأ همحر ىفاشلا لاقف



 الل ةيآلا «اورهطاف ابنج متنك نإ وهىلاعتهلوق

 ةفشحلا تباغ اذاف : اهناتخوه ةدلجلاهذهعطقو . كيددلا فرعلثم ةماق ةقيقر ةدلج كانهو ءاهتاتخ

 : ةناتح ]يتاح داع

 وضعب اصوصخم نكي مل ثيحب قالطالا ىلع ةراهطلاب رمأ (اورهطاف) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ةراهطلا نآل و : قالطالا ىلع ندبلا لك ىف ةراهطلا ليصحتب ارمأ كلذ ناكف ء وضغ نود نيعم

 . نييعتلا ىلع ءاضعاأللا كلت ىلاعت هللا ركذ مرجال ءاضعالا ضعبب ةصوصخع تناك امل ىرغصلا

 .ندبلا لك .ةراهطب رمأ رمآللا اذه نأ لع نييعتلا ىلع ءاضعالا مم ائيش ركذيل امل انههف

 (اولستغت ىت>ليبس ىرباعالإ اينجال و )رخآ عضومىف لاق اي لاستغالاوهريبطتلااذه نأ لعاو

 هلوق نأ انل . بجاو :هللا همحر كلاه لاقو « لسغلاف بجاو ريغ كلدلا «ةثلاثلا ةلأسملا)

 ملسو هيلع هللا لص ىلا نأ ليلدت كإبلا هيفررتسي ال نديلل ربطت و بندا ريبظت ك1

 نم تافيفخ تايثح .ثالث ىمأر ىلع ىثحأف انأ امأ» لاق ةبانجلا رم لاستغالا نع لئس امل

 فقوتي ال ريبطتلا نأ لع لدف «كلدلا نودب ةراهطلا لوصح تيثأ «تربط دق انأ اذاف ءاملا

 . كلدلا ىلع

 (اوربطاف) هلوق انل . زوحي : دواد لاقو . فحصملا سم بنجلل زوحيال 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 ارهاط نكي مل اذإو « زئاج ريغ هنإو رهاطلا ريهطتب ًارمأ كلذ ناكلالإو , رهاطب سيلهنأ ىلع لدف
 . (نورهطملا الإ هسعال) ىلاعت هلوقل فحصملا سم هلزحي مل

 نأ انل . بحي : دوادو روث وبأ لاقو,. لسغلا: ىلع ءوضولا ميدقت بحيال (ةسماخلا ةلأسملا))

 ليلدب ءوضولا ىلع فقوتيالو ؛ لاستغالا درجمب لصاح ريهطتلاو ؛ ريهطتلاب رمأ (اورهطاف) هلوق

 . « ترهط دق انأ اذاف تايثح ثالث ىسأر ىلع ىثحأف انأ امأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 , لسغلا ىف نيبجاو ريغ قاشنتسالاو ةضمضملا : هللا هحر ىعفاشلا لاق « ةسداسلا ةلأسم اإل

 . نابجاو امه : هللا همر ةفينحوبأ لاقو

 «ترهط دقانأ اذاف تايثح ثالث ىسأر ىلع ىثحأف انأ امأ» مالسلاو ةالصلاهيلعهل وةىعفاشلاةجح

 اورهطي نأب ىمأ اذهو (اورهطاف) ىلاعت هلوقف ةيآالا امأ . ربخلاو ةيآلا ةفينح ىنأ ةجحو

 ةنطابلا ءازجالا ىف هب لمعلا كرت « سفنلا ءازجأ عيمج ريهطتبالإ لصحال سفنلاريهطتو ؛ مهسقنأ

 رخلاامأو « صنلات حن امهْواَقب بجوف « امهريهطت نكمي فنآلاو مفلالخادو . اهريهطت رذعتي ىتلا

 اولب» هلوقف «ةبانج ةرعش لك تحت ناف «ةرشبلا اوقناو رعشلا اولب» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف

 : مفلا لجخاد ةدلجهيفل خدي «ةرشبلا اوقناو» هلوقو . ارعش هلخادف نآل فنالاهيف لخدي «رعشلا



 ةيآلا «اوررطاف ًابنح متنك نإو» ىلاعت هلوق ا

 رت 0 هور

 اوررطاف انج ا

 نيم يعلو كأم متلك اذبف ؛ هفعضرهظ كلذك ىمآلا نكي مل املو . ثاوتا غلبم

 كلذ ناكف . راكنإ نيقابلا نم ربظي ملو هب لوقلا ةباحصلا ضعب نع رهظ : اولاقف ءابقفلا اهأو

 فا نا نار ىناسلا# للا نسل لاقوال يش. لالا ىزوقأ ا اذتبفا ماةباخصلا قا امام

 نأ ىورفامهنء هللا ىضر سابعنبا راكنإ امأو « نيفخلا ىلع حسم هنأ سو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 رمل نبا ناك: .ءاطق اق... لع :بذكا: (الاقف,هنع سابعا لا لتس الف ! !هننغ كلذ ئواززموكع
 نأ ىورف اهنع هللا ىضر ةشئاعامأو , مهقفاو ىتح تمي مل هنكل نيفخلا ىلع حسملا ىف سانلا فلاخب

 لوسرلا عم ناك هناف هلأساف ىلع ىلا بهذا : تلاقف نيفخلا حسم نع اهتلأس : لاق 'ىناه نب حيرش

 تكرت ةشئاع نأ ىلع لدي اذهو . حسما لاقف هتلأسف : لاق ٠ هرافسأ ىف ٍلسو هيلع هللا لص

 , ناكتالا كلذ

 ناضرفلا ناذه هنع طقس نيلجرلاو نيديلا عوطقم لجر (نوعبرألاو ةيداحلا ةلأسملا)

 ءاضيأ كلذ هنع لقطر اهعيكاتوأ هئضوي نم هعم نكي مل ناف . سأرلا حسمو هجولا لسغ هيلع قبو

 اذاف « ةلاحال هيلع ةردقلاب ظورشم (نيبعكلا ىلا مكلجرأو مكسؤرب اوحسماو) ىلاعت هلوق نأ

 . ءوضولا ةبآب لئاسملا نم قلعتيام ةلمج اذبف ؛ فيلكتلا طقس ةردقلا تتاف

 ىف مغدت ءاتلا نأ الإ , اورهطتف هانعم : جاجزلا لاق (اورهطاف ابنج متتك نول ىلاعت هلوق

 لصولا فلأ اهيف ديزف ةملكلا لوأ نكس ءاطلا ىف ءاتلا تمغدأ اذاف ء دحاو ناكم نم امهنآل ءاطلا

 .انؤازهطا : ليف. ؛ اههيادستل

 ىهو ؛ ىربكلا ةراهطلا ةيفيك اهدعب ركذ ىرغصلا ةراهطلا ةيفيك ركذ امل يلاعت هنأ ملعاو

 : لئاسم هيفو ةيانجلا نم لسغلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « ىلا لوزن : لوألا : نايبس ةبانجلا لوصحل «ىلو آلا ةلأسملا)

 101 دعب ويأو اع اا نيس ز لام, نيناتحلا ءاقتلا :ىناثلاو يناملا نم ءاعملا اعإد

 «لسغلا بجو ناناتلاقتلااذا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انل . ءاملالوزن دنع الإ لسغلا بجبال

 نأ ملعاف ةأرملا ناتخ امأو . ةفاقلا ةدلج هنم عطقي ىذلا عضوملا وه لجرلا ناتخ نأ لعاو

 ؛دلولاو ضيحلاجرخعو ركذلا لخدم ىهو جرفلا لفسأ ىف ةبقث :ءايشأ ةثالثب ناطيحم اهيرفش

 عضوم لوبلا ةبقث قوفثلاثلاو ؛ ريغالل وبلا جرخم ىهو رك ذلا ليلحإ لثم هذه قوف ىرخأ ةبقئو



 ع ةيآلا م وجو اولسغاف ةالصلال متقاذإ اونمآ نيذلاا.يأاي»ىلاعت هلوق

 جواوخلا زو ةليغلارطأ و : نيعفلا عربا نا رح ةزتشاريح تبنأ(نوعبرألا ةلأَملا)
 ىضتقي (نيبعكلا ىلإ كلجرأو مسؤرب اوحسماو) ىلاعت هلوق رهاظ نأب اوجتحاو ؛.هراكنإ لع

 نأ بجوف : اهل الغالو نياجرال احسم سيل نيفخلا ىلع حسملاو : امهحسم وأ نيلجرلا لسغ امإ

 ىلع نولوعي 0س سا ع

 : لوآألا : هوجو هيلع لديو ؛ ربخلا اذه ىلإ عوجرلا نم ىلوأ نآرقلا ىلإ عوجرلا نكل ءربخلا

 نورسفملا عمجأو اهدا اهروَس قاقنآلا هدهد: ىاثلاو ركل نح اؤلازتخ .نإرقلا خسن نأ

 ناف (هللا رئاعش اولحتال اونمآ نيذلا اه.أاي) ىلاعت هلوق الإ ةتباا اهبف خوسنم ال ةروسلا هذه نأ ىلع

 نيلجرلا لسغ بوجو نرأب لوقلا عنتما كلذك ناك اذاو . ةخوسنم ةبآلا هذه : لاق مهضعب

 ربخ ناك ةيآلا لوزن ىلع امدقتم ناك هنأ ريدقتب نيفخلا ىلع حسملا ربخ نأ : ثلاثلاو ٠ خودنم

 لوالا نأ كش الو. نآرقلل اخسان دحاولا ربخ ناك سكعلاب ناك ولو : نآرقلاب اخوسنم دحاولا

 نأ : اهنناثو ٠ سكعلا نم ىلوأ دحاولا ربخ ىلع رتاوتملا نآرقلا حيجرت نأ لولا ا

 ىور اذا» لاقهنأ ٍلسو هيلع هللاىلص هنع ىور دق هنأ :ءاهتلا: ولاء ظاتحالا لإ: بوقألةيالابا لكقلا

 ميدقت ىضتقي كلذو «هودرف الإو هولبقاف هقفاو ناف هللا باتك ىلع هوضرعاف ثيدح ىنع كل

 . ربخلا ىلع نآرقلا ميدقت ىضتقت ذاعم ةصق نأ ؛اهعبارو : ربخلا ىلع نآرقلا

 اهنعهتلا ىضر ةشئاعنعف ؛ هيف اوفلتخا ءاملعلا نأ : ربخلا اذه فعض نايب ىف 4 عبارلا هجولا)

 امهنع هللا ىضر سابعنبا نعو ؛ نيفخلا ىلع حسمأ نأ نم ىلإ بحأ ىامدق عطقت نآل : تلاق امنأ

 نيتي اورلا ىدحاف كلامامأو « نيفخلا ىلع حسمأ نأ نم ىلإ بحأ رامح دلج ىلع حسمأ نآل : لاق هنأ

 الواف ؛ ةعلاطلا سمشلاك ثيدحلا لع ىف ناك هنأ عازن الو : نيفخلا ىلع حسملا زاوج ركتأ هنأ هنع

 نيفخلا ىلع مسملا حابأ ام هنأ كلام نع ةيناثلا ةياورلاو : كلذ لاق امل الإو ًاقعط ةنفااتف زكاذنأ

 . هيف ريدقت ريغ نم ءاش امهم رفاسلل هحابأو . مقللل

 تقو حرم اهلايلب مايأ ةثالث رفاسلل هوزوج مهناف ءابقفلا رثك أو ةفينحوبأو ىعفاشلا امأو

 نئعازوالا' لاقو + تافخلا قدبلا كفو نم واوا: ئزاصتلا نشتللا لانو قولا ذكر فذخلا

 ربخلانأ ىلع لدي ءابقفلانيب ديدشلا فالتخالا اذبف : اولاق «ثدحلا دعب حسملاتقو ربتعي : دمحأو

 تضراعت امل لاوقاألا هذه نأب لوقلا بجو كلذك ناك اذإو : ةربشلاو روهظلا غلبم غلبام
 ةفرعم ىلإ ةجاحلا نأ : سماخلا . ىلاعت هللا باتك رهاظ ىلإ عوجرلا بحي كلذ دنعو ؛ تطقاست

 اءاو .لكلا هفرعل اعورشمكلذ ناك ولف . نيفلكملا لك قحىف ةماع ةجاح نيفخلا لع حسملا َرااَوَج



 ا اولسغاف ةرفلا لإ مل قاذإ هال نذلا امأان كتاوت انامل

 2 لع ولاا

 كدرو :نيتكلاةراعال ذأ لوالد نيبو قتال نك ىلعأ تاآرملا كمال هنأ ملعاو

 بجوف طايتحالاىلا برقأ لسغلا ناكف « سكعني الو حسملا ىلع لمتشم لسغلاو « لسغلا باحجياب

 ضرف نأ : ىناثلاو ؛اهحسم ماقم موقي لجرلا لسغ نأب عطقلا بحي هجولا اذهىلعو . هيلا ريصملا

 هنع اوباجتأ موقلاو « حسملا ىفال لسغلا ىف ءاج امإ ديدحتلاو « نيبعكلا ىلا دودحم نيلجرلا

 ريدقتلا اذه ىلعو ؛ مدقلا لصفم تحت ىذلا مظغلا نع ةرابع بعكلا نأ : لوالا : نيبجوب

 نم نيئتانلا نيمظعلا نع ةرابع نيبعكلا نأ اوملس مهنأ : ىتاثلاو ؛ نيمدقلا ربظ ىلع حلا بجيف

 ذئيحو « نيعضوملا نيذه ىلا نيمدقلا روهظ حسمي نأ بحي هنأ اومزتلا مهنأ الإ « قاسلا ىناج

 :لاؤسلا اذه قبال

 نيئتاناا نيمظعلا نع ةرابع نيبعكلا نأ ءاهقفلا روهمج بهذم «نوثالثلاو ةعداتلا ةلألا)

 مظعنع ةرابع بعكلا نإ : حيسملا بوجو ىلا بهذ نم لكو ةيمامالا تلاقو ؛ قاسلا ىناج نم

 وهو « مدقلاو قاسلا لصفم نوكي ثيح قاسلامظع تح عوضوم مغلاو رقبلا تدك تم دل

 نايمسي ناثتانلا نافرطلا : لوقيو لولا اذه راتخ ىعمصاللا ناكو . هللا همحر نسحلا نب دم لوق

 . يسب ف كافقلا نا راع ركل

 لك رك نامل ناك ةلماقألا ١) لا 05 وش لالا هوجو نورا هجح

 ادحا وقف مديل ك فل صاحخلا ناك مل هنأ باعكلا ىلإ ءلجرأ ا هلاك نأ نتن ناكف اا راكك

 ىف ءىث لصفملا ف عوضوملا ريدتسملا مظعلا نأ : ىناثلاو (قفارملا ىلا مكيديأو) لاق مرجال

 1 دا ل نارام ناو ناقل ىو قوتنا ناعما: لاوس جملا الإ اف ردن

 اعلا ضنا [نعا اور تلال. .ايمح )ا رمأ الا 1 رهاط اًرم) نركب نأ بح ةماعلا كفلاكتلا

 حر ا ل شت ةتطااكت اج تانعتل ارهظلاو لن 1
 . عافترا هلام لكل بعكلا هنمو , اهايدثأتناذا بعاك ةيراج هنمو . عافترالاو فرشلا نم ذوخأم

 « تاناويحلا عيمج ل اجر قدروا توسل مظعلا لععقاو بعكلا مسا نأ : ةيمامالا ةجح

 حمرلا بوعك هنمو ءابعك ىمسي لصفملا اضيأو «كلذك ناسنالا قح ىف نوكي نأ بجوف

 . وه وه بعكلا نوكي نأب جوف « لصفم هدقلا طسو ىفو , هلصافمل

 مط ماد يدل لا ا رهاظ ايش لوك نأ تحية رهاظلا تيلادتلا طانم لأ : تاو و

 . وه وه كلا 0 ل بج وف



 ٠١ ةيالاءمكهوجو اولسغاذ ةالصلا ىلا متق اذإ اونمآ نيذلا امأاي» ىلاعت هلوق

 . ةماعلا ىلع حسم مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور اخ وا

 . ةماعلا ىلع ةيقبلاو سأرلا ىلع ضرفلا ردق حسم هلعل : انباوج
 ىف لافقلا لقنف « امهلسغ ىفو نيلجرلا حسم ىف سانلا فلتخا (نوثالشلاو ةنماثلا ةلأسملا))

 بجاولانأ : رقابلا لعنب دم رفعج ىنأو ىعشااو ةمركعو كلام نب سنأو سابع نبا نع هريسفت
 ؛ نيل امهضرف :!نيزيشقملاو ماهتفلا:وببج ةلاقو ب ةيشل] نم ةيئان ال كه تم وجو هت ا
 نيجلا لاقو ؛ةدزلا ةلعأ نق ىجلا زماثلا لقيه اع عمجا بحب : ىناهفصالا دواد لاقو

 . لسغلاو حسملا نيب ريخم فلكملا : ىربطلا ريرج نب ذمتو ىرصبلا

 نبا أرقف (مكلجرأو) هلوق ىف نيتروبشملا نيتءارقلا ىلع ىنبم حسملا بوجوب لاق نم ةجح

 2 مصاعو صاع نباو عفان أرقو « رجلاب هنع ركب ىبأ ةياود ىف مصاعو ورمع وبأو ةزمحو ريثك

 ىلع ةفوطعم لجرالا نوك ىضتقت ىهف رجلاب ةءارقلا امأ : لوقتف. « بصنلاب هنع صفح ةياور

 . لجرالا ىف كلذكف سأرلا ىف حساا بجو امكف ء سوؤراا

 هلوقو .٠ برخ بض ر>ج : هلوق ىف يراوجلا ىلع رسك اذه : لاقي نأ زوحجيال مل : لبق ناف

 لمزم داحب ىف سانأ ريك

 لمحت, دق ىذلا: نحللا يف دودعم راوجلا لعرسكلا نأ : لوألا : هوجو نم لطاب اذه :انلق

 ثيح هيلإ راصي امنإ رسكلا نأ : اهناثو . هنع ههمزنت بحب هللا مالكو ء رعشلا ف ةرورضلا.لجألل

 برخلا نأ ةرورضلاب مولعملا نم ناف . برخ بض رحج : هلوق ىف أك سابتلالا نم نمآلا لصحي

 نأ : املاثو . لصاح ريغ سابتلالا نم نمالا ةيالا هذه ىو «؛ ر>جلل لب بضلل اتعن نوكي ال

 ةءارقلاامأو ٠ برعلاهب ملكتت ملف فطعلا فرح عمامأ و « فطءلا فرح نودب نوكيامبإ راوجلابرسكلا

 لح ىف ,كسؤرف (مكسؤرب اوحسماو) هلوق نآل كلذو . حسملا بجوت اهنإ : ًأضيأ اولاقف بصنلاب
 ىلع افطع بصتلا لج رآلا ىف زاج سؤرلا لع لجراألا تفطع اذاف ؛ ءايلاب ةرورجاهنكل و بصنلا

 . ةاحنلل روهشم بهذم اذهو «رهاظلا لع افطع رجلاو ءسؤرلا لحم

 هلوق وه (مكلجرأو) هلوق ىف بصنلا لماع نوكي نأ زوحب هنأ رهظ : لوقنف اذه تبث اذإ

 ناكدحاو لومعم ىلعاعمتجا اذإ نالماعلا نكل (اولسغاف) هلوقوه نوكي نأ زو<و (اوحسماو)

 تبئف (اوحسماو)هلوةوه (مكلجرأو) هلوقف بصنا| لماع نوكي نأ بجوف ؛ ىلوأ برقالالامعإ
 لع ةيآلا هذه لالدتسالا هجو اذهف . ًاضيأ حسملا بجوت ماللا بصنب (مكلجرأو) ةءارق نأ

 نآرقلاخسنو : داحآلا بابنم اهرسأب اهنالرابخألاب كلذ عفد زوالو : اولاقمث «حسملا بوجو

 6١١ -رخن عاد



 هنالا كمركز راع ةالصلا لم و اذا الكوتا نيذلا اممأاي 2ىلاعتهل وق 3

 لدي كلذو : ىرسيلا ىلع ىنعلا ميدقت هيف ا دلل لخلل ا لا نان 5 وه

 . ملعأ هللاو ناكة فص ىأب نيديلا لسغ وه بجاولا نأ ىلع

 فكلا نم ءاملا ليسي ثيحب فكلا ىلع ءاملا بصي نأ ةنسلا (نوثالثلاو ةثلاثلا ةلأسملا)
 زوحيال اذه : مهضعب لاقف ؛ فكلا ىلإ ءاملا لاس ىتح قفرملا ىلع ءاملا بص ناف ؛ قفرملا ىلإ

 ةيآلا فالخ لسغلا أدبم هلعجل ؛ لسغلا ةباغ قفارملا لع (قفارملا ىلإ ؟.ديأو) لاق ىلاعت هنأل

 ؛ ةنسلل كرت نكي هلأ الإ ءاوضاولا ةحضب.لخبال ةنا.::ءابقفلا روبمج لاقو“؛زوحيال نأ تجف

 مومعل لكلا لسغ بجو نافكو نادعاس قفرملا نم تبن ول 4 نوثالثلاو ةعبارلا ةلأسملاإ)

 اهلسغ بحي هناف ةدئاز عبصأ فكحلا ىلع تبن ول هنا اك (قفارملا ىلإ مسيديأو) هلوق

 . ةيآلا هذه محب

 رومأملا ديدحتال سالا ديد ىضتقي (قفارملا ىلإ) ىلاعت هلوق (نوثالثلاو ةسماخلا ةلأسملا)

 باجياف : نيقف رملاىلإ نيديلا لسغب سمأ (قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف) هلوق نأ ىنعي . هب

 ديلا ادع دودحم ريغف لسغلا سفن امأ . طقف ردقلا اذهوه بجاولا قبف ءدحلا اذهب دودحم لسغلا

 . ةدكؤم ةنس ةرغلا ليوطت نأ رابخالاب تبث هنال

 ءىث لقأ سأرلا مسم ىف بجاولا : هللا همحر ىعفاشلا لاق «نوثالثلاو ةسداسلا ةلأسملا)

 حسم بجاولا : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو ؛ لكلا حسم بحي : كلام لاقو ؛ سأرلل احسم ىمسي

 ةيلكلاب هحسم دنع الإ قدصيال اذهف ؛ ليدنملا تحسم : لاقول هنأ ىعفاشلا ةجح . سأرلا عبر

 ءازجأ نم ءرحب نيديلا مس هتدص ىف ئككحبي اذنهف ليددملاب ىدي تحسم : لاق ول امأ

 ؟" ايضنللا كلذ

 ءازجأ نم ءزحب ديلا حسم هب لمعلا ىف نكي (مكسؤرب اوحسماو) هلوق : لوقنف اذه تبث اذإ

 كلذ نييعت نكمي مل نيعم رادقمب هريدقت انبجوأ ناف ؛ ةيآلا ىف ردقم ريغ ءرجلا كلذ مث , سأرلا

 هنا : انلق ناو ؛ لصالا فالخوهو ةل ةيالا ةرو ريص مزايف ؛ ةيالا هذحل رباغم ليلدب الإ رادقملا

 لمح نأ مولعمو : ةديفم ةنيبم ةيآلا تناك سأرلا ءازجأ نم ناكءزج ىأىلع حسملا عاقيإ هيف كي

 كلل ريصملا ناكف . ةلم هعم ةيآلا قبن ع كروم وأ ةديفم هعد ةآلا و قبن لمح ىلع ةيالا

 1 ل لل لم اقع ةسيو# عل !أ؟ءانلقأم

 ىروثلاو ىعازوالا لاقو ؛ ةماعلا لع حسملاب ءافتك الازو<ال (نوثالثلاو ةعباسلا ةلأسملا)

 سأرلل ًاحسم سيل ةماعلا مسمو « سأرلا لع حسملا بحي هنأ ىلع ةلاد ةيآلا نأ انل . زوحي : دمحأو



 ١٠68 ةيآلاءكهوجواولسغاف ةالصلاىلإمتقاذإاونمآ نيذلا اهيأاي »ىلاعتهلوق

 هلسغ بجيف هجولا نم دودعم نذالانم لبقأ ام : ىعشلا لاق (نورشعلاو ةعساتلا ةلأملا)

 ذإ هجولا نم ةتبلا تسيل نذالا اندنعو ؛ حسميف سأرلا نم دودعم وهف هنم ريدأ امو ؛ هجولا 5

 . كلذك تسيل نذالاو ؛ ةهجاوملا هيام هجولا

 رفزو كلام لاقو . امبعم بجاو نيقفرملا ىلإ نيديلا لسغ : روهجا لاق «نوثالثلا ةلأسملا)
 (نيبعكلا ىلإ كلجرأو) هلوق ىف ًاضيأ ل صاح فالخلا اذهو « نيقفرالا لسغ بحيال : هللا امهنحر

 اومتأ مث) هلوق ىف مك هنع اجراخ نوكي مكحلل ةياغ لعجب امو ؛ ةياغلا ءاهتنال «ىلإ» ةيلك لاب ةردز ا ةحح

 . نيقفرملا لسغ بحال نأ بجوف (لبللا ىلإ مايصلا
 « سودسحم عطقمب دودحلا نعالصفنم نوكي دق ىثلا دح نأ : لوالا : نيهجو نه باوجلاو

 لصفنم راهنلا ناف (ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث) هلوقكوهو ؛ دودحملا نع اجراخ دحلا نوكي انبهو

 : كا مك" َك]ذك نارك الادقو قنوع ةيلظلا:نعروتلا,لاضفنا ناآلباناع لاصفنا ليلل] نع

 باوثلا لح ةرظفتماويخا ل وتلا, اخ كفرطلا كاذ لإ لف ؤطلا اذه نسالكم | ريك ١

 ساو عطقم

 اذإ زا ءنيللكت لصطم ةلاسلل انغاشلا' ق5 ةرللا نانتما نأ كشال_: كوقتف.اذه:تفرع اذإ

 باجياب لوقلا بجوف ؛ رخآ ءزج ىلإ هباحإ نم ىلوأ ءزج ىلإ لسغلا باحيإ سيلف كلذك ناك
 ..قفوابا] لك 12

 فرط زواج المسا قفرملا نكس « هلسغ بحال قفرملا نأ اناس (باوجلا نم ىناثلا هجولا])
 بجبال مظعلا فرط ءاروام نأ ىف عازنالو ؛ هيلع اكتي ىأ هب قفتري ىذلا ناكملاوه هناف . مظعلا

 : ملعأ هللاو جاجزلا رايتخا باوجلا اذهو « هلسغ

 كيك ويراد عطقأ ناك ناف «٠ عطقأ ناك نإ لجرلا (نوثالثلاو ةيداحلا ةلاسملا)

 لسغبوجو ىضني (قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف) هلوق نآل قفرملا نم قيام سغ هيلع
 ام عطقأ ناكنإ امأو :ةيآلا كح قابلا لسغ بجو عطقلاب هضعب طقس اذاف . نيقفرملا ىلإ نيديلا

 قفرملا نم عطقأ ناك اذإ ادأو ٠ الصأ قبي ل فيلكتلا اذه لحم نال .ىث بحب مل نيقفرملا قوف

 ابجاو ناكامل قفرملا لسغ ناآلكلذو : مظعلا فرطل ءاملا ساسما بحي : هللا هر ىعفاشلا لاق

 قيابشإ جو. نيسطنلاب وتلا ءاليملا نجا لج لا داود نيامظعلاهوتلسأ نحب هزات لا

 . ةلاحال ىناثلا رظعلا فرطل ءاملا

 : دمحأ لاقو . بجاوب سيلو بودنم ىرسبلا ىلع ىنولا مدقت (نوثالثلاو ةيناثلا ةلأسملا)



 ةيآلا هوجو اولسغاف ةالصلاىلإ مق اذإاونمآ نيذلاابسأايدىلاعت هلوق 2

 ديرب نكلو) هلوقل ةرابطلا ديفي ةعبرألا ءاضعأللا ىلإ ءاملا لاصيإ : لوقنف اذه تبث اذإ

 . هانيب م ةالصلا زاوج .ايفت ةرابطلاو (ربطيل

 ةفينح ىبأ دنع بجاو نذالاو راذعلان يب ىذلا ضايبلا لسغ (نورشعلاو ةسماخلا ةلأس ا])

 بحي هجولاو ؛ هجولا نم هنأ انا . بجبال هللا همحر فسوي وبأ لاقو « هللا مهمحر ىعفاششلاو دمجو
 طقست ال هجولان يبو هنيبرعشلا ةلولخل رعشلا تابن لبق هلسغ بحي هنا لعانعمجأانّالو ؛ ةبآلاب هلسغ

 . هدعب اضيأ بجو بجاحلا رعش تابن لبق ابلسغ بجو امل ةببجلاك

 ةيحللا تحتام ىلإ ءاملا لاصيا بحب : هللا همحر ىعفاشلا لاق (نورشعلاو ةسداسلا ةلأسملا)

 لسغبجوي (مكهوجو اولسغاف) ىلاعت هلوق نأ انل . بجبال : هللا ةلحار ةيرتخ اربأ:كاق ونت اةهاطخلا

 المع ةيحالا ةفاثك دنع هب لمعلا كرت « نقذلا ىلإ ةهبجلا نم ةدتمملا ةدلجلل مسا هجولاو ؛ هجولا

 ةيآلا تناكف ؛ جرحلا اذه لصح مل ةيحللا ةفخ دنعو (جرح نم نيدلا ىف يلع لعج امو) هلوقب

 . هلسغ بوتجو لع ةلاد

 هجولا دح نع ةيحللا نم لزنام ىلع ءاملا رارما بحي له (نورشعلاو ةعباسلا ةلأسملا)

 :ىتاثلاو . بحجب هنا : امهدحأ : نالوق هيف هللا همحر ىعفاشلل ؟ اضرع نينذالا ىلإ اهنم جراخلا لعو

 قاف. [اهاممفاؤت انآ نتا هنحار قالا ةقطشا انزل ااوايقفينك قلل كلان كاتون وهو“, قتال النا

 فيلكتلا اذه انظََسأ إو. ادلجلا" نهاؤةوغشلا تَاَتم كلإ ءاملا لاضي] كحال ةفيثكلا ةخللا

 هجولاو امجو ىمسي ةيحللا رهاظ ناك اذإو . ابجو هنوك ىف هجولا ةدلج ماقم ةيحللا رهاظ انقأ انآلل

 ىلإ ءاملا لاصيا ليادلا اذه مكحب مز (مكحهوجو اولسغاف) هلوق ليلدب ماهلاب هلسغ بج

 . ةيحللا عييمج رهالز

 ناو هجولا ةداج ىلإ ءاملا لاصيا بحي ةيحل ةأرملل تبن ول «نورشعلاو ةنماثلا ةلأسملا)

 ةرابع هجولاو ؛ هجولا لسغ بوجو ىلع لدي ةنآلا رهاظ نآلل كلذو . ةفيثك ةيحللا كلت تناك

 . جرحلل اعفد لاجرلا قح ىف هب لمعلا انك رت « نقذلا ىبتنم ىلإ ةهبجلا ادبم نم ةدتمملا ةدلجلا نع

 . لصألا ىلع قبتف ةردان ةأرملا ةيحلو

 نابجاحلاو . ةقفنعلا : عضاوم ةسمخىف فيثكلا رعشلا تتامىلإ ءاملا لاصيابجب هنأ معاو

 لسغ بوجو ىلعلدي (مكهوجواولسغاف) هلوق نآل « نينيعلا بادهأو : ناراذعلاو « ناب راشلاو
 ىف جرح الف ةفيفخ روعشلا هذهو « جرحلل اعفد ةفيثكسلا ةيحالا ف هب لمعلا كرت « هجولا دلج لك

 . لصاألا لع قت نأ بجوف « ةدلخ-ا ىلا ءاملا لاصيا



 لااا زا 1 0 ١

 . الوؤا ةبالا« راع اول ااا ةالصلا إم هم اذإاو 2 نيذلاا«يأاي «لاعتولزك

 ىضتقي (اولسغاف) هلوق نأ انل . ىعازوآلاو كلاملا افالخ زحي مل هفالخي ناك نإو  ناج ليسيو

 . ىزحيال نأ بجوف ءالسغ ىمسيال اذهو  لسغلاب ارومأم هنوك

 ةرملا وه بجاولا امنإ ؛«بجاوال ةنس ءوضولا لامعأ ىف ثيلثتلا «ةرشع ةنماثلا ةلأسملا))

 ةيهامو (مكي ليَ ركهوجو اولسغاف) لاقف لسغلاب لما لاس هيأ ملع للاتلا ااا ةطخلاولا

 لاقف ةراهطلا لوصح ردقلا اذه ىلع بتر ىلاعت هنإ مث  ةدحاولا ةرملاب دوجولا ف لخدت ل سغلا

 هنأ ىور انمب اذه دك أت مث ءوضولا ةحص ىف ةيفاك ةدحاولا ةرملا نأ تبنف (كرهطيا ديريزكلو)
 . هيالإ ةالصلا هللا لبقيال ءوضو اذه : لاق مث ةرمةرمأضوت لسو هيلع هللا لص

 . ةالصلا ف حدقيال هكرتنكسلوبجاو : دوادلاقو ؛ ةنس كاوسلا (ةرشع ةعساتلا ةلأسملا)

 اذإو (كربطيل ديري نكلو) هلوقب ةرابطلا لوصحب كح مث  ةيآلا ىف روكذم ريغ: كاوشللا نأ انل

 .«ةرابطلا ةالصلا حاتفم» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةالصلا زاوج لصح ةرابظلا تاصح

 ًادماعابكرتنإو «ةبجاو : قحنإودمحأ ل اقو  ةنس ءوضولالوأ ف ةيمسنلا «نورشعلا ةلأسملا))

 هذهريرقت قبس دقو ةراهطلا لوصحب كح مث , ةيآلا ىف ةروكذم ريغ ةيمسنلا نأ انل . ةرابطلا تلطب

 ناكهيلع هللا مسا [ روب عب ها وجوولاق ملسو هيلع هللا يض منأ قتلو !4ًياَذُف دك أت م ؛ ةلالدلا

 «هئوضو ءاضعأل ًاروهط ناك هيلع هللا مساركذي ملوأضوتن هو هندب عيمج اروبط
 اندنعو .بجاو ءوضولا ىلعنيديلا لسغمدقت : ءابقفلا ضعب لاق «نورشعلاو ةيداحلاةلاسملا ١

 . ةيمستلا فو كاوسلا ىف ةانررق اك ةيآلاب لالدتسالاو« بجاوب سيلو ةنس هنأ

 نمو ؛ الوط نقذلا ىهتنم ىلإ ةببجلا حطس أدبم نم هجولا دح (نورشعلاو ةيناثلا ةلأسملاإ)
 !كلذ لك لسغ بجيف ةبجاوملا نم. دلو افجر لقت وا ةانخ زعانذالا لإ

 لخاد ىلإ ءاملا لاصيإ بحب : امنع هللاىضر سابع نبا لاق (نورشعلاو ةثلاثلا ةلأسملا)

 (مكهوجو اولسغاف) هلوقل هجولا لك لسغ بجو هنأ سابعنبا ةجح : بحيال نوقابلا لاق و « نيعلا
 ديبالا. الار خآ ىف لاق لات منأ ءاهققلا ةدج.:هلمع يلد نأ جوه ءانجت ول تورت يملا و

 1 لعأهلل و اجرح نيعلا ىف ءاملا لاخدإ ىفنأ كئشالو (جرح نم مكيلع لعجيل هللا

 ىعفاشلادنع لسغلاو ءوضولا ىف نابجال قاشتةسالاو ةضمضملا (نورشعلاو ةعبارلا ةلأسملا)

 فالينج او ها همخار ةقيم دا دعو أ. اميه هاجت اوشا امج: يحفقأإو يحل ندعوا داتا

 اة وفن رجم سنلا لح هحرراو سرر اعديع الاسم رب شاعر كك ما
 . هجولا نم نوكي الف هجاوم ريغ مفلاو فنالا لخادو



 ةيآلا «كهوجواواسغاف ةالصااىلإ متقاذإاونمآ نيذلا امأايدىلاعتهلؤوق 6 ٠

 مودعب كسعلا هللا همر ةفينح ىتالو. 2 اضقنت الإ: نوقابلا لاقو ,1ةاوتضاولا!قضنتا'دؤحسفلاَو

 هانررقام ىلع ةيالا

 ةفينحوبأ لاقو « ءوضولا ضني ةأرملا سمل : هللا همحر ىعفاشلا لاق (ةرشع ةيداحلا ةلأقملا )

 ىلاعت هلوقرهاظب دك أتممومعلا اذهو : لاق ؛ةيآلامومعب كسمتي نأ ىفاشلل . هضقنيال هللاهمحر

 ؛ نإ جراف عيوصي الفي عمانقزو] قدفلا, نتخ مصخلا ةجحو (ءاسبنلا متسمالوأ)

 ةفينح وبأ لاقو . هللا همحر ىعفاشلا دنع ءوضولا ضقن, جرفلا سم (ةرشع ةيناثلا ةلأسملا)

 هيلع هلوقب دك أتم مومعلا اذهو ؛ ةآلا مومعب كسمتي نأ هللا همحر ىعفاشلل . هضقني ال هللا همحرا

 ةيآلا مومع فالخ ىلع مصخلا هب كسمتي ىذلاربخلاو «أضوتيلف هركذ سم نم».مالسلاو ةالصلا

 0 حيجرتلا ناكف

 ثدحلا نع ةراهطلا ىونو ابلسغف ةساحن ههجو وأ هندد ىلع ناك ول «ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا)

 ” ا تلا باخ نك ١ ق ةعو ضم ةلأسللا ىذه تدأنراهز؟ هووَصَو حصي له لسغلا كلذب

 ىلإ هجايتحا دنع هنآل ةدهعلا نع جرخبف هب ىتأ دقو (اواسغاف) هلوق ىف لسغلاب سمأ هنآل ىنكي هنإ

 *ىرما لكل دمالسلاو ةالصلا هيلعلاق اضيأو . انههاذك ء هؤوضوحصي هناف ىؤنول فظنتتلاو دربتلا

 ملعأ هللاو ىونملا هل لصحي نأ بجيف ىون ناسنالا اذهو «ىونام

 له ثدحلا عفر ىونو ءاملا هيلع لاس ىتح بازيم تدك فقو ول «ةرشع ةعبارلا ةلاسملا

 « لمعلاب تأيملوهو لمعلسغلاو :لسغلاب رمأ هناآل ء حصياال : لاقي نأن كمي ؟ال مأ هزوضو حصي
 بازيملا تحت فوقولاو ؛ لاسغنالاىلإ ىضفملا لعفلا نع ةرابعلسغلا نآل حصي : لاقي نآنكحو

 ةضليغ فزت لا كلذ نكت كا حلا لا عت

 كشالف اهنع ةدلجلا ترشقت كلذ دعب مث ءاضعألا هذه لسغ اذا (ةرشع ةسماخلا ةلأسملا)

 - كاس تيصلقت نق نع دال كلت ع ليييسلا اهمال ويسير زبغ هيلا مح ريظام نأ

 ءاضعالا هذه بطر ولف . وضعلا ىلع ءاملارارمإ نع ةرابع لسغلا ( ةرشع ةبمداسلا ةلأننملا)

 ةيانجلا لسغ ىفو ء وضعلا ىلع ءاملارارماب رمأ ىلاعت هللا نآل . فكي مل اهيلع ءاملا لاسام نكلو

 ديال يمي الر كلذ ياس لارا دولا ىفاقب_.ررمأجملار نأ. قزملاوب « كلذ ىفكي نأ. لايجب

 لصاح كلذو (ربطيل ديري نكلو) هلوق وهو. ربطلا هب رومأملا ةيانجلا ىفو «ءاملا رارمإ

 . بيطرتلا درجمب

 جلثلا بيذي اراح ءاوملا ناك ناف . هبجو ىلع هرمأو جلثلا ذخأ ول «,ةرشع ةعباسلا ةلأسملا)



 ا

 ١6 ا خاف ةالصلا لإ مق اذإاونمأ نيذلا اها >ىلاعت ةلوق

 دكت يقتل نادكلا ءادملا نأ : اينلمارو بفاظ ققفكلا نشتاق ستللا كشنبالا ةنأا أر قع“

 بجو اذه تبث اذإو : ىنعملا لوقعم ريغ ءوضولا نأ اذهب تثق . اهديفيال درولا ءامو « ةرابطلا
 محل وأ دبعتلا ضحل امإ ًاربتعم روكذملا بيترتلا نوكي نأ لامتحال : صنلا دروم ىلع هيف دامهتعالا

 اتهفعيزبا "+ ةالخصلا ناكرأ اى روكتنللا»انسللا بئاشا ةيااذو ايكو اهنا د لد فاك املا

 ةازمشيالا هده ءؤصولا اككعأ زكدو.ةبتورن ةباتككىف هالصلا "تاكل اركح اعمل ىلاعتاهنآل «ىلرأ

 هان انهركعلا ك3 كوتا

 ةيآلا تناكف . بيترتلا بجوتال واولا : لاقف هلوقىلع ةيآلا هذبم هللا همحر ةفينح بأ 0

 خسن وهو ؛ صنلا ىلع ةدايز كلذ ناك بيترثلا بوجوب انلق واف ٠ بيترتلا باحيإ رع ةيلاخ

 . زئاج ريغ وهو

 بج وثواولا نأ كدعلا عدرا تارجوع ةكيتلا ترج 12 كلا لذلك اأن“ ناو

 . ملعأ هللاو بيترتلا

 همحر ىعفاشلل ديدجلا لوةلاىف هتحصل ًاطرش تسيل ءوضولا لاعفأ ةالاوم (ةعباسلا ةلأسملا)

 هده قدعاوأ لاحت هنأ ان: لم رتل ؟ هللا هجر كلم لاهو ؟ دلل) همر هفح نأ ل وق وهال فكنا

 ىحارإلا ليس لع ااا هالاوكا لست 1ع ا اك ]نإ كتم نق ماخإ نأ كنقالوأ# لاسألا

 ديري نكلو) هلوق وهو ؛ ةرارطلا لوصح ديفي ردقلا اذه نأب ةيآلا هذه رخآ ىف كح ىلاعت هنإ مث

 امم ةالطلازاو< لوقن نأ تَجوف :ةراهطلا لوصح ديفي ةالاؤملا نوذي ءوضولا نأ تبن (كرمطيل

 . «ةراهطلا ةالصلا حاتفم» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 لاقو ؛ ءوضولا ضقني نيليبسلا ريغ نم جراخلا : هللا همحر ةفينحوبأ لاق 4 ةنماثلا ةلأسملاإ)

 نايتالا ىضتقي اهرهاظ : لاقف ةيآلا هذ هللا همحر ةفينحوبأ جتحا ؛ ضقنيال هللا همحر ىعفاشلا

 نذدلانم'نسجتلا جراخلاجرخب ملام دنعهي لمعلا كرت مدقتامف كلذ انيبام ىلع ةدلص لكل ءوضولاب

 هللا ٍ!صىنناا نأ ىورام ىلع لوع هللا همحر ىعفاشلاو . سجنلا جراخلا جورخ دنع هب الومعم قف

 ْ . همجاحم رثأ لسغ ىلع دزي لو ىلصو مجتحا ملسو هيلع

 داتعم ريغ ناك اذإ نيليبسلا نم جراخلا ىف ءوضوال : هللا همحر كلاملاق 4 ةعساتلا ةلأسملا)

 كّسملا انل' « ةضاحتسالا مد“ق"اضيأ ؤلَضو”ال"؛ ةعئر 'لاقو»“ ةضاختتالا مدا لسو

 .ةيآلا مود

 عوكرلاا ىلع ةلمتشملا ةالصلا ىف ةبقهقاا : هللا همحر ةفينح بأ لاق 4 ةرشاعلا ةلأسملا)



 ةيالا «مكهوجواولسغاف ةالصااىلإ تق اذإاونمآ نب نلاامأاي»ىلاعتهلوق ١ع

 هجولا لسفب ءادشتبالا بوجو ىضتقي (مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلا متق اذا) هلوق نأ ::لاواللا

 :قرفلاب لئاقال هنال هريغي, ف" تّجو وضعلا اذهأقكيترتلا بجو اذا ؛:بيقعتلا ءافلا.نآل

 مق اذا : لاقي نأ ىرجم مالكلاىرخل لاععاللا هذه ةلمجف تلخد امنا بيقعتلا ءاف : اولاق ناف

 . لاعفالا هذه عومجمب اوتأأف ةالصلا ىلا

 هذه نإ مث ؛هجولا ركذب ةقصتلم ءافلا هذه نآل هجولا ىلع تلخد امنا بيقعتلا ءاف :انلق

 هجولا لسغ ى'ءافلا لوَخَد اذه:لعو :لامعألا رئاس لع تلخد هجولا ىلع اهود ةطساوب افلا

 ميدقت باحيا نيب ةافانمال و.هجولا لسغىلع اهوخدل عبت لاعفالا هذه عومجب ىلع الو دو ؛ لصأ

 ؛ عبتلاو لصالا ىف ءافلا هذه ةلالد انربتعا نحنف . لاعفالا هذه عومجب باحبإ نيبو هجولا لسغ

 ىلوأ اناوق ناكف . عبتلا ىف اهومتربتعاو لصالا ىف اهومتيغلأ متأو

 اق هباةذادنلا عقتا نأ. ْبججو ف. ةتياؤلاب|وكدلا ىف ةءادبلا' تلق”: لاوقت نأ!( ىتأتلا هجولاو إل
 ربخلا اذهو «هب هللا أدب امب اًودبا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو (ترمأ م مقتساف) هلوقل لمعلا

 بابلا فام ىصقأ ٠ ببسلا صوصخب ال ظفالا مومعب ةربعلانأ الإ ةورملاو افصلا ةصقفف درو نإو

 ا لاو هنأ ةيقرلاتلإز زرق طبعا ركب رقت قبلا ه1 ىكتل ريونقلا] نقلب انس لأ

 كلذو « عرشلا ىف ربتعملا بيترتلا قفو ىلعالو « سحلا ىف ربتعملا بيترتااق فو ىلعال ءاضعألا هذه

 سأزلا انما أدير نأ للملا "قرشا ٍتيتازتلا نأ ىلا ةمدقملا نآني'."بجاو كيتزتلا"نأ لع لدي

 امأو « كلذك سيل ةيآلا ىف روكذملا بيترتلاو « سأرلا ىلا ًادعاص مدقلا ندوأ « مدقلا ىلإ الزان

 تسيلةيآلاو ؛ امنع ةحوسمملا درفيو ؛ ةلوسغملا ءاضعألان يب عمجم نأوبف عرشلاىف ربتعملا بيترتلا

 نا كرا اة ازد نكمل كمااذإجا تاراتنملا ةاقأ ف حوسمملا جردأ لا ا

 هللا مالكه يزن بجوف . حبقتسم مالكلا ف بيترتلا لامهإ نأ هيلع ليلدلاو ء بجاو بيترتلا

 ريع ىف'وسف © تاو تيارتلا كلذ“ نأ لع ةيبتتلل الفتح ك]ذراص"اذإ مف هب لمعلا كرت « هتعىلاعت

 ىضتقي كلذو « ىنعملا لوقعم ريغ ءوضولا باجبإ نأ : عبأرلا : لصألا قفو ىلع ةروصلا هذه

 نأ« اهدحتأ: هوجو قم"لواألا ماقملا' قاني *قطنلانافا درو ىذلا اهجنولا: لعدن" نانتآآلا توتو

 ءاضعأنأ : اهنناثو « لوقعملا فالخودهو رخآ عضوم نم بحي لسغلاو عضوم نم جرخي ثدحلا

 ةالصلا:هيلع هلوقو «٠ رصحال امنإ ةملكو (س#< روك رشملا امبإ) ىلاعت هلوقل ةرهاط ثدحملا

 ماقممميتلا ماقأ عرشلا نأ : اهثلاث و . لاح رهاطلا ريبطت و «اتيمالو ًايح سجنيال نمؤملا» مالسلاو

 ماقم نيفخلا ىلع حسملا ماقأ عرششلا نأ : اهعبارو « ةءاضولاو ةفاظنلا دض هنأ كش الو ؛ ءوضولا



 ١٠ه 2 ةيآلاءمكهوجواواغاف ةالصلاملامتق اذإ اونمآن يذلا اهأابدىلاعتهلوق

 سم امنإ ىلاعتاهنأ : ىاثلا . كلذ حص امل اطرش نكي مل ولو « مميتاب الا ح حصتال اهدتسا اولا

 قحتسي هيهزومأملا كراتو هب رومأبلل كرات ءوضولا نودب ةالصلاب ىتآلاف ؛ ءوضولا عم ةالصلاب
 ةحصل اظرش ءوضولا نوك رهظ اذه ترث اذاف ؛ كلذ الا فيلكتلا ةدهع ىف ءاقيلل ىتعمالو ؛ باقعلا

 . ةيآلا هذه ىضتقم ةالصلا

 وبأ لاقو : لشغلاو ءوضولا ةحصل طرش ةينلا : هللا همحر ىعفاشلا لاق (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 : كلذك سيل : هللا همحر هفينح

 ةيآلا هذه رهاظب كلذإ لدتسي امهنم دحاو لكنأ معاو

 ايونم عما ةيزوفأم لموأذب روما دءاوتسولا ءالاق هافادتلا بقبر (سفالعلارأللأ

 اناا توفل :رئاوكسوو كامن وك نأ كح ؤمانه اعلق اذلأوا ءلاباونم ا نأ: اضيق قولا

 ركسؤر رز تلو قفارملا ىلإ ميديأو كهوجو اولسغاف) هلوقل هب رومأم ءوضولا نإ :انلق

 هبعار وظلم [لك( كإ.:ةانلقة الع ] وتم ىعأ#(ًوصلسا ما ]ياخ ةافأزء لوم كاش تهل ,(لراقكتلالل] مكلجرأو

 هلوق ىف ماللاو (ندلا هل نيصلخت هللا اودبعيل. الإ اوزمأامو) ىلاعت هلوقل ايونم نوكي نأ بحب

 نم فرع امل هايلا لع هلم بجوف ؛لاحملاعت هللا ماكحأ ليلعت نكل : ليلعتلل رهاظ (اودبعيل)

 هللا اوديعي نأب الإ اورمأامو : ريدتلا ريصيف « ضعب ماقم اهضعب رجلا فور ةماقا.زاوج

 ناك. ةريتم:ةدلاجلا ةنلا تناك ,ىماو,..ةضلاخلا ةينلاا نع, ةرادبع ضالخالا  نذلا هل نيّطلع

 هللا اوديعيلالإ اورمأامو) ىلاعت هلوق ريسفتىف ليادلا اذهىف مالكلا اقدح دقو . اريتعم ةينلا لصأ

 :هب روهأم ءوضو لك نأ انركذ امب تبثف : ناقتالا ةدايز بلط ىف هيلا عجريلف (نيدلا هل نيصاخم

 ايونم نوكي نأ بحي ءوضو لك نأب عطقلا مزلف. ء ايونم نوكي نأ بحي هنيروعاه طن

 مك ريوطلا) شق ف نامي ربهم ايزنم نوزكسم نأ تعرق اع ص انلوق نأ بابلا قام ىصقأ

 ' . صيصختلا لحب ريغ ىف ةجح ماعلاو ؛ صناا | مومعب ةمدقملا هذه انتيثأ امنا

 : اقف.« ءوضولاةحِصل اظرش تسيل ةيناا نأ لع ةبآلا هذبم جتحا هناف هللا همحر ةفين تحيا ام

 ةدايز ةيئلا:باحجاف . ابنف ةينلا بجوي مو ةيالا هذه ىف ةعبرألا ءاضعالا لسغ هلأ ىلاعت هنإ

 . زوجبال سايقلاب و دححاولا ربخي نآرقلا خيسنو . خسن صنلا ىلع ةدايزلاو ؛صنلا ىلع

 :.ن]رقلازةلالل درع وصولا فا ةجحلا انحر) املأ انيالناو اناس

 كللام .لاقو.ءءوضولا ةحصل .طرش بيترتلا : هللا همحر ىعفاشلا لاق 4 ةسداسلا ةلأسملا)

 : هوجو نم هلوق ىلع ةيآلا هذهب هللا همحر ىعفاشلا جتحا . كلذك سيل : هللا امهمحر ةفينح وبأو

 61١١ رقت د
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 نالهلعلخدافقوسلا تاخد اذا : هدبعل لاق اذا ديسلا نا اضيأو « مومعلإ ديفتال «اذا» ةملكنأ

 . ةدحاو ةرم الا لعفلاب مالا ديفيال اذهف ء اذكو اذك هل لقو

 : لوقي نأ هلف اضيأو ٠ مومعلا مزتلي هلعلف : مولعمريغ قالطلا ةلأسم ىف دواد بهذم نأ ملعاو

 اهانبم نآرقلا ىف ةدراولا فيلاكتلا نآل مومعلا ديفت ةيآلا هذه ىف «اذا» ةملكنأ ىلع انللد دق انا

 سيل هنأ ىلع تلد ةرهاظلا نئارقلا ناف ؛مركذ ىتلا روضلا ىف كلذك رمآلا سيلو «.ريركتلا ىلع

 هللا ىلص ىننلا نأ ىور امب موق ةح ىلع اولدتسا مهناف ءاهقفلا امأو : ريركتلا ىلع اهيف رمآلا ىنبم
 رمع لاق . دحاو ءوضوب اهلك تاولصلا ىبص هناف حتتفلا موي الا ةالص لكل أضوتي ناك سو هيلع

 . رمعاي كلذ تلعف ادمع : لاقف كلذ ىف هل تلقف : هنع هللا ىضر

 ىلص هنأ ىلع لدي ربخلا اذهف اضيأو « نآرقلا خسنيال دحاولا ربخ نأ انركذ اني د واد فنلخأ

 ا كلذ توجو: ئىضتقي اذهو.. ةالصا لكل ا جوانمعع عع اهظارع ناك ايلا ع الا

 عقو امل : لوقنف « متفلا موي كلذ كرت هنأ ربخلا اذه ىف ءاج دق : لاقي نأ قب (هوعبتاف) ىلاعت

 ةنكعلا لى نلت دل ةالسص لكل ديدجتلا نأ تهل واللا : ءقدعو:[ساكف حيجرتلاف ضراسعتلا

 صقتيالو تاعاطلا ىف حتفلا موي ىف ديزي ناك سو هيلع هللا لص لوسرلا نأ رهاظلاو ؛ بودنم

 تاعاطلا ةدايز بسانت هللا نم ةمعنلا ةدايزو « هيلع ةمعنلا مامتا موي وه مويلا كلذ نآل ءابنم

 مالسلاوةالصا'هيلعهلوقل احجار نوكتف انبناج نم هنأ كشال طايتحالا نأ : ىتاثااو . 9 ال

 نأ : عبارلاو ؛دحاولا ربخ نم ىلوأ نآرقلا رهاظ نأ : ثلاثلا «كبيري الام ىلا كبيربام عد»

 ىوقأ ةيلوقلا ةلالدلاو « ةءلعف مكلوق ىلع متيور ىذلا ربخلا ةلالدو « ةيظفل انلوق ىلع نآ رقلا ةلالد

 لعأتلاوةلأسملا هذه ىفام اذهف « سكعني الو ةيلعفلا نع ةينغ ةيلوقلا ةلالدلا نآل : ةيلعفلا ةلالدلا نم

 ليوا »ناكل ةلبغ كلل ةوض ولا فاول قاس نأ قر شما: كفالا» كانا هه ىيقألاوو

 كاعتنسللظأإ كلل كلل الوصال عنا قرأت هتيدل اوكي وتةالصلا ه١ العلا اه اوشا
 لدم وأ ماينك ضمان يدق ملف ءاسنلا تسمال وأ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ) ةبآلا هذه رخآ ىف لاق

 توجول انيس امهنم دحاو لكن وك ىلع لدي كلذو ؛ ءاملا دحي ملاذا عماجاو طوغتملا ىلع عميتلا

 راب امنا رسب نآلكم, دفةعوض ولا« ةبوعو؛ ناؤكم انآ ئطتقير كلذ تاما دوو :ديح ةرازإطلا

 . هانلقام لع لدي كلذو . ةالصلا ىلا مايقلا

 ؟ ةالصلا ةحصل اطرش هوضولا نوك ىلع لدت له ةيآلا هذه نأ اوفلتخا (ةعبارلا ةلأسملا)
 نيب مث ؛ءاملاب روهطلا ىلع ةالصلالءف قلع ىلاعت هنأ : لوآلا : نيهجو نم هيلع لدت اهنأ حصالاو



 ١٠6١ ةيالاءىكهوجواواغاف ةالصلاىلإ مق اذإ ١ ونمآ نيذلا امأاي» ىلاعتهلوق

 فنراارفغل ابيس ءوضولا نوك ىف ةدراو ةريثكحلا رابخألا نالو «ةمايقلا موي ءوضولا

 1 لعأ هللاو بونذلا

 جتحا . بجبال : ءابقفلا رثك أ لاقو ؛ ةالص لكل ءوضولا بحي : دواد لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىلا متق اذا) هلوق ناف «كلذ ىلع لدي ةيآلا ظفل رهاظ نإ نلوالا + نائل قمتساللا نبدا

 »أ نوصل ااردنم ةارملا قززكيف هك ةدلجإو ةالص» ]دج النا هلم كاان قوه نأ اما متل كا

 نآل ةلمج ةيالاريصت ريدقتاا اذهللع نأ : لوآلا : هوجول لطاب لوآألاو : مومعلا هنم دارملا نوكي

 كلذو : ةدئافلا نع امل جارخا لامجالا ىلع ةيآلا لمحو . ةبآلا ىف روك ذم ريغ ةرملا كلت نييعت

 ؛ لخدل هالول ام جارخإ هنأش نمو « هيلع ءانثتسالا لاخدإ مصي هنأ : اهناثو . لصآلا فالخ

 ةيآلا هذه ىف روصقم ريغ ءوضولاب رمآلا نأ ىلع ةعمج ةمالا نأ : اهثلاثو « مومعلا بجوي كلذو

 ىلا مايق لك دنع مومعلا ىلع هلمح بجو اذه لطب اذاو ء دحاو صخش ىلع الو ةدحاو ةرم ىلع

 دارم وهام ىلع اهتلالد ىف ةيآلا هذه جايتحا مزا لمحملا اذه ىلع ةيآلا هذه لمحت مل ول ذا ؛ةالصلا

 تبثف « لصالا فالخ هنأ انيب دقو « ةلمجج اهدحو ةبآلا هذه ريصتف . لئالدلا رئاس ىلا ىلاعت هللا

 . ةالصلا ىلا مايق لكدنع ءوضولا بوجو ىلع لدي ةيآلا هذه رهاظ نأ انركذ امب

 ةمدخب لاغتشا ةالصلا نآل كلذو . ظفللا ءاميا نم مومعلا اذه ديفتسن انا (ىناثلا هجولا

 هوجو ازمفو © ميظعتلا نم هيلع ديعلا ردقبام ىصقأب ان ورقم نوكي نأبحي ةمدخلابلاغتشالاو ؛ دوبعملا

 ةالصلا ىلإ مايق لك دنع ءوضولا ديدحجت ,ناكشالو « ةفاظنلا ةياغىف هنوكل اح ةمدخلاب ايتآهنوك مظعتلا

 كلذب اللعم ركجلا كلذ نوك ىلع لدي فصولا بيقع ركحلا ركذ نا مولعمو ؛ ةفاظنلا ىف ةغلابم

 ىلا مايق لكدنع ءوضولا بوجو مزليف « همومعل مكحلا مومع ىضتقي كلذو ؛ بسانملا فصولا
 متنأو ةالصلا ىلا مت اذا : ةذاشلا ةءارقلا ىف درو لاقي نأ زوحبالو : دواد لاق مث . ةالصلا

 ةءارقلا امأ : لاق « هفالخ لع دحاولا ربخ. دور ول ةيآلا هذه رهاظ كرتن انا: لاقي وأ« نوثدح

 « نآرقلا لك ىف نعطلا مزل رتاوتلاب لوقنم ريغ نآرق توب انزوج نا انال , اعطق ةدودرف ةذاشلا

 ةفرعم نآلف اضيأو « لقني مل هنأ الا ريثكي نآلا وه ام رثكأ ناك نآرقلا نإ : لاقي نأ وهو

 ولف . اهتفرعم ىلا دحأ لك جاتحي ىتلا رومألا دشأ نمو « ىولبلا هب معام مظعأ نم ءوضولا لاوحأ
 خسن ىضتقي اذه : لاف دحاولا ربخي كسقلا امأو , ذوذشلا زيح ىف هؤاقب عنتمال انآرق كلذ ناك

 : هتأرمال لاقولهنأ ل يلدب مومعلا ديفتال «اذا»ةملك نا : ءاهةفلالاق . زوجبال كلذو . ربخلاب نآرقلا

 ىلع لدي كلذو . ايناث قلطت مل ايناث تلخدول مث « تقلط ةرم تاخدف قلاط تناف رادلا تلخد اذا



 ةيآلا «ركهوجواولسغافةالصاا ىلإ متَق اذإاونمآنيذلااهيأاي» ىلاعتهلوق 2٠

 هدابع نم ىلاعت بلط (دوقعلاب اوفوأ) هلوقف « ةيدوبعلا دهعو ةيبوبرلا دهع دبعلا نيبو برلا

 . انم ةيدوبعلا دبعو ؛ كنم ةيبوبرلا دبع : ناعون دبعلا انهلإ : ليق هن اكف  ةيدوبعلا دهعب اوفي نأ
 ةيبوبرلا دبعب الوأ ىفوأ انأ معن : ىلاعت لاقف . ناسحالاو ةبب وب رلادبعب ءافولا مدقت نأب"ىلوأ تنأذ

 ىصقتساف ؛ مكنملا تاذلو : معطملا تاذل : نيعون ىف ةروصحم ايندلا عفانم نأ مولعمو « مركلاو

 ةجاحلا قوف موعطملا ىلإ ةجاحلا تناكاملو ؛ مك انملاو معاطملا نم مرحبو لحام نايب ىف هناحبس

 تيفودق : لوقيهن اكن ايبلا اذه مامتدنعو . حوكنملا ىلع موعطملا نايب مدق مرجال ؛ حوكتنملا ىلإ

 ةيدوبعلا دبعب ءافولاب ايندلا ىف تنأ لغتشاف ؛ تاذللاو عفانملا نم ايندلا ىف بلطي امف ةيبوبرلا دهعب

 مرجال  ةرابطلابالإ اهتماقا نكميال ةالصلا تناكو ؛ ةالصاا نامي الادعب تاءاطلا مظعأ ناكاملو

 مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ متَق اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي) لاقف ءوضولا طئارش ركذب ىلاعت أدب

 : لئاسم ةيآلا ىفو (قفارملا ىلإ ركيديأو
 لديو . مايقلا سفت سيل (ةالصلا ىلإ : اذإ) هلوقب دارملا نأ ٍلعا «ىلوآلا ةلأسملا)

 لطاب هناو . ةالصلا رع ءوضولا ريخأت مزا كلذ دارملا ناكول هنأ : لوألا : نابجو هيلع

 دق ناكل اعجطضم وأ ادعاق ةالصلا لبق ءاضعالا لسغ ول هنا ىلع اوعمجأ مهنا : ىناثلا . عامجالاب

 ناك ناو اذهو . كلذ متدرأو ةالصلا ىلإ مايقلل مترمش اذإ : هنم دارملا لب « ةدهعلا نع جرخ

 لوصحل ببس ةمزاجلا ةدارالا نا : لوألا : نابجو هيلع لديو ٠ فراعتم روهشم هنأ الإ ازاجم

 ىلع نوماوق لاجرلا) ىلاعت هلوق : ىناثلا . روهشم زاجم بب.ملا ىلع ببسلا مسا قالطاو . لعفاا

 ىلاعت لاق « مالا كلذب مئاق نالف : لاقي ء باصتتالا وه ىذلا مايقلا هنم دارملا سيلو (ءاسنلا

 هل ائيهتم لعفلا كلذل ًاديرم هنوك دارملا لب ء باصتتالا ةتبلا هنم دارملا سيلو (طسقتلاب امئاق)

 ةالصلا ءادأ مثدرأ اذا هانعم (ةالصلا ىلا متق اذا) هلوق انهه اذكف ؛ دوجولا ىف هلاخدأل ًادعتسم

 .ةتماقا#ةلاتعقاللاو

 القتسم افيلكت كلذ سيلو ؛ ةالصلاب سمالل عبت ءوضولاب سمالا : موق لاق 4ة يناثلا ةلأسملا)

 . ةالصلاىلامايقلا اف طرشلا « ةيطرش ةلمج (اولسغاف ةالصلاىلا مت اذا) هلوق نآباوجتحاو « هسفنب

 نا سلا اذه( لكرشلا ماذغ كاكا مزعل زملا كقارع غلا لع" قلعملاو ؟لشعلاب "ضال ءارجلاو

 ةراهطلاو ؛ ةراهطلا ءوضولا نم دوصقملا :نورخآ لاقو . ةالصلاب مالل عبت ءوضولاب سأل

 (كرهطيل ديري نكلو) ةيآلا رخآ ىف ىلاعت هلوف نآرَلا امأ ء ربخاو نآرقلا ليلدب اهتاذب ةدوصقم

 راث 5 نمزنولجحرغ ىتمأ» لاقو «ةفاظنلا لع نيدلا ىنب» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف ثيدحلا امأو



 165 ةيآلا «نرساخلا نم ةرخآلا ْف وهو» ىلاعت و

 ةاَلإ مث! ل
2-2 

 3 602 نيرساحلا ن ند ةرخآلا قوهو

 سىس ع

 ه-

7 1 

 1 قرب اوحسماو قفارملا لإ مكيديأو مكهوجو اوسع

 1 0 41 يمال | كيققلا نزلوا عيا هنااا رفكلا| انا يل ل " لقعي

 ىلاعت هنا داخل دقات اعاَو ؛ هللاب رفكي ا (ناميالاب رفك نمو) دهام نب | لاق

 نمو) ىلكلا لاق : ىاثااو . زاجما ليبس ىلع ءىثللا كلذ مسا ىمسإ دق ءىثلا برو ؛ نامبالا بر

 ابجاو ناك املا. ناعالاناف : انام اديحوتلا ةيلك لعجف  هللاالإ هلإال نأ ةداهشب ىأ (نامالاب رفكي

 : ثلاثلاو , روهشم زاجم همزال لع ءىثلا مسا قالطإو . عرشلا رمأ بسحب اهمزاولنم نامالا ناك

 هللا لزنأف ! اننيد ريغ ىلع مهنوك عم مءاسن جوزتن فيك : اولاق نيملسملا نم اسان نإ : ةداتق لاق

 وخ' هنالل اناا نآرقلاى منسف , انكو اذكوبف نآرقلاىف:لزن ام رك نمو ' ئأ ةيآلا هذهىلاعت

 ٠ ناعالا ىف هنم دبالام لك ناب ىلع لمتشملا

 (هلمع طبح دقف نامبالاب رفكي نمو) هلوقبدارملا : اولاق طابحالاب نولئاقلا ( ةثلاثلا ةلأسملا)

 :اولاق طابحالاب لوقلا نورك نيذلاو : نايإ باوث نم هلالصاح ناكام ليز. هرفك باقع ىأ

 دعب لامعألا كلتب ىنأي امنا هناف ؛ عاضو كله دقف نامبالا كلذ دعب هب ىنأ ىذلا هلمع نأ هانعم

 كلت تناك الطاب اعئاض ناك لب كلذك رمالا نكي مل اذاف ؛ نامالا نم ريخ اهنأ هداقتعال نامالا

 . (هلمع طبح دقف) هلوق نم دارملا وه اذهف  اهسفنأ ىف ةلطاب لامعأللا

 روكذم ريغ طرشب طورشم (نيرساخلا نم ةرخآلا ف وهو ىلاعتهلوق 4 ةعبارلا ةلأسملاإ)

 نم ةرخآلا ىف نكي مل رفكلا نع بات ول ذإ ؛.رفكلا كلذ لع تومي نأ وهو.« ةبآلا يف

 هنيد نع مكنم ددتري نمو) ىلاعت هلوق طرشلا اذه نم دبال هنأ ىلع ليلدلاو ٠ نيرساخلا

 . ةيآلا (رفاك وهو تميف

 قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ متق اذإ اونمآ نيذلا اهيأا » ىلاعت لاق مث

 (« نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوؤرب اوحسماو

 نيب لصح هناأل كلذو (دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهمأاي) هلوقب ةروسلا حتتفا ىلاعت هنأ ملعا



 ةيآلا «هلمع طبح دقف ناميالاب رفكي نمو» ىلاعتهلوق ١

 (تاتكلا, اوتوأ نيذلا نم تانصحناو) نسحلاو بيسملا نب ديعس لاق (ةشلاثلاةلأسملا)

 صوصخم كلذ نأ ىلع ءابقفلا رثك أو ٠ نبلكب جوذتلا زوجيف ١ تايبرحلاو تايمذلا هيف لخدب

 ند نومممو 3 ان لح نم ةناتكيلا نهأ ءاقنت نم : لاق هناف 2 سانع نا لوق اذهو 2 طقف ةيمدلاب

 ىطمعأ نف (دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح) هلوق ىلإ (هللاب نوتمؤيال نيذلا اولتاق) أرقو ءانل لحال

 . لحب مل طعي مل نمو ؛ لح ةيزجلا
 ةيرجلا ذخأ ىف باتكلا لصهأ ةنس مهب نس دق سوجملا نأ ىلع اوةفتا (ةعبارلا ةلأسملاإ)

 5 ملسملا ناكاذإ : لاق هنا بيسملا نبا نع ىورو ٠ مهئاسن حاكنو مهحنابذ لكان 3

 سأب الف ةحصاا ىف كلذ هرمأ ناو : روث وبأ لاقو « سأب الف حبذيو هللا ركذي نأ ىسوجما رمأف

 ةاروتلاب تناد ىتلا ةيباتكلا حاكن لحب امنإ .: ءاهقفلا نم ريثكلا لاق (ةسهاخلا ةلأسملا)

 ناتكلا اودوأ نيدلا نم تاتصحاو) هلوق .هيلعاليلدلاو : اىلاق« نارشلا لوزن _لف ليج الاو
 جرخ ناقرفلا لوزن دعب باتكلاب ناد مم نأ ىلع لدي (مكلبق نم) هلوقف (.كلبق نم

 اين كت مح نع

 او ودك أت لع لدي روج .ءاتيايليلحتتلادينقت و («نهروجأ نهومتيتأ اذإ ل ىلاعت لاق مث

 رجالاب رهملا ةيمسلو 2 ىنازلا ةروص َّق ناك اهقادص اهطعيال نأ لع مارعاو ار جددي نم ناو

 . تاراجالا ىف ردقتيال رجلا لقأ نأ 5. ردقتيال قادصلا نأىلع لدي
 حافسلا : ناب رض انزلا : ىعشلا لاق «نادخأ ىذختمالو نيذاسم ريغ نينصحم ]ل ىلاعت لاق مث

 هاله. ىف امهمرح ىلاعت هللاو,. رسلا ىف انزل وهو ندا ذاختاو ؛ نالعالا ليبس ىلع انزل! وهو

 . جوزتلا وهو ناصحالا ةبج ىلع ةأرملاب عتقلا حابأو ةيآلا

 : لئاسم هيفو هلع طبح دقف ناعالاب 206 نمو ىلاعت لاق 7

 بيغرتلا هنم دوصقملا نأ : لالالا ذ نايحت و ابليق ام ةيآلا هذه قلعت ىف ( لوألا ةلأسملا )

 انندلاف رسح و باخدتف هفيلاكتو هللا عتارششب رفكي نمو ىعبب 2 ماكحالاو فيلاكتلا نم مدعت 5

 ةليضف ايندلا ىف مل تلصح نإو تايكللار زها ىعملاراذ لاغقلا اقدح .نالاو ورق رجالا

 ةرخآلا لاوحأ ىف نيكرشملا نيبو مهنيب قرفيال كلذ نأ الإ ايندلا ىف حتابذلا ةحابإو ةحك انملا
 تاداعسلانم ءىثىلإ لصي ملو ايندلا ىف هلمع طبح دقف هللاب رفك نم لك لب . باقعلاو باوثلافو

 هدهعلا ةرحجلل ف

 امبارفكلانأ وهو . لاكشإ هيف (هلمع طبح دقف نامبالاب رفكي نمو) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا )



 ١ / ةنالا امكشلا اوتوأن يذلا نم تانصخن اود ىلاعت هلوق

 نهنو ةمآلا حاكن رع 11 رئارقا لك تانمه الج لالا : مرحي ريغ هنأ تبث دقو « ةينازلا

 كفضو و * نشحتلا نم ناضحخالا قاقتشا نأ انيب نأ« ابعباراو ' تازيدقتلا ضعب/ لع "هالوقت

 امادخلإ هم نراك ناو همالآةنآاانبن اان ةلاللا وسل هتف رات نك :ةردتاا قل ىف قصقفلا

 رئارلاب تانصحلاريسفت نأ تبثق ؛ ةردلا فالخب سانلاعم ةطااخماو زوربلاو جورذلا نم ولخال

 . اهريغب اهريسفت نم ىلوأ

 ٌلئاسم نال ايفو (مكلبق نم باثكتلا 'اوتوأ نئاتلا نم تانصحم اول ىلاعت لاق مث

 ىراصالاو دوبيلا نه ةيمذلاب جوزتلا لحب هنأ ىلإ ءابقفلا رثك أ بهذ (ىوآلا ةلأسملا

 اوحكنت الو ) هلوقب جتحيو كلذ ىريال امبنع هللا ىضر رمع نبا ناكو « ةيآلا هذبب هيف اوكسمتو
 لوقلا اذهب لاق نمو . ىسيع ابر نإ : اهلوقنم ظعأ اكرش ملعأال : لوقيو (نمؤي ىتح تاكرشملا
 ذازرملانأ < لوألا: ةوجوي (باتكلا اون وأ نذل نم تاصخأو) ىلاعت لوم كفلا نع واح

 نأ للزوحي لهف تنمآ اذإ ةيدوهيلا نأ مهضعب لابي رطخي نأ لمتحي ناكهناذ ؛ مهنم اونمآ نيذلا

 صخر املا : لاق هنأ ءاطغنع ىور“ قاثلاز : كلذ ْذاَوج ةيآلا هدبن لاعت نيف ؟ 7 ام جوذتي

 ةريكلا نييفف نآلا امأو ؛ ةلق تاملسملا ىف ناكهنآل تقولا كلذ ىف ةيباتكلاب جوزتلا ىف ىلاعت هللا

 ةدعابلا بوجو ىلع ةلادلا تايآلا : ثلاثلاو ء ةصخرلا تلاز مرج الف ةجاحلا تلازف . ةميظعلا

 نآلو (مكنودنم ةناطب اوذختتال) هلوقو (ءايلوأ كودعو ىودعاوذختت ال) هلوقك : رافكلا نع

 لامامبرفدلولا ثودح دنعوءابني دىلإ جوزلا ليم ايس لذ ريصيو ةبحلا تيوقامب رةيجو 3 ف

 ةمتاخ ىف ىلاعت هلوق : عبارلا . ةجاح ريغ نم ررضلا ىف سفنلا ءاَقلإ كلذ لكو ء اهنيد ىلإ دلولا

 نم اذهو (نيرساخلا نم ةرخآلا ىف وهو هلمع طبح دقف نامالاب رفكي نمو) ةيالا هذه

 نيذلا نم تانصحناو) ىلاعت هلوقب دارملا ناك ولف « ةرفاكلاب جوزتلا نع تارفنملا مظعأ

 ضقانتلاك اهيقع ةيآلا هذه ركذ ناكل ةيباتكلاب جوزتلا ةحابا (مكلبق نم ىاتكتا اكل

 . زئاج ريغ وهو

 ناو: ةيآلا تحت ةيباتكلا ةماألا لخدتمل «رئارحلا : تانصحمنابدارملا : انلق نا 4 ةيناثلا ةلأسملا إل

 ةفينح ىبأو ىعفاشلا نيب فالخلا عقو ثحبلا اذهىلعو . تلخد فئئافعلا : تانصحلاب دارملا : انلق

 رفكلا : ناصقنلانم ناعون اهقحىف عمتجا هنآأل : لاق . ةيباتكلا ةمآلاب جوزتلاز وجال ىعفاشلادنعف

 تفئافعلا تانصحملاب دارملا نأ ىلع ءانب ةيآلا هذبم كسمتو : زوحب هللا همحر ةفينحوأ دنعو «قرلاو

 . هيف مالكلا قسم دق



 ةيآلا «تانم ملا نم تانصحلا و»ىلاعت هلوق ١5

 رابخالا هركذ نم دوصقملا ناكو  تابيطلا لحأ هنأ ةمدقتملا ةيآلا هذه ىف ريخأ ىلاعت هنأ معا

 مكل تلمك أ مويلا) لاق هنأ هركذ نم ضرغلاو « ةيآلا هذه ىف هركذ داعأ مث , مكحلا اذه نع

 كلذكف « نيدلاب قلعتيام لك ىف ةمعنلا مأ و نيدلا لمك أ 5 هنأ نيبف (ىتمعن مكبلع تالعأو كبد

 . ةتكنلا هذه ةناعّر ةداعالا نم ضرغلاو« تابيظلا لالحإ اهنمو ء.ايندلاب قلعتب ام لك ىفاةمعنلا مأ

 : ةثالثهوجو انبه ماعطلاب دارملا فو (ركل لحباتتكلا اوتوأ نيذلا ماعطول ىلاعت لاق م“

 لهأ ةنس مهبف نس دقفس وجا امأ و . باتكلا لهأ حتابذ لكأ انل لح هنأ ىنعي « حتابذلا هنأ : لوألا

 ىتثتسا هنأ هنع هللا ىضر ىلع نعو « مهئاسن حاكنو مهحنابذ لكأ نود مهنم ةيزجلا ذخأ ىف باتكلا

 0مل دا ف ىو را برش الإ انه اودحأل لور ديا يتطنلا لع طىلطل.؟ كاقيو ة,ااجل خت ضي ئرزاصن

 هبو ؛ه» سأبال لاقف برعلا ىراصن حنابذ نع لئس هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو . هللا همحر

 !اذق] همكيلر/ةفينجتاوبأ منخأ

 نعل وقنموهو . ةاكذلا ىلا هيف جاتحال امو ةبك افلاو زبخلا وه دارملا نأ «قناثلا هجولاو

 لوالا لوقلا ىلع سر ورتك لاو ؛ تاهوءطملا عيمج دارملا نأ : ثلاثلاو .٠ ةيديزلا ةنأ ضعب

 هلوق لم « عباذلا لعفب اماءطريصت ىتلا ىه حنابذلا نأ : اهد>أ : هوجو رم كلذ اوحجرو

 نأ لبق ةللحم ىهف حتابذلا ىوسام نأ : ابينانو ؛ ىلوأ حتابذلا ىلع (باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو)

 : اهثلاثو ٠ ةدئاف باتكسلا لهأب اهصيصختل قببالف «٠ مهل تراص نأ دعب و باتكلا لهأل تناك

 . ىلوأ حاب ذلا ىلع ةيآلا هذه لمحف « حئابذلا و ديصلا نايب ىف ةيآلا هذهلبقام

 نأ عنتمال هنآل مكماعط نم مهومعطت نأ كل لحيو ىأ « مهل لح مكماعطو إل ىلاعت لاق من

 ىف ةلصاح ريغ ةحك انملا ةحابإ نأ كلذ رك ذ ىف ةدئافلاف اضيأو « انحتابذ نم مهمعطن نأ هللا مرحب

 زييعل ا ىلع اهيدنت كلذ ىلاعت هللا ركح ذ مرجال « نيبناجلا ىف ةلصاح تناك جئابذلا ةحابإو «نيبناجلا

 . نيعونلا نيب

 : ىناثلاو «رئارحلا اهنأ امهدحأ : نالوق تانصحلا فو ( تانمؤملانمتانصحلا ول ىلاعت لاق مث

 : اهدحأ : هوجول ىلوأ لولا لوقلاو ؛ ةمآلا حاكن هيف لخدي ىناثلا ريدقتلا ىلعو « فئافعلا اهنأ

 ؛ اهديس ىلإ لب اهيلإ عفديال ةمآلا رهمو (نهروجأ نهومتيتآ اذإ) ةيآلا هذه دعب لاق ىلاعت هنأ
 امف تانمؤملا تانصحلا ميكني نأ الوط مكنم عطتسي مل نمو) ىلاعت هلوق ريسفت ىف اني ناو فايليناثاو

 « ةرحلا لوط مدع : نيطرشب لحب امنا ةمآلا حاكن نأ ( تانمؤملا ,كتايتف نم مكناعأ تكلم
ّ 

 حاكن مر ىلع ارهاظ لدي لحلاب فئافعلا صيصخل نأ : املاك « تنعلإ نم فوخلا لوصحو



 هينا ةيالا «تابيطلا 0 00 ىلاعت هلوق

 هيج ري نعت دعو

 2 252 ه2 4

 باكا اويل نم تا اجلا زا تاكا ا

 ل ا سا واس هر سي يع رد نر 0 كح 2 2 اني

 ناحل ىذختمالو نيخأ هس ريع 0-0-0 نهر وجا نهومتت أاذإ كتل نم 50
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 ا لل راع ا اك 7 هرث هع هع

 هلع طلح ع ة نامالاب ري

 نصا ام

 ::لواألا : نابجو هيفف .ريدقتلا اذه للعو ٠ ضيعبتلل هنأ .: ىناثلاو (رمأ اذإ هرمث نم اواك)

 وو ىناثلا . لكؤي الف هشيرو همدو همظع امأ . لكؤي همل ناذ لكؤيال هلك ديصلا

 ةيقبلا تناكديصلا نم لكأ اذإ بلكلا نأ ىلع ةلاد ةيآلاف : اولاق : هنم ابلكأ دعب حراوجلا كل قبت

 نأ وه كاسمالا ةفص نال هبعاص ىلع هكسمأ هنأ ىف حدقيال ديصلا نم هلكأ نإو اولاق «.الالح

 هنم لكأب ملأ هنم' لك أ ءاوثم لصامع,ىنعملاراذهو « بهذي ىح مكرتي الو دييعلا دحأي

 تايمرأ اذإ هللا مس : ىنعملا نأ : لوالا : لاوقأ هيفو (هيلع هللا مسا اوركذاو) ىلاعت لاق م

 ىلعو «لكف هللا مسا تركذو كبلك تلسرأ اذإ» لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ىورو ..كبلك

 هلاسرإ دنع هيلع اوم ىأ (حراوجلا نم متلعام) ىلإ دئاع (هيلع) هلو ىف ريمضلاف ريدقتلا اذه

 نوكينأ : ثلاثلا : هتاكذ مك ردأاذإ هيلع اوعمىنعي « ياو ريمضلا (ىناثلا لوقلا ال

 رمعللاق سو هيلع هللا لص هنأ ىور . لكألا ىلع هللاريسا اورك ذاو ىنعي , لك آلاىلا ًادْئاع ريمضلا

 «كيلي املكو هللا مدنا ةياسوأ نبا

 ةيآللإ هزه الخ قاد ء هلك لحب ًادماع ةيمستلا كورتم نإ هللا همر ىعفانشلا بهذ نأ معاو

 هنيب ًاقيفوت بدنلا رمآلا نم دارملا ناك اثلاو: لوألا ىلع هانلمح نإزو ؛ مالكالف ثلاثلا هجولا ىلع

 ازولك أترإل و) هلوقر ريضت ىف ىلاعت هللا إش نإ ةلأسملا ىذه ركذنسو ملح لع ةلابنلا صولا نر

 (هيلع هللأ مس ايراد ملام

 ليلحت.ىف هللا رمأ ةفلاخم اورذجاو ىأ «باسحلا عرس هللا نإ هللا اوقت او) 5 لاق َ

 . همرحام ميرحتوهلحأام

 6 تابيطلا ركل لحأ مويلا) ىلاعت هلوق

 »وا  -رخف ١١«



 ل كيلعنكسمأ اما ولكف» حلات هلؤق ١

 هنأ ىدرخأ ةنااوار هللا هحز ةقيتخ ىبأ نعوإ ةدحاو ةرم ابلعم ريصي : هللا همحر ىرصبلا ندحلا

 هلآ : تاناميح دكر قلوب ىبأ نعو ءههادحتر دجأ وقوه: نين ره كلذاوبوكج ابلعم ريصي

 . تارم تالقإااءلعم ريصي

 بيلكتلا بحاصبلكف . ديصلابالكلا لعي ىذلاوه بلكملاو بالكلا (ةسماخلا ةلأساا))

 ليسا ا . هو تافكلا حاصلا فى دانا خاص بد فور: ملعتلا بحاص لمك

 . اريثك ناكرتشي .لعفو لعفأو

 ( متملع) نم لاحلا ىلع نيبلكم باصتنا (ةسداسلا ةلأسملا)

 06 متاعب اهنع ىنغتسا دقو لاخلا هذه ةدئافام : ليق ناف

 (نونوءلعتو)بيلكتلاب افوصوم هيف ابردم هملعىف اريرحنحراوجلا ملدينمنوكي نأ اهتدئاف : انلق

 . ميلعتلا طارتشا ىف ةغلابملا هنم دوصقملاو « فانئتسا ىوأإ ةيناث لاح

 نانا هنو (ميلع نكي اولكف) ىلاعت لاق 5

 دئاصلا هكردأو هلتقو هحرجو اديص داص مث ايلعم بلكلا ناك اذا هنأ لعا (ىلوألا ةلأسملا»

 مهسلا ىف اذكو . ةيلعملا حراوجلا رئاس ىف مكحلا اذكو « حبذلاك ةحراجلا حرجو . لالحووف اتيم

 هنالل هلكأ زوجيال : مهضعب لاقف حرج ريع نم مفلاب هلتقو هيلع مج بلكلا هداص اذا امأ ؛ حمرلاو

 « لكأي مل اذا هلك اذهو ( مكيلع نكسمأ ام اولكف) هلوق تحت هلوخدل لحب : نورخآ لاقو . ةتيم

 كاسل [راوبل طخ اكمل اوإ لاي واطإلا النا فعي ناز النمو « ءانلعلا) ةبفا كفاتخا:!انقفا اهنم, هلك أ مناف

 الل كارلا كسول كيش منال *«اواق هناا مفانعلا كليرغآ نأ ىهرؤ ل كالا
 ىدعل لاق سو هيلع هللا لص ىنلا نأ ىورام ًاضيأ هيلع لديو ؛ هبحاص لع هكدمأ اذإ لحام هنأ

 هتكردأ نإو  هيلعهللا مساركذاو حيذافلتقي لو هتك ردأناذهللا مسا ركذاف كبلك تاسرأ اذإ د متاحنبا

 «هسفن ىلع كسمأ امناف ايش هنهمعطتالف لك أدق هتدجونإو « كيلعكسمأدقن لكفلك أي ل ولتقدقو

 ؛ لكأ نإو لحب هنإ : مهنع هللاىضر ةريرهوبأو رمعنباو صاقوىأ نب دعسو ىسرافلا ناملسلاقو

 نيب وهنيب قرفال هنإ : نولئاق لاقف ءلكأ اذإىزابلاف اوفلتخاو . هللا هحرىعفاشللىاثاالوةلاوهو

 . هنعهللا ىضر بلاطى أن ب ىلعزعىورموهو ديصلا كلذ لكؤي مل ديصلان م ًائيشلكأ ناف ء باكلا

 « بلكلا نم قبام لكؤيال و ريطلاحراوج نمقيبام لكؤي. : ىنزهلاو ةفينحوبأو ريبجنب ديعس لاقو

 لكألا ىلع ىزابلا بدؤي نأ نكمي الو « برضلاب لكألا ىلع بلكلا بدوي نأ نكمي هنأقرفلا
 هلوةك ةدئاز ةلص هنأ : لوألا : نابجو هيف (نكسمأ ام) هلوق ىف «نم» («ةيناثلا ةلأسملا)



 ١ ةيآلا «نيبلكم حراوجلا نم متملع امود ىلاعت هلوق

 ءادتبا (نيبلكم حراوجلا نم متءلع امو) هلوق نإ لاقي نأ : ىناثلا . ( كيلع نكسمأ امت اولكف) هلوق

 ريغ نر مالكلا حصي ريدقتلا اذه ىلعو (كيلع نكسمأ ام اولكف) هلوقوه هربخو : مالك

 رامخضإو فذح

 اهدحاو ؛ عابسلاو ريطلا نم بساوكلا امنا : امهدحأ : نالوق حراوجلا ىف (ةيناثلا ةلأسملا))

 نيذلاو) ىلاعت لاق ؛« بستك ١ اذإ حرتجاو حرج نم بساوك اهنآل حراوج تيم. ةحراج

 نأ : ىاثلاو . متبسكام ىأ (راهنلاب متحرجام ملعيو) لاقو ءاوبستكا ىأ (تائيسلا أو>رتجا

 لحيمل مد هنم لسي لف ديصلا نم ذخأام نا : اولاقو ؛ حرجتىتا ىه حراوجلا

 كردي ملف بالكلا ريغ هداصام نأ « ىدسلاو كاحضلاو رمعنبا نع لقن (ةثلاثلا ةلأسملا)

 محلا اذه نوك ىلع لدي صيصختلانآأل : اولاق (نيبلكم) ىلاعت هلوقب اوكسمتو ؛ هلك هلكأ رح مل هتاكد

 هي دايطصالا نكعام لك هيف لخدي (حراوجلا نم متلعامو) هلوق نأ روبجا معزو ؛ هب ًاصوصخم

 رقصلا نع دهاجم لس : ثيللا لاق ٠ باقعلاو قشابلاو نيهاشلا لثم : ريطلا نم عابسلاو دبفلاك

 كسلا نع اوباجأو . حراوج اهلكه ذه : لاقف , عابسلا نمهب داطصيامو دبفلاو باقعلاو ىزابلاو

 داطصت نأ اهباعمو حراوجلا بدؤم وه ٍبلكملا نأ : لوألا : هوجو نه (نيبلكم) ىلاعت هلوقب

 ةماعلا انذلكلا نا اركي اف شكا يقذأتلا نال لكلا خه مسالا اذه قتشا امناو ء احاصل

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هنمو « ابك ىمسي هناف عبس لكن أ : ىناثلا ٠ هسنج ىفهترثكل ظفللا اذه

 ىنعمب وه ىذلا بلكلا نم ذوخأم هنأ : ثلاثلا . « دسألا هلكأف كبالكن م الك ه يلع طلس مهللا >

 ةيآلا هذه ىف روكذملا نأ به : عبارلاو . هيلع ًاصيرح ناكاذإ اذكب بلك: نالف لاقي ؛ ةوارضلا

 عضوو ىرلاب دايطصالانأ ليلدب ؛ هريغ لح ىننيال ركذلاب هصيصخت نكل « بلكلاب ديصلا ةحاابإ
 ملعأهللاو ةيآلافف زك ذم ريغ و ازباب كافل

 «ةيلعم حراوجلا تناك اذا نحب امتإحراوجلابدايطصالا نأ ىلع ةيآلا تلد 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 ملسو هيلع هللا لص لاقو (هللا مكلع امم نهنوملعت نيبلكم حراوجلا نم متءلع امو) لاق ىلاعت هنألل

 بلكلاو : هللاهحر ىعفاشلا لاق ؛ لكف هللا مسا تركذو ملعملا كبلك تلسرأ اذا : متاح نب ىدعل

 ةاؤدا ذا“ 6 ان هلو ندعوك اة1ذأو لناس قشرأ اذا "هز ةارومأ ا | انت

 ءانيعم ًادح هيف هللا همحر ركذي ملو٠ ملعم وبف تاره كلذ لعف اذاف « هنم رفي مل هدارأ اذاو « هباجأ

 وأ صنلا نم امولعم نكي مل اذا مسالا نآل لاق . هب ركح ملعت هنأ نظاا ىلع بلغ ىتم هنا : لاق لب

 لاقو . تاياورلا رهظأ ىف هللا همحر ةفينح ىبأ لوقوهو ٠ فرعلا ىلإ هيف عوجرلا بحي عامجالا



 ةيآلا «نييلكم حراوجلا نم متدلع امو» ىلاعت هلوق اك

 (ثنئابخلا مهملع مرحيو تابيطلا مل لحيو) هلوقبو (قزرلا نم تابيطلاو هدابعل

 وهام اببشت ابطااضيأ ىسي هنف نوذأملا 00 ذاتسملا وه ةغللا ىف بيطلا نأ لعاو

 الإ و : تاللحلا انبه تابيطلاب دارملا نوكي نأ نكمالف ؛ ةرضملا ءافتنا ىف اعمتجا 0-1 0

 ذاتسملا لع تابيطلا لمح بجوف ؛ كيكر اذه نأ مولعمو : تاللحنا ركل لحألق :ةيآلاريدقتراصل

 ىهتشيو ذلتسيام لك ركل لحأ : ريدقتلا راصف « ىبتشملا

 ةيدابلا لهأ ناف « ةليمججا قالخأألاو ةءورملا لهأب ةباطتسالاو ذاذلتسالا ىف ةربعلا نأ ملعا مت

 ضرالا ىفام مكلقلخ) ىلاعت هلوقب تايآلا هذه ةلالد دك أتبو « تاناويحلا عيمج لكأ نوبيطتسي

 مومعلاك لذ ىف صيصختلا لخدأ هنأالإ :ضرالا فام لكب عافتنالا نم نكسقلا ىضتقي اذبف (اعيمج

 راصف تابطلاو تاذلتسملا ةحابإ لع ةرمكللا كارلا ذه ى رطل (تئاي مع مهيلع مرحب : و) لاقف لاَقف

 ليخلا مل نأ اهنم . ةمعطالا نم مرحبو لحام ةفرعم ىف هيلا اعوجرم انوناقو ءا ريكا لأ انه

 ذلتسم هنا هللاهمحر ىعفاشلا ةجح . حابب سيل هللاهمحر ةفينحوبأ لاقو . هللا همحر ىعفاشلا دنع حابم

 (تابيطلا مكل لحأ) هلوقل الالحن وكي نأ بج وكلذك ناك اذإو ؛ ىرورض هب ملعلاو ؛ باطة م

 همحر ىعفاشلا ةجح ؛ مارح ةفينح ىنأ دنعو ؛ 3 تاعك اك نع هاشولا كزاتماوأ ابنمو

 ىعفاشلال وق ةكىلع اضيأ لديو (تاييطلا مل لحأ) هلوقل لح نأ بجوف «ذلتسم باطتسم هنأ هللا

 ةبللا نيب امب ةاكذلا رسف مث ةاكذملاىثتسا (متيك ذام الإ) ىلاعت هلوق نيتلأسملا نيتاه ىف هللا همحر

 الر لعل وللا لكتنأ ابجاوق هاكات نوكستا نأ يت جاوو ليي فراك لص انوا زدضلاو
 ىهف ايسان ةيمسقلا كرت ول هنأ ىلع انعمجأ انأل ةلصاح اضيأ ةاكذلاف ةيمستلا كورتمفف امأو . متيك ذأ

 كلذك ناك اذإو «ةاكذلا ةيهام نم ًاءزج سيل ناسللاب ىلاعت هللا رك ذ نأ لع لدي كذو . ةاكذم

 تاصح اذإو ؛ كلذ دجو اذإ امف مكلثم نحتقف ءانكمت ةيمستلاب ناينالا نودب ةاكذلاب نايتالا ناك

 ىسيرملارشب دنعو كلامدنع حابم ةيلهألا خلا مل نأ اهنمو (ميك ذام الإ) هلوق تحت لخد ةاكذلا

 ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نع ىورامىلع كلذ مجرحتىف دمتعن انأ الإ ؛نيتبآلا نيتاهم اجتحا دقو

 ربيخ موي ةيلهآلا رملا موهل مرح هنأ

 هللا مكملعام نهنوملعت نيبلكم حراوجلا نم متيلع اول ىلاعت لاق م

 لئاسم هيفو
 تابيطلاكل لحأ ريدقتلاو « اراضإ اهيفذا : لوألا : نالوق ةيآلا هذه ىف «ىلوألا ةلأسملا)

 وهو « هيلع ىفابلا ةلالدإ مالكلا يف دارم وهو ديصلا فذخل « نيباكم حرا قار متلعام ديصو



 ١١ ةيآلا « ل لحأ اذام كنولأسي» ىلاعت هلوق

 عض و مارش اخو اس دنا ب ا دو ترا ع م هد 4 اهراس تح ل

 هلام د هر عءرإ جرعه و م22 يدم هو

 530 ذو ا 0 ع

 5 باّسحلاَعي ا

 ؛ فناجتم ريغ لوانتف ىنعم ىلع ردقم فوذحمب «ريغ» بصتتي نأ زوجبو « فردنم ريغو لئام
 ا فناجتم ريغ رطضا ن : ىنعم لع ارم ردقملا نوكيو (رطضا) هلوقب بصني كك زوجو

 ءاذذلت عبشلا قوف لكأي نأ قارعلا لهأ لوق ىف انهه مثالا ىنعمو ٠ ميحر روفغ هللا ناف لوانتف

 ريسفت ىف ةلأسملا هذه ىف مالكلا انيصقتسا دقو . هرفسب ايصاع نوكي نأ زاجحلا لهأ لوق ىفو

 مهل رفغي ىنعي (ميحر روفغ هللا ناف) هلوقو (داعالو غاب ريغ رطضا ن) هلوق ىف ةرقبلا ةروس

 مهجايتحا دنع مرحلا كلذ مل لحأ ثيح هدابعب ميحدو؛ هلكأ ىلا رطضا امدنع مرحملا لكأ

 ملك ]ل

 مدقت امب لصتم اضيأ اذهو (تابيطلا كل لحأ لق ل لحأ اذام كنولأسي ل ىلاعت هلوق

 : لئاسم ةيآلا ىفو «لك آملاو معاطملاركذ نم

 اذام» هدعب عقو كلذلف . لوقلا ىنعم لاؤسلا ىف : فاشكلا بحاص لاق «ىلو ألا ةلأسملا)

 . هولاق امل ةياكح انل لحأ اذاملقي ملامتاو٠ مهل حأ اذامكل نولوقبا:لذق هناك « رمل رجا

 مولعمو ؛ مل لحأ اذام اولاق دق اوناكل مهمالكل ةياكح اذه ناكول هنآل فيعض اذه نأ ملعاو

 فل ع نأ حبحصلا لب ء انل لحأ اذام نولوةي امنا لب ؛ كلذ نولوقيال مهنأل لطاب اذه نأ

 . ةعقاولا ةيفيكل نايب وه لب « مهترابعب مبمالكل ةياكح

 هربخو ءادتبالاب عفر وهف ادحاو امسا هتلمج نا «اذام» : ىدححاولا لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 هنالل ءاذ» ةلص نم «ل>أ»و «اذ» اهريخ نوكيو ؛ امسا اهدحو «ام» تلعج تش ناو «لحأ»

 : مهل لخأ ئتلا ام : ىلع

 ةيئاسلاو ةريحبلاك تابيطلا نم ءايشأ نومرحي اوناك ةيلهاجلا ىف برعلا نأ (ةثلاثلا ةلأسملا)

 « ةفيعض تاببشل ابلك أ نومرحب اوناكمهنأ الا ةبيط اهنوكب نومكحي اوناكمهف . ماحلاو ةليصولاو

 جرخأ تلا هللاةنيز مرح نم لق) هلوقب ةيآلاهذه دك أو ؛ لالحوبف باطتسيام لكن أ ىلاعت ركذف



 ةيالا «مثال فناجتم ريغ ةصخىف رطضا نف» ىلاعت هلوق ١

 نيدلا : لوقت نال كلذو « ىلاعت هللا وه ناميالا قلاخ نأ ىلع ةلاد ًاضيأ ةيآلا هذه نأ لعاو

 . هللا نم مالسالا نيد نوكي نأ مزايف « هللانف ةمعنلكو « ةمعن مالسالا وه ىذلا

 طوق ىهو ةماآلا ناسل ىلع ةروهشملا ةملكلا : لوألا : نيهجول ةمعن مالسالا نإ : انلق امإ

 . مالسالا ةمعن ىلع هلل دما

 (ىتمعن مكيلع تمهنأو كنيد كل تاكأ مويلا) ةيآلا هذه ىف لاق ىلاعت هنأ (ىناثأا هج رلاوإ

 ..نيدلا قو هو.هركذ مدقت ام ةمعنلا هذبم دارملا نأ رهاظلاو ؛ ةمهمم ةمعنلا ظفل ركذ

 لعج هيدارملاوأ : مهئادعأل نيرهاق مهلعج ةمعنلا ماعتأب دارملا نوكي نأ زوحجيال مل : لبق ناف

 ؟ خس هيلإ قرطتيال ثيح عرشلا اذه

 هياع ةيآلا هذه لمح (كنيد نم اورفك نيذلا سدي مويلا) هلوقب فرع دقف لوألا امأ : انلق
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 ةمعن نيدلاراذه لضأ!ن زكي نأ بجو ةميالل امادمت] ناكانممل نيدلا أذه ءاقبإ نالف:فاثلا امأو

 . ةمعن مالسالا نيد نأ تبثف « ةلاحمال

 نم ب امو) ىلاعت هلؤق هيلع ليلدلاو « ىلاعت هللا نم ىهف ةمعن لك : لوقنف اذه تبث اذإو

 هللا قيلختب لصح امنإ مالسالا نيد نأب عطقلا مزل ناتمدسقملا ناتاه تبث اذإو (هللا نف ةمعن

 . هداحيإو هنيوكت و ىلاعت

 ىلاعت هللا دنع ىضرملا نيدلا وه اذه نأ ىنعملاو «آنيد مالسالا 5كل تيضرو )ل ىلاعت لاق مث

 (هنم لبقي نلف انيد مالسالا ريغ غتبب نمو) ىلاعت هلوق هدك وو

 (ميحر روفغ هللا ناف مثال فناجت» ريغ ةصفم ىف رطضا نفل ىلاعت لاق ّ

3 

 الل نر كاك ارا وقنا لاعت' هللا اهمورح ىلا معاطملا ىف هركذ مدقتام مامن نماذهو

 ديك أتهنمضرغلاو ؛ نيبلاف عقو ضارتعا انههىلإ (قسف مكلذ) هلوةنمو « رارطضالا ةلاحف لح

 مالسالاو ةماتلا ةمعنلاو لماكلا نيدلا ةلمج نم ثئابخلا هذه مجرحت ناف . م رحتلاىنعم نم ركذام

 نم هعمعانتمالا هنكميال ىذلا رضلاب بيصأ رطضا ىنعمو « ىلاعت هللا دنع ىضرملا نيدلا وه ىذلا

 , عوجلا دنع ماعطلا نم نطبلا واخ ةصمخلاو صخلا : ةغللا لهأ لاق . ةعاجملا ةصمخلاو « ةتيملا

 : ام واقعا أبا ناضج لاقي نطل »روح وه يدلا ضخ قف طاضأو

 فنجلا نم ةغللا ف هلصأو « دمعتمريغ ىأ (مثال فناجتم ريغ) هلوقو ؛ تاناصمخو صئامخ عمباو

 ريغىأ (فتاجتم) ريغهلوةف ءاليم يأ (امتاوأ افنج صوم نم فاخنف) ىلاعت لاق : ليملاوهيذإا



 3-5 ةيآلا «ىتمعت ركبلع تمت أو هىلاعت هلوق

 لك نوكب و ؛ نيدلل الاك] كلذ ناك هنظ ىضتقمب لمعي نأ دبتحجم لك فيلكت ناكاذا : سايقلا وتبثم
 . لاؤسلا لازف هللا: حب لماع هناب اعطاق فلكم

 نيب ىلاعت هنال كلذو ؛ ةضفارلا لوق نالطب ىلع ةلاد ةيآلا هذه : انباعصأ لاق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 تناكولف (نوشخاو موشخت الف) هلوقب كلذ دك أو. نيدلاليدبت نم اوسني اورفك نيذلا نأ

 هيلع هللا لص هلوسر لبقو ىلاعت هللا لبق نم اهيلع اصوصنم هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ةمامإ

 ناكف « ةءآلا هذه ىضتقمم كلذ نم اسيآ هرييغتو هءافخإ دارأ نم ناكل ةعاطلا بجاو اصن ملسو

 الا نكيمل املو : هئافخاو هرييغت ىلعو صنلا كلذ راكنا ىلع ةباحصلا نم دحأ ردقيال نأ مزلي
 نأو ؛ بذكصنلا اذه ءاعدا نا انملع :رثأالو ربخ هنمرهظالو ءركذ صنلا اذط رحيم لب ء كاذك

 . ةمامالاب هيلع اصوصنم ناكام هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب لع

 لسو هيلع هللا لص ىنلا ىلع ةيآلا هذه تلزن ال هنإ : راثآلا باحصأ لاق (ةعبارلا ةلأسملا)
 اهدعب ةعيرشلا ىف لصح ملو ءاموي نينامو نينثا وأ ء اموي نينامثو ادحأ الا الوزن دعب رمعي مل

 برق نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رابخا ىرحب ايراج كلذ ناكو « ةتبلا ليدبتالو خسنالو ةدايز

 امل سو هيلع هللا لص هنأ ىورام كلذ دك ؤياممبو ء ازجعم نوكيف بيغلا نع رابخإ كلذو « هتافو

 وشاف هادا قرة انأألا ميظعلا رورسلا او رهظأو ادج او>رف ةباحصلا ىلع ةيآلا هذه أرق

 لامكلا دعب سيل هناف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو برق ىلع لدت ةيآلا هذه : لاقف هنع لئسف
 هريغهيلع فقيل رس ىلع ةبآلا هذه نم فقو ثيح قيدصلا لعل اك ىلع اليلد كلذ ناكف : لاوزلاالا

  هداحياوىلاعت هللا قاخالا لصحيالنيدلا نأ ىلع ةيآلا تلد : انباحصأ لاق (ةسماخلا ةلأسملا))

 لاكا نوكب ناو (كنيد كل تلكأ مويلا) لاف هسفن ىلا نيدلا لاكإ فاضأ هنأ هيلع ليلدلاو
 هنم آضيأ هلضأو الا هن نيدلا

 ةرابع هنإ انلق وأ « ةفرعملا نع ةرابع هنإ انلق وأ ؛ لمعلانع ةرابع نددلا : انلق ءاوس انأ ملعاو

 . رهاظ لالدتسالافلعفلاو رارقالاو داقتعالا عومج نع

 ىذلا نأ كشالو ٠ هعئارش رابظإو نددلا نايب لاك! ىلع كلذ نولمحي مهناف ةلذتعملا امأو

 . زاجلا ىلإ ةقيقحلا نع لودع هوركذ

 ةعيرشلاو نيدلا رمأ لاكاب ىتصن كيلع تممتأ ىنعمو (ىتمعن مكيلع تمتأو ل ىلاعت لاق مث

 نم مكأ ةمعنال هنأل لاك الا كلذ ببسب ىتمعن مكيلع تممتأو كتي د كل تلك أ مويلا : لاق هناك

 . مالسالا ةمعن



 ةيآلا«ىتمعن كيلع تممتأو نيد كل تلك أ مويلا»ىلاعتهلوت 5-9

 لوي اك اذهو « مهئادعأ ىلع مل ةردسقلا راهظاو مهنع فوخلا ةلازإ وه (ركنيد ركل تلكأ)
 ناّإل فيعض باوجلا اذهو ؛ انكلم لك مويلا : ايلكاربق هربش و هودع ىلع لب ردا ها دنع كلملا

 ىف هيلا نوجاتحتام مكل تلك أ ىإ : دارلا نأ : ىتاثلا . اصقان ودعلارهق لبق ناك كلملا كلذ كلم

 اوناكام مويلا اذه لبق مل لثكي مل ول هنال فيعض اضيأ اذهو « مارحلاو لالحلا لعت نم مكفيلاكت

 وهو : ثلاثلا . زوال هناو « ةجاحلا تقو نع نايبلل اريخأت كلذ ناك عّئارششلا نم هيلا نيجات

 عئارشلاتناكينعي « الماك ادبأ ناك لب ؛ ةتبلا اصقان ناكام نيدلا نأ : راتخناوهو لافقلا هركذ ىذلا

 ثعبملا تقو لوأ ىف املاع ناكملاعت هنأ الإ « تقولا كلذ ىف ةيفاك تقو لكىف هللا دنع نم ةلزانلا

 توثلا دعب خيسني ناكمرج الف ؛ هيف حالص الو دغلا ىف لماكب سيل مويلا اذه ىف لماكو هام نأب
 ع ىلإ امئاقب مكحو ةلماك ةعب رش هللا ل رثأف ثعمملا نامز ا انو 3 مدعلا دعت كيزب ناكو

 ةمايقلا موي ىلإ لاك ىناثلاو . صوصخم نامز ىلإ لاك لوألا نأ الا : الماك ناك ادبأ عرشلاف « ةمايقلا

 (مكنيد ركل تاككأ) مويلا) لاق ىنعملا اذه لجأللف

 تلد ةيآلا نآل كلذو « لطاب سايقلا نأ ىلع ةيآلا تلد : سايقلا ةافن لاق 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 نيدلا نكي مل مكحلانيبم ريغ اهضعب قب ول ذا ؛عئاقولا عيج ىف مكحلا ىلع صن دق ىلاعت هنأ ىلع

 ناو « اثبع ناكصنلا كلذ قفو ىلع ناكنا سا.قلاف عئاقولا عيمج ىف صنلا لصح اذإو ءالماك

 . الطاب ناك هفالخ ىلع ناك

 صنلاب اهضعب عئاقولا عيمج مكح نيب ىلاعت هنا نيدلا لاكأب دارملا ناب سايقلا وتبثم باجأ
 نيمسق عئاقولا لعج اىل ىلاعت هناف « سايقلا لبس ىلع اهيف ركحلا ةفرعم قيرط نيب ا

 اهسايق ةطساوب اهيف ركحلا طابنتسا نكمي عاونأ ىناثلا مسقلاو ٠ اهماكحأ ىلع صن ىتلا امهدصحأ

 انايب ةقيقحلا ىف كلذ ناك هب نيفلكملا دبعتو سايقلاب رمأ امل ىلاعت هنا مث ١ لوألا مسقلا ىلع

 ةيضتقملا قرطلا : سايقلا ةافن لاق . نيدلل الكا كلذ ناك كلذك ناكاذإو . ماكحالا لكل

 لوألا مسقلا ناكن اذ « ةمطاق ا لا ل2 0ك نأ اما نك رصتملا ضوصتملا نيغ تانك

 سايقلا اذه لدم نأ الإ : ةجح ةينيقيلا تامدقملا ىلع ىنملاس ايقلا نأ لسن اناف , هت ىف عازن الف

 متأو 227 ضاقلا ءاضق ضفتي او «كئاقحلا اقتحم 'ناؤكي تفااخلاو:ءادس اود ليصل نارك

 ىلع بلغ امب مكي نأ د>أ لكا انيكمت كلذ ناكىناثلا مسقلا وه قملا ناكناو «كلذب نولوقتال

 مولعمو ؛ ال مأ هللا هب كح ىذلا محلا وه لهو ال مأ هللا نيد وه له هنا معي نأ ريغ نم هنظ

 لاق ؛ تالاهجلاو نونظلا ةطرو ىف قاخلا ءاقلا كلذ نوكي لب ؛نيدال الاكإ نوكيال اذه لثم نأ



 ا ةيآلا «ىتمعن مكيلع تمهتأو مكشيد ركل تلكأ مويلا» ىلاعت هلوق

 اوفاخت الف ىأ (موشخت الف كنيدنم اورفكن يذلا سني مويلا) لاقف نوكي امك مم 2

 ةميظعلا ةوقلاو ةرهاقااةلودلاب يلع كمعنأ لاف نايك وعُنارم ثلا ىفمهاي :] مفالخ ىف ني 1

 00 ا نيايلر را مخ 51

 لمعلاو ىلاعت هللاةعاطىلع اولبقتنأو « مهلإ او ةفتلتال نأ يلع بجيف كلذك رهالاراص اذاذ ؛ كلع

 ؛ (لئاسم ةيآلا ىف ةعئاز شب

 سيل هنأ : لوالا : نالوق هيف ( مكتيد نماو رفك نيذلا سي مويلا) هلوق (ىلوألا ةلأسا ا

 ىلع جراخ مالك وه امنإو ؛نيموي وأمويب هلبق اوسرام مهنإ لاقي ىتح هنيعب مويلاكلذ وه دارملا

 عمطيال ثيل مكر ص نآلا كمال رافكلاءال ٌوهةنهادم ىلإ نآلاركب ةجاحال اندم ناسللا لهأ ةداع

 ءاخيش ترص دق مويلاو 1 سماألاب تنك : هلوق هريظنو ؛ كرمأ نيهوت ىف مكئادعأ قه دحا

 . هيف تنأ ىذلا كموي مويلاب الو . كهوي لبق ىذلا مويلا 1 ديويرالو

 موي .فاكو ةعمجا موي تلزن دقو ؛ ةيآلا هذه لوزن موي هب دارملا نأ «ىناثلا لوقااو)

 . ءابضعلا هتقان ىلع تافرعب فقاو لسوهياعهتلا ص ىنلاو رشع ةنسعادولا ةجحىفرصملا دعب ةفرع

 نأ نم اوسني : لوألا : نالوق هيف (مكنيد نم اورفك نيذلإ سني) هلوق (ةيناشلا ةلأسملا)

 كلذو مكديد ىلع كوبي نأ نم زودت ::ىاثلا و :ةموع هللا اهلعج. نأ دعي, تئاا هذه ارالخ
 نبدلا ىلع هربظيل) ىلاعت هلوق وهو . نايدالا لك ىلع نيدلا اذه ءالعاب دعو دق ناكىلاعت هنال

 نيروبقمو  نيبلاغ اوناك نأ دع, نيب واغمرافكسلا لعجوةيلكلاب فوخلا لازأو ةرصناا كلت ققخ (هلك

 . ىلوأ لوقلا لنمو + نيوقأق اوناك نأ دكت

 ىلاعت هنال اولاق « فوخلا دنع ةزئاج ةيقتلا نأ ىلع ةلاد ةبآآلا : موق لاق (ةثلاثا ةلأسا ٠)

 اذهو :رافكلا ةبج نم فوخلا لاؤزب كلذ للعو اهب لمعلا رابظإو عئارشلا هذه رابظاب مثرمأ

 . ابكرت زوجي فوخلا مايق نأ ىلع لدي

 4/نيد مالسالا ركل تيضرو ىتمعن مكيلع تممنأو مكنيد ركل تلك أ مويلا ل ىلاعت لاق 2

 : لئاسم هبفو

 نأ ىضتقي (مكحنيد كل تلكأ مويلا) هلوق نأ وهو لاؤس ةبآلا ىف (ىلوآلا ةلأسملا)

 هياع ابظاوم لسو هياع هللا ىلص ناك ىذلا نيدلا نأ بجوي كلذو : كلذ لبق اصقان ناك نيدلا

 :ةليلق ةدم هرمع رخآ/ىف (لماكلا نيدلا دجتو ابمإ هن وزع اضقان ناك رع راك ١

 هلوقنمدازملانأ ::لوأللا: اهوجو اوركذلاكشالا: اذه نعزازرتحالالجتالل نيرسفملا نأ ملعاو

  16١رض - ١]



 ةيآآلا عتيد 0 اورفك نيذلا سني مويلا» ىلاعت هلوق للملا

 مود هه م هرو سس ه سمر هان ةد2 اسس مز ا 00

 تلو | ا و او تاوزمما

 2 6 ه1 هس 000 هر اذ

 ا نف 5 د ماسالا مكَل د تيضَرو ىتمعن م يلع تمكمباو مديد مل

 مى دمار اع 07 دنا حج هم ]ذأ سس ©

 41 ٠ ميحر روف هللا َنَ مثال فناجّتم ريع ةصْخ ىف

 مالزالاب ماسقتسالاىلإ اعجار نوكي نأ : لوألا : ناهجو هيفو «قسف مكلذ) ىلاعت لاق مث

 نف , يرحتلاو ليلحتلا نم هركذ مدقتام عيمج ىلإ اعجار نوكي نأ : ىناثلإو . هيلع ارصتقمو طقف

 . رفك ىلاعت هللا ىلع ًادار هيف فلاخ

 سو هيلع هللاىلص هنأ سيلأ ؟ اقسف مالزالاب ماسقتسالا راص مل لوألا لوقلا ىلع : ليق ناف

 ؟ اّقسف راص ملف لأفلا ةلج نم اضيأ اذهو « لأفلا بح ناك

 امو) ىلاعت هلوقل مارح كلذو : بيغلا ةفرعمل بلط هناآل كلذ مرحامإ : ىدحاولا لاق : انلق

 ىورو(هللا الإ بيغلا ضرالاو تاومسلا ىف نم ملعياللِق) لاقو (ادغ بسكت اذام سفن ىردت
 هدرت ةريط ريطت وأ مقتسا وأ نبكت نمو لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءادردلا وبأ

 «ةمايقلا موي ةنجلا نم ىلعلا تاجردلا ىلإ رظني مل هرفس نع

 نأ عازل ابيغلا ةقارعملاابلط ةفاراعتملا تارامالا لع ءانب نظلا بلط ناك ول : لوقي نأ لئاقلو

 بلطانال ًارفك لأفلاب كسلا نوكي نأمزليو « بيغلا بلط هنال ارفك وأ ابيغ ريبعتلا ٍلع نوكي
 هكرفلاو نأ | مولعتو , !نافكا تاماسلالل نوعدملا تامل ركلا تاحأ نكي نأ ' قيعتناو ؛؟ببعلا

 املع كلذنم ديفتسيال هنأ لسن مالزالاب مسقتسملاو « لعلاف تدرواهإ تايآلاف اضيأو : لطاب

 نورخآ موق لاقو . تايآلا هذه تحت الخاد كلذ نكي ملف ٠ افيعض انظ كلذ نم ديفتسي امنإو

 ىلع ىهنلاو ملا رم جرخبام نأ نودقتعيو مانصالا دنع مالزالا كلت نولمحي اوناك مهنا

 لاوعلا اذه 4! رفكدو اهلك كلذ تاك كيسا ذهل: مهتاعإو مانصالا داشرابف مالزالا كلت

 ٠ : برقأو لوأ ىدنع

 «نوشخاو مموشخم الف نيد نم اورفك نيذلا سي مويلا ل ىلاعت هلوق <

 مالكلا متخ  اينسءاج أ ءاكو ماعنالا ة ةميم نم همرحام ىضم امف ددع:امل ىلاعت هنأ معا

 1 0000 لثم نع نيفلكملا ريذحت هنم ضرغلاو (قسف مكلذ) هلوقب



 ١ ةيآلا< مالزألاب اومسقتست نأو» ىلاعت هلوف

 ىلع فوطعم اذه نال ديعب اذهو , ناث وألا ىه بصنلا : لاق نم سانلا نم (ةيناثلا ةلأسملا)

 نوكيا كا لك رطتملا قع نمو نان لأ مسا ىلع حذلا وه كلذو (هب هللا ريل لهأ امو) هلوق

 , ةشوقنم ةروصم راجحأ مانصالا نافمانصأب سيل بصنلا : يرجن.الاقو . هيلع فوطعبلل ارياغم

 اوناكو : مانصأللل اهدنع نوحذي اوناكو ؛ ةبعكحلا لوح امنوبصني اوناك راجحأ بصنلا هذهو

 نومظعي ةيلهاجلالهأ ناكهللالوسراب : نويلسملا لاقف ؛املعموحللا نوعضيو ءامدلا كاتب اهنوخطلي

 نل) ىلاعت هللا لزنأف ؛ هركتي مل سو هيلع هلا لص ىنلا ناكو ؛ همظعن نأ قحأ نحنف ؛ مدلاب تيبلا

 (اهؤامد الو اهموهل هللا لاي

 ىلإ (ةتيملا يلع تمرح) هلوق ىلع فطع هنآل عفرلا لحبف (حبذ امو) هلوق ىف «ام» نأ ملعاو

 (عبسلا لكأ امو) هلوق

 «بصنلا مظعت داقتعا ىلعحبذ امو : امهدحأ : ناهجو هيف ( بصنلا ىلع حبذ امو) هلوقنأ معاو

 (نيملا باععأ نم كل مالسف) ىلاعت لاق : نابقاعتي «ىلع»و «ماللا»و « بصنلل حبذ امو : ىناثلاو
 . اهلعف ىأ (اهلف متأسأ نإو) لاقو « مهنم كيلع مالسف ىأ

 ركذ : هللا همحر لافقلا لاق «مالزألاب اومسقتست نأوإ ىلاعت هلوق (رشع ىداحلا عونلار)

 كلذو . معاطملا ىف هولعف اوناك امل اقفاوم ناكو ةيلهاجلا لهأ هعدبأ ام هنأل معاطملا ةلمج ىف اذه

 تيبلا دنع هنوعقوباوناك مالزالاب ماسقتسالا اذكو ؛ تيبلادنععمي ناك امنإبصنلا ىلع حبذلا نأ

 : ناتلاسم هيفو « كانه اوناك اذأ

 ةراحت وأ ًاوزغ وأ ارفس دارأ اذا مدحأ ناك : لوآلا : نالوق ةيآلا ف (ىلوالا ةلأسملا)

 قرأ : اهضعب ىلع اويتك دق اوناكو . حادقلاب برض رومألا مظاعم نم رخآ رمال ا

 ؛ لعفلا ىلع مدقأ رمآلاجرخ ناف  ةباتكلان ع ايلاخاهضعب اوكرتو : ىبر ىنامن : اهضعب ىلعو ؛ ىبر

 مالزآلاب ماسقتسالا ىنعف ء ىرخأ ةرم لمعلا داعأ لفغلا جرخ نإو . كسمأ ىهنلا جرخ نإو

 ماسقتسالا : ةغللا لهأن م ريثكو جرؤملالاق :ىناثلا . حادقلا برض ةطساوبرششلاو ريخلاةفرعم بلط

 . روهمجا رابتخا لوألا لوقلاو ؛ رسيملا حادق مالزألاو ء هنع ىبنملا رسيملا وه انه

 مالزآلاب حادقلا تيم امنإو . شفخالا هركذ . ملزاهدحاو حادقلا مالزالا (ةيناثلا ةلأسملا)

 حدقلاقيو ؛ قئالعلا ليلق افيفخناكاذإ ةملزم ةأرماو ملزهلجر : لاقيو . تيوس ىأ تملز اهنآل

 رقبلا مئاوقل لاقيو « هاوس ىأ ؛ همبس ملزام نسحأ امو , هتعنصو هدقديجأو فرظ اذإ ملزو ملزم

 . اهتفاطلل حادقلاب تهبش « مالزأ



و مدلاو ةتيملا يلع تمرد » ىلاعت هلوق 114
 ةبآلا «ريزنخلا مخل 

 عبسلا : ورمعى أ نع ةيأور فو ةعبس و عبس : لاقيف عبس ىف فيفختلازوجو « هنودامو دم ال ا

 . عبسلا ليك أو : سابع نبا أرقو « ءابلا نوكسب

 اولكأ هضعب لكأو هلتقف ائيش عبسلا حرج اذإ ةيلهاجلا لهأ ناك : ةداتق لاق «ةيناثلا ةلأسملا)

 محال ودفن دقف عبسلا هلك أم نآلعبسلا هنم لكأامو :هريدقت فوذح ةيآلاىفو . ىلاعتهللا همرخ «قبام

 . قابلل محلا امتإو ؛ هل

 هنعو  همامت وهو مهفلا ىف ءاكذلا هنمو ؛ ءىثلا مامتإ ةغللا ىف ءاكذلا لصأ 4ةثلاثلا ةلأسملاا»

 اك 1 دابر تنس ءاذقا ىلا تانلملا زج ىأ ٠ كرالغ تايكدتملا يردن :ليقو ءننلا ف اءاكنلا

 رانلا تيكذلاقيو « نسلا ىف ءاكنلاهل لاقي الف داز وأ كلذ نع صقتن اذافأ ء بابشلا ىف ةياهنلا نسلا

 0101 ل

 لوآلا): لاوقأ هيف ( متيكذام الإ) هلوق ىف روكذملاءاثتسالا : لوقنف لصآلا اذه تفرع اذإ

 نباو ىلع لوق وهو (عبسلا لكأ امو) هلوق ىلإ (ةقنخنملاو) هلوق نم مدقتام عبمج نم ءانثتسا هنأ

 ك7 أ فرط اعنا تدجو نايادماك داك د1 نأ كنز اديك ف مداه نائل رباع

 ايلف ؛ لاوحأألا هذه تلصح امل هيف ةايحلا ءاقب الول هناف «لالح هناف جبذاف ضكر. الجر وأ

 . هيف ةلصاح ابماهتب ةايحلا نأ ىلع لد لاوحأللا هذه عم اهتدجو

 (عبسلا لكأامو) هلوقب صتخم ءانثتسالا اذه نأ («ىااثلا لوقلاو)

 . لالح وهف اذه ريغ نم متيكذام نكل : ليق هناك عطقنم ءانثتسا هنأ (ثلاثلا لوقلاو ))

 متكذام الا ىضمام يلع مرح ىنعي « تامرحما نمالمحرحتلانم ءانثتسا هنأ «عبارلا لوقلاوإل

 ةروك ذملا تامرحما نم :.رشاعلا . اضيأ اعطقنم ءانثتسالا نوكي ريدقتلا اذه لبعو . لالح ,كل هناف

 : ناتاأسم هيفو (بصنلا ىلع حبذامو) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ىف

 ىفف عمج هنإ انلق ناف ءادحاو نوكي نأو اعمج نوكي نأ لمتحي بصنلا (ىلوآلا ةلأسملا)

 , ل ازا: انلوقك يلفناو اًكاطنا# الاوت 7كباظن هلع اون لوال: ةعيوأ هنا مدح و

 ا 1 ل ورا هاو لمعلا لعل( "اهل هك تقلا و صني اذ وقفا انتقل هدا نأ: ناثلا

 ةمالع ىهو « ةبصنلا عمج بصنلا : ثيللا لاق. ةبصنلا هدحاو نأ : ثلاثلاو . ىرابنالا نبا لوق

 بنطاناوقك باصنأو بصن : انلوقف « باصنأ هعمجدحاو بصنلا نا : انلق نإامأ , موقلل بصنت

 لاه كو اللا | ننعالا لمجلة قولا ئىلازاللا لاق: بانطأو

 ادبعاف كبر هللاو ةبقاعل هنكسنتال بوصنملا بصنلاالو
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 ١ ةيالا «ريزتخلا متلو مدلاو ةتيملا كيلع تمر>و ىلاعت هلوق

 ؛دلو اذا هخارص وهو ىصلا لهتسا هنمو ؛ هب ىل اذا جحلاب نالف لهأ لاقي هنمو « توصلا عفر

 : لاقي « ةقنخنملا : سماخلاو . كلذ ىلاعت هّللامرخ ىزعلاو تاللامساب : بذلا دنع نولوقي اوناكو

 . قاحلاراصعن|قانتخالاو قنخلاو « قنتخاف هقنخ

 اهنمو ءاهولكأ تتام اذاف ةاثلا نوقنخياوناك ةيلهاجلا لهأ نأ اهنم :هوج و ىلع ةقنخنملانأ معاو

 ةجو ئابف' ةلجلاتوأءةتوعتف قتتختف ةرش ىف ندوع نيب اهسأر لخدب ام اهنمو ؛ دئاصلا لبحت قنا

 ..مأرح ىهف تقنتخا

 ! هفنأ فتح: تملك كاكاهد لاشامو' كئامال ابنا هن انين لع نحلل ةذه نأ ملعاو

 نأ ىلإ ابي رض اذ[ اهذقوأأ اهذقؤ._:"لاقأ “تنام نأ[ كلارش ولا ا نهلو !!ةذودارللا 0 دانا

 ةعسخنل ا خم قو ةعيملا نعم ىف آضيأ هو. تان قدنلاب حرام ةذوةولا ف لد

 ىلاعتل اق : كالماوهو ىدرلا عقاولاوه ىدرتملاو . ةيدرتملا : عباسلا . اهمدلسي و تتام اهناف

 ىلا ىه ةيدرتملاف ء حطسلا نم ىدرت نالف : لاقيو «رانلا ىف عقو ىأ ( ىدرت اذإ هلام هنع ىنغيامو)

 : مدلا اهنم لاس امو تتام اهنأل ةتيملا نم اضيأ اذهو ؛« تومتف فرشم عضوم وأ لبج نم طقست

 تام هنأ ملعيال هناأل هلكأ مرحب هناف ضرآلا ىلع طقسف لبجلا ىف وهو مهس هباصأ اذإام هيف لخدي و

 احطانت نيتاش لثم كلذو « تتام نأ ىلإ ةحوطنملا ىهو : ةحيطنلا : نماثلاو « مهسلاب وأ ىدرتلاب

 مدلا ناليس ريغ نم تنام اهنأل ةتيملاف لخاد اضيأ اذهو . امهدحأ تاموأ اتام نأ ىلإ

 : ةيدرتملاو «ةذوقوملاو « ةقنخنملا : ىنعأ «عيرالا تاراكلا هذه ىف ءاحلا لوخد نأ ملعاو

 ةاشلا مكيلع تمرح : لبق هنأاك ؛ ةاشااوهو ثتنؤم فوصومل تافص اهنأل ناكاإ « ةحيطنلاو

 باغألا معالا ىلع جرخم مالكلاو « سانلا هكا معأنم امانا كمر تذيع ل

 . لكلاوه دارملا نوكيو

 « ةحيطتلا ىلإ اهب لدعف ةحوطنم لصالا ىف تناكاهنأ عم ةحيطنلا ىف ءاحلا تيثأ ل : ليق ناف

 للحك ناغز ٠ نيهد ةشلاو | كلضَح فك : ملوةك ؛ ةفوذحم ءاملا نوكت عضوملا اذه لثم ىفو

 فوصوملاركذي مل اذاف ؛ اهمدقتي فوصومل ةفص تناكاذإ ةليعفلا نم ءاطا فذحت اميإ :انلق

 لخدت ل نإ كناآل ءاهلاب نالف ىنب ةليتق تيأر : لوقت « فوصوملا عضوم اهتعضو ةفصلا تركذو
 ريغ ثن ول ةفص اهنال ةحيطنلاىف ءاحلا تلخد امتا اذه ىلعف : ةأرما وأ وه لجرأ فرعي مل ءاح لا

 لئاسم هيفو (متيك ذ الإ عبسلا لكأامو) هلوق : عساتلاو «ةاشلاوهو روكذم

 ؛اهسرتفيو باودلاو ناسنالا يلع ودعي و بان هلام ىلع عقي مسا : عبسلا « لوألا ةلأسملا)



 ةيآلا «ريزنلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمر>و ىلاعتهلوق ١م

 1 هم ها 2 قاعة زوا اترك ةكاع ةادد

 كر هّللأ ريغل لها أمو 000 0 مذلاو ةنيملا يلع تمرح

 - 07 هدم سم 4 1

 سلا لك أ امو ةحيطتلاو ةيدرْمْأَو ل ىملاو

 ه2 لذ 2 7 7

 5 لذ مآلْألاِب اوم ومسقتسا 0 بصنلا ىلع ُ 17

 ءازجلاو طرشاا لع فلالا ركب (؟ودص نإ) ورمع وبأو ريثك نبا أرق ( ةسماخلا ةلأسملا)

 رايتخالا ىه ةءارقاا هذهو : ىربطلاربرج نب دم لاق . كودص نال ىنعي « فلالاحتفب نوقابلاو

 نينمؤملاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةكم لهأ عنم مارحلا دجسملا نع مهابإ ممدص ىنعم نآل

 ىلع ةلاحمال امدقتم دصلا اذه ناكو : ةيبيدحلا دعب تازن ةروسلا هذهو ؛ ةرمعلا نع ةيديدحلا موي

 .ةيآلا هذه لوزن

 اوقتا ىنعي .ديعولاو ديدبهتلا هنم دارملاو «باقعلا ديدش هللا نا هللا اوقتاو إل ىلاعت لاق مث

 . هياقع دحأ قيطيال «باقعلاد يدش هللازا همراحنم ائيش اولحتستالو هللا

 ةذوقوملاو ةقنخمملاو هب هللا ريغل لهأامو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا يلع تمرحإإ ىلاعت هلوق

 ( مالزألاب اومسقتست نأو بصنلا ىلع حيذامو متيكذ ام الا عبسلا لكأامو ةحيطنلاو ةيدرتملاو

 ىلتت ءايشأ ءانثتسا هيف ركذ مث (ماعنالا ةميهب كل تلحأ) ةروسلا لوأ ىف لاق ىلاعت هنأ ملعا

 : لوألا : اعون رشع دحأ ىهو « مومعلا كلذ نم ةانثتسلا روصلا كلت ىلاعت هللا ركذ انههف « يلع

 . هللا لتقام نولكأتالو متلتقام نولكأت مكنا : نولوقي !وناكو : ةتيملا

 رام اذاف ء دج فيطل رهوج مدلا نال « لوقعلا ىف امل قفاوم ةتيملا رحت نأ ملعاو

 :ىناثلاو . ةميظعراضم هاكأ نءلصحو دسفو نفعتو هقورع ىف مدلا سبتحا هفنأ فتح ناودحلا

 ىلاعت هللاف . فيضلاهن ومعطيوهنووشيو مدلانم ىعملا نوؤامب اوناك:فاشكتلا بحاص لاق : مدلا

 ؛ طفععملا ره وج نماء زع ةاضوا ءاذغلا 6 معلا لهأ لاق ؛ ريزنخلا محل : ثلاثلاو . مهبلع كلذ مرح

 عوبطم ريزتلاو « ءاذغلا ىف الصاح ناكام سنج نم تافصو قالخأ ىذتغملل لصح نأ دب الف

 « ةيفيكلاكلتب فيكتي الثل ناسنالا ىلع هلكأ مرخ « تايبتشملا ىف ةديدش ةبغرو ميظع صرح ىلع

 لصحي ال كلذلف ؛ قالخالا عيمج نع ةيراع تاذ اهناكف ؛ ةمالسلا ةياغ ىف ناويح اهناف ةامشلا امأو

 لالهالاو « هب هللاريغل لهأام : عبارلا . ٍناسنإلا لا وحأ نع ةيبنجأ ةيفيك اهم لكأ ببسب ناسنإلل



 م ةيآلا «موق نانش مكنمرجيالو» ىلاعت هلوق

 اذكو . ةحابالا الإ انهه ديفيال هنأالإ بوجولل ناكنإو رهآلا رهاظ 4(ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىتحرادلا هذه نلخدتال : لئاقلا لوق هريظن و (ضرألا ىف اورشتناف ةالصلا تيضق اذاف) هلوق ىف

 امهنإ انأ مالكلا لصاحو . الود كل حببأ دقف تفدأ الذات لأ ةايلجداد كناذأ اذان لاس

 ملعأ هللاو لصفنم ليلدب بوجولا دفي مل انهه رمآلا نأ انفرع
 ىلعاونواعتو اودتعت نأ مارحلادجسملا نع كودص نأ موق نآنش متمرحبال و إل ىلاعت لاق م“

 : لئاسم ةيآلا فو «ناودعلاو مثالا ىلع اونواعتالو ىوقتلاو ربلا

 هلوقىلإ (هتلارئاعش اولحتال) هلوق ىلع فوطعم اذه : هللا همحر لافقلا لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 مارحلا دجسملا نع كودص مهنأ لجأ نم موقل متوادع مكنلمحتالو ىنعي (مارحلا تيبلا نيمآ الو)

 نأ سانلل سيلو . هب ىدتعي نأ زوحيال لطابلا ناذ , مارحلا دجسملا نع ,هوعنمتف اودتعت نأ ىلع
 : هيلع رخآلا كلذ ىدعت رخآلا ىلع مهند دحاو ىدعت اذإ ىتح ناودعلا ىلع ًاضعب مهضعب نيعي

 . ةيآلانم دوصقملا وه اذبف « ىوقتلاو ربلا هيفام ىلع ًاضعب مهضعب نيعي نأ بجاولا نكل

 لوعفمىلإ ةراتهيدعتف بسك ىرجب ىرحي «مرج» فاشكلا بحاص لاق 4ة يناثلا ةلأسملا))
 هتمرجأ : لاقي و : هابإهتيسك و حنابنذ هتمرجو « هبسك وحن ابنذمرج : لوقت ؛ نينثاىلإ ةراتو ءدحاو

 هللادبع ةءارق هيلعو .ابنذ هتبسك أ: ملوقك : نيلوعفم ىلإ ةزمهل اب لوعفم ىلإ ىدعتملالقن ىلع ابنذ

 ىلا و :ناودتعت نأ : ىناثلاو + نييطاخلا ريض عيت رقلا لع, نيلؤقفللا ل وأو كابلا مضب (مكتمرحبالو)

 هيلع كتلمحيالو ءادتعالا كودص نآل موق ضخب كتبسكي ال

 ةأ:شمو ةأنشو أنشمو أنش هؤنشأ لجرلا تأنش : لاقي « ضغبلا نآنشلا (ةشثاثلا ةلأسملا)

 ريغب نآنث لاقي و ٠ نافو رصم ةنآنش ةأرماو نآنش لجر : لاقيو ٠ اهرسكو نيشلا حتفب انآنشو
 . اردصم ءاج دقو افصو ءاج دق نالعفو ؛ فرص

 ؛ ىلو آلا نونلا مزحي عفان نع ليعمساو مصاع نع ركب وبأو صاع نا أرق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 نايلغلاو ناليسلاو نابرضلاك رداصملا ىف اهرئاظن ةرثكل دوجأ حتفلاو : اولاق . حتفلاب نوقابلاو

 : مطوق اردصم ءاج امو : دخلا ولالا :ةافشرو رثكإ الانف اهيدقف ناوكسلاب امأ و ناعلار

 - صروح الل .دشنز و. .مديبغ ىأ.لوةزقناتش وءاانابل هةقح فت وأ

 ادنفو نانمشلا وذ هيف ٍباع ناو

 ءاقلإو ةزمهلا فذح ؛ناظ نالفو ٠ ناظ ىنإ : مهوقك فيفختلا ىلع نانشلاوذ : هلوقف

 ,اهلبقام ىلع اهتكرح



 ةيآلا «أوداطصاف متللح اذإو»ىلاعت هلوق ١

 . نينمؤملا باطخ ىلع ءاتلاب (نوغتبت) جرعالا سيق نب ديمح أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 مجبر نم الضف نوغتبي : لوألا : نابجو ناوضرلاو لضفلا ريسفت ىف يناثلا ةلأسملا )

 تزن : اولاق (مكبر نم الضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل) هلوقك « مبجح ىف ممل ةحابملا'ةراجتلاب

 ءاغتباف «مداعمو مهشاعم حالصال تيبلا اودصق امتافمهوعنمتال : ىنعملاو « مسوملا مايأ مهتاراجت ىف

 موجحب نودصقي اوناك نيكرشملا نا : لعلا للك نلف 2 50كو اا  اندال لقفل

 دصقلا اذه ببسب ل لصحب كلام راق كلل كراك ال انك نإ هللا ناوضر اجا

 . ةمرها نمد عون

 نال كلذو ؛ مبنع ىضري نأ ناوضرلابو ؛ باوثلا هللا لضفب دارملا نأ (ىاشلا هجولاوإل

 فصوب نأ زوجيف « امل بلاط هلعفب هنأ نظي هنكل ناوضرلاو لضفلا لانيال ناك نإو رفاكلا

 (ميركلا زيزعلا تنأ كنإ قذ) لاقو (كملإ ىلإ رظناو) ىلاعت لاق « هنظ ىلع ءانب كلذب

 رئاعش اولحتال) هلوق نآل ؛ ةخوسنم ةيآلاهذه : مهضعب لاقف سانلا فلتخا (ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ناكر اولتقا) هلوقب خوسفنمكلذو 0 مارخلاربشلا ّق لأتقلا ةم رح ىضتقي (مارخلاربشلا الو هللأ

 مارا دجسملا نع نيك رشملا عنم ةمرحىضتقي (مارحلا تيبلا نيمآ الو) هلوقو (مثؤمتدجو ثيح

 نباكن يرسفملا نم ريثك لوق اذهو (اذهمبماعدعب مارحلا دجسملا اوبرةي الف) هلوقب خوسنمكلذو

 ىلاعت هللا نأ : لوألا : ناقيرط مهل ءالؤهو « ةخوسنم ريغ ةب آلا هذه : نيرسفملا نم نورخآ موق

 نيدبملا نم ىدحلا ذخأ انيلع مرحو « نيملسملا نم هتيب دصقي نم فيخن ال نأ ةيآلا هذه ىف انرمأ

 (هللا رئاعش اولحتال) هلوق وبف ةيآلا لوأ امأ , اهرخآو ةيآلا لوأ هيلع ليلدلاو . نيملسم اوناك اذا

 نوغتبي)هلوقوبف ةيآلا رخآ امأو « رافكلاكسنبال مهتاعاطو نيملسملا كاسفب قيلت اهإ هللا رئاعشو

 : ىناهفصأألا اسم وبأ لاق : ىتاثلا . رفاكلاب ال ملسملاب قيلي امتإ اذهو (اناوضرو مهبر نم الضف

 : لئاسم هيفو (اوداطصاف متللح اذاو]إل ىلاعت لاق م

 وه ليقو ءافلا رسكب ءىرقو « لحأو مرحملا لح لاقي مالحأ اذإو : ءىرق «ىلوألا ةلأسملا)

 ءادترالا ع ةزمطأ ا لدب

 عناملا ناك امل ىنعي (مرح متنأو ديصلا لب ريغ) هلوقب ةقلعتم ةيآلا هذه (ةيناثلا ةلأسملا))

 . عنملا لوزي نأ بجو مارحالا لاز اذاف ؛ مارحالا وه دايطصالا لح سه



 د ها اع دلل ني تالد ةززع تا 2

 هرج الواو ا ملح اذإو اناوضرَو م ميد نم ااضف نوغتبب

 20 هب لس هرط شيع ريما

 0 ا نأ مار لا دجسملا نع ا م

 ديد هللا نإ 2 نراَوْدعْلاَو مثالا َلَع اونَواَمَن الَوْىَوُقَلاَو

 فرغ تاما

 ةهمششسملهسشسشسشلل اه د ل سس سلا:

 نوكي نأ زو (ماَرَملا ربتعلا الو) ةلؤوقف» بحجر مرحلاو ةجحلا وذو :ةدنحقلا وذ نه«: لبق 9

 بجر وه دارملا نوكي نأ زوجحيو « سنجلا لع دحاولا مسا قلطإ اك ربشألا هذه عيمج ىلإ ةراشإ

 . ةفصلا هذه ىف ةعبرألا ربشالا لكأ هنآ
 ةرقب وأ ةقان نماهللا .تنب ل] ئنهأام ىدتملا *:ىدخاّولا كاق (ىدهلا الو ) ىلاعت لاق م“

 : رعاشلا لاق .'ىده'ازغجتو ”'ةيده اظلرأ لاق و" .لاذإا: نكت ةيدقق اهدا (ةاشز]

 تادلقم ىدحلا قانعأو يىلصملاو ةكم برب تفلح

 (هلحم غلبي نأ افوكعم ىدهلاو) هلوقو (ةبعكلا غلاب ايده) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ريظنو

 ىهو هريغو ريعبلا قنع ىلع دشت ىتلا ىهو ةدالق عمج دئالقلاو (دئالقلا الو ىلاعت لاق مث

 ةخلامىدحلا لع تفظعو « دئالقلاتاوذ ىلا هنم دارملا : لالا *.ةؤجو ريسفتلا فو. ةزاوهنشم

 اصوصخ اهنم دئالقلاو : ليق هناك (لاكيمو ليربجو) هلوقك ىدحلا فرشأ اهنال اهب ةيصوتلا ىف

 اولحتال و : ىنعم ىلع ىدهلل ضرعتلا نع ىبنلاىف ةغلابم ىدحلا دئالقل ضرعتلا نع ىمن هنا : ىناثلا

 ىبنلا ىف ةغلابم ةنيزلا ءادبإ نع ىباف (نبتنيز نيدبي الو) لاق اك. اهواحت نأ نع الضف اهدئالق
 ىف الإ ةبراحا ىلع نيبظاوم ةيلهاجلا ىف برعلا تناك : مهضعب لاق : ثلاثلا . ابعضاوم ءادبأ نع

 ةندب ارعشم نوكي نأ الإ «هنم بيصأ مرهلا ربشالا هذه ريغ ىف دجو نف :مرحلا ربشالا

 نيملسملا هللا مأف « هل ضرعتيال ذكيخ ؛ تيبلا ىلإ ةرمعب امرحم وأ ؛ مرحلار جت ءاحخل نم ةرقب وأ

 نا

 ىنآ الو : هللا دبع أرقو , مارهلا دجسملا نيدصاق موق ىأ 4 مارا تيبلا نيمآ الوإل لاق مث
 ةفاضالا ىلع مارحلا تيبلا

 : لئاسم هيفو «اناوضرو مهر نم الضف نوغتبي ل ىلاعت لاق مث

 »/ا١ا- -رخف 6١١



 ةيآلا «هللارئاعش اولحنال اونمآ نيذلا اهسأاي» ىلاعت هلوق ١1

 ضال ريشلا لو هلآر :اش اوال اونمآَن 2

 مارخلا تيبلا نيمآ الو دْئالَقْلا الو

 ديالا الو قلها التو مآ رثاء ريفلا/الاو تنل تاغ |واصتالا انونمآ نيذلا اهيأأإ )'ىلانعت هلق
 « مارخلا تيبلا نيمآ لو

 ةيآلا هذه ىف ىهنلاب كلذ دك أ ىلوألا ةيآلا ىف مرحلا ىلع ديصلا مرح امل : ىلاعت هنأ معا

 (هللا رئاعش اولحتال ونمآن يذلا اهسأاي) لاقف ىللاعت هللا فيلاكت ةفلاخم نع

 ؛ةراعش اهدحاو : سرافنبا لاقو . ةريعش عمج اهنأ ىلع نورثك االاو : عمج رئاعشلا نأ ملعاو

 1 لعأ دّقف رغشأ ءىش لكو « مالعالار اعشالاو « ةيلعملا ةرعشملاو « ةلعفم ىنعمب ةليعف ةريعشلاو

 ىمسي ةكم ىلإ ىدهي ىذلا ىدهلاف « ةريعش ىمسي نأ زاج ةمالعإ لع وأ ءىث ىلع املع لعج ءىبث

 شا تاعسي#وازملا فاك رورسفملا فاتخاو.. ايده اهتوك ىلع ةلاد تامالعب ةملعم اهمال رئاعش

 اهدحىتلاهضئارفو هتلارئاعش نم ءىشب اولختالىأ (هللا رئاعش اولحتال)هلوق : لوألا : نالوق هبفو

 « نيعم ءىثب صوصخ ريغ هفيلاكت عيمجىف ماع هللا رئاعشف لوقلا اذه ىلعو « مهلع اهبجوأو هدابعل

 7 تيتا لا صاخ سا هن نازل[ نأ: !ىاايلا و هلا قردا هازئاعش : قسحلا لوقا هن "كرفت

 نم مكمارحإ لاح ىف مكيلع هللا مرحام اولحت ال دارملا : لوآلا : اهوجو اوركذف لوقلا اذه ىلعو

 نومظعيو ايادهلا نودهو تيبلا نوجحب اوناك قيكارذللا نا: نسسابع نتا لاق": ىقاثلاو“: دئصلا

 : ثلاثلا (هللا رئاعش اولحتال) ىلاعتهللا لزنأف « مهيلع اوريغي نأ نودلسملا دارأف «نورحنيو رعاشملا

 لزنأف ءامبب نوفوطي الو جحلا رئاعش نم ةورملاو افصلا نوريال برعلا ةماع تناك : ءارفلا لاق

 : عيارلا . مالاو لاوكلا ليبس ىلع اهعيمج اوتئاو جحلا كسانم نم ءىثكرت اولحتستال : ىلاعت هللا

 :( 2 ةدقعاف] لوق ره ةىدهرابتا معيل دلقتو اهمانسأىف نعطت ايادهلا ىه رئاعشلا : مهضعب لاق

 رك ذ ىلاعت نال فيعض ىدنع اذهو (هللا رئاعش نم ركل اهانلعج ندبلاو) ىلاعت هلوق هيلع لديو

 . هيلع فوطعملل ارياغم نوكي نأ بحي فوطعملاو  ىدهلا اهيلع فطع مث هللارئاعش

 . هيف لاتقلاب مارحلا رهشلا اولحتال ىأ (مارحلا ربشلا الوإإ ىلاعت لاق مث

 نا) ىلاعت لاق ؛ هيف لاتَقلا مرو همظعت برعلا تناك ىذلا ربشلا وه مارحلا ربشلا نأ ملعاو

 (مرح هو نم ارداو تاومسلا قاخ ل هّللأ تاعك أ هاردع اننا هللا دنع راوردعلا ةدع



 را ١٠٠٠ دبا للان __:0: ا ا ل يي يي ال

 2 ار 0 7ر62 را هرو عال 262 3

 «1> دي ريام مححيهللا 0 متأو ديصلا لح َريَغ يلع لام الإ

 : لئاسم هيفو 4( مرح متأو ديصلا لحم ريغ ىلاعت هلوق ءانثتسالا نم (ىناثلا عونلا)

 : اهديص ريغو اهديص نيب قرفلا ركذ ماعنالا ةميبب لحأ امل ىلاعت هنا «ىلوألا ةلأسملا)

 لالح هناف اديص نكي ل امو : مارحالا نودلالحالا ىف لالح هناف ؛ ًادص اهنمناك ام نا انقرعف

 : معأ هللاو اعيمج نيلاحلا ىف

 ةرمعلاو جحلاب مارحالا ىف نولخاد ىأ نومرحم ىأ (مرح متأو) هلوق يناثلا ةلأسملا)

 بتجو بنجم وهف بنجأ :لاقي اك ٠ مر>و مرحووف ةرمعلاو جيجلاب مرحأ : لاقي « امهدحأ وأ

 (اورهطافابنج متنك ناو) ىلاعت لاق . بنج موق لاقي اك مرح موقلاقي « عمجاودحاولاهيف ىوتسيو
 متتأو) هلوقف مرحلا لخد هنأ ىتاثلاو , اذه لوآلا : ناينعم هلفلجرلا مرحأ : انلق اذإ انأ ِلعاو

 جحلاب امرحم ناك نم ىلع مرحب م مرحلاىف ناك نم ىلع ديصلا مرحيف ؛ نيبجولا ىلع لمتشي (مرح

 .ءابقفلا لوق وهو :ةرمعلاوأ

 ةيآلا هذه ريظنو « مرحلا ىلع مارح ديصلا نا ىضتقي ةيآلا رهاظ نأ ملعا (ةشلاثلا ةلأسملا)

 مدع حلا 1 طرشلا ةملكب قاعملاو ٠ طرشلل «اذإ» ناف (اوداطصاف ملل اذإو) ىلاعت هلوق

 ربلا ديص وه امنإ مرخحلا ىلع مرحملا نأ ىرخأ ةيآ ىف نيب ىلاعت هنأ الإ ٠ ءىثلا كلذ مدع دنع

 5 يلع , كرو ةراتسلاو 5 اعاتم هماعطو رحبلا ديبص ل لحأ) ىلاعت لاق ؛ رحبلا ديصال

 . ةقلطملا تايآلا كلتل انايب ةيآلا هذه تراصف (امرح متمدام ربلا

 ماعطلا ركل لحأ : لوقت م (5كل تلحأ) هلوق نم لاحلا ىلع (ريغ) بصتنا« ةعبارلا ةلأسملاإ)

 ٍمعْلاو ٠ ايدعتم الو هيف اطرفمال ءىشلا كل لحا : كلوق لثم وه : ءارفلا لاق . هيف نيدتعم ريغ

 كلذ ؟كل لحال هناف مارحالا لاح ىف ديصلا اواحت نأ الإ ماعنالا ةميهب ل كلن

 . نيمرحم متنك اذإ
 حابأو ؛لاوحألا 2 ىف ماعنالا حا انأاملاست هنأ ىعللاو «ديريام محي هللا نال ىلاعت لاق ب

 ناكص يصختلاو ليصفتلا اذه ىف ببسلاام : لئاق لاق واف ٠ ضعب نود لاوحاأألا ضعب ىف ديصلا

 ؛ هوجولا نم هجوب م هنكح ىلع نكي ملف اهقلاخو ءايشاأللا كلام ىلاعت هنا : لاقي نأ ةياوج

 ةلزتعملا امل ومامإل ةيدوضلاو:ةللث وررلاا ىه ةفيلكتلا نمسح ةلغ نأ: اياك ال زه تلا هارد .

 حلاصملا ةياعر نم



 ةيآلا «ماعنالا ةميهب كل تاحأ» ىلاعتهلوق ١

 نأ كلذ ققح ىذلاو : اولاق . هللا مكحي احابم الالح ميذلا نوكي نأ عنتميف ؛ مكسحلا مدرلا هلالا
 « ابماليإ دصق نم ىلع جتحت ناسل احل الو ء اهسفنأ نع عفدلا نع ةردق احل سيل تاناويحلا هذه

 . حبقأ دحلا اذه ىلإ ةريحلاو رجعلا ىف غلب نم ماليإ نأ الإ حيبق ماليالاو

 هذه نأ مسنال : ةيمركملاتلاقف ةهبشلا هذهببسب ةريثك اقرف اوقرتفا نييلسملا قرف نأ معاو

 ؛ تايرورضلا ىفةرياكملاك اذهو . اهنع حذلا ملأ ع فرب ىلاعت هللا لعل لب . خبذلا دنع ملأت تاناويحلا

 اقحام الو ةيانج اقوبسم نكي مل اذا حبقي امبإ لب ءاقلطم حيبقماليالا نأ ملسنال : ةلزتعملا تلاقو

 جرخي ذئئيحو « ةفيرش ضاوعأب ةرخآلا ىف تاناويحلا هذه ضوعي هناحبس هللا انههو . ضوعب
 نسحب هنأ لوقعلا ىف ررقتام هانلق ام ةحص ىلع لدي ىذلاو :اولاق ءاملظ نوكي نأ نع حذلا اذه

 «ةميظعلا ةعفنملا لجل ليلقلا ملألا لمحت رح اذاف «ةحصلا باطل ةماجحلاو دصفلا ملأ لمحت

 ىف ىلاعت هللا نم فرصت تاناويحلا يذ ىف نذالا نإ : انباحصأ لاقو . يذلا ىف لوقلا كاذكنف

 لع ىف ةروكذم ةليوط ةلأسملاو ٠ هسفن كلم ف فرصت اذا هيلع ضارتعاال كلاملاو ؛ كله

 ِ ملعأ هللاو لوصأللا

 فاضيامنالالحالان األ ؛لمج(ماعنألا ةميهب ككل تلحا) هلوق :مبضعبلاق «ةثلاثلا ةلأسملا)
 سيلو « لعف رامضا نم دب الف هرهاظ ىلع هؤارجا رذعتف تاذلا ىلا فيضأ انههو « لاعفالا ىلا

 اهمظع وأ اهدا عافتنالا لالحإ دارملا نوكي نأ لمتحيف ؛ضعب نه ىلوأ لاعفالا ضعب رامضإ
 تراصف لكلا لمتحم ظفللا نأ كشالو ؛ لكالاب عافتنالا لالحا دارملا وأ ء اه وأ اهفوص وأ

 نأ ىلع لد (نولكأت اهنمو عفانمو ءفد اهيف 5كل اهقلخ ماعنالاو) ىلاعت هلوق نأ الا « ةلمج ةيآلا

 . هوجولا هذه لك نم اهب عافتنالا ةحابا (ماعنالا ةميبب كل تلحأ) هلوقب دارملا

 : ءانثتسالا ىرم نيعون هبقملأ (ماعنالا ةميهب كل تلحأ)هلوق ركذ امل ىلاعت هنأ لعاو

 نم لمجملا مالكلا ءانثتساو « لمجب ءانثتسالا اذه رهاظ نأ ملعاو (؟كيلعىلةءام الا)هلوق : لوألا

 نم ةارملا نأ لع اوعمجأ نيرسفملا نأ الإ ءاضيأ المي ءانثتسالا دعب قبام لعحي لصفملا مالكلا

 امو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح) هلوق وهو ةيآلا هذه دعب روكذملا وه ءانثتسالا اذه

 ىلع حيذامو متيكذامالإ عبسلا لكأ امو ةحبطتلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنختملاو هب هللا ريغل لهأ

 هوجولا عيمج ىلع مهل املالحا ىضتقي (ماعنالا ةميهب مكل تلحأ) هلوق نأ اذه هجوو (بصنلا

 ىلعتحصذ وأ عبسلا اهسرتفا وأ ةحيطن وأ ةيدرتم وأ ةذوقوم وأ « ةتيم تناكنا اهأ ىلاعت هللا نيبف



 ١؟وه ةيآلا «ماعنالا ةميهب كل تكلخاو لاح هلا

 هللا فيلاكت عيمجل دايقتالا مهمزلي هنأ نيفلكملا عيمج ىلع ىلوآلا ةيآلاب ررق امل ىلاعت هنأ معا

 أدبف ٠ ةلصفملا فيلاكتلا ركذ ىف كلذ دعب عرش ٠ ةيلجلا ةدعاقلاو ىلكلا لصالاك كلذو ؛ ىلاعت

 : لئاسم ةيآلاىفو (ماعنألا ةميبم كل تلحأ) لاف تاموعطملا نم مرحامو لحام ركذب

 نالف ىلع مالا مهيتسا : موق نم ؛ ةميبب وهف هل لقعال ىح لك : اولاق «ىلوألا ةلأسملا)

 ربلا ىف عبرأ تاذ لكب مسالا اذه صتخا مث «قيرطلا دودسم ىأ مهم باب اذهو « لكشأ اذإ

 ليخلاو) هلوقىلإ (ءفداهفكل اهقلخ ماعناللاو) ىلاعت لاق ٠ منغلاو رقبلاو لبالا ىه ماعناألاو ءرحبااو

 انيديأ تلمعام) ىلاعت لاقو . ريماو لاغبلاو ليل انيبو ماعناألا نيب ىلاعتقرفف (ريملاو لاغبااو

 اشرفو ةلومحماعنألا نمو) لاقو (نولكأي اهنمو مهبوكر اهنف مهل اهاتللذو نوكتلام ال مهف اماعنأ

 نمو) هلوق ىلإ و (نينثا زعملا نمو نينثا نأضلا نم جاوذأ ةينام) هلوق ىلإ (هللا مكقزر ام اوك

 هناآل رفاحلا ماعنالا مسا ىف لخدي الو : هللا همحر ىدحاولا لاق (نينثا رقبلا نمو نينثا لبالا

 : طولا .ةمودل نمردوحام

 مساماعنالاو « سنجلا مسا ةميبلا نأ :لوآألا : تالاؤيم ةنآلا فل ىف :ليوقتف اذه تنير حاذإ

 : ىناثلا . كردتسم وهو ناسنالا ناويح : لئاقلا لوق ىرجم ىرحب (ماعنالا ةميبم) هلوقف عونلا
 ىرخأ ةيآ ىف لاق ىلاعت هنأ ليلدب امات مالكلا ناكل « ماعنآلا مل تلخأ : ناقزول لاخذ

 : ثلاثلا . ةيآلا هذه ىف ةميهلا ظفل ةدايز ىف ةدئاف ىأف ( مكيلع ىلتامالإ ماعنألا كل تلجأ وز

 ؟ هيف ةدئافلا اف . عملا ظفلب ماعنالا ظفلو « نادحولا ظفلب ةميهبلا ظفل ركذ هنأ

 ءدحاو ءىث ماعنالابو ةميهلاب دارملا نأ : لواألا : نيهجو نم لوألا لاؤسلا نع باوجلاو

 ماعناألا نم ةميهملا هانعمو ؛ ةضف متاك «نم» ىنعمب ةفاضالا هذهو « نايبلل ماعنأألا ىلإ ةميهبلاةفاضإو

 رخآ ءائق ملاعتالاب وا رموق ةميملابالارملا نأ :ىانلا  مهتنعرو ةتاكرورمىتاا قت :انلوتك الا

 ءاهوحتو شحولار قبو ءابظلا ماعناألا ةميهم نم دارملا نأ : لوألا : ناهجو هيفف ريدقتلا اذه ىلعو

 تفيضأف : باينآلا مدعو رارتجالا ىف مئاهبلا سنج نم اهنناديو ماعنالا لثاميام اودارأ مناك
 سابع نبا نع ىور ::ماعنالا ةتجأ مامن اللا ةمّييِب دارملا نأ :,ىتاثلا . ةيباشملا لؤصلل ماعنالا لإ
 ةقع نم اذه: لاقوراهدذب نبابغ نيا دخأف , نينجا اهيا ىف دجون تحد ره نا ام عل

 . همأ ةاكذ هتاكذو : ماعنألا ةنجأ اهنأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نعو . ماعنألا

 . مالا ةاكذب ىكنم نينجلا نأ ىف هللا همحر ىعفاشلا بهذم ةعص ىلع لدي هجولا اذه نأ لعاو

 هب يضربال حيبقلاو « حيبق ماليالاو ؛ مالبإ تاناويحلا حيذ : ةيونثلا تلاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)



 ةيآلا «ماعنالا ةميه 1 كا أو ىلاعت هلوق ١

 066 رم ل تالا

 كلو) هلوق ىف اكو ؛ ةبآلا هذه ىف اي ادوقع فيلاكتلا هذه ىمسي ةرات ىلاعت هنأ ملعاو

 لاقو (كدهعب فوأ ىدهعب اوفوأو) ىلاعت لاق ءادوبع ةراتو (نامبألا متدقع امب مذخاؤي

 ءادأب سمأ هنأ ةيآلا هذه ىف مالكلا لصاحو (نامبآلا اوضقنت الو متدهاع اذإ هللا دهعب اوفوأو)

 اكرثو العف فيلاكتلا

 لاقو ءاغل دلولا عيذ رذن وأ ديعلا موي موصرذن اذا : هللا همحر ىعفاشلا لاق 4( ةيناثلا ةلأسملا)

 نايب ؛ بذلاو موصلاهمزايف يذلا وموصلا رذن هنأ ةفينح ىبأ ةجح . ممصي لب : هللا همحر ةفينح وبأ

 هعوقو نمو موصلا نمةبك ةيهامديعلامويموصو : داولاحبذ رذنو «ديعلاموي موصردتةلالوالا

 ايتآ نوكي بكر ملابىفالاو « دلو لا فهعوةوزهوحبذلا نهةبكر مةيهامدلولابذكلذكو « ديعلا موف

 . ذلاو موصلا امزتلم ةلاحمال نوكي دلولا حبذو ديعلا موي موص مزتلف ؛ هيدرفمزم دحاو لكب

 هلوةلو (دوقعلاب اوفوأ)ىلاعت هلوقل يذلاو موصلا هيلعبحي نأ بجو : لوقنف اذه تبث اذإ

 «كرذنب ف» مالسكاوةالصلا هيلع هلوقلو (رذنلاب نوفوي) هلوقلو (نولعفت الامنولوقت مل) ىلاعت

 صوصخ ىفو ؛ديعلا موي ىف اعقاو موصلا نوك صوصخ ىف 'رذنلا اذه اغل هنأ بابلا فام ىصقأ

 اذهنأ : هللا همحر ىعفاشلا ةجحو . ةجح صيصختلا دعب ماعلا نأ الإ ؛دلولا ىف اعقاو يذلا نوك

 هللا ةيصعم ىف رذن ال» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ًاوغل نوكيف ةيصعملا ىف رذن

 : هللا همحر ىعفاشلا لاقو « تباث ريغ سلجما رايخ : هللا همحر ةفينحوبأ لاق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 اوفوأ) ىلاعت هلوقل « خسفلا مرحب نأ بجو ءارشلاو عيبلا دقعنا امل هنأ ةفينح- ىنأ ةجح ؛ تباث

 ناعيابتملا» مالسلاوةالصلا هيلع هلوق وهو  ربخلاب مومعلا اذه صيصخت ىعفاشلا ةجحو (دوقعلاب

 «اقرفتي ملام امهنم دحاو لك رايخلاب

 : هللادمحر ىعفاشلا لاقو « مارح تاقلطلا نيب عملا : هللاهمحر ةفينح وبأ لاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 (حاكتلا ةدقع اومزعت الو) ىلاعت هلوقل دوةعلا نم دقع حاكتلا نأ ةفينح ىبأ ةجح « مارح سيل

 قبيفعامجالاب ةدحاولا ةقلطلا ىف هب لمعلا كرت (دوقعلاب اوفوأ) ىلاعت هلوقل هعفر مرحب نأ بجوف

 عمجا مرح ول هنأ وهو « سايقلاب مومعلا اذه صصخ هللا همحر ىعفاشلاو ؛ لصألا ىلع اهادع ايف

 . مرحب الف ذفن دقو ذفن امل

 (ماعنالا ةميمب ركل تلحأ ) ىلاعت هلوق



 ش

تمآ نتذلا امأاي» ىلاعت هلوق
 ةيآلا «دوقعلاب !وفاوأ او

 فو

 هس 7

 عادولا ةجح ىف تافرعب تلزنف م ةيآ الإ ةيندم

 حتفلا دحإ تلزن امتايآو
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 ةدئانللا ةزوس

 ةيندم ةنأ رو رششعو ةئام

 «دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهنأ ايل

 :”لكاذتم ةيآلا 5غ

 ءىثلا لصووهدقعلاو (ممدعب نوفوملا) هنمو ؛ هب وأو دهعلاب فو : لاقي (ىلو آلا ةلأسملاإل

 ناكاملو « ماكحالاليبس ىلعمازتلادقعلاو « مازلإدبعلاو ؛ ماكحالاو قاثيتسالا ليبس ىلع ءىثلاب

 بحي هنأ هماكحأةلمج نم ناكو هلاعفأو هماكحأو هتافصو هتاذب ىلاعت هللا ةفرعم نع ةرابع نامنالا

 دَحأ دقعلا اذه ناكف هّضاونو ةماوأو ةقلاكت عيمج ىف ىلاعت هلل دايقنالا راهظإ قلخلا عيمج ىلع

 ابيأاي ىنعي (دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهمأ اي) لاق اذبلف « نامبالا ةيهام قت ىف ةربتغملا روقألا

 ىعم امنإو ؛دوقعلا كلب اوفوأ هللا ةعاط راهظإ ىف دوهعلاو دوقعلا عاونأ منامي متمزتلا نيذلا

 ءينلاب ءيثلا طبرب م ةدابعب ابطبر يلاعت هنآل ةيآلا هذه يف م ادوقع فيلاكتلا هذه ىلاعت هللا

 . قثوملا لبحلاب



 | ةيآلا.«ميلع ءىث لكب هتلاوأواضت نأ كل هللا نيبيد» ىلاعُ هلو 5-95

 ىلاعت هللا ةردق لاك نابي ىلع لمتشم املوأ نأ ىهو « ةبيي ةفيطل ةروسلا هذه ىف نأ معاو

 اهرخآو « ةردقلا ةعسىلع لاداذهو (ةدحاو سفن نم مقلخ ىذلا كبراوقتا سانلا اهيأ اي) لاق هناف

 تبثت اممم ناذللا امه نافصولا ناذهو (ميلع ءىث لكب هللاو) هلوقوهو ملعلا لاك نايب ىلع لمتشم

 ًاداقنم ىهاونلاو صاوألل اعيطم نوكي نأ دبعلا لع بجي امهبو ؛ ةزعلاو ةلالجلاو ةيهلالاو ةيبوبرلا

 .فيلاكلا دكل

 ةنس نم ةرخآلا ىدامج رشع ىناث ءاثالثلا موي ةروسلا هذه ريسفت نم تغرف فنصملا لاق

 , ةنامسمخ و نيعست و سم



 ١ ةيآلا «ريلع .ىث لكب هللاو اكب هللاو اولضت نأ مل هللا نيييد ىلاعت هلوق

 ىلع عقو ناو ؛ دلولاو دلاولا ىوس نم وهف ثراولا ىلع عقو ناف ؛ ثوروملا ىلعو ثراولا
 كله يما نا) لاق مث : دالوألا نم دحأ الو نيدلاولا دحأ هثرب الو تام ىذلا وهف ثوروملا

 (دلو هلسيل) لححو ؛ رهاظلا هرسفي رمضمب ؤرما عفترا (كرتام فصن اهلف تخأ هلو دلو هل سيل

 . دلو ىذ ريغ ٌؤرما كله نا ىأ ؛ ةفصلا ىلع عفرلا

 كلخالا: نأ ىضتقي ةيآلا رهاظ نا : لوألا :"ةقتالم”تادسقت هيف ةيآلا هذه رهاظ نأ معاو

 ,« كلذك مالا سيلو .فصنلا ذخأتال اهتاف دلولا دوجو دنع امأف ؛.دلولا مدع دنع فصنلا ذخأت

 تخالا ناف تنيك ناك نانا #:1دلؤاخللا اوك ال نأ فصتلا حار تجلا نك 07

 ذخأت تخالا ناف دلو تيبلل نكي ملاذا هنأ ىضتقي ةيآلا رهاظ نا : ىتاثلا . فصنلا ذخأت

 كترتال تخالا نأل كلذو. كلاوالو دلو تيئللرن رك ال نأ طرخلإ لب «كاذك نر

 نم وأ :مالاوب آلا رم تخالا هنم دارملا (تخأ هلو) هلوق نأ : ثلاثلا . عامجالاب دلاولا عم

 . عامجالاب ةروسلا لوأ ىف هنكح هللا نيب دق مالا نم خاللاو مالا نم تخالا نال « بآلا

 ملاذا تخالا ثاريم قرغتسي خالا نأ ىنعي (دلو امل نكي ملنا اهثرب وهو ىلاعت لاق مث

 هنأف مالا نم خآلا امأ ء بآلا نم وأ مالاو بالا نم خآلا ذه نأ الا ءفلو تحلل 2

 ٠ تادملا قوكسس ل

 لثم ركذللف ءاسنو الاجر ةوخإ اوناكناو كرت ام ناثلثلا امهلف نيتنثا اتناكن اف إل ىلاعت لاق 5

 طقف ملا نم تخالا ىه تسيل ةروك ذملا تخالا نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذهو (نييثنالا ظح

 ىف ءاسنلا ةروس ىف هللا اطَوَنأ ىلا ةيآلا نا هلآ : هت ى لاق هنع هللا ىطر ىدصلا نإ

 ىلا ةيآلاو ؛ مالا نم ةوخالاو ةجوزلاو جوزلا ىف اهناثو « دلاولاو دلولا ىف اهلوأف « ضئارفلا
 ةروس اهب متخ ىلا ةيآلاو  مالاو بآلا نم تاوخالاو ةوخالا ىف اهلزنأ ءاسنلا ةروس اهم متخ

 . ماحرالا ىلوأ ىف اهزنأ لافنالا

 نبه فاضملا : نويرصبلا لاق : لوألا : هوجو هيفو (اولضت نأ كل هللا نيبيرإل ىلاعتل اقم“

 (ةيرقلا لأساو) هلوةك فاضملا فذح هنأ الإ ءاولضت نأ ةهارك كلها نيبي : هريدقتو فوذحم

 هلوق هريظنو ؛ اولضت الثل مكل هللا نيبي : ريدقتلاو ء فوذحم ىفنلا فرح : نويفوكلا لاق : "قالا

 بحاص قاجرجلا لاق“: :كلاثلا نبالروؤت الثل ئأ ,(الوزت نأ نضرالاو تاومسلا كس هللا ٠١

 اهوبنتجتف ةلالض اهنأ اوملعتل ةلالضاا كل هللا نيبي : مظنلا

 . امد ةفي رحت و [22 هناي نوكف يلع ءىث لكب هتلاو) ىلاعت لاق م“

 ١١)« -رغ ردد



 ةيآلا«ةلالكلا ىف كيتفي هللا لق كنوتفتسي» ىلاعت هلوق ١

 ا | 155لا ىف مكتفي , هللا لق كتوتفسسي 5

 مهل يلا انك نآ دلو ال نكي مل نإ ١ ثري وهو كر م فضن لق تح
 ص

 يملا طَح ُلْم ركذل ءاّسنو الاجر ةوخإ اوناك نإو كر ام نانا

 اا ع ءئق لكب هللاو اولضَت ن أ مكل هللا ني

 وك نيملاعلا لك ىلع ررق املو « بلقلا ىف ناميالا رون عوقول ببس هنأل ًارون هامسو « نآرقلا

 ملسو هيلع هللا ىلص دم ةعيرشب اوكسمتي نأ كلذدعب ممرمأ اعتب اياتكك نإ رقلا نوكاورأل رطار دمع

 هتافصو هتاذىفهللاب اونمآ دارملاو (هب اومصتعاوهلاب اونمآ نيذلا امأف) اقف باوثلاب هيلع مهدعوو

 غزن نع مهنوصيو نامالا ىلع مهتبثي نأ ىف هللاب ىأ هب اومصتعاو . هئامسأو هماكحأو هلاعفأو

 ةمحرلا : ةثالث رومأب دعوف . امقتسم ًاطارص هيلا ميدهيو لضفو هنم ةمحر ىف مهلخديو ناطيشلا

 الو تأر نيعال ام مهيلع هب لضفتيام لضفلاو ؛ ةنجلا ةمحرلا:: سابعنبا لاق . ةيادهلاو لضفلاو

 |مقتسم ًائيد ديري (امقتسم أطارص هيلا مهيدهيو) تعمس نذأ

 انف دا نة امأ و مظعتلاو ةعفنملا نم ةنجلا ىفام لع نالو مح لضفلاو ةمحرلا : ل ققأ

 ةداعسلا وه اذهو ةيرشبلا حاورألا ىف ءايربكلاو سدقلا ملاع راونأ ىلجتب ةلصاحلا تاداعسلا

 0 ف د ةسياح وبزلا ةجيلا نأ ,لاع اين: نيلوالا:نيمقفلا عامي كك نع انوررق .ةيناجواللا

 ةنامسجلا تاذللا

 اهلف تخأ هلو دلو هل سيل كله ؤرما نإ ةلالكلا ىف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي إل ىلاعت هلوق

 ةوخإ اوناك نإو كرت ام ناثلثلا امهلف نيتنثا اتناك ناذ دلو امل نكي مل نإ اهثري وهو كرتام فصن

 4« ملع ءىث لكب هتلاو اولضت نأ ركل هللا نيبي نييثناألا ظح لثم ركذللف ءاسنو الاجر

 رخالا | نوكيل كلذي.اهرخآ متخو لاومالا ماكحأ ىف ةروسلا لوأ ىف ملكت ىلاعت هنأ ملعا

 : معلا لهأ لاق . نيدلل نيفلاخلا قرفلا عم ةرظانملا ىلع لمتشم ةروسلا طسوو ؛ لوالل الكاشم

 ىلا ورز ةتويللا ومنه كرو قرزتلا نهرو ءاتشلا نفر مهاد نيتبآ ةلجاكلا فك رنألاعتامشا"نا

 ىلع عقي مسا ةلالكلا نأ انركذ دقو فيصلا ةيآ ةيآلا هذهىمست اذهلو : ةيآلا هذهىهو فيصلا ىف



 اا ةبآلا .«عبر نم ناهر كءاج دق سانلا امأايد» ىلاعت هلو

 طراطج و

 ل 0 كيلإ ان ريأو خبر نم ناهرب 00 00

 6 89-]آ هادساس روش يسمح 7 للا هر 0 2ك ا 1 7 1 2

 « ١١ /ه» اًميِقَتسم اطارص هيلإ

 . ريغصتلا ىلع (هللا ديبع) هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع أرق «(ةسماخلا ةلأسملا)

 ىف ةفلتخم ةكئالملا تاقبط نأ ىلع لدي (نوبرقملا ةكتالملا الو) هلوق (ةسداسلا ةلأسملا)

 دقو « شرعلا ةلمحو ليئارزعو ليفارساو ليئاكيمو ليربج لثم مهنم رباك الاف ةليضفلاو ةجردلا

 (ةكتالملل كبر لاق ذاو) هلوق ريسفت ىف ةرقبلا ةروس ىف مهتاقبط انحرش

 نم نأ ىنعملاو (اعيمج هيلا مثريثحيسف ريكتسيو هتدابع نع فكتتسي نمورإل ىلاعت لاق مث

 ثيح ةمايقلا موي هيلا مبعمجي ىأ هيلا مرشحي هللا ناف اهنع زتكتسا و هللا ةدانع'نع"فكتتسا

 ائيش مبسفنال نوكلمل

 ركذ لب مهب لعفيام ركذي ل نيربكتسملا نيفكتتسملا ءالوه رشح هنأ ركذ امل ىلاعت هنأ للعاو

 نيعطملا نيم ولا تاون الوأ

 ًارخآ ركذ مث (هلضف نم مديزيو مثروجأ مهفويف تادلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امأف) لاق

 نركتسملا نيفكنتشملا ٍتاقع

 هللا نود نم مهل نودحبالو هلأ ًاباذع مب.ذعيف اوربكتساو اوفكنتسا نيذلا امأو )ل لاف

 نيفكنتسملا باقعىلع نينمؤملا باوث مدق امنإو ؛ هيف لاكشإ ال رهاظ ىنعملاو (اريصن الو ًايلو

 ةرسحلا ىف مظعأ كلذ ناك مهسفنأ باع هدعب اودهاش مث نيعيطملا باوث الوأ اوأر اذإ مهنأل

 اونمآ نيذلا امأف انيبم ارو: كيلا انلزنأو مكبر نم ناهرب كءاج دق سانلا هيأ اي ىلاعت هلوق

 (/|مقتسم ًاطارص هيلا ممدهبو لضفو هنم ةمحر ىف مهلخديسف هب اومصتعاو هللا

 ىراصنلاو دوهياو رافكلاو نيققانملا نم قرفلا عيمج ىلع ةجحلا دروأ امل : ىلاعت هنأ ملعاو

 ةالصلا هيلع دمح ةلاسرب فارتعالا ىلا سانلا عيمج اعدو . باطخلا ممع مهتاهش عيمج نع باجأو

 ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع دم وه ناهربلاو (مكبر نم ناهرب ؟ءاج دق سانلا اهيأاب) لاقف مالسلاو

 وه نيبملا رونلاو « لطابلا لاطيإو قحلا قيقحت ىلع ناهربلا ةماقإ هتفرح نآل اناهرب هامس اميإو



 ةيآلا هلل ًادنع نوكي نأ حيسملا فكنتسي نل» ىلاعت هلوق ١4

 ل ةعطاقلا ةجحلا ماقأ اىلىلاعت هنإ : لوقأ انأو « ةيآلا هذه تازنف ؛ هللادبع نوكي نأ راعب سيل

 كلذو « اهنع باجأو مهتمش ةياكح ىلإ هدعب راشأ هل نبا نوكي نأ زوحي الو « هتلادبع ىيع نأ

 نأ ناكر كانا. عرخ تاكا هنأ قماش اها ر كان )فا طور ركيرامط نما ىلإ قا
 اذه ببسب (حيسملا فكنتسي نل) لاق ىلاعت هنلككف كل خلا فر ءانج اللا قو تاداعلا قراوخ

 تاييغملاب معلا ف هنم الاح ىلعأ نيبرقملا ةكمالملا ناف ىلاعت هللا ةدابع نع ةردقلاو ملعلا نم ردقلا

 ىلع شرعلا اولمح مهنم ةينامت نآل ةردقلا ىف هنم الاح ىلعأو . ظوفحلا حوللا لع نوءلطم مهنأل

 فيكف « هللا ةيدوبع نع اوفكتتسي نل ةردقلاو مولعلا ىف ملاح لاك عم ةكئالملا نا مث . هتمظع

 انلحاذاو ؛ ةردقلاو ملعلانم هعم ناك ىذلا ليلقلا ردقلا اذه ببسب هتيدوبع نع حيسملا فكتتسي

 ةيآلا لمح ناكف « ةلماكة في رش ةرظانمو ةعباتتم ةبسانتم تايآلا هذه تراص هانرك ذام ىلع ةيآلا

 ىلوأ هجولا اذه ىلع

 انركذ دقو . رشبلا نم لضفأ كلملا نأ ىلع ةيآلا هذب. ةلزتعملا لدتسا 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 هوجوب لالدتسالا اذه نع انيجأو (مدآل اودجا ةكئالملل انلق ذإو) هلوق ريسفت ىف اهم مهلالدتسا

 اهيلع رشبلا عالطا نم رك أ تاييغملا ىلع ةكئالملا عالطا نأ لسن انا :انهه لوقن ىذلاو « ةريثك

 ليريجنأ : لاقيو فيك رشبلا ةردق نم دشأ ملاعلا اذه.قف:تفرصتلا لع الل ]لةردق نأ سنو

 مأ ريك أ ةكئالملا تاعاط باو نأ ىف عازنلا اما هحانج نم ةدحاو ةشيرب طول هلوق نئادم علق

 ةيهلإ اوتبثأ امنا ىراصنلا نآل كلذو « ةتبلا كلذ ىلع لدتال ةبآلا هذهو ء رشبلا تاعاط باوث

 ةياشلا هده اظل لختالل هكتإلملا ذأا1اف:0 تاداعلا اقوا قو كوالا نع ربخأ هنأ بيسي ىسع

 لوقت نحنو « رشبلا نم ةردقلا هذه ىفو معلا اذه ىف الاح ىوقأ دكتالملا تناك اذإ ميقتسي امنا
 تاءاطلا ىلع باوثلا ةرثك ىف حيسملا ىلع ةكئالملا ليضفت ةيآلا نم دارملا : لاقي نأ اماف . هبجومب

 ماهوالا ىف ىوق امنا لالدتسالا اذه نأ رهظف , هب قيليالو عضوملا اذه بسانيال امن كلذف

 . ملعأ هللاو عازنلا لحم اوصخلام سانلا نآل

 : ريدقتلا ريصيف حيسملا ىلع نوفوطعم ةكئالملا نأ وهو ؛لاؤس ةيآلا ىف (ةعبارلا ةلأسملا)

 . زئاج ريغ كلذو هلل ًاديبع اونوكي نأ ىف نويرقملا ةكئالملاالو

 نال اقلاو ! قيلرقللا ضاذحت ارا لك الؤردازللا نزكي نأ ::انقدحأ : ناهس هنفاقاوللا

 ىلع هيلع (هلل ًادبع) هلوق ةلالدإ كلذ فذ اديبع اونوكي نأ نوبرقملا ةكئتالملاالو دارملا نوكي نأ

 . زاجبالا قي رط



 ١ ةيآلا «هلل ًادبع نوكي نأ حيسملا فيكنتسي ناد ىلاعت هلوق

 !يذاطللا فقم

 (.ك اريخ اونمآف) هلوق دنع هباصتنا هجو انركذ دقو 8مل اريخ اوهتناإ ىلاعت لاق مث

 نأ هناحبس) هلوقب دلولا نع هسفن هزن مث (دحاو هلإ هلل امإ) هلوقب ديحوتلا دك أ مث

 ىلع ميرم ةروس ىفو نارمع ل 1 ةروس ىف اهانركذ دق دلولا نع هللا هيزنت لئالدو (دلو هل نوكي

 احكي قأاءن رك متن ونلاعفرو «نا» نم ةزمهلا رسكب ,نوكينإ :نسحلاأ رقو . ءاصقتسالا

 ناتامج مالكلاف ريدقتلا اذه ىلعو ء دلو هل نوكيام

 (ضرأألا ىفامو تاوهسلا ىفام هلال ىلاعت لاق مث

 ىف امل اكلامو اكلم هنوك ركذ دلولا نع هسفن هزن عضوم لك ىف هناحبس هنأ ملعاو

 (ادبعنمحرلا ن1 الا ضرالاو تاومسلا ف نم لكنا) ميمىف لاقف ضرألا ىف امو تاومسلا

 ارك قتيعلا اللام ناك ايفان لكل و :لضررألا و تاوسنلا نكن اكلم ني لال 7

 ناك اذإو ؛ تافصلاو تاذلا ىف امهريغنم مظعأ اناكامو ؛ ضرالا ىفو تاومسلا ىف اناك امنأل

 موت اذه عملقعي فيكف هل نيكوام اناكاذإو ؛ ىلوأ امل اكلام نوكي نأبف امبنم مظعأ و هاملاكلام

 ةجوزو دلو هل اممتوك

 ظفح ىفو تاقولخلا ريبدت ىف فاكهناحبس هللا نأ ىنعملاو 4 اليكو هللاب كور لاق م

 هناخبسهنأ نم'نوئملكتملا هركذنامىلإ ةرانثإ قهو ءارخآهلإ ثانثاب لوقلا وا قم. ةججلاخ الن تاندلحأ

 رخآ الإ انضرفولو ؛ ةيهلالاىف ًايفاك ناك تارودقملا لك ىلع ًارداق تامولعملا عيمجب املاع ناكامل

 الإ نوكي ال صقانلاو ء صقن كلذو « هيف ةدئافال الطعم ناكل هعم

 «نوبرقملا ةك:الملا الو هلل ًادبع نوكي نأ حيسملا فكنتسي نرلإل ىلاعت لاق م

 لئاسم هيفو

 تفكت نم ةغللا ىف هلصأو « فنأي نل ىأ فكنتسي نل : جاجزلا لاق (ىلو آلا ةلأسملا)

 لاقو « عنتمي نلو صغنتي نل ىأ (فكتتشي نل) ليوأتف « كدخ نع كعبصأب هتيحن اذإ عمدلا
 نموها لاقف'لاكتتسالا "نع لئششادق و مالا أ تحس, كوع رقما كسلا

 م كفا و6 ءوسادل لاقي نأ, فكدنلاو ”تاكااؤ أل: تيكتن نمرم للا !نهقةيلعام لاك تكلا

 هنع ءوسلا كلذ عفد اذإ

 انبحاص بيعت مل : ٍلسو هيلع هللا لصهتلا لوسرل اولاق نارجن دفو نأ ئور 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هنإ لاق : هلوسرو هتلادبع هنإ لوقت اولاق ؟تلق ءيش يأو : لاق « يسيع اولاق ؟؟بحاص نمو : لاق



 ةيآلا كل ًاريخ اوهتنا ةثالث اولوقتالو دىلاعتهلوق 1

 ليربج ةخفن نع ةرابع حورلاف « نابراقتم حيرلاو حورلا ناف :برعلامالكىف خفنلا وه حورلا ل

 انخفنف) هلوقك اذهو ء هنم وهف هنذإو هللا ىمأب ناك ليربج نم خفنلا كلذ نأ ىنعي (هنم) هلوقو

 ناكذ ميظعتلا ديفي كلذو (حور) ظفل ىف ريكذتلا لخدأ (حو ر) هلوق : سماخلا (انح ور نم اهف

 هسفن ىلإ 2 ةفاضإ (هنم) هلوقو  ةيلاعلا ةيسدقلا ةفيرشلا حاورآلا كف تالا ىنعملا

 . ميظعتلاو فيرشتلا لجال

 رئاسب مكامياك هب اونمآف هللا لسر نم ىسيع نأ ىأ 4« هلسرو هللاب اونمآق ال ىلاعت لاق 2

 .اهلإ هولعجت الو لسرأا

 : ناتلأسم هيفو (مكل اريخ اوهتنا ةثالث اولوقت الوزإل لاق من

 . ميناقألاب ةثالث رهوجلاب دحاو هناحبس هللا نإ اولوقت الو : ىنعملا (ىلوآلاةلأسملا)

 تافصب ةفوصوم اناذ اوتبثأممأ هنم لصحتي ىذلاو ؛ ادج لوبحي ىراصنلا بهذم نأ ملعاو

 ىسيعف لواحلا اهيلع نوزوحي مهنا ليلدب ؛,تاوذ ةقيقحلا ىف ىهف تافص اهو ناومهتأ الإ :ةثالث

 « ىرخأ ةرم ريغلا كلذ قرافت نأو ريغلا ىف لحت نأ اهيلع اوزوج امل الاو ء اهسفنأب مم ىفو

 كلذو ءاهسفنأب ةمئاق ةددعتم تاوذ نوتبثي ةقيقحلا ىف مهنأ الإ تافصلاب اهنومسي اوناكناو مهف

 نوتبثي مهنأ ىلع ةثالثلا انلمحنا امأف (اوبتنا ةثالث اولوقتال و) ىلاعت لاق ىنعملا اذهلف . رفكلا ضحم

 وه الإ هلإال ىذلا هللا وه : لوقن اناو كلذ لوقنال فيك و « هراكنإنكمال اذهف :ةثالث تافص

 همهفنام ريغ ظافلألا هذهنم دحاو لك نم مهفنو ؛ديرملارداقلا ىحلا ملاعلا مالسلا سودقلا كلما

 مزل ارفك تافصلا ددعتب لوقلا ناكولف « كلذالإ تافصلا ددعتل ىنعم الو. رخآلا ظفللا نم

 ريغ املاع ىلاعت هنوك نمموبفملا نأ ةرورضلاب لعن انا ثيح نم لقعلا در مزلو نآرقلا عيمج در

 . ايحوأ ارداق ىلاعت هنوك نم مووفملا

 هوجو ىلع ادتبملا كلذ نييعتىف اوفلتخا مث ءفوذحأدتبم ربخ(ةثالث) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 انتلآ اولوقت الو : جاجزلا لاق :ىتاثلا . ةثالث ميناقالا اولوقت الو ىأرر ةانر كت الل 1 لواللا

 , ةحلأ ةثالث ميرمو حيسملاو هللا نا : نولوقي ىراصنلا نأ ىلع لدي نآرقلا نآل كلذو « ةثالث

 ءارفلا لاق : ثلاثلا (هللا نود نم نيهلإ ىأو ىنوذختا سانلل تلق تنأأ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو

 هذ-م ىلاعت هللا عم ميرهو ىسيع ركذ نآل كلذو (ةثالث نولوقيس) هلوقك هللالث مث اولوقت الو

 نه لقعلا نع ادعبو ةكاكر دشأ ايندلا يف ابهذم يرن الف ةلجابو ؛ نيهلإ امبنوكح مهوب ةرابعلا



 ١ك ةيآلا «كتيد ىف اولغتال باتكلا لهأاي »ىلاعت هلوق

 1 ظيشرلا | كدا نديزس 2ع م

 ا نيل ل مو ؟ تاحكلاصلا اوُلمَعَو

 صصص هريرعاس 0- رع 20

 318 لَو هل نود نم م مك َنودَج 5 اميل ع مبدعي اك
 هر

 « 1 /عد |ريصت

 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امأف ًاعيمج هيلا مرشحيسف نوربكتسيو هتدابع نع فكنتسي

 الو املأ اباذع مهذعيف اوريكتساو اوفكنتسا نيذلا امأو هلضف نم مهديزيو مثروجأ مهفويف

 «اريصن الو ايلو هللا نود نم مه نودجب

 « ةيآلا هذه ىف ىراصنلا عم كلذ دعب ملكت دوهيلا تاهبش نع تاعجل# اكل لاحت هنأ ملعاو

 كلذو « حيسملا ميظعت ىف اوطرفتال ىأ مكتيد ىف اولغتال ىراصتلا نم باتكلا لهأأي : ريدقتلاو

 هميظعت ىف نوغلابي ىراصنلا ءالؤهو « حيسملا ف نعطلا ىف نوغلابي مهنأ دوهيلا نع ىكح ىلاعت هنآل

 (قحلا الإ هللا ىلع اولوةتالو) هلوقو (متيدف أولغتال) ىراصنلل لاق اذهلف ميمذ مثدصق ىف رط الكو

 املو . لاوخ لاه ذهنع هوهزتؤ :هخور وأ: ناسنالا ندي ف داحنالاو لولحلاب هلا اوفصتال د

 هدبعو هللا لوسر ميرم نباىسيع حيسملا نأوهو : قالا قيرط ىلإ مهدشرأو اغلا قيرط نع مب
 (هنم حورو م.م ىلإ اهاقلأ هتملكو) هلوق امأو

 دجو هنأ ىنعملاو (حيسملا همسا هنم ةملكب كرشبي هللا نإ) ىلاعتهلوقىف«ةملكلا» انرسفانأ ملعاف

 لاق مث بارتنم هقلخ مدآ لثمك هللا دنعىسيعلثم نإ)لاق اي ةفطنال و ةطساوريغنمهرأو هللا ةملكب

 اوفصواذإ مهنأ سانلا ةداع ترج هنأ : لوآلا : هوجو هيفف (هنمحورو) هلوقامأو (نوكيف نك هل

 نوكتامإو بالا ةفطن نم نوكتي مل ىسيعناكاملف ؛ حور هنإ : اولاق ةفاظنلاو ةرابطلا ةياغب ًائيش

 ليضفتلا و فيرشتلا(هنم) هلوق نم دارملاو ٠ حور هنأاب فص ومرجال مالسلا هيلع لي ربج ةخفن نم

 ةاننحل انيس ناك ةنأ .: ىاثلا' هقول قا هلذاك هباكتلا كلل ةؤوك داالملا ا هفتا قلتلك اد نا

 انحوأ كلذكو) قآرقلا ةفضق ىلاتت لاق : حور هنأب ف صو كلإذك ناك نمو « مهن :اندأ قاقلخلا

 حورب ممديأو) ىلاعت هلوق ريسفت ىف يق تاةطيو نأ هن حور تلقا نا الل 1

 هللانم ةمحر ىسيع ناك املف «ةادهم ةمحر انأ امنإ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو « هنم ةحرب ىأ (هنم

 : عبارلا ٠ هنماحور ىمسمرجال هايندو مهيد ىف مهحلاصم ىلإ مهدشرب ناكهنأ ثيح نم قلخلا ىلع



 ةيآلا«؟نيد ىف اولغتال باتكلا لهأايدىلاعتهلوق 1
01 

 اعزب وحلا الإ هللا لع اولوتالَو ةتيدف اوان باَتكم لا رح
 مح حرا و1

 تلا تسد | دنا مرا العا بس اود طخ تن

 5 هنم حورو ميرم ىلإ اه رت و ةقم

 نا اوال[ شاناح 5 ان اولوقت الو هلسرو هللا

 هه 77 0-7

 نأ "1 اليكو هللب َيَكَو ضرألا ىف امو تاَومسلا ىفام هلل 00
 كالا ا 2اس

 0 نول ةكتاللا ريا يي واركم نأ حلا فكتتس

 اوئمآ نيا ام «لاكد عج هنلإ ا 1 هتدأبع ن ع 0

 . هير نم قحلاب ءاج هنأ مزايف « قحلا وه اذه نأ ىلع لدي

 ىأ «هيف متنأ امم مكل اريخ نامبالا كلذ نكي اونمآف ىنعي ( مل اريخ اونماف إ) ىلاعت لاق م

 ضراألاو تاومسلا كلام هناأل ,:امبإ نع ىنغ هللا ناف اورفكست ناو « رفكلا نم ةبقاع دمحأ

 تاومسلاىفام هلل ناف : دارملا نوكي نأ لمتحيو ؛ ءىثرىلإ اجاتحمنكي ل كلذك ناكنمو . امهقلاخو

 نأ لمتحيو ؛ مكرفك ول مكيلع ديدشلا باذعلا لازنا ىلع ارداق ناككلذك ناك نمو ؛ ضرألاو

 نوداقنيو هنودبعي ديبع هلو ضرالاو تاومسلا كلم هلف مرفك نا مكنا : دارملا نوكي نأ

 . همكحو هرمال
 نيرفاكلاو نينمؤملاهدابع لامعأ نم هيلع خال |ملعىأ (|يكح اهيلع هللا ناكو ب ىلاعت لاق م“

 وهو «نسحماو ءىبملاو رفاكلاو نمؤملا نيب ىوسي الو مهنم لماع لمع عيضيال (اميكح)و ؛ءىثن
 (راجفلاك نيقتملا لعجن مأ ضرألا ىف نيدسفملاكتاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا لعجبن مأ) هلوقك

 حيسملا امنإ قحلا الإ هللا ىلع اولوقتالو مكنيد ىف اولغتال باتكحلا لهأاي )ل ىلاعت هلوق

 اولوقت الو هلسرو هللاب اونمآف هنم حورو ميم ىلإ اهاقلأ هتلكو هللا لوسر ميرم نبا ىسيع

 ىف امو تاومسلا ىفام هل دلو هل نوكحي نأ هناحبس دحاو هلا هللا امنإ 5ك اريخ اوهتنا ةثالث

 نو نؤيلقملا هكمالملا الو هتن اذبغ ناوك نأ حيسملا فكنتسي نل اليكو هللاب كو ضرآأألا



 ني 0 نم قحلاب لودسرلا ماجن دق سانا اهسأاي» ىلاعت هلو

 رت

 نإَو ملاح ولم ف مكبر نه ق قحلا لوس وا ا

 61٠١ عا/» اميكح اًميلَع هللا َناَكَو ضْرأْلاَو تاومسلا ىفاَم هلل 5

 ةاررلا ك5 ىلاعت 5 نإ : مطوقو ؛ ىسوم ىلع ةاروتاا تلزن اي ءامساا نم ةدحاو ةعفد هناتكي

 دلو نم الإ نونوكي ال ءايينالا نإ : مهوقو « ةمايقلا موي ىلإ خسنتالو لدبتال ىمو» ةعيرش نأ

 دقتعيو الاض ناك نمالالض سانلا دشأ نإآل كلذو (ًاديعب الالض اولض دق) هلوقو ء«دوادو نوره

 هدبج هنك لذبيهنإ مث , هاجلاو لاملا باستك اىلإ لالضلا كلذب لسوتي هنإمث « ق< هنأ هسفن ىف

 تاياخاا ىصقأ ىلإ لالضاا ىف غلب دق هنأ كثال ناسنالا اذبف « لالضلا كلذ لثم ىف هريغ ءاقلإ ىف

 مهلالض ةيفيك ىلاعت فصواملو (ًاديعبالالض اولض دق) مبقح ىف ىلاعتلاق اذهلف ؛ تاياهنلا مظعأو

 ءاقتلاب مبماوع اوملظو هتثعب ركذ نامتكب ادم (اوملظو اورفك نيذلا نإ) لاقف مهديعو هدعب ركذ

 ( ممل رفغيل هللا نكي مل) مهولق ىف تاهبشلا

 اذه ىف طرش رامضإ ىلإ جتحي مل قباسلا دومعملا ىلع (اورفك نيذلا نإ)هلوقانلمحنإ انأ لعاو

 هانلمح نإو اور ا حاج ماوقأ ىلع ةيآلا ىف ديعولا لمحت انآل ؛ ديعولا

 ( منهج قيرط الإ اقيرط مهيدهلالو) لاق مث , ةبوتلا مدع طرش هيف انرمضأ قارغتسالا ىلع

 مهيدهم لب ةنجلا ىلإ ةمايقلا موي مه-دهال ىلاعت هنأ ىنعملاو (آدبأ اهيف نيدلاخ + ىلاعت لاق مث

 مهيدبملال ىنعم هيف لماعلاو ؛ لاحلا ىلع نيدلاخ بصتتا (اريسي هللا ىلع كلذ ناكو) منهج قب رط ىلإ

 مل اي هللا لع كلذ ناكو ؛ فرافلا لع «ادبأ» ثطقاو ؛ نيدلاخ مهب .ةاعن ةلزنمب هنالل

 ارذعتم ناكنإو هيلع اريسي ةياهنلا ريغ ىلإ .ىث دعب ًائيش مهلإ ملألا لاصيإ نقدا ءىث هيلعرذعتيال

 : هريغ لغ
 اورفكت نإو كل ًاريخ اونمآف مكبر نم قلاب لوسرلا مءاج دق سانلا اهأ اب ىلاعت هلوق

 4 امكح املع هللا ناكو ضرالاو “تاومسلا قام:هلل نافذ

 ركذ مهتقيرط داسف نيبو ةريثكلا هوجولا ىلع دوهيلا ةهبش نع تائاشل لات معا

 دق سانلا اهمأاي) لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع دم نيد ىلإ ةوعدلا ىف مهريغ معيو مهمعي امأع اباطخ

 زجعم نآرقلاو.« نآر قلاب. ءاج هنا ::لوآلا : ناهجنو هنف قملا اذهو (مكبر نم قحلاب لوسرلا عءاج

 لقعلاو ؛ هريغ نع ضارعالاو هللا ةدابع ىلإ ةوعدلاب ءاج هنأ : ىتاثلاو .. هبر نم قحلاب ءاج هنأمزليف

 »ه١ -رخق ١١«



 ةيآلا «هللأ لكس نع اودصو اوارفك يذلا نإ» ىلاعت هلوق اد

 «111/» اديعب ٍكدَص ا ََق هَ 0 ع ا اتك نذل ل

 م 6س ص راس هل 0

 اد اقيرط ميد مل الو مه رفع ؛ 1 نكي مل اوماظو اورَمك نيل َنإ

2010 | 

 «!7*» اريسي هلل لع كلذ َنكَو انبي نيدلاخ منبج - قيرطالإ

 لازنالا كلذ ةفص نيب (كيلا لزنأ امب دهشي) : لاق امل ىلاعت هنا «ىلو ألا ةلأسملا)

 : هاما لوق ىرحجم ايراج (هملعب هلزنأ) هلوق راصف ؛ ةغلاب ةمكحو مات ملعب هلزنأ ىلاعت هنأ 0

 ةيامنو نسحلا ةياغب نآرقلا ففصو (هبلعب هلزنأ) هلوق نم دارلاو ؛ نيكسلاب تعطق و مقلاب تبتك

 0 ملعلاو لضفلا لايكب روهشملا لجرلا ىف لاقيام لثم اذهو ؛ لاوكا

 اذه فينصتولا ةليسوو ةل آ همولع ةلمج ذختا هنأىنعي ء هلضفو هءلعلاكب اذه فنصامنإ هنإ : هريرحت

 ملعاهللا و انهه اذكف « نسحلا ةيامنو ةدوجلا ةباغب فينصتلا كلذ فصو ىلع كلذ لديف . باتكلا

 تابثا ىلع لدت اهنآل كلذو « الع ىلاعت هلل نأ ىلع ةيآلا تلد : انباحصأ لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 . لاحت وهو هسفنىلا ءىثلا ةفاضإ مزل هتاذ سفن هبلع ناكولو « ىلاعت هللا لع

 ىلع زجعملا روهظ نال كلذب هل ةكئالملا ةداهش فرعن امناو (نودبشي ةكئالملاو) لاق م“

 املكلذبةلاحال ةكئالملا تدبش دقف كلذب هل هللا دبش اذاو , ةوبتلاب هل دبش ىلاعت هنأ لع لدي هدب

 دات لا يوم كانك قاد ا ول هناك دوصقملا و ؟لوقلا ردا مهنأ نآرقلا ىف تبث

 ىف كنوقدصي عيسلا تاومسلا ةكئالمو « كلذ ىف كقدصي نيملاعلا هلإ وهو ىلاعت هللا ناف مم . لابت

 تفتلي مل نرردخأ عبسلا تاومسلاو !زمزكفلا زا غرخلا 0

 . دوهيلا ءالؤه مهو « سانلا سخأ بيذكت ىلا

 . اذه لثم ىف مالكلا قبس دقو « اديبش هللا ؤكو ىنعملاو 4 اديبش هللاب كو ىلاعت لاق مث

 نذلا نإ ًاديعب الالض اولض دق هللا ليبس نع اودصو اورفك نذلا نإ ىلاعت هلوق

 ناكو ادبأ اهف نيدلاخ منهج قيرط الإ ًاقيرط مه.دهيل الو مهل رفغيا هللا نكي مل اوءلظو اورفك
 4« ًاريسي هللا ىلع كلذ

 نآرقلابو دمحمب اورفك مهنأ دارملاو « ممركذ مدقت نيذلا دوهلا تافص نم اذه نأ معا

 ىنأل الوسر ناكول : محلوق وحن مهمولق ىف تاهبشلا ءاقلاب كلذو « هللا ليبس نع مهريغ اودصو



 الآ ةيآلا كيلإ لزنأ امب دبشي هللا نكلو ىلاعت هلوق
 هس سي ل 3137_2222“ 1 كورس ل ل م م ل ل سل سس سس ل سس سس ل سس م سا يس سلسل سس يسسا

 ندم نا ةكنالملاو نايا أ َكَِلِإ َلَزَأ ام 0 هللا نكل
 9 ل

 6552 ادت هنأ

 دلاذإو نب ذل |ع جتح دق دبعلا نأ ىلع ةيآلا هذهتلد : ةلزتعملا تلاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 ءئقب نسل دانيا اك ءاسيان لع نازل ناو رع ىف فشيلع قضا تعال كن نيرتسملا لسا كك

 لق ةجحل تا (لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الثل) هلوق نآل : اولاق

 ةنسلا لهأ لوق لطبيب كلذو : لسرلا

 : ةلزتعملا تلاق . كتيب امفةجحلاهبشيام ىأ ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الثل دارملا : باوجلاو

 حلصي ناكاذإ لسرلا لاسرإ مدع نآل رئاجريغ قاطي الام فيلكت نأ ىلع ًاضأ ةيآلا ا هده لدتا

 ةضزاغملا هباوجو-« ىلوأ ناك ًارذع نؤكي نآآل ًاكلاص' ةَرَدَقلاَو :ةنكملا مدع:نوكي نأبف ًارذع

 ملعأ هللاو ملعلاب

 («اديبش هللاب كو نودبشي ةكئالملاو هيلع هلزنأ كيلا لزنأ امب دهشيهللا نكل ل ىلاعت هلوق

 : ناتلأسم ةيآلا فو

 و ؛ قبسام ىلع كاردتسا هنال هب أدتبي ال ( نكل ) هلوق نأ لعا «ىلوآلا ةلأسملا)

 لهأ كلأسي) هلوق نع باوج اهرسأب تايآلا هذه نأ : لوآلا : نالوق كردتسملا كلذ

 ًاباتك سيل نآرقلا اذه نأ نمضتي مالكلا اذهو (ءامسلا نم اباتك مهلع لزنت نأ باتكلا

 ءاملا نم هيلع لزني مل نآرقلا نأب اودهش نإو مهنإ : ليق هناكف« ءامسلا نم مهلع الزان

 : موقلا لاق (كيلا انيحوأ انا) لاق امل ىلاعت هنأ : ىناثلا ٠ ءامسلا نم هيلع لزان هنأب دهشي هللا نكل

 (دهشي هللا نكل) لزنف ؛ كلذب كل دهشنال نحن
 ةحاصفلا ىف غلابلا نآرقلا اذه هيلع لزنأ هنأ ببب تفرع امنا هللا ةداهش 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ارجعم كلذ ناكف ؛هتضراعم نع نورخآلاو ولولا نع تسمح ىلا ئعملا ف فرشلاو ظفللا ىف

 نآرقلا لازتا ةطساو# تفرع امنا هتدابش تناك امو. اقداض ىعدملا نوكب ةدابش ةزجعملا راهظإو

 هلزنأ ىذلا نآرقلا اذه ةطساوب ةوبنلاب كل دبشي ىأ (كيلا لزنأ امب دبشي هللا نكل) لاق مرجال

 ل شل

 نانا 4« هيلعب هنأ ىلاعت لاق مث



 ةيآلا (نيرذنمو نر ةيمالسرو ىلاعت هلوق 1١٠١

 هللا ناكو لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الثأ نيرذنمو نيرشبم السر ىلاعت لاق مث

 لئاسم هيفو امكح ع

 هجوالا : فاشكلابحاصلاق : لوألا : هوجو(السر)هلوق باصتتا ىف (ىلوألا ةلأملا)

 : ريدقتلا نوكي نأ : ثلاثلا(السرو)هلوق نم لدبلا ٍلع بصتتا هنا : ىناثلاو . حدملا ىلع بصتني نأ

 ا لعأ هللاو لاحلا ىلع ابوصنم نوكيف السر مهلا اني>وأ

 نم دوصقملا نأ هريرقتو .دوهلاةييش نع باوج اضيأ مالكلا اذه نأ لعا «ةيناثلا ةلأسملا)

 ىلع مثورذني نأو: هللا ةيدوبعب مهاغتشا ىلع قلخلا اورشبي نأ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنالا ةثعب

 لك دقف دوصقملا اذه لصح اذاف , ةثعبلا نم لصالا دوصقملا وه اذهف « ةيدويعلا نع ضارعالا

 نمو:بولطملااذهنايب لع لمتشملا باتكلالازناب لصاح ىلصالادوصقملا|ذهو:بواطملامو ضرغلا

 الزان نوكينأب وءنكيملوأحاولالا ىفاب وكم باكل كلذ نوكي نأ, بولطملا اذه لاح فلتخيال هنأ مولعملا
 ها لوأ ناكل تلضملا لأ فرقا انعم جم كانككلا لاو ] نإ: ليقول لن ؛ قوق[ جنمتوأ دخلا ةعقد

 اذهلو ءاحلوبق مهملع لقثيف نيفلكملا ىلع اهرسأ, تهجوت و فيلاكتلا ترثكةدحاو ةعفد لزناذإب تكلا

 اقرفماجنمباتكلا لزناذإ امأ , فيلاكتلا كلت اولبقي ملودركلا ىلعمالسااهيلع سوه موقرصأ ببسلا

 موقلا نم ةعاطلاو دايقنالا لصحي ذئنيخ « ًاءزخل ًاءزجو ائيشف ائيش فيلاكتلا لزني لب ءكلذك 0

 ادعت بادر كر عال اوه تمكلا كازنإ و لكرل) هيام يوصمملا نأ كاوجلا"اذهز ]اكو

 لازنإ ىف دوهلا حارتقا ناكف «كلذك نكي ملوأ ةدحاو ةعفد باتككلا لزن ءاوس لصاح دوصقملا

 متخ مث « نسحلا ةياغ ىف ةيبشلا كلت نع باوج اضيأ اذهو . ادساف احارتقا ةدحاو ةعفد باتكسا|

 مكنكلو؛ ةردقلا ف نيهرمأل وسرلا نمهنوبلطي ىذلا اذه ىنعي (امكح ًازيزع هللا ناكو) هلوقب ةبآلا

 كإذكفهيولطم ىلا تنعتملا باحيال نأىضتقت هتزعو « زيزع ىلاعتوهو جاجالا ليبس ىلع هومتبلط

 ىطعأ ىلاعت هناأل كاذو ؛مهجاجل ىلع نيرصما وبل كلذ لعفول هنأ, ىلاعتهملعل عانتمالا اذهىضتنقت هتيكح

 معأهلل وجاجللا ورارصالا و ةرباكملا لعهعم اوقب هموقكلذعمو في رشنلا اذه مالسلاهيلع ىموم

 عمسلاب الإ تبثيال ىلاعت هللا ةفرعم بوجو نأىلع ةيآلا هذبب انباحصأ جتحا «ةثلاثلا ةلأسملا)

 سانلل نوكي ةثعبلا لبق نأ ىلع لدي (لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الثل) هلوق نآل اولاق

 هلوقو (الوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امو) ىلاعت هلوق هريظنو «تادابعلاو تاعاطلا كرت ىف ةجح

 نوم كتايآ عبتتف الوسر انيلا تلسرأ الول انبر اولاقل هلبق نم باذعب مهانكلهأ انأ واو)

 يرختو لذن نأ لبق



 غم ةيآلا ءاجلكت ىسوم هللا لكو» ىلاعت هلوق
 ىسومىنأأ5 ةدحاو ةعفد ءامسلا نمباتكب انتأف ًايبن دما, تنك نإ : اولاق دوهيلا ناألكلذو « مهعم

 نقع ل ال ل ده نأ ةبسلاهذه نع باج ىلاعت هللا ؛ ةذحاو ةعفد ةاروتلاب مالساا هيلع

 ناك اذإو « ةدحاو ةعفد ةاروتلا لثم باتكب ىنأ ام مهنم ًادحاو نأ عم السرو ءايبنأ اوناك ميلك

 متخ مث ؛ مبعم ىسوم ركذ رحب مل ىنعملا اذه مالسلاو ةالصلا هيلع ءايين الاءال وه ديدعت نم دوصقللا

 لزنام هنإ مث , هللا دنع نم روبزلا نأب متقرتعا نأ ىنعي (اروبز دواد انيتآو) هلوقب ءايبنألا ركذ

 ىف مالسلا هيلع ىسوم ىلع ةدحاو ةمعفد ةاروتلا تلزنام لثم حاولأ ىف ةدحاو ةعفد دواد ىلع

 نوك ىف حدقيال ةاروتلا تلزن ىذلا هجولا ىلعال باتكلا لوزن نأ ىلع اذه لدف ٠ حاولألا

 ىوق نسح مازلإ اذهو ( هللأدنع نه ةهباتككلا

 عم هل ودق ره 116 اورو تاك 0 . فناتكشلا زر در را : دحللا لما هلل 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 هلوقدنعهيفام انرك ذ دقو « تبتكىنعمم تربزنم هلصأو ؛ بولحلاو بوكرلاو لوسرلاك« لوعفم

 (ريزلاو تانيبلاب اؤاج)

 ةجح « اهحتفب نوقابلاو « نآرَلا لكى ىازلا مضب (اروبز) ةزمح أرق (ةسماخلا ةلأسملا)

 نالفجسنو « ريمألا برض : مطوقك لوعفملا ىف لمعتسا مث ء لصألا ىف ردصم روبزلا نأ ةز>

 مَمَح < هعمج زوجب هناف لوعفملا ماقم مقأ اذإ ردصملاو 5 دبشو داورشلا رد 1 ع مْ |ىسأ راصف

 ىبف نيقابلا ةءارقامأ « بتكلا ىازلا مضي ريزلاو « باتكلا روبزلا . اذهىلعف ؛ بتْكا لع ناكل

 رنتك ] اهب ةرازقلاو © ريشا دل كذا

 (« كيلع مهصصقن مل السرو لبق نم كيلع مهانصصق دق السرو ىلاعت لاق م“

 امنا ىلاعت هنأ ىنعملاو (كيلع مانصصق دق) هلوق هرسفي رمضمب (السر) هلوق بصتتا هنا معاو

 . ليصفتلا ليس لع نيروكاذم ريع نورثك الاو « نآرقلا ىف ءاسنالا ضعن لارحا

 ىموم صخو لسرلاو ءايبنالا ءالؤه لك ثعب هنأ دارملاو «املكت ىسوم هللا كور لاق م
 ةوبن ىف نعطلا في رشتلا اذه مالسلا هيلع ىسوم صيصخت نم مزلي ملو ؛ هعم ملكتلاب مالسلا هيلع

 ةعفد هيلع ةاروتلا لازناب ىسوم صيصخت نم مزلي مل كلذكف « مالسلاو ةالصلا مهلع ءايبنالا رئاس

 اهعأ تاثر ىحيو ميهاربا نعو ؛ هجولا اذه ىلعال باتكلاا هيلع هللا ل ننأ,نميف نعط ةدحارو

 نئفلا بلاخمو نحنا رافظأب ىسوم هتلاحرجو هانعم هللا ملكو : مهضعب لاقو « بصنلاب (هللا لكو) آرق

 : لطاب ريسفت اذهو



 ةيآلا < حون ىلإ انحوأ 6 كللإ اج نأ انإر لاقت هلوق 1

 * ئاسم الا فرو

 نأ سو هيلع هللا لص لوسرلا | ولا دررلا نا ك2 ال لاك هنأ معا (ىلوألا ةلأسملا)

 لجل نكلو داشرتسالا لج أل كلذ نوبلطي ال بمأ هدعب ىلاعت ركذو « ءامسلانم اباتتك ةبملع لزني

 عرش 2 ماقملا اذه لل مالكلا لمار 2 مهحنابقو مهحناضف نم رشا اعاونأ ا جاجللاو دانعلا

 (هدعب نم نييبنلاو حون ىلإ انيحوأ 5 كيلإ انيحوأ انإ) لاف ةبيشلا كلت نع باوجلا ىف نآلا

 هللا نأ ىلعو « ةيآلا هذه ىف نيروكذملا عيمجو ليعمجأو مهاربإو حون ةوبن ىلعانقفاوت انأ : ىنعملاو

 لكلو مهياع تازجعملا روهظ الإ هلسرو هللا ءايبنأ مهتوكب ملعلا ىلإ قيرط الو « مهلا ىحوأ ىلاعت

 نيروكذملا ءالؤه نم دحاو لك ىلع هللا لزنأ امو «نييعتلا لع تازجعملا نمرخآ عون مهنمدحاو

 احداق ةدحاو ةعفد ءاله ىلع باتكلا لازنإ مدعنكي مل ايلف ؛ ىسوم ىلإ لزنأ ام لثم هماعتب اباتك

 هذه نأ انملع ؛ مييلع تازجعملا عاونأ نم دحاو عون روهظ مهتوبن تابثإ ىف ك لب ؛ مهتوبن ىف

 لولدملا تابثإ نأ هبف لوقلا قيقحتو ٠ لطاب ةزجعملاهذه بلط ىلع دوهلارارصإنأو . ةلئاز ةبسغلا

 ةدايزلل ابلط نوكت رخآ ليلدب ةبلاطملاف متو ليلدلا لصح اذا مث ؛ليلدلا توبث ىلع فقوتي

 ناكل هيلع ضارتعاالف « دب ربأم محبو ءاشياملءفي ىلاعت و هناحبسهّللاو ؛ جاجللاو تنعتلل اراهظإو

 روكذملا باوجلا اذهو ءرخآ ازجعمرخآلا لوسرلا كلذو ةزجعملا هذهلوسرلا اذه ىطعأ مل هنأب

 (اعوش ضْرللا اعل رجفت ىح كلا نمو قل اولاقو) لاكك هلو َْق نوكذملا باوجلا وه انهه

 لوسرلاو « ةلاسرلا تيعدا اس ]كنأىنعي (الوسر ارشبالإ تنكح له ىبر ناحبس لق) هلوق ىلإ

 كادت كف بلظتام لك ىأت نأ "امآوب "لكك دق كلذيو ءهقدص لع لدن اةرجسم نم هل نبال

 لا ار كعملا وفر فورا اهد رواىلإ" يتلا وع دمتم تاوج اذهف « ةلاجرلا طارش نم دل

 5 ةيآلا هذه نه

 نأ ميلا ىحوأف) ىلاعت لاق « ءافخلا ليبس ىلع مالعالا ءاحنالا : جاجزلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 لاقو (ى اونمآ نأ نييراوحلا ىلإ تيح وأ ذإو) لاقو « مهلا نانثأ ىأ (ايشعو ةركب اوحبس

 هناسل ىلع ىلاعت هللا عرش ىن لوأ هنآل حون رك ذب ىلاعت أدب امإ اولاق «ةثلاثلا ةلأسملا )

 رك ذلاب نييبنلا ضعب صخ مث (هدعب رم نييبنلاو) ىلاعت لاق مث ؛ مارحلاو لالحلاو ماكحألا
 (لاكيمو ليربجو هلسرو هتكئالمو) هلوقك ممريغ نم لضفأ مهنوكل

 ىسوم ركذي لو رشعانثا مالسلا هيلع يسوم ىوس ةبآلا هذه يف نيروك ذملا ءايبنألا نأ ملعاو



 ل ةيآلا «حون ىلإ انيحوأ ا كيلإان.حوأ انإ» ىلاعت هلوق

 2-2 مو 2 6 مو سم ه2 سمع م ن0 مما هع

 يح هد نم يبا 2 : َلِإ انيحوأ اك َكِلإ انيحوأ 0

 3 را أ 00 6

 سدوبو بوباو ىَميِعَو طابسألاو َبوُقعَيَو قاَحسِإَو َليعاممإو مههاربإ

 2 ها ,هارك اع 6 عض ه2 ل اك ردا 2 ل ل م ال ما

 كيلع مهانصصق 2000 دم اروز دواد انيتآو ناملسو نوراهو

 ءور م 2 را لا ل ا ا روس

 0 ملكو َكِيَلع مبصصقت مل الس رو لبق وم
 البر كد | اميلكت

 رد يمي ه-آ انلا سس نز م

 ازيزع هل َناكولسرلا دبة جَح هلل َلَع سانلل َنوكي التل نيرذنمو نيرشبم

- - 

0 
 اه

- 

 الوأ نيبف كلذ حرش مث , علا فنيخسار مهنوكب مبفصو ىلاعت هنإ : لوقنف اذه تفرع اذإو

 هلوق نم دارملاوبف هللا ماكحأب مبملع امأف . ماكحأألا كلتب نيلماعو ىلاعت هللا ماكحأب نيملاع مهنوك

 هلوقب دارملا وهف ماكحالا كلتب مهلمع امأو (كلبقنم لزنأ امو كيلإلزنأ امب نونمؤي نونمؤملاو

 فرشأ ةالصلان آل تاعاطلا فرشأ امهنوكلركذلاب امهصخو(ةاكرلا نوتؤملاو ةالصلانيميقملاو)

 نيلماعو هللا ماكحأب نيملاع مهنوك حرش املو : ةيلاملا تاءاطلا فرشأ ةاكرلاو ؛ ةيندبلا تاعاطلا

 املا وه الل ملعلاف  داعملاو أدبملاب اعلا فراعملا فرشأو « هللاب نيملاع مهنوك كلذ دعب حرش اهب

 ماسقالا هذه حرش الو (رخآلا مويلاو) هلوق نم دارملا وه داعملاب ملعلاو (هللاب نونمؤملاو) هلوقب

 لاوحأبوهللاب نيملاع مهنوكرهظو ' اهب نيلماعو ىلاعت هللا ماكحأب نيملاعزيروكذملا ءالؤهنوك ربظ

 نال معلا ىف نيخسار مبنوكح رهظ فراعملاو مولعلا هذه تلصح اذاو «؛ داعملا

 كتلوأ)هلوقب مهنع ربخأ مث « ةجردلا ولعو لامكلا ىف ماقملا اذه زواجتي نأ هنكحمبال ناسنالا

 (امظعارجأ مهيتؤنس

 مهاربإ ىلإ انيحوأو هدعب نم نيببنلاو حون ىلإ انيحوأ اك كيلإ انيحوأ انإ )/ ىلاعت هلوق

 دواد انيتآو ناملسو نورهو سنوبو بويأو ىسيعو طابسالاو بوقعيو قحسإو ليعمسإو
 السر املكت ىسوم هللا اكو كيلع مبصصقت ملالسسرو لبق نم كيلع مهانصصق دق السرو اروبز

 (امكح ازيزع هللا ناكو لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الثل نيرذنمو نيرشبم



 ةيآلا «نونمؤملاو مهنم ملعلا ىف نوخسارلا نكلر ىلاعت هلق م

 ةيفتسو انل فضلا ىف درا :الاقاممنأ ةشئاعو نايع نعا ىو : لالا : لاوقأ هيفف

 . اهتسلاب برعلا
 سو هيلعهتلا لصهللالوسر نع رتاوتملا لقنلاب لوةنم فحصملا اذه نآل ديعب اذه نأ لعاو

 « ةالصلا لضف نايبل حدملا ٍلع بصن هنأ : نييرصبلا لوقوهو قاثلا , هيفنحللا توي نكمي فيكف

 ىلع هبصنت نأ كلو « ديزل ةفص هنوكل ميركلا رت نأ كلف ميركلا ديزب تررم :تاق اذا اولاق

 ىف نيمعطملا كموق ىتءاج : لاقي اذه ىلعو , محركلا وه ريدقت ىلع تعفر تْئش نإو « ىنعأ ريدقت

 دئادشلا ىف نوثيغملا مثو لحلا ىف نيمعطملا ىنعأ كموق ىنءاج ريدقتلاو ؛دئادشلا ف نوئيغملاو لحما
 قف قايكللا نعط « ةاكرلا "نوتولا مهو ةالصلا نيميقملا ىعأ : ةيآلا ريدقت انهه اذكف

 متي ل انههو « مالكلا |مامت دعب روكي امنإ حدملا ىلع بصنلا : لاقو لوقلا اذه

 (امظعارجأ مههتؤنس كئلوأ)هلوقوهربخلاو ءربخلل رظننم( معلا فنوخسارلا نكل)هلوقنآل « مالكلا

 (نونموي)هلوق وه ربخلا نأ انيب نال (كئلوأ)هلوق دنع الإ متي مل مالكلا نأ لسنا : باوجلاو
 وه لوقلا اذبف ؟هعانتما ىلع ليلدلا امو ؛ربخلاو مسالا نيب حدملاب ضارتعالازوحيال م اهأر

 "30 ده اعلا

 هلوق ىفءامد لع فطعلاب ضفخ نيميقملا نأ وهو «ىاسكلا رايتخا وهو «ثلاثلا لوقلاوإ)ل

 نم لزنأ امو كيلإ لزنأ امب نونمؤي نونمؤملاو : ىنعملاو (كلبق نم لزنأ اموكيلإلزنأ امب)
 نيميقملاب دارملاو (ةاكرلا نوتؤملاو) هلوق (نونمؤملاو) هلوقلبع فطع مث ؛ ةالصلا نيميقملابو كلبق

 مهيلع ءاييناألا ةروس ىف ىلاعتلاق . ةالصلانم مهنم دحأ عرش لخب ل هنأل كلذو « ءايبنآألا ةالصلا

 :ليقو (ةالصلا ماقإوتاريخلا لعف مهلإ انيحوأو) مهنم ادادعأ ركحذ نأ دعب مالسااو ةالصلا

 نوحبسي مهنأو نوحسمملا مهو نوفاصلا مهنأب هللا مهفصو نيذلا ةكئالملا ةالصلا نيميقملاب دارملا

 « بتكلاب نونمؤي ىنعي (كلبق نم لزنأ اموكيلإ لزنأ امب نونمؤي) هلوقف ؛ نورتفيال راهنلاو ليللا
 نوميقملاو) دوعسم ن.هللا دبع فحصم ىفءاج : عبارلا . لسرلابنونمؤي ىنعي(ةالصلانيميقملاو)هلوقو

 . ققثلا ىسيعو ىردحجلاو رانيد نب كلام ةءارق ىهو «؛ واولاب (ةالصلا

 . طقف ىلاعت هللا ماكحأب ءاملعلا : لوألا : ماسقأ ةثالث ىلع ءاملعلا نأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا)

 قيرفلاامأ ؛ هللا تاذب وهللا ماكحأب ءاملعلا : ثلاثلاو . طققف هللا تافصو هللا تاذب ءاملعلا : ىناثلاو

 هتافصبو هللا تاذب نوملاعلا مهف ىناثلا امأو « هعئارشو هفيلاكتو هللا ماكحأب نوملاعلا مهف لوألا

 هده لاب: ءكانجلا 00 مهو نيلماعلاب نوفوصوملا مهفشلاثلا امأو « ةعنتمملاو ةزئاجلاو ةبجاولا

 «ءاربكلا قفارو ءاكحلا طلاخو ءابلعلا سلاج» هلوقب سو هيلع هللا ىلص ىنا راشأ ةئالثلا ماسقألا



 ٠ ةيآلا «نونمؤملاو مهنم معلا ىف نوخسارلا نكلا ىلاعت هلوق

 0 كن 31 ام نونو َنونمْوملاَو مه 0 معلا ف 3 روس 0 ل
 هر ا ا

 يذوب ساو هكا نوب وأو ةلَصا يميل َكلبَق نم لن
 سل < همه ه6

 ١12 [ملظع ارجأ مهيتونس َكَوأ رخآلا

 هديدشت هببفع ركذ محاعفأو نيرفاكلا حتابقو دوهلا لامعأ حتاضف حرش امل ىلاعت هنأ ملعاو

 تابيط مهلع مرح ىلاعت هنأ وهف ايندلا ىف مهيلع هديدشت امأ ٠ ةرخآلا ىفو ايندلا ىف مهيلع ىلاعت

 نهو رفظ د لم انمرح اوداه نيذلا ىلعو) رخآ عضوم ٌّق ىلاعت لاق 7 كاذ لبق م ةللح 00

 ماني زج كلذ مظعب طلتخااموأ اياوخلا وأ امهروبظ تامح امالإ امهموحت مهيلع انمرح منغلاو رقبلا

 تاديدشتلا هذهل ةبجوملا ةلعلاك وه ام نيب ىلاعت هنإ مث (نوقداصل انإو مهيغب

 امأ : قملا نيدلا نع ضارعالاو ؛ قاخلل لظلا : نيعون ىفةروصحم بونذلا عاونأ نأ ٍلعاو

 بلط ىف صرحلا ةياغ ىف كلذ عم مهنإ مث (هللا ليس نع مهدصي 1 هلوقب ةراشالا هيلاف قاخلا لظ

 مبلكأو) هلوقب دارملا وهو ةوشرلا قيرطب ةراتو « هنع اوبن مهنأ عم ابرلاب هنولصحي ةراتف « لاملا

 ىه ةعبرألا هذبف (تحسلل نولاكأ بذكلل نوعامس) ىلاعت هلوق هريظنو (لطابلاب سانلا لاومأ

 هذ مدعت ىنذلا وهف اندلا َّق ديدشتلا 8 0 ةرخآلا قو ايندلا ىف مب ملع ديدشتلل ةيجوملابونذلا

 مهعم نب م نيرفاكلل اندتعأو) هلوق نم دارا وهف ة ةرخآلا ف ديدنشتلا 9 ؛ مهلع تاسطلا مر نم

 مهنم نينمؤملا ةقيرط فصو دوهلا نم لابجلاو رافكلا ةقيرط فصو امل ىلاعت هنأ ملعاو

 كلف نمل تا امو كلان 11 نا فنرونمؤملاو مهنم ملعلا ىف نونعارلا نكلإل لاقف

 (امظعأر 3ك مهد قنس تعلو | رخآلا مويلاو هللاب نّونموااو ةاكرلا نوتّوملاو ةالصلا نيميقملاو

 ل ع ةيالا كر

 نوتباثلا لعلا ىف نوذعارلا هباحصأو مالس نب هللادبع كلذ نم دارملا نأ معا ( لوألا ةلأسملا)

 ككشتي الهنافلدتسملا امأو « كنغي ككشاذإ تلح ن وك, كلقملا نأب نولدتسملا ةقشحلاف مهو ؛ هيف

 راصنالاو ن.رجأمملا نم نينمؤملاو أ مهنم نينم وما ىنعي 2 نونمؤملاو كوادسملا مه 1 8 ةتبلا

 (ةاكرلا نوتؤملاو ةالصلانيميقملاو) هلوق امأو : هربخ (نونمؤي)و ءادتبالا لع نوخسارلا عفتراو

 1١١( < كح أ ؛د



 ةيآلا «اوداه نذلا نم مظيفد ىلاعت هلوق ٠١4

 دي ةكي هنرر م 2

 نع مهدصبو مل تلح د تأبيط مييَلع انمرح 2 نيذأا نم لظبف

 رو 6اس لس لس ذل

 سانلا َلاَومأ مهلك أَو 07 لا مهْذَخَأَو <41 .» اريثك هللا لييَس

 < © < همس م

 ؟ةدعامللا اَدعمم نيرفاكلل اًندتعأَو لطأبلا

 ىوتساف «ناميالا كلذ مهعفني ال ثيحنكلو « هب نونمؤي باتكلا لهأف هللا دبع هنأ تنمآ : لوقف

 ىف تكتي ذسخاف ةيفنحلا نب ىلع نب دم هب ىتثدح : تلقف ؟ اذه تاقن نمع : لاقو الاج جاجحلا

 نافذ : ةمركعهللاق كل ذكهرسفهنأ سابعنب|نعو . ةيفاص نيعنماهتذخأ دقل : لاقمثبيضققتب ضرأألا

 لد. و« +؛نمؤيىتحهحورجرخت الوءاوملا فاهم ملكتي : لاق عبس هلك آر قرحازأ كريبمعتت نارغ

 لبق هب نونمؤيسالإ دحأ مهنم نإو ىنعم ىلع نونلا مضب (هنوم لبق هب ننمؤيل الإ) ىبأ ةءارق هياع
 ىسيعب مهناماب ىلاعت هللارابخا ىف ةدئافلاو :فاشكلا بحاصلاق ؛ عمجلل حلصي اد مهتوم

 ناميالا كلذمبعفنيام لاح هباونمي نآلف ةلاحالدب نامبالا نم ديالهنأ اوملعىتمممأ مهتوم لبق

 . نامبالا كلذ مهعفني الام لاح هب اونمؤي نأ نم ىلوأ

 ؛ىسيع توم لبق ىأ (هتوم لبق) هلوق نأ : لاؤسلا لصأ نع باوجلا ىف «ىناث'ا هجولاوإ)ل

 | لإ نبا ونه نا وب ديال ها وون ناز ىف نر دوتعوم ن ونوكي نيذلا ةباتكلالهأ نأ ةارلاو

 ثيحب وأ فيلاكتلا عافترا دنع لزني امنإ هنأ الإ ايندلا ىلإ ءامسلا نم هلوزن عنبالهنإ :نيماكتملا

 نوكي نأ امإ ناكل مالسلا هيلعىسيع هنأ فرعي هجو ىلع فيلاكتلا ءاقب عم لزن ول ذإ ء فرعيال

 لاكشالا اذهو :ءايبنألا لعزئاج ريغ كلذو ىن ريغوأ « مالسلاو ةالصلا هيلع دمع دعب ىنالو ًايبن

 ؛ ةدملا كلت تبتنا هثعبم دنعف « ٍلسو هيلع هللا ىلص دم ثعبم ىلإ ءاسنالا ءابتتأ نال فيعض ئدنع

 . مالسلا ةالصلا هيلع دمحم ًاعبت هلوزن دعب ريصي نأ دعبي الف

 هوبذك مهنأ دوهبلا ىلع دهشي : لبق 4 ًاديبش مييلع نوكي ةمايقلا مويول ىلاعت لاق مث

 . هتمأ ىلع دهاش ىن لك كلذكو « هب اوكرشأ مهنأ ىراصنلا ىلعو هيف اونعطو

 لسييس نع مثدصإو رمل تلحأ تابيط مهلع انمرح اوداه نيذلا نم ملظبف> ىلاعت لاق م

 مهنم نيرفاكلل اندتعأو لطابلاب سانلا لاومأ مبلك أو هسدع اوبن دقو ابرلا مهذخأو ًاريثك هلل

 4/ملأ ًاباذع



 ةيآلا تع ناكو» ىلاعت هلوق
 ٠

 لبق هب سَ الإ ب كلا لهأ قل مه نإو ومد ايكعاز زيزع ا ناكو

 حبال ه 46سرع  وا 2

 دود اديهش مب مع كيكف ةمايقلا يا 1

 ىف هلوق ةيآلا هذه ريظنو :ةيآلاهذبب تباث ءامسلا ىلإ مالسلا هيلع ىسيع عفر (ةثلاثلا ةلأسملا)

 عر ذ امللاس هنأ ملعاو (اورفك نيذلا نم كرهطمو ىلإ كعفارو كيفوت» ىنإ) نارمع لآ

 هيلا هعفر نأ ىلع كلذ لد هيلا هعفر هنأ ةنحماو ءالبلا نم ةريثك عاونأ ىسيع ىلا لصو هنأ حرشام

 باب كيلع حتفت ةيآلا هذهو « ةيناهسجلا تاذللا نم اهيف لك نمو ةنجلا نم باوثلا باب ىف مظعأ

 هنالك اداعشلا ةقازعم

 «امكح ازيزع هللا ناكوزإ ىلاعت لاق مث

 ىلا ايذدلا نم ىسيع عفر نأ ع اذه هبنف؛ معلا لام ةمكحلا نمو «ةردقلا لاك ةزءلا نم دارملاو

 وهو « ىتكح ىلاو ىتردق ىلا ةبسنلاب هيف رذعت ال هنكل رشبلا ىلع رذعتملاك ناك ناو تاومسلا

 ةردق ىلا ةبسنلاب ازذعته ناكناو ءارسالا ناف (اليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس) ىلاعت هلوق ريظن

 ءافاعس قملاةردق ىلإ ةيسنلاب لسنا كل

 نوكحي ةمايقلا مويو هتوم لبق هب ننمؤيل الا باتكلا لهأ نم ناو ىلاعت لاق 5
 «اديهش مهيلع

 مالسا هيلع ىسيعلتق اودصق مهنأ حرشو م مهلاعفأ حئابقو دوهيلا اضف ركذ امل ىلاعت هنأ معاو

 ىلاعت نيب بتارملا لجأو بصانملا مظعأ ىسيعل لصح هنأو ؛ دوصقملا كلذ ممل لصحام هنأ نثناو

 هب نهؤي نأ دعب الا ايندلا نممهنم دحأ جرخال هتوادع ىف نيغلابم اوناك نيذلا دوويلا ءالؤه نأ

 (هتوم لبق هب ننمؤيلالا باتكلا لهأ نم ناو ) لاقف

 دحأامو : ريدقتلاراصف(اهدراو الا مكنم ناو) هلوقك ةيفانلا ءام» ىنعمب «ناد ةيلكانإ ملعاو

 مالا هيلع ىسيعب نونمويالو نوتومب دوهبلا رثك أ ىرنانا مث . هب ننمؤيلالا باتكلا لهأ نم

 امتأرقام ىا جاجحلا لاق : لاق بشو> نب رهش نع ىورام : لوآلا . نيهجو نم باوجلاو

 نإ : تلقف : كلذ هنم عمسأالو ىدوهيلا قنع برضأ ىلاف ةيآلا هذه ىنعي ؛ ءىث اهنم ىسفن فو الا

 تبذكف ابن ىسيع كاتأهللاودعاي اولاقو « هربدو هبجو ةكئالملا تبرضتوملا هرضح اذإ ىدوهلا



 ةيآلا «هيلا هللا هعفر لب انيقي هولتقامو »ىلاعت هلوق ٠١

 ةهرعارا ا" راجت -أ ضاع رب زب 2 سا

 همأإ هللا هعفر لب 1١< هاد 5 هولتقامو

 . هيف مهفالتخا فرس ا بيتو ايست ا اذه ناكنا : اولاق
 عابتاو « نظلل عابتا سايقلاب لمعلا : اولاقو ةيآلا هذهب سايقلا ةافن جتحا 4ةيناثلا ةلأسملا )

 ادم روراوة يزتالاب مذلا ض ةكااقاو هسا هنآ :لالوي ا قانآب اك ىف مومذم نطلا

 ماعناألا ةروس ىف لاقو (نظلا عابتا الإ لع نم هب ملام) لاقف اذهب مذلا ضرعمفف انبه ىراصتلاو
 ننظلا نإو) ىرخأ ةيآ ىف لاقو (نودرخال مث نإو نظلا الإ نوعبتي نإ) رافكسا ةمذم ىف

 مومذم نظلا عابتا نأ لع لدي كلذ لكو (اًديش قا نم ىنغيال

 لمعلا ىلع لد امل عطاقلا ليلدلا ناف . نظلا عابتا سايقلاب لمعلا نأ ملسنال : باوجلاو

 ثحبهيفو روغ هل مالكلا اذهو . انونظمال ًامولعم سايقاا نم دافتسملا مكحلا ناك سايقلاب

 هيلا هللا هعفر لب 6 هولتق امو لايك لاق مث

 ؛ لعفلا د نيب 0 لتقلا مدع نيب : ها ص رط] : نيهجو لمتح ظفللا أآذه نأ معاو

 ريخأ مث ءالمأ هولتق له هنأ ىف نوك اش مهنأ ربخأ ىلاعت هنأ : ىنعملا نوكي لولا ريدقتلا ىلعف

 ؟هولتق له هنأ. ىف نوك اش مهن انما نازك اكل ريدقتلا لعو ؛هولتقام مهن لصاح ن «ةيلانأب ًادمي

 نيد يا ضغشلا كلذ اولق مسمنأب كلذ دكأ مث

 لي) هدعب لاق ىلاعت هنالىلوأ لوألا لامتحالاو ءال مأىديع وه له هنأ ىف نيك اش اوناكهواتقام

 لتقلامدعب نيقيلاو عطقلا مدقت اذإ مصي امإ مالكلا اذهو (هيلا هللا هعفر

 لئاسم هيفف (هيلا هللا هعفر لبرإ هلوق امأ

 نوقابلاو ءارلا ىف ماللا ماغداب (هيلا هللا هعفر لب) ىناسكسااو ورمعوبأ أرق 4 ىلوآلا ةلأسملا)

 2 امف كتل لوصح ماللا نه ىوقأ ةارازلو ءارلا نم ماللا جار برق امجد 0 ماغدالا كرت

 ' ماللاو ءارلا نأ نيقاللا ةجحو « لضفاللا ىف مغدي صقنالا نال ماللا ىف ءارلا ماغدإ زحي مل اذه

 ماغدالا كي ىلوألاف نيشان نافرح

 ةهجلا تايثإ ىف (هيلا هللا هعفر لب) ىلاعت هلوقب اوجتحا ةبيشملا (ةيناثلا ةلأسملا)ل

 عجرت هللا ىلاو) هلوقك ىلاعت هللا ريغ كح هيف ىرحبال عضودىلا عفرلا دارملا : باوجلاو
 تقولا كلذ ىف ةرجحلا تناكو (هلوسرو هللا ىلإ ًارجاهم هتيب نم جرخت نمو) ىلاعت لاقو (رومألا

 (ىر ىلإ بهاذ ىنإ) مهاريإلاقو ةنيدملايلا



 قيال ببببجبجبججك

 د ةيآلا عهنم كشؤل هيف اوفاتخان يذلا نإود ىلاعت هلوق

 نّظلا عابنا لإ لع نم هب مَللَم هْنم كش ىنل هيف اولا َنيِأ َنإَ
 ما -

 نظلا عابتا الإ مع نم هب ملام هنم كش ىنل هيف اوفلتخا نيذلا تإوزإل ىلاعت لاق مث

 ::ناتلأليم فو

 ىراصناا مثمهنأ : لوألا : نيلوق(هيف اوفلتخا نيذلا ناو) هلوقىف نأ لعا (ىلوألا ةلأسملا

 « ةيروطسنلا : ةثالث ىراصنلا قرف راك نأ الإ ؛هوملة دوهيلانأ ىلع نوقفتم مرسأب مآل كلذو

 رثك أو « هتوه ال ةهج نم ال هتوسان ةهج نم بلص حيسملا نأ اومعز دقذ ةيروطسنلا امأ

 لب لكيملا اذه نع ةرابع سيل ناسنالا نأ تبث هنآل : اولاق :لوقلا اذهنه برقيام نور ءاكحلا

 ىف ريدم وهو هتأذ ىف درع احا رهوج امإو؛ هي ارذبلا اذه ىف باسنم فيرش مسجامإ ود

 ماليسأاهيلع ىدع ةقيقحلا َْ ىىه لا شيتا اأو 2 لكيملا اذه ىلع 5 لتملاف 84 نديلا اذه

 هسفن نا :لوقن انأل ؟ صيصختلا اذهل هجولاافف كلذك ناسنا لكف :.لاقيال هيلع ذروام لتقلاف

 : ةكئالملا حاورأ نم برقلا ةميظع ةيهلالا راونالاب قارشالا ةديدش ةب وامس ةيولع ةيسدق تناك

 نع لاصفتالا دعب اهنا مث «ندبلا بيرختو لتقلا ببسإ اهملأت مظعي مل كلذك تناك ىته سفنلاو

 مولعمو ؛ كانه اهتداعس واهتجهم مظعيف لالجلا ملاعراونأو تاومسلا ةحسف ىلا صلختت ندبلا ةبلظ

 ىلا مالسلا هيلع مدآ ةقاخ ادبم نم ةلصاح ريغ ىه لب سانلا لكل ةلصاح ريغ لاوحالا هذه نأ

 . ةلاخلا هذبب مالسلا هيلع ىسيع صيصخت ىف ةدّيافلا وه اذهف ؛ نيليلق صاخشأأل الإ ةمايقلا مايق

 ةرشانللا. ال ؤوحشلاو قفانتحالاب اخاؤهاللا 31 الص ؟علظلاوو لتقلاا"١رلاك مالا ا

 اذهف 4 تار نم دلوةه رهوج وه ىذلا حيسملاب اعقو بلصلاو 0 5 ةيب وقعيلا تلاقو

 هيف اوفلتخا نيذلا عيمضأو) هلاوق نم دارأأ وهو. بالا اذهر قا ىارافمتلا بهاذم حرش وه

 (هنم كش ف
 أولتو أ مهنأ - لوألا : ناهجو هيو 4 دوملا م اوفلتخا نيذلاب دارملا أ «ىنثلا لوقااوإ

 الف ؛ مالسلا هيلع ىسيع دسج هبش هيلع قلي لو ههجو ىلع قلأ دق هبشلا ناكدب هبدشملا صخشلا

 دوهلا لإ: ىذسلالاق + قاثلا !زةنيغ دسجلا نسما ىطيقدجو ةجولا 5ارولاهودزالل ]رطل وت

 قلأف . هلتقيوهجرخيل دولا نملجر هيلع لخدف « تيب ىف نييراولا نم ةرشع عم ىسيع أوسح

 مث , مالسلا هيلع يسيع هنأ ىلع هولتقو لجرلا كلذ اوذخاف ؛ ءاهسلا ىلا عفرو هياع ىديع هبش هلا



 ةيآلا «مج رم نباىسيعسيسملا انلتق انإم كوقود ىلاعت هلوق ٠٠

 اهإإ رتاوتلا ربخ نآل رتاوتلا ىف حدقلا ىلإ ىضفي اضيأو « هب اقوثو:كلملاو قالطلاو حاكنلا قيال

 : 1 ملعلا كيفي

 نآد هكنع بيب نأ بيج نك 2 عئارششلا 6 َّق حدقلا بجو كاد 3 رتاوتلا َّق نعطلا هج و

 فردي ه5 كاذف 2 ذام حض ول : لون ا ؛مالسلاوةالصلا ميلع ءابن للا نامزب صنخ كلذ

 تاسوسحلا نم ءىثب عطقيال نأ بجو ناهربلا كلذو ليلدلا كلذ ملي مل نف « ناهربااو ليلدلاب

 قي رطف تارجعملا تدسنا نا اننامز ىنف اضيأو « ةرتاوتملارابخألا نم ءىث ىلعدمتعيال نأبجوو

 بانلا اذه حتفف ةلمجابو: هةر 2 َّق ركل لامتحالا دوعل كئليحو 1 حوتفم تاماركلا

 تاسومحا ْق ةهمشلا هذه لدم لوصحانزو+ اذاف 4 نوط لل ةرخالا ىف هئابتنا كاس

 ؛ مالسلاو ةالصلا ميلع ءامبن الا 2 ةودل ف نعطلا بج ول هيف نعطلاو 0 رتاوتلا ّق نءطلا بجو

 ا وعخضوملا اذه ىف ءاملعا بهاذم تفلتخا : باوجلاو

 فاخف ءامسلا ىلا ىلاعت هللا هعفر هلتق اودصق امل دولا نإ :نيملكملا نمريثك لاق : لوألا

 هنأ مال ىلع ارنا هوبلصو هولتقو ا دا 2 ممأوع نم ةنكعأا عوذو نم دووملا كو

 قيرطلا اذه و « سانلل ةطاا#لا ليلق ناك هنأل مسالاب الإ ميلان وفرعياوناكامسانااو ؛ حيسملا

 نإ للون انااا ةلثمم هز دهان مهنأ مهفالسأ نع كوله ىراصتلا نإ : كاهل كاومأإ كاز

 بذكلا ىلع مهقافتا دعبرال نيليلق ماوقأ ىلا ىبتني ىراصتلا رتاوت

 كل دوما نأ َ لاول 9 هوجو هيف 2 رد ناسإ ىلع 4ّمش ىلا لاك 5 ( ىناثلا ف رطلاو)

 هل لاقي هياعحأ 1 الجر دوولا حا اذوم 1 هراححأ حم ىبالفلا تيبلا ّق رضاح 1 اوبلع

 هيلع ىسيع هللا جرخأ هيلع لخد ايلف ؛ هلتةيل هجرخيو مالسااو هيلع ىميع ىلع لخدي نأ سوباطيط

 الكت نيالا هولتقو هوءلصف وه هونظذ ىسميع هبش لجرلا كلذىلع قلأو ثييلا فقس نم مالسلا

 كلذ ىلع هببش هللا قلأو « ءامسلا ىلا عفرو لبجلا ىف مالساا هيلع ىديع دعصو هسرحي الجر ىسيعب

 ةرشع ىساع عمناكو ندا اوه اكنلا دوولا نأ 9 قلاع 2 ىميعل ل لو وهو هوت كنزا

 ىذدعا هت 5 انأ منم دحاو لاَقف ؟ىببش هيلع قلبي نأب هلأ شعل نو , لاَ 00

 ىسيع تاحأ م هنأ ىعدب لجر ناك: عبارلا ١ مالسلا هيلع ىسع هلأ عفرو 1 لتقو جرخاف هيلع

 ىلاعت هللأ قل هند دوريلا عم لخد ألف ؛ هيلع مكدو دولا لإ بهذف قفا ناكو ظ مالسلا هيلع

 رومالا قئاقح معا هللاو ةعفادتمةضراعتم هوجولا هذهو . بلصو لتقفهيلعهمش



 000 اي أ7آ11 ]11 1ز 10 1 1 1 1 1 1 1 1 ا

 دما معمل تصحح سسوس

 0 ورك فك 0 6 ىسيع - ذناَنِإ مهَوقَو
 ةهرئاس لدار

 مل هبش نكلو

 ةشلاع ىف نيقفانملا م كو يحن ا يسب ع

 نونعطي نيذلا ضفاورلا نأ ىلع لدي كلذو (مظع ناتهب اذه كناحبس) لاق ثيح مظع ناتهب دل

 . مالسلا اهيلع مترم ىف نونعطي نيذلا دوهلا ةلزنم ةشئاع ىف

 هللا لوسر مجرم نبا ىسيع حيبسملا انلتق اإ مطوقو ) ىلاعت هلوق :اهسدانمو

 هلتقفف نيبغار اوناكمهنأ ىلع لدي اذهو :كلذانلءف اولاق مهنال مهنم يظع رفك ىلع لدي اذهو

 . ميظع رفك ردقلا اذه نا كش الف « كلذ ىف نيدهت<

 لعافلاو ةرحاسلا نبا رحاسلاهنومسي هلتقل ندماع هل ءادعأ ىسعب نب رفاكا وناكدوهلا : ليق نا

 ؟ هللا لوسر مبرم نبا ىسيع حيسملا انلتق انا :اولاق فيكف « ةلءافلا نبا

 مكلوسر نأ) نوعرف لوقك ءازهتسالاهجو ىلع هولاقمهنا : لوآلا : نيبجو نمهنع باوجلاو

 9 نلاهيلع لزننيذلا اهمأاي) لسوهيلع هللا لص دم شيرق رافك لوقكو (نونجم مكياالسرأ ىذلا
 مهنع ةياكحلا ىف حيبقلا مركذ ناكم نسحلا ركذلا هللا عضي نأ زو< هنا : ىناثلاو (نونجل كنإ

 .هب هنورك ذي اوناكامع مالسلا هيلع ىسيعل اعفر

 ( مل هبش نكسلو هوبلص اهو هولتق اموزإ ىلاعت لاق مث
 ىلاعت هتلاف مالساا هيلع ىسيع اولتق مهنا اومعز مهنأ دوهلا نع ىح امل ىلاعت هنأ ملعاو

 : نالاؤس ةيآلافو (مهل هبش نكسلو هوبلص امو هولتق امو) لاقو .ىوعذلا هذه ىف مهذك

 هب هبشم وهف حيسملا ىلإ ادنسم هتلعج نا ؟ اذام ىلإ دنسم (هبش) هلوق (لوآلا لاؤلا)

 . ركذ هل رح ل لوتقملاف لوتقملا ىلإ هتدنسأ ناو ءهبش سيلو

 : ليقدت اك هيلإ ليخ :كلوةكودو , رورجماو راجلاىلإ دنمهنأ : لوألا : نيرجونم باوإلاو

 عقو هنأ ىلع لدي (هولدق امو) هلوق نآل لوتقملا ري ىلإ دنسي نأ : ىتاثنا . هبشلا ملل عقو ككاو

 . هيلا (هبش)دانسانسخ ؛ قيرطلا اذه اروكحزم ريغلا كلذ راصف هريغلع لقلا

 اًذهف رخآ ناسثا لع تاسنا هبش قلي ىلاعت "هنأ نأ: لاقي نأ ناجأ نأ" ةنأ (قاثلا لاؤساا)

 كلذ دنعو . هيلع ٍديز هبش قلأ هنكللو ءديزب سيل هلعلف اديز انيأر اذإ اناف ء ةطسفسلا باب حتفي



 ةيآلا « مهرفكب اهيلع هللا عبط لبد ىلاعت هلوق هر

 ةهمدس ةه سود ىبإ 200

 مهلرقو مرفكبو «٠1م» اليلق الإ َنونمْوي الف مْفُك + اهلع هللا عبط ل

 هموت كالطاو ع كر

 »١6« اميظع اثات 2مم مجرم ىلع

 ىف انبولق اولاق مهنأ اذه ٍط ىنعملاو « ءاطغلاب ىأ فالغلاب ىطغتملا وهو فلغأ عمج افلغ

 فاو دل انوع 18 ةنك أ ىف انبولق اولاقو) هلوق ىف هللا كحامهريظن .نولوةتام هقفتال ىهف ةيطغأ

 (باجح كانيبو انذيب نمو رقو انناذآ

 ( مر فكب اهيلع هللا عبط لب ل ىلاعت لاق م

 ىف مهبذك ىلاعت هنأ ةبالا هذه نم دارملا ناك لوألا ليوأتلا ىلع ةمدقتملا ةيآلا انلمح ناف

 ؛ اهيلانايبلاو ةوعدلارثأ لصي الف اهملع متخو اهيلع عبط ىلاعت هيأ نيبورلعلل ةيعوأ مهولق نأ مهئاعدا

 ىلاعت هنأ ةيآلا هذه نم دازملا ناك ىناثلا:ليوأتلا ىلع ةمدقتملا ةبآلا انلمخ نإو ءانيهذمم .قيلي اذهو

 هجولانأ الإ « ةلزتعملا بهذمب قيلي اذهو « ةيطغألاو ةنكحألا ىف مهمولق نأ مهئاعدا ىف مهبذك

 (مهرفكب اهيلع هللا عبط لب) هلوقل قباطملا وهو. لوألوألا

 ىلع مهنم رابخإ اذهو ؛ ةاروتلاو ىسومب الإ نونمؤي ال ىأ (اليلق الإ نونمؤي الفال لاق مث

 هنكمي ال هناف ةدحاو ةزجعمبو دحأو لوسرب رفكي نم نأ اني نت ل تقع

 فعلا سراب لاب نامالا

 (ايظع اناتمم ميم ىلع مطوقو مرفكبو) هلوق:افاخر

 بالا نود نم دلولا قلخ ىلع ىلاعت هللا ةردق ممراكتال انزلا ىلإ ميرم اوبسن امل مهنأ معا

 «لوأ ىلإ الدلاوب قوبسم وهف دلو دلو لك : لوي نأ همزلي هنآل رفاك كلذ ىلع هللا ةردق ركتمو

 مهنأ كش ال موقلاف « راتخلا عناصلا دوجو ىف حدقلاو ؛ رهدلاو ملاعلا مدقب لوقلا بجوي كلذو

 دارملاف ءانزلا ىلإ رم اويسنايناثو « بآلا نود نم دلولا قلخ ىلع ىلاعت هللا ةردق اوركنأ الوأ

 اهايإ مهتبسن (امطع اناتهب مجرم ىلع مل وقو) هلوقبو «ىلاعت هللا ةردق مثراكنإ وه (مهرفكبو) هلوقب

 ربظ هناآل امظع اناتبب نعطلا اذه راص امنإو ؛ فطعلا نسح مرجال ريغتلا لصح امو ؛ انزلا ىلإ

 010050 2 1 0 تاردفلار تاير كب هلسلا ن1
 هنوك لاح مالسلا هيلع ىسيع مالك وو (اينج ابطر كيلع طقاست ةلخناا عذج كيلإ ىزهو)

 الف « ةبير لك نم مالسلا اهيلع ميرم ةءارب ىلع ةعطاق لئالد كلذ لك ناف . همأ نع الصفنم الفط



 ةأ/ ةيآلا هلل تايآب مهرفك و مهةاثيم مهضقت |مفد ل هلوق

 مهلوقو رب يأ مهلك ها تأ .1ب مرفكو مقام ميضقت اي

 ,اورخا برع جر

 فاغ انبولق
 مطوقو قح ريغب ءايبنألا مهلتقو هللا تادآب مرفكو مهقاثيم مهضقن امف) ىلاعت لاق م“

 (فلغ انبولق

 : لئاسم هيفو

 هريدقت فوذح هنا : لوألا : نالوق (مهضقن اهف) هلوق ىف ءابلا قلعتم ىف (ىلوألا ةلأسملاإ)

 لك مثولا بهذي فذحلا دنع نآل مخفأ فذحلاو « مهبلع انطخسو مهانعل ءاذك و مهقاثيم مهضقتن امف

 نأ : ىتاثلا . نعللا ىلع لديف مذلا تافص نم ةروكذملا ءايشالا هذه نأ فوذحلا ليادو ء بهذم

 جاجزلا لوق اذهوأ (مهل تلحأ تابيط مهلع انمرح اوداه نيذلا نم ملظبف) هلوق وه ءابلا قلعتم

 (مهضقن اهف) هلوق نم لدب (اوداه نيذلا نم مظف) هلوق نا معذو

 (مهتاثيم مهضقن اهف) هلوق نم نا : امهدحأ : ناهجو هيلع لديو ؛ىلوأ لوألا لوقلا نأ ملعاو

 تايانجلا كلت نا : ىناثلا . ديعب رخآلان ع الدب امهدحأ لعجل , ًادجديعب نيتبآلا (لظبف) هلوق ىلإ

 رظعأ فلغ انبولق :مهلوقب فيلكتلل متراكنإو ءايبنآلا مهلتقو هللاب مرفك نآل ادج ةميظع ةروكذملا

 تالوك ألا ضعب مرتو . ةميظعلا ةبوقعلاهيلععرفي نأ قيليامتإ ةميظعلابونذلاركذو ؛ بونذلا
 . ةميظعلا تايانجلا كلتب هقيلعت نسح الف ةفيفخ ةيوقع

 : ريدقتلاو ؛ ةدئاز ةلص (مهقاثيم مهضقن اهف) هلوق ىف ءام» نأ ىلع اوقفتا (ةيناثلاةلأسملا)

 ( ممل تنل هللا نم ةمحر امف) هلوق ريسفت ىف ةلألا هذه انيصقتسا دقو ؛مهقاثيم مهضقنبف

 : اهيناثو . قاثيلا ضقن : املوأ : رومأ ىلع ءابلا فرح لخدأ ىلاعت هنا «ةثلاثلا ةلأسملاإل

 لوسر ةزجعم ركنأ نم نأ مدقت ايف انيب دقو ؛ تازجعملاب مهرفك هنمدارملاو . هللاتايآب مثرفك

 :اهئلاثو . هللا تايآب رفكلاب مييلع هللا كح ببسلا اذهلف « لسرلا تازجعم عيمج كش دقن داو

 (فلغ انبولق) موق : 00 ةروش ىف هريسفت ان ركحذو ؛: قح نيغب .ءابنالا مبلتق

 ففخف ماللا كيرحتب فاغ لصألاو فالغ عمج افلغ نا : اهدحأ : نيهجو هيف لافقلا ركذو

 ىأ :فاغانبولق اولاق مهنأ اذه ىلع ىنعملاو « نيسلاو ءاتلا نيكستب لسرو بتك لبق اك« نيكسنلاب
 نأ : ىتاثلاو . لوقلا اذه. ءايبنألا اويذكتف ءاندنعام ىوس لع ىلإ انب ةجاح الق ملعلل ةيعوأ

 ١١« -رخف )عود



 ةيآلا«تبسلا ىف اودعتال محل انلقو» ىلاعت هلوق هبة

 : اهدحأف : مهليطابأ ىلع مرارصإو مهتالاهج رئاس مهنعىلاعت ىكحمت « مهرهقيو مهملعىل تسي ةرخآلاب

 اوعجريال نأىلع قاثيملا اوطعأ مهنأ : لوالا : هوجو هيفو « مهقاثيب روطلا مهقوف عفر ىلاعت هنأ

 قاثيملا اوضقني الف اوفاخي ىتح روطلا مهقوف هللا عفرف ؛ عوجرلاب اومهو هنع اوعجر مل نحل ع

 انعفرو : ىنملاراصو ءاولبق ىتحمهقوفلبجلا هللا عفرف ةاروتلا ةعيرشلوبق نع اوعنتما مهنأ : ىناثلا

 اومه نإ مهنأ ىلع قاثيملا اوطعأ مهنأ : ثلاثلا . نيدلا لوبقب قاثيملا اوطعي نأل جال روطلا مهقوذ

 هللالظأنيدلا كرتب اومه ايلف ؛دارأباذعلا عاونأ نم عون ىأب مهمذعي هللاف نيدلا نع عوجرلاب

 اولخدا مهل انلقو) هلوق : اهيناثو (مهقاثيمب روطلا مهقوف انعفرو) هلوقنم دارااوهو مهيلع روطلا

 ادد واكتملا فااواسال مهل انلقو) هلوق :اهثلاثو . ةرقبلا ةروس ىف هنايب ىضمو (ادجس باباا

 : لئاسم هنفاو (اظيلغ اقاثنم

 هيف كمسلا صانتقاب اودعتال : لوألا : ناهجو هيف « تبسلا ىف اودعتال (ىلو ألا ةلأسملا)

 كد ياا , دلل| زوار هلط ىأ . ناودعلاو ودعلاو ءادعلا دشأ هيلعإ ادع لاقي ::ىئدخاولا لاق

 مهنم

 ليطلا لك وتلا داكرالو ضم ىمع ىدعلا نم تيسلا.قءاودعت الرد قاثلا,ملودعمشا (اوستيفر

 ىف اودعقاو مويلا اذه ىف لمعلا نع اونكحسا : مل لاق هناك. تدبلا | ءوو يكل

 . قازرلا انأف مكلزانم

 هتجحو « اودتعتال :دارأو . لادلاةددشم نيعلاةنك اس (اودعتال) عفان أرق 4« ةيناثلا ةلأ ملا

 ءاتلا مغدأ مث « اولعتفا اهنيعب ةصقلا هذه ىف ءاخ (تبسلا ىف كتم اودتعا نيذلا متللع دقلو) هلوق

 نيب عما نوركتي نييوحنلا نم نشكو و, رمح: ىف ءاتلا لع كيتا لاذلا نالوا اهمراقتلا لادلا ف

 ؛ مل ليقو ؛ةباشو ةباد وحن نيل فرح لوألا نكي ملو اغدم امهنم ىناثلا ناك اذا نينك اسلا

 ديدشتو نيعلا حتفب (اودعتال) عفان نعشروىورو ؛ ةكرحلا نع اضوع ريصي دملا نا : نولوةيو

 لادلا مضي (اودعت) نوقابلاو « نيعلا ىلإ اهتكرح لقن لادلاىف ءاتلا مغدأ امل هنال كلذو «لادلا

 . ةقيقح نيعلا نوكسو

 اهيفنيب كلذو , ديكوتلا ةياغ دك ملا دهعلا وه ظيلغلا قاثيملا : لافقلا لاق «ةشلاثلا ةلأسملا)



 ةم ةبآلا «كلذ نع انوفعف» ىلاعت هلو

 كانرجعمنأل|تنعلا لييس لع كلذ اوبك رتقا اعزاز لقت ن «تاش اياك: لقر كا

 تنعتلا باب نم ةدايزلا بلطزاكف تاص>و ؛تمدقتدق تناك لوسرلا

 نم دجو نإو مهلا لاؤسلا دنسأ امتاو (كلذ نم ربك أ ىسوم اولأس دقف) ىلاعت لاق مث

 نيضارو مههذم ىلع اوناك منال نوعبسلا ءابقنلا مثو مالسلا هياع ىموم مايأ ىف مهئابآ

 . تنعتلا ىف ل نياكاشمو مهلا وسب

 هيلع لزن امل ىسوم نا : لبق هناك:تنمتلانم هيلع اولبجام نايب ةيآلا نم دوصقملا نأ ِلعاو

 نأ ىلع لذي اذهو « ةنياعملا ليبس ىلع ةيؤرلا هنم اوبلط لب .ردقلاك ذب اوفتكي مل ءامسلا نم باتك

 ؛ دانعلا ضحمن لب داشربسالا لجال سيل ءامسلا نم مهلع باتكلا لوزتل ءالؤه بلط

 4« مملظب ةقعاصلا مهتذخافةروجهللا انرأ اولاقف كلذ نم ربك أ ىسوم اولأس دقف ل ىلاعت لاق مث

 انبجأ دق ةيؤرلا ىن ىلع ةيآلا هذه ةلزيعملا لالدتساو « ةرقبلا ةروس ىف اهانرسف دق ةصقلا هذهو

 ش1 . كانه هنع

 مهرارصاو مهتالاهجلاك نايب ىنعملا و تانيبلا مهتءاجامدعب نم لجعلا اوذختا مثل ىلاعت لاق مث

 لجعلا ةدايعهيلا|ومهض لي ؛ةرهجةيؤرلا بلطب مهيلع ةاروآلا لوزن دعب اوفتك اام مهناف مهرفك ىلع

 (تانيبلا مهتءاجامدعب نم) هلوق نم تانيبلاب دارملاو :نيدلاو قالا بلط نع مدعي ةياغىلعلديكلذو

 ادحاو ائيش تناكناو ةقعاصلا ناف ؛تانيب ةقعاصلا نم مهارأام لعج ىلاعت هنأ : اهدحأ : رومأ

 ضارعالا و ماسجالل افلاخم هنوك ىلعو ؛همدقىلعو هبلع ىلعو ىلاعت هللا ةردق ىلع ةلاد تناكامنا الا

 ممؤايحاو ةقعاصلا لا زن|تانيبلابدارملانأ : اهمناثو . ةوبنلاىوعد ىف مالسلا هيلع ىموم قدص ىلعو

 مالسلا هيل ىبوم تارجعم اودهاش نأ دعب نم لجعلا اودبع امنا مهنأ : اهثلاثو . مهتامأام دعب

 تارجمملا نم اهريغو نجلا قلفإو ءاضنلا ديلاو اصنلا هو «كوعزف نامز ى اهررلع 0

 ءامسلا نم اباتك مهيلع لزنت نأ دمعاب كنم نوبلطي ءالؤه نا مالكلا كلذ نم دوصقملاو « ةرهاقلا

 هيلعلزنأوباتكلااذههيلع هللا لزنأ دق ىسوم ناف ءاجاجلو ادانعالا كنمهنوبلطيال مهنأ دمي ملعاف

 كلذ لكو « لجعلاةدابعىلع اولبقأو دانعاا ليبس ىلع ةيؤرلا اوبلط مهنا مث. ةرهاقلا تازجعملا رئاس

 . قحلا قيرط نع دعبلاو دانعلاو جاجللا ىلع نولوبجم مهنأ ىلع لدي

 ىسوم موقنأ ىنعي(انيبماناطاس ىسومانيت آو) لجعلا ةدبع لصأتسن لىنعي( كلذ ع انوفعف اللاقم“

 ةقو 4ك فعحو هرمأ مظعف هانيوق وان رصنانكلهعمدانعلاو جاجللا راهظا ىفاوخلاب دقا وناكناو

 هنافهتودناعي اوناكنإو رافكلا ءالؤه نأبزمرلاو « هيبنتلا ليبس لع لو هيلعهتلا لص لوسرلل ةراشإ



 ةيأآلا «ءامسلا نماب اتاك مهم .اعلزتتنأ باتكلا لهأ كل أسيد ىلاعت لوق 1

 و هاليوم ءامسلا نم ابا تك مهلع لت نأ با علا اننا كلاسي

 1 مث مهللظب قع ةعاَضلا لا ا 2 | 0 كد نم 2

 1 ا ا امو ضريواج ع 2

 0 كلذ 5 تآنيبلا مهءاجام د 3 هد ه لجعلا

 نفك 0 محل انلقو مهقاتيم َر ةزطلا مهقوُف اَعَفَرَو 166 ايم
2010 2 

 6 ب هرئال

 »١65«6 اغيلَع 8 مم 0 تبسلا ىف أودعتال م 1

 : ناك لا كلذ لع مروجأ مهي وب هنم موهفملاو ؛ مثروجأ مهتؤي نانا رو دنا ما

 طابحالا مدعب عطقلا بجوي كلذو « نامالا ىف ع 0 نآل ةيآلا هذه حلصت ملالإو

 اهيف لاخدالا دعب رانلا نم جارخالابو وفعلاب عطقلاو

 « هللا مسأ ىلا عجار ريمضلاو ءايلاب (مسبت ْوي) صفح ار أرق م ةثلاثلا ةلأسملا)

 (اندتعأو) هلوقل لكاشم هنأ : ىناثلاو . مخفأ هنأ : امهدحأ : نيمجول ىلوأ كلذو ؛ نونلاب نوقابلاو

 رخات نإ وةلاحال نئاكاهءاتيإ نأ هاتعم (مثر 0 مهتؤي فوس) ىلاعت هلوق (ةعبا لأ ةلأسملا)

 [ حاتم هن رك ال هففحت دع ىلا دك رد دلال

 زواجتب هنأب كلذ دعب مهربخأ مث باوثلاب مدعو هنأ دارملاو (امحر اروفغ هتلاناكو) لاق مث

 اهرفغيو امنع وفعيو مهتائيس نع

 005 ا فكوم ولأ ده انا ناك مهياع لزنت نأ باتكلا لهأ كلأسي ) ىلاعت هلوق

 تانيبلا مهتءاجام دعب نم لجعلا اوذختا مث مبملظب ةقعاصلا مهتذخأف ةرهج هللا انرأ اولاقف كلذ

 ادي 00 اولخدا رمل انلقو مهقاثيمب روطلامهقوف انعفرو انيبم اناطلس ىسوم انيتآو كلذ نع انوفعف

 «اظيلغ اقاثيم مهنم انذخأو تبسلاف اودعتال مهل انلقو

 نمباتكبانتئافهللادنعنمال وسر تنكنإ:اولاق مهناف«دوهيلا تالابج نمىناثلاعونلا وها ذهنأ ملعا

 كنأبنالفىلاًاباتكو نالقىلاءامشلا نفاباتك مهيلعل زي نأ ا وبلط:ليقو.حاولألاب ىسومءاجاو ةلمجءامسلا



 تا الا لسلرو هللاب اونمآ نيذلاو» ىلاءتهلوق

 ف وأ 52 ا وقري و هلسرَو هللب م يدا
 لد ص

 لأ اع ه2 و هر

 «١ه؟» اميحر اًروُمَع هللا َناكَو مروجأ 6م

 لع لدي ىذلا ليلدلا نأ : لواألا : نيهج 9 اقح نيرفاكاوناك امنإ مهنأ (ةيناثلا ةانملا 3/7

 ةوبنلا تنصح لصح ثيح هناب عطقلا مزل ةوبنلا ىلع اليلد ناكاذأو . زجعملاالا سيل ضعبلا ةوب
 « قدصلا ىلع هب لالدتسالا رذ_#ءت قدصلا نودب زجعملا لوصح عضاوملا ضع ىف انزوج ناف

 0 فكلا همزل مهنه د>أ ةوبن لقي مل نم نأ تبثف . ءايبنالا عيمجي رفكلا مزلي ذئنيحو

 تانازلالا ( صدورمل ىت اذا قرا ن1 دا رفكلا مهمزلي هنأ به : لبق ناذ

 1 ؛ ريغ رفكلا مازتلاو , ريغ رفكلا مازلاف هب الئاق ناسنالا كلذ نوكي نأ مزل ناسنالا

 . رفكلاب مهلع ىضقي فيكف كلذ اومزنلي ملامل

 امأ . مترك ذ اك هيف سمألا ناك لمأتو ركف ىلا هيف جاتحي ثيحب ايفخ ناك اذا مازلالا : اناق

 نإ ءايبنالا ضعب لوبق نأ وهو : ىناثلاو « قرف مازنلالاو مازلالا نيب قب مل احاو ايلج ناك اذا

 كلذ ناك ةسايرلا بلطل ناكنإو ؛ لكلا لوبق بجو هئك>و ىلاعت هللا ةعاطل دايقنالا لجالل ناك

 .ءاسنالا لكب ارفك ةقنقملا ىف

 كوخأ ديز : كلوق لثم ىلع بصتتا هنأ : لوألا : ناهجو (ات>) هلوق ىف 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 نورفاكلا ثكتلوأ : ريدقتلا نوكي نأ : ىناثلاو ؛ اقح ًارابخإ ىنعملا اذهب كتربخأ : ريدقتلاو . اقح
 ٠ . ةوجاولا نم هجري اح نوكيا رمكلا اقر هل ءىدجارلا نط ا

 انيقي اح اتباث الماك ار فك نورفاكلا ث كئلوأ ىنعملاو . لماكلا قحلا اذه. دارملا نأ باوجلاو
 نيب اوقرفي ملو هلسرو هللاب اونمآ نيذلاو إل لاققف دعولاب هفدرأ ديعولا رك ذامل ىلاعت هنأ ملعاو

 تاس الا نو تو جا فال قفونم كبلوأ يتماذحأ

 ادعاصفنيئيش ىضتة, قيرفتلا نأ عم (مهنم دحأ نيب اوةرفيو) لاق امنإ «ىوألا ةلأسملا)

 ةم : لوألا : ناهجوهيلعلديو ؛ ثنؤملاو رك ذملاوعجاو دحاولاهيفىوتسي ظفل «ادحأ» نأالإ

 ل دش اك نتيبل)'ىلاعت هلق: تاتلاو ل ١

 ةعامجنيب وأ مبنمنينث نيب اوقرفيلو : ةيآلا ريدقتف اذه تفرع اذإ

 ىلاعت هنإ : اولاقف طابحالا مدعو وفعلا تايثإ ىف ةيآآلا هذهب انباحأ كس 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)



 ةيآلا «هلسرو هللاب نورفكي نبذلا نإ» ىلاعت هلوق هر«

 م رزسرو 2 2 0 ما 1

 هللا نيب اوقرقي نأ َنوديريو هلسرو هللا 8 ب نينلا نإ

1 0-0 5-2 

 ه6 لس رض 7 2+ ر 2 6 6 اه 6_ ر عال سا 1م د رع

 ”ولحل تانوديريو ضعي رفهكتو ضعس نير روع رد سرو

 -2 هه -2 هذآ 11

 معو عمو م

 1 نيرت ذاك اندتعاو 0 َتورفاكلا م مَكتلوأ «(١ه٠) اليس كَ

 وع
2 

  « 6أاه١«<«

 تاكا نإ رد ىاثلا .. قينطا» لاوق ىو 0 هللا ةنسب اودتقت نأ كيلعف « ماقتنالا ىلع هتردق عم

 وفع ىلع ردقأ ىلاعت هللا نإ : ىلكلا لاق : ثلاثلا . هيلا باوثلا لاصيإ ىلع ًاريدق « افع نمل ًاوفع

 كيحاص رفع لع كيما كياونذ

 نولوقيو هلسرو هللا نيب اوقرفي نأ نوديريو هلسرو هللاب نورفكي نيذلا نإ )إ ىلاعت هلوق
 اقح نورفاكلا م كئلوأ اليس كلذ نيب اوذخت, نأ نوديريو ضعبب رفكن و ضعب نردهؤت

 انهم ًاياذع نيرفاكلل اندتعأو

 مهتاضقانمو ىراصنلاو دوهبلا بهاذمىلع ملكتي داع نيقفانملا ةقيرطىلع ملكتاملا ىلاعت هنأ لعا

 :اذاز ندم اذه نو هر مده ا قا

 نورفكي نيذلا نا) لاقف . ضعبلا نود ءايينالا ضعبب مهناميا :ميليطابأ نم«لوآلا عونلا)

 ىبيعب اونمآىراصنلاو ؛ ليجنالاو ىسيعب اورفك و ةاروتلاو ىسومب 0 دوييلا ناف (هلسرو هللا

 اوةرفينأ نوديري ىأ (هلسرو هللا نيب اوقرفي نأ نوديريو) نآرقلاو دمحمب اورفك و ليجتالاو
 رفكلا نيبولكلاب ناميالا نيب ىأ (اليبس كلذ نيب اوذختي نأ نوديريو) هلسرو هللاب ناميالا نيب

 . ضعبلا نود ضعبلاب ناعالا ىهو ؛ ةطسأو ىأ اليبس لكلاب

 : لئاسم هيفو (اقح نورفاكلا مث كئلوأ) ىلاعت لاق مك

 ىزاخملا اوعمج لبق هناك فوذحم هنأ : امهدحأ : نالوق (نا) ربخ ىف «ىلوآلا ةلأسملا)
 اذا هنآلل غلبأ هنأ : امهد أ : نيهجول نسحأ لوالاو (نورفاكلا مث كتلوأ) هلوق وه :ىناثااو

 : ىناثلاو ؛ روكذملا ىلع ارصتقم قب ركذ اذاو « بيعلا نم بهذم لك مهولا بهذ باوجلا فذح

 , ادتملا نع الصفنم ربخلا نوكيال نأ'ندحالاو :ةءآلا سأر هنأ



 3١ - 0 ًاريخ اوديت نإ» ىلاعت هلوق

 كو - 6-2 هوء رث 2 170

 ل هر

 «4و» أرب

١ 50 

 : ىلاثلا . هبلظ نم ىلع ءاعدلاب هتوص عفري نأ هل ناف مولظملا الإ هريغ ءوسي امب توصلا مفر هللا

 نال :ةموتكملاةروتسملا لاوحالا رابظإ زوحيال . ثلاثلا . هل هلاظ لظب ربخي نأ الإ : دهاجم لاق

 زوجيف مظ نم نكل . ةبيرلا ىف ناسنالا كلذ عوقوو ةبيغلا ف سانلا عوقول ًاببس ريصي كلذ

 نأ الإ :_ .رسحلالاق : عبارلا . مصآلا لوق اذهو « بصغ نأ فرسان يطال

 3 ١ 0000 هنع هللأ ىذر ر بى لأ ىف ةيآلا تازن لبق . هلاظنمرصتتي

 كنق هيلع تددأو اكلك © سلاح أو قتسأا# نك نأ عاف ؛ لو هيلع هللا ىلص ىنلا ماقف هيلع

 6 نك مف ناطيشلا ءاجو كلملا كلذ بهذ هيلع تددر ايلف ؛ كنع بيحب ناكاكلم نإ : لاق

 ةيالا هذه تلزنف . ناطيشلا ءىجي

 (مظنمالإ) ريبج نيديعسو ملسأن يديزو كاحضلا : رابكسلانم ةعامج أرق (ةسداسلا ةلأسملا))

 هلوقو « مات مالك (لوقلا نم ءوسلاب رهجلا هللا بحيال) هلوق نأ : لوألا : ناهجو هيفو ءءاظلاحتفب

 : جاجزلاو ءارفلا لاقو ؛ هواخو هوعدف لظنم نكل : ريدقتلاو « هلبقامع عطقنم مالك (لظ نمالإ)

 دف الا ”نوك نأ ”ىاكلا لقا وة ابلظ ةلووعلا نما دلاب] ريت هنا نجت لظنم نكلوعي

 هعم لوقلا نم ءوسلاب رهجلاز وي هناف (لظ نمالإ) ريدقتلاو
 سلف: دن ١ "ةنقا نوحألا ازد ىف: كمفلا ا قبا ؟وكاوجاو (/ملع ًاعيمس هللا ناكو) لاق مث

 امل عيمس ىلاعت وهو « كلذب هلل ايصاع ريدي هناف ءوسب ًاروتسم فذقي الو قملا الإ لّقيالو هللا

 هرمضي امب ملع هلوقي
 «اريدق ًاوفع ناك هللا ناف ءوس نع اوفعت وأ هوفخت وأ ًاريخ اودبت نإ ىلاعت هلوق

 ؛ قلخلا عم قلخو ؛ قملا عم قدص : نيرمأ ىف ةزوصح اهترثك ىلع تاريخلا دقام نأ معا

 ًاريخ أودبتنإ) هلوقف ٠ مهنع ررض عفدو مهلا عفن لاصيإ . نيمسقف روصح قلخلاب قاعتي ىذلاو

 لخدف ٠ مهعع ررضلا عفد ىلإ ةراشإ (اوفعت وأ) هلوقو ٠ مهلا عفنلا لاصيإ ىلإ ةراثإ (هوفخت وأ و

 ربلا لامعأو ريا عاونأ عيمج نيتملكلا نيتاهىف

 ناناكل نءاونغ لاقت هنأ لالا وو (اريدق ًاوفع ناك هللا نافل ىلاعت لاق مث



 ةيآلا «لوقلا نم ءوسلاب روجلا هللا بحتال» ىلاعت هلوق 6

 اذهلو « هحتاضف رابظإ زوجي كلذ دنعف « هديكو هركم رثكو هررض مظع نم ق> ىف الإ حتابقلاو

 ناك دق نوةفانملا ءالؤهو «سانلا هرذحت ى هيف امب قسافلا اوركذا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 مهحناضف هللا ركذ ىنعملا اذبلف ٠ مهررض مظعو نيبلسملا قح ىف مهللظو مديكو مهّركم رثك

 اوبات اذا نيقفانملا ءالؤه نأ ةمدقتملا ةيآلا هذه ىف ركذ ىلاعت هنأ : ىناثلا . مرارسأ فشكو

 دعب ملي ال مث هتبوت ىف صلخيو مبضعب بوتي ناك هنأ لمتحيف : نينمؤملا نم اوراص اوصلخأو

 ىف ىلاعت نيبف ؛ قافنلا نم ىضاملا ىف هنع ردصام ببسب نيملسملا ضعب نم مذلأو رييعتلا نم كلذ

 ماقأو هسفن ملظ نم الإ لوقلا نم ءوسلاب ربجلاب ىضريالو « ةقيرالاهذهبحي ال ىلاعت هنأ هب الا هذه

 . كلذ هركي ال هناف هقافن ىلع

 ءاهقلختال وحئابقلا لعفهدابعنم ديريال ىلاعتهنأ ىلعةيآلا تلد : ةلزتعملا تلاق «ةيناثلا ةلأسملا ١

 هنأانياع (لوقلا نم ءوسلابرهجلا هللا بححال) لاق املف : هتدارإ نع ةرابع ىلاعت هللا ةبحم نال كلذو

 دق ناكل ال ادي رم ناك يلو, املا ادي رم ,ناكل دايعلا لامفالل الاخ ناك ولاضيأو كلذ ديرأل

 ::2 ل1 كداحتنإ نم لوزقلا نمو سلا[ كح ) داحإ حل

 : لاقي نأحصي هجولا اذه ىلعو « لعفلا ىلع باوثلا ءاطعإ نع ةرابع اندنع ةبحلا : باوجلاو

 . ملعأ هللاو ةحأام[ةيككل راو دانرإ علاج هنا

 رهجلا ريغ الو. لوقلا نم ءوسلاب روجلا بحيال ىلاعت هنا : ملعلا لهأ لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 مترضاذا) هلوقك كلذ تبجوأ ةعقاولا هتيفيكن أل فصولا اذه ركذ ا:إ ىلاعت هنكحلو .اضيأ

 : ايه اذكف .ةماقالاو نءظلا ف َتَجاَونيسلاو (ازوتيدتق: هللا ليفَش قف

 ءانثتسا نوكي نأ امإ هناأل كلذو ٠ نالوق (لظ نم الإ) هلوق ف (ةعبارلا ةلأسملا)

 اف أ اممم

 ةديبعوبأ لاق : لوألا : ناهجو هيففريدقتلا اذه ىلعو , لصتم ءانثتسا هنا .(لوآلا لوقلاإ)

 هيلا فاضملا مقأو فاضملا فذح مث . ٍلَظ نم رهجالإ : ريدقت ىلع فاضملا فذح باب نم اذه

 رهاجملا هللا بحيال : ريدقتلاو « لعافلا ماقم ميقأ انهه ردصملا : جاجزلا لاق : ىناثلا ؛ هماقم

 . لظ نم الإ .وسلاب

 نكل ؛لوقلا نم ءوسلاب رهجلاهللا بحال ىنعملاو « عطقتنم ءانثتسالا اذه نأ (ىلاثلا لوقلا إل

 . هتمالظب ربح نأ هل مولظملا

 بحال : سابعنباو ةداتق لاق : لوألا : هوجو هيف ؟ لعفياذام مولظملا «ةسماخلا ةلأسملا)



 /م4 ةيآلا 0 نم ةردلاب 0 هللأ بحبال» ىلاعت هلو

 ا ل

 أعيمس هبا كراكو لع نم 0 لوقلا نم ءوسلاب رجل هللا بحال

 ١« ة/م» 0
2. 
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 حيرص (متنمآو متركش نإ ركباذعب هللا لعفي ام) هلوق :نودكمل] تيادعلا لكل افلح نكت

 للا نه ناك لا ركشلا لعاف نأ ىلع لدت ةيآلا ًاضيأو « بيذعتلا ضرخل ادحأ قاخي مل هنأ ف

 ناكعالاو كلا قولخ اذإ مباذعب هللا لعفيام : ريدقلا راصل الإو « ىلاعت هلل العف كلذ سيلو

 : تاملكلا هذه نع باوجلا قبس دقو : مظتنم ريغ اذه نأ مولعمو : مكيف

 ضرفت انال ةريبكلا بحاص بذعيال هنأ ىلع ةيآلا هذه تلد : انباحصأ لاق (ةثلاثلا ةلأسملا))

 ىلاعت هلوق ليلدب بقاعيال نأ بجو اذهف  انزلا وأ برشلا ىلع مدقأ مث نمآو ركش نيف مالكلا

 انركذ : انلق « نمؤم ةريبكلا بحاص نأ ملنال اولاق ناف (متنمآو متركش نا مكباذعب هللا لعفيام)

 -' نهم ةنأ لع باتكملا )انه. :ةويتكتلا ةرج را

 مدقتلا ىلع هنأ : لوآلا : ناهجو نامبالا ىلع ركحشلا مدقت ىف 4 ةعبازلا ةلأسملاإ)
 واولا :انلق اذإ : ىتاثلا . تاعاطلارئاس ىلع مدقم ناميالا نال : متركشو متنهآ نا ىأ « ريخأتلاو

 ةميظحلا هقعتلا ”ىارا هن قارطنت اذإ "ناثنالا انآ :كلاتلا ::لتاز“ نائللاةءامالا

 ركش م“ هب نمآ معنملا ةفرعم ىف رظنلا ممت اذإ مث : الج اركش ركشيف اهيترتو اهقيلخت ىف ةلصاح

 ا ىف هيلعهمدق اذهلف . نامبالا ىلع امدقم لمجملا ركشاا كلذ ناكف ء الصفم اركش

 ىلع اركش ركشلا ءازج ىعسركشلاب م لها الا لاك 5 4 اهياع ارك اش هللا ناكو إل لاق م

 0ع ةنوك نم دارااو : زكشلا للغ ايم هنّوك ىلاغت هم ىف نك انعلا "نما دازملا ؛ةراسهشالا لول

 باقعلاو رك اشلا ىلإ باوثلا لصوي مرج الف ؛ةتبلأ هل طاغلا عقي الف تايئزجلا عيمجي ملاع هنأ

 ضرعملا ىلإ
 4املع ًاعيمس هللا ناكو ِلظ نم الإ لوقلا نم ءوسلاب رجلا هللا بحال ) ىلاعت هلوق

 :«ائانض ةيالا قو

 ناماملا 5ن كمان 011 مظنلا ةيفيك ىف «لوألا ةلأسملا)

 كلك دكا يرحم عوام لاحت مذ مركلا ميحرلاب قئال ريغ رتسلا كته ناكو مهحضفو

 حاضفلا راهظإ بحال ىلاعت هنأ ىنعي ( ٍلظ نم الإ لوقلا نم ءوسلاب رهجلا هللا بحيال) لاقف

 عاز  رحف 1١١



 ةيآآلا «هللاب اومصتعاو اوحلصأو اوبات نيذلا الا» ىلاعت هلوق //

 كلو هل 3 مهد نق هلا ا يذل لإ
 رثاس واس ها 012 هاصارص 7 66 اما

 1 لعفي ام ١« 5 » [يظع ار نموا 0 تزور فووسو نينم ؤم ا عم

 200 َّ هت -كآ

 7 تا 0

 «ا ماع العا 7 ام هلا َناكَو مطاوع نإ مكباَدع

 نينمؤملاعمكتلوأف هلل مهنيداوصلخأ و هللاب اومصتعاو اوحلصأو اوباتنيذلاالإ .)ىلاعت لاق مث

 ( اميظع ًارجأ نينمؤملا هللا تي فوسو

 باقعلا ةلازإ ىف طرش ىلاعت هنالك لذو « نيقفانملا لع ةميظع تاظيلغت اهنف ةبآلا هذه نأ معاو

 لمعلا حالصإو ؛ حيبققلا نع ةبوتلاف « لمعلا حالصإ : اهناثو « ةبوتلا : اهلوأ : ةعبرأ ًارومأ مهنع

 حالصإو ةبوتلا نم هضرغ نوكي نأوهو ؛ هللاب ماصتعالا : اهئلاثو « نسحلا ىلع مادقالا نع ةرابع

 عفدو معفانملا بلج هبواطم ناك ول هنآل ء تقولا ةحلصم بلطال ىلاعت هللا ةاضره بلط لمعلا

 ةرخالاةداعسوىلاعت هللا ةاضرمهولطم ناك اذا امأ : اعيرسس لمعلا حالصإو ةبوتلا نع ريختل راضملا

 هنأ هيف ببسلاو « صالخالا : اعبارو . اهنع ريغتي ملو ةقيرطلا هذه ىلع قب هللا نيديماصتعالاو
 لعفلاو كرتلا كلذ ىفمهضرغ نوكي نأ اثلاثو « نسحلا لعفب ايناثو . حيبقلاك رتب الوأ ممرمأ ىلاعت

 انا اك كا ةلاانإع  تلط رهو نع كلل كلذ نك نأ: ايار .(كاعوبشا ةاض رف تلط

 (نينم ملا عم كئلوأف) لاق كلذ دنعف ةعبرألا طئارشلا هذه تاصح 0 « رخآ ضرغ هب جزتمال

 لاقف « مييلا نيقفانملا مامضنال فيرشتلا ىف نينمؤملا رجأ عقوأ مث ءنونمؤم كتلوأف ليلو

 ا 5 دنعديدش قفانملا لاح نأىلع ةلاد نئارقلا هذهو (امظع ارجأنينهؤملا هللات وي فوسو)

 « الع ارك اش هللا ناكو متنمأ و محركش نإ مباذعب هللا لعفي امل ىلاءت هلوق

 : لئاسم هبفو

 لاحم كلذ لك « ررضلا عفدل مأ « عفنا بلطل مأ « ىشتلا لجال ركبذعيأ (ىلوألا ةلأسملا

 دوصقملا امنإو ؛ راضملا عفدو عفاناا بلج نع هزنم ؛ تاجاحلا نع هتاذإ ىنغ ىلاعت هنأل هقح ىف

 فيكف حيبقلا تكرتو نسحلاب منيت اذاف ٠ حيبقلا نع زارتحالاو نسما لعف ىلع نيفلكملا لمح هنم

 . ركبذعي نأ همركب قيلي
 هناحبس هنأ ىلع ةلاد اهمال كلذو « اناوق ىلع ةيآلا هذه تلد : ةلزتعملا تلاق يناثلا ةلأسملا)



 /ا/ ةيآلا «أريصن محل دحت نلو»ىلاعت هلوق

 ل 55 : .دلال اولمجت نأ نديرتأ دارماو «نيقفانم ملوك ىلع انيبم اناطلس هلل اولعحجت نأ

 مكب اقع ىف كيلع هلل اولعجت نأ نوديرتأ : ىنعملا ناك نيقفانملا ىلع ىلوألا ةيآلا انلمح ناو . هتمأو

 . نيقفانملل متالاوم ببسإ ةجح

 : لئاسم هيفو «رانلا نم لفسالا كردلا ىف نيقفانملا نا) ىلاعت لاق م“

 دارملا اذه ىلعف « هوحنو رحبلاك ءىثناا رعق ىصقأ كردلا : ثيللا لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 كاردإ هنمو : قوحللا ىنعمب كاردالا- .رم اذه لصأو ؛ ؛ مهح رعق رحق ىصقأ لسا كودلا

 رهاظلاو ٠ تاقبط منهج نأ هرهاظو « ةقبطلا نم هب قحليام كردلاف : مالغلا كاردإو ماعطلا

 ابضعب ناك اذإ كردلاو «٠ ضعب قوف اهضعب ناك اذإ جردلا : كاحضلا لاق . اهلفسأ اهدشأ نأ

 . ضعب نم لفسأ
 نوقابلاو « ءارلان وكسب (كردلا ف) م ضاع نع, صفح و نئاسكلاو ةومحأ رق «ةيناثلا ةلأسملا)

 مر ركع مق رايت نأ الإ «عمشلاو عمشلا لثم ناتغل امه : جاجزلالاق : اهحتفي

 كردأ كردلا عمجو «سرفأو سرفو :لامجأو لمج : موقفك كاردأ كردلا عمج : متاح وبأ لاق

 .:بلكأو بلكو سلفأو سلف لثم

 كردلا ىف مهنإ نيقفانملا ةفص ىف لاق ىلاعت هنا : ىرابنالا نبا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 مأ نوقفانملا ءاباذعدشأ امهمأف (باذعلا دشأ نوعرف لآ اولخذأ) نوعرف لآ يف لاقو ؛لفسألا

 نقو.“ لتمسالا كرذلا <ق'نزك اننإ كنادعلا دخأ فكرا ةرعص نأ طاع لا

 ناقيرفلا هيف عمتجا
 عون هيلا مضو : رفكلا ىف هلثم هنآل رفاكلا نم اباذع دشأ قفانملا ناكامل (ةعبارلا ةلأسملا))

 مالسالا نوربظي اوناكامل مهنأ ببسبو « هلهأبو مالسالاب ءازهتسالا وهو « رفكلا قه رخآ

 ءالؤه نم ةنحلا فعاضتت تناكو كلذب رافكلا نوربخي مث نيبلسملا رارسأ ىلع عالطالا مهنكع

 :تنافكلا تاذدع ند مهاذع هللا لعج بابسأللا اذهلف , نيقفانملا

 تايثا ىلع اذهب انباحصأ جتحاو . مل ديدهت اذهو «اريصن مل دجت " ناو إل ىلاعت لاق مث

 تي 00 هنا ةايولاق فالضلا لهأ كما ”قاسنلا ]حى ةغاقفلا

 اذه سيلو : قافن هنأ ثيح نم قافنلا نع ًارجز كلذ نكي مل نيقفانملا ريغ ق- ىف الصاخ كلذ

 ؛ قافنلا نع رجلا نضرعم ىف هركذ ىلاعت هنأ هيف لالدتسالا هجو لب « باطخلا ليلدب الالدتسا

 . قافن هنأ تيح نم هنع ارجز قبب مل همدع عم كلذ لصح ولف



 ةيآلا فول كركم وأ نرفاكلا اوذختتالاونمآ نذلا امأاي» لاا ا 1

 1 و اد - 3-1 3

 نوديرتا َنينم ّوملا نودنم 2 .رفاكل || ||اوذختال ا نيذلا ام آ "م 1

 كاوا ادلى تاق اللا نإ ها ايم اناَطلس مكي 3 ات نأ

0 3 

 «١ةه» 1 مط دحب 1 2 0

 . زئاج ريغ هنإو رافكلا ةقيرط ىلع مهمذام ىلاعت هنأ ىضتقي كلذو « نيرفاكلا ةقيرطو

 لافتا اف كلذ ؤ تانتم تح قافنا اه ارلانأ لإ هنيلغ أ تناك ن]واازافكلا ةقاراط نإ >انلق

 نأ الإ كاذ ام و « ةيأ ةرشع عضب ىف نيقفانملا مذو ؛ نيتي ىف ةرقبلا ةروس لوأ ىف رافكلا مذ

 منال لب «رفكلا اوكرت مهنآلال ممذ امتإ ىلاعت وبف « رافكللا ةقيرط نم ثبخأ قافنلا ةقيرط

 . هنم ا وهام ىلإ هنع اولدع

 ص مل وق ىلع ةيآلا هذهب انباحصأ جتحاو (اليبس هل دج نلف هللا لاضي نهوإل ىلاعت لاق مْ

 هللا نم ةيذبذلا كلت نأ ىلع لدي (نيبذيذم) هلوق بيقع مالكلا اذه ركذ نأ : لوآلا : نيبجو

 . نيدلا نع هلضأ ىلاعت هللا نأب يرصت هنأ : ىتاثلاو . هلبق امب مالكلا اذه لصتي مل الإ و « ىلاعت

 وأ «لالضلاب هيلع هللا كح نع ةرابغ وه وأ ؛ فاطلالا باس لالضالا اذه ىنعم : ةلزتعملا تلاق

 . ارارم اهيلعانملكت دقدوجولا هذهو « ةنجلا قيرط نع ةهايقلا موب هلضيىلاعت هللا نأ نع ةرابع وه

 (نيئمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا اوذختتال اونمآ نيذلا اهيأاي ) ىلاعت هلوق

 اورقتسي نأ ريغ نم نيملسملا ىلإ ةرمو ةرفكتلا ىلإ ةرم مهنأب نيقفانملا مذ امل ىلاعت هنأ معا

 اوذختتال اونمآ نيذلا اهيأاي) لاقف مبلعف لثم اولعفينأ ةيآلا هذه ىف نيملسملا ىمن نيقيرفلا دحأ عم

 عاضر ةظيرق ىب ىف مهل ناك ةنيدملا راصنالا نأ هيف ببسلاو (نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا

 « نيرجاهملا : لاف ؟ ىلوتن نم : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اولاقف ؛ ةدومو فلحو

 . ةيالا هذه تلزنف

 نيقفانملا ةالاوم نع نينهؤملل ىهن اذه نأ وهو : هللا همحر لاقفلا هلاقام (ىناثلا هجولاو )

 . ءايلوأ مهنم اوذختت الف مهيهاذمو نيقفانملا قالخأ كل تنيب دق : لوقي

 (/نيبم اناطلس كيلع هلل اولعجت نأ نوديرتأ )) ىلاعت لاق مث

 نوديرتأ ةيآلا ىنعم ناكر افكلا ةالاوم نع نينم ملا ىهن ىلاعت هنأ ىلع ىلوألا ةبآلا انلمح ناذ



 /8 ةيآلا «ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ ال كلذ نيب نيبذب ذمد» ىلاعت هلوق

 انك ىلا ناكف ثذلا ىف شيل روك ايفاةيديدلا نأ الا كحل 1: اج ىف له دا عفديو درب

 . هنع بذ باج ىلا لام

 وه لعفلا ىلا ىعادلا راك اذاف : ىعادلا ىلع فقوتي لعفلا نأ كلذ ىف ببسلا نأ ملعاو

 هباسأو ملاعلا اذه عفانم نآل ءيبارطضالاو بذيذتاا رثك ملاعلا اذه لاو>أب ةقلعتملا ضارغالا

 عيرس دوصقملا نا مث دوصقملل اعبت نعادلاو « ىعادلل اعبت لعفلا ناك اذاو , لدبتلا ةعيرس ةريغتم

 قبيف فراوصلاو ىعاودلا تضراعت امبرو « ةبغرلاو ليما ىف ريغتلا عوقو مزل ريغتلاو لدبتلا

 باستك او« ةيقابلا تاريخلا ءاششنا هلعف ىف هبولطم ناك .ره امأ . ددزتلاو ةريحلا ىف ناسنالا

 اذه ناكمرجال لدبتلاو ريغتلا نع ةئيرب ةيقاب رومأ بلاطملا كلت نأ ٍلعو «ةيناحو رلا تاداعسلا

 (ونمأ نيذلاهللا تبثي) لاقف تابثلاب نامالا لهأ ىلاعت هللا فصو ىنعملا اذهلف ءانغار اتباثناسنالا

 (ةنئمطملا سفنلا اهتيأاي) لاقو (بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ) لاقو

 وأ مهيواق نوبذبذي ىندملاو  ةيناثلا لاذلا رسكب (نيبذيذم) سابع نبا أرق 4 ةثلاثثا ةلأسملا)

 : دوعسم نبهللا دبع فحصم ىفو « ىنعمب لصلصتو لصلص ءاج اي نوبذب ذي ىنعمب « مهمأر 1 مهيد

 ةراثو ةبدىف نونوكي ةرات مهنأ ىنعملا نأاكو « ةلمهملا لادلاب نيبدب دم : رفعج ىأ عا نا

 . باودلا اهيف بدت ىتاا ىهو ةقيرطلا ةبدلاو « ةدحاو ةيد ىلع نوقبي الف ٠ ىرخأ ىف

 . نينمؤملاو نيرفاكلا نيب وأ : ناميالاو رفكتلا نيب ىأ (كلذ نيب) هلوق (ةعبارلا ةلأملا)

 نيرفاكلا ركذو (كلذ نيب ناوع) هلوق ريسفت ىف هريرقت مدقتدقو «ةعاماىلإهب راشي «(كلذ» ةملكو

 (نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكاا نوذختي نيذلا) هلوة دنع ةصقلا هذه ىف ىرج دق نينمؤالاو

 نينمؤم او.يل ةبآلا ىنعم : ةداتق لاق نامالاو رفكلا ركذ ىرج دقف نيةيرفلا ركذ ىرج اذإو

 . كرشلاب نيحرصم نيك رشم الو نيدلخم
 ىلاعت هللا داحياب لصحت امن !نيدلا ىف ةريملا نأ ىلع ةيآلا هذبب انباحصأ جبتحا (ةسماخلا ةلأ ملا

 رايتخاب سيل كلذو « نيددرتم نيريحتم مهريصو مم.ذبذ دق العاف ىضتقي (نيبذيذه) هلوقنا :اولاقو

 مفدي نأ دارأ ولف « ةربحلاو ددرتلل ةبجوملا ةضراعتملا ىعاودلا هباق ىف عقو اذاناسنالا ناف دبعلا

 اك مالا نأ لع هلاو-أ ىف لمأتو هسفن ىلإ عجر نمو . الصأ هيلع ردقي مل هسفن نع ددرتلا كلذ

 اهلعافذأ تبث دبعلا وه سيل اهلعاذ نأ تبثو « لعافنم امل دبال ةبذيذلا كلت تناك اذاو ءانركذ

 -لاعت تلا نه لكلا نأ تلف ؛ لاح هللا 5

 نينهؤملا ةقيرط كرت ىلع مبمذ ىضتقي (ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ ال) ىلاعت هلوق : ليق ناف



 دس ةور ديالو سانلا نؤاري» ىلاعت هلوق 1

 كد نس كام 1 اللق لإ أ كا ل 20 ناقل 0

 ه-2 20 بس

 14, البيس هل دج اماما لاي نَمَو ءالؤه لإ آلَ ءالؤه لإ ال

 6« هوجولا هذه قم.ايوق كرتلل ىعادلا لاك ايم يا دل الاوت انور نك لاخلا ف

 هجو ىلعلعفلا عقو كل ذك ناكىته لعفلا ىلإ ىعادلاو « سانلا فو الإ سيل لعفلا ىلإ ىعادلاو

 3 عمج اهحتفو فاكلا مضي قناتك اا ا اقككلا بحط لاق, ار زوتفلازو لااكملا

 ناس ا رار

 ةالصلا ىلإ نودوقيال مهنأ ىنعملاو (اليلق الإ هللا نوركذي الو سانلا نؤاريإ) ىلاعت لاق م“

 . ننلا لحال و دعمسلاو ءابرلا رك 0

 ؛اديورلا لم ةلعامت' و كارلا كما“ يك نا

 الإ شا نور "ذب الو) هلوق ىفو « لمعلا 00 ىتارحلا نا :انلق

 مل ىم هنأل ءاليلق الإ نولصي ال مهنأ ىنملاو «ةالصلا هللا ركذب دارا نأ : لوألا :هوجو 0

 نوفلكتي ةالصلا تقو لوخد دنعف سانلا عم اوناك اذاو « اولي مل بناجالا ند 0 موعم نكي

 ناووك ديال مهتالص ىف اوناكمهنأ هللا ر د دارللا نأ: قاتلا نماتلا نيعأ يك يباع نك ئح

 مهف تاحيبستلاو ةءارقلا لثم ىفخي ىذلا اهأف ء تاريبكتتلا لثم 0 2 الملق الإ هللا

 تقو تقولا كلذ ناك ءاوس ت اةوالا عيمج ىف هللا نورك ذب ال مم دا را : |. امنوركذي ال

 نمالريثك ىرن اذكهاو :تفامقكلا بحاص' لاق'ء ردات اليلق الإ ةالصلا تِقو 59 مل وأ ةالصلا

 ايندلا ثيدحنكلو , ةحيبستالو ةليلهت هنم عمست مل ىلادللاو ماي.آلا هتبحص ولو ؛مالسالابنيرهاظنملا

 ل ىلاعت هللا نآل ءاليلق الإ : ليق امنإ ةداتق لاق : عبارلا . هنع رتفيال هتاقوأو همايأ هب قرغتسي

 ريثك هليلقف هللا هلبق امو ؛ ليلق هريثكف ىلاعت هللا هدر امو « هلبقي

 ( اليبس هل دجت نلف هللا للضي نمو ءالؤه ىلإ الو ءال وهىلإالكلذنيب نيبذبذم الىلاعتلاق مث
 : لئاتنم هفاو

 (اليلق الا هللا نورك ذيال) هلوق نم وأ (نؤاري)هلوقنهلاحامإ . نيبذيذم (ىلوآلا ةلألا)

 . مذلا ىلع ايوصتم نوكي نأ لمتحيو

 ىأ« نيبناجلا الك نع بذي يذلا بذبذملا ةقيقحو ؛ نيريحتم ىأ : نيبذبذم يناثلا ةلأملا)



 / ةيآلا «ىلاسك اوماق ةالدلا ىلإ اوماق اذاو» ىلاعت هلوق

 , 6 2 راس اج - ما 2

 ىلاتسك ااوماق ةاليعلا» كب ] قماق اذ 1

 ىلع نونمي نيقفانملا نأ لصاتلوو محدجو امم ابيصن انيلا اوعفداف انلوق قدص مدهاشأملف ٠ كرمأ

 . متدجو امابيصنانيلإ !وعفداف « ملاصملا هذه ىلا ىاندشرأ نيذلا نحن انأب نيرفاكلا

 ؟ ابيصن رافكلا رفظو احتف نيملسملا رفظ ىمعس مل: ليق ناف

 هل حتفت ميظع رمأ نينمؤملا رفظ نآل  نيرفاكلا ظحل اراقتحاو نينمؤملا نأشل امظعت :انلق

 ءىقد ظحالإ وه اف نيرفاكلا رفظ امأو « هللا ءاياوأ ىلع حتفلاب ةكئالملا لزنت ىتح ءامساا باوبأ

 . ةبقاعلا ىف ةيوقعلاو ايندلا ىف مذلاالا هنم قس الو ىضقني

 ىلاعت هنأ ىنعملاو : نيقفانملاو نينمؤملا نيب ىأ 4 ةمايقلا موي منيب كح هتلافإل ىلاعت لاق مث

 . ةمايقلا موي ىلا مهماقع رخأ لب « نيقفانملا نع ايندلا ىف فيسلا عضوام

 ىلع لوق وهو : لوآلا . نالوق هيفو «اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعحب نلوإل لاقم“

 هللاف) هلوق لع فطع هنأ ليلدب ةمايقلا ىف هب دارا نأ : امهنع هللا ىضر سابع نباو مالسلا هيلع

 ةجح نأ ىنعملاو : ةجحلاب صوصخم هنكلو ايندلا ىف هب دارملا نأ : ىناثلا (ةمايقلا موي كنب ك<

 ىف ماع هنأ وه : ثلاثا . ليلدلاو ةجحلاب مهلذي نأ دحال سيلو : لكلا ةجح ىلع ةبلاغ نيملسملا

 ململا لام ىلع ىلوتسا اذا رفاكسا نأ اهنم : لئاسم هللا همحر ىعفاشللو « ليلدلا. هصخام الا لكلا

 السم ادبع ىرتشي نأ هل سيل رفاكلا نأ اهنمو « ةيآلا هذه ةلالدب ةكلمب ل برحلا رادب هزر>أو

 . ةيآلا هذه ةلالدب ىذلاب لتقيال ملسملا نأ اهنمو « ةيآلا هذه ةلالدب

 هلوقفف ةرقبلا ةروسفف عادخلا ريسفتر دق ( مبعداخوهو هللا ن وعداخ نيقفانملا نا ) ىلاعتدلوق
 لوسر نوعداخم ىأ (هللا نوعداخن) ةيآلا هذه ريسفت ىف جاجزلا لاق (اونمآ نيذلاو هللا وعداخي)

 (هللا نوعيابب اسنإ كنوءياس نيذلا نإ) لاق أك رفكلا نونطي,و نامعالا هل نوربظي ىأ ؛ هللا

 ىلاعتهنإ :امهنعهللا ىضر سابع نبا لاف . مبعادخ ىلع باقعلاب مميزاجم ىأ (مهعداخ وهو) هلوقو

 طارصاا ىلا اولصو اذاف ؛نينمؤملا ىطعي اك ارون مهيطعي ىلاعت هنأ كلذو « ةرخآلا ىف مبعداخ

 هلوحام تءاضأ ايلف اران دقوتسا ىذلا لثك ميلثم) ىلاعت هلوق هليلدو . ةلظلاف اوقبو مهرون أفطنا

 (نورصبب ال تاءلظ ىف مبكرتو مهرونب هللا بهذ

 نيبلسملا عم ةالصلا ىلإ اوماق اذاو ىنعي (ىلاسك اوماق ةالصلا ىلإ اوماق اذاوإل ىلاعت لاق مث

 اهنواقثتسي مهنأ لسكللاكإذ ببسو « ةغللا ىف لكلا ىنعم وهو نيتطابتمنيلقاثتم ىأ ؛ ىلاسك اوماق



 ةيالا ب قع ىلاعت هلوف دلل
 ه ثدي تاس هلع اص 2 276 هل يا د2

 0 8 ملا اول هللا نم . مدا نيذلا

 َنيِنمْوْملا 8 كيفي مكي ذوحتست لأ ١ ا كيدصت : نيرفاكلا ناك نإو

 22 هرم 200 هم اس 6 262 ها 27-20 هس رثئا ل

 َنينموملا لع نيرفاكلل هللا لمح نو ةمايق 00 مكحي هللا

 مرر ا ا سرزتو م

 مهعداخوهو هللَنوعد دا نيقفانملا نإ ١« زد اليس

 نيقفانملا عماج هللا نإ ) لاقف رفكحلا ىف نيرفاكلا لثم نيقفانملا نوك ققح ىلاعت هنإ مث

 (ًاعيمج مهج ىف نيرفاكلاو

 منهج باذع ىف نوعمتحجي كإذكف ايندلا ىف هللا تايآب ءازهتسالا ىلع اوعمتجا مهنأ اك ديري

 ظفللا نم افافختسا نيونتلا فذح نكلو مهعمج ام دعب هنال نيونتلاب عماج دارأو « ةمايقلا موي

 . ةقيقحلا ف دام وهو

 نيرفاكلل ناكنإو مكعم نكتملأ اولاق هللا نم حتف كل ناكناف مكب نوصبرتي نيذلا )ل ىلاعتهلوق

 هللا لمحبي نلو ةمايقلا موي مكنيب مكحي هللاف نينمؤملا نم كعنمتو مكيلع ذوحتسن ملأ اولاق بيصن

 «دليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل
 امإو « نيقفانملل ةفص امإو « نوذختي نيذلا نم لدب امإ (ب نوصبرت, نيذلا) هلوق نأ معا

 ىأ حتف مكل ناك ناف ءرش وأريخ نم ثدحبام نورظتن, ىأ (نوصبرتي) هلوقو « مذلا ىلع بصن

 دوهملا ىنعي نيرفاكلل ناك نإ و .ةمينغلا نم|مسقان وطع أف ىأ ؛ مكعمنكنولأ نينمؤيلل اولاقدوهيلا لعرورظ

 هيلع بلغ ىأ ؛نالف ىلع ذوحتسا : لاقي : يلع ذوحتسن ملأ اولاق نيملسملا ىلع رفظ ىأ « بيصن

 م 5 كرسأو لق نم نكمتتو ميلغت مأ ىنعمب نوكي نأ : لوألا : ناهجو ةيآلا هذه ريسفت ىفو

 انيئاوتو مهبواق هب تفعضام محل انليخو مكنع مهانطبث ناب نيبلسملا نم كعنمتو كلذ نم ًائيش لعفن
 5 دا ةراقكلا كلوا نأ للا نكت نأ. : قاثلإ ل متبصأ ام ابين انل اوتاهف كيلع مهترهاظم ىف

 هنع مهريفنت ىف اوغلابو كلذ نع مثورذح نيقفانملا نا م, مالسالا ىف لوخدلاب اومه دق اوناك

 :نوققانملا لاق نيمل لا ىلع ةلوص مهل تقفتا اذاف ؛ كرمأ ىوقيسو دم رمأ فعضيس هنأ مثوعمطأو

 ىوقيو هرمأ فعضيس هنأب كل اناقو هنم مانعنمو مالسالا ىف لوخدلا ىف مكيأر ىلع مانبلغ انسلأ



 ١/ ةيآلا «متعمت اذإ نأ تاتكلا مكيلع لزن دقو» ىلاعث هلو

 كر هر هه 6 روم 2 5

 ١ رهتسيو اب رفكي هللا تايآ متعمم اذ نأ باتكلا ىف ميغ 8
2-2 

 ا 3 35 ضرإ ياخ | هاضعع را ورا ةعرس 2 0 مرترتوس <

 نإ مهلثم 0 ريغ ثيدد ف قطو 0 ولع ل اهم ةللار نإ وولتم اذ كل م د اودعءقت الف

2 

 الف ا ا م رفكي هللا ك ا متعمس اذإ نأ تاتكتلا: ىف 0 لاق مث

 «هريغ ثيدح ىف اوضوخ ىت> مهعماودعقت

 لز افادت نووتسكانا رم نوضوخ مهسلاجم ىف اوناكنيكر شملا نإ : ن رسفملا لاق

 هذهو(هريغثيد> ىف اوضوخي ىت> مهنع نا 0 نوضوخب نبذلا تيأر اذإو) ىلاعت هللا

 مهعم نودعاقلاو :نيك رشملا لعفلثم نولعفي اوناك ةنيدملاب دوملا رابحأ نإ 5 .ةكمب تلزن ةيآلا

 مكيلع لزن دق) هنإ نيقفانلل ايطاخم ىلاعت لاقف « نوةفانملا مه مالكلا كلذ ىلع م نوةفاوملاو

 هللا تايآب رفكلا متعمس اذإ ىنعملاو (اهب أزهتسيو اهب رفكي هللا تايآ متعمس اذإ نأ باتكلا ىف

 : ىلاسكلا لاق . ءازهتسالا عامس هب دارملاو تايآلا ىلع عامسلا لعف عقوأ نكسلو ءاهم ءازهتسالاو

 تايآ متعمج اذإ : ىنعملا نوكي نأوهو رخآ هجو هيف ىدنعو . مالي هللا دبع تعمس : لاقي وهو
 !زادعس الفا قانكلا لاقلم لإ ةجاح الفار دقتلا اذه لعو ايي اررسن و اع فك ا كاش

 . ءازهتسالاو رفكلا ريغ ثيدح ىف اوضوخي ىتح مرعم

 جميل اذإ منا ج لاق م
 نأ ىلع لدي اذه : ملعلا لهأ لاق . رفكلا ىف رابحألا كل 5 متنأ نروقفاذا اانا ىلا

 ةلزنم مثالا ىف ناكرشابي ل نإو هلهأ طلاخو هاري ركن ىضر نمو : رفاك وهف رفكلاب ىضر نم

 اذإ امن.« نزواكلا كلذ ايضا از ردلاجلا ناكاذإ اذه. اهب نلخلا ظفلا رد لابتتا يلد

 ةقيقدلا هذطو . كلذك سيل مصالاف فو4لاو ةيقتلا لييس لع سلج اعإو مطوقل اطخاس ناك

 نيرفاك اوناك لوسرلاو نآرقلا ىف نوتعطي اوتاكو: «:دؤيلا نوسلاج اوناكن يذلا نيقفانملا نأبببانلق

 نوكطياوناكن .نلا رافكلا نونلاجب كمت! وناكةنيدملاي.!اوناكنيدلا نويل اوي دوما :كئاوأ ل“

 رايتخالا عم دولا نوسلاحي اوناك نيقفانملا نأ قرفلاو .ناممالا ىلعنيفابا وناك مهنافنآرقلاف

 . ةرورضلا دنعرافيكلا نوسلاجب اوناكنيدلسملاو

0 



 ةيآلا «نينمؤملا كود نم ان نيرفاكلانوذخت نيذلا» للاعت هلوق ١/

 2 ل اس رثاسو دع م هه - و

 هَ ءلامثدنع نوغتبا نينم ولا نود نم ء 2 نيرفاكلا َنوُدََ : نذلا

 11 -4 نيك

 1/2ض 6

 «١+ة» ا هلل ةزعلا ّنآَو

 عاونأ مظعأ ىلإ مبلصوي كلذ عم هناف باوثلا راد ىلا مهلصويال اكو : لاق مه « ةنجلا ىلا مهيدهب

 برعلاو « مهب مت (رشب) هلوقو (امنأ اباذع مهل نأب نيقفانملا رشب) هلوق نم دارملاوهو «باقعلا

 كلا كلاعب كا كبح نر

 ناف ةزعلا مهدنع ن وغتبيأ نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نوذختي نيذلا ل ىلاعت لاق مث

 قفتاو ؛ نيذلا مه ىنعمب عفر وأ * نيذلا ديرأ ىنعمب ٠ مذلا ىلع بصن : نيذلا «اعيمج هلل ةرعلا

 مهنولاوي نوقفانملا ناكو ؛دوهلانيرفاكلابو « نوقفانملا :نوذختي نيذلاب دارملا نأ لع نورسفملا

 مل ةعنملاو ةزعلا نأب دوهملا لوقيف « متيالدمح ىمأ نإ : ضعبل مبضعب لوقيو

 لبق هنمو . ةدشلا ةغللا ىف ةزعلا لصأ ىدحاولالاق «ةرعلا مهدنع نوغتبيأ) كلاعق لاق مك

 نأ ةداكو ضف رع ابتشا اذإ نقيرملا لع ضرملا زعتسا دق :لاقيو « زارع : ةديدنشلا ا

 د كا ع نقر درا الاد را ااكت اذكك نارك نأ ل عرع هنموا دتشا ملا زعو ؛ كلبي

 ا ا لا رو هاكرز اه هل ةيطأ كمل اذإ "نال 3لف رتغااو ةتالظم نتغا ناكل

 ليلذلا فالخب عينملا ىوقلا زيزعلاو : امهيينعم براقتل ةدشلا نم ةلوقنم ةوقلا ةزعلاو

 هنإ مث ءدويلاب مهاصتا ببسب ةوقلاو ةزعلا نوبلطي اوناكنيقفانملا نإ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 (اعيمج هلل ةزعلا ناف) هلوقب ىأرلا اذه مهيلع لطبأ ىلاعت

 نيرا يل سارق ملا فلور القل تانك انتقالات نا

 ةزعلاف « ًازيزع راض هزازعابو « ًارداق راص هرادقابف هاوس نم لكو.. هلل ةلماكلا ةردقلا : انلق

 دنع رم الا ناكف . ىلاعت هللا نم الإ لصحت مل نينمؤءللو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل ةلصاحلا

 هلل اعنمح ةررعلا نإ نقتل



 اف ةيآلا «اهلأ اباذع مهل نأب نيقفانملا رشب هىلاعت هلو
 ىف ةدايز رفكلا تقو بونذلا ةباصإ تناك امل ريدقتلا اذه ىلعو « مهرفك لاح اهوباضأ ٍبونذ

 نأ : كلاثلا ' نامالا ىف ةدايز نوكنت نأ بج نام الا تقو تاعاطلا ةباصإ كلذكف رفكلا

 ننبنلاب ءاروسالا نأ لع لدي كلذو (نؤزبتسم نحاانعإ) موق تلصحامإ رفكلا ىف ةدايزلا

 . هبتارم ىوقأو رفكلا تاجرد مظعأ
 ةيآلا هذه ىف روكذملا كحلا نأ : لوألا : نالاؤس هبفو مهل رفغيل هللا نكي ملل ىلاعت لاق مث

 قاع وتلا لق رمكللا نال لطاب لوالاو ءاهدعت ام ىإ ةءرتلا 5# اع الكر ع در

 و ل ل نخل ا رع ملط عيضت ذئيحو ؛ قالطالا لع روكذم

 مزاللاؤسلاف نيريذقتلاالك ىلعف . ةرم فل أ دعب كلذ ناكولو « روفخم ةبوتلادعب رفكلا نال لطاب

 هلمحت لب ؛ قارغتسالا ىلع (نيذلا ْنِإ) هلوق لمحت ال انأ : لوآلا : هوجو نم هنع باوجلاو

 رفكلا ىلع توتومب مهنأ مهنم لاعت هللا لع نونيعم ماوقأ هب دارملاو « قباساا دومعملا ىلع

 ريدقتلا اذه لعو : رفكلا ىلع مهتوم نع رابخإ ( مل رفغيل هللا نكي مل) هلوقف طقه: نوبوتي الو

 نم لاقتنالا ريثك ناكنم لكنأ وهو « داتعملا بلاغلا لع جرخ مالكلا نأ : ىناثلا . لاؤسلا لاذ

 ناسنالا اذه لثم لاح نم رهاظلاو ؛ مظع الو عقو هبلق ىف مالسالل نكي مل رفكلا ىلإ مالسالا

 « رفكلانعةبوتلامدعب طورشمةي الا فروكذملا <+لانأ : ثلاثلا . هانررقام ىلع رفكلا لع توم هنأ

 . ةروكذملا تافصلا عيضت ريدقتلا اذه ىلع نإ :لئاساالوقو

 ىوقأ ةمايقلا ىف مهتوقعو مظعأ مهتايخو شخ مرفك نأ ىلع لدي ركذلاب ممدارفإ نإ : اناق

 لجال ركذلاب امبصخ (حون نمو كنمو مهقاثيم نييبنلا نم انذخأ ذإو) هلوق ىرجم اذه ىرخ

 (لاكيمو ليريجو هتكئالمو) هلوق: كاذك و ا تفيرشتلا

 ىفن ديفي (مهل رفخيل هللا نكي مل) هلوقف ديك أتلل ماللا (ممل رفغيل) هلوق ىف «ىلاثلا لاؤسلا )ل

 ؟ هيف هجولا اف « ىنلا ديك أت هب قئاللا امنإ عضوملا اذهب قئال ريغ اذهو ءديكأتلا

 . ىنلا ديك أت ىف ةغلابملا هنم دارملا ناك مهنلا ليبس ىلع ركذ اذإ ديك أتلا ىن نأ : باوجلاو

 رفاكلا دهم مل ىلاعتو هناحبس هنأىلع لدي اذه : انباحأ لاق (اليبس مه.دهل الوال ىلاعت لاق مث

 هنأ ىلع وأ . فطالا ةدايز نم عنملا ىلع لوم هنأب هنع اوباجأ مهو , ةلزتعملل افالخ ناممالا ىلإ

 . ةنجلا ىلإ ةرخآلا ىف:هيدهال :ىلاعت

 4/ملأ ًاباذع مل نأب نيقفانملا رشب إ) ىلاعت لاق مث

 و مهرفك مل رفغيال هنأ نيب ىلاعت هنإ لاق نيضاثللا لع ةمانعتملا ةبآلا نع قد نأ معاو



 ةيآلا ءكورفك مث اونمآ م اورفك مث اونمآ نيذلا إد ىلاعت هلوق //

 نامالادعب رفكلا مهنم رركتي نيذلا هئم دارملا نأ : لوألا : ةريثك الاوقأ ايف نأ معاو

 ممولقفةتروعقوناماللناكولذإ مهولق ىنامالل عقوالءهنأ ىلع لدي كلذناف تاكوتارط

 اريتعماحيحصان امإهللاب نمي ال هنأ رهاظلاف عقوهيلق فنامب الل ن وكي النمو ؛ ببس ىتدأل هوكرتامل

 نكي مل حيحصلاناميالاب ىتأ ىلا تارا قلو مهل رفغيل هللا نكي ملإ) هلوقب دارملا وه اذهف

 ىذلأ قسافلا ىرن كلذبك و « هانرك ذ ىذلا هجولا ىلع بارغتسالاو داعبتسالا هنم دارملالب ءاريتعم

 « قسفاا لع توم هنأ بلاغلاو ؛ تابثلا هنم ىجري داكيال هناف عجري مث بوتي مث عجري مث بوتي

 اونمآ مث « ريزعي اورفك مث « ىموعبو ةاروتلاب اونمآ دوهملا : مبضعب لاق : ىناثلا . انه اذكف

 لاق: ثلاثلا . مالسلاو ةالصلا هيلع دمع مدقم دنع ارفك اودادزا مث « ىسيعب اورفك مث «دوادب

 نوك و مهقافنوه كلذدعب مهرفك و  مالسالا مراهظإ لوألا نامبالاف ؛ نوقفانملادارملا :نورخآ

 نونمؤمانإ اولاق نيبلملا نم ًاعمج اوقل الكم هنأ وه ىتاثلا نامبالاو : مهرهاظ فالخ ىلع مهنطاب

 ىممدايدزاو « نؤزمتسم نحن امنإ مكعم انإ اولاق مهنيطايش ىلع اولخد اذإ مهنأ وه ىناثلا رفكلاو

 نام الا راهظإو . نيبلسملا قحىف ديكلاو ركملا عاونأ جارختساف مهداهتجاو مدج وه رفكلا

 سيلو : هياع هللا ةمحر لافقلا لاق (نمؤي ىتح تاكرشملا اودكنت الو) ىلاعت لاق انامبإ ىمسي دق

 لاق (ءالؤهىلإالو ءال وه ىلإ ال كلذنيب نيبذب ذم) لاق اي مهددرت دارملا لب : ددعلا اذه نايب ذارملا

 : موق لاق : عبارلا . (املأ ًاياذع مل نأب نيقفانملارشب) ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق هيلع لدن ىذلاو

 رفكلاو « ةرات نام الا نورهظي اوناكف نيبلسملاكيكشت اودصق باتكلا لهأ نم ةفئاط دارملا

 راهنلا هجو:اونمآ نيلا لع لزنأ ىذلاب اونمآ ) اولاق مهنأ مهنع ىلاعت هللا ربخأ ام لع ىرخأ

 دح ىلا كلذ ىف اوغلب مهنأ هانعم(ارفك اودادزا مث) هلوقو (نوءجري مهلعل هرخآ اورفك او

 مالسالاب ةيرخسلاو ءازهتسالا

 بهذم لطبيب اذهو نامالا دعب رفكلا لصحي دق هنأ ىلع ةيآلا تاد (ةيناثلا ةلأسملا)

 مهو مالسالا ىلع تومي نأ مالسالا ةعص طرش نأ ىهروأ « ةافاوملاب نيلئاقلا

 نامالا راهظإ لع نامالا لم

 ناميالا نوكينأ بجوف ؛ناصقنااوةدايزلا لبقي رفكسلانأ ىلع ةيآلا تلد 4 ةثلاثلا ةلأسملا )

 ىف اوزك ذو ءرخآلا كاذكف توافتلا امهدحأ لبق اذاف « نانفانتم نادض اممنألل كلذك ًاضيأ

 يايا فكك اوفادؤأ مهنأ 5 ىلاثلا 1 مهرفك ىلع أوتام مهنأ : كوالا : اهوجو ةدايزلا هده ريسفت



 با ةيالاءاورفك مث اونمآ مث اورفك مث اونمآ نيذلا نإ ىلاعت هلوق

 همم 38 ردع 0 نة طا

 مل ارفك اودادزا مث *اورفك مث اما 21 ر اوُنمآَنيْذلا تبإ

 مرسل هس د ةارخاس رس يا كلا

 ادع 51 نأ نيقفانكلا 0 رشب 5 اليس مهيدهل 5 آلو مهل رفغيل هلل نكي
 ساو

 «١م» أمم /ا

 ؟ امهب نينمؤ» لب ليجبالاو ةاروتلاب 7
 لزنأام لكب نينمؤم اوناكامو طقفام,م نينمؤم اوناكمهنأ : لوألا : نيبجو نم هنعباوجلاو

 نود بتكلا ضعبب مهناميا نأ : ىتاثلا : ةلزنملا بتكلا لكب اونمؤي نأ اذهان وب لا نا

 كرت ناكل كلا ىف ةلصاح ةزجعملا تناكاذاف ٠ ةزجعملا وه نامبالا قيرط نآل حصيال ضعبلا

 اذهو ءاهنم ءىثب قيدصتلا عنتما ةزجعملا ىف نعطلا لصح اذإو « ةزجعملا ىف انعط ضعبلاب ناميالا

 البس كلذ نيب اوذختينأ نوديريو ضعبب رفكنو ضعبب نمؤن نولوةيو) ىلاعت هلوقب دارملا وه

 (اقح نورفاكلا مث كئلوأ

 (لبق نم لزنأو هلوسر ىلع لزن) لاق مل «عبارلا لاؤسلا)
 فالخي ةنس نيرشع ىف امجنم اقرفم لزن .نآرقلا نأل : فاشكلا بحاصلاق : باؤجلاو

 اتدصم قحلاب باتكلا كيلع لزن) ىلاعت هلوق ريسفت ىف قبساذه ىف مالكلا : لوقأو . هلبق بتكلا

 (لبق نم ليجنالاو ةاروتلا لزنأو هيدي نيب امل

 بتكلا ىأو . درفم ظفل (لبق نم لزنأ ىذلا باتكلاو) هلوق «سهاخلا لاؤسلا))

 ؟ هنم دارا وه

 . مومعلا حاصيف سنج مسا هنأ : باوجلا

 هللا نكي ١ ًارفك اودادزا مح ٠ اورغك اونمآ م * يومك اونمآ نيذلا نا) ىلاعت هلوق

 (اهلأ اباذع محل نأب نيقفانملا رشب اليبس مديل الو مهل رفغيل
 : لئاشم وشنو

 دي زقكي نم ةقيرط:داسف نين:هنف :بغراو نامالابومأ اك: لاعترهتأ لعا «لوألا ةلأسملا )

 . ةيآلا هذه ركذف نامالا



 ةيآلا كابتن اللعب لطب مقفألا لاختا هلق ديلا
 :قتدقتلاو:«هرخآ اوزرغكخو راها" هجو اًؤنمآ ا و( رات عر

 أعان ده نيك رخل باطخ هنأ : اهاّرَو . هرخآ انضيأ او:هآ رابتلا هجوءاونمآ نيدلا اهلاي

 لرملا طفل نازل لولا لوألا | وحجتو ءايلعلا رثكر اوي, هئايتاونم] ىردلاو تداللاب ]د1 ندلا

 : نيلشملا الإ ىدلاكلا 6 لواش

 هلوسو لع كن [ئذلا' باتكتاو) وازع اوبأو صاغ نباو زيثك نبا أرق« ةقلاثلا ةلأشسملا)

 هلوق هتجف مض نف « حتفلاب (لزنأو لوز نوقايلاو « هلعاف مسي ملأ ىلع 0000

 نه لزنم هنأ نودلعي باتكلا مهانيتآ نيذلاو) ىرخأ ةبآ ىف لاقو (مييلا لزنام سانلل نيبتل) ىلاعت

 : ءاسلعلا ضعب لاقو (ركذلا انلزتأو) هلوقو (ركذلا انلزن نحن انا) هلوق هتجخل ممتف نمو (كبر

 (كءام ىعلبا ضرأا ليقو) هلوق ىف ام مفأ مضلا نأ الإ نسح امهالك

 اهيناثو . هللاب املوأ : ءايشأ ةعبرأب ناميالاب ةيآلا هذه ىف ىمأ هنأ لعا 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 ركذو ؛لبق نم لزتأ يذلا باتكلاب ابعبارو «هلوسر لع لزن ىذلا تاتكلاب : اهلاثو.ءهلوسرب

 ١ تكا كلا تلاة زو ةيكت نا رفكللا) اهكاثإوب هن هشارا دكا + هوأت»: ةظعت آر وما او ةيكلا ف

 . رخآلا مويلاب رفكلا اهسماخو . هلسرب رفبكلا اهعبارو

 كيلا ةيآلا 5 (ًاديعب الالاض لض دقف ) ىلاعت لاق 2

 بتارم ىفو ؛ باتكساا ركذ ىلع لوسرلا ركذ. نامبالا بتارم ىف مدق مل (لوالا لاؤساا))

 ؟ ةيضقلا بلق رفكلا

 لوسرلا ىلع اهدقم باتكلا ناكق اخلا ىلإ قلاخلا ةفرعم نم لوزنلا ةئره ىف نآل : باوجلا

 . باتكلا ىلع امدقم لوسرلا نوكي قلاخلا ىلإ قاخلا نم جورعلا ةبتره ىفو

 لوسرلابو هللاب نامالا : ةثالث ارومأ نامبالا بتارم ف ركحذ مل «ىناثلا لاؤدلا )9

 هضاب ككاو كمال ]سماه كتل + ةيرس ةرؤمأ فكنا كلمارر' ق'ركذاو ةاكتكتلابأو

 لا مويلابو

 ةكمالملاب نامالا 3 هاو دلل فذ السكتلا نا ليزا. ةتلاع نانكاالا نإ: فلولا

 ركني هنأ مث «٠ بتكلابو لسرلابو هللاب نمي هنا ناسنالا ىعدا امبر ذا« ةلاحتال رخآلا مويلاو

 ةلومعرخألامويلا فوةكئالملا ف ةدراولا تاءآلا لعحي هنأ معزيو « رخآلا مويلا ركشيو ةكتالملا

 . هللاب رفاكة مايقلا ركسنموةكئالملا ركتمنا ضن مرجالا تاق لامتحالا اذهناك الف : لب أذا لع

 اوناكاممهنأ عم (لبق نم ل زنأ ىذلا باتكلاو) بتكلا لهال ليق فيك ( ثلاثلا لا ١



 /ه ةيالاعهلوسرو هللاب اونمآ اوما ندا امأايد ىلاعت هلوق

 ةهاسو س

 « 1م اديعب ل دَص 0 0 رخآلا ا

 دقف رخآلا مويلاو هلسرو هشكو هتكئالمؤ ةتلار فكي نمو لبق نم لزتأ ىدلا باتكلاَو

 «اديعب الالض لض

 : لئاسم هبفو

 اونوك ) هلوقب ةلصتهاهنأ :لوآلا : نامجو اهلبق امب ةيآلا هذه لاصتا ىف (ىلو ألا ةلأسلا)

 ناميالا ىف مدقلا خسار ناك اذا الإط سةلابامتاق نوكي ال:نافنالانآل كلذو (طسقلاب نيماوق

 ركذ ةروسا| هذه ىف ةريثكلا ماكحألا نيب املىملاعتدهنأ : امهناثو :ةيالاهذهفةروكذملا ءايشالاب

 .نامالاب مالا ةيآ اهييقع

 هنأب رعشم (هلوسرو هللاب اونمآ اونمآ نيذلا اهمأاي) ىلاعت هلوق رهاظ نأ معا 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 اروح هو اجا هك ناوزدفما كت كقلا قبلا نخل ب ا نب قاس ل

 اعيرفت ةيآلاريسفت ىف مث « نويلسملا (اونمآ نيذلا اهيأاي) ىلاعت هلوقبدارملا نأ : لوألا : نيلوق ىف

 ناكذلا لع ازموذ اؤآ' 1ؤنمأ نثدلا ابتلاب هلم كازملا نأ : لوألا وجو لرتللا اعل“

 0000 ىضاملا ىف اونمآ نيذلا امأاي : ىنعملا اذه ىلإ عجري هلصاحو « هيلع اوتبثاو

 ونمآ نيذلااهمأاي : اهيناثو . كلذب املاع ناكهنأ عم (هللا الإ هلإال هنأ معاف) هلوق هريظنو . لبقتسملا

 تالالدتسالا بسحب اونمآ نيذلا اهيأ اي : اهئلاثو .لالدتسالا ليبس ىلع اونمآ ديلقتلا ليبس ىلع
 هتكئالموهّللاب ةيليضفتلا ل ئالدلاباونمآن يذلا اهسأاي : ابعبارو . ةيليصفتلا ل,الدلا بسحب اونمآ ةيلم |

 رارسأو ةكئالملا لاوحأ كلذكو , كلوققع هيلا ىهتنتال هللا ةمظعهنك نأب اونمآ هلسرو هبتكو

 نم ةعامج نأ 00 ليصفتلا .ليبس لع اهلا:ئبتنتال لسرلا تافصو:بتكلا

 قدفالو كباتكبو كبنمؤت انا هللا لوسراي : اولاقو ملسو هيلع هللا لصونلا ىلإ اًؤاج دولا رابحأ

 هلسربوهللاب اونمآلب : لسوهيلعهللا لصلاقف «لسرلاوبتكلانمهاوسامب رفكنو «ريزعوةاروتلاو
 . اونمآ مهلكف ةيآلا هذهتلزنف ؛لعفتال : اولاقف ؛هلبق ناك ب ادك لكبو نآرقلا هباتكبو دمحمبو

 ىلع اعيرفت ةيآلا ريسفت 2و ؛ نوملسملا مم سيل (اونمآ ) هلوقب نيبطاخلا نأ (ىناثلا لوقلا)

 ىسومب اونمآ نذلا امنأاي.: ريدقتلاو :ىراصتلاودوهملا عم باطخلا نأا#لوالا اختو لوقا ااذه

 : ريدقتلاو «نيقفانملا عم أ نق نأ ::ازئانوا1 قارفلاو دمحم ارنا لل او وفيلو هالؤتلاو

 مههاوفأب انهآ اولاق نيذلا نم) ىلاعت هلوقب اذه.دك أتيو « بلقلاب اونمآ ناسللاباونمآ نيذلا اهمأأي



 "ال ازمانا تا[ ىاشاب را رتمأ ارك يذلا: الاي ذا انتا لوف ا

 هلوُسَر 1 ىنأ باتكلأاو هلوسرو هلل اونمآ اونمآ نبذل كي

 هلسرو هبتكو هنكَف 28 هلا 0 ه نم لَو ىذا بانك 7

 . لعأ هللاو ىهلالادب أتلاب الإ ايلا لوصولان كمال امم رارس ألا هذهنأ مع :لياتولاو

 اريقف وأ اينغ هياع دوهشملا نكي نإ ىأ 4 وأ هتلافا رهف وأ اًنتغ نكي نإ ل ىلاعت لاق مث

 ءامبحلاصمو امهرومأب ىلوأ هللاف . ريقفلا لع محرتلا وأ ىنخلا اضر بلطل ا.إ ةدابشاا اومتكتت الف

 نكي نإ ىنعم ىف (اريقف وأ اينغ نكي نإ) هلوق نآل « هب ىلوأ هتلاف : لاقي نأ مالكلا قح نم ناكو

 ىفو ؛ ىنغلاو ريقفلاب ىلوأ هللا ىأ ؛ ظفالا نود ىنعملا ىلإ عوجرلا ىلع ريمضلاىنهنأ الإ نيذه دحأ

 ىنغنكي نإ : هتلادبع أرقو (نيبرقالاو نيدلاولا وأ) هلوق ىلإ عجار وهو « مهم ىلوأ هتلاف ىلأ ةءارق

 . ةماتلا «ناك» ىلع « ريف وأ

 اوريصت ىت> ىوملا ةعباتم اوكرتا ىنعملاو (اولدعت نأ ىوحلا اوعبتت الف )ل ىلاعت لاق مث

 دحأ كرت نمو ؛ ىوم ا ةعباتم كرت نع ةرابعلدعلا نأ مالكلا قيقحتو ؛ لدعلا ةفصب نيفوصوم

 اوكرتا ىنعي اولدعت نأ لجل ىوحلا اوعبتت الف : ةيآلا ريدقتف ؛ رخآلا هل لصح دقف نيضيقنلا

 كود الربا مدل باك

 روبجاأ رقناتءارقةيالاىف ويا ريبخنولمعتامب ناك هللناذ اوضرعتوأ اوولتنإ و ىلاعتلاق مث

 نوكينأ : امهدحأ : ناهجو هيفف اوولتءارقامأ و (اولت)ةزمحو صاعنبا أرقو «نيواوب (اوولت نإو)

 فيررحتلا ىنعمب نوكي نأ : ىتاثلا . هعفدو هلطم اذا هقح هاول : ملوق نم ضارعالاو عفدلا ىنعم

 امبشت رسعتو دقعت اذا مالا اذه ىوتلا : لاقي هنمو «هلتف اذا ءىثلا ىول : موق نم ليدبتلاو

 ىنعملاو « هب لاغتشاو هيلع لابقإءىنلا ةيالو نأ : لوآلا : ناهجو هيفف(اولت) امأو : لتفنملا ءىثلاب
 لبقملا نسحلا ىزاجيف اريمخ نوامعت ام ناك هللا: ناف هنعاوضرعت وأ هومتتف هيلع اولبمت نا

 : قاتلوا «اطتمات ا لع انوع رعتاولا ايعئاقإ نعل وتاتز نإ د لص اخ لي. هتءاببان قر طارعمللا جيلنا و هنامشلاب

 ةزمهلا تفذح مث ؛ ةزمه واولا تبلق مث اووات هلصأ (اولت) : لاقي نا زو : جاجزلاو ءارفلا لاق

 هلوق امأو « نيبجولا فعضأ اذهو (اوولت) راصف اهلبق ىذلا نكاسلا ىلع اهتكرح تيقلأو

 . نيعيطملل ناسحالاب دعوو نيبنذملا ديعوو ديدهت وبف (اريبخ نوامعت امب ناك هللا ناف)

 هلوسر ىلع لزن ىذلا باتكحلاو هلودرو هللاب اونمآ اونمآ نيذلا اهمأ اي ١ ىلاعت هلوق



 3 هيلا كطسملاب نيملاوقلا رنوكاءلاولمآ لانا ايد( الاعتا لو

 هدابعل هللانم سمأك لذ نأ مولعمو : ةجوزلا عم ةحلاصملاب تايآلا هذه ىف رمأ ىلاعت هنإ مش . لطابلاب

 دك ملاك ةيآلاهذه تناكف . مهسفنأ ىلعو لب ء دحأ لكلع هلل نيدهاش . طسقلاب نيمتاق اونوكي نأب

 . فيلاكتلا عاونأ نم ةروسلا هذه ىف هركذ ئرجام لكل

 نيفلكملا عيمج ىلاعت هنم رمأ اذهف « لدعلا طسقلاو . مّئاق نم ةغلابم ماوقلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 نوم عا ( 8 ديش) هوقو رالي وللا نع نارجدلا نت هباسوا و لام ام
 ةداهشو : مبراقأوأ مكئابآ وأ كسفنأ ىلع ةداهشلا تناكولو : اهتماقاب مترمأ اي هللا هجول متاداهش

 اير ىف ةدابشلا نارفالا نالدش ل ي نإ: يذلا دامس 1 2 عا
 نأ كلذو : مكبراقأو مسفنأ ىلعالابو ةداهشلا تناكنإو دارملا نوكب نأ : ىتناثلاو . قحلا مازلإ

 هريغ وأ ملاظ ناطاس نم هررض عقوتي نم لع دهشي

 : ىتاثلاو . (نيماوق) نم لاحلا ىلع : لوآلا : هجوأةثالث «ءادهش» بصن ىف( ةئلاثلا ةلأسملا))

 نيماوقل ةفصن وكت نأ : تلاثلاو  ناربخ امل (اونوك ) نأ ىلع ربخ هنأ

 نأ : لوألا : هوجول ةداهششلاب رمآألا ىلع طسقلاب مايقلاب رمآلا مدق اعنإ (ةعبارلا ةلأ لا

 حبقأنأ ىتح هوكرت مهسفنأ ىلإ نمآألا لآ اذاف« فورعملاب مهريغ نورمأي مهنأ مهتداعسانلا شكأ

 ةعزانملا لحم ىف ناك مهريغنعردصاذإو ؛نسحلا نس>أ و ةحباسملا لعفف ناك مهنع ردص اذإ عمبتقلا

 ءال وأ طسقلاب مايقلاب مهرمأ ىلاعت هنأ كلذو : ةقيرطلا هذه ءوس ىلع ةيآلا هذه ىفهبن هناحبس هللاف

 هسفن عمناسنالا ةقياضم نوكست نأ ةنمسحلا ةقيرطلانأ ىلع ًابيبنت ءايناث ريغلا لع ةدابشلاب مهرمأمث

 وهو « ريغلا نع باقعلا ررض عفد نع ةرابع طسقلاب مايقلا نأ : ىناثلا ..ريغلا عم هتةياضم قوف

 طسقلاب مايقلا نأ : ثلاثلا : ريغلانع ررضلا عفد ىلع مدقم سفنلانع ررضلا عفدو :قحلاهيلعىذلا
 العلا نم ئوقأ لقفلاو الز ةدايقلاو الق

 مدقف( طسقلاب امئاقرلعلا اولوأو ةكئالملاو وهالإ هلإال هنأ هللادبش) لاق ىلاعت هنإ : ليقذاف

 ؟ قرفلا اف « طسقلاب مايقلا مدق انههو « طسقلاب مايقلا لع ةدابشلا

 ةياعر نع ةرابع طسقلاب همايقو ؛ تاقواخملل الاخ ىلاعت هنوكن ع ةرابع ىللاعت هللا ةداش : انلق

 امأ « طسقلاب مايقلا ىلع ةمدقم ةدامشلا نوكست نأ كانه مزليف ؛ تاقولخلا كلت ىف لدعلاب نيماوقللا

 نكي ملام هنأ مولعمو : روجلل انيابمو لدعال ايعارم هنوك نع ةرابع طسقلاب مايقلاف دابعلا قح ىف

 نوكتنأ (هللا دبش) هلوقف بجاولا نأ تدثف ؛ةلوبقم ريغلا ىلع هتداهش نكت مل كاذك ناسنالا
 طسقلاب مايقلا نع ةرخأتم ةداهشان وكت نأ انبه بجاولاو . طسقلاب مايقلا ٍلعةمدقم ةدابشلا كلت

 د٠١ رخفق ١١) «6



 اكل ككل نيماوقا اوكف ررتمأ ا نادلا انيأ ادا لاتقل نو

 ر-
 هس ا ل اس 0

 مسفنأ ع وأو هلل 0 طسقلاب يما ا اوُنمآ َنيذلا ا

 0 دو 0 3 1 2 و 0 نأ هوم هع وأ

 - 225 درع عد 52 2 0 0 رقه ل - لأ ندا 62 6

 :روامعت ام ناك هللا ناف اوضرعت وا اوولت نإو اولدعت نا ىوملا

 «١؟هد» م

 ةمينغاا ىوس داهجلا نم نوبلطيال مهنأ مهمالكع مسي ىنعي « ار يصب اعيمس هللا ناكوإل لاق مث

 هنم رجزلاك اذهو « ةمينغلاب زوفلا عقوت دنع الا هيف نودبهتجي الو داهجلا ىف نوعسيال مهنأ ىربو

 . لامعالا هذه نع مل ل

 يلوا لأ مكسفتأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهمأأي ل ىلاعت هلوق

 ارآآ اردت ناو انولتعت نأ "رشا اوعبنت الف ام لوأ هللاف اًريعف وأ نع "1 رك نأ نيزرقالااو

 نلئاشم لا فر /اريبخ نولمعت امب ناك هللا ناف اوضرعت

 زوشنلاو ءاسنلاركذ مدقت امل هنأ : لوألا : هوجو ابلبق امبةيآلا لاصتا ىف «ىلوألا ةلأسملا)

 قوقح ءايحال ةداهشلاب و ىلاعتهللا قوةح ءادأب مايقلاب ىمآلاب هبقع جاوزالان يبو نهنيب ةحلاصملاو

 كلتا لارا كفل تنك كتايشماا ليصحتا تلععشا نا ؟ لق هن كف ةلضابو ىشأ

 هذه تناكف ؛فرشأ و ىلعأ ماقملا اذه نأ كشالو « كسفناال هلل تنك هللا تارومأم ليصحتب

 نع اورصقي نأ نع سانلا عنم امل ىلاعت هللا نا : ىتاثلا . فيلاكتلا نم مدقت امل اديكأت ةيآلا

 لاك نأ نيبو « ةيآلا هذه هبيقع رك ذةرخالا باوثل نيبلاط اونوكي نأب مهرمأو ايندلا باوث بلط

 نيذلا حمم ريصي ىتح هلل هنوكسو هلل هتكرحو هلل هلعفو هلل هلوق نوكي نأ ىف ناسنالا ةداعس

 اذ نك ةضفلا هل 152 لد اناف :دكتدالل نعت ا هال واو | ةطاسنإل كما سي رجلا ف تون وك

 مدقت هنأ : ثلاثلا . ناويح ءاذيا هرمأ ةياغ ىذلا عبسلا وأ ءفلعنادجو اهرمأ ىبتنم ىتلا ةميهبلا

 داهشالاب مرمأو (ىاتيلا ىف اوطسقتال نأ متفخ ناو) لاق اك طسقلاب سانلا نماروك ادلا مده ف

 هذه ىف ىرجأو « هللا ليبس ىف لاملاو سفنلا لذبب كلذ دعب مهرمأو « مهلا ىلاتيلا لاومأ عفد دنع

 ىدوهبلا ىلع ةدابشلاو بذكلاب هع بذلا ىلع هموق عامتجاو قريبأ نب ةمعط ةصق ةروسلا



 /ا ةيآلا «ةرخآلاو انندلا تاوث هللادنعكب اي ةلاكاول ديرين اك نم ه ىلاعن هلو

 تاعاط نع هزنم ىلاعت هنأ ةنم ةلناك نس الانف 1 تاومسلا ىام هلل ناف اورفكت ناو) لاق

 هبيقعرك ذف « تائيسلاو ىصاعملا,ب صقني الو . تاعاطلاب هلالج دادز.الف « نيبنذملاب ونذنعونيعيطملا

 لكلا نع هتاذل ًاينغ هنوك ريرقت هنم ضرغلاو ا الا ىفامو تاومسلا ىفام هلل ناف) هلوق

 سانلا اهبأ مكيهذي أشي نا اليكو هللاب ئكو ضر الا فامو تاومسلا ىفام هللو) لاق : اهتلاثو

 ناذ ؛ 0 ءانفالا ىلع رداق ىلاعت هنأ هنم دارملاو (اريدق كلذ ىلع هللا ناكو نيرخآب تأيو

 هتيدوبمب نولغتشي نيرخآ ًاموق دولا نأ ىلعو ؛ ةيلكلاب انفإو كما دعإ ىلع رداقوهف هومتيصع

 ليلدلا ناكاذإو ٠ تارودقملا عيمج ىلع ًارداق ىلاعتو هناحبس هنوك ريدقت انبه ضرغلاف « هميظعتو

 كلت" دحأ لع: هب لذتسل ليلاللا كلذ ركذ قس هنافآ هاريثك احالولدك لع تاكل دكا

 : ثلاثلا لولدملا ىلع هبلدتسيل ًاثلاثهرك ذي مث , ىناثلا لعهب لدتسيل ىرخأ ةرم هركذي مث « تالولدملا

 ليلدلا رك ذةداعإ دنع نال قدح وةره ليلبدلا نك نيرمافتك الا نم. ك وأو نجا هذاا

 رهظف « لجأو ىوقأ لولدملا كلذب لصاخلا معلا ناكف : لولدملاب ملعلا بجويام نهذلا ىف رطخم

 ةره لك ىف هيلع تعرفو تارم ثالث هتدعأ اذاف اضيأو . لاكلاو نسحلا ةياغاىف ريركتلا اذه نأ

 الاد ضرآألا و.تاومسلا قلك نوكلذتبج نهذلا هنترهتلا] داج تانص نع ىرخأا ةفس تالا

 اهلاوحأب لالدتسالاو اهف ركفتلا ىف ناسنالا دهتحي كلذ دنعف « ةليلج بلاطمو ةفيرش رارسأ لع

 مركلا باتكلا اذه نم ىلكلا ضرغلا ناكاملو « ىلاعتو هناحبس قلاخلا تافص ىلع اهتافصو

 ريركتلا اذه ناكو « هّللا ةفرعم ىف قارغتسالا ىلإ هللا ريغب لاغتشالا نع ماهفالاو لوقعلا فرص

 هللا ناكو) هلوقو . لاكلاو نسحلا ةياغ ىف ناكم رحال ؛ هدك و يو بولطملا اذه لوصح ديفي ام

 ناف « تارودقملا عيمج ىلع ةردقلاب افوصوم لازي الو لزي مل ىلاعت هنأ هانعم (اريدق كلذ ىلع
 لسلستلا مزل و ىرخأ ةردق ىلا ةردقلا كلت ثودح رقتفال ةثداح تناكول ءايشالا ىلع هتردق

 ءالؤه نأ ىنعملاو «ةرخالاو ايندلا باوث هللا دنعف ايندلا باوث ديزي ناك نم إل ىلاعت لاق مث

 قتك | لف ؛ةرخآلاوايندلاب اوث هللا دنع نآل كلذو ؛ نوئطخم طقف ةمينغلا مهداهجب نوديري نيذلا

 باو بلطل القاع ناكولو ؛ ةرخآلا باو ىلا ةبسنلاب مدعلاك ناك هنأ عم ايندلا باوث بلطب
 . عبتلا ليبس ىلع ايندلا باوث هل لصحيو كلذ هل لصحي ىتح ةرخآلا

 ا هع الا و انذلا "كاوت ىلاعت هانتنعو طرقلا )رح ف داملا لحد تيكحح ؟ لق لف

 ؟ لصحت مل وأ ةدارالا هذه تاصح

 ريدقتلا اذه ىلعو ؛:ىلاعتهللا هدارأ نأ هل ةرخآلاو ايندلا باوثهللا دنعف : مالكلار يرقت : انلق
 طوقلا ةاو



 ةيآلا «اليكو هللاب كو ضرالايف امو تاومسلا ىفام هللو» ىلاعت هلوق 0

 هنأ : ىناثلا . ةمحرلاو لضفلاو دوجلاو ملعلاو ةردسقلا عساو نوكي نأو دبال هناف كلذك ناك نم

 للإ اشكال آي هل ذم رمأ امنأ نيننيك اشملاو ىاتلا لإ ناسحتالا و لدعلاب رمأ اكل ىلاعت

 عم ناسنالا لمع ىلإ اجاتحم نوكي نأ عام تف سرا ل با ىلا كازا نال كاتعا لاعأ

 مارخأو مهايند ىف مل حالا وه امل ةياعراام رمآ اع] لب ةروضقلاو ةفحضلا نم ةيلعروهام

 لئاسمهيفو هللا اوقتانأ مكايإو مكلبق نم باتتكلا | وتوأ نيذلا انيصودقلو إل ىلاعتلاق مث

 خسن اهقحلي ملممالا عيمج ةماع ةعيرش هللا ىوقتب رمألا نأ ةيآلاب دارملا «ىلوألا ةلأسملا)

 نيرخآلاو نيلوالا ىف هللا ةيصو وه لب « ليدبت الو

 انيصودقلاو ىنعي « انيصوب قلعتم هنأ : لوآلا : نامجو هيف (؟كلبق نم) هلوق «ةيناثلا ةلأسملا ١

 مكلبقنم باتكلا اوتوأ نيذلا ىنعي ؛ ايجات راك هنا ناتاو كاكا ابدأ نفلا لبق نم

 سنجلل مسا باتكلاو (باتكلا اوتوأ نيذلا) ىلع فطعلاب (مكايإو) هلوقو « كلذب مهانيصو

 تراست رولا دازكأو" 0 يكفل لاح

 كتيصوأ لاقي :قاسكلالاق : ريخلا كترمأ : كلوةك (هللا اوقتا نأ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 نالت كاف قادت نات لاو ادب كنا نأ كل دمأ 0 ل ل نأو انكر 9

 (ةدلبلا هذه بر ديعأ نأ ترمأ امنإ) لاقو ( لسأ نم لوأن وك ١ نأ ترمأ)

 (اديمح لا نك رح الا تامر ثار هكا فاك هنن نأف أ ورفكل نإو ل ىلاعت لاق مأ

 مل انلقو , ىوقتلاب اب مانرمأو مهانرمأ : : ىنعملاو (هللا اوقتا) هلوة ىلع فطع (اورفكت نإو) هلوق

 لاك لوألا ؟ناهجلو ةفر. لضرالا قامو تاومسلاهفا م هلل ناف اورفكت نإ : كلو

 هرماوأل ًاداقنم نوكي نأ لقاع لك ق خل « اهلك معنلا فانصأب مهيلع معنملاو مبكلامو مهقلاخ

 أ قامو اد للف اا ذأ قاف 5 م ككتا نإ نأ: : ىناثلاو « هباقع فاخبو هباوث وجرب هيهارنو

 ًاقحتسمو « مهتدابع نعو مهقلخ نع ًاينغ كلذ عم ناكو « هيقتيو هدبعي نم تاقولخلا فانصأ نم

 هودمحي ملوأ هودمح ءاوس دوم هتاذف وهف مهتمدحأ هدمحي مل نإو ؛ همعن ةرثكل دمح نآل

 (اليكو هللاب ئكو ضال فاو تاومسلا ىفام 0 ىلاعت لاق م

 (ضرآألا امو تاومسلا ىفام هتلو) هلوق ريركست ىف ةدئافلا ام : ليق ناف

 هلا هاهو ول ةكراومأ 0 ع سا ياا : انلق

 هييقعركذف . الضفتم اداوج ىلاعت هنوك هنم دارملاو (هتعس نم الكهّللا نعي اقرفت, نإو) لاق ىلاعت

 : اهناثو «مر كلاو دوجلا عم ساو هنوك رزقت ضرغلاو (ضراآلاىف امو تاومسلا ينام هّللو) هلوق



 533 ةيالا اكاد دقلو ضرالاىف امو تاومسلا ىنامهلاو» ىلاءتهلوق

 باتكلا او نبذل 0 دقَلَو ضرألا ىف امو تاومسلا ىفام 1

 1 0 00 نإو "اا 98 كا لق نم

 نمو لا : انياطلا ومسلا ىفام هللو 2151» اًديمح ابنك لانو ضْألا ف

 سلا اس 02-1 نإ

 0 اكو َنبِرَح اب تأيو سألنا مَ بهدي 08 نإ 05١ اليكو هلل 20
 6 2 و اجدع

 انندلا 2 0 دبع ندا باو دري ا «ممد أ ريد 6 كلذ لع
 ب ا

 <104» |ريصي اعيمت 2 0 ع

 عساو؛ 57 او لاعت هنال كِلذي ىلاعت هت هتلاوس حو فاج ا |او.ءانشاود ك هسا تع 00

 كلذ, كلذ صتخال اذك ىف عساو هنأ لاعت ك دولف ءملعلا عساو ةردقلاعساو .ةمحرلا عساو ؛لضفلا

 ؛ تالاكلا عيمج ىف عساو هنأ ىلع لد نيعم ءىث ىلإ هفاضأ امو عساولا ركذ امل هنكلو ؛ روكذملا

 هللاوهو.دحاو هتاذ] تجاولا و: ةتاذإ نكي امإ و: هتاذل تجااواَم] دوج ملا نار لمعلا ف عنك

 ناك كلذك ناكاذإو ؛ هتاذإ بجاولا هللا داجياب الإ دجويال هتاذل نكمي هاوسامو « ىلاعت و هناحبس

 ةردقلاولعلا عساو هنوك اذه نممزلف « هنيوكتو هداحياب دجويامتاف تادوجوملا نم هآوسام لك

 ظعوو مكحامف ديري : سابع نبا لاق (امكح) هلوقو . مركلااو دؤجلاو لضفلاو ةمحرلاو ةمكحلاو

 ناسحاب حيرست وأ فورعمب اهك اسمإ نم جوزلا ىلع مكح امف ديري : ىلكلا لاقو

 مكلبق نم باتكلا ١ وتوأ نيذلا انيصو دقلو ضرألا ىفامو تاومسلا ىفام هلو إل ىلاعت هلوق

 هللواديمج اع. هللا! نآكو نضال امو تاومسلا قاع هليناف اورفكت نإ و هللا اىهنأ نإ كايإو

 ناكر نوح اب :تاايوز نماتلا اذ ميهذي ًأشيانإب اليكو للاب ىكو ضّرالا قامو تاومسلا فام

 (ًار يصب ًاعيعسّللاناكوةرخآلا و ايندلا باوُثهللا دنعف ايندلا 0 ديري ناك نم اريدق كلذ ىلع هلل

 نعت قف دلك ىنني هنأ نك ذاابخلا للاخت هنأ": الزوال > ناهحتو النقا همت ال ارفع قاعق ىو

 ىنعي (ضرألا ىفامو تاومسلا يفام هتلو) لاقف ًاعساو هنوكل ريسفتااك وهامىلإ راشأ عساو هنأو



 ةيآلا ءامكح اعساو هللا ناكود ىلاعت هلوق 10

 2ك سس

 6 "+: أبحر 0 3 ناقل ا 0 0 مهورذتف

 د س ني رخ رثخأ 9 راسه سس

 »٠*١« كح اعساو نا ناكر 4 هن نم تاك هنأ نعي 1 م نإو

"0 

 ىلا ليملا ىف توافتلا لوص> نع نييبنم متسل كنا ىنعملاو ليلا لك اوليمت الفل لاق من

 قور . لعفلاو لوقلا ف توافتلا كلذ راهظإ نع نوببنم مكنكلو ؛ ؟كعسو نع 0 كلذ نأآل

 كلمأ ايف ىمسق اذهد لوقيومسقيناكدنأ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع هيلع هللا ةمحر ىعفاششلا

 «كلمأال امب لعأ تنأو

 نوكيال قاعملا ءىثلا نأ اك «لعب تاذ الو اميأال قبت ىنعي (ةقلعملاكاهو رذتف) ىلاعت لاق م“

 هل تناك نمد ثيدحلا ىفو ؛ ةنوجسملاك اهورذتق : ىلأ ةءارق ىفو « ءامسلا ىلع الو ضرآلا لع

 هللا ىدر باطخلا نب رمع نأىورو«لئام هيقش دحأو ةمايقلا موي ءاج امهادحا عم ليمي ناتأرما

 لوسر جاوزأ لكىلإ : ةشئاع تلاقف لامب م-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جاوزأ ىلإ ثعب هنع

 نهريغ ىلاو ءاذهلثع تايشرقلا ىلإ ثعب .ال : اولاقف ؟ اذه لث رعشمعب ملَسو هيلع هللا لص هللا

 اننيب لدعي ناك سو هيلع هللا لص هللا لوسر نإ : رمعل لقو كسأر عفرا لوسرال تلاقف « هريغب

 . ًاعيمج نحل مثأف هربخأف لوسرلا عجرف . هسفنو هلامب ةءسقلا ىف

 (اهيحر ًاروفغ ناكهّللا ناف)روجلا (اوقتتو) مسقلا ىف لدعلاب (اوحلصت نإو ل ىلاعت لاق مث

 ” لان نات لإ رمل 2 للا دا ا

 نك |[فتسملا ف اوقض وة وتلايدوت رادتتو كليم نم ىضم ام !وحلصت كإرو : ىعلا- لسفر

 عسولا نع اجراخ ناك امل ىبلقلا ليملا ىف توافتتلا نآل كيوأ هج رلا اذه . كلذ ل هللا رفع ام

 . ةرفغملا ىلإ ةجاح هيف نكي مل

 «هتعس نم الك هللا نغي أةرفتي نإو إل ىلاعت لاق 2

 هزاوج نيب هناحبس هللاف ةقرافملا ىف ابغر ناف ؛ كلذ ادارأنإ حلص' زاوجركذ ىلاعت هنأ لعاو

 كا اجل تاركا ةاوداللكلا انو هحاص نع امينشيدجلا ولك ىغي نأ ان "نعاواوب اقرأ هنا هدم

 . لوألا هشيع نم أتهأ شيعبو ءلوألاهجوز نم ريخ ع امهنه دحاو لك ىنغي

 نم هينغي هنأب امهنم دحاو لكدعو امل يلاعت هنأ ينعملاو «امكح اعساو هللا ناكوزإلل لاق مث



 ”إ/ ةيآلا «متصر->ولو ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست نلود ىلاعتهلوق

 لسا لك لكاس ولف مضَرَح "كلوءاسنلا نوار سل

 270010 مملالدتسا عقدناف «ىلوأ قباسلا دوهعملا يلع ظفللا
 ترضحأو)هلوق كلذكو « ضارتءا ةلجا هذه : فاشكلا بحاص لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 . دوصقملا لصخ بولطءلل دكؤم ضارتعا هنأ الإ (حشلا سفنألا

 (حانجال) هلوقف (احلاصي نأ امهباع حانج الف) هلوق الوأ ركذ ىلاعت هنا (ةشلاثلا ةلأسملا)

 كلذكف مثل ال وهيف حانجالهنأ اي حلصلا اذهنأ ىلاعت نيف . مثالا عافتراهيفةياغلاو « ةصخرهنأ ثوب

 ىلع امي وأ اقرفتي نأ نم ريخ كاذف ءىث لع احلاصت اذإ امهناف ةريثك ةعفنم و ميظع رجة

 (حشلا سفناألا ترضحأو) ىلاعت هلوق امأ ؛٠ ضارعالاو زوشنلا

 ىنعي ؛ امل مزاللا سوفنلل رواجلا ىمالاك لعج حشلا نأ دارملاو ؛ لخبلا وه حشنا نأ ملعاف

 ءابقحو اهبيصن لذبب حشت ةأرملا نأ هنم دارملا نوكي نأ لمتحي مث ؛ حشلا ىلع ةعوبطم سوفنلا نأ

 مدعو اهنس ربك و اهبجو ةمامد عم ابعم هرمع ىضَقي نأب حشي جوزلا نأ دارملا نوكي نأ لمتحيو

 . امتسناجمب ةذللا ]وصح

 :لوآلا : هوجو هيفو « اريبخ نولمعت امب ناكهللا ناف اوقتتو اونسحت ناورإ ىلاعت لاق م“

 زوشنلا متنقيتو نهومتهرك ناو ككئاسن ىلع ةماقالاب اونسحت ناو ىنعي « جاوزألا عم باطخ هنأ

 ىوقتلاو ناسحالا نم نولمعت امب ناكهللا ناف ةموصخلاو ىذالا ىلإ ىدؤي امو ضارعالاو
 ىلإ اكتم دحاو لك نسحي ناو ىنعي ؛ةأرملاو جوزلل باطخ هنأ : ىناثلا . هيلع مكيثي وهو ءاريبخ

 اوقتكو امهني ةطلاضملا قف اونسح نأ يعي ء'امع رخل ةكاطخ هنأ ١ كلاثلا لظلا نع زرتحيو هبحاص

 مدأ نم ناك ىجراخلا ناطح نب نارمع نأ : فاشكلا بحاص ىحو . امهنم دحاو ىلإ ليملا

 هللا تدمح تلاقف ؟ كلام لاقف : هلل دما : تلاق م اهوي هيلا ترظنف ؛ مهلمجأ نمهتأرماو ؛مدآ ىب

 هللا دعو دقو ,تربضفك اثم تقزرو ؛ تركشف لثم تقؤر كنالل ةنبلا"لهأ نم كايإو أ لع

 . نيرباصلاو نيرك امثلا هدابع ةنجلاب

 نل : لوألا : نالوق هيفو (متصرح ولو ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتسن نلوإل ىلاعت لاق مث
 : ةلزتعملا تلاق . هب نيفلكماون وكت هيلعاوردقت مل اذإو ؛ عابطلا ليد ىف نبنيب ةيوسنلا ىلع اوردقت

 مزال لاكشالا نأ انركذ دقو ؛ عوقولازئاج الو عقاو ريغ قاطي الام فيلكت نأ ىلع لدي اذهف

 نال لاعفالاو لاوقالا ىف نهنيب ةيوستلا نوعيطتستال : ىناثلا . ىعاودلا ىفو ملعلا ىف مهيلع

 مايق عمو يعادلا برودب للا نآل ٠ بحلا جئاتن ىف توافتلا بجوي بحلا يف توافتلا



 ةيآلا «ريخ حلصلاو» ىلاعت هلوف 3
 مث « لادلا ىف تعغدأو جرخلا برقل لادلاب تلدبأو ءاتلا تنكس اوكرادت هلصأ (اهيف اوكرادا)

 ” | ككرادا راق ا ةاالل ةزمتللا تيلتجاا

 لمعتسم رجاشتلاو عزانتلا دنع حالصالا نا ههجوف (احاصي) أرق نم : لوقنف اذه تفرع اذإ

 نمو (سانلا نيب حالصا وأ) لاقو (مهننب حلصأف امنا وأ افنج صوم نم فاخ نهف) ىلاعت لاق

 عضوملا اذهب قيلأ وهو : اقفاوتي هانعم اهلاصي نا : لاق نيرثك الا دنع رايتخالا وهو احلاصي أرق

 ردصملا ىلع ةءارقلا هذه ىف احلص بصتتاو « احلاص نا امهلع حانج الف : هللا دبع فرح ىفو

 هلوقو (اتابنن ضراآلا نم متن هللاو) هلوق.ىف 5 درو هسنكتلو «احلاصت : لاقي نأ لضاللا ناكو

 :رعاشلا لوقو (اليتبت هبلا لتبتو)

 انارلاب ةئاعملا ,كلئاظع هنو

 رهملا اما جوزلا ىلع ةأرملا قحو هل اقحنوكي ءىث ىف لصحب امنإ حلصلا (ة يناثلا ةلأسملا)

 ءطولا امأ « ىنأ مأ ءاش جوزلا نم اهبلط ىلع ةأرملا ردقت ىتلا ىه ةثالثلا هذبهف ؛ مسقلا وأ ةقفنلا وأ

 . ءطولا ىلع ربجال جوزلا نآلل ء كإذك سيلف

 جوزلل هضعب وأ قادصلا لك ةأرملا تلذب اذإ امع ةرابع حلصلا اذه : لوقتف اذه تفرع اذإ

 اجور ابقلطيال نأ 'كلذاقم'اهضرغ ناكو مسقلا هنع تنظف وأ : ةقمنلا»ةب وما ذنعا كطقشأ وأ

 . ًأزئاج ناك كلذ ىلع ةحاصملا تعقو اذاف

 : لئاسم هيفو ( ريخ خلصلاو) ىلاعت لاق مث

 فرح هيف لخد ىذلا درفملاو . فيرعتلا فر> هيف لخد درفم حلصلا «ىلوألا ةلأسملا)

 لئالدلا انركذو ؛ هديفيال هنأ هقفلا لوصأ ىف هانرصن ىذلاو ؟ ال مأ مومعلا ديفي له فيرعتلا

 :هيف'ءارتكفلا

 مومعلا ىلع هلمك قباش دوهعم كانه لصح اذإ هنأوهو ؛تحبانهبف مومعلا ديفيهنإ : انلقاذإ امأو

 ىلع هانلمح امتإ انال كلذو «ىلوأ قباسلا دومعملا ىلع هلمح نأ مصأألا ؟ قباسلا دوبعملا ىلع مأ ىلوأ

 دورعم كانه لصح اذاف « ةدافالا نع جرخو المج راصل كلذ لقن مل ول انأ ةرورض قارغتسالا

 . هيلع هلمح بجوف روذحلا اذه عفدنا قباس

 ؛« قارغتسالا ىلع (ريخ حلصلاو) هلوق لمح نم سانلا نم : لوقنف ةمدقملا هذه تفرع اذإ

 اوكسمت نولوالاو « ةقرذلا نم ريخ نيجوزلا نيب حلصلا ىنعي ٠ قباسلا دورعملا ىلع هلمح نم مهنمو

 اذه لمح نأ انيب دقف نحن امأو , ةفينح ىنأ لوق وه مي زئاج راكنالا ىلع حلصلا نأ ةلأسم ىف هب



 "أن ةيآلا« ءاحلص امبنيي احلصي نأ امييلع حانج الفد ىلع هلوق

 كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو) هلوقب ةبيبش ةدآلا هذه : مهضعب لاق «ىلوألا ةلأساا)

 هرسفي لعفب(ةأرما)عفترا انهو (اههندب اوحلصأف اولتتقنينمؤملا نم ناتفئاط نإو) هلوقو (هرجأف

 . ملعأ هللاو اهانولت ىتلا تايآلا عيمج ىف لوقلا ذك و (تفاخ)

 رهاظلل كرت كلذلكو ٠ تنظ : نورخآ لاقو ؛ تيلع ىأ تفاخ : مهضعب لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ةلادلا_ثارامأالا روبظ دنعاالإ لضخ ال فؤخلا نأ الإ نفؤذللا سفن دارها لبا ةجاخل ريغ نم

 زري ةحتش وأ ةملمد كنا: نأ دال جبلا لو نإ انههيتاوامالا كلر فروخ عوقو ىلع

 هنوكلدب جوزلا ىعس مث ءديسلاوهلعبلا ىلصاللاو ؛ جوزلاوهلعبلاو ؛ ةليجةياش جوزتأ نأديرأ

 ن.لوعب و)ىلاعت هلوق ىف ةرقبلا ةروس ىف اذه قبس دقو « ةلوعب ىلع لعبلا عمجبو ؛ ةجوزال ديسلاك

 نم هقاقتشاو ؛ هبحاص امهنم دحاو لك ةهارك وهو نيجوزلا نم نوكي زوشنلاو (نهدرب قحأ

 هبجو سبعيو ابنع ضرعي نأ ةأرملا قح ىف لجرلا زوشنو « ضرألا نم عفت رأام ودو زشنلا

 . امترشع ءىسو اهتعماجم كرتيو اهبجو ىف
 ريبجنب ديعس ىور : لوألا : اهوجو ةبآلا لوزن بيس ىف نورسفملا ركذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 مهف ةخيش تناكو دالوأ اهنم هلو ةجوز هل تناك بئاسلا ىنأ نيا ىف تلزن ةيآلا نأ سابع نبا نع

 لاق « ةلياق ىلايل رهش لك ىف مسقاو ىدالوأ حلاصمب راتشأ ىنعدو نفلظتالا كلاه هن

 دارأ ةعمز تنب ةدوس ةصق ىف تلزن اهنأ : ىناثلاو . ىل حلصأ وهف كلذك رمآلا تاك نا : جوزلا

 هيلع ىنلا زاجأف « ةشئاعل اهتبون لعحيو اهكسمب نأ تسمتلاف ء اهقلطي نأ مالسسلاو ةالصلا هيلع ىنلإ

 نك ل تلاق اهنا ةشّئاع نع ىور : ثلاثلاو . اهقلطي ملو كلذ مالسلاو ةالصلا

 لح ىف تنأو٠ ىريعل جوزتو ىنكسمأ :لوقتف : اهريغ اهب 6-0 نأ لجرلا ديريو لجرلا دنع

 . مسقلاو ةقفنلا نم

 لعفلاوأ لوقلا ىف ةنوشلا رابظا زوءثنلابدارملا (اضارعاوأ ازومشن) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 لثم نآل كلذو ءءاذيالاو ةاعادملاو رشلاو ريخلا نع توكسلا ١ ضا 3 نمردارلاو ايد

 . ةهاركلاو ةرفنلا ىلع ةيوق ةلالد لدي ضارعالا اذه

 : لئاسم هيفو «احلص امهنيب احلاصي نأ امهيلع حانج الفل ىلاعت لاق مث

 فلالا فذحو ماللا رسكو ءايلامضب (احلصيإ) ىئاسكلاو ةزمحو مصاع أرت«لوالاةلأسملا)

 داصلا ديدشتو ماللاو داصلا نيب فلالاو ءداصلاو ءايلا حتفب (احاصي) نوقابلاو ٠ حالصالا نم

 هلوق هريظنو ؛ داصلا ف تمغدأو ءاتلا تنكح ءاحلاصتي وهلصألا ىف احلاصيو . ملاصتلا نم

 ١١<« رظخقف هود



 ةيآلا «ءاضارعإو أر زوشن اماعب نم تفاخة أر مانإ ود ىلاعت هلوق 7

 7 امل 07 فاح رع وأ ارو اهلشب نم كفاح ةأرثا نو
 هس مو ل 06 هذ 27-2 علل 0 هر

 اون نإو شا هلا ترضحأو ريد حلصل و ادلص امهندب احاصي

 سم

 تلا مح فاد قا رك تا خلا ري آآ

 «١؟1» 57 نولمعت اع ناكمهّنبا ناف |وقتنااو

 . قأدصلا (نمل

 هتلمح ناف « ةرفنلاو ةبغرلا لمتحي اذه : ةديبع وبأ لاق (نهو>كنت نأ نوبغرت و)ىلاعت لاق مث

 ناوبغرتو :! ىتغملا ناك ةرفنلا لع هتلمح نإو «نهوحكنت نأ ىف نؤيغرتو : ىنعملا ناك ةبغرلا لع

 ريغل زوج هنأ ىلع ةبآلا هذ هللا همحر ةفينح ىنأ نا جتحاو - تامل نيريجكل نأ ع

 ع ردك نأ نويشرتو.: دارملا فوك نأ لامتحال ايف مهل ةجحالو . ةريخصلا جيوزتدجلاو بألا

 دبع سم نوعظم نب نامْع هيخأ تنب جوز نوعظم نب ةءادق نأ :انلوق ةمصىلع ليلدلاو « نغلب اذإ

 للا لح هللا لودر ىلإ اراخ ى|لاملا ىف ايمأ تغرو ةبعش| نب ةاريعملا ,اهيطقن ءيربع قب هللا

 امناو ةريغص اهنا : سو هيلع هللا لص ىنلا لاقف : اهيبأ ىصوو اهمع انأ : ةمادق لاقف « لسو هيلع

 ءايلوالا ةبغر ركذ نم رثك أ ةيآلا ىف سيل هنالو « رمع نبا نيبو اهني قرفو ءابنذأب الإ جوزتال
 . زاوجلا ىلع لدبال كلذو « ةمستملا حاكن ُّق

 اوناك. ءاسنلا اتي. ىلع فوطعم رورجم وهو 4« نادلولا نم نيفعضتسملاو) ىلاعت لاق مث

 رومآلاب مايقلا ىلإ اوغلب نيذلا لاجرلانوثروي امتإو ءءاسذلا الو لافطالا نوثروبال ةيلهاجلا ىف

 . ءاسذلاو لافطاأللا نود ةميظعلا

 ريدقت و « نيفعضتسملا لع فوطعم رورجب وهو (طسقلاب ىلتيلل اوموقت نأو إل ىلاعت لاق مث

 ةفانلا تاو فأر في يحتمل فو ءاسنلا طاقات مكيتفي باتكلا ىف كيلع ىلتي امو: ةيآلا

 ءىثث هنم هللا دنع عيضي الو هيلع ميزا (املع هب ناك هللاناف ريخنم اولعفتامو) طسقلا

 امهنيب احاصي نأ امهيلع حانج الف اضارعإ وأ ازوشن اهلعب نم تفاخ ةأرما نإو إل ىلاعت هلوق

 (/ ريبخ نولمعت 0 هللا ناف اوقتتو اونسحت نإو حشلاسفنآلا ت رضحأو ريخحاصلاو احلص

 هذه ىف هركذ مدقتي ملام ءاسنلا ىف هب مهيتفي هنأ ىلاعت هللا ربخأ ام ةلج نم اذه نأ معا
 : لدا هيفو ةروسلا



 تع ةيآالا « نمل 0 قمل ىناللا» ىلاعت هلوق

 سمي سس ببي يي يي يبي يح سسسس بسسس مسسسسسس ملابس ٠0 م سمس ل سس ا اسس . مساس

 "دي 00

 , ةضرتعم ةلمج ىهو ؛هربخ(باتكلا ىف) و أدتبم (كيلع لتي امو) هلوق نأ (ىاثلا لوقلا)

 لدعلا نأو مهلع ىلتت ىتلا ةيآلا هذه لاح مظعت هنم ضرغلاو . ظوفحا حولا تاكل اذا لو

 ةظفاحملاو اهتاعارم بحب ىتلا ىلاعت هللا دنع رومألا مكاظع نم ىاتللا قوقح قف.فاضنالاو

 تاّبكلا مأ ىف هنإو ,) هلوق نآرقلا ظعت ىف هريظنو : هللا همظع امب نواهتم ملاظ امم لخلاو . اهيلع

 ( مكح ىلعل انيدل
 ىلتي امب مسقأو « نيف مكتفي هللا لق : ليق هناك« مسقلا ىلع رورجم هنأ (ثلاثلا لوقلاإ)

 . ميظعتلا ىنعمب اضيأ مسقلاو ؛ باتكلا ىف مكيلع

 |مفو ن :مف كيتفي هللا لق : ىنعملاو (نهنف) هلوق ىف رورجملا ا 4« عبارلا لوقلاو ١

 ظفللا ىلا ا رظن ادجج ديعب هجولا اذهو : جاجزلا لاق « ءاسنلا ناتي ىف باتكلا ىف يلع ط

 هلؤق 8 ةانك رم 6 تاق ريغ كلذ وسلا لع باقل فاطع ىضتقي هنألف ظفللا أمأ ؛ ىنعملاو

 ىتفيو ؛ىتفأ لئاسملا كلتىف ىلاعت هنأ ىضتقي لوقلا اذه ناللف ىنعملا امأو(ماحرالاو هب نولءاست)

 اولأس امف ىتفي ىلاعت هنأ دارملا امتاو ؛ كلذ دارملا سيل هنأ مولعمو , باتكلا نم لتي امف اًضيأ

 ١ : نالاوس انهه قي . لئاسملا نم
 (ءاسنلا ىناتي ىف) هلوق قلعت مب «لوآلا لاؤسلا )

 هوجولا رئاس ىف امأو « نهانعم ىف مكيلع ىلتي ىأ «ىلتي» ةلص لوآلا هجولا ىف وه : اسالق

 «نممف» نم لدبف

 ؟ ىه ام (ءاسنلا ىئاتي) ىف ةفاضاللا ىناثلا لأ ؤسلا)

 موي : لوقت اك« مسالا ا ةفصلا تفشحأف ٠ ىاتلا ءاسنلا ىف هام: نوفركلا لا

 ةعلاطب تررم لاقي الف .زئاجريغ مسالا ىلاةفصلاةفاضا : نويرصبلا لاقو . نييلا قحو ؛ةعمجلا

 ليلعتلا اذهو. لاح هس ىلا ءائقلا:ةفاضاو دحوم لق ورضوان ههنا نازل كركر للا

 م , ةفصلا ريغ فوصوملا نأ ىلع لدي كلذو ؛ فصولا نودب قبب دق فوصوملا نآل فيعض

 تاهمأ ءاسنلاب دارملاو « ىناتيلا ريغ ةيآلا ىف ءاسنلا : اولاقو َكوَقلا اذه ىلع اوعرذ نييرصبلا نأ

 ىناتي اهل تناكو :ةك مأةصق ىف تلزن ةيآلا نأ هيلع لدبو « ىئاتيلا نهدالوأ نمملا تفيضأ ىاتبلا

 نم لوق ىلع اذهو ؛ ثاريملا نم نحل ضرفام ديري :سابع نيا لاق« نهنونؤتال ىناللا إل لاق مث

 بتك ام)هلوقب دارملا نيقابلا لوق للعو ؛ راغصلاو ىئااتيلا ثاريم ىف ةيالا تلزن : لوقي
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 ةيآلا «باتكلا ىف يلع لش امود ىلاعت هل وف دا

 ةقئاللا تاسعا 1 كا اذه نأ يظن, تيكولاو كع ولا هع د نملك ةياعب عطقلا

 . قحلانيدلا ىلا ةوعدلاب

 عئارشلا نم هر كراع ونزب ةقوطسلا هاذه لوا ىف ل 12 ناختت .ن[«ل عفت ا ذه) كقفدع اذا

 تايآلا كلت متخ مث, كلذ ىف ىصقتساو نيقفانملاو نب 0 || لاو-أ حرشب اهعبتأ مث « فيلاكتلاو

 توسل لاقف ماكجالا نايب ىلا كلذ دعب داع مث , هئاي ربك لاكو هللا لالج ةمظع ىلع ةلادلا

 . لئاسم ةيآلا ىفو (نييف مكيتفي هللا لق ءاذلا ىف

 لجرلا تيتفتسا : لاقي ىوتفلا بلط ءاتفتسالا : هللا هر ىدحاولا لاق «ىلوالا ةلاسلا 1 ١

 انا 20117 لاقلو ةداضالا عشوم ناو رم نانا امهر « ىوتقو ايفو انا 'قاخأفةلأسملا ف
 ءاتفالا ىنعمو (نامس تارقب عبس ىف انتفأ قيدصلا امأ فسوب) ىلاعت لاق اهربع اذا اهآر ايؤر ىف

 لك انااا وع كاك قلقا الكسل اع زد طذلتاتقلا ولو ىفلا نك ةلضأ و :كركشلاراهظإ

 . ايتف ايوق ريصيو

 ثروتال تناكبرعلا نأ : لوألا : نيلوق ةيآلا هذه لوزن ببسف اوركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 . مهميروت ىف تلزن ةيآلا هذهف ؛ةروسلا هذه ةاوأ 1 اقبال 11 نم انعم ؟ناتتصأا راسنلا

 ةليمج تناك اذاف لجرلا دنع نوكت ةميتيلا تناكو « نط قادصلا ةفوت ىف تازن ةبآلا نأ : ىتاثلاو

 ”لزنأف ءاهثريف تومت ىتح جاوزألا نم اهعنم ةميمد تناك اذاو « الام لكأو اهب جوزت لام او

 . ةيآلا هذه هلل

 نملاوحأنم ةلاحنع عقي امبإو ءاسنلا تاوذ نع عقيال ءاتفتسالا نأ ملعا (ةئلاثلا ةلأسملا)

 ىذلا رمألا ىلع ةلاد ريغ ةلمج تناكف ةيآلاىف ةروكذه ريغ ةلاهلا كالتو « نهتافص رد ةفصو

 .ءاتفتشإلا هنع عقو

 هللا لق : ريدقتلاو ءادتبالاب عفر هنأ : لوألا : لاوقأ هيفف ( مكيلع ىلتي امو ) ىلاعت هلوق امأ

 متفخ نإو) هلوق هن اتكلا»ق قولتلا اكلذآو كاضيأ كيف مكيتفي باتكلا ىف واملار .ءانلاو كيتفي

 (ىئاتيلا ىف اوطسقتال نأ

 ةفااعم ناك كف“ ءاشلا ل وركز قما د25 ؟لاوخأ عا راع اوناك مهمأ مالكلا لصاحو

 كلت نأ ركذ ةمدقتملا تايآلا ىف مكحلا نيبسم اهنم ناك اموءا مهتفي هللا: نأ كف محلا نيبم

 هاا لأ ناتكلا(نساقإ محلا اذه ىلع باتكلا ةلالد 2 ايف مهيتفت ةولتملا تانآلا

 نإ ناك نارا راج اذه زاطلاوول محلا اذياانل نيب ايلا كانك نإ ؛: قومقملا ةزاجملا ى' لاقت



 - ةيالا «نمف مكيتفي هللا لق ءاسنلا ىف كنوتفتسي ود ىلاعت هلوق

 هر 1 مىر سا راهم هال

 باتكلا < 0 00 ل ل

 3 - 1 - رس ساد تيار

 ه- 0-4

 ريخ نمد 0 ل فدل 2 ١ 76 3 انو نم 0

 21 514 رب - ص هر ه- 51

 «150اميلَع هن ناك نآ
 رص | ا

 : راركنلا مزل ةردقلا لاك ىلع (اطيحم ءىث لكب هللا ناكو) هلوق انلمح ولف :ةردقلا لاك لع(ضرألا

 هتك الإ ةرهاظ ديف ال, (لضر الافاامؤ كانوكتسلا ى اماش)  هلؤقإإ كك: لون از كلذ

 اجراخ نوكيام لع ًارداق هنوك ديفيالو : نخر الا ىفاهؤ:تاومسلا.ىف ام لكل اكلاق ًازداق ىلاعت

 نم هل ةياهن الام ىلع ارداق هنوك ىلع لد (اطيحم ءىنث لكب هللا ناكو) لاق الف . ال ًارياغمو امهنع

 تانئاكلاعيمج ىف ردقلاو ءاضقلا ةلسلس نأ لع « ضر الاو:تاومسلا هذهنع اجراخ.تارودقملا

 لوا لوقلا نأ الإ 2 لوقلا انه رب رقت اذهذ 5 هعادبإو هيك هداجبأب عطقتنت امأ تاكيملا

 ؛ ِلعلاو ةردقلا عومجمب لمكيو لصحي امإ ديعولاو دعولاب ءافولاو ةيملالا نآاانت اك 1

 ملعلا نأ لاوحألا مد امل ىلعلا ركذ ىلع ةردقلا ركذ مدق امنإو , أعم امهركذ نم دب الف

 ىلع لدي هثودح لعفلا نأ ام املاع هنوك ملعي ارداق هنوكب ملعلا دعب مث ؛ ارداق هنوكي ملعلا وه هللا

 ىلاث'| ىلع مدعم كرا 3 كالو : ملعلا ىلع لدي ناقتالا و ماكح الا نمهيفاعو 3 ةردقلا

 ءاسذلا ىناتي ىف باتكلا ىف كيلع ىلتيامو نيف ميش هللا لق ءاسنلا ىف كنوتفتسيو ل ىلاعت هلوق

 اوموُكت نأو نادلولا قم نيففضتسملاو نهرودتكت نأ ويغر و نط ديعكسام نرد ا ا

 « املع هب ناكهللا ناف ريخ نم اولعفت امو طسقلاب ىئاتيلل

 ركذي هنأ وهو هوجولا نسحأ ىلع عقو مركلا باتكلا اذه بيترت ىف هللا ةداع نأ معا

 بم طلخبو بهرتلاو ةعرالاو ديعولاو دعولا ف ةزيتكا تانآ 0 كش 7 ماكحالا نهد ًائيش

 ؛ ماكحالا نايب ىلا ىرخأ ةره دوعي مث . هتيها ةمظعو هتردق لالجو هللا ءايربك ىلع ةلاد تادآ

 عقي ال ةقاشلا لامعالاب فيلكتاا نآل ؛ بولا ىف ريثأتلا ىلا ام رقأو بيترتلا عاونأ نسحأ اذهو

 دنع الا بلقلا يف رثؤيال ديعولاودعولاو :ديعولاو دعولاب انورقه ناك اذإ الا لوبقلا عقوم يف



 ةيالا ءضرألا ىف ىف امو تاومسلا قام هللو» ىلاعت هلوق 8

 . تأث كك هاو تانكمملا ةساع نع هلالا لح و 4 دملا دم هلاذ ١ نالا

 : لئاسم/ةفوو اطيح شالك هللا تاكو ضراللا فام :تانومسلا ىاف هللو) ىلاعت لاق 5

 ىنعملا نوكي نأ : لوآلا : هوجو هسيفو « اهلبق امب ةيآلا هذه قلعت ىف (ىلوآلا ةلأسملا)

 فيكتور لن يح الل لحما وكت كك روظاأل ا نطريرطأ مف هدب هجاتخالا االالخ ميهاربإ هللاذختي مل هنأ

 اجلا نروكي نأ ل قع بنيك: ك]انكخت ناك ن ماو: « ضراألاو تاوهتسلا كلم هلو كلذ لقعي

 اصاخم ناكامل. هناآلو ؛ مركلاو ناسحالاو لضفلا ض>اليلخ هذختا امناو « فيعضلا رشبلا ىلإ

 هناحيس وهف ةيسنجلا هوي اليلخ هنوك نأ لصاحلاو , فيرشتلا اذم هللا هصخ مرجال ةيدوبعلا ىف

 عضوملا اذه ىلإ ةرولال وأ نمركذ ىلاعت هنأ : ىناثلاو . مالكلا اذهب ايي ةسناجما مهو لازأ

 تالئاكللا دعو ماو :تاثدخلا هلإ نأ انهه نيف. .«٠ دعولاو ذعولاو: ىلا ارفآل 5 اعاونأ

 دلفي نو ةقيلاكتل عضخ : نأ لقاع لك ىلع كج ىذ . اماطم اكلم ناك كل دكا ناك نماو ؛ تانكفملاو

 : نير 0 اي افلا كاع ئازو ةنيع لا راع ىلإ كح اكل لانت ةيأي اهيلانلا, . متيفرو مرق

 عيمجي قلعتملا ماتلا لعلا : ىناثلاو . تانكمملاو تانئاكلا عيمجي ةقلعتملا ةماتلا ةردقلا : امهدحأ

 هتردق لاك ىلع لدف « ءىسااو نسخناو صصاعلاو عيطملا هيلع هبتشي ال ىتح تايلكلاو تايئزجلا

 : عبارلا (اطيحع ءىث لكب هللا ناكو)هلوةبهءلعلا ىلعو(ضرالافامو تاومسلا ىفام هللو) هلوقب

 تاومسلا ىفام هل هنأل كلذو : هلدبع ةلذلا هذه عم هنأ نيب هليلخ هنأ ميهاربإ فصو امل هناحبس هنأ

 (ًادبع ن>رلاف 1 الإ ضرالاو,تاومساا ىف نم لكنإ) هلو ىرجم اذهىرحيو «ضرآلا ىفامو

 عم ةكئالللا نأىنعي (نوبرقملا ةكئالملا الو هلل ًادبع نوكي نأ حيسملا فكتتسي نل) هلوق ىرجبو
 نكي فيكف هللا ةيدوبع نع اوفكنتسي ملامل ةيكحلاو معلا ةفص ىف ةوقااو ةردقلا ةفص ىف ملاك

 ىف نه لك ناك اذإ ىنعي ؛ انهه اذكح ! هللا ةيدوبع نع هتيرشب فعض عم حيسملا فكتتسي نأ

 مهاربإ هللا ذاختا نإ : لاقي نأ لقعي فيكف هتيهلإ ذافنو هريخست ىف ةكلم ضراألاو تاومسلا

 . ةيتسانتم:ةنس> ابلك ه وج ولا هذهو « هللا ةيدوبع نع هج رخب اليلخ مالسلا هيلع

 بهذم بهذ هنأل «نم» لقي ملو (ضرألافاهو تاومسلا ىفام) لاقامتإ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 نع ؟ةيرتللا هب ةصأو رك د اذإ لقب ئذلاو . .ىنجلا

 ةطاحالا هنه دارا : امهدحأ : ناهجو هيف (اطيحم ءىث لكب هللا ناكو) هلوق «ةثلاثلا ةلأسملا)

 طاحأ دق املعاوردقت ا ىلا لال كرف ىف 5 .ةرذقلاب ةطاحالا هنم دارملا : ىاتلاو ٠ ملعلا ىف

 يفامو تاومسلا يفام هلل هلوق ٍلدامل لوقي نأ لئاقل سيلو : لوقلا اذهب نولئاقلا لاق (امم هللا



 ن3 ةيآلا ءاليلخ مهاريإ هتلاذختا ود ىلاعت هلوق

 0 (نيملاعلا برل

 ميهأ ربإ ن آل فيعض لولا اذهو « هلل نست 5 كلاخ دنيز ىذلا اوه للخلا (عبارلا هجولا ١

 نكمي ال هنأ انيلع انبه نمو . للخلا دسي هنإ :لاقي نأ عنتما هللا عم اليلخ ناكامل مالساا هيلع

 هنأ121 هاجر بقللا !ةقهرال وزب كرس ى لور داكتف تر عل اذ) تكلل اللا

 : ميهارإ لاقف ء ىرصملا كليلخ دنع نم اذه : هتأرما تلاق ًاقيقد هناملغ هب ىنأ ىذلا لمرلا راصامل

 توصبهللا ,ساركذو لجر ةروص ىف كلم طبه : بشو> نب.رهش لاق :ىناثلاو هللا يلخ نموهلب

 كلملاهركنف.هلك ىلامكإلاققف ًانا<هركذأ ال لاقفءىرخأةرمهركذا :مالسلاهيلع ميهاريإ لاقف ىجش يخر

 كلم ىتاف رشبأ : كلملا لاقف « ىدالوأ كلو ةشلاث ةرم هركذا : لاقف « لوألا:نم ىجشأ توصب

 عامج ىلع دالوآلاو لاملا لذب ايلف . كناحتما دوصقملا ناكامتإو ؛ كدلوو كلام ىلإ جاتحأال

 امل ةكئالملاو ليربج نا سابع نبا نع سواط ىوز : ثلاثلا . اليلخ هللا هذختا مجال هللا ركذ

 الجم ل بذو هفايضأ مهنأ ليلخلا نظو . هوجولا ناسح ناسلغ ةروص ىف ميهاربا ىلع اولخد

 ليربج لاقف « هرخآ ىف هودمحتو هلوأ ىف هللا اومست نأ طرمش ىلع اولك لاقو مهلا هبرقو انيمس

 اذإ حورلا رهوج نأ وهو ءرخآ هجو ىدنع هيف : لوقأو . فصولا اذه لزنف ؛ هللا ليلخ تنأ

 لثم ىلا فاضنا مث « ةينادسجلا لاوحألاو ةينامجلا تاذللاب قاعتلا ليلق ايولع اقرشم ًائيضمناك

 هدب ب ناكفأو ةتاكلل فلوردكلا وف دلاعع م57 لاتعأ كه وقلا اعلا

 ةراهطلاو سدقلا ملاعف الغوتم ناسنالا اذه لثمراص . ةيحلالا ايالجلاو ةيسدّقلاا فراعملابةرانتسا

 نأىلإ ةفيرشاا لاو ألا هذهىف ديازتي ناسنالا اذه لازيال مث , سحلاو مسجلا قئالع نع 0

 ىثميالو هللابالإ نكسيالو « هللاب الإ كرحتيالو : هللاالإ عمسالو : هللأ الإ ىريال ثيحب ريصي

 ؛ اهرهاوج ىف صاغو اهيف للختو ةينامسجلا هاوق عيمج ىف ىرس دق هللا لالج رون ناكف « هللاب الإ

 عيمج ىف هللا ةبحم تالخت هنأ امل ليلخ هنأب اقح فودوملاوه ناسنالا اذهلثف « اهتايهام ىف لغوتو

 ىعمسىفو رون ىلق ىف لعجا مهللا» هئاعد ىف مل-و هيلع هللا لص ىنلا لوب ةراشالا هيلإو ؛ هأوق

 «ارون ىصع ىو ارون ىرصب ىو أرون

 ىلع نيعم ناسنإ ىلع ليلخلا مسا قالطإ زاج امل : ىراصنلا ضعب لاق 4 ةشلاثلا ةلأسملا)

 ل.س ىلع مالسلا هيلع ىسيع قح ىف نبالا مسأ قالطإ زوجبال ملف « فيرشتلاو زازعالا ليبس

 . فيرشتلاو زازعالا

 امأ . ةيسنجلا يضتقيال كلذو ؛ ةطرفملا ةبحما نع ةرابع اليلخ هنوك نأ قرفلا نأ : هباوجو



 ةيآلا «اليلخ ميهاربا هللا ذختا ود ىلاعت هلو ةراب

 :ىناثلاو . هتقيرطوهقلخ عبتي نأب اريدج ناك اليلخ هتلاهذختا نأ نيدلا ىف ةجردلا واع ىفغاب امل

 اذه رعشأ (اليلخ مهاريإ هللا ذختاو) هبيقع لاق مث افينح هنوكب هفصوو مهاريإ ةلم ركذ امل هنأ

 اذه دكوي امنو « فيلاكتلا كلتب اينآ عرشلا كلذب املاع ناك هنآل اليلخ هذختا امنإ هناحبس هنأب

 هناحبس هنأ ىلع لدي اذهو (امامإ سانلل كلعاج ىنإ لاق نومتأف تاملكب هبر مهارإ ىلتا ذإو) هلرق

 . تاهلكلا كلت متأ هنال قلخلل ًامامإ هلعج امنإ

 ىلاعلا بصنملا اذهب ناك امتإمالسلا هيلع ,مهاريإ نأ ىلع ةيآلا تلد امل : لوقنف اذه تبث اذاو

 اك لع 6 نأ ةزع اهتنت اذه ناكر تلا كلج ةلكاع ناك فنا كرشر اتت نب لالخ هلك اوفو

 : نيدلا اذه ىف مظعلا بيغرتلا ديفي كلذو ؛ نيدلا ف بصانملا مظعأب زوفي نأو دبال عرشنا

 (اليلخ مهاربإ هللا ذختاو) هلوق عقومام : ليق ناف

 : هلوق نم رعشلا ىف ءاجام هريظن و « بارعالا نم امل لال ةيضارتعا ةل+اهذه : انلق

 ةج ثداوحلاو

 . هانيبام لع كلذك انبه ىمالاو ؛ مالكلا كلذ ديك أت اهنأش نم ةيضارتعالا ةلجاو

 ىذلا وه ناسنالا ليلخ نأ : لوآلا : اهوجو ليلخلا قاقتشا ىف اوركذ (ةييناثلا ةلأس لا

 ره كاد نأ كشالاو هلق ءازجأ لالحاق 2 لخد ىدلاو ؟هراَرسأَو ةرومأ لالخ ىف لدغدي

 . ةبحنا ىف ةياغلا

 ةرم موقلا اعدو . لفسأللاو ىلعالا توكدلملا ىلع مالسلا هيلع ميهاربإ هللا علطأ امل : لق

 ناكر ال5 اع نع موعنمو ؛« سمءثلاو رمقلاو مجننأا ةدابع نعمههنمو « هللا ديحوت ىلإ ىرخأ لعد

 هرمثبو « مهيلإ الوسرو قلخلل امامإ هللا هلعج نافيضلل هلامو نابرقلل هدلوو ناريذا هسفن مس 3

 02 هزاع رشف هلا ه2 نزور ةةذيوحا ل اف تالع اطززلا: هداف" ةبود اق ةؤيتلاو كلملا نأب

 . هيلإ عفانملاو تاريخلا لاصيال هتدارإ

 ىنلا نع ىور : لوفأ . كلالخ ىف كقفاوي ىذلا هنأ (ليلخلا مسا قاقتشا ىف ىناثلا هجولا )ل

 بابلا اذه ىف غلب امل مالسلا هيلع يهاربإ نأ هبشيف هللا قالخأب اوقلخت» لاق هنأ سو هيلع هللا لص
 . فيرشتلا اذهم هللا هصخ مرجال مدقت نم دحأ هغلبي مل ًاغابم

 لخلا نم ؛كقيرطف كرياسي ىذلا وه ليلخلا نإ : فاشكلا بحاص لاق 4 ثااثاا هجولا )

 هلل هتعاط ةدش لع كلذ لمحت وأ : ىناثلا هجولا نم بيرق هجولا اذهو : لمرلا ىف قيرااا وهو

 تيلسأ لاق ملسأ هبر هل لاق ذإ) هلوقب هنع هللا ربخأ امك :هللاكح نع هنطابو هرهاظ ىف هدرمت مدعو



 نأ/ ةيآلا «اليلخ ميهاربإ هللا ذختاو» ىلاعت هلو

 رييدتلا اوضوف نيذلا ةنسلا لهأ امأو ٠ مهسفنأ الإ نوفاخب الو مهسفنأ الإ نوجريال ةقيقحلا

 الإ رثؤم الو دجومال هنأ اودقتعاو « ىلاعتو هناحبس قحلا ىلإ قاخلاو عادبالاو نيوكتنلاو

 لكنع ممرظن عطقناو « هللا لضف ىلع ةيلكلاب اولوعو هلل مههوجو اوءلسأ نيذلا مهف هللا

 . هللأ ا ءىش

 اعد اسمنإ مالسلاو ةالصلا هيلع ادم نأوهو 4 مالسالا ةليضف نايب ىف ىناثلا هجولا امأو)

 وعدي ناكام مالسلا هيلع مها ربانأ قلخلا لكدنع رهتشا دقلف , مالسلا هيلع مهاربا نيد ىلإ قلخلا

 بكوك ةعاطالو كلف ةدابع ىلإ وعدي ناكامو (نوكر شت امن ءىرب ىنإ) لاق [ي ىلاعت هللا ىلا الإ

 لامعاللاىفو ناعلك] ُّق مالسلا هيلع ميههاربأ عرش 5 أبرق ناك دقمالسلاو ةالصلا هيلع رم ةوعدو

 رشعلا تايلكلاو قلكتاو فوقؤلاو ئزلاو ئعتسلاو ام :فاوطلاو اهلإ ةآلضلا لَم ؟ةعكتأاب ةقلعتملا

 اميرق ناك مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم عرش نا (هير ميهاربإ ىلتا ذاو) هلق ةراواةملا

 ءىثشب نورختفيال برعلا نآل كلذو . لكلا دنع لوبقم مهاربإ عرش نإ مح . مهاربإ عرش نم

 اذإو هب نيرختفم مهنوك ىف كش الف ىراصتلاو دوهلا امأو ؛ ميهاربإ ىلإ باستنالاب ممراختفاك

 . لكلادنع الوبقم دم عرش نوكي نأ مزل اذه تبث

 الاح نوكي نأو : عوبتملل الاح نوكي نأ زوحي : لوألا : ناثحي هيفف «افينح )ل هلوق ام

 . ىنارلاو ىثرملل الاح بك ارلا نوكي نأ زوي هناف ءابك ارتيأر :تلقاذإ اي , عباتلل

 « لطاب هاوسام نآلل ؛ اهاكن ايدالا نع لئام هنأ هانعمو : لئاملا فينحلا (ىناثلا ثحبااإل

 هادعام لك نعالئام نوكف دحأو اق قلاع 2 هسناج ىذلا لطابلا نم أرق نوك دهف هداضي

 . ةرئادلا ءازجأ عيمج نع دعبلا ةياغ ىف نوكي ىذلا زكرملاك

 ىلعو ؛ مهاربإ عرش سفن مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم عرش نأ ىضتقيةدآلاهذه رهاظ : لبق ناف

 . كلذب نولوةتال متأو؛ ةلقتسم ةعيرش بحاص مالسلاو ةالصلا هيلع دم نكي مل ريدقتلا اذه

 ةلملا هذه لامتشا عم مالسلاو ةالصلا هيلع دمع ةلم ىف ةلخاد مهاربإ ةلم وكت نأ وج انف

 ؛ ةليلخ دئااروو ةنك اننا لع

 : لئاسم هيفو «اليلخ مهاربإ هللا ذختا ول ىلاعت لاق م“

 مالسلا هيلع مهأربإ نأ 5 كوالا : ناهجو هيفو ءابلرقامع ةبالادذه قلعت َْق «لوآلا ةلأسملا )9

50 

 6١١ رحب -/م»



 ةيآلا «نسٌ وذو هلل هبجو لسأ نم انيد 7 نمو» ىلاعت هلوق 5

 2 ات | حض تحل اما | هر تراس 0١1 ل نإ 822-52 هيد را ل

 1 .] لم عيناو نسحم وهو هلل هبجو ملسأ هم نسحا نمو

21303 - 

 010 0 و تارمسلا قام هلو هونج هلع مهارب ا 8

 هاك عنا د تملا ناد ا

 6« اطيح ءىش لكب هللا ناكو

 ا 1 ف دل نأي نك باوثلا ع سقس الام نأ ةنانازب اع تاكا نع
 قاخلا فراعت قفو ىلع محلا اذه ىلاعت هللا رك ذف « قلخلا نب مف محلا وهااذه

 ذختاو افينح مهأربإ ةلم عبتاو نس وهو هلل هبجو لسأ نم انيد نسخ نمور ىلاعتهلوق

 اطيح ءىث لكب هللا ناكو ضرآإلاق امو تارومسلا قام هللو اليلخ مهارإ هللأ

 ناميالا حرش ًانمؤم ناسنالا نوكب ةنجلاب زوفلاو ةاجنلا لوصح طرش امل ىلاعت هنأ ملعا

 دايقنالاو عوضخلاوةيدوبعلا لاك راهظإ ىلع لمتشملا نيدلا هنأ : امهدحأ : نيهجو نم هلضف نيبو

 نم دحاو لكو ؛مالسلاوةالصلا هيلع مهاربأ هيلع ناك ىذلا نيدلا هنأ وهو : ىناثلاو « ىلاهت هلل

 مالسالا نيد ىف بيغرتلاب لقتسم ببس نيبجولا نيذه

 داقتعالا امأ : لمعلاو داقتعالا : نيرمأ ىلع ىنبم مالسالا نيد نأ عاف «لوآلا هجولا امأ)

 نسحأ هجولاو . عوضخلاو دايقنالا وه مالسالا نالكلذو (ههجو ملسأ) هلوقب ةراشالا هيلاف

 ؛ هلل همجو ملسأ دقف هسفن ةيدوبعبو هتييوبرب رقأو هبر هيلقب فرع اذإ ناسنالاف « ناسنالا ءاضعأ

 دلتا كاكا لتر اتينا لدقاديف خدي .(نملع وهو) هل وقب , ةراشالا هلاذ لمكلا) اًمأَو

 (هّل ههجو ملسأ) هلوقف اضيأو ء ضارغألاو دصاقملا عيمج ىلع اهئاوتحاو ةرصتخملا ةظفللا هذه ىف

 لصحال ناممالا لاك نأ ىلع هيبنت اذهو ء هللا ريغل لسأ امو هلل هسفن ملسأ هنأ هانعم ؛ رصحلا ديفي

 ىلع هيبنت هيفف اضيأو ؛ ةوقلاو لولا نم ىربتلا رابظإو قلاخلا ىلإ رومألا عيمج ضي وقت دنع الإ

 انؤاعفش ءالؤه : نولوةيومانصاألاب نونيعتسياو ناك نيك رشملا ناف ؛هللار يغب ناعتسا نمةقيرط داسف

 اوناكدوهلاو . اهريغو عئابطلاو بك اوكلاو كالفالابنونيعتسي نورعيبطلاوةيرهدلاو . هللا دنع

 ثلاث : نولوقي اوناك ىراصنلاو « ءايبنآلا دالوأ نم مهنا : مهنع ةرخآلا باع مفد ىف نولوةي

 هلل مههوجو تالا ةقيقحلا ىف مهف ةلزتعملا امأو . هللا ريغب اوناعتسا دق قرفلا عيمج « ةثالث

 ىف مهف ٠ مهسقنأ نم مهاقعل ةبجوا ةيصعملاو « ( ميسفنأ نم مهاول ةبجوملا ةعاطلا نوري منال
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 1 كك نموموهو ماك 5 نم تآحلاصلاّنم لمعي نمو

 ت١ اص سا 2# سهر س2

 »1١4« اريقن نوملظي الو ةنجلا

 هللا نوع كئواور قواك 31 1 كك نع تاناصلا نما نمورإل ىلاعت لاق مث

 « اريقن نوملظي الو

 متنأو نحن نحن :نيماسلللباتكلا لهأ لاق (هبزحي أوس لمعي نم) هلوق لزن امل : قورسم لاق

 : لئاسم هيفو (انيد نسحأ نمو) هلوق ىلإةبآلا هذهتلزنف ؛ ءاوس

 ىلعءاخلا حتفو ءايلا مضب (ةنجلا نولخدي) مداعزع ركبوبأو ريثك نبا أرق (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 هذه ىف ءاخلا مضو ءايلا حتفب نوقابلاو «نمؤملا مح ىفو ميرم ةروس ىف او هطاب

 لعلديو ؛ مخفأ هناأل 2 لؤالاو :نسحامهالكو: مهلا فاضم لوخدلا نأ لع اه را

 اولخدا) ىلاعت هلوقل ةقباطم ىبف ةيناثلا ةءارقلا امأو (نوملظي الو) قفاويو ةنجلا مهلخدا بيثم

 ملعأ هللاو (مالسب اهولخدا) هلوةلو (كجاوزأو متنأ حلا

 نم دارملاو ٠ ضيعبتلل ىلوألا نأ ةيناثلاو ىلوآلا « نم » نيب قرفلا :اولاق ( ةيناثلاةلأسملا)

 لمع اذإ هنأ داراا لب ٠ تاخلاصلا عيمج لمعي نأ ىلع ردقيال ًادحأ نآل تاحلاصلا ضعب لمعي

 لاارقر ىيتل استمد ينال

 لقني لب :رانلا ىفآدلخم قبال ةريبكلا بحاص نأ ىلع لئالدلا لدأ نم ةيآلا هذه نأ معاو

 3 خاض نأ: لوقتف اذه تينثفاذاو ا قهو5ةراكتلا يطلاصانأ اقياثاأللا كذا فقالا

 ايالا محب مزلو ؛ ةنجلا لخدي نأ ةيآلا هذ ه كحن بجو زو ججحو ماصو ىلص دق ناك اذإ

 لطاب كلذف رانلا ىلا لقني مث ةنجلا لخدي نأ امأف « رانلا لخدي نأ قاسفلا ديعو ىلعةلادلا

 ملعأ هللاو هنع ديحتال ىذلا قهلا وه كلذف ةنملا ىلإ لقني مث رانلا لخدي وأ ٠ عاجالاب

 نوصقنيال مهنأ ىنعملاو « ةلخنلا تبنت اهنم ةاونلا رهظ ىف ةرقن : ريقنلا (ةئلاثلا ةلأسملا)

 ةاونلا تدنم ردق

 كبر امو) لاق ا كلذك مهريغ نأ عم نوبلظي ال مبنأ نيحلاصلا هللا صخ فيك : ليق ناف

 (نيملاعلل ايلظ ديري هللا امو) لاقو (ديبعلل مالظب
 وسلا لامعملإ ًادئاع(نوملظي الو) هلوق ىف عجارلا نوكي نأ : لوآلا : نيبجو نم باوجلاو



 ةيالا «ارّصت الو ايل هللا نود نء هل دحب الووىلاعت هلق هج

1 

 اال ياا ده 2 ا أ

 «١1م» اني الو 3 0 9 نم هل دج الو
 2 0-2 ب ه- 2-2

 ضغيو) هلوق نكلو « رفاكلاو نمؤملا معي صنلا نأ به «باوجلا ىف عبارلا هجولا
 ديعولاتامومعب ليوأتلا قاحلإ نآلو « ماعلا لع مدقم صاخلاو هنم صخأ (ءاشي نمل كلذ نودام

 ليوأتلا ىلع هلمحو ديعولا لامضإو « مركح دعولاب ءافولا نال دعولا تامومحب هقاخلإ نم ىلوأ

 ناسحإ ودوج ضيرعتلاب

 هلوق نرآل عئارشلا عورفب نوبطاخم رافكلا نأ ىلع ةيآلا تلد (ةااثلا ةلأسملاإ)

 مالسالان يد ىف مرح وهام رافكلان عردصام هيف لخدف « تامرلا عيمج لوانتي (ًاءوس لمعي نم)

 مهلا كلذ لكءازج لوصو ىلع لدي (هبزجي) هلوق مك

 ايندلا ىف مومغلاو مومهلا نم مهلا لصي امع ةرابع ءازجلا كلذ نوكي نأزوحيالمل : لبق ناف

 ءازجلا كلذ لاصيا ىلإ ليبسال ذإ ايندلا ىف مهلا ةنسحلا مهل امعأ ءازج لصينأو ديال هنا : انلق

 انبه مهتاذلو رثك أ ايندلا ىف مهمعنت نوكي نأ ىضتقي اذهف كلذك ناك اذإو : ةرخآلا ىف مهلا

 عنتما كلذك ناك اذإو (رفاكلاةنجو نمؤملا ني ايندلا» مالسلاو ةالصلا هيلعلاق كلذلو « لكأ

 ءازجلا كلذ لوصوب لولا بجوف « ايندلا ىف مهلا لصت ةروظحملا مهلاعفأ 0 لا

 . ةرخالا ىف مهلا

 هنأ ىلع اضيأ تلدو « لعاف .دبعلا نأ ىلع ةيآلا تلد : ةلزتعملا تلاق (ةثلاثلا ةلأسملا)
 | ل ا كرد نو سعر د يح

 هلل المع هنوك عنتما دبعلل المع ناك امل كأنما يحلو نم كلذو  داعلا كعمل قااخ

 ند ]ال لاك هللا ولع لضخ وأ هنأ :ناثلابو ؛ نرداقب دحاو رودقم لوصح ةلاحتسال لاحت

 نأ ملعاو , هلمع ىلع ءازجلا قحتسي دبعلا نا ىلع ةلاد ةيآلان أل ٠ لطاب كلذو ةتبلا ءازج هيلع دبعلا

 . باتكلا اذه ىف رركم لالدتسالا نم عونلا اذه ىلع مالكلا

 (اريصن الو ايلو هللا نود نم هل دحي الوإل ىلاعت لاق مك

 هذه نا انلق انا : لوآلا : نيبجو نم باوجلاو « ةعافشلا ىن ىلع ةيآلا تلد : ةلزتعملا تلاق

 نذاب نوكت امإ ةاصعلا قح ىف ةكئالملاو ءايبناأللا ةعافش نأ. ىاثلاو ,رامكلا 2 قكألا

 . ىلاعتو هناحبس هللا الإ دحالل ريصن الو د>ال ىلوالف كلذك ناكاذإو « ىلاعت هللا



 ها ةيآلا «هبزجيا ءوس لمعي نمد ىلاعت هلوق

 حالصلا فيك : هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ لاق ةيآلا هذه تلزن امل هنأ ىور اف ربخلا امأو

 ىضرةشئاعنعو.نورجتاموهفىذاألا كبيصي سيلأ:ض رمت تملأ ر كباب أاي كلل هللا رفغلاَمف؟ةيآل اهذهدعب

 همالك ملسو هيلع هللأ لص ىنلاغلبف 2 انكلهدقل لمعناملكب ىرحنأ:لاقفةيآل ا هذه أرقالج رنأ اهنعهللا

 ةبالاهذهتازنامل : هنعهللأ ىضرةرب رهىلأنعو«هيذ ؤياموهدسج ىف هتبيصم ايندلا ىف نم ؤملا ىزج:لاقف

 اورشبأ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءائيش انل ةيآلا هذه تقبأ ام هللا لوسراب :انلقو انزحو انيكب

 «همدق ىف عقت ىلا ةكوشلاىت> ةرافك هل هللا ابلعج الإ ايندلا ىف ةبيصم كنمآدحأ بيصيال هناف

 مل ركل « ةمايقلا موي مهيلا لصي امنإ ءازجلا كلذ نأ به (باوجلا ىف ىناثاا هجولا ١

 لوقع ماو رخل و نآرقلا هيلع لد. و. ةتاعاسإ اس و هناتعإ تاتلا ف ارضنا

 (« تائيسلا نبهذي تانسحلا نإ ل ىلاعت هلوقف نآرقلا ام

 تقشقيالا هذهتلزن امل : لاق 1 ضاع نبأ نع حلاصوأ نع 1 ىور اكن ربخلا اع

 هياع لاقف « ءازجلا فيكف أوس لمعي ملانيأو هللا لوسراب اولاقو ٠ ةديدش ةقشم نينمؤملا ىلع

 ةدحاو ةب وقع ةدحاولا ةيصعم ا ىللعو تانس> رشع ةعاطلا لع دعو لاف هنأ مالسلاو ةالصلا

 «هراشعأهداحآ تبلغنمل ليوف تانسح عستهل تيقبو ةرشعنم ةدحاو تصقت ةئيسلاب ىزوجنف

 ةريبكلا باقع نم ةلاحمال مظعأ تاعاطلا عيمجو نامبالا باوث نأ وهف : لوقعملا امأو

 لمار" ىم اك الا نم دقن وعفا لوألا ناك رثك لا نك"طتع نأ ىضتقي لدعلاو : كارلا

 ةدايزلا كلت بدسل 2 لخديف

 ىلع لدي ىذلاو « رافكلا ىف تلزن امنإ ةيآلا هذه نأ «باوجلا ىف ثلاثلا هجولاز)

 نمؤم وهو تأ 1 م نم تانللاضلا نم لمعي نمو) ةيآلا هذه دعل لاق لا 0 هاك

 دق نمّوم ورفارثلا نم ةرظف ترش 3 ةنس نيءعبس هللأ عاطأ ىذلا نم َّوملاَف (ةنجلا نولخدي 5

 وهف ًانمؤم هنوك نع جرخ : مطوقو ؛ ةيآلا هذه محب ةنجلا لخدي هنأبعطقاا بجوف ؛ تاحلاصلا لمع

 (اولتتقانينم وما نم ناتفئاط نإو) هلوق لثم ؛« نمؤم ةريبكلا بحاص نأ ىلع ةلادلا لئالدلل لطاب

 ندذلا اهمأ اي) لاقو ءانمؤمابغاب هنوك لاح ىغابلا ىعم (ىرخالا ىلع امهادحإ تغن ناف) هلوق ىلا

 نيذلا اهنأ اي) لاقو ءانمؤمناودعلا دمعلا لتقلا بحاص ىمس (ىلتقلا ف صاصقلا كيلع بتك اونمآ

 نايتآذإ و: نمؤم ةريكلا شاص لأ كرتف (ةنودلاب ةرسأ املاح اتم وم هاك (هكلأ كك ا

 ةريكلا ب كاص توكي ىذلا نموملا نأ هجح (تاتكاسلا نم لمعت نموز ناك ةلززان 0

 رفكلا لهأب ًاصوصخم (هب رحب ًاءوس لمعي نم) هلوق نوكي نأ بجوف ؛ ةنجلا لهأ نم



 ةيآلا «هب زي ًاءوس لمعي نمدىلاعت هلوق ه

 (هتينمأ ىف ناطيشلا قل ىف" اذإ لل

 سيل : لوألا : هوجوهيفو « هيلا ًادنسم وه نوكي مسانم دي الف ءلعف : سيل« يناثلا ةلأسملا ١

 ا اما مكنامأب ؛ةيآلا(ىرحجت تانج مهلخدنس) هلوق ىف هب دعولاو هركذمدقت ىذلا باوثلا

 عضو سيل : ىناثلا . للاصلا لمعااو ناميالاب قحتسي امإ ىلا الات نا لا أ كانكللا

 «سيلد»دانسإ نال ىلوأ لوألا هجولاو ٠ ؛ ينام انا هيلا ر تاوكلا نيل تلات 000 بدلا

 . روكذم ريغ وهام ىلإ هدانسإ نم ىلوأ لبق امف روكذم وهام ىلإ

 هنأ لو تالوق هيف ؟نم عم باطخ (:كين نامأب سيل) هلوق ىف باطخلا (ةثلاثلا ةلأ أسملا)

 نإو « باقع الو باوث الو رشن الو رشح كانه نوكي ال نأ مهنامأ د ناثرالا هع عمباطخ

 موق وهف باتكلا لهأ ىتامأ امأو ؛ هللا دنع مهؤاعفش اهنأب مبمانصأ نوفصي مبنكل هب اوفرتعا

 ءانبذ هي الف (هؤايحأو هللا ءانبأ نحن) مهلوقو (ىراصن لأ اذ ره ناك نم لا ها ل د

 (ةدودعم امايأ الا رانلا انسمت نل) مطوقو

 1 لا رك ا نان مهل رفخي نأ مهنامأو : نيبلسملا عم باطخ هنا «ىتاثلا لوقلا)

 ىورو (ءامشي نمل كلذن ودام رفغيو) لاق اكءاشي نم ةمحرلاو وفعلاب صخم ىلاعتهناف ءكلذك رمالا

 نحن و « مب اتكلبق انباتك و مكين لبق انيبن : باتكلا لهأ لاقف باتكلا لهأ و نوءلسم ا رخافت هلأ

 ا كا تكلا خسان انباتكو , نييبنلا متاخ انيبن : نوملسملا لاقو « كنه هللا لب

 . هيلا ةركلم

 لئاسم هيفو (هب رحب أءوس لمعي نمل ىلاعت لاق مك

 ١) كاكسلا نمر لت نعوتعي ال لاعت هلأ لع ةلاذ 1 دع كدا تملا لاق 0 ةلأسملا :

  0نيبجو رم هنع باوجلا : اولاق ةروفغم امهناف رئاغصلاب لكشي اذه : لوقي نأ لئاقل .

 ةيدالع كنا وت نماطخإ دف ةوعصلا كئاط 0 : ىناثلاو , ةجح صيصختا دعب ماعلا نأ : لوألا

 ؛هللا ةيصعملا كلت اج لصو دق انههف ءةيصعملا كلتتاَمع رادقع

 ةئيس بسك نم لب) ىلاعت هلوق ريسفت ىف مدقت دق هتامومع ىلع مالكلا نأب هنع انباحأ باجأ

 هوجو ةيآلا هذه ىف هديزن ىذلاو (نودلاخ ايف مث رانلا باحصأ كتلوأف هتئيطخ هب تطاحأو

 مومغلا نم ايندلا ىف ناسنالا ىلا لصي ام ءازجلا اذه نم دارملا نوكي نأ زوي اال 1 : 0

 امأ ءربخلاو نآرقلا انرك ذام ةح ىلع لدبي ىذلاو «ماقسالاو مالآلاو نازحالاو

 ءازجلاب عطقلا كلذ مس (ابسن ؟ امب ءازج امه.ديأ اوءطقاف ةقراسلاو قراسلاو) ىلاعت هلوق وف 7



 ها ةيآلا «باتكلا لهأ ىنامأ الو مكينامأب سيل» ىلاعت هلوق

 اسموامب هللا نا 6 تاه

 هب 000 م لمعلا نم هباتكلا | لأ قام 3 نام س 0

 اذ هنا نأاألا اًذيذل لاخلا فنا ناو ةناحتساهللا ىصاقم ىف كام الار انذلا تان

 هنأ" كرم هزكاذ .ءالقت ا: ىرها اع ىفملا !اذف"ن كت تعتز نع فطملاو هنا موج

 . رورغاا الإ سيل

 هذه : هللا همحر ىدحاولا لاق . رفملاولدعملا صيحلا اصيح اهنع نودحبالو إل ىلاعت لاق 5

 بيصن وه ىذلا دياختلا : ىناثلاو . اهدورو نم مهل دبال هنأ : امهدحأ : نيبجو لمتحت ةيآلا

 نيذلامهو « مهركذمدقت نيذلا ىلإ دئاع (نودحي الو) هلوق ىفريمضلا نآل ديعب ريغ اذهو . رافكلا

 انكفل. نارك نكنلا "نأ ط9. امر ردم نقف كذاعأ ا اشخلا ناطرشلا لاق

 . رافكلا م ناطيشلل

 ىرجيتتانج مهلخدنس تاحلاصلا اولمعو اونمآنيذلاو ال لاةفدعولاب هفدرأديعولا هللاركذ املو

 4( اليق هللا نم قدصأ نمو اَمح هللا دعو ادبأ اهيف نيدلاخ رامنآلا اهتحت نم

 نايأتلا ديف" ةواخلا" ناك ولو: ماذا انف نراه نك ع رلا ناب زنك ا لا ٍلعاو

 : ماودلا نعال ثكملا لوط نعةرابع دولخلا نأ اناعف ؛ لصألا ف الخ وهو راركتلامزلل ماودلاو

 نأ ىلع لدي كلذو « رافكلا قح ىف الإ ديبأتلا ركذي ملو دواخلا ركذي هناف ديعولا تايآ ىف امأو

 . عطقنم قاسفلا باقع

 هداك هك 50 لوألا: ناردكء اف : نانيكفلا بحاص لاق امح هللأ دعو لاق 7

 . مح فلاذ' ىذا أ «!ةريغل ملك م ردم افخر! اذكو ل

 ةضراعم تاديكوتلا هذه ةدئافو ؛ غيلب ثلاثديكوت وهو 4 البق هللا نم قدصأ نمول لاق مث

 لوبقل ايىلوأ أ هللا دعو نأ ىلع هيب هذَا و. ةلطاملاىنامألاو ةيذاكلا يعزون هعامت لل ناطيشلا هركذام

 نم قدصأ)ىتاسكلاو ةزمح أرقو ؛ هنم بذك أدحأ سيل ىذلاناطيشلا لوق نم قيدصتلاب قحأو
 دصق) وحن ؛ نر آرقلا ىفلاد اهدعب ةنك اسداص لك كلذك و « ىازلاداصلا مامثاب (اليق هللا

 لاقلاو ليقلا : تيكسلا نبا لاقو ءالبقو الوق لاق ردصم :ليملاو(رمؤت ام عدصاف « ليبسلا

 . ناردصمال ناهسأ

 : لئاسم هيفو (باتكلا لهأ ىنامأ الو مكينامأب سيل ) ىلاعت لاق من

 يلاعتهلوق يف روكذم ظفالا اذهيف مالكلا مامتو , ةينملانم ةلوعفأ ةينمآلا (ىلوآلا ةلأسملاإ)



 ةيآلا «منهج مهاوأم كتاوأ» ىلاعت هلوق

 اونوكت الو) ىلاعت لاق أ” وهو . ةقاخلل ارييغت ةقيقحلاب اذه ناك امثانفو اهئاضقنا نم دءال ىتلا

 ( رو دعا ف ىلا يراك مضت نككلا و راتشب الا ىلعتال 0 ماسنأفهللا اوسن نيذلاك

 ةيراتما نع نلالا دج لالضلاو ءاوغالا ىق.هيواعد.ناطسلا نع يخت انمل لاعت #8 ملعاو

 ناصح ذك نأ ملعاو (انيبم انارسخ رسخ دقف هللا نود نم ايلو ناطيشلا ذختي نمو) لاف

 كدا كر لآ اطيقلا هما ليف اذا هنأ, ىسملا كلو « هللا نوذ نماايل ورناطيشلا نكتحح

 لاق اعاو ءلاعت ”هللا .ةيالو كارتبو.ةسقنل انو .ناطيقلا ذختا: هنأك راص.هب اء .رعرلا

 ءررضلا بئاوش نع ةصلاخلا ةمئادلا ةديظعلا عفانملا ديفت هللا ةعاط نال (انيبم انارسخ 7

 عمباو « ةبلاغلا مالآلاو نازحالاو مومغلاب ةبوشملا ةعطقنملا ةثالثلا عفانملا ديفت ناطيشلا ةعاط

 بلاطملا سخأ ببسسب اهلجأو بلاطملا فرشأ هتاف دقف هتيالو ىف بغر نفف  القع لاح :

 ”نطللا_ادكإ د رده نأ كش ر يدار

 ةمدقتملا ةيآلا ىف انيب انأ لعاو «ارورغ الا ناطيشلا مهدعيامو مهني و مهدعي ) ىلاعت لاق مْ

 ى كاذف هقلخلا ويستو ناذآلا كلين اًمأاو 8 بلقلا ىف قامأللا ءاقلاب اوه اما ناطينقلا نمأ ةدمع نأ

 ىتامالاكلت عفد ىف ةدمعلا وهام ىلع ىلاعت هللا هبن مرجالف ءهراث 1 نموبلقلا ىف ىنامآلا ءاقلا | مئات

 مث فيذلو عفان هنأ ىثلاب ناسنالا نظي نأ وه رورغلاو . رورغلا الا ديفتال ىنامالا كلت نأ وهو

 نأ هيلع بحي لقاعلاو ؛ كلذك ايندلا لاوحأ عيمجو ء راضملاو مالآلا مظعأ ىلع هلاهتشا نيب

 نم لانيو هرمع لوطيس هنأ ناسنالا بلق ىف قلي ناطيشلا نأ اذه لاثمو . ابنه ءىثث ىلإ تفتليال

 ترسيت اك هل ترسيت امب رف لود ايندلا نأ هبلق ىف عقيو ؛هتادعأ ىلع ىلوتسيو , هدوصقمو هلمأ ايندلا

 هرمع لاط ناو ءهبولطم دحيم امبرف لاط ناو ؛ هرمع لطي ل امبر هناف رورغ كلذ لكنأالا . هريغل

 ةرسحلاو مغلا عاونأ مظعأ ىف توملا دنع نوكي نأو دبال هناف هوجولا نسحأ ىلع هبولطم دجوو

 مظعأ راما أ 0 تناك قبأو مودأ هعم فلالا ناكو ىبشأو ذلأ ناك الك بولطملا ناف

 ةدعاقلاو ةدمعلا وهام ىلع ةينم ةيآلا هذ ه نأ رهظف ؛ ةرسحلاو مغلا لوصح ىف ا

 يالا ده ىف

 ءافيتسا ىف اودبتجاف ءازج الو ةمايق ال هنأب مدعي ناطيشلا نأ وهو :رخآ هجوةيألا ىفو

 .«ةولاللا تاذللا

 لصحت ىنلا ةلاخلا نع ةرابع رورغلا نأ انرك ذ انأ ٍلعاو ( منبج ماوأم كئلوأ ) ىلاعت لاق مث

 قارغتسالاو , هيف لاحلا فاشكتا دنع هيذأت مظعي هنأالا هرهاظ نسحتسيام نادجو دنع ناسنالل



 ع ةيآلا ءاضورفم ابيصن كدابع نم نذخت ال لاقو هللا هنعلد ىلاعت هلوق

 الالح مارحلا وأ

 اهوجو هيف اورك ذو :رهاظلاب قاعنت اهلك لاوحأ رييغت ىلع رييغتلا اذه لمح «ىناثلا لوقلاإ)

 هللا نعل » سو هيلع هللا لد ىنلا نع دوعسم نب هللا دبع ىورام دارملا :نسحلالاق : لوألا

 نع ىور : ىناثلا . انزلا ىلإ لاعفاللا هذ لصوتت ةأرالا:نآل كلذو لاق «تاهثاولاو تالصاؤلا

 ناذآلا عطقو ءاصخالا وه انبه هللا قاخ ريبغت ىنعم نأ لادىبأو ةمركعو بشو-نيرهشو سنأ

 اوروع ًافلأ مهدحأ لبإ تغلب اذإ برعلا تناكو ؛ منغلا ءاصخإ هركي سنأناكاذهلو ؛ نويعلا ءقفو

 ىلع ةيآلا هذه ىف تاقاحسلالاخدإ بحجب :لوقأو « ثنختلا وه ديز نبا لاق : كلاثلا ..اهلخ نيع

 زكاذلا ةبقت نأ نع ةزابع قحتسلا و0 نازل ةينقلا انين« نع اق رابع تطخلا كلل رد(

 اهومرخل اهواكأيو اهوبكريل ماعنالا قلخ ىلاعت هللا نأ مبضعب نع جاجزلا ىكح : عبارلا

 سانلل ةرخسم موجنلاو رمقلاو سمشاا قلخو ٠ لئاصولاو بئاوسلاو رئاحبلاك مبسفنأ ىلع

 بابلا اذه ىف نيرسفملا مالك ةلمج اذه « هللا قلخ اوريغف ٠. نوكرشملا اهدبعف ام نوغفتي

 ضرملاو ررضلا لوخد نآل كلذو  ىنعملا ليبس ىلع ةيالا حرخت ىف رخآ هجو انبه ىلابب رطخيو

 ءاقلإ هللا هنعل ناطيسقلا ئعداف . نالطيلا و.« ناصقنلاو:ء نشودشتلا :.ه+وأةثالث لع توك ءىثلا ىف

 نأو دبال ضرالا اذه نإ مث (مهنينمألو) هلوق وه نيدلا ررضو « نيدلا ضرم ىف قاخلا رثكأ

 شوشتلا امأف ؛« نالطبلاو ناصقنلاو شوشتلا ىهو « اهانركذ ىتلا ةثالثلا هجوآلا ددحأ لع نوكي

 جارختسا ىف هركفو هلقع لغشي ىنامألا بحاص نآل كلذو (مهينمألو) هلوقب هيلا ةراشالاف

 قاحورضرم اذبهف  ةيضغااو ةيناوهشاا|بلاطملا ليدحت ىف ةفيطللالئاسولاو ليحلاو ةقيقدلاىناعملا

 كلذو (ماعنالا ناذآ نكتبيلفممنرهآلو) هلوقب هيلا ةراشالاف ناصقنلا امأو « شودثنلا سنج نم

 رتاف راص ايندلا بلط ىف لقعلا قرغتسمراص اذا ناسنالان آل اذهو : ناصقن عون ناذالاكتب نال

 قلخ نريغياف مهنرءالو) هلوقب هيلا ةراشالاف نالطبلا امأو ؛ ةرخآلا بلط ىف مزحلا فيعض ىأرلا

 قب نم نأ مولعملا نمو :ىلوالا ةدملا ىف ةلصاخلا ةفصلا نالطب بجوب ريبغتلا نآل كلذو (هللا

 ىف ةبغرلا هبلق ىف ديزي لازب الف ةيناحورلا تاداعسلا نع اضرعم ةلجاعلا تاذللا بلط ىلع ايظاوم

 رطخ الف ةياكلاب بلقلا ريغتي نأ ىلإ لاوحاأألا هذه ديازتت لازت ,الو ؛.ةرخآلا نغ ةرفنلاواندلا

 هلوقوهنوكسو هتك رح نوكحتف « ةتبلا ايندلا بح هرطاخ نعلوزب الو « ةتبلا ةرخآلا ركذ هلاب

 ماعلا اذه ىف تلخد امإ ةيرشبلا حاور الا نآل ةقلخلا رييغت بجوي كلذو ؛ ايندلا لجأل هلعفو

 تاسوسحملا هذهتفللأو اهداعم تيسن اذاف : ةمايقلا لاع ىلإ ةبجوتم ىهو « رفسلا ليبس ىلع ىنامسجلا

 كو - < ١ (



 ةيآلا «اضورفم ابيصن كدابع نم نذختأإل لاقو هللا هنعل» ىلاعت هلوق /

 :. كلذ افاؤصاوم

 للكل ىنكملا ياخ نعي ةراخ ل الضال: . نولوقأ ةنلللا_لهأ نأ:اوهوا: ىاثلا “لصاللاو

 لضم هنأ, هسفن فصو سيلبا نأ ليلدب لالضلاو رفكلا قاخ نع ةرابع لالضالا سيل :انلقو
 . لالضلا قلخ ىلع ردقيال عامجالاب هنأ عم

 برطضم ةلأسملا هذه ىف سيلبا مالكن ا اضيأو « ةجحنوكيالف سيلب |مالكاذهنأ : باوجلاو

 براهلوةوهوضحلا ربجلا ىلإ ىرخأو ( نيعمج امني وغال)هلوقوهو « ضخ اردقلا ىلإ ليم ةراتف ءادج

 (انيوغ اك مهانيوغأ انيوغأ نيذلا ءالؤه انبر) لاق ثيح هيف ددرتلا رهظي ةراتو (ىتتيوغأ امب
 عكا ءاننا نمي د الو: ؟ نيل: نععلان اوغأ يفلان انيوغأ نحف : زافكتلا هاله لزق نأتي

 (مهنينماألو) لاق قلخلا لضي هنأ ىعداامل هنأ لعاو (مهنينمألو) هلوق : اهثلاثو . هللا ىلإ ةرخآلاب

 ىافاللا .قيلطو ءااقاخل | كوع ىف هامالا اقلام قوقألا ل التخ الاب قا هلقإ ال هنأ ير عش اذهو

 انه را ءادلظغادلا ولاا ]هتك أر ناك قش لل عطل ءلماالاىرةصبتملاب قيقا ساو

 نانثا هعم بشيو مدآ نبا مرع» ملسو هيلع هللا لص لاق ناسنالا رهو نيمزاللا ننازمالل 5ك

 هصر- دتشا اذإ:هناف نندلا لاوهأو ايندلا لاوهأ بوكر مزلتسي صرحلاو «لماألاو صرحلا

 راصو ةرخآلاىمن هلمألاط اذإو . قاخلا ءاذياو هللا ةيصعمالإ هليص# ىلع ردقبال دقف ءىشنا لع

 دشأ وأ ةراجحلاكهباق ريصيف ظعولا هيف رثؤي داكي الو : ةبوتلا ىلع مدقي داكي الف ايندلا ىف اقيرغ
 . عطاق ىأ كتاب فيسو . عطقلا كتبلا (ماعنالا ناذآ نكتيلف مهنرمالو )هلوق : اهعبارو . ةوسق

 « نيرسفملا عامجاب ةريحبلا ناذآ عطق وه انهه كيتبتلا :هللاهمحر ىدحاولا لاق . عيطقتلا كيتبتلاو

 ىلع اومرحو ؛ اركذ سماخلا ءاجو نطيأ ةسمخ تدلو اذإ ةقانلا ناذآ نوقشي اوناك مهنأ كلذو

 مهف ناث وألا ةدابع اكسن ماعنالا ناذآ نوعطقي مهنأ دارملا : نورخآلاقو . اهم عافتنالا مهسفنأ

 (هللا قاخنريغيلف مهنمالو) هلوق : اهسماخو . قسف و رفك هسفن ىف هنأ عم ةدابع كلذ نأ نونظي

 نيديعس ؟كروقا و هلاوانشل اق نييغق اهتلا:ىلخ ثانغتا ند ذا را نأ: لوألا :.نالوق: ا: ها سقاللاو

 اذه ريرقت ىفو « ةداتقو ىعخنلاو ىدسلاو دهاجو كاحضلاو نسحلاو بيسملا نب ديدسو ريمج

 رذلاك مدآ رهظ نم مهجرخأ موي مالسالا ىلع قاخلا رطف ىلاعت لانا ال ىلا 1كابجخلاملا

 اذهو « اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف ريغ دقف رفك نق :هب اونمآو ممر هنأ مهسفنأ ىلع مدهشأو

 هناسجمي وهناربصتيو هنادومهاوبأ نكلو «ةرطفلال ع دلوي دولوم لك» سو هيلع هللا لص هلوق ىنعم

 امارحلالخلا ليدبت وه هللا نيد رييغت نم دارملا نأ : لوقلا اذه ريرقت ىف «ىناثلا هجولاو ا



 ع ةيآلا< اضورفم ًابيصن كذانع نمنذخاأل لاقو.هتلاهنعلو.قلاغت هلو

 ًاناطيش ىنعمب ناتفص (نذذتآللاقو هللاهنعل) هلوق : فادشكلا بحاص لاق (ىلوألا ةلأملا))

 : اجلوأ : ءايشأ ىعدا دق انهد ناطيشاا نأ ملعاو . عينتشاا لوقلا اذهو هللا ةنعل نيب ًاعماج ادي

 ىف نوكتت ىتلا ةللثلا ةضرفلاو ؛عطقلاةغللا ق ضرفلا (اضورفم ًايصن كدابع نم نذختأل) .هلوق

 ء رتولا هيف دشي ىذلا زحلا -.سوقلا ف ضرفلاو « رتولا ىف ىذلا زا ضرفلاو ؛ رهنلا فرط
 نمل متضرف دقو ) هلوق اذكو .ممودعل ًاعطق مهيلع امتح هلدجو هدابع ىلع هللا ضرفاه ةضيرفلاو

 لاملا نم ةعطق نحل متلعج ىأ (ةضيرف

 أظخ كدابع نم,نذختأل :كلذدنعلاق هللا هنعل ناظيشاا نأ ةيآلا ىتءم : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ةالصلا هيلع ىنلا نع ريسفتلا فو « هسواسو نولبقيو هتاوطخ نوعبتي نيذلا مو « انيعم ًاردقم

 «سيلبالو سانلل هرئاسو هلل دحاو فلأ لكنه» لاق هنأ مالسلاو

 هللا بزح نم ًاددع رثك أ[ ناطينقلا برحنأ لع نالدي لقعلاو لقنلا. : :ليق:ناف

 ناطيشلا نع ًايكاح لاقو (مهنم اليلق الإ هوعبتاف) رشبلا ةفص ىف ىللاعت لوقف : لقنلا امأ

 (نيصلخلا مهنم كدارعالإ نيعمجأ مهني وغألا) لاق هنأ ًاضيأ هنع ىكحو . (اليلقالإ هتيرذ نكتتحال)

 نوليلقنيصلخمللا نأ كلشالو

 قاسفلانأ كشاال و, نيضاخلا نيئمؤملا نم اد دع رثكلأا رافكتلا و قاثسفلا انأ:ًوبق :: لقعلا اَمَأَو

 سيلبإ بزح ميلكر افكلاو

 لوانتي ال بيصنلا ظفل نأ عم (ابيصن كداع نم نذخت اال) لاق ل : لوقنف اذه تبث اذإ

 ؟ لقالالوانتيامنإو ,رثك الاممسقلا

 ةياغ عم ةكئالملا ةرمز تمض اذإ امأ ءرشبلا عون. ىف لصحي امنإ توافتلا اذه نأ : باؤجللاو

 الإددعلا يف نيليلق اوناكنإ و نونهؤلاف اضيأو . نيصلخملا نينءؤالل ةبلغلا تناكنينمؤملا ىلإ ممترثك

 اذهلف ٠ مدعلاك مهف ددعلا ىف نيريثك اوناكناو قاسفلاو رافكلاو « هللا دنع ميظع مهيصنم نأ

 تلاق « قحلا رع ىنعي (مهلضالو) هلوق : اهيناثو . سلبا موق ىلع بيصنلا مسا عقو ببسلا
 .. انلوصأ نم نيميظع نيلصأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه : ةلزتعملا

 ةيالانأ ::انلق امإو : اولاق ىلاعت هللا وهلضملا سيو . ناظسشااؤه لّضملا :لواألا لصالاف

 هلوق هريظنو ؛هيفديذك ام ىلاعت هللاو:كلذ ىعدا تاطيشلا نال ناطقا وه لما نأ. لع لادن

 (ميقتسملا كطارص ل ندمقأل) هلوقو. (اليلق الإ هترذ نكنتحال) هلوقو (نيعجأ مهنيوغأل)

 هلالا نوك نم عمي كلذو .هلمذلا ضرعم .ىف سانال الضم ةنوكحب هفصو ركذ ىلاعت هنا اضيأو



 ةيالا ءاضورفم ًايصن كدابع نم نذختأل لاقو هللا هنعلو ىلاعت هلوق 51

 مرج الف . اديعب هلالض نس , هبا كرت م نمو ىنعي (اديعب الالض لض دقف هللا,كرشي نمو)

 كرشلا ىوسامنأ ل ع ةيآلا هذه ةلالد ىلع ًاعطق ةلاد تابساملا هذهو « ىتتحر نع ًاموزحم ريصيال

 لاقف اديعب الالض كرشاا نوك نيب ىلاعت هنإ مث : لصحت ملوأ ةبوتلا كله كايا راءانقعر قدم

 ىننلا هانعم انهه «نإ» (هللا هنعل اديرم اناطيش الإ وعدي نإو اثانإ الإهنود رم نوعديذإ)

 نودبعي ىبعمب (نوعدي) و (هتوم لبق هب نامؤيل الإ باتكلا لهأ ند نإو) ىلاسعت هلوق هريظنو
 وهدارملا نأ : لوألا : لاوقأ هيف (ًاثانإالإ) هلوقو « هيلا هجايتحا دنع هوعديهناف ًائيشدبع نم نأل

 تاللاو ."ىترخاألا ةثلاثلا ةانهو ىعلاو تاللا:: مهل قدك ثانالا ماب امنومسي اوناكو ناثوالا

 هنودبعي مص مطوالإ برعلا ءابحأن م ىح نكي مل: نسحلا لاق . نيزعلا ثينأت ىزعلاو « هللا ثينأت

 ءاناث وأ الإ: اهنع هللا ىضر ةشئاع ةءارق ليوأتلا اذه ةعح لع لدي و ؛«نالف ىنب ىثأ هنومسيو

 و ةزمه ةمومضملا واولا نم تلدبأ مث ءدسأو دسأ لثم نثو عمج ءانثأ الإ : سابع نبا ةءارقو

 ةمضلا ةمضلا تعبت أف .نثأ اهلصأ نثأ نوكي نأ زئاجو : جاجزلا لاق (تنقأ لسرلا اذإو) هلوق

 : لوآألا : نابجو اثانإ تاومالا ةيمست ىفو ءاتاومأ الإ ىأ (اثانإ الإ) هلوق 4 لوقلا)

 0 الا ل لاو راسا ةديط لع نوكي تاوملا نع رابخالا نأ

 هك ا ع حا كيلا 20 3/10 حلا دولا نا ىاثلا . ىدجعل ةارملا هاله" كوش

 تاوملا تادامجا ىلع ىثنألا مسا اوقلطأ ةبسانملا

 ىلاعت لاق هللاتانب كمالملا : نولوشت اوناكو ء دكت الملا دعت ناك مهضعب نا ( ( ثلاثلا لوقا

 ناسنإ له ةيآلا نهدوصقملاو (ىثآللا ةيمست ةكئاللا نومسيل ةرخآلاب نوئمؤيال نيذلا نإ)

 ىثالاب همسي ادامج اههتيبامو ضْرآألاو تاومساا قلاخ كرشأ نم لهجأ

 ناثوالا كلت نم دحاو لك فذاك: تورسفملالاق ( ادي ًاناطيش الإ نوعدي نإوإل لاق م“

 دعب لاق ىلاعت هنأ ليلدب سيلبإ انبه ناطيشااب دارملا :جاجزلالاقو « مهلك, ةندسلل ىءارتي ناطيش

 «سيلبإ وه لوقلا اذه لئاق نأ كشالو (اضورفم ايدن كدابع نم نذختال لاقو) ةبآلا هذه

 ةعاطلا نمدعبلاف لءاكلانايصعلاف غلامملا وهفدي رملا امأو « سيلبإوه ةندلل ىءارتىذلانأدعبرالو

 رثانت اذإ ءاذرم ةرجشثلاقن و « سلم ىأ درم ظئاح : لاقت : جاجزلا لاق « ديرمو درام : هلا لاقيو

 نعدعبلا ديدش ناك نف « سلمأ ةيحللا عضوم نوكل درمأ هل لاقي. ةيحل هل تبثت مل ىذلاو  اهقرو

 ءىث ةعاطلا هذه نم هب قصتلي مل هللا ةعاط نع سام هنال درادو دير هل لاقي ةعاطلا

 ناَثلادُم هنقا (ًاضورفم ًاريصن كدابع نم نذختاإل لاقو هلا هنعل )) ىلاعت لاق مث



 1 ةيآلا هب كرشي نأ رفخيال هللا نإ» ىلاعت هلوق
1 8 

 ني رمد الرع نإ 2 0 ىو رن سي هَ 00 3 2

 مانا 51 نكستيلف ممرم مالو ع و مهناضالو 21 | ضورفم

 2-5 2و دج نوار قاطو 2 هب 5522

 كف د 3 ا َناطملا 7-1 0 هنا قاخ نريغياف مهترم مالو

 2-5 ب 8-5 2-5 را ه-

 2 اص دما وأ سن صشس 6 يدخ م 2 ل 2-4

 6( :هارورغالإ ناطي ثلا مد امو 0 «15١زر انيبم انأرسخ رس

 مم 6 ه-_- ه2 اه 2 ل

 اولمتَو اونمآ َنيذلاَ 2151 اصيح نع َنودَي الو ميج مماَوأَم َكنآوأ

 هللا ع 5 ايف َنيِدلاَخ ر املا 8 نم ى ىرحب تانج مهلخْد- تاَحلاصل

 >2 م 6 نسم 0 هه

 كلش اليق 51 نم قدصأ 'هو اح

 نم نذختّأل لاقو هللا هنعل.اديرم ًاناطيش الإ .نوعدينإ و ًاثانإ الإ ةنودزم نوعديا نإ ادع 58

 نريغيلفم,نرمالو ماصنالا ناذآ نكتيلف مهنرمالو مهنمالو مهلضأالو ًاضورفم ًابيصن كدايع

 مدعي امو ميينعو مهدعي ًانيبم انارمسخ رسخ دقف هللا نود نم ًاياو ناطيشلا ذختي نمو هللا قلخ

 تاحلاصلا اولمعو اونءآ نيذلاو اصيحم اهنع نودحي الو منبج مهاوأم كئلوأ ًارورغالإ ناطيبشلا

 ( اليقلا نم قدصأ نمو ًاقح هللا دعو ًادبأ اهيذ نيدلاخ رابنآلا اهتحت نم ىرحجت تانج مهلخ دنس

 ديعولا تاموبعنأ : ىلوآلا : ناتدئافاهراركت:ىفو« ةروتساا هذهىف:ةرركم ةدآلا هذهنأ ملعا

 :نيترم دحاو ظفلب ديعولا تانآ نم ةيآ داعأام ىلاعت هنأو « نآرقلا ىف ةضراعتم دعولا تامومعو

 هنأ لع اوقفتا دقو ةدحاو ةروس ىف دحاو ظفلب ةرفغملاو وفعلا ىلع ةلاد ةيآلا هذه داعأ دقو

 ء ديك أاتلاديز م ةمحرلاو دعولا بناج صخ ىلاعت هنأ ىلع لدي اذبف ء ديك أتلا الإ نيزكتلا ىف ةدئافال

 . ديعولا ىلع دعولا حيجرتىضتقي كلذو

 ققاشي نمو) هلوقو ؛ عردلا قراس ىف تلزن امنإ ةمدقتملا تايآلا نأ (ةيناثلا ةدئافلاو )

 3 !اهاع امب اهاصتا نسحب امنإ ةيآلا هذهف « هدادترا ىف تلزن امنإ تابآلا رخآ ىلإ (لوسرلا

 هللا كَواَمْأَو دترا املاهنكتلو :ءان تح قعااطاور ةوبصي لدن لوا قوالملا كلذآت أ دارملا نآك

 لاف هللا دنع مظع كرشلا ازد حرش نأب كلذ ديك أهنإ مث « هللا ةمحر نع ايليت كيور كرز ارم



 2 «هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ د ىلاعت ف 5

 5 2 1 26 0 م جاما تامل ماساس جا 3

 كيسا عاو ءاخن نمل كلذ نود ام رفغبو هب كرش نأ ربي هللا نأ

 -أ ا 002- 6 ل مم تس دعا هس مر

 نوعدي نإو اثانإ الإ هنود نم 0 نإ »1١1« 5 2005 لض 0 هّنلأب

 ايه كلذافلا ن 0 0 ادير 3 ليان عيسس 0
 - ا رع - - ُض

 1 . لعأ 1 0 اع هر

 عيمج نرع ملسو هيلع هللا ىلص دمح ةمصع بوجو ىلع ةيآلا هذه تلد / ةيناث :| ةلأسملا)

 ناك هلعفي لغف نع هريغ عنم نه لكو ؛ هعنم زاجل بنذ هنع ردص ول هنأ هياعليلدلاو :بونذلا

 ٌرددول هنأ تبثف . هيف رخآلا نوكي ىذلا قشلا ريغ قش ىف نوكي امهنم دحاو لك نآل هل اقتاشم

 هنع كب دل ر دس ل نا جوف ةنالا هدب ةهرخ ةفانقم نكل , ةتفاشمب تجول. وسرلا نع مدل

 هلاعفأ ىف مالسلاو ةالضاا هيلع لوسرلاب ءادتقالا بحي هنأ ىلع ةيآلا هذه تلد ةثلاثلا ةلأسملا)

 لصحتف لمعلا نه رخآ قشفف امهنم دحاو لك نوك مزل لوسرلا لءف ريغ ةمآلا لعف ناك ول ذإ

 . هلاعفأى هب ءادتقالا بوجو مّزلِف  ةءرم ةقاشملا نكل , ةقاشملا

 نكت داقتغا نأ عال كوالا ىف برضم' نتجت لكك َقيمَذقحلا ضعب لاق (ةعبازلا ةلأبملا)
 ةبآلا هذ موق ىلع اوجتحاو ؛ *ىطخملا نع مثالا طوةس ىنعمب لب « دقتحلل قباطم مهنه دحاو

 « طارششلا مدع دنع مدع طّرشلا ىلع قلهملاو ؛ ىدنحلا نيب ديعولا لوصح طرتش ىلاعت هنال : اولاق

 . الصاخ ديعولا نوكيال نأ ىدحلا نيبت لصحب ىل اذا هنأ ىضتقي اذهو

 ديعو نأىلع كادلا ليلدلاو « هب لوقي' نم دنع ةينظ ةلالد وهو . موبفملاب كس هنأ : هباوجو

 .نونظملاهضراعيال عطاقااو (هب كرشي نأ رفغيالهتلا نإ) ةيآلا هذه دعي لاق ىلاعت هنأ ىعطق رافمكلا

 «لالدتسالاو رظنلاو ليلدلاب الإ نيدلا حيحصت نكميال هنأ ىلع ةلاد ةيآلا «ةسماخلا ةلأسملا))

 مالإ و نيدلا ة ىف اريتهمىدهلا نيبت 0 مولو « ىدهلانيدديدبعولا لوص> طرشملاعت هنال كلذو

 ا ىف كفو هللا ل قط ديوك

 ملخال امسا ىدحلا ناك ول ذإ : ملللال ليلدلل مسا ىدحلا نأ ىلع ةلاد ةيآلا (ةسداسلا ةلأسملا)

 . دساف هناو هسفن ىلإ ءىثلا ةفاضإ ئدحلا نيدت ناكل

 ٍلضدقف هللاب كرششي ندو ءابشي نأ كلذ نودا رفع و هب كرشي نأ رفغيالللا نإ ) ىلاعت هلق



يضم 5007-5 مهج هلصن ود»ىلاعت هلوق
 م ةيالا «ار

 اذه : مبضعي لاق . هياغ لكوتامىلإ هلكنو , هسفنل راتخا امو هكرتن ىأ(ىلوتام هلونإإل لاق مث

 دترملا قح ىف امسال فيسلا ةيآب خوسنم

 ءافدتسالا تقو رانلا موزل وهو ءالصلا 1 موج همزلن ىنعي « منتج هلصنو)) لاق م“

 .اقرع ببصتو .اسفن باط نالف :كلوةكح زييهلا ىلع (اريصم) بصتتا (اريصم تءاسو)

 : لئاسم ةيآلا فو

 لدت ىلاعت هللا باتك ىف ةيآ نع لئ هنع هللا ىضر ىعفاشلا نأ ىور (ىلوألا ةلأسملاإ)

 ' عابتا نأ لالدتسالا ريرقتو « ةيالاهذه دجو ىتح ةرم ةئامُت نآرقلا أرقف , ةجح عامجالا نأ ىلع

 هنأ ىلوألا ةمدقملا نابي ؛ابجاو نينمؤملا ليبس عابتا نوكي نأ بجوف « مارح نينمؤملا لبس ريغ
 ةيجوماهدحو لوسرلا ةقاشمو « نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو لوسرلا ققاشي نمب ديعولا قكلأ ىلاعت

 ديعولا ىف هل رثأال امل امض كلذ ناكل هل ًابجوم نينمؤملا لبس ريغ عابتا نكي مل ولف ؛ ديعولا اذهل

 . مارح نينمؤملا ليبس ريغ عابتا نأ تيثف .زئاج ريغ هنإو ديعولا كلذ ءاضتقاب لقتسم وهام ىلإ

 قدصي نينمؤملا ليبس عابتا مدع نآل كلذو ءابجاو مهلييس عابتا نوكي نأ مزل اذه تبث اذإو

 مدع نوكي نأ مزل امارح نينمؤملا ليبس ريغ عابتا ناكاذاف « نينمؤملا لبيس ريغل عابتا هنأ هيلع

 جورخال هنأل  ًابجاو مهعابتا ناك امارح مهعابتا مدع ناك اذإو ءامارح نينمؤملا لييس عابتا

 . ضيقنلا ىفرط نع
 « نينمؤملا ليس ريغل عابتا بأ هيلع قدديمتت ينم مما ليس عابتا مدع نأ ملسنال : ليق ناف

 نينمؤملا ليبس ريغ الو نينمؤملا ليبسال عبتيال نأ عنتمال هناف

 نأش نم :ناك ]دافئ نيخلا لمفام لثع هتايقاللل قعزعزايع متباتملا نآرتال) يملا اذه فو سيل اجل

 لثم ىنأ دقف نينمؤملا ليبس عبتي مل رد لكف نينمؤملا ليبس اوعبتيال نأ نينمؤملا ريغ

 نايتالان ع ةرابع سيل عابتالا : لوقي نأ لئاقلو ٠ مث ًاعبتم هنوك بجوف نينم ملا ريغ لعف

 نودجوي مهنأ ثيح نم قلخلا داحال نودبتم ةكئالملاو ءايبنالا : لاقي نأ مزلالإو ريغلا لعف لثمب

 نع ةرابع عابتالا لب ؛لاقيال كلذ نأ مولعمو : هللا دحوي ةمآلا داحآ نم دحاو لكنأ ام هلل

 نينمؤمللا :ليبس ةعباتم كرث نف.كلذك ناك اذا, ريغلا كلذ لَعَق هنأ 'لجال ريقلا |اهف: لم نانتؤل

 اعبتم نوكي ال صخشلا اذهف « مهعبتي مل مرج الف : اليلد مهتعباتم بوجو ىلع دجوام هنأ لجأل

 باتكيف اهان رك ذ ةقيقد رخأ ثاحأ هيفو ؛ ليلدلا اذه ىلع يوق لاؤس اذهف «نينمؤملا ليبس ريغل



 ةيالا «ىدحلا هلنيبث يدير الا هبل تاب نمو» ىلاعت هلوق 5

 - ه رثمو بيس 5-5 هس د قس سس اس همر

 خدر ليدس ريغ مي 0 هل نيم 0 نم 0 نهدو

 لس الع لع 2 نق صاع

 1١15 اريصم تءاَسو مهجن هلصنو كيوت مهو

 0 كراش ةيضقلا تِلقنا ةعمسلاو ءايرال ام ىلأ اذإ امأف : هتاضرم بلطلو هللا هجول ام ىأ اذِإ

 لاوخأ ةياعر ةرهاظلا لامعاللا نم بولطملا نأ ىلع لئالدلا ىوقأ نم ةيآلا هذهو ؛ دسافملا مظعأ

 ىلاغتت هللا ناودضزر تلط ىوس ن:ءرغ ىلإ تافتلالا نع ةيعادلا ةيفصتو : ةينلا صالخإ ىف بلقلا

 ناسفالل 1 0 هلوقو (نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ امو) ىلاعت هلوق هريظنو

 الاؤس انبهو «تاينلاب لامعألا امإ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو (ىعسامالإ

 ؟هللا ةاضرم ءاغتبا بصتتا ملل واللا لا وسلا)

 . هللا ةاضرم ءاغتبال هنال ىنعملاو.« هل لوعفم هنأل : باوجلاو

 (كلذ لعفي نمو) لاق مث (رمأ نم الإ) لاق فيك 4ىاثلا لاؤسلاإل

 ةرمز ىف لخد امل ريخلاب رمآلا نآل هلعاف ىلع هب لديل ريخلاب رمألا ركذ هنأ : باوجلاو

 نع تغف *كاذءرمأب نمو :ةارننأ زوو ؛لوأ كلذ ناك مف ريدخلا لعاف لخدي نأيف نيريخلا

 . لاعفاألا نم لعف اضيأ رماللا نآل لعفلاب: رمأللا

 هلون نينهؤملا ليبس ريغ عبتيو ىدهلا هل نيبتام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو )ل ىلاعت هلوق

 «اريصمتءاسو منبج هلصنو ىلو تام

 كتم ىلاعت هللا نأ ىأزر امل قريبأ نب ةمغطظ نأ ئورام وه اهلبق ام ةنآلا هذه قلعت' نأ ملعا

 مدوتف ةقرمدا' لجل ناسنإرادج بقنو.ةكم: ىلإ بهذو دترا ةقرسلا ةمهت نع ىدوولا أربو هرتس

 ةرابع هنأ ةرقبلا ةروس ىف انركذ دقف ةققاثملاو قاقشاا امأ .ةيآلا هذه تلزنف تامو هيلع رادجلا

 ىضتقياالعف العاف انهنم دحاو لك نوك نع وأ ءرمآلا نم رخآ قش ىف امهنم دحاو لك نوك نع

 نيد" ةص ليلدلاب هل رهظ ام دعب نم ىأ (ىدسملا هل نيبت ام دعب نم هلوقو ؛ هبحاصي ةقشم قوحل

 نم ربظأاو هرمأ. نم ىلاعت هللا ىحوأ انمب هل نينت دق ناك اذه ةمعط نآل : جاجرلا لاق.. مالسالا

 نع دتراؤ'قاقشلا ربظأو لوسرلا ىداغف :لسوهيلع هللا لص دم ةوبن ةدج ىلع كلذ' هلدام هنقرس

 ىنعي (نينمؤملا ليبس ريغعبتيو)هلوق «ىدحلاهل نيبتام دعب قاقشلا راهظإ كلذ ناكف « مالسالا نيد

 .ناثوآلا ةدابع نيد عبتاو مالنمالا نيد كرت ةمعاط نال كإذو:. نيدحوملا نيد ريغ



 ١ ةيآلا «هللا ةاضرم ءاغتبا كلذ لعفي نموه ىلاعت هلوق

 نوكي نأ زوجييف ىسلا انبهه ىوجنلا ىنعم' انلعتج ناف“.:ةنآلا هذه ىف"ئوخنلا ئعم لع ةينْص'هاؤجولا

 نأ زوحيو (ىذأ الا) هلوقك ابصن نوكيف هسنج فالخ نع ءىثلا ءانثتسا هناأل ؛بصنلا عضومف

 : هلوقك سذجلا ريغ سم ىتثتسملا عفري نم ةغل ىف اعفر نوكي

 سيعلا الإو ريفاعيلا الإ

 ةقاللمب ىلا نم قو اغلذلإ يسقلا : هلاقإكفاضلا را كب كاب وتملك ل ية ل
 ايم كر ديل مهقأ هنأل ىوجنلا لحم ىف «نم» نوكي ريدقتلا اذه ىلعو.. فاضملا فذج مث

 ءانثتسالا لع بصنلا:ىتاثلاو .ديزالإدحأب تررمام:لوقت مك« ماو نملدب ضفخلا:امهدحأ:ناهجنو

 موقلل امساىوجنلا انلعجنا امأو ؛ سذجلا نم س نجلا ءانثتسا اذهو ؛ اديزالإ دجأ ىنءاجام لَوةناكف

 لى .«نم» ناؤكي نأ زوجت ؛ نشا نم :سنجلا ةاتثتسا هنالل.ءانثتشالا لع اًباوضنم ناك نيجانتملا

 نميفالإ مثا اكملت ةعالر ىنعم ىلع : ريثكل اعين هلعجب نأ : امهذح أ : نهد و نم صقل

 : لوقت اك «٠ ىوجتلل ًاعبت هلعجت نأ : ىناثلاو . مهنه رفن الإ موقلا ىف ريخال : كاوةك , ةقدصب رمأ

 ملعأ هللاو ؛ موقلا هتعبتأ تئش نإو « ةعاملا ًاديز تعبتأ تش نإ ؛ ديزالإ مولا نم ةعامج ىفريخال

 امنأالإ ضعب عم قراسلا كلذ موق ضعب ةاجانم ىف تلزن نإو ةيآلا هذه ةثلاثلا ةلأملا)

 نم ناكام الإ ثيددحلا نم هيف نوضوخ و سانلا هيف ىجانتي امف ريخال :دارحلاو : ةماع ىنعملا يف

 «فورعملاب رمالاو ؛ ةقدصلاب رمآلا : عاونأ ةثالث ريخلا لامعأ 6 ىلادت هنإ مث : ريخلا لامعأ

 نوكي نأ .مإ ريخلا لمع نال كلذو : ةثالثلا ماسقالا هذه هللا ركذ اسمبإ و « سانلا نيب حالصالاو

 ءاطعإ وهو ةينامسجلا تاريخلا نم نوكي نأ اماف ريا لاصيإ امأ ؛ ةرضملا عفدبوأ ةعفنملا لاصياب

 ةرابعوهو :ةيناحورلات اريخلانم نوكي نأ امإو (ةقدصب رمأ نمالإ) هلوقب ةراشالاهيلإو .لاملا

 رمأألا نع ةرابع امبعومبو ؛ةنسحلالاعفألاب ةيلمعلا ةوَقلا ليمكت وأ ؛مولعلاب ةيرظنلا ةوقلاليمكت نع

 نيب حالصإوأ) هلوقب ةراشالا اهيلافررضلا ةلازإامأو (ىورعموأ) هلوقب ةراشالاهيلإو ءفورعملاب

 هيلع هلوق انركذام ةعص ىلع لدي امبو ؛ةبآلا هذه ىف ةروكذم تاريخلا عماجم نأ تبثف (سانلا

 «هللاركذ و أر كتم نعىهن وأ فورعمب رمأن م ناكامالإ هلال هيلع هلك مدآ نبا. مالك» مالسلاو ةالصلا

 ريثك ىف ريخال) لوقي هللا عمست مأ : نابل اهنا فو دحلا, اذه :ليغأ اجزز: ئوزإلل نايف لقا

 هنيعب اذه وهف (رسخ ىنا ناسذالا نإ رصعلاو) لوي هللا تعمسامأ ؛هئيعب اذه وهف (هاوجت نم

 هذه نأى عملاو «اعظع ًارجأ هيتون فودف هللا ةاضرم ءاغتبا كلذ لعفي نمورإ ىلاعت لاق مث

 امم عفتني امنإ ناسنالا نأ الإ ةلالجلاو فرشلا ةياغ ىف تناكنإو تاعاطلا نم ةثالثلا ماسقألا

 ١)« -رخق د
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 حالصإ ا ل

 أرجا هينا ل هللا تاّصرم ءاَعَبا كَ لغم ع سان || سس

 اا

 كريس لدتا ةيآلا ريدقت 0 اذه ىلعو (نامالا الو كئاتكلا اك وذ تك ام لاق

 لبق تنكح ام كنأ عم انهقتاق لع كضوإ و اه رارشأ لغ كعلطأ و ةنكملاو كاتكلا

 لع نيقئانللا نم دنح أ ,رادقياال كمايأ تنأتسم ىف كب لعفي كلادكف ,ءامرتمءىثي املاع كلذ

 .كلالزإو كلالضإ

 كيلعيكإذكف . نياوأللا رابخأ نم عت نكت مام كبلعو : دارملا نوكي نأ (ىاثلا هجولا ١)

 ناكوز لاق 5 مثركمو مديك هوجونع زارتحالا ىلع هب ردقتام مديك هوجوو نيقفانملا لي> نم

 كلذو . بقانملاو لئاضفلا فرشأ ملعلا نأ ىلع لئالدلا مظعأ نم اذهو (امظع كيلع هللا لضف

 بيصنو (اليلق الإ معلا نم متيت وأ امو) لاق اك « ليلقلا الإ ملعلانم قلخلا ىطءأام ىلاعت هللا نآل

 لاق ثيح اهيظع لياقلا كلذ ىمس هنا مث « اليلق نوكي قلخلا عيمج مولع نم دحاولا صخشلا

 كلذو (لياق ايندلا عاتم لق) لاق ثيح اليلق ايندلا عيمج ىمسو (الياق الإ معلا نم متيتوأ امو)

 . ملعلا فرش ةياغ ىلع لدي

 سانلا نيب حالصإ وأ فورعم وأ ةقدصي رمأ نم الإ مثاوجب نم ريثك ىف ريخال ١) ىلاعت هلوق

 ( اظع ارجأ هيتن فوسف هللا ةاضرم ءاغتبا كلذ لعفي نمو

 لوقلا نم ىضري الام نوتيبي نيح هيف نوجانتي اوناكام ىلإ ةراشإ هذه نأ لعاو
 لئاسم هيفو

 لجرلا تيجان لاَ « نينثا نيب رس ةغللافىوجنلا : هللا همحرىد-اولالاق «(ىلو آلا ةلأسملا)

 ةلاظاك ]ردم | نوكس دق ىوجتلاالاءااهتلجلا: ىنعم  ىوخ وجنأ -لجترلا توج :لاقتاو تراك ةاجلاتم

 نيذلا موقلا ىنعمب نوكت دقو (مهعبار وه الإ ةثالث ىوحجت نم نوكيام) ىلاعتلاق ؛ةاجانملا

 (ىوحب مثذإو) ىلاعتلاق ءنوجانتي

 كلتو ء اهوجو «نم» لحم ىف نويوحنلا ركذ (ةقدصب سمأ نم الإ) هلوق 4ةيناثلا ةلأسملا)



 مق هال نسور كياع هلا رشا ال

 2 مرثوس سلا طراط طل | 2 © لس لسا ها

 أمو و كولضي نأ مهنم ةقئاط تمل هيمح رو َكيلع هللا لفت

 2 ساس هرج ع تن

 ٌباَتكلا َكلَع هللا 00 نم كارد امو 0 نولي

 تح تل ا ل ع

 . ةرخآلا ىف ميظعلا باقعلا نم هقحليام

 الولو ىنعملاو «كولضي نأ مهنم ةفئاط تمحل هتمححرو كيلع هللا لضف الواو ىلاعت لاق مث

 كلذو ؛ كولضي نأ مهنم ةفئاط تمهل ةمصعلا ىهو ةمحرلابو « ةوبنلا وهو لضفلاب كصخ هللا نأ

 هئريبو هنع لداحيو عفدي نأ مالسلا هيلعىنلا اولأس مث «قراس هنأ اوفرع دق اوناكةمعط موق نآل

 . أطخلا لطابلا محلا ىف كوقلي ىأ كولضي ىنعمو ؛ ىدوهلا ىلإ ةقرسلا كلت بسنيو : ةقرسلا نع

 مهتداهشو ناودعلاو مثالا ىلع مهنواعت ببسب (مهسفنأ الإ نولضي امول ىلاعت لاق مث

 ىف كنوّرضن امو : هللا همحر لافقةلا لاق : لوألا : ناهجو هيف «ءىث نم كنورضي امو

 . لطابلا َّق هعاقبإ نم كوديرب 6 هأ ةمصعلا ةماداب ةنآلا 0 م2 َّق لا هّللأ هدعوف 0 لي معلا

 تينب كلنا لطانلاا ىف عك اماكأت لطابلا ىف كن“ اَملِإ ف اوعس نإو ملا نأر ىناثاا

 . رهاوظلا ىلع ماكحألا ءانبب الإ ترمأ ام تنأو ؛ لاخلا رهاظ لع صاألا

 ( ةمكحلاو باتكلا كيلع هللا لزنأو ل ىلاعت لاق مث

 لئعتسملا ف ةملطملابةذاعو ىلاعت ةنأدازلبا نأ (ت1ئ6نم كنتور تك امور هلوق انارشف نإ اان ملعاو

 باتكساكيلع لزنأ املىنعي « دعولا كلذل ًادكؤم (ةكحلاو باتكلاكيلع هللالزنأو) هلوق ناك

 تاهبشلاف عوقولا نع كمصعيالنأ هتيكح قبلي فيكفقاخلا ىلإ ةعيرشلاغيلبتب كرمأو ةمكملاو

 ىلع محلا ءانب ىف اروذعم ناكمالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نآباةثالا كلت ارسم نإ تالحلتلا

 رهاظلا ىلع عرشلا ماكحأ ءانب اف بجوأو ةمكسلاو باتكلا كيلع لزنأو : ىندملا ناك رهاظلا

 رهاظلا ىلع صال دان كرض فيكف

 (امظع كيلع هللا لضف ناكو ملعت نكست ملام كملعو إل ىلاعت لاق مث

 م« نيدلاب قلعت ام دارملا نوكي نأ : امهدحأ :.نيهجو لمتحت ةيآلاهذه :.هللا همر لاغقلا,لاق
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 هدأت كح يلع هلل ناكو هن 0 فت ىلع هبسك 5 اع بسك ن

 اكو 1 َلمتحا دم دق ل هب مري مث 0 0 ةئيطَح بع
4 0 

 مل 5

 (« اجكح اهلع هللا ناكو هسفن ىلع هبسكي امناف امنإ بسكي نموإل ىلاعت هلوق

 كلذب ىلاعت ىرابلا فصو زحي مل كلذلو ؛ةرضم عفد وأ ةعفنم رج ديفي امع ةرابع بسكلاو

 رع تذانامةر كما اننا كم ذل انكار كالت ةرلاك زانت ؟طافلا حش هلك درؤفضأملاو

 هبلقف امب (اهلعهللاناكو) رافغتسالاوةبوتلا لوبقنم سأيت الو « رضلاو عفنلا نع هزنم ىتناف ىلإ

 "كتاذل) نع رواش نأ هيرو نكح طق (اميكح) ةبوتلا لعهمادقإ دنع

 لمتحا دقف ائيرب هب مرب مث امنإ وأ ةئيطخ بسكحي نموإل ىلاعت هلوق : ثلاثلا عونلا

 4انيبم امتاو اناتمب

 ةريبكلا وه مثالاو : ةريغصلا ىه ةئيطخلا نأ : لوألا : اهوجو مثالاو ةئيطخلا ىف اوركذو

 لتقلاو لظلاكر يغلا ىلإ ىدعتملا بنذلا وه مثالاو . اهلعاف ىلع رصاقا بنذلا ىه 0

 ليلدلاو . دمعلا ببسب لصح اممثالاو , أطخلاب وأ دمعلاب ناك ءاوس هلعف ىغبني الام ةئيطخلا ؛ اهث

 نوكيام مثالا نأ نيف (هسفن ىلع هبسكي ااف هلاك نمو) هلوق وهو ةيالا هذه لب ةام هيلع

 ةلاوفلا قاقحتسال كَ

 مري مث : لوألا : هوجو هيف ؟ دوعي اذام ىلإ «هي» فريمضلاف 4 اًئيرب هب رب مثال هلوق امأو

 ةراجتلاىلإ داع م برقالا وه هنال هدحو مالا ىلإ ًادئاعن وكي نأ : ىناثلا . نيروكذملا نيذه دحأب

 : ريدقتلاو ء بسكلا ىلإ ادئاع نوكي نأ : ثلاثلا (اهيلا اوضفنا اول وأ ةراجت اوأر اذإو) هلوق ىف

 هنأاكف ةئيطخلا ىنعمىلإ اعجار ريمضلان وكي نأ : عبارلا . بسكلاىلع بسكي لدف ءائيرب هبسكبمري
 : أير هبءرب مح : كلك نمار لاق

 ع سر علا كاخأ م نأ نابل اه مانا تم لمتحا دقف )) هلو هلام

 هلوقف 2 ل ةرخألا ُْق بفقاعمو :مذلادشأ اندلا َّق مومذم ناتيملا بح 6 نأ معاو

 ىلإ ةراشإ (ًانيم امل و) هلوقو ءايندلا ىف ميظعلا مذلا نم هقحلي م ىلإ ةراشإ (اناتب لمتجا دفق)



 / ةباآلا «اليكو مهيلع نوكي نم مأ» ىلاعت هلوق
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 ندع 1 -2---_أ هام اهس

 ٠٠« , اميحر اروع هللا دحب هَل رفْسسي

 هموق نعو ةمعط نع نوبذي اوناك نينمؤملا نم موق عم باطخ اذه : لوقنف اذه 0 اذإ

 ؛ ايندلا ىف هموقو ةمعط نع متصاخ مكنأ اوبه :ىنعملاو ؛ نيماسملا نم رهاظلا ىف اوناك مهنأ بيسي

 ءالؤه متن اه :دوعسم7نب هللادبع ًارقو..أ ةياذعب هللا مذخأ اذإ ةرخالا ىف مهنع نوماخب نيذلا نم

 . عيرقتلاو خيبوتلا ىندمي ماهفتسا (مهنع هللا لداحي نف) هلوقو « ةمعط نع ىنعي « هنع متلداج

 ماهفتسالا ىلع فطع (نوكي نم مأ) هلوقف (اليكو مهلع نوكي نم مأ)) ىلاعت لاق مث

 اظفاحم نوكي ىذلا نم :ىندملاو . ةباماو ظفحلا ف ساللا.هللا لكو ىذلا نه.لبك ولاو ؛ قباسلا

 ؟ هللا باذع نم ممل ايماحمو

 عاونأ ةثالث هيف ركذو :ةبوتلا ىلإ ةوعدلاب هعبتأ بابلا اذه ىف ديعولا ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 . بيغرتلا نم

 (امحر اروفغ هللا دحي هللا رفختسي مث هسفن لظي وأ ًاءوسلمعي نموإل ىلاعت هلوق : لوآلاف

 ةقرسلاب ىدوهيلا ىر نهو عردلا ةقرسنم ةمعطلعف اي هريغ هب ءوسي ىذلا حيبقلا ءوسلاب دارااو
 ريغلا ىلإ ىدعتيام صخ اميإو ؛ بذاكحاا فلحلاك ناسنالا هب صتخي ام سفنلا ملظب دارملاو

 امأف . رضاح ءوس ررضلاو « ريغلا ىلإ ررضلل الاصيإ رثك آلاف نوكي كلذ نآل ءوسلا مساب

 لصواال ناسنالا نآل ًارضاح اررض نوكيال رثك آلا ف كلذف ناسنالا صخب ىذلا بنذلا
 ةدهتمقن لإ رخل

 ءاوس بونذلا عيمج نع ةلوبقم ةبوتلا نأ : لوآلا : نيبكح ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ ملسعاو

 لكلا رع (هسفت ملظي وأ أوسإ لكعي نمو)هلؤق نال, كارو هآلل ايضع ىأادبعرالتت رانك

 هنال ةبوتلاب ديقم هنا : مهضعب لاقو ٠ فاك رافغتسالا درجم نأ ىضتقي ةيآلا رهاظ نا : ىناثل

 فذحو ؛ هل امحر اروفغ هانعم (ايحر اروفذغ هللا دحب) هلوقو ٠ رارصالا عم رافغتسالا عفنيال

 , كلذ دارملا ناكاذإ الإ رافغتسالا ىف بيغرتلل ىنعمال هناف :هيلعمالكلا ةلالدل ديقلا اذه
 ةيوتلا ىف ةبغرملا تاملكلا نم : ىناثلا عونلاو



 ةيآلا «ايندلاةايحلا ىف مهنع متلداجءال وه تأاهد ىلاعت هلوق م

 62 ها هرسوا حاصا ل 00 6 هاج 626ه 2 سلا هر 2

 موي مونع هللا لداجي رق 0 :دلا ةأيحلا ىف مهنع مل داج ءالؤه متن أه

 نوفختسي ) هلوقف ,رثتسف ىأ (ليللاب فختسموه نمو) ىلاعتلاق .:ترئتساوهنم تيراوت ىأ : نالف
 اال 2 نإ ل سانع كي لاق ه] نم فاو ريسسل زل و سانلا نم :ناوردتسي ىأ ,(نسانلا نم

 رول : اسال نزل كلذو ءريسفت سلو ىعم اننه : ئدحاولا لاق ؛ هللا نم,ن ويحتيسالو

 ءافختسالا سفن وه ءايحتسالا : لاقي نأ امأف ء مهنم ءافختسالاو سانلا نم رانتسالا بجوي

 ناسنالل ًارجاز اذه كو ؛ةيؤرلاوةردقلاو ملعلاب ديري (مبعم وهو) هلوقو « كلذك ىمالا سيلف

 مهناهذأ ىف نؤردقيو نورمضي ىأ (لوةا نم ىضزي الام نوت ذا) هلوقو « ىداعملا نع

 : لاق ةمعط نأ وه لوقلا ند هللا هاضريالىذلاو (مهنم ةفئاط تيب) هلوق ىف تييبتتا ىنعم انركذو

 هنيد ىلع ىلآل ىنيمي لوسرلا لبقيف ءاهقرسأ موأ فاحأو عردلا قرس ىذلا وه هنأ ىدووهلا ىرأ

 . ىدوييلا نمي لبقي الو

 كرقلا ف ف رهو نلروف تييدتلا نس تفك : لق آف

 نهو «لاكشا الفبهذملا اذه ىلعو «سفنلاب متاقلا ىنعملا وه قيقحلا مالكلا نأ انيهذم : انلق

 ل لتكونوا فيا محا مط هياكأو,ةمعط,نأب تدب نأ هلف سفنلا مالك ر 6

 امب هللا ناكو) هلوق امأف «هاضرال ىذلا تيبملا لوقلاب كلذ مهمالك ىلاعت هللا ىمسف « ركملاو

 سانلا نع عادخلاو ركملا ةيفيك نوفخي اوناكنإو مهنإ ثيح نم ديعولا دارملاف (طيحت نولمعي

 . ءىث اهم هلاحبس هيلع خيال تامولعملا عيمجي طيبحم ىلاعت هنأل هللا ةرهاظ تناكابنأ الإ

 (ةمارقلا موي مهنع هللا لداحي نه ايندلا ة ةايحلا ىف منع متلداج الوم مت أ اهز) ىلاعت لاق مث

 أك ًاربخ (ءالوأ) عوقولةنيبم ةلمج (متلداج) ربخو أدتبم امهو مالو و (متنأ اه) ىف هيبنتلل (اه)
 |مسا (ءالوأ) نوكي نأ زوحيو « كسفن ىلع رثؤتو كلامب دوجت متاح تنأ : ءايخمالا ضعبللوةت

 لدجو « ةكاخلا ةدش نع ةرابع ةغللا ىف وهف لادجلا امأو :ةلص (متداج)و ىذلا ىنعمب الوصوم

 لكلا ل لءوق راورطلا 21 ب الرهملا لدجالاو «لتف.هناك لودجم لجرو هله ةدش للا

 وه امع هبحاص ليم ديرب نيمصخلا نم دحاو لكنآل الادج ةمصاخملا تيم : هريغ لاقو . جاجزلا



 8 ةيآلا هللا نم نوفختسيالو سانلا نم نوفختسي» ىلاعتهلوق
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 كلا نوتسإ ذإ ءانا هي 3 نم نوهختس دف سانا َنم َنوَحَتس

 ص رئس هل

 «١٠١م» طي نولمعل 5 هللا َناكَو لوقا نم ىضري

 لاق امتإو (مكسفنأ نوناتخت مت 1 < نأ هللا لع ) ىلاعت هلوق دنعكلذ نيكد و :هناتعا وهن اهل لاق

 باوثلا هسفن مرحدقف هلا ىلع مدقأ نم نآل مهسفتأ نوناتخي مهنإ :مهنعبذنملو ةمعطا ىلاعت

 هسفن ملظ هنا :هريغ لظ نلاقي ىنعملا اذطو : هسفن عم ةنايخ هنم كلذ ناكف « باقعلاىلإ اهلصوأو

 اليلق هعبط لام امل مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نآل كلذو « اديدش ًاديدهت ةيآلا ىف نأ معاو

 نم ردقلا كلذ ىلع هلوسر بتاع ىلاعت هللاف : اقساذ ناك ةمعط نأ هللا ملع ىف ناكو ؛ةمعط بناجملإ

 هيلع هلمحي لب ؛لظلا كلذىلع هنيعي مث املاظ هنوك ملاظلا نم ملعي نم لاح فيكف ؛ بنذملا ةناعإ

 ثيعرتلا ا

 : عردلا ىف ناخ ةمعط نإ :نورسفملالاق «/(نأ أ :اوخ ناك نم بحال هللا نإ) لاغت لاق مث

 (امثأ اناوخ ناكنم بحبالهللانإ) ىلاعت هللا لاق مرجالف ةقرسسااكلتىلإ ىدوهلا ةبسن ىف مثأو

 دحاو مثإو ةدحاو ةنايخ هنع رداصلا نأ عم (امنأ ًاناوخ) لاق مل: ليق ناف

 ظفللا ركذف « ريثكلا مثالاو ةريثكلا ةنايخلا لجرلا كلذ عبط ىف ناك هنأ ىلاعت هللا لع : انلق

 هذه ددرتهنأ ةانب وزان هنلعال داو كلذ "للا 'نألا غلف ا ناك ا كيني 'ةعلاكلا ]1

 نمو : تامو هيلع طئاجلا طةسف ةقرساا لجالل ناسنإ طئاح بقنو دتراو ةكم ىلا بره ةعقاولا

 ةقرسلا عفدي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نم بلط اضيأو « هتنايخ ىف كششي مل كلا ذك هتماخ ناك

 دارأو لوسرلا ةلاسر لاطيإ لواح نمو ؛لوسرلا ةلاسر لطبي اذهو ؛ ىدويلاب ابقحليو هنع

 : مالأو ةنايخلا ىف ةغلابملاب هللا هفصو ىنعملا اذهلف ء رفك دقف هبذك رابظإ

 ردأ هنأ هنع هللا ىضر رمع نع . تاوخأ امل نأ ملعاف ةئيس لع لجر نم ترثع اذإ : ليقو

 هللا نا تبذك لاقف ؛ هنع فعاف اهقرس ةقرس لوأ هذه لوقتو ىكنت هدأ تءاخ ءقراس دب عطقب

 مثالاو ةنايخلا ميظع ناكنمب ديعولا اذه صخ ال ىلاعت هنأ ملعاو . رمآلال زأق ةذنَع دكا

 . هنع جراخ وهف مثالاو ةنايخلا ليلق ناكنم نأ لع كلذ لد

 ىضري الام نوتيبي ذإ مبعم وهو هللا نم نوفختسيالو سانلا نم نوفختسي إل ىلاعت لاق 5

 نم تيفختسا لاقي . راتتسالا هانعم ةغللا يف ءافختسالا« اطيح نولمعي امب هللا ناكو لوقا نم



 ديآألا « مهسفنأ نوناتخ نذل نع لداح الود ىلاءتهلوق 101

 4 ذا ]أ هه هل رد ل 30 ه2 -2 22 2 2-2 3 6 لا

 اناوخ ناك نم بحال هللا نإ مبسفنا نوناتخي نيذلا نع لداجت الو
 ا

 ١« *ءالكو اميثا

 . نيقفانملا لجاأل دوهيلا مصاختال

 نم هلصأو . ءامصخلاهعمجو ؛كمصاخب ىذلا كمصخ :هللاهمحر ىدحاولا لاق 4 يناثلا ةلأسملا)

 نامصخ نيمصخلا ليقو ؛رافشالا فرطو ةيوازلا فرط ,صخلاو ؛هفرطو.ىثلا ةيحانوهو مصخلا

 . اهناوج ةباحسلا موصخو : ىوعدلاو ةجحلا نم ةيحان ىف امهنم دحاو لكنال

 رودص ىلع ةيآلا هذه تلد : مالسلا مهلع ءايبنألا ةمصع ىف نونعاطلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 نأ دارأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ الول هناف « مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم بنذلا

 . هنع ىهنلا درو امل الإو هنع بذيو نئاخلا لجل مصاخب

 نأ هلا ارز قا كيت ملا هلع ىبذلا دلعاف لمملا نوكك كاني ال هىقلا نع ىملانأ باولو

 ةقرسلا قحلي نأو ةمعط نع بذي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم اوسملا املةمعط موق

 هيلع ىنلا هيت ىبهنلا اذه نم ضرغلا ناكو « ةبالا هذه تازنف ىحولا رظتناو فقوت ىدوولاب

 ش مر اكان يو كونا كرانك مطاط ناز مقاما ل ةذلشلا
 ةيآلاهذه دعب هلوق مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نم عقو دق مرجلا كلذ نأ ىلع ليادلا :ليق ناف

 بنذلا قبس ىلع لد رافغتسالاب هللا هممأ الف ((محر اروفغ ناكهللا نإ هللا رفغتساو)

 11 ا ع الب هلق رمال عطار اءارخ نور هاا وكول كازالاو
 املموقلا لعل : ىناثلاو . نيبرقملا تائيس راربالا تانسحو « ردقلا اذهل رافغتسالاب سعأف نييلسملا

 ةالصلا هيلع لوسرلل ربظي ملو ةقرسلا كلت نم ةمعط ةءارب ىلعو ىدوهيلا ةقرس ىلع اودبش

 ىلاعت هللا هعلطأ امل مث « ىدوهيلا ىلع ةقرسدلاب ىضقي نأب مم مهتداهش ىف حدقلا بجويام مالسلاو

 مهنأ ببسب هرافغتسا ناكف ؛ أطخ ناكل عقو ول ءاضقلا كلذ نأ فرعدوبشلا كئلوأ بذك ىلع

 (هتلارفغتساو)هلوق : ثلاثلا . هيفهتلادنعآر و ذعمناكن إو هسفن ف أطخناكلعقو ولىذلا كلا كلذب

 ةقرسلا نعهتءارب اور بظي نأ وديربوةمعط نعنوبذين يذلا كل وآل هللا رفغتساو :دارلانوكينأ لمتح

 ( امثأ ًاتاوخ ناكنم بحال هللا نإ مهفنأ نوناتخي نيذلا نع لداجت الور) ىلاعت لاق مث
 ةناخلاك نايتحالاو كاقزاس هنوك مع نمم هموق نم هنواع نمو ةمعط مهسفنأ نوناتخ نذلاب.دارملاو



 لرش 'ء ةيآلا مو ةاتكشلا كيلإ انلزنأ انإد ىلاعت هلوق

 لو م لط 5 لإ و «نيقفانما راك دقو ةمعط نأ ىلع لدي اذه اولاق ءابلعلا نأ ٍلعاو

 ىلاعت هلوق كلذ دك امو., ناكيلاو صوختلا لوس لع ىذو !ا قاسلا فاك لطانا 5

 بقتثو دتراو ةكم ىلإ بره ةمعط نأ ىور 5 (ءىثث نم كنورضي امو مهسقنأ الإ نولضي امو)

 تامو هلع طئاخل طقس ةفرسلا لحال كاش طنا

 نم ةزمهملاب الوقنم نوكي نأ امإ (هللا كارأ) هلوق : ىسرافلا ىلعوبأ لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 اه. داربىتلا تير نموأ +نيلوعفملا ىلإ ىدعتت ىلا تيأرنموأ «:رصنلاةيّؤر امدازن ىلا« تنأَلَو

 نأ مزاي هناأل لطاب ًاضيأ ىناثلاو ٠ رصبلاب ىريال ةثداحلا ىف محلا نآل لطاب لوآلاو « داقتعالا

 نيل وعفم ىلإ الإ دعتي مل ظفللا اذه نأ مولعمو « ةيدعتلا ببسب نيلوعفملا ىلإال ةثالث ىلإ ىدعتي

 لطب امو هللا هك اوأااع ةميدقج و لدقملا لاؤسنملا الا بدواظعلا ىلا فاكلا لم

 داقتحالا قلع كيا نشاةاررل| تركي نآسوهرركشلا ل
 ىمسو ؛ هللا كملعأ امممانعم (للاكارأ امب)هلوقنأ انمدق امبحبث هنأ لعا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةوقلا ىف ةيؤرلا ىرجب ًايراج نوكي بيرلا تاهج نع أربملا ىتيقيلا ملسعلا نال ةيؤرلاب معلا كلذ
 كلذ لعب ىل ىلاعت هللا ناف : ىلاعت هللا ىنارأ امب تيضق د>أناوةيال : لوقيرمع ناكو# 57

 ًايلعب نّوككال و الط نكي فن أرق انمدحتاولا امأ ا لالا

 محي ناكام مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل بع لدت ةيآلا هذه : نوققحلا لاق : لوقنف اذه تفرعاذإ

 . صنلاو ىحولاب الإ
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ تبئامل هنأ : امهادحإ : ناتلأسم هيلع عرفت : لوقنف اذه تفرعاذإو

 ناكام هنأىع تلد ةيآلا هذه نأ : ةيناثلاو : هل ازئاج ناكام دابتجالا نأ تبث صنلاب الإ كحناكام

 ناكاذإو (هوعبتاو) ىلاعت هلوقل كاذك ةمآلا لاح نوكي نأ بجوف : صنلاب الإ ب نأ هل زو<
 : اماازحماضلابب !نحلا نوم نأ كح راك

 ىف صنلاب المع سايقلاب لمعلا ناك ةجح سايقلا نأ ىلع ةلالدلا تماق امل هنأ هنع باوجلاو

 لثم ابنع توكسملا ةروصلا كح نأ كنظ ىلع بلغ امهم : لاقىلاعت هن اكريدقتلا ريصيهناف ؛ةقيقحلا

 لمعت نأ كقح ىف قيلكت نأ ملعاف نيتروصلا نيب عماج رمأ بنسب اهياع صوصنملا ةروصلا كح

 صنلا نيعب المع سايقلا !اذ- ب. لمعلا ناكك ذك .رمالا ناك اذا ء نظلا كلذ: بجو

 : لئاسم هيفف «امصخ نينئاخلل نكت الو هلوق امأ

 ىعي « بنذلا نع ايرب ناك نمل امصاخم نينئاخلا لجالل نكتالو : ةيآلا ىنعم (ىلوالا ةلأسملا))

 60| كك رف كك 5و



 ةيآلا «قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأ انإد ىلاعت هلوق م

 1 م سأل نب محتل قلاب باتكحأ ١ َكَلِإ نر نإ

 2و ١ ا نيا بيلا

 3 ةراميحر الاون هللا نإ | هللارفغتساو ٠ 9 امصخ َنيئاَحل 8
 ه- هاه #آ

 | مال مكنيد ىف 000-2 تف
 نيماحلل كتل وا هشا .كازرأ الك لسانا نس مكحتل قحلاب باتكسلا كيلإ انلزنأ انإ ا ىلاعت هلوق

 «امحر اروفغ ناك هللا نإ هللا رفغتساو |امصخ

 ءاصقتسالا ليبس ىلع نيقفانملا لاو-أ حرش امل ىلاعت هنأ : لوألا : هوجو مظنلا ةيفيك ىف

 لتق لثم : ةيعرشلا ماكحالا نم اهب قلعتيام ةبراححما ركذي لصتاو « ةيراحنا ردأ كلذب لصتا مث
 ىلإ كلذ دعب مالكلا عجر :فوخلاةالصو رغسلا ةالص نايب لثمو ؛ رفاك هنأ نظ ىلع أطخ ملسملا

 محي نأ ىلعمالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا اولمحت نأ نولواحي اوناك مهنأ ركذو ؛ نيقفانملا لاوحأ

 موق لبقي الو مهيلا تفتلي ال نأب ه رمأو هيلع هلوسر هللا علطأف « قملا مكحملا رذيو لطابلا

 ا

 لكشف نيود طروسلا اهانه: قرع كلا ماكحاللا نيب امل ىلاعت هنأ (مظنلا ناب ىف ىناثلا هجولاو)

 قوت اصر انلطياب 0: ىة نع نيج نأ لوسورللا سلة نأووا ىلاعتي هللا لاذ ناز ظف رزعام

 كل كلدك تناك نإلز ضال نن) نيبتوافكتلا عم ةدهاجلاب سأ امل ىلاعت هنأ (ثلاثلا هجولا)

 لب ؛ هل رظنلاب ةحياسملا حيبيال رفاكلا رفك نأو « مهب اولعف. ملام قاحلإ الو مبعم ةنارلا زوجتال

 نأ لجال فيح رفاكلا تحلي ال نأو « هلوسر ىلع لزنأ امب هيلعو هل محي نأ نيدلا ىف بجاولا

 لئاسم ةيآلا ىو .كلذب قفاذملا ىذرب

 م ب قرريبأ نب,ةمعط ىف تازن تايآلا:هذه رثك أ نأ ىلع نورسفملا قفتا لا ةلأسملا)
 نم ادحاو ىدر هنم عردلا تبلط ايلف اعرد قرس ةمعط نأ : اهذجأ : تاياوز ةعقاولا ةفك ىف

 ىللص ىنلا ىلإ هموق ءاج ىدوهمأأ موقنيب و هموق نيب ةهوصخلا تدتشا املو ٠ ةقرسلا كلَ دوولا

 مهف « ىدوهلاب ةنايخلا هذه قلي نأو دوصقملا اذه ىلع مهنيعي نأ هنم اوبلطو ملسو هيلع هللا

 ليبس ىلع اعرد هدنع عضو ًادحاو نأ : اهناثو .ةيآلا تلزنف كلذب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 معز ةعيدولا بلط امل عدوملا نأ : اهثلاثو . اهدحج هنم اهبلط الف ؛ دهاش كانه نكيملو ةعيدولا

 عردلاق رس ىدوبا نأ

 ا ا



 مسد ةيالا«موققلا ءاعتبا أ | وةمال و» لاغلا ا

 ست نا ح

 9 منن 0 | موقلا اَنْ ىف وتب 5

 ل اا 2 2 ا را هس

 ٠« 1 اميكح اميلع هلا َناكو َنوجريالم هللا نم َنوَجَرَتو

 تبرغ اذإ مث , ةرهاظلا تاناصقنلا ىف سمشلا ذخأت هل الثم ءىثلا لظ ريصي ىذلا تقولا نم نأ

 ةالص ةلاحلا هذه دنع ىلاعت هللا بجوأ مرج الف « ناسنالا:تام اذإام ةلاخلا هذه تهيشأ سمسشلا

 « رثأ الو ربخ ايندلا ىف اهنم قبي لو سمشلا راث 5 تحما هناكف قفشلا برغ امل مث « برغملا
 ةسنلاتاقوألا هذه ىف سنخلاتاولصلا باحجبإ نأ تبنف . ءاشعلا ةالص ىلاعت هللا بجوأ مرج الف

 لانا ملعأ هللاو . ةيمكحلا لوصاألاو ةيلقعلا نيناوقلل قباطم

 نورتو نوما نازل مهناف نوملأت اونوكت نا موقلا ءاغتبا ىف اونمت الو) ىلاعت هلوق

 4 |يكح اهيلع هللا ناكو نوجري الام هللا نم

 ثحلا ىلإ ىرخأ ةرم داع اهتقرعم ىلإ دهاجلا جاتحي ىتلا ماكحالا ضعب ركذ املىلاعتدنأ معا

 رافكلا بلط ىف ىأ (موقلا ءاغتبا ىف) اوناوتت الو اوفعضت الو ىأ (اونمت الو) لاقف داهجلا ىلع

 ىنعملاو (نوملأت مك نوملأي مهناف نوملأت اونوكست نإ) لاقف كلذ ىف مهدلع ةجحلا دروأ مث «لاتقلاب

 فيكف مكلاتق نع مل اعنام ملألا فوخ رصي مل اسلف ؛ مهنيبو منيب كرتشم ردق ملألا لوصح نأ

 نم لاتقلا لع ةرباصملاب ىلوأ نينمؤملا نأ نيبو ةجحلا ريرقت ىف داز مث « مهلاتق نع 1 انام اوك

 كلذ. نورقيال نيكرشملاو نقلا نقللاو باقعلاو تازثلابب ناؤوم' نيتساوملان آل «نيكرشلا

 دابجلا اذهفف ملأ, نورقملانونموملا | يأ متأفلاتقلا فنودحي الاعتلال مثراكنإ عم اوناك اذاف

 نم دارملاوهو .داهجلا اذه ىف نيدجم اونوكت نأب ىللوأ امظع اباقع هكرت ىف مكياعو امظع اباوث

 ءاجرلا اذه ':نم داارملا نؤك نأءاضيأ لمسضو ١(ناودكر لاعلان نم نؤجرو)لاكت

 كعبتانمو هللا كبسح ىبنلا امأاي) هلوق ىفو (هلك نيدلا لع هرهظيل) هلوق ىف ىلاعت هللا مثدعوام

 نأ مكنم حصيف ريصبلا عيمسلا رداقلا ملاعلا هلالا نودبعت مكنا وهو . ثلاث هجو هيفو (نينمؤملا نم

 نم اوجري نأ مهنم حصي الف ؛ تادامجىهو مانصالا نودبعي مهناف نوك رشا اهواك اوشا وجرت

 : ىنعمب ةزمحلا حتفي (نوملأت اونوكست نأ) جرعألا أرقو . اباقع اهنم اوفاخي وأ اياوث مانصالا كلت

 : ليلعت (نوملأت م نوملأي مهناف) هلوقو ؛ نوملأت اونوكتت نآل اونبت الو

 هنأب ماع وه امب الإ كاهني الو كرمأي الو ائيش مكفلكيال ىأ (امكح املع هللا ناكوإل لاق مث



 ةياآلا «ان «ان وةومأب نا نينمؤملا ىلع ا ةالص || نإ»ىلاعت هلوق .

 الو ةدايز ريغ نم هلاك ةفص ىلع ءىثلا كلذ قبب نأ وهو « فوقولا ةدم (ةيناثلا ةترملاوإ

 . بابشلا نس ىمسن ةدملا هدْنْقو . ناصقن

 ةدملا هذهو « نخ ناصقن ناسنالا ىف ربظي نأ وهو «ةلوبكلا ةدم 0 اوال

 هل

 كلا لإ هلخ 2 هالط تائاطف ناسالا ىف ربظي نأ وهو .ةخ وخسفلا هدم 32 لا هاما

 . ةخوخبشلا نس ةدملا هذه ىمستو 1 ٠

 لطبتو راثآلا كلت ىحمنت ةرخآلاب مث «ةدم هتوم دعب هراثآ قبت نأ (ةسماخلا ةيترملا)

 ءاوسولاعلا اذه ثداوح عيل ةلصاحةسنخلا بتارملأ هذبف « نثأالو ربخايندلا ىف هنمقبب م كاف

 نرعأا ر عر ايعرلط تع اما رجل عقلا . تايابنلا وأ تانازويملا نم ءرتغ ىإ اناسنإ ناك

 مث « دلو يام دنع دولوملا لاح املاح هبشي اهقرشم نم علطت نيح اهناأل كلذو « سخلا لاوحألا

 كانه فقتف «ءامسلا طسو ىلإ غلبت نأ ىلإ اهرح دتشيو اهرون ىوقيو اهعافترا دادزي لازبال

 تاناصقت هيف رهظي رصعلا تقونم مث ء رصعلا تقو ىلإ ةيفخ تاناصقتن اهبف رهظيو ردحنت مث ةعاس

 قبي تبرغ اذإ مث « بورغلا ىلإ اهتوقو اهطاطحنا دادزيو .اهر>فعضيو اهؤوض فعضيف ةرهاظ

 تناكام اهنأاك سمشلا ريصتو راثآلا كلت ىحمنت مث ءقفشلا وهو برغملا قفأ ىف اهراث 1 ضعب

 هللا الإ اهيلع ردقيال ةبيحي رومأ ىهو امل ةسنخلا لاو>آلا هذه تلصح الف « ملاعلا ىف ةدوجوم

 دنع بجوأف ؛ ةالص امل ةسؤلا لاوحأللا هذه نم دحاو لك دنع ىلاعت هللا بجوأ مرجال ىلاعت

 ةيلظلا كلت لاوز ببسب ةلصاحلا ةميظعلا ةمعنلل ًاركش رجفلا ةالص عولطلا نم سمشلا برق

 املو « ةابلاك ىه ىتلا ةظقيلا لوصحو توملاكوه ىذلا مونلا لاوز ببسبو ء«رونلا لوصحو

 قلاخلل اعظعت ربظلا ةالص بجوأ طاطخنالا رثأ اهيف رهظ مث عافترالا ةياغ ىلإ سمشلا تلصو

 ةياغ دعب سمششلا لع ٠ دضلا ىلإ دضلا نم ةيلفسلاو ةيولعلا مارجالا لاوحأ بلق ىلع رداقلا

 امل مث « خلا ناصقنلا وهو : ةلوبكلا نس ىف ةذخآو ولعلا كلذ نع ةطحنم امئالعتساو ابعافترا

 لاقام معنو . رصعلا ةالصملاعت لو اتعامل ناك لاوأ ىف كلخدو ةلوركللا ةدم تضقا

 تقولا: اذه نما نال كلذو!#هيلثم .ىث لك لظ نيضي نوط يضعلا لاوأ ان كمللا همحر ىعفاشلا

 ىعفاشلا لوق ىلع رصعلا:تقو ىلإ ربظلا تقو لوأ نم نأ ىرت الأ ٠ ةرهاظلا تاناصقنلا ربظت

 ىلع لدب كلذو ء هيلثم هلظ ريصي فيطا نامز ىف نا م ؛ ءيثلا لثم الإ لظلا دادزاام هللا همحر



 كه ةيآلا «أتوقوم اباتك نينمؤملا لع تناكةالصلان إد ىلاعت وق

 لصحتل ةسمخ|ماعج نم دب الف , ىطسو اهيفلصحي ملالإو , ةعبرأ بجاولا توك نأ ذوهبالو
 تراصلالإو «رثولابوجو مدعىلع تلد تاولصس مخ بوج ولع ةبآلا هذه تلداكو ؛ىطسولا

 تاولص سمخ بجاولا نأ ىلع.تلد ةبآلا هذهف  ىطتسولا لضحتال ذتنيف ؛ ةتس ةجاولا تاولضلا

 لاللا ف2 لإ نسفلا كرا ذلك متأ) ىلاعت هلوق : اهيناثو . اهتاقوأ نا.ىلع ةلاد ريغ اهنأ الإ

 رجفلاىلإ قسغلانم بجاولاو ء رصعلاو رهظااوه قسغلا ىلإ كولدلا نم بجاولاف (رجفلا نآرقو

 اه كل ىلا نأ مهوت ةيآلا هذهو , حبصلا ةالصوه رجفلاف بجاولاو ءاشعلاو برذملاوه

 نيحو نوسم نيح هللا ناحبسف) هناحس.هلوق : اهثلاث و .. ادحاو اتقو ءاشعلاو برغبللو ادحاو

 دحلا هلو) لاقم“ ء حبصلاو برغملاامهو راهنلا فرط ىف ناتعقاولا ناتالصلا هنم دارملاو (نوحبصت

 ضحي ىف ةعقاولا ةالصلا هنم دارملا (ايشعو) هلوقف (نورمظت نيحوأ شعو ضرالاو تاومسلا ىف

 ةالصىهو هرابنلا ضحىف ةعقاولا ةالصلا دارملا (نوربظت نيحو) هلوقو ؛ ءاشعلا ةالصىهو ليلا

 كلذكف ءركذلا ىف راهنلا ةالصىلعل يللا ةالص (نوحبصت نيحو نوسنيح) هلو ىف مدق اي رهظلا

 تاواصلا تراصف ؛ركذلا ىف راهنلا ةالص ىلع ليللا ةالص (نوربظت نيحو ايشعو) هلوق ىف مدق

 مرصلاَو) ةلؤق ف 0ك ذلاب لاقت هلل هد رذأ دهفرصخلا هدلط (هأو كةيالا هده قاد را دفا

 (ليللا نم افلزو راهنلا فرط ةالصلا مقأو) لا هلرف :ابعئاز و رثاذلا داتا اك اش 2:

 ىلع نيتعقاولاك امهنال رصعلا ةالص بوجوو حبصلا ةةلص بوجو دسيفي (رامناا ىفرط) هلوقف

 لبق ةمقاو رصعلا ةالصو لوألا فرطلا ثودح لبق ةعقاو حبصلا ةالص تناك نإو « نيفرطلا
 مهضعب ناكو ؛ ءاشعلاو برغملا بوجو ديفي (ليللا نم افلزو) هلوقو : ىناثلا فرطلا ثودح

 ثالث بحي نأو'دب الق“ ,ةثالث هلقأو ؛ عمج فازلا نآل : لاق رتولا بوجوولع ةيآلا هذه لدتسي

 عواطلبق كبر دمحت حبسف) ىلاعت هلوق : اهسماخو (ليللا نم افلزو) هلوقب العع ليللا ىف تاولص

 ىلإ ةراشإ (امبورغ لبقو سمنثلا عولط لبق) هلوقف (حبسف ليللا ءانآ نمو امورغ لبقو سمنثلا

 (نيللا ءانآ نمو) هلوقو (لّللا نم افلزورراتلا قرط ةالضلا مأو) هلوةك وهو ء رصعلاو حبصلا

 (ليللا نم افلزو) هلوقب اوجتحا اكو (ليللا نم افلزو) هلوةك وهو « ءاشعلاو برغملا ىلإ ةراشإ

 اذهف . ةثالث هلقأو (عمج ليلا ءانآ) هلوق نآل (لبللا ءانآ نمو) هلوقب هيلع اوجتحا كلذكف

 . سنلا تاولصللةسنلا تاقوالا ىلع ةلادلا تايآلا عومج

 ؛ لوقعملا ىلإ ًارظن لامجاو نسحلا ةياهن ىف ةسنخلا تاقوألا هذبب تاولصلا ريدقت نأ لدعاو

 ىف لوخدلاو ثردحلا ةبترم : املوأ : ةسمخ بتارم ىلاعلا اذه لاوحأ نم ءىثلكل نأ هنايبو

 نس ىمسن ةدملا هذهو . ةمولعم ٍةدم ىلإ ءاهلاو ورشنلا ىف قبيو ناسنالا دوب ا وهو ؛ دوجولا



 ةيآلا «ات وقوم ًاباتك نينم ملا لع تناكةالصلا نإ لا هلوق ذي

 (نودلفت مكلعل اريثك هللا 1 ارجل فا 7 اذا) 1 هلوق هريظنو « قيفوتلاو

 :نالوق هيفو 2 بونج ىلعو ادوعقو امايق هللا اوركذاف ؛ةالسلا ميصق أذ اذاف د١ ىلاعت لاق 5

 نم هيلع متنأام ناف «لاوحالا عيج ىف هللا ركذ ىلع اوبظاوف فوخلا ةالص متيضق اذاف : لوالا

 ركذلاب دارملا نأ : ىناثلا ء هيلا عرضتلاو هللا رك ذ ىلع ةبظاوملاب ريدج ودعلا عم رذحلاو فوخلا

 ىلعو ؛ ىرلاب كلاغتشا لاح ادوعقو ؛ ةعراقملاو ةقباسملاب كلاختششا لاح امايق اولص ىنعي : ةالصلا

 برحلا عضت نيح متنأمطا اذاف ء ضرالا ىلع نوطقسنف ؟كيف تاحارجلا رثكت اه لاح مب ونج

 ىف ىفاشلا بهذم ىلع رهاظ اذه . ةقباسملا لاح ىف متياصام اوضقاف ؛ ةالصلا اًاودلعأف اهارااتوأ

 نأ الا ءاضقلا مهيلعف اونامطا اذإو ءاهتقو رضح اذإ ةقباسملا لاح ىف براحا ىلع ةالصلا باحبإ

 نازل ديعل ' كلذو 21 ولتظف,ةالّطلا متيضق اذاف : ةيآلا ريدقت ريصي نأ وهو ءالاكشا لوقلا اذه ىلع

 . ةرورضل الإ هيلا راصي الف زاجم ةالصلا ىلع رك ذلا ظفل لمح

 016 نكس ةقدويطمااةءذألا اكتم نأ معاو ©( 6ةالصلا اومقأف را :أامطا اذاف را ىلاعت لاق مث

 ضيقن لمتح (متننأمطا أذاف)هلوق نإ مث نلف دا مايا رفسلا ةالص وهو رصقلا ناب

 ىلعو « امدقم ريصي لب ارفاسم ناسنالا قبال نأ نانئمطالا نم دارملا نوكي نأ لمتحيف . نيرمآلا

 نأ لمت وب# ةتبلا ءرضق ريغ نم ةماتيةالصلا: | منقأف نيميقم محرص اذاف :دارملاو وكي ريدقتلا اذه

 كالا كلقلا« نك اس يطب لب «'بلقلا#بوطضم ناسنألا قبال. نأ ناشمطالا نم دارملا نوكي

 اوميقأف 5 نيرظل كلو ردات دار اي نرك رداء ادلع لعو نافاودل لارامنأ :كنسو يتلا

 غلاب امل مث ءامتآيهو املاو-أ .رم ًائيش اوريغت الو. اهنوفرعت متنك ىلا ةلاحخلا ىلع ةالصلا

 متخ فوخلا ةالص كلذ دعب م مث «رفسلاةالص ركذف ةالصلا م اسقأ حرش ىف ىلاعتو هناحبس هللا

 باتكلاب دارملاو ءاتقوم اضرف ىأ (اتوقوم اباتك نينمؤملا ٍلع تناكةالصلا نإ) هلوقب ةيالا هذه

 عضوم ردصملا لعج (؟ توقوملا نم ءاملا فذح مث ؛ ةتوقوم ةبوتكم : ليق هناك. بوتكملا انبه

 هتقوو هنقو :لاقي :ةتقوم تاقوأ ىف مهيلع تبتتك اهنأ توقوملا ىنعمو « ركذه ردصملاو لوعفملا

 . فيفختلاب (تتقو لسرلا اذإو) ”ىئرقو « اففخم

 لاك مل ةضار يع كارب لدعم مالصلا,ثوجاو: نأ ةبآا هذه ىف نيب ىلاعت هنأ ٍلعاو

 ىلع اوظفاح) ىلاعت هلوق : اهدحأ : ةنلمخ نموا :تايالارئاس ىف اهنيواتبه تاقوالا 55: ل اجأ

 ةالصلاو) هلوقو  ةثالث تاولصٍب وجو ىلعلدي (تاولصاا) 0 (ىطسولا ةالصلاو تاواصلا

 ةثالثلا يلع ةدئاز نوكست نأو دبالف « راركتلا مزلالإو ةثالثلا كلت ةحابف 2041 عنمي (يطسولا



 / ةيآل «انيبم ًاباذع نيرفاكلل دعأ هللا نإ» ىلاعتهلوق

 ةلمجابو ٠ فصلا فرط ىف الإ حرلا لمحي الو « هنكمأ نإ ًاسجن احالس لمحيال نأ طرشلا مث

 دحأ هب ىذأتيال ثيحب
 ىلعلدي ( كرذح اوذخو ) ىلاعت هلوق : مظناابحاص ىناجرجلا ىلعوبأ لاق «ةيناثلا ةلأسملا)

 نعل فاغريغ ًارذاحاه نوكي ةهج ىلع فوخلا ةالصب ىتأي نأ سو هيلع هللا لص ىنلل زوحي ناك هنأ

 عاقرلا تاذب ذئموي ودعلا نآل ؛ رذحلا هجووه عضوملا اذهىف نآرقلا هب لزن ىذلاو . ودعلا ديك

 « رهودعلنيربدتسماوراص ةلبقلا اولبقتساىتهو :ةلبقلا نيربدتسم اوناكن و.لسملاف « ةلبقلا لبقتس هناك

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا عم ةفئاطو ءودعلا هجوهف ةفئاط : نيتفئاط اوريصي نأب اورمأ مرجالف

 هباححأ قرفي مل هناف لخت نطييو نافسعب ملسو هيلع هللا لص ىنلا ناكن يح امأو « ةلبقلا لبقتسم

 ودعلا نوري 1وناكفا ءاجل,نيليعّتشسم !وناك قاؤيلبللاو'«ةليقلارتدتبنم تاك ودغلا نال: كاذوا 1 لا

 لواألا فصلا دجس امل مرجالف ؛دوجسلادنعالإ سارتحالاىلإ اوجاتح لف ةالصلا ف مهنوك لاَ

 اودجسو ىناثلا فصلا مدقتو اورخأتاوماقو دوجسلانم اوغرف املف « مهنوسرحب ىناثلا فصلا قب

 اوذخ) ىلاعت هلوق نأ انركذ امب تبثف  ىناثلا فصلا نوسرحب مهمايق لاح لوألا فصلا ناكو

 مول انأ هانركذام ةيآلاهذهنم دارملا نأ ىلع لدي ىذلاو ؛ هوجولا هذه لك زاوج ىلع لدي (كرذح

 لخت نطيبو نافسعب لوسرلا لعف عقولو . ةدئاف ريغ نم ًاضحأراركت راصل هجولا اذهىلع المحن

 ملعأ هللاو «زئاجريغهنإو نآرقلا صن فالخ ىلع
 ًارداق دبعلا نوك ىلع لدي كلذو « رذحلاب رمأ ىلاعت هللا نإ :ةلزتعملاتلاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 هلل ةقولخم تسيل دابعلا لاعفأ نأ ىلع لدي كلذو ؛ رذحلا هوجو عيمج ىلعو كرتلا ىلعو لعفلا ىلع

 ملعأهشاو ىعادلاو ملعلاب ةضراعملا نمدقتام هباوجو « ىلاعت

 نع رذحلا بوجو ىلع لديف : ودعلا نع رذحلا بوجو لع ةيآلا تلد 4 ةعبارلا ةلأسملاإ)

 نعزارتحالاو ديلا جالعلاو ءاودلاب جالعلا ىلع مادقالا ناكقيرطلا اذهبو «ةنونظملا راضملاعيمج

 ملعأ هللا انجلو لئاملا نادجلا "تخت نساواخلا قع و الئالا

 رذحلاب رمالا قباط فيك هنأ , لاوس هيفو 4/نيبم اباذع نيرفاكلل دعأ هللا نإ )إ ىلاعت لاق مث

 كلذ مهوأ ودعلا نع رذحلاب رمأ امل ىلاعتهنأ :هباوجو (انيبم اباذع نيرفاكلل دعأ هللا نا) هلوق

 ىتح ةتبلا مرصنيالو مهذخيو مهيب هنأ ربخأ نأب مولا اذه ىلاعت هللا لازأف « مهتدشو ودعلا ةوق

 لجال وه امناو « ةبيهلاو ةوقلا نم ممل امل سيل رذحلاب رمآلا نأ اوءلعيو نيملسملا بولق ىوقي

 رصتلاب مدي نأ ىف ىلاعت هللا يلا نيعرضتتم نونوكي ذئنيخ  نينمؤملا بلق يف فوخلا لصحي نأ



 ةيآلا ءرطم نم ىذأ 5ب ناكنإ مكيلع حانج الود ىلاعث هلوق 9

 ايف, سانا تهاذي

 ةمع ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ انيب دقو «كعم اولصيلف اولصي مل ىرخأ هفئاط تأتلو) لاق مث

 ىعفاشلا لوق

 ظقيتلاو رذحتلا وهو رذحلا لعج ىلاعت هنأ ىنعملاو (مهتحلسأو مهرذح اوذخأيلو إل لاق مث

 ىدحاولا لاق . نيذوخأم العجو ذخالا ىف ةحاسألا نيبو هنيب عمج كلذلف ؛ ىزاغلا اهلمعتسي ةلآ

 - ةالاصلا ريغ, نق ةركلف_ نسعي ليج نأ ةالصلا ىف فئاخلل ةصخر هبفو : هللا همعر

 مهتحلسأو مرذح ةيآلا هذه ىف ركذو , طقف (مهتحلسأ) ىلوألا ةيآلا ىف ركذ مل: ليق ناف

 نيمئاق مهنوك نونظي لب ؛ةالصلا ىف نيملسملا نوكل ودعلا هبنتي ابلق ةالصلا لوأ ىف نآل : انلق

 ىف ةصرفلا نوزوتني انههف « ةالصاا ىف مهنوك رافكلل رهظ دقف ةيناثلا ةعكرلا ىف امأ . ةبراحما لجأل

 (مهتحلسأو ثرذحا وذخأيلو)لاقف ريذحتةدايزب عضوملا اذهىلاعت هللا صخ مرجالف ؛ مهيلع موجملا

 ةليم مكيلع نوليميف مكتعتمأو مكتحلسأ نع نروافغت ول اورفك نيذلا دول ىلاعت لاق مث

 « ربظلا هب اصاب ىلص سو هيلع هللأ بص ىنلا نأ رباجو سابع نبأ نع . لانقلاب ىأ «ةدحاو

 دنع كلذ ىلع اومزعو « مهيلع مدقن مل ثيح انعنص امسُنب : كلذ دعب اولاقف :كلذ نوكرشملاىأرو

 . ةيآلا هذهب مهرارسأ ىلع لسو هيلع هللا ىلص هيبن هللا علطأف ء ىرخألا ةالصلا

 (محلسأ ا نأ نو متتكوأ رم ذأ مكب ناكنإ مكيلع حانجالو ل ىلاعت لاق 2

 121 اللا رآ «تدح انتو دوس املا 11 ةيسضر ه3 اما حالسلا لمح رذنعت نإ هنأ ىنعملاو

 ىفيف اضيارم ناك كرا نأ لال !اوأ!ءازملابب لقيا, اذا :هسبالا لعل قثنف' انطبم ناوكي ام ةحلتالا

 . حالسلا لمح عضي نأ هل انههف ؛ حالسلا لمح هيلع

 لاحو رطملا لاح حالساا عضو ىف مهل صخر امل هنأ ىنعملاو (رذح اوذنخو)ل لاق مث

 الايتحا مهيلع ودعلا ”ىرتحي الثل ء رذحلا ىف ةغلابملاو ظفحتلاو ظقيتلاب ىرخأ ةره مهرمأ ضرملا

 : لئاسم هيفو « مهتحلسأ نيململا عضول مهنم امانغتساو مهملع ليملا ىف

 رمالا رهاظو « رمأ (مهتحلسأ اوذخألو) ةيآلا لوأ ىف هلوق نأ (لىلوألا ةلأسملاإ)

 لاق هنأ وهو ءرخآليلدب اذه دكأت مث ابجاو حالسلا ذخأ نوك< نأ ضتقيف ءبوجولل

 صخف (كتحلم ا ىدضت (نابعوأ متنك وأ 006 مب ناك نإ مكيلع حانج الو)

 نوكي نيتلاخلا نيتاف ءارو اف نأ بجوي كلذو « نيتلاحلا نيتام ل حانجلا عفر

 هانيبام مصاألاو « ةدك ؤمةنس هنإ : لاق نم مهنمو . حالسلا عضو بسب الصاح حانجلاو 5



 3 ةيآلا «ةالصاا هل تق مهيف تنك اذِإ ودىلاعت هلوق

 مث :ودعلاهجوىلإ نوفرصنيو ةالصلاةيقب مهب لصف ةيناثلا ةفئاطلا ف أتو ؛ودعلا هجو ىلإ نودوعيو

 ةيناثلاةفئاطلادوعت مث ءودعلا هج وىلإ نوفرصنيو ةءارقب مهتالص ةيقب نوضقيفىلوآلا ةفئاطلا دوعت

 فلخ نه حيف مهو ؛ةالصلالوأ تك ردأىلوألا ةفئاطلا نأقرفلاو ؛ةءارقب مهتالص ةيقبنوضقيف

 لوق اذهو . هتالص ىف درفنملاك ىضقي امف قوبسملاو ؛ ةالصلا لوأ كردت ملف ةيناثلا امأو : مامالا

 هلعلف ؛ ةالصلا هذهب ةفلتخلا تاءاورلا تدرو هنأ ملعاو . ةفينحىنأ بهذمو « دوعسم نب هللا دبع

 فالتخالا عقواممإ و « ةحلصملا بسحب ةفلتخم تاقوأىف ةالصلا هذه مهب لص ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا همحر ىدحاولا امأ : ماسقألا هذه ىأ ةيآلا رهاظل ةقفاوم دشألاو لضفالا نأىف ءاهقفلا نيب

 اق :كلاعت هنأ ,دب لوألا :نيهجو وم كلذ نيبو, ةقيحورأ اعردحا قل كاياو رااةعلاخ قالا كك

 :ةيناثاا نايتإ دنع تلصدق ىلوآلا ةفئاطلا نأ ىلعلدي اذهو ( اولصي مل ىرخأ ةفئاط تأتلو )

 !زعزف: امو ةالضلاق يدعي كو الانو ات هذ ةنانلل ةفئزطلا تال كا دك ارا نب نا

 نآإل مامالا عم ةيناثلا ةفئاطلا ةالتض عيجج نأ لعلدي هرهاظ (كعم:ااصلف ) هلوق نأ : ىناثلا» اهنم
 ةفينح ىلأ لوق ىلعو « هعم ةالصلا عيمج تكردأ كنأ ىلع لدي مامالا عم تيلص : كلوق قلطم

 اذا) لاق ىلاعت هنأل : انلوقل ةقباطم ةيآلا : اولاقف ةقينحىأ باحأ امأو-«.كلذك رمآلا سيل

 مهنكلو : ةالصلا نم اوغرفي مل ىلو الا ةفئاطلا نأ لع لدي اذهو (كئارونم اونوكيلف اودجس

 مزليامإاذه : لاقف هنعىدحاولا باجأو . ةسارحللةيناثلا ةفئاطلا ءارونمنون وكي م ةعكر نواصي

 نيتفئاطل وه لب ؛كلذك رمآلا سيلو « ةدحاو ةفئاطا كئارو نم نوكلاو دوجنلا انلءج اذإ

 ملعأ هللاو ةيناثلا ةفئاطلل ةسارحلا ىنعم ىذلا ككئارو نم نوكلاو :؛ ىلوألل دوجسلا

 ملا ىتلا اهمأ تنك اذإو ىأ ( مبيف تنك اذإو ) ىلاعت هلوق : لوقنف ةيالاريسفت ىلإ عجرنلو

 , نيتفئاط مملعجاف ىنعملاو (كعم مهنم ةفئاط مقتلف ةالصلا ملل تقأف) مهفوخومتاوزغىف نينمؤملا

 ناكن اف ؛ ,هريغل امإو نيلصملل امإ ريمضلاو ٠ مهتحلسأ اوذخأيلو مهب لصف كعم ةفئاط مهنم مقتلف

 كلذ نآل كلذو :رجنخلاو فيسلاك ةالصلا نع مهلغشي الام حالسلا نم نوذخأي : اولاقف نيلصبلل
 لمتحيو . هيف مالك الف نيلصملا ريغل ناكنإو : مئملع مادقالا نم ودعلل عنمأو طابتح الا لإ كرف

 . طايتحالا ىلإ برقأ كلذ نآل حالسلا لمحب نيقيرفلل ًارمأ كلذ نوكي نأ
 ( اونوكيلف اودجس اذاف إل لاق م“

 ىف مامالا عم ىلوأألا ةعكرلا ءادأ نأ انركذ دقو : متوسرحي (مكئارو نم) نيلصملا ريغ ىنعي

 انزرك د دو :(ييف ةفاثلا ةبك ىلا ءادأ ىف عقي توافتلا اميإ2(نماألا ةالتصي قي وبك ,كففوذلا ةدلص

 ١١« رظخقف وود



 ةيآلا «ةالصلا ملاتقأَف مهيف تنك اذإودىلاعت هلوق ع

 نان .ددقلا ف هكا تح هللا, رثمق .لاخ ةمالقتملا ةيذالا قف "ريب امل للاعت هنأ ملعا

 : لئاسم هنفو « ةيفككلا فام لا ةيآلا هذه

 لوسرلل ةصاخ تناكف وخلا ةالص : دايز نب نسحلاو فسوي وبأ لاق «ىلوالا ةلأسملا إ)

 فسوي وبأ جتحاو . تخسن مث ةتباث تناك: ىتزملا لاقو ؛ هريغل زوجت الو ملسو هيلع هللا ىلص

 نا ىضتقي هرهاظ (ةالصلا ل تققأف مهيف تنك اذإو) ىلاعت هلو نا : لوألا : نيبجوب هلوق لع

 طارتشالا ديفت «اذإ» ةملك نآل ؛ مهف ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ن وكب ةطورشم ةالصلا هذه ةماقإ

 هيلع هللا لص لوسرلاقحىف كلذ انزوجانأالإ ؛ ليلدلا فالخىعرمأ ةالصلا ةئيهرييغت نأ : ىناثلا

 ىنعملا اذهف مالسااو ةالصلا هيلع لوسرلاريغ قحفف امأو . هفلخ ةالصلا ةليضف سانا لصحتل ملسو

 « ةالصلا ةئيهرييغتىلإ كانه جاتح الف ءلوآلا فاخ ىهك ىناثلا فلخ ةالصلا ةليضف نآل «لصاح ريغ

 بجو ةيآلا هذه كحب لسودهيلع هللا لص ىنلا قحىف محلا اذه تبث امل : اولاقف ءاهقفلا رئاس امأو

 مل (مهربطت ةقدص مهلا ومأ نمذخ ) ىل اعل وكانا رت الأ فرك وز ناك المل ةريغ قدف كرت أ

 فلما انو ذعر "هماللا نم هازيقغا ناو: هلآ ان وضخ سو هيلع هللا لسص لوسرلا كك

 كل ملسم ريغف مدعلا دنع مدعلا اك ةكرشلا ذه كر ترها هانضتقم" نأ تااوجلاف ءاذأو لكلا

 ةحابال ةلع نوكي نأ زوجي سيلف ملسو هيلع هللا لص ىنلا فلخ ةالصاا ةليضف كارداب كسلا

 : لعأتلل ومالكلا اذهعفدناف « ضرف!كرتبجوب ةليضفلاباطنوكي نأ زوال هنأل « ةالصاا رييغت

 ةعكر مهب لصيو نيتفئاط موقلا لعحي مامالا نأ وه فوذلا ةالص حرش 4 ة يناثلا ةلأسملا)

 نولي ةفئاطلا كلت نأ : لوآلا : لاوقأ هيف ؟نوعنصيفيكفةعكرلا نم اوغرف اذا مث ءةدحاو

 ةعكر مامالا مهب ىلصيو ىرخألا ةفئاطلا ىنأتو , ودعلا هجو ىلإ نوبهذيو ةدحاولا ةعكرلا نم

 ىورماذهو ؛ ةعكر موقللو ؛ناتعكر مامالل فوخلاةالص نأ ىري نمبهذم اذهو ؛ مسيو ىرخأ

 مه. سيو نيتعك ر ةفئاطلا كلتب ىلصي مامالا نأ : ىناثلا . دهاجمو هللادبع نب رباجو سابع نبا نع

 . نيتعكر ىرخأ ةره مهب مامالا لصيف ىرخألا ةفئاطلاقأتو ٠ ودعلاهجو ىلإ ةفئاطلا كلت بهذت

 مامالا قبب مث ؛ةمات ةعكر ىلوآلا ةفئاطلاعم مامالا ىلصي نأ : ثلاثلا . ىرصبلا نسحلا لوق اذهو

 ىلإ نوبهذيو نوءلسي ون ودبشتيو ؛ىرخأ ةعكر ةفئاطلا هذه لبصت نأ ىلإ ةيناثلا ةعكرلا ىف امتاق

 ساحب مث ء ةعكر ةيناثلا ةعكرلا ىف امتاق مامالا عم نولصيو ةيناثلإ ةفئاطلا قا مث ءودعلا هجو

 اذهو « مهب مامالا ىلسي مث . ةيناثلا ةعكرلا ةيناثلا ةفئاطلا ىلصت نأ ىلإ دبشتلا ىف مامالا

 ةعكر مهم مامالا لسصي ىلو آلا ةفئاطلا نأ : عبارلا . ىعفاشلا بهذمو ةمثح ىنأ نب لبس لوق



 5-3 - «ةالصلا مل تقأف مهفتنك اذإو دىلاعت هلو

 رع وع ه- - ه بع سم

 اوذخاملو م مهنه 5 1 مَع ةاَلَصلا مَ تقف 2 تنك اَذِإَو

 را اك ىَرخأ ا تلو مكث :اَرَو نماوأ 0 اذ مهتحلسأ
 هه هن ع هرج سرس 6522 هزاع ه- ا

 اال رك رو رفكح نذلا 0 مهرذح نا 0 اواصيلف

 2 هوي هورتب 2 652 65ه +

 2 مانجو: ةدحاو ليم م ا وأي سس محلس نع
 2666 07 ع د يي ير 22 س سه مر

 نإ مكرذح ايدحيم» كحاسأ 5 :را ىكرمه متنك وارطم نمىذأ مكب

 00 اان 0 هل د متي 2 اذأف ٠١« و يهم ا نيرفاكلل دع
 ه- 391

 ل |

 مم جلل نإ ةالصلا اومبقأتا 5 م 5 مكبواج ىل وو ادي

 ٠١« 5 يا ايات ني

 نيبو مكنيي ةلصاحلا ةوادعلا نا ىنعملاو «انيبم اودع ركل اوناكن يرفاكلا نارإ ىلاعت لاق َ

 ةوادعلا ةدش ببسبو . ممتوادع تدادزاو نيدلا ىف مهفالخ مرهظأ دق نآلاو « ةميدق نيرفاكلا

 ى ةصرفلا اودجو ام ا تالص تلاط ناف ؛ اوردق نا مكفالتإ دصقو متبراحم ىلع اومدقأ

 ودعلا نال 1 ل 05 مو (ًاودع)لاق تدع 6 ةالصلا رصق َّق كل تصخر اذه ىلعف 5 مكلتق

 مهتحلسأ اوذخأيلو كعم مهنم ةفئاط مقتلف ةالصلا مل تقأف مهيف تنك م١ ىلاعت هلوق

 مهرذح 00 كعم اوال اًوَضب ه يرخأ الاكل مكئارو نم اونوكيلف اودجج اذاف

 هللا نا 7 0 لك ا انو 1 ىضرم تنك رار طماع مكب ناك نإ مكيلع 0

 متنأمطا اذافوكب ونج د دوعقو امايق هللا اوركذاف ةالصلا متيضق اذاف انيهم اباذع نيرفاكلل دعأ

 (اتوقوم اباتك نينمؤملا ىلع تناكةالصلا نإ ةالصلا اوكف



 ةيآلا ءاورفك نيذلا مكتفي نأ متفخ نإدىلاعت هلوق _

 كلذ« ضو دهان هنأ لىدنعو': ءالكلا اذنه نع اوصلختيل.ةنآلا.ىف ةفلكتم اهو

 ناديفي «اذا» ةملكو <نإ» ةملك نأ(هنع تومتثام ابك 'اوينتحت نإ) ىلاعتاهلوق ريسفت ىف انيب انال

 مدع ملي طرشلا مدع دنع نأ ناديفي الو ٠ طورشملا لصحب طرشلا لوصح دنع نأ

 نإ) ىلاعت هلوق : لوقنف اذه تبث اذاو « ةريثك تايب مالكلا اذه ةحص ىلع انللدتساو ؛ طورشملا

 لصحتال فوذلا مدع دنع نأ ىضتقيالو  ةصخرلا لصحت فوذلا لوصح دنع نأ ىضتقي (متفخ

 ةصخرلات ابثإو « تايثالابو قنلاب نما لاح نع ةتك اس ةيآلا تناكك ذك ناك اذاو . ةصخرلا

 امنإ « عنتم ريغ كلذو ؛ دحاولا ربخي نآرقلا هنع تكس محل اتايثإ نوكي دحاولا ربخ نمآلا لاح

 . هب لوقنال نحنو : نآرقلاهيلع لدام فالخ ىلع د>اولا ربخ كلا تايثإ عنتمملا

 ف ةدئافلا الف وخلا لاحت قماللا لاح ااًنناع محلا اذه تراك امل اذه ىلعف : ليق ناف

 ؟فوخلا لاح هدييقت

 فوخ نع لخب مل اهرثك أو « سو هيلع هللا لص ىتلا رافسأ ٍكلاَغ ىف كلزن ةءآلا نإ :انلق

 نأبهنع باجأ نم سانلا نهو ؛ عوةولا ىف بلغألا وه هنأ ثيح نم طرشلا اذه هللا ركذف ؛ ودعلا
 .دوجسلاو عوكرلا نع الدب ةراشالاو ءاميالاب ءافتك الا هنم دارملا ةيآلا ىف روكذملا رصقلا

 تقوناف :فوخلا لاح ةصوصخم ةالصلا هذهنأ كش الو ؛ وخلا ةدشلاح ةالصلا وه كلذو

 لهال لاقي مث . لعأ هاو ادا وأ قاع نوكج هز او كالصلا هذ نانمالاباووخالا تماألا

 ةنتق نم لصاحلا فوخلا لؤصح دنع الإ رصقاازوحجبال نأ ىضتقي ةبآلا هذه رهاظ نإ : رهاظلا

 01و لذ ١ هلا ناكل فعلا ركل نأ كك انا كوتنر واود لفل انأو#اؤافككلا
 نيذلاكتفينأ متفخ نإ) لاق ىلاعت هنالل ٠ مهلع ضقنلا هجوتهومزتلي مل نإ و « ديعب هنأ الإ « نعطلا

 ” لاه نأ ام مو ء صوصخلا فوخلا اذه وه طرشلا كر هت ا

 عامجالا لصح ناف  عامجالا لصح ملوأ ءفاك ف والا قلطم نأ ىلع ةمالاو ةباحضلا عامجإ لصح

 داك رف 1 1: معا تيوع لف عطاق ليلد وهو « عامجالا ةلالدب تارقلا_رهاظءانفلاح:« لوقت

 فوخلا اذه عم الإ رصقلا زوحيال هنا مزتلن اناأل ٠ لاؤسلا لاز دقف عامجالا لصحب مل

 1 لعأ اهلازو ضير كحل

 متفخ : لوآلا : نالوق ةنتفلا هذه ريسفت ىف «اورفك نيذلا كنتفي نأ متفخ نازل هلوق امأ

 اورفك نيذلا مكتفي نأ متفخ نا : قلاثلا . اهعيج ىف دوجسلاو وكرلا مامتإ نع مكوتتفي نأ

 , ةنتف ىهف ةدشو ةيلبو ةنحم لك نا لصاحلاو « مهتوادعب



 ©ا ةيآلا «ةالصلازماورصقت نأحانج يلع سيلف ضراألا ىف تب رضاذإ و»ىلاعتهلوق

 اذإ» لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ربخلا ىف ىور هنأ :ىتاثااو . زوال. ىوقاا لع فيعضلا

 ريخلا اذهلد هودرفهفلاخناو هولبقافهقفاو ناف ىلاعت هللا باتك ىلع هوضرءاف ىنع ثيدح ىور

 ةفلاخم ىلع درو املربخلا اذهف ءدودرم وهف ىلاعت هللا باتك ةفلاخم ىلع درو ربخ لكنأ ىلع

 ًادودرم نوكي نأ بجو باتكلا مومع

 ةجاحلا رعت ةمقاو ىف تدرو 01 7 عفد ىف (ىناثلا هجولا إ)

 ىاوناكةباحصلا رثك أ نآل ةماع اهلا ةجاحلا نا : انلقامنإ « ةدودماهن وكب ج وذابمكح ةفرعم ىلإ

 ةجاحلا تناك« ردقم رفسب ةصوصخم رفسلا صخر تناكالف ء«وزغلافورفسلا ف تاقوألارثكأ

 اهتوفترعا (كلدك رمال ناك ولو, ن[نيقلكملار قتل ىضدةم اك ةجباس طخ لاب | ردا راذشم لا

 كلذك مالا نكحي ل ابلف . نآرقلا رهاظ فالخ ىلع وهو اهسال ءارتاوتم القت اهولقنلو

 تازقلل زهاظا كرتيقوحجم تكف .كلذك رمال ناكاذإو ءةذودزرم ةفيعض راح هده دا

 تضراعت اذإو ٠ ةعفادتم ةلباقت» تراص ةيفنحلا لئالدو ةيعفاشلا لئالد نا : تلاثلا . امبسب

 ىدنع ىذلاو . عضوملا اذه ىف مالكلا مامب اذه : نآرقلا رهاظ ىلإ عوجرلا بجوف ؛ تطقاست

 ءارجلل انقعتسم: طرتقلا :نوك الإ :نادقيال"«ْناو ةملكو عاذإ» ةملك نأ :كاقن نأ بالا اذه ىف

 تاخد نا : هتأرهاللاق اذإ هناليلدب مزال ريغاذهف تاقوألا عيمجفءارجلاكلذا ابقعتسمهنوك امأف

 عقيال ايناث رادلا تلخد اذإو « قالطلاعقو ةره تلخدف : قلاط تنأف رادلا تلخد اذإ وأ  رادلا

 لالدتسا طقةساذه تبث اذإو :ةتبلامومعلا ناديفيال «نا» ةملكو «اذإ» ةملكنأىلع لدي اذهو

 صخرلا هذه ةدحاو ةرم بقعتسي ضرأألا ف برضلا نأالإ ديفتال ةيآلا ناف . ةءآلاب رهاظلا لهأ

 انلقول ةيآلا تحت لخدي امتاف ريصقلار فسلا امأف ء اليوط رفسلا ناكاذإامف كلذك آلا اندنعو

 تبث اذإو «لالدتسالا اذه طقس :دقف كلذكرماألا سيل هنأ تبث املو «٠ مومعلل «اذإ» ةملكنا

 نآرقلا رهاظ فالخىلع ةعقاو تسيل نيعم رادقمب نودبتجملا ابي كسمت ىتلا لئالدلا نأ رهظ اذه

 . ملعأ هللاو « ةحيحص ةلوبقم تناكف

 "قولا لاح .نضاوصتخ رشعلا ازا وجم نإ رالف قرود معز (ةسداسلا ةلأسملا))

 اورصقت نأ مكيلع حانجال) هلوق وهو « فوخلاب اطورشم محلا اذه تيثأ ىلاعت هنأب اوجتحاو

 بجوف ؛ طرشلاك لذ مدعدنع مدع ءىثلاب طورشملاو (اورفك نذلا كتفي نأ متفخنا ةالصلا نم

 هنآل . داحالارابخأ نم ربخي طرشلا اذه عفر زو<الو :اولاق .نمألا دنعرصقلا زاوج لصحي النأ

 هيف اوركذ موق ىلع مالكلا اذه بعص دقلو « زوجي ال هنإو دحاولا ربخي نرارقلا خسن ىضتقي



 ةيآلا «ةالصلا قنا ررصقتنأ لج يع سيلف ضرألا ف من 5 :رضاذ أود 2 ىلاعت 2 37

 ةيآلا ةلالد انلعف (كيعم ديلا عقاو رفسأا 1 أ ل رقس ئ هسا 0 وه 50

 2 ردقم نعل لقأ نأ ىلع فا عمجأ : اولا 4 ءاهققلا | 5 2 انهسلا قلطم ْق ةصخرلا لوصح ىلع

 : تاياور ةل 0 لصح هنأ هيلع لدبي كلو اولاق

 : ىازواألاو ىرهزلا لاق هبو ٠ مات م ىف رصقي : لاق هنأ رمعنع ىورام : ىلوآلا ةياورلاف

 سمخ ربتعملا :كلامنب نمنأ لاق : ةثلاثااو . رصق ةليلو موي ىلع داز اذإ : سابع نبا لاق : ةيناثلا

 نم : ريبج نب ديعتسمو ىعختلاو ىعشلا لاق : ةسماخلا.. نيتلبل ةريسُم :نسحلال اق ::ةعبارلا . خسارف

 نع دايز نب ندملا ىورو ّ ةفينح 0 لوق وهو مايأ هر ةريسم ىهو ) نيادملا لإ ةقوكلا

 اذكهو ء رصقلا زاج ثلاثلا مويلا رثكأو نيمو, ةريسهنوكي عضوم ىلإ رفاس اذإ هنأ ةفينحىأ

 ةعررآ ديرب غ6 هريرة أ.: ىفاشلا و كلام لاق :ةسداسلا,. دم و: نقسزوي ىأ, نع ةعامج ننا هاوو

 ردق ىذلا وهو« ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر دج شاه لايمأب لايمأ ةثالث خيسرف لك٠ خسارف

 ةوطخ مادقأ ةثالث لكن اف « ةروطخ فال ةعبرأ ىهو . مدق فلأ رشع انثا ليم لك ةيدابلا لايدأ

 طار مريع محلا نا ىلع عامجالا داقعنا ىلع لدي لاوقألا هذه ىف سانلا فالتخاف : ءاهقفلا لاق

 ىف اودحي مل مهنا ىلع لدي ؛ ليواقألا هذه ىف ءابقفلا بارطضا : رهاظلا لهأ لاق « رفسلا قلطي

 اذه لصح امل ةلالدلا رهاظ 0 ةآما ى لصح ناد ١ هما ريدقت ىف ايوق اللد هلال

 نا دنع كد ناكامنإ .هلعلف ةلأدملا هذه مكح نع ةباحصلا رئاس توكس | كا طل

 هذه مك رسل 2 ابان مكحلا اذه 0 2 ردا واطع مكحلا طايترا ىلع ةلأد ةيالا هذه

 0 ؛ 0 د 0 1 ةجاح مهم نكي مل نآرقلا صن ىف اروكذم كحلا ناك اذاو « ةيآلا

 : ةلأسملا هذه نع 1

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلع مايأ ةثالثب ةدملا ريدقت ىف اولوع ةفينح ىبأ باتحأ نأ لعاو

 اذاو « ارفاسم نوكيالنأ مايأ ثالث حسملا لدحي مل اذا هنأ ىضتقي اذهو « مايأ ةثالث رفاسملا مسمي

 مهناف هنع هللا ىضر ىعفاشلا باتكأ امأو ءرفسلا ىف ةعورشملا صخرلا لصحب مل ارفاسم نكي مل

 : لاق ٍلسو هيلع هللأ لص ىنن :ا١ نأ : سابع نبأ نع حابر ىبأ نب ءاطعو دهاجم ىورام ىل اع مع

 مالكلا : رهاظلا نهأ لل دك نم « درب ةعبر رندا تل م “كل كم | لأب 1

 زئاج ريغ اندنع وهو « دحاولا ربخ نآر هلأ موهع صيصخت ىلع ء اني هنأ ليما: هوو ن زم هيلع

 ىلع ا دحاو لك ظفل ةلالد ْق .ت.راكرتشم دحاولا ربيخخو نأ هلأ نأ لوألا: نيبجول

 ع ؛ ربخلأ نم ةلالد يرقأ نآرَلا ٍناكف ؛ نتملا نونظمربخلاو «نآملأ عوطقم نآرقلاو 2 كحل



 ١٠ه, ةيآالا«ةالصلانماورصقت نأح انج كلع سيلف ضراألا ىف متبرضاذإ و » ىلاعت هلوق

 امزج نييعتلا ليبسىلعال ؛ زيوجتلا ليبس ىلع تعرشرفسلا صخر عيمج نأ 4 ةثلاثلا ةجحلاإ)

 قدصت ةقدصو هيف لاق ملسو هيلع هللا لص دنأ لع اقام اهتم فيد اال ]وجت از يع اك

 هيلع هللا لص ىنناا ناك: لاق سابع نبا نعو ؛ بوجولل ردهآلا رهاظف «هتقدص اولبقاف كيلع اهب هللا

 . نيتعكر للص ًارفاسم جرخ اذإ ملسو

 له هنأىف مالكلا نأالإ ًازئاجواعورشهرصقاانوك ىلع لدت ثيداحألا هذه نأ : باوجلاو

 ملعأ هللاو ؛ ىلوأ هب لوقلا ناك ةريغ زاوج لع نآرقلا ظفل لد'امملو ؟هريغ زوي

 لصونلا مدق املو ؛ رصقريغ مات , ناتعكر رفسلا ةالص : مهضعب لاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 ل و ا ا ا لا سو هيلع هللا

 فيفخت ةيآلا ىف روكذملارصقلا نه دارملا نأ انيب نال كاذو ؛اذهلظبب ةءآلا ظفل نأ معاو

 ةدايز كلذ ناك لب : رفسلا ةالص ىف ارصق اذه ناكامل هوركذام ىلع مالا ناكولو « تاعكرلا

 : ملعأ هنلأاو اصلا هذاك ف

 ةصخراازاوج ىف ءاوس هريثكو رفسلا ليلق نأ رهاظاا لهأو دواد معز (ةسماخلا ةلأسملا)

 رهاظلا لهأ جتحا . ةصخرلا هيف لصحب ل صوصخ رادقمب ردقي ملامرفسلا نأ ءاهقفاا روهمج معذو

 (ةالصلانم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف ضراأألا ىفمتبرض اذإو) ىلاعت هلوق نإ : اولاقف ةيآلاب

 اذإو؛ رصفلا زا وج وق ءا رج رلى كرف وه طخ تاج : ل م

 © اريصق وأ ةلئيوط رفسلا وه ىذلا طرقلا ناو ءاوس ءارجلا هلع كارل نإ 2س ل كل 5

 الغ لإ هلم ناسا لاعتنا دنع ةصخرلا الوحل عمل ذرفت < لاقي لأ كالا نا ا

 : لوقن انأ الإ « راد ىلإ راد نمو

 ىف برض هنأب مسي مل نإ ةلحم ىلإ ةلحم نم لاقتنالا نأ : لوألا : نيهجو نم هنع باوجلا
 اذبف «ربتعم ريغ هنأ ىلع نودلسملا عمجأ : لوقنف كلذب ىمس نإو . لاكشالا لاز دقف « ضرألا

 صنلا قبب نأ بجوف « ةجح صيصختلا دعب ماعلاو ؛ عامجالا"ةلالدب صنلا اذهىلإ قرطت صيصخت

 ىلع لدي (ضرألا ىف مترض اذإو) هلوق نأ "قاتاز»ةنمك وأ دالق نار

 81221 ىف يرفلا نك ل لل ل

 فا لاعمالا نم هرمع لا كنتخل ناطمألا نازلاز اعل طا ك5: ناقل نا ا

 اذه توبثل اطرش هلعج عنتما امتادالصاح ناكاذإو ؛ قوسلاىلإ دجسملا نمو . دجسملا ىلإ رادلا

 لاقتنالا قلطمل رياخم هنأ انيلع محلا اذه توبثل طرش ضرألا يف برضلا هللا لعج املف «كحلا



 ةيآلا «ةالصلانماو رص” نأح انج يلع سيلف ضرأأل ىف تبر ضاذإو»ىلاعت هلوقف

 , دوجسلاو عوكرلا ماقم ءاميالا ةماقإ نأ مولسعمو .اراصتقاالو « ًارصق ىمسيال كلذف ءرخآ

 لب « ارصق كلذ نم ءىبث سيل « مدلاب خطاملا بوثلا عم ةالصلا زي وجتو ةالصلا ىف ىثملا زيوجتو

 . ىلوأ انركذ امب رصقلا ريسفت ناكف « رخآ ءىش ماقم ءىثل ةماقإو ةديدج ماكحاألل تايثإ اهلك

 « ةالصلا ضعب ىلع راصتقالا زاوجب ج ويكلذو ٠ ضيعبتلل (ةالصلا نم)هلوةىف «نم»نأ : ثلاثلا

 نِماه و ركاذ اذه هريسفت | خم كل وأ تاكارلا ضعب طاقشاب رصقلا نيشفت ؛ نأ هوجولا هذه تيثف

 اذهلو . تاعكرلا ددعصقتنب مهفرع ىف اصوصخ ناكر صقلا ظفل نأ : عبارلا . ةراشالاو ءامإالا

 ؟تيسن مأ ةالصلا ترصقأ : نيديلا وذ َلاق « نيتعكر ربظلا لسو هيلع هللا للص ىبنلا للصم ىنعملا

 نركب نأ !كجيرفام ةنآللا هد دعب »تا) ةنآلا قا وكدم ءالظلا قيست لودعءرضقلا نأ :[نسماخلا
 معأ هللاو ؛ راركتلا مزلي الثل « تاعكرلا فذح ىنعمب رصقلا نايب ةبآلا هذه نم دارملا

 ءاش نإو . ملأ فلكملا ءاش ناف «ةصخر رصقلا : هللا همحر ىعفاشلا لاق 4( ةثلاثلا ةلأسملا))
 نيتنثلا ىف دعقي ملو ًامبرأ رفاسملا لص ناف ء بجاو رصقلا : ةفينحوبأ لاقو ؛ رصقللا ىلع ىنتتك |

 :هوجوب هلوقىلع هللا همحر ىعفاشلاجتحاو ؛ هتالص تمدهشتلارادقم امهنيدعق نإو « هتالص تدسف

 هناف « بوجولا مدعب رعشم (ةالصلا نم اورصقت نأ مكيلع حانجال) ىلاعت هلوق رهاظ نأ : لوألا

 كلذب فيلكتلا عفر ىف ركذي امنإ ظفالا اذه لب « ةبجاولا ةالصلا ءادأف (مكيلع حانجال) لاقيال

 نأ هلع ناأفا ىيارلا رك ررأ اهأ هيفا لمت عا ظفللا أذهف» انينعتلا لع هياجي] اماف.ءءوغلا
 . لامعأللا فيفخت لب ؛ تاغكرلا ليلقتال ةيالا هذه ىف رصقلا نم دارملا

 كف ري ورز ةلعلا انقل طقسف اوزكذات ها دنالا لع دوجال هنأ لكلدلاب انيب انأ ملعاو

 ًاناصقن مهلع نأ مهلابب رطخي ناكاميرف ؛ مامتالا اوفلأ امل مهنإ : لاقف . هيفرخآ اهجو فاشكلا

 مهاب رطخي انمتإ لاهتحالا اذه : هل لاقيف « رصقلاب مهسفنأ بيطتل حانجلا مهنع ىفنف , رصقلا ىف

 تمرحو ءرصقلا اذه يلع تبجوأ : لاق اذإامأ ءرصقلا اذهفف كل تصخر : مهل عرامشلا لاق اذإ

 نوكي الف ءالصأ لقاع لابب رطخمال ام لامتحالا اذهف . ؟كتالصل ًادسفم هتلعجو : مامنالا يلع

 . هب اقثال مالكلا اذه

 هللا ىلص هللا لوسر عم ترمتعا : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ ىورام 4ةيناثلا ةجحلا ١

 تممأو ترصق « ىأو تنأى أب : هللالوسراي تلق كم تمدق الف ؛ ةكهىلإ ةنيدملانم ملسو هيلع

 راكنإ رهظامو ءرصقيو متي نامْنع ناكو . ىلع باعامو ةشثثاعاي ةدسأ هلا (تارطدأ و: تعصو



 /]١ ةيآلا «ةالصلا نها ورصقت نأ ح انج كيلع سيلف ضرألا ىف تب رض اذإو» ىلاعت هلوق

 ثالثلاتاغللا ٍلعليلد اذهو ء رصق نم : ىرهزلا أرقو ؛ رصقأ نم اورصقت : سابعن:ا أرقو

 رصقلا وه دارملا نأ ًاحيرص سيل هنأل . فيفختلاب رعشم رصقلا ظفلنأ عا (ةيناثلاةلأس ا ١

 لوق وهو : لوألا : نالوق ةبآلا ىف لصح مرج الف .امئادأةيفيكىف وأ اهددعو تاعكرلا ةينك ىف

 : نيلوق ىلع اضيأ اوفلتخالوقلا اذهب نولئاقلا مث « تاعكرلا ددع ىف رصقلا هنم دارها نأ روما

 مناف « تاعكر عبرأ رضحلا ىف نوكست ةالص لكنأ اوهؤرل كفانا ةؤلقطسسم هازل نأ: ء لوألا

 رتملا امأ ةءانقملااو ليضعلااو ؟ررظلا ةاةلص ق1 خرب انعإااظقلا انه لكنا 0 تكر رهشلا ني

 «فوخلا ةالصلب « رفسلا ةالص ةيآلاهذهبدارملا سيلهنأ : ىناثلا .رصقتلا امبيف لخدي الف « حبصلاو

 اعيرأ رضللا ةالص#تلا لذوو ضلاتكا نبأ لاف ةعان و بانبك ناو اكول رابغ ما ا

 ناذبف ء سو هيلع هللا لص دمع مكين ناسل لق ةعكر قولا .ةالتصأو ::نيثنكر غشا ةالصو

 تاعكرلا ليلقت رصقلا نه دارملا : انلق اذإ ام لع ناعرفتم نالوقلا

 قتكينأو هو « تاعكرلا ءادأ ةيفيك ىف فيفختلالاخدإ رصقلا نم دارملا نأ (ىاثاا لوقلا)

 زوجت نأو « ةالصلا ىف ىثملا زوجي نأو ءدوجسلاو عوكرلا لدب ةراشالاو ءامبالاب ةالصلا ىف

 اذهو :لاتقلا ماحتلا ةدش لاح ام ىتؤي ىتلا ةالصلا وه كلذو « مدلاب بوثلا خطات دنع ةالصلا

 نم ةنتفلا فوخ نأب لوقلا اذه ةعص ىلع ءالؤه حتحاو . سواطو سابع نبا نع ىوري لوقلا

 لاح ىف فوخلا هيف دتشي امف كلذ امنإو . امهفاصوأ مامتإ ىلع نيتعك رب ىنؤي اف لوزيال ودعلا

 ؛ تاعكرلا ةليلق تناك اذإ رفاسملا ةالص نإ : لاقي نأ نكمي هناآل « فيعض اذفو ؛ لاتقلا ماحتلا

 ةدملا تلاط تاعكرلا ترثك اذإ امأ . ًايلصم هنوكب هدصخ ملي ال هجو ىلع اهب ىنأي نأ هنكميف
 : ودعلا نم ةلفغ نيح لع اهي ىتأي نأ ةنكعبالو

 لاطع ةيفيندتلاو (مييقختلاب رخمم صعلا نأ رخو وتل ١ كتان تحل مقالا ملعاو

 دوجسلاو عوكرلا ماقمامتاق ةراشالاو ءامبالا لعحجي نأب لصحب كاذكف تاعكرلا ضعب فذحب

 زل رس ةلع لكنا لارا اظانكللا سمعي اظاقننإا لظوطتلا نمل لا ملعاو

 1 1انقرر اظن قلك هلل هلا ضر ايناطللا نم ]علا تلق لاوشتا ةمأا' نا لضا 2 ل
 تبي ام تبجي : لاقف (متفخ نإ ةالصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيل) ىلاعت هللا لاق دقو

 لدي اذهو «هتقدص اولبقاف ككيلع اهب هللا قدصت ةقدصو لاقف ملسو هيلع هللا لص ىلا تااسف « هنم

 نم مدنع اموهفم ناك كلذ نأ وب ةشانكرلا ادع ىف رصقلا لهاا زيف نك دا ىاطعلا كلل

 : قبر ىف د ةارامأف«ةياغرضتق وا قفلا | ندب قوي نأ لك ةرابعرصقلا كأ ا انا تل

 نار ك2 كو



 ةرآلا « حانج يلع سيلف ضر قف 0 اذإو»ىلاعت هلوق 1

 612 2 مث عر هاريس هد ه روس

 نإ ةالّصلا نم اورصقت نا حانج يلع 50 ضرألا ىف متبرض اَذِإَو

 م تا را 6 2 م 2 08

 »>6١١1١ ائيبم اودع مكل اوناك نيرفاكلا نإ | اورّمكَن يذلا مس ن ا

 « ةرمض نب بدنج ةصق ىف ىور اضيأو «ىونام ”ىرما لكل امناو» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 كعيابأ كلوسرل هذهو كل هذه مبللا : لوةيو « هلامث ىلع هنيميب قفصي ذخأ هتوم برق امل هنأ

 ىفوت ول : اولاقف . سو هيلع هللا لص ىنلا باحأ هربخ غلبف :تام مث « كلوسر هيلع كعياب اه ىلع

 . ةيالا هذه تلزنف : هل اريخ ناكل ةنئيدملاب

 هنآلل . هللا لع باوثلا بجوي لمعلا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه : ةلزتعملا تلاق 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 ظفا رك ذ هنأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث نم انلوق ىلع لدي كلذو (هللا ىلع هرجأ عقو دقف) لاق ىلاعت

 تطقسو تعقو ىأ(ام.بونج تبجو اذاف) ىلاعتلاق ٠ طوقسلاوعوقولا ىهبوجولا ةقيقحو ؛عوقولا

 كاذف اقحتسم نوكبال ىذلا انأت' ةقحتشلا ةعفنملا ن2" ةراعاردللاو : رجلا ظفلب ؟ دقنأ ؟: اهناثو

 سانلا لعهللو ) : ىلاعت لاق ء« بوجولل «ىلع» ةيلكو (هللا لع) هلوق : الاثو . ةمهلب ًارجأ ىف

 ؛ مركلاو لضفتلاو ملعلاو دعولا 5 نكل ؛ بوجولاف عزاننال اننا: كيلوالطاو (كيبلا جس

 مدقت امف هلئالد انركذ دقو « ةيهلالا نع جر لعفي ملولىذلا قاقحتسالا محال

 نم همبس بجو قيرطلاف تاماذإ ىزاغلا نأ ىلع ةيآلا هذبب موق لدتسا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 ال اذ افناو ١ ركإلا ب لضاوصخ هن الا اظفلا ناكل ذك دافور ! هلذلا ادرضو ةيقتلا

 متمنغاعأ اوملعاو) ىلاعتلاق « !متزايحدعبالإ ةمينغن وكت الذإ ءاهتزايح قلعتم ةمينغلا نم مهسلا

 لعأ هللاو (ءىثث نم

 ٠ جرخنأ ىلإ دوعقلا رم هنم ناكامرفغي ىأ (امحر ًاروفغدتلا ناكوإل ىلاعت لاق مث >

 ةدهاجلا رجأ لاما همحر بو

 نأ متفخ نإ ةالصاا نم اورصقت نأ حانج مكلع سيلف ضرأألا ىف متبرضض اذإو )9 ىلاعت هلوق

 (انيبم اودع كلا 00 نإ اورفك نيذلا كدتفي

 فردا لامر قالا 151 0 ةفرعم ابيلا دهاجما جاتحي ىتلا رومألا دحأ نأ معا

 لئاطم ايفر ١ لكلا هذه 3 لاهم 0 ايلف.« ودنلاةبازاحتم لاعتشألاو

 زئاج كلذ لك . اهرصقو اهرصقأو هتالص نالفرصقلاقي : ىدحاولالاق («ىلوآلا ةلأسملا)



 1١6 ةيآلا «اريثك ًامغارم ضرالا 2 ل#آ< هللا ليبس 2 رجا نمو» ىلاعت هلوق

 مغر :مطوق اولعخل « ةلذلا ةباغىف بارتااو : ةزعلا ةياغ ىف ودع فناللا نال كلذو ؛ ههركي ءىث

 لذلا نع ةيانك هفنأ

 اوقراف مهنأ ببسي تلصح امنإ ةمغارملا هذه نأ روبشملا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 مهرايد نعاوجرخو

 ىف دحي رخآ دلب ىلإ هللا ليبس ىف رجابم نمو : ىنعملا نوكي نأ وهو ء رخآ هجو هيف ىدنعو
 ةيلصألا هتدلب ىف هعم اوناكن يذلا هئادعأفنأ مغرل اببس نوكيام ةمعنلاو ريخلا نم دلبلا كلذ ضرأ

 لصوو . ةيبنجألا ةدلبلا كلت ىف هرمأ ماقتسا اذاف ةيبنجأ ةدلب ىلا بهذو قراف نم نآل كلذو

 ظفللا لمحو ؛ كلذ ببسب مهفونأ تمغرو ؛هعمم.تلماعم ءوس نم اولجخ هتدلب لهأ ىلإ ربخلا كلذ

 اها ةفتك(كنإنانتنالا امأ ١ : ليك هناك لضاتلاو ٠ ملعأ لا وهولاقام ىلع هلمح نم برقأ اذه ىلع

 كيطءي ىلاعت هللا ناذ فخ الف ؛ رفسلا ىف ةنحلاوةقشملا ىف عقت نأ نم ًافوخ كنطو نع ةرجحلا هركت

 ًابس نوكيو .كئادعأ ف ونأ مغرل ايس ريصيام كترجابم ىف ةميظعلا بتارملاو ةليلجلا معنلا نم
 ناسنالا جاهتبا نال شيعلا ةعس رك ذ ىلع ءادعالا مغر ركذ ةيآلا ىف مدق امنإو ؛ كشيعةعسل

 فونأ مغرل ًايبس ريصت اهنأ ثيح نم هتلودب هيلع مهبلظ ةدش ببسب هدلبو هلهأ نع رجاهب ىذلا
 هلع شيخا ةضلء ايس ةعوراص اين] كسحورم قاودلا كلت هجاتا نو دشثأ ةا لا

 ىدلب نع تجرخ نإ : لوقي ناسنالا نأ وهف ةرجاهملا ىلع مادقالا نم (ىتاثلا عناملاامأو إل

 ةرضاحلا ةيهافرلا عيضأال نأ ىلو ألاف : هيلا لصأ مل امبرو هيلا تلصو امبرف « ضرغلا اذه بلط ىف

 ن٠ جرخي نمو) هلوقب هنع ىلاعت هللا باجأف « هيلا لصأال امبرو ؛ هيلا لصأ امبر ءىث بلط ببسب

 لئاسم ةيآلاىفو رهاظىنعملاو(هللاىلعهرجأعقو دقف توملا هكردي مث هلوسرو هللا ىلإ ارجابم هتيب
 هل هللا بتك ء ابمامت] نع رجع مث هللا ةعاط دصق نم دارملا :مهضعبلاق (ىوالا ةلأسملا )

 باو هل بةكيف ؛ ةعاطلا نم هتعص لاح ىف هلعفي ناك امع رجعي ضي رملاك: ةعاطلا كلت مام باوث

 رجأو هدصق رجأ هل تيث :نورخآلاقو . لسوهيلع هللا يصهلالوسرزعىور اذكه . لمعلا كلذ

 ىلوأ لوالا لوقلا نأ ملعاو : لاحم كلذف لمعلا مامت رجأ امأو ؛لمعلا كلذنه هب ىنأ ىذلا ردقلا

 رفسلا ىلا جرخ نم نأ وهو « دابجلا ىف بيغرتلا ضرعم ىف انهه ةيآآلا هذه ركذ امنا ىلاعت هنآل

 ؛ ىنعملا اذهب لصحب امنا بيغرتلا نأ مولعمو ؛ ةرجحلا باو دجو دقف . ةرجحلا ىف ةبغرلا لجأل

 هنال . ايغرم حلصي الف ؛ لمعلا نم ردقلا كلذ باوث هيلا لصي نأ وه ةيآلا ىنعم نأب لوقلا امأف

 هيلع لدي و:« لمعلا نه.زدسقلا كلذ لع تترملا تاوثلا دج هناذ لمعب ىأ نم لك نأنف رع دق



 ةيآلا ا قالا د هللا لييسف رجابم نماو» ىلاعت هوم ١

 50 ا تا 7

 جر نمو ةعسو اريثك عا رم ضراالا ىف دي هللا لييس ىف رجا نمو

 أ ل ات

 ١ اذ 2 خاوي ا لا نإ سرس رايه وز انو ةرح تا --ذ 0

 هللا ىلع هرجا عقو دقف توملا هكردب, مث هلوسرو هللا لإ ارجاهم هني ند

 نيا د خس رخل ١ ضاع 7

 .» امحر اروع هلل ناكو

 اهيف ةدئافلا : لوقنف ؟ انهه «ىسع» ةظفل ركذ ىف ةدئافلا ام : هلوق وهو« ىاثلالاؤسلا امأو)

 هل ا ا يلا طفلا ذأ ملا دال دال سلا نأ: ةزسيللا: كرت نأ لك ةلالدلا

 كيفة ل ل ا ا

 هدفا ناسا نأ رك ناقل كارلا قرركلا انن) قواللا نادل الا قفلا اذه ع ناو

 ىنعملا اذهلف .ةقيقحلا ف كلذك نوكيال هنأ عم اهنع ازجاع هسفن نظ امبر نطولا ةقرافم نع هترفن

 . عطقلا ىلع ةلادلا ةملكلاب ال «ىسع» ةملكب وفعلا ركذ

 نازك لك 0 :هج وأ ةثالث «ناك» فجاجزلا رك ذ ار وغغ اوفع هللا ناكو إل ىلاعت لاق ُ

 ةفصلا هذهب دابعلا عيمج نرأ عم (ناك) لاق هنأ : ىناشلا . ةفصلا هذهب افوصوم قاخلا قلخ

 روفغ وفع ىلاعت هنإ :لاق ول : تلاثلا ٠ هقلخ قح ىف اهارجأ ىلاعت هللا ةداع هذه نأ نابب دوصقملاو

 هقفو ىلع هربخم مقو ًارابخإ اذه ناككلذك ناكهنإ لاقاملو «طقف كاذك هنوك نع ارابخإ اذه ناك
 هنأ ىلع ةيآلا هذ انباتحأ جتحاو . بذكلاو فاخلانعأربموأقحو اقدصهنوكى علدأ كلذ ناكف

 ةرفغملاو وفعلا لوصح عنتمال بنذلا نه ءىث انههل صحم ولهناف ةبوتا| لبق بنذلا نع وفعيدق ىلاعت
 لاحي ديقمريغ اقلطم وفعلاب دعو ىلاعت هنإ مث ءبنذلالوصح ىلعلد ةرفخملاو وفعلاب ربخأ املف ؛ هيف

 هانركذام ىلع لديف ةبوتلا

 هتبي نم جرخم نمو ةعسو اريثك امغارمضراألا ىف دحب هللا ليبس ىف رجام نمو ىلاعت هلوق

 «امحر ًاروفغ هللا ناكو هللا ع هرجأ عق ودقف توملا هكردي مث هلوسرو هللاىلإ ارجابم

 ول لوةيف ؛ةيهافرو ةحار عون هنطو ىف هل نوكي نأ : لوآلا : نارمأعناملا كلذ نأ ملعاو

 ىف رجامم نمو )''هلوقب هلتع هللا باجأف : شيعلا قيضو ةقشملاو ةدشلا ىف تق نطولا تقراف

 لاذ م ركام كلف اذإ ذكزلا فرعا كامرا (ةفلطسو | نيثك" انخارم» ضار قا دك. "هللا «لئيلط

 هلا لصو هنأ هب نوديري « هفنأ مغر :نولوةي مهناف ؛ بارتلا وهو ماغرلا ند هقاقتشاو ؛ لجرلا



 ١ ةيآللا «مهنعوفعي نأ هللا ىسع كلو أف ىلاعت هلوق

 اللف 2 ةقرافملا هذه يلع ةردقلا م لب 2 مق رافمنع زجعللال امككلا نيب عبق كنيد راهظإ نم مف

 (اريصم تءاعو مج مهاوأم كتئاوأف) لاشذ مثديعو ىلاعت هّللأ 34 2

 (ةليح نوعيطتسي ال نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضت-ملا الإ) لاقف ىلاعت ىثتسا مت

 : رعاشا|لوق هريظنو

 ىبدسإ ملا ىلع وه دقلو

 وأ «ةقفن الو ةليح ىلع نوردقيال ىنعملاو ؛لاحلا عضوم ف (نوعيطتسيال)نوكينأز وجو

 . ةرجاهملا كلت نم مبعنمب رهاق رهق تحت اوناك وأ ء ضرم مهم ناك

 . قيرطلا ىلع مهدي نم نودحي الو قيرطلا نوفرعي ال ىأ 4« اليس نود الوز لاق مْ

 ىناف ىنولمحا : هينبلةرمض نب بدنج لاقفةكم ىلا سمولإةبآلا هذهب ثعب ملسو هيلع هللا! صىنلاذأ ىور

 اهجوتمريرس لع هولمذ ةكع ةللل :تتيأ ال هتلاو# قيرطلا ىدتهأ الى أ الو.« نيكعضتسملا نمكسل

 . قارطلاتت تاف.ءاريك اجبش ناكو.:ةنيدملاىلا

 نسحااهنإءانقتشالا نافرع ظضيغولا .لهأ نم زنا ةلج ىف .ناذلارلا لكحل كفك زم نان

 ؟ هوجولا ضعب ىلع ديعولل نيودتسم اوناكول

 ةراتو ةهالا مدع بلملساإ لصحب ةزاث زجعلاو ) زجعلا باسإ 00 اذا ديعولا طوس : أانلق

 مهنم نوهارملا داري نأ زو الو «لافطأللا نآدلولاب ديرأ اذإ اذه نسح مرج الف .ايصلا ببسب

 ءامالاو ديبعلا ديرأ نإو : ىلاعت هللا نيبو مهنيب امف مهيلع فيلكتلا هجوتل مهوةع تلك ن يذلا

 :(لاوه الف نوئلانلا

 نيزجاع اوناك امل موقلا نأ وهو :لاؤسهيفو ( مهنع وفعي نأ هللا ىسع كئاوأن) ىلاعت لاق مث

 : ةيوقمع هكرت ىف هيلع نكي ل هب افلكم نكي مل اذإو . هب فلكم 8 ء سلا نع زجاعلاو ؛ةرجهلا نع

 «عاطالاة لاك «ىمعداضيأو ؛ بنذلا عم الإ روصتي ال وفعلاو (مهنع وفعي نأ هللا ىع) لاق ملف

 . مهقح ىف وفعلا لوصح عطقلا مدع ىضتقي اذهو

 ةقشملا نم برض عم ءىثلا كلذ ىلع ارداق نوكي دق فعضتسملا نأ : لوالا نع باوجلاو

 ابرف ,هششمو قاش ةصخرلا هَدَنَع لصحال ىذلا دلك َنَع ةصخرلا 8 لصحب ىنذلا فعضلازييعو

 اهناف نطولا نع ةرجحلا ىف امس الو « كاذك نوكمالو ةرجابملا نع زجاع هنأ هسفنب ناسنالا نظ

 اذبلف «كلذك نوكي الهنأ عم ازجاع هنوك ناسنالا نظي دق ةرفنلا ةدش ببسب و « سفنلا ىلع ةقاش

 . ماقملا اذه يف ةديدش وفعلا ىلا ةجاحلا تناكينعملا



 ةيالا «ضرالا ىف نيفعضتسم انك اولاق»ىلاعت هلوق ٠

 لا

 ١ نسحلا لوق وهو « رانلا ىلإ مهنورشحي ىنعي ةكئالملا مهافوت «ىاثا لوقلا .

 «مل» فذ« متن كهف م مل اولاق :هلوةوههنأ : لوآلا : هوجو (نإ) ربخ ىف 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ىلا ظ عض ومى( ممل اولاق)نو ف(مهجمثاو امك أر 3( هلوقوه ريخلا نأ - ىلاثلا د هيلع مالكلا ةاالدإ

 (متتك مف اولاق) هلوقب كالحلا سف مث ءاوكلهوهو فوذحربلا نأ : ثااثلا . ةركن هنأل مهسفنأ

 ناتلأسم هيفف (مهسفنأ ىلاظ) ىلاعت هلوق امأ

 ةكئالملا مهافوتت ىنعملاو , لاحلا ىلع بصنلا لح ىف (مهسفنأ ىملاظ) هلوق «ىلو ألا ةلأسملا )
 ىلع ىنعملا نآل ةقيقحلاف ا الإ ةفرعملا ىلإ فيضأ فإو وهو . مهسفنأ مههلظ لاح ىف

 ديرأ ءاوس لعافلا مساو « ةفخلا ابلط نونلا اوفذح مهنأ الإ « مهسفنأ نيملاظ لبق هناك ءلاصقنالا

 لردك ردي طفلا ى الر كرا ناك نإ” ىلا ىاالوففم توك دقف لايتسالا وأ لاخلا هن

 .٠ هب ودعم ال ةيظفل

 هب داري دقو (مظع لظل كرشلا نإ) ىلاعت لاق . رفكتلا هب داري دق ملظلا (ةيناشثا ةلأسملا)

 ناد !رالس) ن دلادا را تأ ١ لولا : تاللاوق هذه ىفرلظلاب دارملا ىفو (هسفنل ملاظ مهنف) ةيصعملا

 اوناك نيقفا أ نم موق ىف تا 8 قاتلا. مالسالا راد ىلإ اورجامم موءك انها دب وودككاا

 نيبف ؛ ةنيدملا ىلإ اور جامو رفكلا مهلا رع مهموقىلإا وعجراذاف ءافوخنينمؤملل ناميالانوربظي

 . ةرجهلا مهكرتو مثرفكو مهقافنب مهسفناأل نوملاظ مهنأ ةيآلا هذرم ىلاعت هللا

 : اهيناثو . مكنيد ا منك مف: مرق مك مف اولاق )ل ىلاعت هلوق امأو

 ّق نوكشلا مدضر لو داهجلا متكرت ل : اهتلاثو. د برد َْق و لمح برد ّق 0 متلك مف

 9؟ رافكلا رايد

 قدح ناكو (متك مف) موت نع ابنارج (ضرألا ََق نيهعضتسم 57 اولاق ل ىلاعت لاق 3

 ا1قما نانكت ىلاوأ ءانك ىاانك: اولاوق نآكاوجلا

 نيرداق اوناكام مهابالال ءاو «هب اوذو امعاراذتعا نيفعضتسم اك اولاقف ءاورجامملو ةرجاهمل

 للا قرأ نك ت ملأ) اولاقف مهيلع هودر لب رذعلا أنه مهنم أولبقي مل ةكئالملا نإ مث « ةرج اهملا ىل اع

 نوعنمب "ال يلا داليلا صضعل ىلإ كم نم جورخلا ىلع نيرداق منك نأ اودارأ(ا مه اورجابتف ة ةعسأو ْ



 ١ ةيآلا «مبسفنأ 3 ةكئالملا مافوت نيذلا نإ» ىلاعت هلوق
- 
3 

 انك اول 0 فا ا ىماَط ةكئالملا مادو نذل 0
 ته

 ايف 5 رجأبق ةعساو هلا 2 نكن ا اولا ضرألا ف َنيفعْضتسم

 الا الا َنيِفَعْسَتسْلااَلإ 5 ريصُم م ثءاسو مج 3 َكَلو
 1-5 - 31 ه- نر

 ع 2 م

 نأ ا ع كلوت اليم نود الو ةلبح َنوعيطتسيِاَل ناَدلولاَ

 د يرتس رخ أ مر املا ارب م

 «و5» اروفغ اوفع هللا ناكو مهنع وفعي

 . لعأ هللاو حاكنلاب لاغتشالا نم لضفأ بودنملا داهجلاب

 ىف نيفعضتسمانك اولاق تنك مف | ولاقمهسفنأ ىلاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا نال ىلاعت هلوق

 الإ اريصم تءاسو منهج مهاوأم كئلواف ايف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ اولاق ضرألا

 هللا ىسع كئلواف اليبس نودتبم الو ةليح نوعيطتسال نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتمملا

 4« اروفغ اوفع هللا ناكو مهنع وفعي نأ

 نوكسلاب ىضرو هنع دعق نم باقعب هعبتأ داهجلا ىلع مدقأ نم باوث ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 : لئاسم ةيآلا ىفو « رفكلا راد ىف

 لثم ؛ ءاتلا عم ءان مضت ملو ايضام (مهافوت) تلعج تْئش نا : ءارفلا لاق «ىلوألا ةلأسملا))
 نينيعم ماوقأ لاح نعرابخإ ةيآلا هذه نوكت ريدقتلا اذه لعو (انيلع هباشت رقبلا نا) هلوق

 اذه ىلعو ؛ ةكتالملا مهافونت نيذلا نإ : ريدقتلاو « البقتسم هتلعج تش ناو ء اوضمو اوضرقنا

 . ةفصلا هذم ناكنم لكق> ىف ةماع ةبآلا نوكت ريدقتلا

 مهحاورأ ضبقت هانعم روهخا لوق وهو : لوألا : نالوق ىفوتلا اذه ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 ” توألا دنع

 امتوم نيح سفنآلا ىفوتي هللا) ىلاعت هلوق نيبو هنيب عملا فيك لوقتلا اذه ىلعف : لدق ناف

 نيبو (مكيبحي مث مكتيمي مث كايحأف اتاومأ متكو هللاب نورفكت فيك . ةايحلاو توملا قلخ ىذلا
 (مكب لكو ىذلا توملا كلم ؟افوتي لق) هلوق

 ترملا كلم وه لمعلا اذه هيا ضوفملا سئرلاو « ىلاعت هللا وه توملا قلاخ : انلق



 ةيآلا «اعظع ارجأ ندعاقتلا ىلع نيدهاجما هللا لضفو» ىلاعت هلوق ٠

 لضفو )ىلاعتهلوقلهنم لضفأ لعن وكي نأ بجو كلذك ناك اذأو « نيمئاقلا نم ٍلعو « هنف نيدعأقلا

 تناكرافكلا لتقل مالسلا هيلع ىلع ةرشابم نإ : ممل لاقيف (امظع ارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجما هللا

 هيلعهللا لصدمم نملضفأ ىلع نوكي نأ ةيآلا هذه كحب مكمزايف كلذ لوسرلا ةرشابم نم رثكأ

 ىلع ةدهاجم نم مظعأ تناك رافكلا عم لوسرلا ةدهاجم نإ ملق ناف « لقاع هلوقي ال اذهو : سو

 تايبشلا ةلازإو تانيبلاو لئالدلا ريرقتب رافكلا دهاجن ناك ملسو هيلع هللا ص لوسرلا نآل مهد

 كلذو «.ركب ىأ قحى هلثم انم اولبقاذ : لوقنف « داهجلا كلذ: نم لك أ داهجلا اذهو « تالالخضلاو

 نامثعهدي ىلع ٍلسأ ىتح سانلا رئاس مالسإ ىفىعس ىماألا لوأ ىف ملسأ امل هنع هللا ىضر ركب ابأ نأ
 سانلا بيغرت ىف غلاب ناكو ؛ نوعظم نب ناهثعو صاقو ىنأ نب دعسو رييزلاو ةحلطو نافع نبا

 ايص ناك تقولا كلذ ىف ىلعو ؛ هلامب و هسفنب سو هيلع هللا لص دم نع بذلا ىفو ناميالا ىف

 ىبأ داهج ناكف . مالسلاو ةالصلا هياع دم نع بذلا ىلع ارداق ناك امو «هلوقب لسيدحأ ناك اه

 ناك يالا ل لاق وراك كت ىأ داهج نأ, : اههدحأ : قيبجو نم ىلع داهج نم لضفأ ركب

 كلذ ىفمالسالا ناكو « تاوزغلا ىف ةنيدملا ىف ربظ امناف ىلع داهج امأو . فعضلا هياغىف مالسالا

 ا ايزل لا لسافأ ركل ؛ نقلا ك1 ةقعدلاب ناكركبست | ءاهج نأ :؟ىاثلا و. ايوق تقلا

 27( ا6 لع دايج اأو“ تابلاو ةالملا هيلع ىلا ةفرح وهب داهجلا نم حونلا اذقو : هدب لغ
 ..لضفأ لوألا نأ كما “لو 0 لدقلاب

 توافتلا نال لمعلاب الإ لانيال ةنجلا معن نأ ىلع ةيآلا تلد : ةلزتعملاتلاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 اضيأو « لمعلا وه باوثلا ةلع نأ لع كلذ لد ةليضفلاو باوثلا ىف توافتلا بجوأ امل لمعلا ىف

 لطيف « ارجأ هامس ىلاعت هنكل . ارجأال ةبه باوثلا ناكل باوثلل ابجوم لمعلا نكي لول

 عراشلا لعجي لب ؛ هتاذلال نكل باوثلا ةلع لمعلا :لاقينأ زوجال مل: مهل لاقيف ؛ كلذب لوقلا
 . هل ابجوم لمعلا كلذ

 لاغتشالا نم لضفألفاونلاب لاغتشالا نأ ىلع ةيآلا تلد : ةيعفاشلا تلاق 4( ةسماخلا ةلأسملا))

 داهجلاناكو لو (ىنسحلا هللا دعو الكو) هلوقليلدب ةيافكلا ىلع ضرف داهجلا نأ انيب انألل « حاكتلاب

 ..عسللاب هللا دنع نمي ادوعوم داهجلا|قع.دعاقلا ناك امل نابعاألا_نضوارف نم

 كإذناك هيلع اومدقأ واف « نيقابلا نع ضرفلا طقسداهجلاب ةفئاطتماق اذا : لوقنف اذهتبثاذإ

 عيمج لوانتي (امظع ًارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجلا هللا لضفو) هلوق نإ مث « ةلاح ال لفاونلا نم

 لاغتشالا نا تبثف , داهجلا نعدعاق حاكنلاب لغتشملاو . ابودنموأ ابجاو هداهجناكءاوسنيدهاجلا



 1 ةيآلا ءامظع ارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجما هللا لضفود ىلاعت هلوق

 . زييمتلا ىلع بصن (ةجرد)
 . ىسحلا هللا هدعو دقف نىدهاجملاو نيدعاقلا نم الذو ىأ( ىسحلا هللا دعو الكو 0 لاق 2

 دعوىلاعت هنآلل هنيعبدحاو لكلعسيلو « ةيافكلا ىلع داهجلا ضرف نأ ىلع ليلد هيفو : ءاهقفلا لاق

 دعول الهأ دعاقلا ناك امل نييعتلا لع ابخاو داهجلا ناكولو . نيدهاجملا دعو م ىنسحلا نيدعاقلا

 . ىنسحلا هايإ ىلاعت هللا

 ةمحرو ةرفخمو هنم تاجرد امظع ًارجأ نيدءاقلا ىلع نيدهاجما هللا لضفو إل ىلاعت لاق مث

 1 كاسم هنفو (« احر ًاروفغ هللا ناكو

 هنأل (لضفو) هلوقب بصتتا : لوألا : ناهجو (ًارجأ) هلوق باصتتا ىف «ىلو ألا ةلأسملاإ)

 : ىناثلا (ارجأ) هلوق نم لدب (ةمحرو ةرفغمو هنم تاجرد) هلوق مث ءارجأ مثرجآ : موق ىندميف

 . «تاجرد» ىلع نافوطعم (ةمحر و ةرفغمو) نايب فطع (تاجرد)و زييعلا لع بصتنا

 نم هباوجو ؛ تاجرد انرهو ؛ ةجرد الوأ ركذ ىلاعت هنإ : لوقي نأ لئاقل 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 سجلاب دحاولاو « سكات لب ؛ ددعلاب ةدحا ولا ةحردلا ره سبل ةطتردلا كارما“ لد“ هر

 ةمحرلاو ةرفغملا ةنجلا ىف ةعيفرلا تاجردلاو ؛ ميظعلا رجالاوه كلذو ؛ عونلاب ريثكلا هتحن لخدي

 نم نوكي ىذلا دَعاَمْلا نمو« ةجردب ءارضالانهنوكد ىّذلا دعاقلا نم لصفأ دهاحملا نأ : نانا

 بوي أل (ررضلا ىلوأ ريغ) هلو نآب انلق لذإ ىتمتء.اغإ باوجلا انيهرإ. تابرد كلكارا

 اندلا ىف نيدهاجملا هللا لضف : ثلاثلا . ءارضالا نيدعاقلا نيبو نيدهاجما نيب ةاواسملا لوصح

 ٠ ةرفغملاو ةمحرااو لضفلاب ةنجلا ىف ةريثك تاجردب ةرخآلا ىفو « ةمينغلا ىهو ةدحاو ةجردب

 نوكي نأ نكمي الو (ايظع ارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هللا لضفو) ةيآلا لوأ ىف لاق : عبازلا

 ٌنوكي نأ تجحوف ؛ نازكتلا لضحالإو . طقق نسمتلاو لاثملاب لماجلا وه دهام اذهان د1

 سفنلاب ذاهجلا وهو . رهاظلا لمع ىف ىنعأ . رومألا لكىف قالطالا لع ادهاجم ناك نم هنم دارملا

 داوجلا ىلإ رغصأللا داهجلا نم انعجر»مالسلاهيلعلاق 5. ةدهاجملاعاونأ ف رشأوهوباقلاولاملاو

 ةعاط ىف قارغتسالا ىلإ هللا ريغ ىلإ تافتلالا' نم ٍللقلا تفرض دابجلا اذه لضاخو نكألا

 اذه ةليضفو : ةجرد لوألا ةليضف لعج مرجال هلبق ام ىلعأ ماقملا اذه راك املو ؛ هللا

 . تاجرد ىناثلا

 لضفأ مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب ىلع نأ ىلع ةيآلا هذه تلد : ةعيشلا تلاق 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 نم ركب ونأ ناك تواقتلا"لصح هن ىذذلا ندلاَف 41د اهج نك ١ ناك ايلع نال كلذ 10 01

 ؟د» عافخر  6١١



 ةيآلا «مهسفنأو مهلاومأب نيدعاجما هللا لضفد ىلاعت هلوق /

 ىننلا نم ءانثتسالاانلق و ءانثتسالا ىلع هانلمح نإو ٠ كلذ مزلايملهادع امع ركحلا فن ىلع لديال ةفصلاب

 مول تايثا قنلا نم ءانثتسالا انلقو ءانثتسالا ىلع هانلمح اذإ امأ ؛ كلذ اضيأ مزلي ىل تابثاب سيل

 كل تل الروقي نع دع ءاارضألا | ىدك قا ان وانما هذه نأ ملعاو . ةأواسملاب لوقلا

 اذإ) هلوق ىلإ (ىضرملاللع الو ءافعضلا لع سيل) هلوق وهو ةبوتلا ةروس ىف ىلاعت هللا هركذ

 ش (ماودرر نارجخ

 افلا ل كليه لقنلا املا زقملاو لقا هيلع لدي و ؛ دعيتسم ريغ ةاواسملا هذبم لوقلانأ ملعاو

 ايداو متعطق الو اريسم مكرس ام انارقأ ةندملاب متفلخدقل» هتاوزغضعب نم هفارصنا دنع مالسلاو

 هللا لاق دبعلا ضرم اذاد مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو «رذعلا مهسبح ماوقأ كتئلوأ مكعم اوناك الإ

 هلوقريسفت ىف نيرسفملا عب ركذو «أرب نأ ىلإ ةحصلا ىف هلمعي ناك ام ىدبعل اوبتك ١ لج وزع

 راصنم نأ (نونمت ريغرجأ مهلف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإنيلفاس لمسأ هانددر مث ىلاعت

 1 كام ك5 0 ضوقنم" ريغ هنو لادم ءاكعز ناك اه رجأ ل لاكعت' هللا :كتك "امره

 ىلع هماود نم نمؤملا هيوني ام نأ «هلمع نم ريخ نمؤملا ةين» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ريسفت

 لوقعملا امأو هتايح ةدم ىف هكردأ ىذلا هلمع نم هل ريخ ادبأ قب ول ةحلاصلا لاسعألاو نامالا

 لصح ناف « ىلاعت هللا ةفرعم رونب باقلا ةرانتسا تادابعلاو تاعاطلا عيمج نم دوصقملا نأ وهف

 الع الط رك ١ عاقل ناك نإ و ء ؟باوثلا ف .ءاوتس الا: لّضَح دقف دعاقلاو دهاجملل هيف ءاوتسالا

 ” انا ناك اه نكي نا لا

 ) مهلا ومأو مهسفتأ نينمؤملا نمىرتشا هللا نِإ) لاقىلاعتهنإ : لوقي نأ لئاقل(ةعبارلا ةلأسملا)

 (مهسفنأو مهلاومأب تريل اا وردا قر عر اف رح ىلا يال قر« كاملا لعب رتقتلا كد مدقق

 ؟هيف ببسلا اف ءسفنلا ىلع لاملا ركذ مدق

 ةعراأ نأ لعااينت ١ راقلا رك مدقا ئرتمملافءالاقملا < كارم فرشأ سفنلا نأ: هئاودتو

 قار س1 الإ اكن: نط ]الف !ًانمأد ايف ةقياضملا نأ ىلع اهنبنت اهركذ رخأ عئابلاو ء دشأ اهف

 لمتحي ءاوتسالا مدع نا مث . نايوتسيال نيدعاقلاو نيدهاجما نا نيب امل ىلاعت هنأ ملعاو

 مهسفنأو ملا ومأب نيدهاجملا هللا لضف) لاقف هنع ىلاعت فشك مرجال . ناصقنلا لمتحيو ةدايزلا

 ةجردب ريدقتلاو ؛ راجلا فذحب هنأ : لواألا ::هوجو (ةجرد) هلوةباصتنا ىفو (ةج ردندعاقلا ىلع

 هللا لضفو : ريدقتلاو « ةليضف ىأ (ةجرد) هلوق : ىناثلا . لمعف لعفلا لصو راجلا فذح الف

 هلوق : ثلاثلا . ميخفتلا ريكنتلا ىف ةدئافلاو ٠ امارك | ًارمع مرك أ ديز لاقي ك٠ ةليضف نيدهاجما



 ا/ 2 ةيآآلا «ررضلا ىلوأ ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا ىوتسيالد ىلاعتهلوق
 لعأ هللاو « ةوفحلا هذه ببسي نريدلا ىف مظعلا هبصنم لخي الشل ةوفملا كلت نم اهحاص

 : لئاش ةيآلا كَ

 هلوقل ةفص عفرلاف (ريغ) ىف ثالشلا تاكرحلاب (ررضلا ىلوأ ريغ) ”ىرق «ىوألا ةلأسملا)
 نيعباتلاوأ)هلوقهريظنو ؛نودهاجلاوررضلاىلوآل نورياغملان ودعاقلا ىوتسيال ىنعملاو (نودعاقلا)

 : جاجزلا لاق (بوضخملاريغ) هلوق ىف ةفرعملا ةفص (ريغ) نوكي نأ زاوجانركذو (ةبرالاىلوأ ريغ

 ىلوأ الإ نودهاجملاو نودعاقلا ىوتسيال ىنعملاو « ءانثتسالا ةهجىللع اعفر (ريغ) نوكي نأ زوحيو

 ىتثتسملا عفر ىف مالكلاو « ررضلا داهجلا نع مدعقأ نيذلا ىأ « نيدهاسجملا نوواسي مهناف ررضلا

 : لوآلا : ناهجو اهيفف بصنلاب ةءارقلا امأو (مهنم ليلق الإ هولعفام) هلوق ىف مدقت د ةؤنلا دعب

 رابتخا ىهيو ءواضلا لوأجلإ نويرعاتلا ىوتتمال ىعللاو ,"ندعاقلا نك كتف نر

 « مهتتح لاح ىف نودعاقلا ىوتسيال ىنعملاو «.لادحلا لع ابصن نوكي نأ : ىناثلا. شفخالا

 ءارفلاو جاجزلا لوق اذهو ؛ احيحص ديز ىنءاج ىأ ضي م ريغ دي زىنءاج : لوقت اك ,نودهاجملاو

 ريدقت ىلعف رجلاب ةءارقلا امأو (ديصلا بح ريغ يلع ىلتيام الإ ماعنالا ةميوب ركل تلحأ) هلوةكو

 . تاءارقاا هذه ىف هوجولا نايب اذهف « نينمؤملل ةفص (ريغ) لعحب نأ
 نال ىلوأ ءانثتسالا ليبس ىلع بصنلاب ةءارقلا :لاقشفخالا نأ وهو : رخآ تح انبه مث

 ةليضف ىلاعت هللا ركذ امل هنا ريسفتلا ف ىور . جورذلا ىلع اوردقي مل موق ءانثتسا هنم دوصقملا

 « ىرت اي انتلاح :/لسوهيلع هللا ىلص ىنلل اولاقف ررضلا ىلوأ نم موق ءاج نيدعاقلا ىلع نيدهاجما

 ةلمج نم ىلاعت هللا مهانثتساف (ررضلا ىلوأ ريغ) لزنف ؟قيرط نم انل لهف « داهجلا ىهتشن نحنو

 مث , ةفص نوكت :نأ (ريغ) ةملك ف لصاللا -نآل لوأ عفرلاب ةءارقلا :نورخآ لاقو . نيدعاقلا

 ىجرخأ نيتلاخلا انك اإل !انملضاخت ءاننتسالا نم بواطملاو.دوضقلاه ةفض تاكا

 لصالا ناكو نيرئدقتلا الكل ع الصاح دوصقملا اذهناك اذإ و. ةيلزضتملا كلت نميدرزضلا لوأ

 . ىلوأ عفرلاب ةءارقلا تناك ةفص نوكت نأ (ريغ) ةملكىف

 ناك وأ « ضرملا وأ جرعلا وأ ىمعلاب ناك ءاوس ناصقنلا ررضلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 . ةهالا مدع ببسإ

 لبس ىف نودهاجماو .اهصالا نونمؤملا نودعاقلا ىوتسيال : ةيآلا لصاح(ةثلاثلا ةلأسملا)

 نوواسي ءارضالا نيدعاقلا نينمْؤملا نأ لع لدي له (ررضلا ىلوأ ريغ) هلوق نأىف اوفلتخاو « هللا

 صيصختلا انلقو ةفصلا ىلع (ريغ) ظفل انلمح نا انا لديال هنا : مهضعب لاق ؟ ال مأ نيدهاجما



 ةيالا«اريبخ نولمعت امب ناك هللا نإ |  اوكرقد ىلاعتهلوق .

 9 نودعاقلا ىوتسيل 6232 |ريبخ 0 ام ا نإ ونيس

 ا أ

 لضف شرا ملا وم هللاليبَس : َنوده و ررضلا 0 ع نينم هولا

 سم رو 2 مطل كلا يش 2و

 قسللا 100000 هارد نيدعاق هلا لع مهسفنأو مهام نيدهاجا 3

 ت12 هدم ار 6 ا

 ةراقطاو هزم تاجرد «5» اميظعاًرجأ نيدعاقلا ىلع نيده آل لا لتمقو
7000 

 2 لا الا يام

 6( اد اروفغ هللا ناكو ة ةمح رو

 ةاركسملا لعفلا كلذ نع 520 لف

 ريذحتلا ىف ةغلابملا ىلع لدت نييبتلاب مآل ةداعإو (اونيبنف ) لاقف نييبتلاب ىمآلا داعأ 5

 . لعفلا كلذ نع

 نع رجزلاو ديعولا هنم دارملاو (اريبخ نرولمعت امب ناك هللا نإ ا ىلاعت لاق مث
 . رامضالا فالخ راهظالا

 دل | 1 تلده اشجار نر رعلا لوا يع نينم وللا نم نارذعاتلا ىوتسيال إل ىلاعت هلوق

 ىنسسحلا هللا دعو الكو ةجرد نيدعاقلا ىلع مبسفنأو ملاومأب نيدهاجما هللا لضف مهسفنأو مهاومأب

 ( امحر اروفغ هللا ناكوةمحروةرفغمو هنم تاجرد امظع | رجأ نيدعاقلا لع نيدهاجملا هللا لضفو

 كلذ عبتأ داهجلا ىف بغر امل ىلاعت هنأ هانركذام : لوالا : اهوجو مظنلا ةيفيك ىف نأ لعا

 تاكو نلمس نك نع لكما ردح : داهجلا ماك نم لونا كونا . داهجلا ماكحأ نايبب

 مك ف ل207 كيك سعلا ليم اع. فك أطخلا ليبس ىلع مهلتق ىف لاجل

 ةيآلا هذهوهو هريغىلع دهاجلا لضف نايب وهو رخآ محب هعبتأ حلا كلذ ركذ الف -

 هلعلف « ةدابشلا ةملكب ملكت نملتق نم مهنم ردصام ىلع ىلاعت هللا مهتاع كل «ىلاثلا هجولا

 هللاركذ مرجالف ؛روذحا اذهلثم ىف هيبسب عقب الثل داهجلا نع زارتحالا ىلوآلا نأ مهلق ىف عقب

 . ةبشلا هذ ةلازإ هريغ ىلع دهاجلا لضف اهيف نيبو ةبآلا هذه هبيقع ىف ىلاعت

 هييقعرك ذ ةدابشلاب ملكت نم لتق نم مهنم ردصام ىلع ميبتاع امل ىلاعت هنأ (ثلاثلا هجولاإب

 زرتحيلف « ىلاعت هللا دنع ةميظعلا ةجردلا هذب- زاف د-ةف داهجلاب ىتأ نم : لبق هناك : داهجلا ةليضف



 0 ةيالا « مكيلع هللا نفو ىلاعت هلوق

 م 2-2022 خا

 ميلع هللأ نم

 دارملا نأ : لولا : اهوجو هيفنورسفملاركذ اذبلف « عقو ميف هييشتلا اذه نأ نايب هيفسيلو « لسلا

 ّ مكلاومأو م ءامد تنقح ةداهشلا ةملك هاوفأ نم تعمس اك مالسالا ىف متلخد ام وأ عك

 نيلخادلاب أولعفت نأب ؟كيلعف . مكناسل ىف امل قفاوم مكبلق نأ ملعلا لوصح ىلع كلذ فيقوت ريغ

 هذهب ملكتاا ىلع مبمادقإ نا اولوقتال كلل مكب لعف ام مالسالا ىف

 مل نال لاكش هَنقَو :نيرشنملا 1ذك1 !1ةراتخا يذلا قه دانه ةعقملا نول ورشا مقلكتلا

 اوروظأ ءال وهو « رايتخالاو ةيعاوطلان ع انمآ انا : ءالؤهنامبإ لثم اننامإ ناكام: اولوةينأ

 .انذحلاب نها هيشت نكم كيكف «كوياسلا لالظ تح نامالا

 ىخأ م مكموق نع مكاميإ نوفخت متتك مكنا دارالا : ريبج نب ديعس لاق (ىناثلا هجولار)

 هذه لثمب متولماع متن ؛كنيد م”رهظأ ىح كزازعاب مكيلع هللا نم مث . هموق نع هناميإ ىعادلا اذه

 دارملا : لتاقم لاق : ثلاثلا . مهيف !ءاعزاكام نامبالا ءافخا نآل لاكشإ هيف اضيأ اذهو « ةلماعملا

 هلإال» ةماكبهللا لوسرباه<أ نم نونمأت رافكلا نيب امف متنك نيح ةرجهلا لبق نم رتتك كلذك

 :لاقي نأىدنع برقالاو ؛لوآلا لاكشالا هيلع هجوتي اذهو : كلذ لثم مهنه اولبقاف «هللا الإ

 ليملا كلذ لازيال مث. فيعض ببسب ليلق ليمشدحب مالا لوأ ىفف نيد ىلإ نيد نمل قتتي نم نا
 سال لوأ ىف متنك : مهل لبق هنااكف . لاقتنالا لصحبو كحتسيو لئكي نأ ىلإ ىرقت د

 ةيوقتب مالسالاب ركيلع هللا نم مث « مالسالا ىلإ ةفيعض بابسأب فيعض ليه مكيف ثدح امنإ
 مالسالا ىلإ فيعض ليم مهيف ثدح امءالؤه كإذكف « رفكلا نع ةرفنلا ديك أتو ليملا كلذ

 مبولق ىف ناميالا ةوالح دك وب ىلاعت هللا ناف « نامالا اذه مهنم اولبقف فوخلا اذه ببسب

 . هيف ىدنعام اذهف ءثرودصفف ةبغرلا كلت ىوقيو

 كلذك ).هلوقب اقلعتم اذه نووك نأ ::لوآلا : نالاتحا هيفو (مكيلع هللا نفل ىلاعت لاق مث

 نود ناسللا#لوقلا هرخ هم ف.( 1 نافذ مهنامإ لثم ناكركنامإ نع (لقق نم متلك

 ىوق ثيح مكيلع هللا نم مث ء فيعض ببسب الصاح مالا ءادتبا ىف ناك هنأ وف لكلا

 اذه ىدااعطقنم اذه قاؤكي نأ ::ىاثلاو فلا هل للا لع مكناعأو مكبولق ىف ناميالا رون

 هنا مث « هللاالإهلإالب ملكت نم اولتق امل موقلا نال كلذو .هلبق امب اقلعتم نوكيو « عضوملا

 نأب مكيلع 20 (مكيلع هللا نف) كلذ دعب لاق ماظعلا َّض هنأ مه نيبو لعفلا اذه نع ماهم يلاعت
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 لا ىف كلذ

 ىف ماع وهو (فاس دقام مهر فغي اوهتني نإ او رفك نيذلل لق) ىلاعت هلوق (ةيناثلا ةجحلا إل

 ؛.ةااتكلا فانضأ عيمج

 هلوقل قالطالا ىلع ةلوبقم ةبوتل'و « ةبوتلاب رومأم هنأ كش ال قيدنزلا نأ (ةثلاثلا ةجحلاإ)

 . قلخلا فانصأ عيمج ىفو بونذلا عيمج ىف مأع اذهو (هدابع نع ةبوتلا لقي ىذلا وهو) ىلاعت

 ةفينح وبأ لاق . حصيال ىعفاشلا لاقو ؛ ةفينح ىنأ دنع حيكىصلامالسإ ( ةسماخلا ةلأسملا))

 ماع (انموثم تسل ملسلا مكيلإ ىقلأ نمل اولوقت الو) هلوق نال ىصلا مالسإ ةح ىلع ةيآلا هذه تلد

 انذإ كلذز اكل بحب ملولهنال ء بج ولهنممالسالاحص ول : ىعفاشلالاق . غلابلا وح ىفو ىصلا قح ىف

 ثالث نع ملقلا عفر» مالسلاو ةالصلا هياع هلوقلهيلع بجاو .ريغدمكلللا © تاك زيغاؤهو نفكتلا ىف

 . لعأ هللاو ؛ثيدحلا «غلبي تح ىصلانع

 مل انأ لاق وأ نهؤمانأ :ىفارصتلاوأ ىدوهبلا لاق ول.: ءاهقفلا رثك أ.لاق (ةسداسلا ةلأسملا)

 لاق واو «نامءالا وهو مالسالا وه هيلع وه ىذلا نأهبهذم نآل ؛ همالساب ردقلا اذهب كحال

 برعلاىلإ هللا لوسر هنإ :لوقي نم مف نآل : همالساب مال موقدنعف هللإ لوسردمح هللا الإ هلإال

 لب ؛ كلذ دعب ءىجيسو ؛ ءاجام دعي قملا لوسرلاوه ىذلا ادم نإ :لوقي نممهنمو « لكلا ىلإال

 نك ديالا نياك دوداوملا نيشلا ناو لطاب هلك نك ىذلا يذلا نأ تال: تاو ديال

 َ . لعأ هللاو

 عيمج : ةديبع وبأ لاق 4 ةريثك مكاغم هللا دنعف ايندلا ةايملا ضرع نوغتبت ال ىلاعت لاق م“

 ضرعلاو « رجافلاو ربلا اهنم نيل هكا ضرع ايندلا نإ : لاقي « ءارلا حتفب ضرع ايندلا 0

 . قاب ريغ لئاز ضراع هناأل اضرع ايندلا عاتم ىمس امنإو . ريناندلاو مثاردلا ىو كار ءناوكسا

 (ةريثك مهاغم هللا دنعف)هلوقف ؛ هثبل ةلقل اضرعثداوحلا نم رهوجلافلاخام نوملكتملا ىمسي هنمو

 د:عف) هلوقبو ؛ ءاضقنالا بيرق ءانفااعيرس هنوك ىلع اضرع هتيمسنب ىلاعتهبنف « اريثك اباوث ىنعي
 تاحلاصلا تاّقابلاو) لاق اك ء 5 و ماودلاب فوصوم هللا باو نأ ىلع (ةريثك متاغم هللا
 (كبر ع

 اوهقلأن يذلا كئلوأب نييطاخلا ءال وه هيبشت يضتقي اذهو ( لبق نم منك كلذك )ىلاعت لاق م“



 جدو روب توما"

 3 ةيآلا ءاونييتف هللا ليبس ىف متبرض اذإ اونمآ نيذلا امأاي» ىلاعت هلوق

 مكتاقي ملو مكلزتعا نمل اولوقتال : ىنعملان وكي نأ : ىناثلاو . هربظأامهنم اولبقاو اوفك نكلو هلام

 *ىرق : فاشكلا بحاص لاق ..ةمالسلل تلاط لزتعملا نالةمداعنلا ن اذه لصأو ا 22

 . كنمؤنال ىأ هنمآ نم ميملا حتفب (انمؤم)

 : تاياور ةبآلا هذه لوزن ببس ىف (ةثلاثلا ةلأسملا 9

 ؛ هريغ هموق نم مسي ملو لسأ كدف لهأ نم لجر كيب: نب سادرم نأ (لوالا ةياورلا )

 قبو موقلا برهف « ةلاضف نب بلاغ مهريمأو هموق ىلإ ملسو هيلع هلا لص لوسرلا ةيرس تبهذف
 قبك ااوربك وب اوف الت ايلف ليلا نم هلاوقاغ لإ ةميح الأ ليتنا عاين حا سس ا

 )رريجلاف عهد قاليو نو[ نيرةماظل ةاكك د مكيلع مالسلا هللا لوسر دمحءتلاالإهلإال : لاقو «لزنو

 ىلع ةيآلا أرق مث « هعمام ةدارإ هومتلتق : لاقو ًاديدش ًادجو دجوف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاز اف ةماسأ كاق.ا:هتلاالإ كلخل هلتءدت و:تفكف :كاقف <« ىلوفحتسا لاول زين ةيا ل كا اكل

 . ةبقر قتعأ :لاقو ىل رفغتسا مث , ذئمويالإ تلسأ نك أ مل نأ تددو ىتح اهديعي
 ؛ مالسالا ةيحتب هأيفخ طبضأللا نب ماع هيل ةماثج نب لحم لتاقلا تأ «ةيناثلا ةياورلاإ)

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بضغف ؛ هلتقف مهسب هامرف ةيلهاجلا ىف ةنحإ هنيبو ملح نيب تناكو

 لاقف تارم ثالث ضرالا هتظفلف هونفدف تامىت>مايأ ةعبس هب تضماف «كلهللا رفغ الد لاقو

 بنذلا مظع مكيري نأ دارأ هللا نكلو هنم رش وه نم لبقتل ضرألا نإ» ملسو هيلع هللا لص ىنلا

 ؛ ةراجحلا هيلع قلت نأ صأ مث «هدنع

 لوسراي تلقف : لاق ةماسأ ةعقاو لثم هل تعقو دق دوسألا نب دادقملا نأ (ةثلاثلا هياورلا ١

 لاقف ”ةرجشب ذالمُث فيسلاب ىدي ىدحإ برضف ىناتاقف رافكلا نم الجر تيقل نإ تيأرأ هللا

 هنإ هللا ,لاوسازاببتلقق ةنلغقتال هللا:لوملو لاق كلذ كقيدتلا كوش هاه اق لاك تتلا

 هتلزنم تنأو هلتقت نأ دعب كتلزنمب هناف هتلتق ناف هلتقتال» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف , ىدي عطق
 مدحأ ع رشأ اذإ» ِلسو هيلع هللا لص لوسر لاق لاق ةديبع ىبأ نعو «لاق ىتلا هتك لوي نألبق

 لافقلا لاق «رلا هنع عفريلف هللا الإ هلإال لاقف هرحن ةرقن دنع هنانس ناك ناف لجرلا ىلإ خرلا

 اهنأ نظي قيرف لكن اكف , اهرسأب ابعوقو دنع تلزن اهعلف تايورلا هذه نيب ةافانمالو : هللا همر

 .ملعأ هللاو هتعقاو ىف تلزن

 اوجتحاو اهولبق ءاهةفلاف ؟ ال مأ لبقت له قيدنزلا ةبوت نأ ىف اوفلتخا (ةعبارلا ةلأسملا)

 تس بجوأ لب هريغ نيبو قيدنزلا نيب ةبآلا هذه يف قرفي ل ىلاعت هناف ةيآلا هذه : لوألا : هوجوب هيلع



 ةيآلا«اونيبتق هللا ليبس ىف متب رض اذا اونمآ نيذلا اهمأاي» ىلاعت هلوق 0

 ان

- 
 2 لم

 - 0 را ذآ ةرتو م ل 6 6 /

 را "اورق هلا لبيس ىف مبرض اذإ | اونمآ يذلا امأ 1

 ل مارا لس 6 دس دع دج رعرم

 انمؤم تسل مالسلا ل [- |

 (/اونييتف هللا ليبس ىف متبرض اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي ) ىلاعت هلوق

 هيف تبثتلاب نيدهاجما ىمأو : نينهؤملا لتق جرحت ىف ةغلابملا ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ معا

 عم باطخ ةمدقتملا ةيآلا نأ ىلع لدت ةغلابملا هذهو « فيعض لادا امارح امد يك رق

 : لئاسم هيفو نينمؤملا
 ءاتابث تبث نم (اوتبثتف) تارجحلا ىف كلذكو انه ىئاسكملاو ةزمح أرق (ىلوألا ةلأسملا))

 , مادقالا فالخ هنإ : لاق تيبثتلا حجر نف « نابراقتم ناينعملاو « نايبلا نم نونلاب نوقابلاو

 ناكف «نيييتلا تيبثتلا نم دوصقملا لاق نييبتلا حجر نمو « ةلجعلا كرتو ىنأتلا ةيآلا ىف دارملاو

 برضلا نم هلصأو « داهجلا وأ ةراجتلل رفسلاب اهبف ,ريسلا هانعم برضلا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 برضلا كلذ دنع هدي ةكرح تناك اناسنإ برض نم ناف ريسلا ىف عارسالا نع ةيانك وهو «ديلاب

 ىأ (هللاليبس ىف متبرض) ىنعمو : جاجزلا لاق . ريسلاىفعارسالا نع ةيانك برضلا لع « ةعيرس
 ظ . داهجلا ىلإ مترسو متوزغ

 4( ًانمؤم تسل ملسلا كيلا قلأ نمل اولوقت الو إل ىلاعت لاق مث
 اوملستساىأ (ملسلا ذئموي هللا ىلإ | ردا ور لوف همر :نيلسل الإ مدلستس وو تاج 2 دارأ

 وه نوكي ىذلا مالسلا دا رملا نوكي نأ : امهدحأ : ناينعم هلف فلأألاب مالسلا أرقنمو « مألل

 اردخأل فيسلاب هيلعاومدقتف ًاذوعت اهاق امإ هنإ ةيحتلا هذم مايح نمل اولوقتالىأ نيبلسملاة يحن



 يك

 همزتلا..ةظوفحم لقنلاو عبطلا قوقح

 ةيرصملا ةيببلا ةعبطملاب عبط
 ةيداليم 99١غ ل ةيرجم 110١
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