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 تو ةيآل «ميظعلا شرعلا بر وهو» ىلاعُت هلوق

 هناحبشتاهّللاو ٠ لطاب هب لوقلا نأ ءافخ الو  ةجح هنوك نع هجرخم كلذو ((نارقلا لإ دافقلاو

 . هدارمب ملعأ ىلاعتو

 . ركشلاو دخلا هللو ةروسلا هذه 1

 ةثاتسو ىدحإ ةنس ناضمر نم رشع عبارلا ةعمجا موي ىف اهريسفت نم هللا همحر فلؤملا غرف

 . نيعمجأ هو هلآو دمع انديس ىلع ةالصلاو هدحو هلل داو

 ىلاعت هلوق هلوأو «رشع عباسلا ءزجلا ىلاعت هللا ءاش فنرإ هيليو « رشع سداسلا ءزجلا مث

 هل01 لع هللا ناعأ . ضو ةرو لوأ ف «يكحلا باتكلا تايآ كلت رلاإ



 ةيالا «تلكوت هيلعوه الإ هلإال» ىلاعت هلوق ازال

 بلق فل خدي ل, فيلاكتلا هذه اولبقي ملو اوضرعأ ول رافكلا نأ نايب ةيآلا هذه نم دوصقملا

 تاماقم ىلإ هلاصيإ ىفو ؛ ءادعألا ىلع هرمدن ىف هيفاكو هبسح هللا نآل , فسأ الو نزح لوسرلا

 تاكل 9 220 ”ئدامالا نوكيا نأ كج و وه الااهلإ ال ناكاذا و' مىهالإ هلإ الز 86و .ءالآلا

 3و رعأو ”ةلامشرلا هذه ىلطرأ ىذلا وه: ناك اذاو © وه الإ تاثادحلا نم .ىعل"ثدخم الو

 . هنم ةيقت م ةنوعملاو هيلع ةرصنلا تناك غيلتتلا

 ء ميظعلا شرعلا بر وهو هيلع الإ لكوتأ ال ىأ رصحلا ديفي وهو ( تاكو هيلع لاق 5

 لقعلا ىف رثؤملا ةلالج زوهظناك« مركأو مظعأ ناثآلا تناك ايلك هنأ ركذلاب هصيصخت ىف تبسلاو

 ميظعت هركذ نم دوصقملا ناك شرعلا وه ماسجألا مظعأ ناك املو « مظعأ رطاخلاو

 . هناحبس هللا لالج

 هرك ذ نكمي فيكف ةعيرشلا توبث دعبالإ هدوجو فرعي الف سوسح ريغ شرعلا :اولاق ناف

 ؟ ىلاعت هللا ةمظع حرش ضرعم ىف

 اوناك مهنأ اضيأدعبيالو ؛ ىراصنلاو دوهيلانم هوعمسرافكلاو روهشمرمأش رعلا دوجو : انلق

 لاق . هناحبس برلل ةفص نوكيل عفرلاب (ميظعلا) هلوق أرق نم سانلا نمو مهفالسأ نم هوعمس دق

 الأ شاول |ةفض اح نفقا لوأ ىل اعن هنن ةفص مظعلا لعج نآل , بجيأ ةءارقلا هذهو : ركب وبأ

 وهامىلع هبناوجعاستاو همج> مظعو همرج ريك |مظعدن وك ند دارملانأاك. شرعلل ةفص هانلعجناف

 ةرارللا ان ةفظنلا نم دا رللا ناك قنات هب ةفض هانلخج 1ن] و راتخالا قر برركذم

 لثت نأ نع)اهازنم هتاوكاو.ء ةردقلاو معلا لاكو « ضاعبالاو ءازجالاو ةيمجحلا نع سيدقتلاو

 لزنأامو ؛ نآرقلا نمهللا لزنأامرخآ ناتي آلا ناتاه : نسحلالاقو . مابفآلا هيلا لصتوأ ماهوألا ىف

 لوق وهو « ناتيآلا ناتاه لجو زع هللاب ادهع نآرقلا ثدحأ : بعك نب ىبأ لاقو . نآرق امهدعب

 نوعجرت اهوي اوقتاو) ىلاعت هلوق نآرقلا نم لزنأاه رخآ : لوقي نم مهنمو « ريبج نب ديعس

 . (هللا ىلإ هيف

 ًادحأ تك رتام باذعلا ةروسىهو « ةبوتلاب ةروسلا هذه نومست متنأ : لاق هنأ ةفيذح نع لقنو

 . اهعبر نؤرقتام هللاو ءهنم تلانالإ

 ةدايزلا قرطت ىلع اليلد كلذ ناكل كلذ انزوجول انآل ء اهي ذكست بحي ةياورلا هذه نأ ملعا



 ا ةيآلا للاى سح لقف اولوت ناف» ىلاعت هلوق

 هم دز عي ةهدكر سامع هلل رلس 6 هس

 شرعلا بروهو 524

 لود مظعلا

 لوصو نع هتزعم ةديدش : هانعم (متنعام هيلع زيزع) هلوق نوكب ريدقتلا اذه ىلع نأ ملعاو

 صير1لا : ءارفلا لاق . رازركستا"لصحبال ريدنقتلا اذهب و. ٠ مكيلا ةرخآلاو انندلا تاقآ: نم ءىث

 . ةدئافلا نع ولخلا' بجوي هنالل : ديعب اذهو : رانلا اولخدت نأ كيلع حيبحش هنأ : هانعمو « ميحشلا

 : امهنع هللا ىضر ساع نبا لاق 7-0-0-5 (ةسماخلاو ةعبارلا ةفصلاو ل

 الاؤس انهه قب . هئامسأ نمنيمساب ىلاعت هللا هأمس

 فيلاكتلا نم عاونأب ةروسلا هذه-ىف مهفلك دقو « كاذك نوكي فيك ( لوألا: لاؤسلاإل

 ؟ ىلاعت هللا دنع نم قفوملا الإ اهلمحت ىلع ردقبال ىتاا ةقاشلا

 مهب لعف امإ هنأ : ىنعملاو.« قفشملا بالا قذاخللا بيبطلا لثم ىندملا اذمل انبرضض دق' : انلق

 . ديلا باوثلاب اوزوفيو ؛ دبا باقعلا نم اوصلختي كلذ

 لاقي نأ' ككض ور قيننلا | ةدهف (مكيلع صيرح ممتنعام هيلع زيزع) لاق امل «ىناثلا لاؤسلا)

 (ميحر فؤر نينمؤملاب) لاقو قسنلا اذه كرت لف « نينمؤملاب يحر فور

 . نينمؤملاب الإ هلةمحرالو ةفأرال هنأئنعمرصحلاديفي (محر فر نينمؤملاب) هلوقزأ : باوجللا
 ظيلغتلا نم ةروسلا هذه ىف دروام ردقل متملاك اذهو « ةمحرو ةفأر مهياع هل: سيلف ناورفاكلا:امأف

 . نيقفانملاونيرفاكلا ىلع ظيلختلا كلذ نأ الإ ظيلغتلا ف ةروسلا هذه ىف.تغلاب:نإو ىنإ : لوقي هناك

 ..قسنلا كلذ نع لدع ةقيقدلا اهذهلف.«طقف .نينمؤملاب ةصوصخف ىقأرو ىتجحر امأأو

 بر وهو تلكوت هيلع وهالإ هلإ ال. هللا ىسح لقف اولوت فنافإ ىلاعت هلوق

 عملا
 : ليقو . كنعاوضرعأىأ (اولوت) ليق مث . نيقفانملاو نيكرشملا ديري «اولوتنافإ) هلوق امأ

 لوب رع اًولؤت:: ليقو. : ماللسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا قيدصتو ىلاعت هللا ةعاط نع اولوت

 نأ لعاو . داهجلا ىف كترصن نع اولؤت : ليقو ٠ ةروسسلا هذه ىفا ةروكذملا ةقاشلا'فيلاكتلا



 ةنآلا «ميحر فؤر نينمؤملاب مكيلع صيرح-» ىلاعت هلوق اف

 هلوقك ملثم رشب هنأ ديري : لوألا : هوجو هريسفت ىفو (مكسفنأ نم) هلوق (ىلوألا ةفصلا)

 ناك ول هنأ دوصقملاو (مكلثم رشب انأ امنإ) هلوقو (مهنم لجر ىلإ انيحوأ نأ ابحي ساثلل ناكأ)

 : يناثلاو . ماعناألا ةروس ىف هريرقت رمام لع : سانلا ىلع هببسب رمآلا بعصل ةكئالملاهرسنج نم

 مالسلا هيلعىنلا تدلو دقو الإ ةليبق برعلا ف سيل : سابع نبا لاق برعلا نم ىأ (مكسفنأ نم)

 ةيناطحقلا هنويناعلاو . ةيناندعلا ,ه نويعيبرلاون وير ضملاف :اهيناميواهعيب رواه رضم : تادجلا ببسب

 بيغرتهنم دوصقملاو (مهسفنأ ندالوسر مهيف ثعب ذإ نينمؤملا ىلع هللا نم دقل) ىلاعت هلوق هريظنو

 وهف ايندلا ىف ةعفرلاو ةلودلا نم هل لصحام لك: محل ليق هن أك« هتمدخب مايقلاو « هترصن ىف برعلا

 نال كلذو « مرحلا لهل ب اطخ (مكسفن أن م) ثلاثلاو . مكبسن نمو .كنم هنآل ؛ 1 رخفلو كزعل بيس

 مهتامهم حالصاب نوموقيو مهنومدخب ارناكو « هتصاخو هللا لهأ مرملا لهأ نومسي اوناكبرعلا

 هتمدخىف نولساكتت مف « هئابآو هفالسأ ةمدخ ىف نيدهتجم نيدجم همدقم لبق تنك : برعلل ليق هنأاكف

 ؟ هفالسأ ىلإ ةعفرلاو فرشلا ىف هل ةبسنال هنأ عم

 نم وه : لبق هناك « هتراهط ىلع هيبنتلا ةفصلا هذه ركذ نم دوصقملا نأ ( عبارلا لوقلاوإل

 تافآلا عفد ىلع اصيرح هنوك نوفرعتو « ةنايصلاو فافعلاو ةناماألاو قدصلاب هنوفرعت كت ريشع

 ”ىرقو . يلع هللارعنمظعأ نم نوكي هتفصو هتلاح هذه نم لانمرإو : كيلا تاريخا لاصيإو منع
 امهنعهللاىضر ةشئاعو ةمطافو هللا لوسر ةءارقىه : ليقو ؛ كلضفأو مكفرشأ نمىأ (مكقأ نم)

 ىه ةزعلاو « ديدشلا بلاغلاوه زيزعلا نأ معا (متنعام هيلع زيزع) ىلاعت هلوق «ةيناثلا ةفصلاإ)

 ابعفد ىلع ردق ول ذإ اهعفد نع ًارجاع ناكهنأ فرع ناسنالا ىلإ ةقششم تلصو اذاف . ةدشلاو ةبلغلا

 . ناسنالا ىلع ةبلاغ تناكاهنأو . اهعفدنع ًازجاع ناك هنأ لع ؛ اهعفدي مث يف, عفدلا كاذىف رصق امل

 تتعب لجرلا تنع : لاقيف تنعلا امأو ؛ اذه ىلع رع : لاق ءىث ناسنالا ىلعدتشا اذإ تبسلا اذبلف

 (مكنم تنعلا ىشخ نمل كلذ) ىلاعت هلوق هنمو ءاهنم جورخلا هنكميال ةدشو ةقشم ىف عقو اذإ ع

 هيلعزيزع : ىنعملاو ؛ عفر عضوم ىف (متنعام) هلوق ىف (ام) ءارفلا لاقو (متنعال هللا ءاشولو) هلوقو

 لسرأ امنإ وهو ؛ىلاعت هللا باقع هوركم عفدلاب هراكملا ىلوأو : كهوركم هيلع قثي ىأ ؛ مكتنع

 . هوركملا اذه عفديل

 دارملا لب « مهتاوذب العتم نوكي نأ عنتمب صرحلاو (كيلع صيرح) هلوق (ةثلاثلا ةفصلاوإل

 . ةرخآلاو ايندلا ىف مكيلا تاريخلا لاصيإ يلع صيرح



 فو ةيآلا «مكسفنأ نم لوسر مءاج دقل» ىلاعت هلوق

 5 20 ا د
 هل صرخ محام يح روع مسالا ال

 يل مى ع ه6

 »١١8« محَر فوهر نيسوللا

 هنأ ق#إ نب دمح نع لقتام ةيآلا ثحابم نم قب امو , تاياغلا ىلعأ ىلإ حوضولاىف غلبف « صنلا

 انيضقدق اولوق ركل « مهءولق هللا فرصاوفرصنا اموق ناف « ةالصلانم انفرصنا اولوقتال : لاق

 كلت: ف ييغرتلاو ٠ ىثينيال اهف ةدزاولا ةظفللا هذه كرتب لؤافتلا هنم دوصقملا ناكو ؛.ةالصلا

 اوحتاو"ضرالا ا ةالصلا تيضق اذاف) لاق ىلاعت هناف ,ريخلا ىف ةدراولا ةظفللا

 (هللا لضف نم

 نينمؤملاب مكلع صيرح متنعام هيلع ديزع مكسفنأ نم لوسر ؟ءاج دقل ل ىلاعت هلوق
 (ميحر فؤؤر

 : لئاسم هيف

 ىلإ ةروسلا هذه ىف غلبي نأ مالسلا هيلع هلوسر رمأ امل ىلاعت هنأ لعا (ىلو الا ةلأسملا)

 ةةماركتلاو قيفوتلا هوجويىلاعت هللا هطخ نملالإ ءابلمحت رعي ةبعص ةديدش'ةفاش كفقللاكت قالا

 لصح !ءلكف ؛ مكنم لوسرلا اذه نأ وهو . فيلاكتلا كلت لمحت ةلوهس بجوي امب ةزوسلا متخ

 هتبغر مظعتو ؛ررض هيلع قشي لاح هناف اضيأو . كيلا دئاع وهف اننذلا' ف فرشااو لا نمد

 بيبطلاو ؛ كةح ىف ميحرلا باللاو قفشملا بيبطلاك وهف ؛ كيلا ةرخالاو ايندلا ريخ لاصيإ ىف

 , ةقاش تابيدأت ىلعمدقأ امبر محرلابآلاو « اهلمحت رسعي ةبعص تاجالع ىلع مدقأ امبر قفشملا

 ؛ ةلمحتم ةملؤملا تاجلاعملا كلت تراص . قفشم بالا نأو , قذاح بيطلا نأ فرع امل هنأ الإ

 ع ف ع0 متفرع امل انهه اذكف . ناسحالا ىرجب ةيراج تاييدأتلا كلت تراصو

 اهولرقيمل ناف مالسلا هيلعلوسرال لاق م: ريخ لكب اوزوفتل ةقاشلا فيلاكتلاهذه هنم اولبقاف « هللا

 هللا ىلإ كرومأع مج ىف عجراو هللا ىلع لوعو مهلا تفتلتالو مهكرتاف اولوتو اهنع اوضرعأ لب

 ةروسلا هذه ةماخلا هذهو (ميظعلا شرعلا بر وهو تاكوت هيلع وه الإ هلإال هللا ىسح لقو)

 . لاهكلا ةياهبنو نسحلا ةياغ ىف تءاج

 , تافصلا نم عاونأ ةسمخي ةيآلا هذه ىف لوسرلا فصو ىلاعت هنأ ملعا (ةيناثلا ةلأملا)



 ةيآلا «نوهقفيال موق مهنأب مهسولق هللا فرصو ىلاعت هلو# 22027 ع
 ,دجسملا نمجورخلا اودارأف « اهعامسنم اوذأت ةروسلا كلت اوعمس اذإ اوناكمهنأ : ىناثلاو ؟ دج

 كا 3 5 اوج رختالف وأ رذإ ىعل (دحأ نم : رب له) ضعبل مهضعإ) لاقذ

 ةجوناإهحا ولوةتنأ منكم (دحأ نم؟ اريله) كلاثلاو ؟ءاذنالا اذهنع اوصلختتل «قجسملا نم

 نم مهره سفن دا 7 نوك نأ لك 0 رصنا مث) ىلاعت لاق . دجسملا نم جورخلا انيلع

 هيف نعطلا ىلإ نآرقلا عامتسا نع اوذفرصنا 35 4 دار نأ زوو ٠ نآرقلا عامتسا و ىحولا ناك

 مهناكم ىف اوتنث نإو

 مهنف ةروس هلام اذإو) هلوةىهو ةمدقتملا ةنآلا نيدو ةيآلا هذه نيب توافتلا ام : ليق ناف

 (ًانامإ هذه هتداز 5 لوقي نم

 ىكح ةبآلا هذهىفو (اناميإ هذه هتداز مكيأ) موق اوركذ مهنأ مهنع ىح ةيآآلا كلت ىف :| ا

 . رارفلا اوبلطو : ؤزحلا ليبس ىلع ضع ىلإ مبضعب رظنب اوفتك | مهنأ مهنع

 ىلاعت هنأ ىلع هب انباحصأ جتحاو (نوهقفيال موق مهنأب مهبولق هللا فرص) ىلاعت لاق مك

 دئشر لك نع : امهنع 50 نبأ لاق « هيف حيحص وهو هنع مثدصو نامبالا نع مهفرض

 هللا مهلضأ : جاجزلا لاقو « مهرفكب اهيلع عبطو مهمولق هللا فرص : نسحلا لاقو ؛ ىدهو ريخو

 (نوفرصي ىنأ) لاق فيكف ناكل نع مهفرص ىذلا وه ىلاعت ناك ول : ةلزيعملا تلاق : ىلاعت

 فرمصلا اذه نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ : ىضاقلا لاق ؟ نامبالا نع فارصنالا ىلع مهبقاع فيكو

 ناكل , كاذك ناكول هنألل «ةبوةع نوكيال نامبالا نع فرصلاو « مهفارصنا ىلع محلل ةبوقع

 كلذ زنو#و : ناكألا نع لسانلا فارشب مهرمأي نأ زوج دودحلا ةماقاب هان ذآ نأ زو

 ىلاعت هنأ : امهدحأ : نيهجو لمتحي فرصلا اذه : لاق مث . لوسرلا هب ءاجامب قثويال نأ ىدؤي

 نم اهب صتخي ىتلا فاطلالا نع مبفرص : ىناثلا . ديكحلاو مغلا نم مهثروأ امب مهبولق فرص

 : ىدتهاو نمأ

 حيحصلا هجولا أ و2 0 همك 8 1 رهاظ ىضاقلا اه 0 ىلا هوجولا هذه 3[ 8 تاواو

 ناحجر مزل الإو : ىعادلا لوصح ىلع فقوتي لعفلا نأ ره« ميلس لقع لك هتحصب دبشي ىذلا

 مزلالإو دبعلانم سيل ىعادلا كلذ لوص>و . لاحت وه 00 لع نكمملا قرط دِحأ

 « رفكلا ىعاد هبلق ف لصح اذإ رفكلا ىلع مدقيام:إ دبعلاف . ىلاعت هللا نم وه لب . لساستلا

 ناتملا بناج 0 باقلا كاذ فرصنأ عادلا كاذ لصح اذإو 2 ىلاعت هّللأ ند لوصحلا كِلْذَو

 اذه ىلع قيطنم وهو ىعطق ناهربب ررقم مالك وهو باقلا فرص نمد دار اوهاذهف 2 قمكما ىلإ



 سع مدس رسال سارع واب 2 محب يت 060 6

 مر له ضعب ىلإ مهضعب رظن ةروس تازنا ام اذإو

 د 2-هدءاوه مودع 52752 هرم جاها سا 2 ا 6

 1١7١ نوهقفي ال موق مهناب مممولق هللا فرص اوفرصنا

 هلوق ىفليلخلا نعهيوبيس لاق هيبنتاا ليبس ىلع باطخوهو « نيقفانملاركذب لصتمورف . فطعلاواو
 . اذكو اذك ناكف ءام ءاملا نم هللا لزنأ هنأ : ىنعملا (ءام ءامسلا نم لزنأ هللا نأ رت ملأ)

 امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق : لوألا : ًاهوجو ةنتفلا هذه ىف اوركذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 « ضرملا كلذب نوظعتيالو قافنلا كلذنم نوبوتيالم“ ؛ نيترموأ ةرم ماعلك ىف ضرملاب نونحتمب

 ًانامإكلذهديزيف . هللا ىدينب هفقومو هيونذزكذتي كلذ دنع هناف...نض رماذإ نوما كلل ذب عتب اك

 دهاجيلاق : ىتاثلا . هللا دنعزم ناوضرلاو ةمحرلا ديزا هقاقحتسال ًابسكلذ ريصنف « هللانم ًافوخو

 داهجلاو وزغلاب ضأىلاعت هناف داهجلاووزغلاب ن ونتفي : ةداتقلاق : ثلاثلا . عوجلاو طحقلاب(نونتفي)

 عم وزغلا ىلإ اوبهذ نإو : حيبقلا ركذلاو ىزخلاو نعللاب سانلا ةنسلأ ىف اوعقو اوفلخت نإ مهف

 لتاقم لاق : عبارلا . ةدئاف ريغ نم بهنلل مهاومأو لتقلل مهسفنأ اوضرع دق اوناكنيرفاك .مسنوك

 ناكفنعطلاب لوسرلاركذ ىلع نوعمتجي اوناك مهنإ : لبق مثرفك ومهقافنراهظاب هلال وسر مهحضفي

 ؛ اهلع مهجواوم 4 ةثداحلا كلتركذي ناكف « هيف هولاق امب هربخيو هيلع لزني مالسلا هيلع لي .ج

 . نورجزني الو «نوظعتي اوناك اف مهظعيو

 فرص اوفرصنا مث دحأ نم كاري له ضعب ىلإ مهضعبرظن ةروس تازنأا» اذإو إل ىلاعت هلوق

 « نوهقفيال موق ممن 1 هللأ

 نقفانملا "5 لع ةلمتشم ةروس تل الك هنأ وهو. نقفانملا ىزاخع نرخ عون اذه ن أ لعا

 نمطلا ىلعالاد ًاصوصخم ًارظن ضعب ىلإ مهضعبرظنو ؛ اهعامتنم اوذأتاهوعمسو ؛ مهحتاضفحرشو

 لعةلمتشملا ةروللاب اضتخم كاذ نوك ل 5 لمتعو. اماشريمحو اه ءارتسالاو را

 اوذخأو اهيف اونعطو ام اؤزهتسا ةروس اوعمس الكف ؛ 00 نوفختسي اوناكلب نيقفانملا حلاضف

 ول ح1 نم مكاري له ضعبل مهضعب لاق مث ؛ءزحلاو نعطلا ليبس ىلع كحاضتلاو ضاغتلا ىف

 ديدشلا راكنالا نم نطابلا ىفام ىلع لاد رظنلا كلذ نأ : لوألا : هوجو هنف اذهو؟دحأ نم 0

 قافنلا ىلع ةلادلا لاوحالا كلتو رظنلا كلذ نيملسملا نم د-أ ىر. نأ اوفافع « ةماتلا ةرفثلاو

 كرنضل لكشلا اذهو رظنلا اذهىلع دحأ كارول ىأ (دحأ نم كاري له) اولاق كلذ دنعف ء رفكلاو

 ل 2



 ع _. - 30 1 3 . 07 ٠.٠

 ةيالا 6 ةرم ماع لك ىف نوذتفي 0 نوري الوأ» ىلاعت هلوق 27

 6 ا كسك رس م 0-2 00 0-3 - 0 ع 0ع ها ح2

0 5 2552© 

 كلا نإ هنكع هسنا نع انلسملا قاب ةلازإ' داارأ اول داوطقملا ناننالا نأ هيلع لئلدإ]و . رفعلا

 لولا |ذك و : هقيفن عابلا 1 هنكع الفي ءدشل ا ةائسملا ةيلقلا ةلاخ لا امأ و دنسحلاب ةرعشملا لاعفألا

 لكلل لضاح ةردقلا لصأ ناف ؛ ريغ قلخاو « ريغ لعفلاو « ريغ ةردقلا لصأف قالخألا عيمج ىف

 ةفوصوملا ايندلا بح نع ةيقنلا ةرهاطلا سفنلا نأ لصاحلاو . نوتوافتم اف سانلاف قالخألا امأ

 كك الراو كحل ذا زال اطيرف اهعاش قام ةرودلا كعمساؤ] ةرخذلا و لاتعت لأ بح ءالتتساب

 ةلفاغلا اهتاييط ىف ةبغارلا امتاذل ىلع ةكلابتملا ايندلا ىلع ةصيرحلا سفنلا امأو ءايندلا نع هترفنو

 لتملل ا ضي رعتو داهجلا ىلع ةلمتشملا ةروسلا هذه عع اذإ 4 ةرخاآلاو كاك هللأ يح نع

 بجوم رفاكلا اذه قح ىف ةروسلا هذه لازنإ نأ تبثف . هرفك ىلع ًارفك دادزا ببنلل لاملاو

 ىلع لدي كلذو رفاكلا بلق ىلعرفكلا ةيوقت ىف ايس اه ازنإ ناكف « سجر ىلع ًاسجر ديزب نآأل

 - اردكلاو ىلا قف ةنماباو دلشرلاو نامعألا نع هعنعو ناسنالا دّصي. دق ىلاغت .ةنأ انركذام

 راشبتسالا : ىناثلا .ةدكؤم ةلص (ةروس تلزنأاماذإو) هلوقىفام : لوألا : ثحابم ةيآلاىف 0

 بلطي ركذتلا كلذ ديدجب ةطساوب وهف 04 ةراشلا كاع ةبلا كلل ركزت لك هنا 0 ةراشلا اون

 اهبضرُ 2 ضرصافل حورلانأ ىلع لدبي (ضرد مهبولقىفنيذلا ام كارز هلوق : - كلل )اغلا . ةراشبلا ديد

 ؛ معأ هللاو . ةلضافلا قالخألاو ملعلا اهتتحو ؛ ةميمذلا قالخألاو رفكلا

 (نوركذي مالو نوبوتيالمث نيت وأ ةرم ماع لك ىف نونتفي مهنأ نوريالوأ) ىلاعت هلوق

 ىلع لدي كلذو ؛ نورفاك مثهو نوتومب ضرم م-مولق ىف نيذلا نأ نيب امل ىلاعت هللا نأ معا

 : لئاسم هيفو ايندلا باذع نع نيترم وأ ةرم ماعلك ىف نوصلختيال مهنأ نيب ؛ ةرخآلا باذع

 نع ًاربخ ءايلابنوقابلاو « نينمؤملل باطخلا ىلع ءاتلاب (نورتالوأ) ةزمحأرق (ىلوآلا ةلأسملا)

 «ريدتلاو رظنلا نع نيقفانملا ضارعإ ىلع اوهنن نينمملا نأ ىنعملا ناك ةبطاخملا ةءارق لعف : نيقفانملا

 نم مهقح ف ثدح خي رابتعالا نع ضار علا نيقفانملا عي رقت ىنعملا ناك« ةيياغملا ىلع 1 نمو

 : رايتعالل ةيجوملا روما

 ىلع تلخد ماهفتسالا فلأ هذه (نوريالوأ) هلوق : هللا همحر ىدحاولا لاق «ةيناثلا ةلأسملا)



 ”عاإ ةيآلا «ضرم مهبولقيف نيذلا,امأو» ىلايعت هلوق

 نف « ةروس تلزنأ ام اذإو :لاقف ةحيبقلا محلابعأر كذونيقفانملا ىزاخم ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 « ضعبل نيةفانملا ضعب لوقي : مهضعب لاقفاوفلتخاو ؟اناميإ هذه هتداز مكبأ لوقي نم نيقفانلا

 مهضرغو نيبلسملا نم ماوقأل هنولوقي لب : نورخآ لاقو « قافنلا ىلع مهمو# مهتييثت مثدوصقمو

 هلمح نكمي الو . لمتحيلكلاو « ٌؤزهملا هجو ىلع هوركذ لب : نورخآ لاقو . نامبالا نع مهفرص
 ببسإ نينمؤملل لصح هنإ لاقف باجأ ىلاعت هنإ مث . مومعلا ديفتال لاخلا ةناكح نآل ؛ لكلا ىلع

 : والاف ؟:نينماوملل لطخ كل! انأ':ناّرمأ اضنأ "ني زفاكلا لضحو : نازمأ ةروملا ظل

 مالكلاو « هللا دنعزم قد اهنأب اوفرتعيو اهم اورقي نأ نم الوزن دنع دبال ذإ اناميإ ممديزت اهتأ وه

 مهل لصحب ام : ىتاثلاو . ءاصقتسالاب لافناألا ةروس لوأ ىف هانزكذ دق هناصقنو نامالا ةدايز ىف

 رصنلا نم ايندلا ف لصحيام ىلع هلمح نم مهنمو ٠ ةرخآلا باوث ىلع هلمح نم مهنف . راشبتسالا نم

 هنأ ثيح نم ةدئازلا فيلاكتلا كلت ببسب لصاحلا رورسلاو حفلا ىلع هلمح نم مهنمو « زفظلاو

 : نينمؤملا ىف نيروكذملا نيرهآألل نيلباقم نيرهأ نيقفانملل عمج مث « باوثلا ىف ديزم ىلإ هب لسوتي

 سجرلانم دارملاو (مهسجر ىلإ اجر مهتدازف) نيقفانلاىنعي (ضرم مهولق ىف نيذلا امأو) لاقف
 روسلاب نيبذكم اوناك مهنأ ىنعملا ناك لوألا ناك ناف ؛ ةمومذملا قالخألا وأ ةلطابلا تئاقعلا امإ

 نزول مضنا دقف ؛ ةديدجلا ةروسلا هذهب نيبذكم اوراص نآلاو « كلذ لبق ةلزانلا

 نآلاو : ديكلاو ركملا هوجو طابنتساو ةوادعلاو دسحلا يف اوناك مهنأ دارملا ناك ىتاثلا لاك

 . ةديدجلا ةروشلا هذه لوزن ببسب ةميمذلا قالخالا كلت تدادزا

 راشبتسالل داضالا رمآلاك ةلاحلا هذه نوكنتف ؛؛مرفك ىلع نوتومب مهنأ, (قاثلا رمآلاوإ)ل
 ةلاحلا نال كلذو ؛ ىلوألا ةلاخلا رم حبقأو أوسأ ةلاحلا هذهو ءنينمؤملا ف لصح ىذلا

 جتحاو. هيلع ممتوهو رفكلا ةموادم نع ةرابع ةلاحلا هذهو , ةساجرلا دايدزا نع ةرابع ىل قالا

 أولاق « هنع فرصيو نامالا نع دصيدق ىلاعت هنأ ىلع (مهسجر ىلإ ًاسجر مهتدازف):هلوقب انياحأ
 لوصح نأو ؛ م ولق ىف دقحلاو دسحلا لوصح ثروي ةروسلا هذه عاوس نأب انناع ناكل اتت ك]

 رفكلا كلذ بجويال ةروسا'كلت لوزن اولاقو اوباجأ ٠ ممولقفرفكلا ديزم ثروي دسحلاكلذ

 اهولعف مةساجرلا كلت نأ تبث . اناميإ اودادزاو ةرودلا كلت اوعمس نيرخآلا نأ ليلدب «.دئازلا

 3 مهسفنأ لبق نم

 ؛ ناميالابناج ىلع رفك-ا بناج حيج رتب لقتسد بيس ةروسلاهذه عامتسا نأ ىعدنال : انلق

 بجوي . ةنيعملا ةداعلاو نيعملا قلؤلاب ةفوصوملاو ةصوصخملا سفنلل ةروسلا هذه عامتسا لوقن لب



 ةيآلا ءاناميإهذههتداز يأ لوةينموهنف ةلوط كلارتأان اذإ و»ىلاعتدل وف 51

 2 262 2 ع6 0186282-21 هو 7 1 ال
 نذلا : اناميإ هذه هتداز مكيأ لوقب نما دب ةروم تاز :اام اذإو

 و 10 5 ه2 هما هود 07 ١
 ض ص مهيواق ىف نا او 2«( نورشبتسي د مهتدا ا

 0 م ا هس سر

 اهعضو نيغلا مف «تاغلا ثالث اف : 5 لاق « ةظلغ يف 0 ىلاعت هلوق 0

 ةلكطنااو فلق ظننا ةلطلدلا ]+ ةسظنلا, ةذئطلا نشكلاب «ةظاخلا: [فاشكتلا بخخاص.لاق أ. اًهنرلبكو

 8 اظيغ ليقو ةدش ليقو ةعاجيت لبق . ةظلغلا ريسفت ىف تارابع نيرسفملاو

 زوعرلا فدا نيثأت ئوقأ اهنأ اف ةدئافلاو « ةمقنلا لالحإ ىف ةدشا|ىهو « ةقرلادض ةظلغلانأ معا و

 فاطالاو قفرلا لل ةرات جاتحي دق لب ١ ادرطمنوكي ل بانلا اذه صاللانإ مث 5 حييبقلا نع عنملاو

 ىلع راضتقالا زوجي ال هنأ ىلع اهيبفت (ةظلغ مكيف اودجيلو) لاق ببسلا اذملو . فنءلاىلإىرخأو

 اذهو «ةظاغ مكف اودجول مكعئابطو مكقالخأ ىلع اوشتفول ثيح اونوكي نأو دبال لبق هناك

 . ةظلغ عون نع ولخي الف كلذ عمو « ةفأرلاو ةمحرلا هلاوحأ رثك أ نميف حصي ام مالكلا

 هل ةماقاب امإ كِلَذو : ندلا كلا ةوعدلاب لصتي ف ريتعلا امإ ةظلغلا هذ ص نأ معاو

 ةسلاجلاو ءارشلاو عييبلاب لصتي ف ظياغتلا اذه لصحب نأ أماف 2 داهجلاو لاتقلاب امإو 2 ةنيبلاو

 . الف ةلكاؤملاو

 ببسب لاتقلاو داهجلا ىلع همادقإ نوكب نأ دارااو («نيقتملا عم هللا نأ ودلعاو9 لاق م“

 ىلإ لام رس اذإو )2 هلاتق نع م خلا مالسالا لبق هز أذا 96 هاجلاو ناكل بلط يشل هّللأ ىوقت

 « ىلاعت هللا ح قفو ىلع مانغلا انخأ ودعلا اليك داروا 5 ةيزلا هلوبق

 وم نيذلا 0 انامإ هده هتدأز 3 لوشي نم مهف ةروس عل 8 اذإو) لاغت هلوق

 اوتامو مهسجر للا ذر مهمتدازف نصى ممولق ف نيذلا قلو كورشدتسإ مثو انامعإ مهتدازف

 (نورفاك مث و



 م" ةيالاءرافكلا نم مكنولي نيذلا اولتاق اونمآ نيذلا ا,يأ ايد ىلاعت هلوق

 مهنعهللاىضرةياحصلاو : ماشلا وزغىلإ مهنم لقتنامث برعلارئاس و زغىلإ مهنم لقتن ام « هموق براح

 عضاوملا نم وزغلاب ءادتبالا نإ : انلق امنإو . قارعلا اولخد مأشاا رهأ نم اوغرف امل

 توج رى لكلا ىواش املو :ةردخم هذحاو ةعفد لكلا .ةلباقم نأ: كوالا :.هودفوا لدا 1

 ؛ةوعدلا فاكرهاظ حجم برقلاو ؛ حيجرتلابجو ٠ عمجاعنتماو ةيراحناو رفكلا نم مهيفامل لاتقلا

 ليوا نضال ءادجالا كما نع ىلار فورا مالا ف نإ ىت لأ: تالا ٠ د5

 ترد الا ءاذج لآ نأ : قاثلاو ١ فارعأألاب ءاذدج الا جت مهملا اذهل ةديعبلا دالبلا ىلإ باهذلا نم

 ةقرفلا نأ : كلاثلا . لقأ تاوداألاو تالآلاو باودلا ىلإ ةجاحلاو : لقأ هيف تاقفنلا نآل ىلوأ

 نسوا نأ: عبارلا . ةنتفلل ىرارذلا اوضرع دقف دعباألا ىلإ برقألا نم اوزواجت اذإ ةدهاجلا

 دشأ مالسالا رادل مبضرعت ناكءايوقأ اوناكناف  ءافعض وأ ءايوقأ اونوكي نأ ام مالسالا رادل

 ناكءافعض اوناكنإو ؛ عفدلاب ىلوأ رثك الاىوقاألارشلاو , نيدعابتملا رافكللا ضرءتنم رثكأو

 ءادتبالا ناكف ؛ رسيأو برقأ ممثراسكن |ببسل مالسالازعلوصحو ؛ لبسأ مهيلع نيبلسملا ءاليتسا

 نم لاح ىلع هفوقو نم لبسأ هنم برقي نم لاح ىلع ناسنالا فوقو نأ : سماخلا . ىلوأ مهب

 مهلاو-أ ةيفيكب مهملعل لهسأ نيبرقألا ةلتاقم ىلع نيماسملا رادتقا ناك كلذك ناكاذإو « هنم دعبي

 دلب لك لهأ لغتشا اذاف « ةعساو مالسالا راد نأ : سداسلا : مثرك اسع ددعو مهتحلسأ ريداقمبو

 اذإ هنأ : عباسلا . رسيأ دوصقملا لوصحو « لبسأ ةنؤملا تناكر افكلا نم مهنم برقي نم لاتقب

 بجوف « ةلوهسلا ببس برقلاو « هميدق#ت بجو الودح رشي امهدحأ ناكو نابجاو عمتجا

 برقالاب ةوعدلا ىف أدتبا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انيب انأ : نماثلا . برقاألاب ءادتبالا

 ىلع سلج امل ىبارعالا ناف . كلذك تامهملا عيمج ىفو « برقالاف برقلاب !وزغلا ىفو « برق الاف
 «كيلي ام لك» هل مالسلا هيلع لاق ةدئاملا كلت نم ةديعبلا بناوجلا ىلإ هدي دمب ناكو ةدئاملا

 . بجاو برقألاف برقالاب ءادتبالا نأ لع هوجولا هذه تلدف

 اهيإ هنأ هلق ىف عقي دعب لان آل ء حلصأ دعبألا ىلإ برقألا نم ىطختلا ناكامبر : ليق ناف

 . انزو هل ميقيال هنأل برقآلا زواج

 ود ام حيجرت ىلع ةينبم ايندلا اصمو ؛ ةريثك تالامت>ا انركذامو ؛ دحاو لامتحا كاذ : انلق

 برقألا ةلتاقم نيب عمجا رذعت اذإ هانلق امنإ هانلق ىذلا اذهو : لقألا وه ام ىلع ةحلصم رثكأ

 ةيآلا هذه نأ تبثف , عما وه ىلو آلا نأ ىف مالك الف « لكلا نيب عمجا نكمز اذإ امأ : دعالا

 .ةّثلا ةخودلل



 ةيآلا «رافكلا نم متولي نيذلا اولتاق اونمآ نيذلا اهيأاي» ىلاعت هلوق <”

 2 6 هاه ا هَ

 ١١١« نيقتملا عم هللا ناااوءلعاو

 . مهربخ ملعلا لصحي ةعامج ةفئاطلا ن وك لطس

 ثيحملإ ةرثكلا ىف اوغلب مهلعاو فئاوطلا كئلوأ لوب لمعلا بجوأ ىلاعت هنإ : اولاق ناف

 مطلوب معلا لصحب

 ةفئاط لك عوجر ىضتقي كاذو مهموق ىلإ اوعجري نأ ةفئاط لك ىلع بجوأ ىلاعت هنإ : انلق

 . بولطملا ديفي كلذو ةفئاطلا كلت لوقب لمعلا بجوأ ىلاعت هنإ مث ء« صاخ موق ىلإ

 بوجو ىف كسمتتال انإ لوقنف . لوبقلا بحي مل نإو حصي «مسهموق اورذنياو) هلوق امأو

 ءانب « رذحلاىف ىلاعت هنم بيغرت (نورذحي مهلعل) هلوقب لب (اورذنيلو) هلوقب دحاولا رب لمعلا

 باوجلا جرخ باوجلا اذمبو « راذنالا كلذ قفو ىلع لمعلا باحيإ ىضتقي راذنالا كلذ نأ ىلع

 . هب لمعلا بوجو ىضتقيال ردقلا اذهو , فيوختلا نمضتي راذنالا : هلوق وهو ثلاثلا هلا و سنع

 قاخلا ةوعد ملعتلاو هقفتلا نم دوصقملا نوكب نأ بحي هنأ ىلع ةيآلا تلد 4 ةعبارلا ةلآملا)

 هقفتلاب مثمأىلاعت هنأىلع لدت ةيآلانآلا؛ مقتسملا طارصلاو ميوقلا نيدلا ىلإ مداشرإو « قحلاىلإ

 ةيصعملاو له ان ورذحي كئلوأو « قملانيدلاب مثورذنأ مهموقىلإ اوعجر اذإ مهنأ لجأل « نيدلاف

 طارصلاو ميوقلا جهنملا ٍلع ناك ضرغلا اذهل لعتو هقفت نم لكف . نيدلا لوبق ىف نوبغريو

 ةايحلا ىف مهيعس لض نيذلا الامعأ نيرسخاألا نم ناكنيدلاب ايندلا باطو هنع لدع نهو « مقتسملا

 . اعن2:نوتسح مهنأ نوبسحب مو ايندلا

 اوملعاو ةظلغ مكيف اودجيلو رافكلا نم مكنولي نيذلا اولتاق اونمآ نيذلا امأا: ١ ىلاعت هلوق

 «نيقتملا عم هللا نأ

 امم مث « ةفاك نيك رشملا لاتقب رمآألا لبق تلزن ةبآلا هذه : لاق هنأ. نسحلا نع لقن هنأ معا

 هنإ : اولاقو خسنلا اذه اوركنأ مهناف نوققحا امأو (ةفاكن يكر شملا اولتاق) هلوقب ةخوسنم تراص

 نأوهو : حلصألا بوصأألا قيرطلا ىلإ بابلا كلذ ىف مهدشرأ ةفاكنيكر شملا لاتقب نع اضل لاك

 اذه ىلع عقو ةوعدلا ىمأ نأ ست لأ 1 دعب الاف دنا اال غامتنم "ىو ة الاف: تقفل قادما

 مالسلا هيلع هنال بيترتلا اذهىلععقو تاوزغلارمأو (نيبرقألا كن ريشعرذنأ و ) ىلاعت لاق بيترتلا



 فذ ةيآلا «ةفئاط مبنم ةقرف لك نم رفن الولف» ىلاعت هلوق

 ؟ ناهز لكىف هقفتلل جورخلا بوجو ىلع ةيآلا لدتفأ : ليق ناف

 ناك مالسلا هيلع لوسرلا نامز ىفو ؛ رفسلا هيلع بجو رفسلاب الإ هقفتلا نع ري ىتم :انلق

 عرشو ديدج فياكت موي لك ثدحب ناك لب ', ةرقتسم تناك ام ةعب رشأأ نآل ”كلدت 01

 نكي مل نطولا ىف ملعلا ليصحت هنكمأ اذاف ؛ ةرقتسم ةعيرشلا تراص دققف اننامز ىف امأ . ثداح

 هب عفتنملا كرابملا علا نأ انيأر مرجال رفسلا ىلع اليلد ةيآلا ظفل ناك امل هنأ الإ ابجاو رفسلا

 .”رفسلا ىلإ قمل
 ناكلعفاا ىلع لخداذإ«الول» ةيآلا هذه ىف ةروكذملا ظافلألا ريسفت ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 مابفتسا وهو له ناتيلك اله نآل ءاله ىنعمالول نوكي نأزاج امتإو « الهلثم ضيضحتلا ىنعم

 وهو اللوك هيلع ذا كترع 'كتاكف" + لفت لقا 67 ا كرا كلن

 : تلق كن اكف ؟ اذك تلعف اله : تلق اذاف . دخجلاو ؛ ضرعلا : نيممأ نم بكم الهف  دحج

 لصح هنأ ىلع هيبنتو « لعفلا بوجو ىلع هيبنت هيفف « هتلعفام ىأ «ال» هعم تلق مث . تلعف له

 تلك أ الولو ؛ ىلع تلخد الول : تاقاذإ كنآلءالول»ىف مالكلا اذكهو : بجاولا اذهب لالخالا

 امول) هلوق هنهو«امول» فمالكلا اذكهو « لعفول ؛ هب كرورسنعرابخإ و ضرع أ هانعف . ىدنع

 بعغرتلا لكلا نم" ذوصتتملاو ؛ ةنراقتم“ظافلأ 'اهولو دافور" نأ تنس يل

 . كلذ اولعف الهف ىأ (ةفئاط مهنم ةقرف لكن م رفن الولف) هلوقف ضيضختلاو

 هريرقت ىف انبنطأ دقو : ةجح دحاولا ربخ نأ ىري نمل ةيؤق ةجح ةيآلا هذه (ةثلاثلا ةلأسملا)

 نأ نلاغت هللا بجتوأ دقؤ“. ةقرف ؛ ةثالث لك نأ انه هلودن ىذلاو « لّوشاللا نها لوصقا ناك ف

 ةفئاطلا نوكب نأ بجوف « ًادحاو وأ نينثا نوكي ةثالثلا نم جراخلاو « ةقئاط ةقرف لك نم جرخت

 ةرابع (مهموق اورذنيلو) هلوق نآل مهرابخاب لمعلا بجوأ ىلاعت هنإ مث « ًادحاو امإو نينثا امإ

 نأ ىضتقي كلذو « ممرابخاب اوملعي نأ مهموق ىلع باحيإ (نورذح مهلعل) هلوقو . مثرابخإ نع

 لمعلا بوجو ىلع لدتال ةيبالا هذه : ىضاقلا لاق . عرشلا قاةجح نينالا رآ دحاولا ربخ نوكي

 حصي (مهموق اورذنيلو) هلوق نآلو . ةجحلا اهربخ عقي ةعامج نوكتدق ةفئاظلا نآل ؛ دحاولاربخ
 نمضتيراذنالا نالو « لوبقلا مزاي مل نإو  ةداهشلا همزايدحاولا دهاشلانأ ”لوبقلا بحي ل نإو

 . ذي لمعلا ترجو سقف ذل ناكنلا هو كف ركل

 الف « ةقرف ةثالث لك نأ انيي انأ : هباوجخل « ةعاج نوكتت دق (ةفئاطلا) هلوق امأ : تاوجلاو

 كلذو : ًادحاووأ نينثا امإ « ةفئاطلا بروك مزل ةفئاط ةقرف لك نم جرخي نأ ىلاعت هللا عمل



 ةيآلا «ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف» ىلاعت هلوق للا
 ىحولا اودهاشو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةمدخ اومزال امل مهنأ ببسب نيدلا ىف نوهقفتي

 وزغلا نم ةرفانلا ةفئاطلا تعجر اذاف ؛ هوطبضو هوفرع عرش ثدحو فيلكت لزن املكف ليزنتلاو

 ةيآلا ىف دب الف ريرقتلا اذهبو . عئارشلاو فيلاكتلا نم هويلعتام مهو رذني ةميقملا ةفئاطلاف ؛ مهلا

 نيدلا ىف نوميقملا هقفتيل ةفئاط تماقأو « ةفئاط مهنه ةقرف لك نمرفن الولف : ريدقتلاو « راعضإ نف

 : ملعتلا كلذ دنع ى اعت هللا ىص|عم نورذح مهلعل ميلا اوعجراذإ و زغلا ىلإ نيرفانا| ىنعي « مهموق اورذنيلو

 ةيالاىنعمو . نسحلالوق اذهو ةرفانلا ةفئاطلل ةفص هقفتلا : لاقي نأ وه (ىلاثلا لاتحالاو إ)

 هقفتلا كلذو « نيدلا ىف ءاهقف ةرفانلا ةفئاطلا هذه ريصت ىتح ةفئاط مهنم ةفرف لك نم رفن الولف

 نم ملاعلا نوبلغي مهنمليلقلا ددعلا نأو « نيكر شما ىلع نيملسملا روهظ نودهاشي مهنأ هنم دارملا

 ديري ىلاعت هنأو ديبأتلاو ةرصنلاب مهصخ ىلاعت هللا نأ ببسب كلذ نأ نوملعي ذئنيخ « نيكر شما

 رافكلا نم مهموق ىلإ رفنلا كلذ نم اوعجر اذاف « هتعيرش ةيوقتو مالسلا هيلع دمح نيد ءالعأ

 كنشلاو رفكلا اوكرتيف «نورذحي مهلعل رفظلاو حتفلاو رصنلا لئالد نم اودهاش امب مثورذنأ

 ارك كلا وظني لاق : لوقلا اذه: ئضاقلا نعطو لمت اضيأ لوقلا اذهف ء قافنلاو

 دازالو حالس مل سيل نيذلا ليلقلا موقلا نأ اودهاش اذإ مهنأب هنع باحي نأ نكميو : نيدلا ىف

 اوهبننا ني « مهتكوش تيوقو « مهحالسو مهداز رثك نيذلارافكسلا نم ميظعلا عما نوباغي

 الرمل ب ناك ىلن] ياقنلا نيستا ٠ لات هنا نم سرألا اذهينأ هو دوصبملا رهام

 قئاقدلا هذهمهفل هبنتلاف ء موي لك دعاصتلاو ديازتلا ىف نيدلا اذه قب املو ؛ ريثكلا ليلقلا بلغ

 . هقفت هنأ كشال فئاطللاو

 مكحوه لب . داهجلا ماكخأ اياقب نمتسيل ةيآلا هذهلاقي نأ وهو «(ثلاثلا لامتحالا امأو)

 امهو . داهجلارمأ م , ةرجحلاممأةروسلاهذهىفنيب املىملاعت هنإ لاقي نأ هريرقت و « هسفنب لقتسمأدتبم

 ناكامو لاقف . رفسلاب قلعت هلو مالسلا هيلعلوسرلا ةهج نم هقفتلاةدايعاضيأ نيب « رفسلاب ناتدابع

 « زئاج ريغو بجاو ريغ كلذ لب نيدلا ىف اوهقفتيل لوسرلا ةرضح ىلإ ةفاك اورفنيل نونمؤملا

 . هل رذعال نم لك هيف جرخي نأ بحي ىذلا هعم داهجلا لاك هلاح سيلو

 ةرضح ىلإإةفئاط « دالبلا ىف نينك اسلا قرفلا نم ىنعي ( منم ةقرف لك نم رفن الولف لاق م“

 أورذحبو أورذنيف ؛ مهئاطوأ ىلإ اودوغيو ٠ مارحلاو لالخلا اوفرعيلو ؛ نيدلا ىف اوهةفتيل لوسرلا

 ةرضح ىلإ جورخلا بوجو دارملا نوكي ريدقتلا اذه ىلعو « مثرفك رع اوعجري كل مهموق

 : معتلاو هففتال لوسرلا



 مع دحام

 ةفئاط ا مهم كرف 5 نماره ل ةقاك اورفنيل َنونمْؤْملا َناكاَمَ

 رثس هس م 2ع مه هر رجا عااد م رتاج هس لا يك سد

 200 نورذحت مهلعل مهم 0 وعَجر اذِإ مهو اورذنيل و نيدلا ىف اوه

 بجاولا وهو « نسحألا ىلع ممزجب ىلاعت هللاو حابملاو بودنملاو بجاولا ايفو ؛ مهاعف ةفص

 مهطاعأ ند نسحأ وهءازج مزح ىأ « ءازجلل ةفصنسحالانأ : ىناثلاو . حابملانود « بودنملاو

 :"تازثلا زهز لسا

 اوهقفتيل ةفءاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناك امو آر ىلاعت هلوق

 «نورذحب مهلعل مهلا اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا ىف

 :: لكانت ةنآلا َّفو

 : لاقي نأنكميو : داهجلا ماكحأ ةيقب نم ةيآلا هذه : لاقي نأ نكمي هنأ ٍلعا (ىلو الا ةلأسملا)

 . داهجلاب اهل قلعتال أدتبم مالك اهنإ

 جرخ اذإ ناك مالسلا هياع هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع لقن (لوآلا لامتحالا امأإ)

 ةوزغىنيقفانملا بويع ىف هناحبس هللا غلاباملف. رذع بحاصو أ قفانم الإ هنع فلختي م وزغلاىلإ

 . ةيرسنعالو مالسلا هيلعلوسرلا عم تاوزغلا نم ءىث نع فلختتال هللاو : نونمؤملا لاق كوبت

 وزغلا ىلإ اعيمج نوملسملا رفت : رافكلاىلإ ايارسلا لسرأو : ةنيدملا مالسلا هيلع لوسرلا مدق املف
 وزغلاىلإ مهتيلكب اورفنين أن ينمؤومللز وجال هنأ : ىنعملاو . ةيآلا هذه تلزنق « ةنيدملابهدحو هوك رتو

 : ورغلاىلإىرخأ ةفئاطرفنتو : لوسرلا ةمدخىف ةفئاط قبت .نيتفئاط اوريصي نأب لب ؛ داهجلاو

 تناك اضيأو ءرافكلا رهقو داهجلاو وزغلا ىلإ اجاتحم ناك تقولا كلذ ىف مالسالا نآل كلذو

 هيلع لوسرلا ةرضحب |مقم نوكي نم ىلإ ةجاح نييلسملاب ناكو.«لزتت عقارشلاو تدح كللاكلا

 تقولا كلذ ىف نأ تبثف . نييئاغلا ىلإ اهخابي و فيااكتلا كلت ظفحبو ٠ عئارشلا كلت ملعتيف مالسلا

 هرم نسما نجا وهل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ماسقنا بجاولا ناك

 نونوكي وزغلا ىلإ ةرفانلا ةفئاطلاف ؛ لوسرلا ةرضح نيميقم نونوكي زاثلاو : داهجلاو وزغلاىلإ

 قيرطلا اذهبو « هقفتلا ىف ؛ نيرفانلا نع نيبئاننون وكي ةميقملا ةفئاطلاو . وزغلا ىف نيميقملا نع نيبئان

 . نيتفئاطلا نيتابم نيدلا 0 مث

 نرذلا مه ةميقملا ةفئاطلا نوكت نأ : امهدحأ : نالاهتحا لوقلا اذهللع لوقنف اذه تفرع اذإ

 <11 - ركن عود



 ةيآلا «ةريبك الو ةريغص ةقفن نوقفنيالو» ىلاعت هلوق 40

 اوهركي نأ محل سيل : ىنعملاو . ةكرتأ الو هيلع هب لخبأ ىأ اذه نع نالفب بغرأ انأو « هتكرتو

 . هسفنل مالسلاو ةالصلا هيلع لؤوسرلا هاضربام مهسفنال

 ءافعضلاو ىضرملا : لوقنانأ الإ . ءالؤه لك ىلع داهجلا بوجو ظافلألا هذه رهاظ نأ معاو

 هلوقباضيأو (اهعسوالإ ًاسفنهّللا فلكي ال) ىلاعت هلوقب ًاضيأولقعلا ليلدب نوصوصخم نوزجاعلاو

 هيلععامجالا لد دقف ؛ هنيعب دحأ لك ىلع بجاوريغ داهجلا نأ امأو ةيآلا (جرح ىمعالا ىلع سيا)

 . مومعلا اذه تحن الخاد نيتروصلا نيتاه ءاروام قبو مومعلا اذه نم ًاصوصخم نوكف

 ةقشملا عاونأ نم عون رفسلا كلذ ىف مههيصيال هنأ نيب فلختلا نم عنم امل ىلاعت هنأ معاو

 مهن أ,كلذ) هلوق : امللوأ : ةسمخ ًارومأ ركذ هنإ مث ىلاعت هتلادنع ميظعلا باوثلا بجوي وهو الإ

 (بصن الو) هلوق : اهيناثو . هشطع دتشا اذإ نالف ”ىمظ لاقي شطعلا ةدش وهو (أمظ مهييصيال

 نطبلارومض اهءرهظي ةديدش ةعاجم ديرب (هللا لييس ىف ةصخخ الو) اهثلاثو ..بعتلاو ءاعالا هاتعمو

 عضي الو ىأ (رافكلا ظيغي ًاتطوم نؤطي الو) هلوق : اهعبارو . نطبلا صيمخ نالف : لاقي هنمو

 رافكلا ظيغل ًاببس كلذ ريصي ثيح هفخ هريعب عضي الو  هرفاح هسرف عضي الو همدق ناسنالا

 نولانيالو) هلوق : اهسماخو . هبضغأىأ . دحاو ىنعمب هظاغأو هظيغوهظاغ لاقي: ىبارعألا نبا لاق

 ناكالإ ىأ (ملاص لمع هب مبتك الإ) ًاريثك وأ ناكاليلق ةممزهو التقو ًارسأ ىأ(الينودع نم

 مهل ةبرق كلذ

 ةكرب مظعأ اف ةيصعملا فرط ىف لوقلا اذكو . هللادنع ةبوتكم تانسح اهلك هنوكسو هتتكرحو

 ازغ اذإ هللا لوسر صاوخنم كلا اذه : ةداتق لاقف اوفلتخاو « ةيصعملا موش مظعأ امو ةعاطلا

 اماف نيليلق نوءلسملا ناك نيحاذه.: دنزنبأ لاقو ..رذعب الإ هنع فاختي نأ دحال نشيلف هسفنب

 ! هلت نأ ممل ناكام ةيطع لاقو (ةفاكا ورفنيل نونمؤملا ناك امو) هلوقب ىلاعت هللا اهخسن او 1-7

 أ اذإ هللا لوسرل ةعاطلاو ةباجالانيعتت هنأل « ميحصلاوه ذهومهرمأو مهاعد اذإ هللا لوسر نع

 صتخب لل دعاقتي نأ بودنلل انغوسول نال . اونيعو اوبدن اذإ ةمثآلاو ةالولا نم هريغ كلذكو

 . داهجلا ليطعت ىلإ كلذ ىداللو نضعب نود ضعب كلذب

 اهفوف اف طوس ةقالعو اهقوف اف ةرمت ديري 4« ةريبك الو ةريغص ةقفن نوقفني الوب لاق م

 ةيدوالا عمجاو « ليسلل اكلسم نوكي ماك آو لابج نيب جرفم لك ىداولاو « ًايداو نوعطقي الو
 . ريسملا كلذو قافنالا كلذ مهل هللا بتك الإ

 نما نشحأللا اننأ/: كوالا. :: ناهجو هبفو (نولمعي اوناكام نسحأ هللا ممزجيل ل لاق 5

 هسشمو هدودءقو همايقن اك هللا ةعاط دصق نم أ ىلع ةيآلا مده كلذ لوقنو هّللأ كت



 57#  ةبآلاءبارعألا نم مطوح نمو ةنيدملا لهأل ناكام» ىلاعت هلوق
 ري ذآ اسس ركل هز

 لوسر نع اوفلختي ل اا وح ل بارا

 ,ى 0 رو 2 26 ع 2-0 2

 نم نوني 50 دي الرا رجول ليس نلفت

 سلال

 -أ هرلهو سه كه سرك ل

 »١١٠١« كيسا جا عيضي ا 2 ! حاَص لمع هب مك َب بنك الإ المن 0

 هاجس الح 0 دهام 2222 - 1 2 5 2

 مه كفا اع او نوعطقب ل ةريك الو ةريغص ةقفت نوقفني ١

 : 1 2 ا ع درعا 2 هه رلا كح

 «١١؟١١ نولمعي ا هللا , م«بزجبل
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 « حيجرتلا لوصح 55 نثق اذه ىلعف ؛ بولطملا ىلإ ءاضفالا ف بذكلاو قدصلا ءاوتمنا

 هنوكل احيبق هنوكب ىلاعتهللا ل رك عانتما نوتشت م . ةيناثلا ةج+ل!نع باوجلاىف هل لاَقيو

 لطاب وهو رودلا ياو ع5 اذه متبثأ ولف ؛ ايذك

 لاو "هنا لوا نع 1 نأ بازعآلا قم مهو> نمو ةنيدملا لحال ناكامالا ىلاعت هلوق

 ناؤطي الو هللا :لئيس ىف 0 مهيصيال مهنأب كلذ هسفن نع مهسفنأب اوبغري

 ارم عيضيال هللا نإ اص لمع هب مط بتك الإ الين ودع نم نولانيالو رافكلا ظيغي انطوم

 نسحأ هللا مهيزجيا مهل 5 الإ ايداونوعطقي الو ةريبك الو ةريفص ةقفن نوقفنيالو نيئسحلا

 « نوامعي اوناكام
 كوسرلا ةقفاوم ىف نوكسلا بوجوب (نيقداصلا عم اونوكو) هلوقب رمأ امل ىلاعت هللا نأ ملعا

 ناكام) لاقف ٠ هنعفلختلانع ةيآلا هذه ىبنذ كلذدك أ , دهاشملاو تاوزغلا عيمجف مالسلا هيلع

 لوح لوناك نيذلا بارحاللا وب (هللا لس ز نع ا ردكم نأ كارلا ٠ ه ملوح نمو ةنيدملالهأل

 مم ل )3 للقزو :سابعو ,| هلاق اذكه ءرافغو «ٍلسأو « عجت أ . ءاةننهجيو همكم ةنذملا

 نأ مل سيلف نيلوقلا يلعو ٠ ل صيصختلاو ؛ ماع ظفللا ناذ ةنيدملا لوح اوناكنءذلا بارعالا

 رحلاىف هللا لوسر نوكحيام لاح ةءدلاو ظفحلا مبسفنأل اوبلطيالو « هللا لوسر نع اوفلختي

 هنعتفقوتىأ رمآلا اذه نع ىسفنب تبغر لاقي (هسفن نع مهسفنأب اوبغريالو) هوقو: ةقشملاو



 ةيآلا «نيةداصلا عم اواوكو» ىلاعت هلوق ١

 لاف ؛ رخلا هيلع اوضرع مالسلا هيلعىناا دنع نم جرخ اسلف ؛ ملسأ مث كلذلبةف «بذكتااكرئاد

 اهكرتف ىلعدحلا ماقأ تقدصناو ء دهعلا تذقندقف تبذكو اهبرشش نع لوسرلا ىناأسو تبرش نإ

 هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ داعف ؛ ةقرسلا ىف اذك و ؛ هكرتف رطاخلا كلذ ءاجخل ءانزلا هيلعباوضرع مث

 ل 20017 12 اقل باور تدان كانكلا ن2 يتتم اننلا .علتفام تح امن لاق سو

 ربلاوربلا ىلإ برقي هناف قدصلاب كيلع : لاق هنأ هنع هللا ىغر دوعسم نبا نع ىور : ىناثلا . لكلا

 بذكلا ناف ؛ بذكلاو 1 ايإو اقيدص هللا دنع بتكيف قدصيل دبعلا ناو « ةنجلا ىلإ برقي

 ا ا و 2 لاعتلا ركل ناو. قانلا| لإ ةكزقن نوجا اود. نوجفلا لإ ثاش

 سيلب] نع ةياكح ىلاعت هلوق ىف ليق : ثلاثلا ء ترجو كبذكو تارت ل ل ميشا ولا

 ملول هنال  ءانثتسالا اذهركذ امن سيلبإ نإ (نيصلخلا مهنم كدابع الإ نيعمجأ مهني وغاأل كتزعبف)

 « ءانثتسالا“ اذه ركذف بذكلا نع ففكمتشا هنااكف « لكلا'ءاوغإ ءاعدا ىف ايذاكر اصل هركذي

 لئاضف نم : عبارلا . هنمفكنتسي نأ ىلوأ ملسملاف « سيلبإ هنم فكستتسي ائيشبذكلا ناكاذاو

 تا را ذكللا نأ كدعتلا قران نأو ؟ ثاعاطلا"زئاس قمل ةنن!نانم الا نأ قدما

 داخل رك رد حيفلا نستعمل ةانباخأ لاف 6 اوهام هحتملا قضتقملا نأ" ىف نئاتلا فلتخا وأ, كاوتذلا

 للاعت هلق انليلدو ابذك هنوك وه هحقل ىضتقملا :ةلزتعملا تلاقو:ء نسفنلا حاصمو ماعلا حاصمل

 (نيمدان متلعفامىلع اوحبصتف ةلاهجب اموق اوبيصت نأ اونيبتف ايبا وتل مءاج نإ اونهآ نيذلا اهيأ اي)

 نيمدان نوريصت لعف بذكلا كلذ لوبق نع دلوتيف ءابذك ناك ام رف قسافلا لوق اولبقتال ىنعي

 داضيامىلإ ايضفم هنوك لاهتحال ابذك هنوكزو<ام در بجوأ اس:إ ىلاعت هنأ ع لدب كلذو ؛ هيلع

 هلوق ىلع ىضاقلا جتحاو ؛دسافملا ىلإ هءاضفا بذكتاا ميبقل ىضتقملا نوكي نأ بجوف ؛ ملاصملا

 كيا ءدصا» نأ ظانكح نأ كلذ لإ لاؤضلاةدعكمأو-ةرضم عفدوأ ةعفنم بلط ىلإ عفد نم نأب

 نيقدصب كلذىلإ لصينأ هنكمأ ولو ؛ بذكلا ىلإ قدصلا نع لدعي نأ زوال هنأ لقعلا ةمدبب مع

 ةلأح ناكل 'ةرضم ةلازإ وأ ةعفتللا نحت ثذكلا ناكولف ؛ رخآلاىلإ انهدحأ نم لذدعي نأ زاجل

 زوي نأب جوا نسحب نأزاجول هنالو ءاحيبقالإ نوكيال هنأ لع كلذك نكي مل املو . قدصلا لاح

 رفاه كك اف اذه هراخلا قويا نأ نإ ا ئدوي كلذو ءةحلصمناك اذإ' هب ىلاعت هللا رمأن نأ

 لجأل بذكلا حيبقت هريع لوأ نم هدنع ررقت امل ناسنالا نإ لوألا نع باوجلا ىف هل لاقيف

 مكحلل تقفتا اذإ ةردانلاةروصلا كلتف هلايخ ةروصو هنيع بصنكلذراص .ملاعلا حاصمل الخم هنوك

 متضرفو ةداعلا هذه نع الاخ ناسنالا نوك متضرف ولف ٠ حبقلاب | ملع ةخعارلا ةداعلا تمكح ابملع



 : لوقنف . نيقداصل || ةقيرط ىلع اونوكي نأ ىلع لوم هنإ : هلوقر نيقداصلا دوجو ىلع ةيآلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نامزءصتخم رمازلا اذه : ةلوق . للد ريغ نم نماظلا نع لرد 2

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمع نيد نم رهاظلا رتاو.لاب تبث هنأ : لوألا : هو ول لطاب اذه : انلق

 اذه ىف 00 ةمايقلا مايق ىلإ نيفلكملا ىلع ةبجوتم نآرقلا ىف ةروكذملا فيلاكتلا نأ

 ام: . ءانثتسالا ةحص ليلدي ابلك تاقوأللا لوانتت ةغيضلا»نأ :.ىناثلاو . كاذك ١ كفيلكتلا

 0 ىلع 1 ىلوأ ضعبلا لع ةيآلا لمح نكي ملة يالا ظفل ىف اروكذم نيعملا تقولا نكي مل

 :« بولطملاوهولكلاىلعوأ ؛ لطاب وهو ليطعتلا ىلإ ىضفيف تاقواآلا نم ءىث لع لمحال نأ اماف

 لوانتيامنإ رمآلا اذهو « ىوقتلاب مهل رمأ (هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأاي) هلوق نأ وهو : عبارلاو

 ىلع ةلاد ةيآلا تناكف ءأطخلا زئاج ناكولأ كلذك نوكي امناو « ايقتم نوكيال نأ هنم حصي نم

 ىلاعت هللا كح نيذلا مهو « ةمصعلا بجاو ناك نمب ايدتقم هنوك بجو أطخلا زئاج ناك نم نأ

 نركي ىت>أطخلا نع موصعملا عم هنوك أطخلا زئاج لبع بجاو هنأ ىلع لدي اذهف « نيقداص مهنوكب

 بجوف :نامزالا عيمج ىف مّئاق ىنعملا اذهو . أطخلا نع أطخلا زئاجل اعنام أطخلا نع موصعملا

 دوجوملا موصعملا عم نمؤملا نوك وه دارملا نوكي نأ زوحيال مل: هلوق . نامزألا لك ىف هلوصح

 ؟ ناهر لك ىف

 عومج وه موصغملا كلذ : لوقت انأ الإ « نامز لك ىف موصعم نم دبال هنأب فرتعن نحن : انلق

 بجوأ ىلاعت هنالل ؛ لطاب ىناثلا اذه : لوقنف « مهنم دحاو موصعملا كلذ : نولوقت متنأو « ةمآللا

 قداصلاكلذنأب املاع ناك ول كلذهنكم امنإ و٠ نيقداصلاعم نوكي نأ: نيستوللا نم 0 1 لكيلع

 هنأو !*!قاطي الام كفا لكت: كلذ ناك ةغم,نوكلاب ارو دا كاين د ا ل

 لصاح ناسنالا اذه معنال انأب ملعلاو ؛ ةمصعلا فصوب افوصوم انيعماناسنإ ملعنال انكل : زوحبال

 لطب املو ؛ نيعم صخش عم نوكلاب ارهأ سيل (نيقداصلا عم اونوكو) هلوق نأ تبثف ؛ ةرورضلاب
 باوصو قد ةمآلا عود لوق نأ ىلع لدي كلذو : ةمآلا عود عم نوكلا هنم دارملا نأ قب اذه

 . كلذ الإ ةجح عامجالا انلوقل ىنعمالو
 ةلادلا هوجولانم هديؤي ىذلاو ؛ هتجرد لاكو قدصلا لضف ىلع ةلاد ةيآلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 رفإ : لاقو مالسلا هيلع ىنلا ىلإ ءاج ادحاو نأ ىور : لوألا : هوجو كلذك رمألانأ ىلع

 هذه مرحتكنإ نولوقي سانلاو «بذكلاو ةقرسلاو انزلاو رخا بحأ ىنأ الإ كب نموأ نأ ديرأ

 مالسلا هيلع لاقف ؛ كب تنمآ اهنمدحاو كرتب ىنم تعنقناف ؛ اهرسأب اهكرت ىلع ىل ةقاطالو ءايشالا



 ةيآلا هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهمأ اي» ىلاعت هلوق 22

 ب لع 3 د 12 2 2 2 3 -

 «ل15, نيقداصلا عم اونوك و هللا اوهتا اونمآ نب مذا ع

 اذهىضتقف , ىخارتلل (مث) ةلكو (مهلع بات مث) ىلاعت هلوق رهاظب نوكسمتم انأ : باؤجلاو

 رهاظلا نع الودع كلذ ناك لوبقلا اذهراهظإ ريخأت ىلع كلذ متلمح ناف « ةبوتلا/لوبق للا

 . ليلد ريغ نم

 (هدابع نع 7 اقل يدل ةرهر الاس ا هلاد ل دكا اذه كجتول 1؟::اًولاق"ناف

 هلوقب ةيآلا متخ ىلاعت هنإ مث , عامجالاب الصأ روفلا ديفيال وهو « لبقتسلل لبق, ةغيص : انلق

 (محرلا باوتلا وه هللا نإ)

 . مركلاوةمحرلا ضحل جال ةبوتلا ل وبقنأ ىلع لدي . باوتلارك ذ بيقعمي>رلا ركذ نأ ملعاو

 . ةبوتلا لوبق هللا ىلع القع بجبال هنأ ىف انلوق ىوقي كلذو ؛ بوجولا لجالال

 «نيقداصلا عم اونوكو هللا اوقتا ازونمآ نيذلا اهأان )) ىلاعت هلوق

 وهو « ىضمام لعف نعرجازلاك نوكيام ركذ ؛ ةثالثلا ءالؤهةبوت لوبقب كح ل ىلاعت هنأ ملعاو

 ةفلاخم ىف (هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهمأاي) لاقف داهجلا ىف سو هيلع هللا لص هللا لوسر نع فلختلا

 نيفلختماونوكت الو « تاوزغلاف هباحأو لوسرلا عم ىنعي (نيقداصلا عم اونوكو) لوسرلا ىمأ
 : لئاسم ةيآلا ىفو « تويبلا ىف نيقفانملا عم نيسلاجو اهنع

 عم نوكلا بجو ىتمو ؛ نيقداصاا عم نوكلاب نينمؤملا ىمأ ىلاصت هنأ (ىلوألا ةلأسملا)

 ىتمو ؛ لطابلا لع لكلا قابطإ نم عنمي كلذو « تقو لك ىف نيقداصلا دوجو نم دب الف نيقداصلا
 نأ ىلع لدي اذهف . نيقحم اونوكي نأ ءىث ىلع اوقبطأ اذا بجو : لطابلا ىلع لكلا قابطإ عنتما

 ملا ما عامجإ

 ةقيرط ىلع اونوك ىأ (نيقداصلا عم اون 0 دارملا : لاقي نأ زوجال مل: لبق ناف

 : لوقن نكل « كلذانماسكلذالإ ديفي ال « نيحلاصلا عم نك : هدلول لاق اذإ لجرلا نأ م ؛ نيقداصل

 الف «لوسرلا عم نوكلاب ًارمأ اذه ناكف ؛ طقف لوسرلا نامز ىف ادوجوم ناك مالا اذه نإ

 موصعملا وه قداصلا نوكي نأ زوحيال ملنكل ؛ كلذ انملس ةنمزألا رئاسف قداص دوجو ىلع لدي
 ؟ ةعيشأا هلو ا" هنع فيلكتلا نامز ولخ عنتمي ىذلا

 نع ىمنو « نيقداصلا ةقفاومب رمأ (نيقداصلا عم اونوك ) هلوق نأ : لوألا نع باوجلاو

 هذه تأدف 2 بجاو وهف هب الإ بجاولا ميال امو نقداصلا دوجو) طوريخم كالذو 0 مهنقرافم



 51 ةيآلا «اوبوتيل مهيلع بات مشد ىلاعت هلوق

 بات مث) لاق ؛ ثالثلا تافصلا هذهب هللا مهفصو املو « ةريصق ةدملا كلت نوك زيوجيت ىلإ داع

 : لئاسم هيفو (مهياع

 ضراألا مهيلع تقاض اذإ ىتح : ريدقتلاو . رامضإ نم انهه دبال هنأ معا (ىلوألا ةلأسملا)

 « مهيلع بات مم مهيلعبات . هيلا الإ هللا نم أجلمال نأ اونظو مهسفتأ مهلع تقاضو تبحر امب
 ؟ ريركتلا اذه. قف ةدئافلا الف

 هديبع ضعبل و فعلا ريرقت ىف غلابي نأ دارأ اذإ ناطلسلا نأ يديك أتلل نسحريركتتلا اذه : انلق
 . كنع توفع مث كنع توفع لوقي

 (اوبوتيل مهيلع بات مُث) هلوق ىنعم اف : ليق ناف

 22 هلوَقف ىلاعت هلل قولخم دبعلا لعف نأ نابب هنم دوصقملا انباحصأ لاق : لولا : هوجو هنف اذلق

 ميرص اذهف « دبعلا لف اهنأ ىلع لدي (اوبوتيل) هلوقو هللا لعف ةبوتلا نأ ىلع لدي (مهيلع بات

 هلوق عم (كبر كجرخأ ) هلوقو (ىكبأو كأ وه هنأو) هلوق عم (اوكحضيلف) هريظنو : انلوق
 مهيلعهللا بات دارملا : ىناثلاو (اوريسلق) هلوقعم (؟ريسيىذلاوه)هلوقو(اورفك نيذلا هجرخأذإ)

 دارملاف ؛ عوجرلا ةبوتلا لصأ : ثلاثلاو . لبقتسملا ىف ةبوتلا ىلإ مهل ًايعادآكلذ نوكلللا ضاشلااق

 نكح ةنيابملا لاوزو « نينمؤملاب طالتخالا ىف مهتداعو ملاح ىلا اوعجريل مهيلع بات مث
 اوعجاري الو « ةبوتلا ىلع اوموديل ىأ (اوبوتيل مهيلع بات مث) : عيبارلا . كلذ دنع مهسوفت

 نالصحال ناعفنلا ناذهو اهباوث مهلعرفوتيو ةبوتلاباوعفتنيل (مهيلعب ات مث) : سماخلا . اهلطبيام

 .مهلع هللاةب وت دعبالا

 اولاق القع هللا لع بجاو ريغ ةبوتلا لوبق نأ ىلع ةيآآلا هذهب انباحصأ جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 مهلبقام مالسلاو ةالصلا هيلع هنإ مث . رمآلا لوأ نم تلصح دق ءالؤه قح ىف ةبوتلا طئارش نآل

 كلذزاجامل ؛ القعابجاو ةبوتلالوبق ناكولو : رثك أوأ اموي نيم ةدم مبكر تو مهلا تفتنلي لو

 ؛!لاقيهنكل © ضالا لوأ نم ةلوبقم تاَّض ةئاوتلا#كاتنإ؛ لاقل“ لاق نألاهنعأ قانا كانا

 . هريغو داهج نم هب أي امف لوسرلا نع فلختلا ىلع دحأ أرجتي الثل مهيلع فيلكتلا ديدنشت دارأ

 . فيلكتلا ىف ديدشتلا ليبس ىلع ناكل ب : ةبوقع مهمالكن ع مالسلاو ةالصلا هيلعديبن نك مل ًاضيأو
 اونعذأمهنأل «ديدشتلا اذه ةثالثلا ءالؤهمالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا صخ امنإو : ىضاقلا لاق

 يلع ىرحي اسم خلبأ رجذلا ىف نوكي مهاح هذهو « مهيلع ىرحي ىذلاف ؛ بنذلاب اوفرتعاو قحلاب

 ,”ناشسانللا قمزاذقلا ارهلتت لك



 لاقنا هما 'لزتأف سو هيلع هللا لص لوسرلاب اوقحلف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لضأ

 (هللا رمآل نوجرم نورخآو)
 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا فلخ اوبهذام مهنأ نيرثك آلا لوق وهو «ىاثلا لوقلاو )ل

 هيلع لاق جورخلا ىف هنع تأطبأ ايلف ىثيدح بحي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك: بعك لاق

 نإ : تلقو هتيتأو مهرذعفنوقفانملا رذتعا ةنيدملا مدقاسلف «ابعك سبح ىذلاام» مالسلاو ةالصلا

 ةالصلا هيلع هنإ مث «كلذ لوسرلا ىنأف ىل رفغتساف ىنذب تسسبت-او ارضاح ناك ىدازو ىعارك

 ضررإالا مليلعتقاضفا» مدان كاذب رمأ ىتح مهتيابجرمأو ٠ ةثالثا .الاؤهأ ةسلاج نعيم مالسلاو
 ىلع تفخ ىت> لاله ىب دقل هللا لوسراي : تلاقو ةيمأ نب لاله ةأردأ تءاجو ؛ تيحراسمب

 00 1 ع قل بلع لت ىلا هلا لاق كوي ها رايخ لام اذإ اج زلم
 سو هيلع هللا لص هللا لوسر جرخ كلذ دنف (اوفلخ نيذلا ةثالثا ىلعو) هلوق لذنأو
 كلذ ركذ رجفلا لص ايلف «انباحصأ رذع هللا لزنأ دق ربك أ هللا» لاقف ةبلس مأ دنع وهو هت رجح ىلإ

 لزن ام مهلعالتو سو هيلعهللا لص هللا لوسر ىلإ اوقلطناف « مهيلع بات هللا نأب ممرشبو هباحصأل

 هثلثف تلق «ال» لاق هفصنف تلقىال» لاف ةقدص امج رخأ نأ ىلاعت هللا ىلإ ىنب وت : بعك لاقف . مهيف

 . ةثالث تانفضب ةثاللثلا ءال هت فص و ىلاخت هنأ معاو «رعند لاق

 ١ هانعم : نورسفملا لاق (تبحر امب ضرالا مهلع تقاض اذإ ىت>) هلوق ىل واللا ةفصلا :

 مهلا زتعاب مهجاو زأم أو مهتملاكم نم نينمؤملا عنمو مهنعاضرعم راص مالسلاو ةالصلا هيلعىنلا نأ

 (تبحر امب صرآألا مهلع تقاضو) ىنعمو ؛ رثك أ : ليقو : اموي نيسمخ ةلاخلا هذه ىلع اوقبو

 ةروسلا هذه ىف هريسفت مدقت .

 مغلاو مهلا بسب مهرودص قيض دارملاو (مهسفنأ مهلع تقاضو) هلوق «ةيناثلا ةفصلاوإ)ل

 . ةناهالا نيعب مل سانلا رظنو ؛ ءابحالاو ءايلوآلا ةبناجمو

 ةالصلا هيلع هلوق نم هانعم برقيو (هيلا الإ هللانم أجلمال نأ اونظو) هلوق (ةثلاثلا ةفصلا)
 سانلانمو «كنم كبذوعأو كبضغنم كوفعبذوعأو كظن#م نم كاضرب ذوعأ» هئاعدفمالسلاو

 هنأ هيلعليلدلاو (مهبر اوقالم مهنأ نونظي نيذلا) هلوق ىف اي اوملعىأ (اونظو) هلوق ىنعم لاق نم

 نيملاع اوناكو الإ كلذك نوكي الو « ءانثلاو حدملا ضرعم ىف مهقح ىف فصولا اذه ركذ ىلاعت

 هللا نأ نيعطاق اوناك ام مو ىحولا ىلع مثلرمأ فقو : نورخآ لاقو . هيلاالإ هللا نم.أجلمال هنأب

 نعطلاف ةددشلا ىف مهئاقب ىف ةدملا لوطت نأ نوزوحي اوناك مهنكسلو قافنلا نع مهتءاربب ىحولا لزني



 عدأ/ ةيآلا«اوفلخ نيذلا ةثالثلا لعو» ىلاعن هلو

 نيرجاهملاوىنلا ىلعهللا باتدقل : ريدقتلاو ؛ ىلوآلا ةيآلا لع فوطءماذه (ىلوألا ةلأسملا)

 انيب انأ فطعلا اذه ىف ةدئافلاو ؛ اوذلخ نذلا ةثالثلا ىلعو ةرسعلا ةعاس ىف هوعبتا نيذلا راصناأللاو

 ؛ هلالجاو هميظعت ىلع اليلد كلذ ناك« مالسلاو ةالصلا هيلعىنا| ةبوت ىلإ هتبوت ركذ مض نم نأ
 راصنالاو نيرجاهملا ةبوتو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ةبوت لوبق نوكي نأ بجوي فطعلا اذهو

 . كلذل, نيقحتلط مهتزكو: مما الغل: يجلو كال صل لد
 (هّللا رمال وجرم نورخآو) ىلاعت هلوق ىف نوروكذملا مه ةثالثلاءالؤه نأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 دارملاننل هنأ : اهدنا :.اهرج را نيفاخ مهنوكي اوفصو هلجال ىذلا ببسلا ىف اوفلتخاو

 وه لب ؛كلذب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم اضرلا لصح وأ : فلختلاب اورمأ ءالؤه نأ

 هاهن هلعللب فلختلاب هرمأ هنأ هب ديريال اذك عضومب : لوقيف انالف تفلخ نيأ كبحاصل كلوةك

 وزغلا ىلإ ب اهذلا ةميزعىلع اوناك ةثالثلا ءال ؤهنأ عنتمبال : اهيناثو . هنع فلخت هنأ دي ريامتاو هنع

 ىتاوتلا رهظ ةدم اوقباملف تاودالاو تالآلا لصحبامردق مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ملنذأف

 اوه دردإرالا مرارا دصق يح هنأ اللا ث 1 < كسلملل مهفلخ : لاقي نأ حصف ليكعلاو

 نع ةبوتلا لوبق ىف نيرخؤم مهن :وك نيفلخم ءالؤه نوك نم دارملاف (هللا رمل نوجرم نورخآو)

 ةثالثلا ىلعو) انقح ىف ىلاعت هللا لوق : ةثالثلا ال ؤهدحأ وهو كلام نب بعك لاق . ىلو آلا ةفئاطلا

 هلوق ىلإ هب ريشيل انرمأ سو هيلع هللا لص هللا لوسر ريخأتوه امنا انفلختن مسيل (اوفلخ نيذلا

 (هللارمأل نوجرم نورخآو)
 ىأ . ةنيدملاب نيزاغلا اوفلخ ىأ (اوفلخ) ”ىرق : فاشكسا بحاص لاق 4ةثلاثلا ةلأسملا))

 قداصلا رفعج أرقو ؛ مفلا فولخو ةفلاخلا نم اودسفو وزغلا ىلإ اوبهذ نيذلل ءافلخ اوراص

 . نيفلخلا ةثالثلا لعو شمعألا أرقو (اوفلاخ)

 هيف تلزن ىذلا ةيمأ نب لالهو ؛ رعاشلا كلام نب بعك مه ةثالثلا ءالؤه (ةعبارلا ةلأسملا )ل

 : نالوق ةصقلا هذه ىف سانللو « عيبرلا نب ةرارطو:: ناعللا ةيآ

 ممدحال ناك: نسحلا لاق ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا فلخ اوبهذ مهمأ (لوالا لوقلاإ)

 2 رع ىهذإ « كرمأالإ هلال وسر نع ىنفلخام هاضرأاي : لاقف مهرد فلا ةلامرا مها نضوأ

 هالهأاي لاقف لهأ ىاثلل ناكو «لءفو مس وهيلع هللا لص ىنلا ىلإ لصأ ىتح زوافملا ندباكالف هلل

 , لفو هيلا لضأ ىتح زوافملا ندباك الف كرمأ الإ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىنفلخام

 حاز وافملا:ندباك ل هلا ةايحلاب نضلا:الإ يسم نام: لاقف,لهأ الو لام هل ناك ام : كالا

 4« رب



 ةيآلا «اوفلخ نيذلا ةثالثلا 0 ىلاعت هلوق انا

 ل -أ نري وك وزو رثب هس

 ت.يدحر همي ا مييلع ا اذ 0 < اوُهلخ نبذل ةثاللا لَعَو
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 مييلع بات مث هبلإ الإ هللا نم ل اكلم هلا ناار مهسفنأ مهلع تقابضاو

 لاحم ميحّرلا ادامه قانإ ابرج

 كلذ ناك لب نورخآلا لاقو . ريسيلا رمآلا كلذ .ىلع اومدنو اوتبثو اوربصامل (مهلع بات مث)

 اوفالت كلذ عمو ممولق قى كلذ عقو ةدشلا مهلان ابلف.. ةممزعلا ةمدقم نوكي ىذلا سفنلا ثيدحل

 (مهيلع بأت مث) ىلاعت لاق كلذاف . ةيصعمنوكي نأ هنم افوخ ريسيلا اذه

 ؟ راركتلا ىف ةدئافلا اف اهرخآ ىفو ةيآلا لوأ ىف ةبوتلا ركذ : ليق ناف

 : هوجو هيف : انلق

 بنذلا ركذ مث . مهمولقل ابييطت بنذلا ركذ لبق ةبوتلا ركذب أدتبا ىلاعت هنأ (لوآلا هجولا)
 مهنأش ميظعت هنم دوصقملاو « ةبوتلا ر 917 ووقع اد رك ةفؤارأ 7

 وفعلا كلذ نأ لعكلذ لد  هنع 3 0 ناطلسلا افع : ليق اذإ هنأ (ىتاثلا هجولاو)

 بنذ رفغيل هللا نإ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؛ ةوقلاو لايكلا ىف ىوصقلا ةياغلا غلب دك أتم وفع

 اضرمهنعدادزا ديري (مهيلع بات مث) هلوق ىفسابع نبا لوق ىنعم اذهو «ةرم نيرشع للا لجرلا

 ةعاسو هوعبتا نيذلا راصنآلاونيرجاهملاو ىنلا ىلع هللابات دقل) لاق هنأ (ثلاثلا هجولاوإ)

 عقت تناك ىلا سواسولا نم مهيلع بات ىلاعت هنأ دارملا نأ ىلع لدي بيترتلا اذ #هو (ةرسعلا

 (مهنم قيرف بولق غيزي داك ام دعب نم) لاقف هيلع داز ىلاعت هنإ مث « ةرسعلا ةعاس ىف مهمولق ىف

 قبي الثل ىرخأ ةرم ةبوتلاركذب ىلاعت اهعبتأ مرجالف ؛ ةيوق سواسو لوصح تدافأ ةدايزلا هذهف

 . سواسولا كلتب نيذخاؤم مهنوك ىف كش مدحأ ٌرطاخ ف

 نادي ى كب راهماماعمو أمت هنا كانفص ًايقو «ميحر فر 5 4 ىلاعت لاق مث

 : ليقو . ةعفنملا لاصيإ ىف ىعسلا نع ةرابع ةمحرلاو ؛ رضلا ةلازإ ىف ىعسلا نع د هازل" ناركت
 : ةانمتتملل 0 34 ةفل أسلا ةمحرلل اههادحإ

 تقاضو كنيحر 0 ضرآلا مب اع تقاض اذإ ىح او اوفلخ نذلا ةنداعلا لعو) ل هلوق

 ( ميحرلا باوتلاوه هللا نإ | و مييلع باتت مث هيلإالإ هللا نم أجلمال نأ اونظو مهسفنأ مهلع

 : لئاسم ةنآلا ىف



 "6 ةيآلا «مهنم قيرف بولق غيزي داكام دعب نمو ىلاعت هلوق

 . ةبوتلا لوبق ىف مهيلإ مالسلاو ةالصلا هيلعلوسرلا مض ءاهلجأل
 : نالوق ةرسعلا ةعاسب دارملا ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 ادج مهملع رمآلا بعص ىنذلا نامزلا امنه دارملاو « كوبت ,ةوزغب ةصتخي اهنأ «(لوألالوقلا)

 .دازلاة ع وءاكاةرشعو رهظلاةرسع تلضخ: راج لاق ئودض را لفل
 امأو « مهنيب هنوبقتعي ريع ىلع نوجرخي .نيملسملا نم ةرشعلا ناك : نسحلا لاقف : ربظلا ةرسع امأ

 ناكو ؛ ةاوذاا الإ ةرّقلا نم قبيالىت> امهنوبوانتي ةعامج ةدحاولا ةرعلا صم امبرف « دازلا ةرسع

 امأو . ةمقللا نتن نم هفنأ ذخأ هيف ىف ةمقللا عضو اذإ مدحأ ناكف « سوم ريعش نم ءىث مهعم

 ةزيعي رحتنا"لجرلا نأى تح“ ليدنث شطغ هنفاناضأو:ديدش ظقق انجرح :رثعاكاقف“ةءاذلا ةرشع

 . هبرشل و هنرف رصعيف

 ناىعمهزهجو . ةرسعلا شيجوهف اهبف جرخ نمو , ةرسعلا ةوزغ ىمستت ةوزغلا هذه نأ معاو

 . مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا نم هريغو

 تاقوالاو لاوحاألاعيمج ةرسعلا ةعاسب دارملانوكينأز وحي : ملموبأ لاق (قاثلا لوقلاو إل

 ىلاعت هللا ركذ دقو . اهريغو قدنخلا ةوزغ هيف لخدنف ٠ نينمؤملا لعو لوسرلا ىلع ةديدشلا

 مكقدص دقل) هلوقو (رجانحلا بولقلا تغلبو راصبألا تغاز ذإو) ىلاعت هل يفت يقتاتك, ف. ايل

 راصنالاو نيرجاهملا فصو هنم دوصقملاو «ةيآلا (متاشف اذإ ىتح هنذاب موس اذإ هدعو هللا

 ةياهن ديفي كلذو ؛ ةبعصلا لاوحلاو ةديدشلا تاقوالا ىف مالسلا هيلع لوسرلا اوعبتا مهنأ

 . ميظعتلاو حدملا

 : ثحابم هيفو ( مهنم قيرف بولق غيزي داكام دعب نم]إل ىلاعت لاق مك
  غيزت مهم قيرفبولق داك : ريدقتلاو (بواق) نوكي نأ زو<(داك) لعاف (لوآلا ثحبلا)

 اوداك:,ىتملاو « ناشااو رم الل, ريسفت لعافلاو لعفلاو ؛ ناشلاو سماللا ريعخ هيف نركنإلإ 2

 . ةرسعلا ةدشل ةوزغلا كلت ىف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا عابتا ىلع نوتبشيال

 ءاتلاب نوقابلاو « لعفلا مدقتل ءايلاب (غيزي) مصاع نع صفحو ةزمح أرق «ىناثلا ثحبلا )ل

 (مهنم قيرف بولق تغازام دعب نم) هللا دبع ةءارق ىفو ؛ بولق ثيناتل

 مدع عم ةيراقملا ديفت نيرخآ دنعو « طقف ةيراقملا ديفت مهضعي دنع (ذاك) (ثلاثلا ثحبلا ل

 . ممولق ىف عقو ىذلا كلذ ىف اوفاتخاو « ةبراقملا كالت نع ةبوت ةروكذملا ةبوتاا هذبف , عوقولا

 ىلاعتلاةكلذلف . بةحاو ربصهنكل «لوسرلا قرافينأ ةميظعلا ةدشلا كلتدنع مهضعب مه : ليقف



 ةيآلا «راصناللا و نيرجاهملا وىنلا ىلع هللا باتدقلد» ىلاعت هلوق "ع

 لاطأو : اهنع نيفلختملالاوحأ نيبو « كوبت ةوزغلاو>أ حربش ىف ىصقتسا امل ىلاعت هنأ معا

 نم قبام حرش ىلإ ةيآلا, هذه ىف داع ؛ ريسفتلا اذه ىف هانص4ل ىذلا بيترتلا لع كلذ ىف لوقلا

 ةيراج ةلزعون ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ردص دق هنأ ماكحاللا كلت ةيقب نمزو . اهماكحأ

 مهيلع باتو مهلع لضفت هنأ ىلاعت ركذف « ةلز 3 نيحوملا نك اضيأ ردصو:«لواإلا كرت

 : لئاسم ةيآلا ىفو (ىنلا ىلع هللا بات دقل) لاقف . تالزلا كلت ىف

 ةالصلا هيلعلوسرلا ىلع ًاديدش اقاش ناكر فسلا اذه نأ ىلع رابخالا تاد 42 وألا ةلأسملا)

 دقل) هلوق ام قلي فيكف « ءانثلا بجوي اذهو : اه- رش ءىجيسام ىلع « نينمؤملا لغو مالسلاو

 (نيرجاهملاو ىنلا ىلع هللا بات

 كرت باب نه ءىثث مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع ردص هنأ : لوألا : هوجو نم باوجلاو

 هذه ىف نامزلا دتشااىل اضيأو ( مل تنذأ مل كنع هللا افع) ىلاعت هلوقب هيلا راشملا وهو ؛ لضفألا

 امبرو ؛ ةرفسلا كلت نع ةرفن عون مهبلق ىف عقو امبرف ءاهح رش ءىجيسام بع نينم ولا ىلع ةوزغلا

 سواسو لوقأ لب « هيلع اومزع لوقأ تسلو . رارفلا ىلع ردقن انسل انأ مبضعب رطاخ ىف عقو

 هللا بات دقا) لاقف . اهنع افع هلضفب هنأ ةروسلا هذه رخآ ىف نيب ىلاعت هتلاف ؛ مولق ىف عقت تناك

 (هوعبتا نيذلا راصناألاو نيرجاهملاو ىنلا يلع

 امإ ؛ تاوفهو تالز نع كفنيال هريع لوط ناسنالا نأ باوجلا ف «ىلاثلا هجولاوإل

 اوادحت امل نونمؤملا رئاسو مالسلا هيلعىنلا نإ مث . لضفالا كرت باب نمامإو « رئاغصلا باب نم

 كيادشلا كلت لمحت نأىلاعت هتلاربخأ , نهلاو دّيادشلا كلت ىلع اوربصو « هبعاتهو رفسلا اذهقاشم

 ةنورقملا ةبوتلا ماقم امئاق راصو ؛ رمعلا لوط ىف مهنع تردص ىتلا تالزلا عيمج ًارفكم راص

 . ةيآلا (ىنلا ىلع هللا بات دقل) ىلاعت لاق ببسلا اذبلف . اهلك نع صالخالاب

 سواسولا تناكو.؛ رفسلا كلذىف مهيلع دتشا املنامزاا نأ :باوجلاف ثلاثلا هجولاو ل

 اهتلازإ ىف هللاىلإ عرضت و ءاهنمهللا ىلإ بات مهنم دحاو بلق ىف ةسوسو تعقو املكف ؛ مهمولق ىف عقت

 بات دقل) ىلاعت لاق« مهلا, سواسولا كلت تارطخ ببسب ةبوتلا ىلع مهمادقإ ةرثكلف ؛ هبلق نع

 . ةيآلا (ىنلا ليغ هللا

 هنأالإ « ىصاعملا نمعاونأ ماوقأألا كبلوأ نع ردص دق نوكي نأ دعبي ال «عبارلا هجولاوإ)

 لوسرلا ركذ منذ ىلاعت هنإ مث ءرفسلا كلذ قاشم اولمحت مهنأ لجال مهنع افعو مهيلع بات. ىلاعت

 ىلا ةجردلا ىلإ اوغلب دق مهتأو . نيدلا ىف مهتارم مظع ىلع اهيبنت مركذ ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع
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 لاقي نأ زوجب الو٠ كمل نأ ةوك هاي واللا ا

 . عامسلا ىلإ عوجرلا هيف'بحي لب ؛هرسكأ
 ىتح ؛ ىدهلا دعب مهمولق ىف ةلالضلا عقويل هللا ناك امو : ةبآلا ريسفت ىف (ثلاثلا هجولاوإ)

 . باقعلا قحتسي هب ىذلا سمآلا مهنم نوكي
 هل نيبي نأ دعب الإ ًادحأ ذخاؤيال ىلاعت هنأ ةيآلا لصاح : ةلزتعملا تلاق (ةيناثلا ةلأملا)

 لكب هللا نإ) هلو وهو « تامولعملا لكب ملاع هنأب كلذ ررقو . هنع ًايهنمو « ًاحيبق لعفلا كلذ نوك
 (تيميو ىحن ضرآلاو تاومسلا كلم هل) هلوق وهو , تانكمملا لك ىلع رداق هنأبو (ميلع .ىتث

 حيبقلا لعفيال ىنخلا رداقلا ملاعلاو « اجاتحم نكي مل: اذكه ًارداق املاع ناك نم نأ : ريدقتلا ناكف

 3 ةيآالا مم « ىلاعت هلا هلعفيال نأ بجوف « حيبق رذعلا ةلازإو . نايبلا لبق باقعلاو
 ٠ هبنولوةتال تأ وباقعلاب ءادتالاىلاعتهتلا نم حبقي هنأ ىضتقي اذهو ؛ هجولا اذماهان رماف اذإحصي

 ةحاَزإو رثثقلا“هلازإ او“ نينلتلا لسرخل]“ قاعي" لاحت هنأ 16 لدب وع داس 81

 : بابلا اذه ىف هؤمتركذام طقسؤ “كلذ هل سيل ىلاغت هنأ لع ةلالد اف. سيلو :ةلكاا

 : دئاوف انههىنعملا اذه ركحذ ىف (تيميو ىح ضرالاو تاومسلا كله هلل ىلاعت لاق 3

 اكان: شضرراولااو كاومستلا كلمنا ذأ ني ةنادككلا ا هيل لاس لأ 0 ىلاعت هنآ اك
 انترمأ امل : اولاق نيبلسملا نم موقلا : نأ : اهتناثو.٠ كرارضإ ىلع نوردقيال مهف؛ 35 ًاررسلا وو

 ريثكلاناكامبر هنأل انناوخإو اندالوأو انئابآب طلتخت نأ اننكمال نئنيخ , رافكلا نم عاطقنالاب

 كلاملا وهىذلا هلالاف . مهترصانمو مهتنواعم نع نيمورح مرض نإ 3 دارملاو « نيرفاك مهنم
 رمأ ا ىاعت هنأ : اهئلاثو . معاوءطقنينأ كرضيالف . كرصان تيمملاو حلاو ضرأآلاو تاومسلل

 .ىل اديبع وكل كهل فوك نيلكت و ىكملااوداقنت نأ مكياعبجولاق هناك ةقاشلا فيلاكتلا هذهب

 نم ةرسعلا .ةعاس ىف هوعبتا ننذلا راصنالاو نيرجاهملاو ىتنلا ىلع هللا بات دقل) ىلاعت هلوق

 (ميحر فور مهب هنإ مهيلع بات مث مهنه قيزف بولق غيزي .داكام دعب
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 1١1« راضنال و كو نم لود
 2-5 ساو صنع -

 ميلعءىث لكب هللانإ نوقتيام مل نيبي ىت> ماده ذإ دعب اموق لضيل هللا ناك امو إل ىلاعت هلوق

 ريصن الو ىلو نم هللا نود ن مكل امو تيميو ىحي ضراألاو تاومسلا كل هل هللا نإ

 :.لئاجم ةيآلا اة

 وءايملاو ؛ نيكرشإلل اورفغتسي نأ نم نينمؤملا عنم امل ىلاعت هنأ لعا «ىلوالا ةلأسملا)

 نورفغتسي اوناك ةيآلا هذه لوزن لبق مهناف :ةيآلا هذه لوزن لبق نيكر شالا اورفغتسا دق اوناك

 ردصام ببسب اوفاخ ةيآلا هذه تلزن ايلف ؛ رفكلا ىلع تام نم مهئابرقأ رئاسو مهتاهمأو مهئابال

 « نيكرشملل اورفختسان يلا نيملسملا نمآماوقأ ناف ًاضيأو . نيك شءلل رافغتسالا نم كلذلبق مينع

 « ملا نوكي فيك هنأ نيملسملا بولقفف مهيلع فوخلا عقوف ؛ةيآلا هذه لوزن لبق اوتامددق اوناك

 مهل نيب نأ دعب الإ لمعب مذخاؤيال ىلاعت هنأنيبو « ةيآلا هذب مهنع فوخلا كلذ ىلاعت هللا لازأف

 ةروسلا لوأن م نإ دارملا : ليقو . رظناا قنسحخهجوااذهف.. هنغ اوزرتحو هوقتينأ مييلع بحب هنأ

 نع زارت>الاو « مهتنيابم بوجوو « نيقفانملاو رافكلا ةطلاخم نم عنملا نايب ىف عضوملا ذه ىلا

 ءالؤه ق> ىف ديدشلا ديدشتلا اذه هب قيلي فيك ميركلا يحرلا هلالا نإ : ليق هنأاكف : مهتالاوم

 ىتِح دشرلا ىلا مهاعد ذإ دعب ةبوقعلاب ًاماوقأ ذخا يال ىلاعت هنأب هنع بيجأف ؟ نيقفانلاو رافكلا

 ممذخاؤي نأ هلف ةلغلا لازأو رذعلا حازأو كلذ لءف نأ دعب امأف ؛ هوقتي نأ مهيلع بحبام مهل نيب

 ياغفل نأ دازنل نأ ةدليفاألا فرحو ) لضيل) ىلاعت هلوق ىفو . ةبوقعااو ةذخاؤملا عاونأ دشأب

 لالضالا اذهنم دارملا : ةلزتعملا تلاق : ىاثلاو . هيلاهجوتلا نم هعنمو هنع هفرص دام ةنكلا قيرط

 : هلا كريشرازيجتحا او. مييلع مكحلا

 مكبحب ىو رك طق ةنتا

 للضأ : اولاق' عملا كلذ! ودارأ ذأ بَرَحلا نال. ٠ دساف ليوأتلا اذه : ىرابن الا ركب وبأ لاقو

 . لضأ انلوق ةمص حلا ىف رفك أ انلوق نم مزليال هنآآل « لطاب تينكلا تيبي مهجاجتحاو « للضي



 59 ١١ ةيآلا« يلح هاوألل ميهاربأ نإ» ىلاعت هل وق

 رمكلا ىلع 2 تومي 35 ا هّللأ هريخأ الف ؛ رافغتسالا وه اذهف 2 ةرفغملا بجو ىذلا

 . ةؤعدلا كلت كرت

 نأ اونمآ نيذلاو ىنلل ناك ام) هلو لمخ ى..رم سانلا نق نأ باوجلا ىف «ىناثلا هجولاور)

 نوكل رفاكلل رافغتسالا ىف عانتما الف قيرطلا اذهب و ؛ ةزانجلا ةالص ىلع (نيكرشملل اورفغتسي

 نم عنم ىلاعت هنأ , ةانرك ذامدارملانأ لع ليلدلاو : اولاق . باقعلا فيفخن رافغتسالا كلذ ىف ةدئافلا

 »ع محلا اذه ةيألا هذهىقو (ادبأ تام مرنم تأ ىلع لصت كو هلوق وهو نيقفانملا ىلع ةالصلا

 . تئارغ لاو5 اذه. كرشلا كلذل ًارهظم ناكوأ اًتفانم ناكءاوس « نيكرشملا لعةالصلا نم عمو

 : مهضعب لاقف . : ىلذع الأ نأ ميها بال نيبت هب ىذلا ببسلا ىف اوفلتخا (ةثلاثلا ةلأسملا

 هفرع ىلاعت هللا نأ دعبرال : نورخآ لاقو . هدحو رارصالاب : مهضعب لاقو . توملاو رارصالاب

 ؛ هنم أربت هلل ودعءابأ نأ مهاربال نيبت امل : لوقيىلاعت ناكف . هنم أربت كلذ دنعو ٠ ىحولاب كلذ

 (ميهاربإ ةلم عبتاو) هلوقىف ميهاربإ ةعباتم كت ىمأ قال ”كلدك_اونوكف

 ملعاو (مياح ءاوأل ميهاربإ نإ) لاق . ةعقاولا هذه ىف ميهاربإ لاح ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 ىلقلا حورلاقنتخي نرزملا دنع نأ هيفببسلاو « هوأ هنزج ةدش دنع لجرلالوقنمهاوألا قاقتشانأ

 هبام ضعب ففخيل بلقلا نم قرتحلا سفنلا كلذ جرخي ناسنالاف «هقرح دتشيو بلقلا لخاد ىف

 لسوهيلع هللأ لص ىتلاوع ئؤر.« تارزابع هيف نيرسفملل و . ظفللا اذه قاقتشا ىف لصالا وه اذه

 ءماوألا نعملسو هيلع هللأ ىلبص هللأ كوفلي هنأ : ريغ نعو «عرضتملا عشاخلا هاوألاد»لاق هنأ

 ركنأف 2 هن ول ربعل اذ مالسلاو ةالصلاهيلع لوسرلا دع تملكت تنيز نأ غ[051 «ءاعدلا» لاَقذ

 ةيعادلا» لاق ؟ ةهاوأألا امو هللا لوسراي لبق «ةهاوأ اهناف اهعد» مالءتااو ةالصلا هيلع لاقف“: رع

 ركذ وأ اريصقتهسفنل ركذ املك ءاهاوأ مالسلا هيلع ميهاربإ نازك يدم لق وو ةعارضلا هما

 هللا يِضو ”سسابع/نبإ نعول ًاماظتشلا و كلذ ىلاانافشإ اهواك ناك ةاد ل ةرئاولا اتت

 همفصو اذغإ لت هنأ معاو مولعم وهف ميلح ذي هفصو امأو : ةشخلاب نمؤملا 2 هآزالا“ امتنع

 نمو ؛ لجولاو فوخلاو ةقفشلاو ةقرلا ةدشإ هفصو ىلاعت 1 ماقملا اذه ىف نيفدولا نيذه

 « هيلع هبلقظلغو هيبأ نمأر بت ةداعلا هذه عم هنأىلاعت نيبف ؛ هدالوأو هيبأ ىلع هتقر مظعت هناف كإذك

 نآل « ريل ةنأب اككيأ هنو كادكت 131 قا متأف « رفكلا ىلع هرارصإ هل رهظ امل

 . بضغلا دنع هءل>دتشا اذكه هلاحناكاذإ ءرملا نآأل . فطعلاةدشو ؛ بلقلاةقر محلا بابسأ دجأ



 ةيآلا «هيبأل مهاربإ رافغتسا ناكامو» ىلاعت هلوق نضل

 نم مهنوك نيت وه رافغتسالا اذه نم ةعئانملا ةلعلا نأ نيب امل ىلاعت هنأ (ةثلاثلا ةلأسملا)
 ىلاعت لاق بسلا اذهلف , دعاباألا نموأ براقاألان م اونوكي نأب فلتختال ةلعلاهذهو ؛ رانلا باحصأ

 . هانلق ىذلا اذه ىوقي ء انيكحام لوزنلاببس نوكو(ىبرق ىلوأ اوناكولو)

 : لئاسم هيفف (هايإ اهدعو ةدعوم نع الإ هيباآلل مهاريإ رافغتسا ناكاموإ ىلاعت هلوق انأ

 مموتيال نأ هنم دوصقملا نأ : لوألا : هوجو اهلبق امب ةيآلا هذه قلعت ىف «ىلوألا ةلأسملا)

 ببس ىف انركذ انإ لاقي نأ :ىناثلاو . هيف مهاربال نذأام ضعإ نم ادم عنم ىلاعت هنأ ناسنإ
 نيب مث . مهمتاومأو ممئايخأ رافكلا نع عاطقنالا باحيإ ىف ةغلابملا اهلبق امب ةيآلا هذه لاصتا

 عاطقنالا بوجو ريرقت ىف ةغلابملالب « مالسلاو ةالصلاهيلع دمحنيدب صتخ ريغ مكخا اذه ن0

 ةنيابملاو ةعطاقملا بوجو ريرقت ىف ةغلابملا نوكتف « مالسلاهيلع مهاربإنيدف ًاضيأ ةعورشم تناك

 ليلقىأ اهيلح هنوكب ةيآلا هذهىف مالسلا هيلع ميهاربإ فصو ىلاعت هنأ : ثلاثلا . ىوقأ رافكلا نم

 ناكنم نأ دوضقملاو « سانلاب راضملا لوزندنععجفتلاو عجوتلا ريثك ىأ اهأوأهنوكيو « بضغلا

 ةلالج عم ميهاربإ نإ : لبق هن اكف ( اديّدش هال رافغتسالا ىلا هبلق ليم ناك تافصلا هذه انوضوم

 ناألف «رفاكلا هيبآلل رافغتسالا نم ىلاعت هللا هعنم ةيميلحلاو ةيهاوآلاب افوصوف هنوك عمو هردق

 لأ نال“ ىعللا اذهب نم اعونم هاريع ناوكي

 هنع ةياكح ىلاعت لاق . هيبال رفغتسا مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ىلع نآرقلا لد (ةيناثلا ةلأسملا)

 هْنع ةياكح ىلاعت لاقو (ىدلاولو ىل رفغا انبر) هنع لاق اضيأو (نيلاضاا نم ناك هنإ ىبأل رفغاو)

 رافغتسالا نأتبثو (كلنرفغتسأل) اضيألاقو (ىبر كلر فغتسأس كيلع مالس) لاقى م ةروس ىف

 . مالسلا هيلع ميهاربإ نم بنذلا اذه رودص ىلع لدي اذهف . زوجيال رفاكلل

 ةدعوم نع الإ هبال ميهاربإ رافغتما ناك امو) هلوقب لاكشالا اذه نع تاكا قاعت هنأ ملعاو

 هدعو هابأ نأ : ىنعملاو « مالسلاهيلع ميهاربإ ايأ دعاولان وكي نأ : لوألا : نالوقهيفو (هايإ اهدعو

 نمؤيال هنأ هل نيبت اسلف « ىنعملا اذهلصحي نأ لجألهلرفغتسي مالسلا هيلع ميهاربإناكف « نمؤي نأ

 كلذو « مالسلا هيلع ميهارإدعاولا ن كلا ىلا يامون كلذ كرت وا هلك ]يرش ودعفتأو

 اذه ةمص لغ ليلدلاو (هنم أربت هلل ودع هنأ هل نيبت الف) همالسإ ءاجر هل رفغتسي نأ هابأ دعو هنأ
 . نيرخآ نيهجو باوبلاىرك,ذ نم َىبانلا,نمو ؛ ءابلاب (هابأ اهدعو) نسحلا.ةءارق.لب وأتلا

 ناكو « مالسالاو نامالا ىلا هل هؤاعد هيبأل مهاريإ رافغتسا نم دارملا 4لوآألا هجولا))

 ناميالا هقزري نأىف هللإ ىلاعرضتي ناكو «نارفغلاب زوفتو باقعلا نم صلختتى> نءأ هل لوقي



 م,هإ ةيآلا ءنيكرشنلل اورفختسينأ اونمآ نيذلاو ىنلل ناكام» ىلاعت هلوق

 مهوبأل او مهو نأ مهل زوحي ناك نينموملا لعلف ةروسلا هذه ىف رهظ امنإ رافكلا عم ديدشتلا

 مهعنم ةروسلا هذه لوزن دنعمث ؛ كلذ لعفي ًاضيأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىناا ناكو « نيرفاكلا نم

 نيكرشملا هيوباأل رفختسي الجر عمس هنأ لع نع ىوري : ثلاثلا . ةلمججا ىف دعبتسمريغاذهف ؛ هنم هلل

 ناكرشمامهو هيوبأل مهاربإ رفختسادق سيلأ : لاقف ؟ ناكرشمامهو كي وبأل رفغتستأ هلتلقف : لاق

 الجر. نأ ىوري : عبارلا.. ةيآلا هذه تلزنف بدو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ تركذف

 حنميو «فيضلا ىرقيو ٠ محرلا لصي ةيلهاجلا ىف ىبأ ناك: لاقومالسلاوةالصلا هيلع لوسرلاىتأ

 هاعدف كبي لجرلاىلوف ؛ رانلا نم حاضحىف لاق . معن لاق ؟ اكرشم تامأ لاقف ؟ نبأ نيأو . هلام نم

 ذوعأ ًاموي لقي مل كابأ فإ « رانلا ىف ميهاربإ ابأو كابأوىبأ نإ» لاقف : مالسلاو ةالصلا هيلع

 «رانلا نم هللاب

 نأ لمتحي (نيكرشملل اورفغتسي نأ اونمآ نيذلاو ىنلل ناكام) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 0 ع )| ىعم بع كلذ مل سيل هاتعم نوكي نأو « فصولاكن وكيف كلذمط ىف خيذي ام ىتعملا

 نارمآلاو اورفنتست ال منعم : يناثلا. نيكرشسلل:رافنتسالا نم عنه ناميالاو ةروبنلا نأ امج

 ًاضيأو ( ميحجلا بامحأ مبنأ ممل نيبتام دعب نم)هلوق ىف ىلاعت هللا ه ركذامعنملا اذهببسو . نابراقم

 هنأمهنع ربخأ امل ىلاعت هنأ ىنعملاو (ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ) لاق

 ًاضيأو . زوجيالهنأوهديعوو هدعو هللا فاخي نأ بلط ىرحب راج مهلنارفغلا بلطف . رانلامهلخدي

 ناصقن بجوي كلذو ؛ نيدودرم اوراصل هنارفغ اويلطولف . مهذعي هنأب ىلاعت هللا ءاضق قيس امل

 مهنع لاقو (ى5ل بجتسأ ىنوعدا) لاق هنأ اضيأو « هتيترم ظحو مالسلاو ةالصلا هيلع تلا ة ةجرد

 زوجدقو زوجيال هنإو . نيصنلا نيذه دحأ ىف فلذا بجوي رافغتسالا اذهف مسجلا باحتأ مب 1

 رانلا لهأ لوقب هيلع جتحاو « هلعفيال هنأ ةنع هللا خزام ماا هير دع لا أ مثاهوبأ

 0 هوجو نم دعبلا ةنأغ ىذه و . كلا لكك لاك ا ا انجوخأ انر)

 نآرقلا صن لب ٠ عونم كلذو ٠ نوبذكي الو نواهحيال ةرخآلا لهأ نأ هبهذم ىلع ىبم اذه نأ

 اويذك فيك رظنأ . نيكرشم انك ام انبر هللا اولاق نأ الإ مهتنتف نكت مل مث) هلوق وهو . هلطبي

 لوسرلا قحىفامأ « مهتاكسإو لاؤسلا كلذ نع هدر نسح مهقح ىف نأ :ىنآثلاو (مهسفنأ ىلع

 ىذلا لاؤسلا اذه لثم نأ : تلاثلاو . هبصنم ناصقت بجوي هنألل « زئاجريغف مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىلع نيزئاجريغو . رانلا لهأ ىلع نازئاج امهالكو . ةيصعم وأ ًائبع نوكي نأ امإ هيف ةدئافال هنأ معي

 . مالسلا مهيلع ءايبنآلا رباكأ
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 ةيآلا «نيكرشملل اورفغتسي نأ اونمآ نيذلاو ىنلل ناكامد ىلاعت هلوق 5

 نمر ا وناك وأو نيك رثنلل و رفختسُينأ اونمآ ني مينا ناكأم

 لإ المار .! راس ناك امو قمر ميحجلا باح م ا م ءاعل

 تا

 رو ةدومم ١ 5 ره رت هد 2 هه أ  آ 2

 ميهاربإ 1 دربإ الل يودع 01 هأيإ اهدعو ةلعاوم

 2 م

 ناو مياح هاوال

 لام الا لييس ىلع

 دعب نم ىبرق ىلوأ اوناكولو نيكرشملل اورفغت-ي نأ اونمآ نيذلاو ىنلل ناكام إل ىلاعت هلوق

 نيبتاسلف هايإ اهدعو ةدعوم نع الإ هيبال مهاريإ رافغتسا ناكامو محجلا بادصأ مهنأ مل نيبتام

 ملح هاوأل مهاربإ نإ ةئم أربت هلل ودع هنأ هل

 اقكلا نع ةءارلا راهظإ توجو عضوملا اذهىلإ ةروسلا هذه ' دام نا الع لاعب أ معا

 برقةلاةباغف ولك كو مهتاومأ نع ةءاربلا 0 هنأ ةنآلا هذه نيب هوجولا 6 نم نيقفانملاو

 مهتعطاقم بوجو نايب هنم دوصقملاو « مهئايحأن ع ةءاربلا تبجوأ اك« مآلاو بالاك ناسنالا نم

 ّ لكاس هيفو عا دج نم بلسإ مهتاصاوم نم عنملاو تاياغلا ىصقأ ىلع

 هللاوضر سابعن.ا لاق : لوألا . هوجو ةيآلا هذه لوزن ببسف اوركذ «ىلوألا ةلأسملا)

 ليق «ادهع هب ثدحأ هيوبأ ىأ» مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لأس ةكم ىلاعت هللا حتف امل : امهنع

 ةرايز نع انتيبن : لاقو رمع هلأسف ىكبو اهسأر دنع دعق مث , هنود فقوو اهربق ىلإ بهذف . كمأ

 ىنإو هللا باذعنم هيف هام تملعاملف « هيف ىل نذأ دق : لاقف « تيكبو ترز مث , ءاكبلاو رربقلا

 ترضح امل : لاق هبأ نع تيسللاّنن ديكتم نع ىو": قاثلا :امل ةمحر تركب ًائيش هللا نم اهنعىنغأال

 لاقف مهتلادنعابب كل جاحأهلاالإ هلإال لقمعاي» مالسلاو ةالصلا هيلعلوسرلا هللاق ةافولا بلاطابأ

 هيلع لاف « ادبأ بلطملادبع ةامللع انأ : لاقف . بلطملادبع ةلمزع بغرتأ ةيمأىبأن بهللادبعو لهجو.أ

 لاق (تببحأ نم ىدهتال كنإ) هلوق ةبالادذه تلتف كلت هنأ ملام كإ نرفغتسال»مالسلاو ةالصلا

 بلاطو أةافوو )ع الوزن ناآذتلازخأ نم ةروسلاهذه نا لضفلا نب نيسحلا هدعبتسادقو : ىدحاولا

 ىنأا نإ لاقي نأ لك قلأف 5 كعب سم دنع داعتتسالا اذه كاقأاو » مالسالا وأ ُْى 5 تناك

 ناف « ةيآلا هذه لوزن تقو ىلإ تقولا كلذ نم بلاطوبأل رفغتسي قب مالسلاو ةالصلا هيلع



 ةاضقلاو ءارمألا مثو باون مامالاكاذل نوكي نأ بحبو : ماكحالا ذيفنتل مامالاىلاعت هللا بصن
 ةجح قالا رابظال تبثأ عرشلاف , ةجحلاب الإ الوبقم ريغلا ىلع ريغلا لوق نوكي نأ رحب ملاملف

 باب نم ديال ةصوص لظلارد ةنيبلا ةماقالو ىوءدلل نوكي نأ 3 الو 2 ةدابشلا ىهو ةصوصخ

 هللأو ا تناك الو 2 هدودحو هماكحأو لاك هللأ فيلاكت دقاعم طبض اذهف 2 املع لمتشم

 ىتح مالسلا هيلع لوسرلا سمأ نأب ةراتو . ليصفتلا هجو ىلع ةرات نآرقلا لكىف اهنيب امنإ ىلاعت

 وهو (هللأ دودحل نوظفاحلاو) لاف 3 ةيآلا هذه ف اهركذ لمج أ ىلاعت هنأ مرجال 8 نيفلكملل انس

 . فيلاكتلا هذه ةلمج لوانتي

 لابعأ نات ء كلذك ضاآإلا سلو فلاكتلا نايا ىو 25 ىذلا نأ ارظ ؛ابقفلا نأ معاو

 فيلاكتلا ماسقأ حرش ىلع ةلمتشم هقفلا 0 ؟تواغلا لامعا راوخ لا لامعا : ناسا

 اوفنصي ملو ةتبلا امنع اوثحبي ملف بولقلا لامعأب ةقلعتملا فيلاكتلا امأف ؛ حراوجلا لامعأب ةقلعتملا

 فتقكلاو ةعلاملاو م ع ثحبلانأ كشالو 2 اهقئاقد نع اورد و .الوصفو ا اهنا

 ةريثكلا تانإلاو تولقلا لاعأ لصح )7 ل دار اعإ حراوجلا لاعأ نال 111 [هاش

 هذه لكل لوانت» (هللا دودحل نوظفاحلاو) هناحبس هلوق نأ الإ كلذب ةقطان ىلاعت هللا باتك ىف

 . ةطاحالاو لوهشلا لبس ىلع ماسقالا

 لاقنأ هيد صقل (نينمؤملا رشبو) لاق ةعستلا تافصلا هذه ركذ امل ىلاعت هنأ معاو

 اهميقع ركذ مث « ةعتلا تافصلا هذه ركذف (هب متعياب ىذلا مكعيبب اورشبتساف) ةمدقتملا ةيآلا ىف

 نينمؤملاالإ لوانتت مل (اورشبت-.اف) هلوق ىف ةروكذملا ةراشبلا نأ ىلع اهيبنت (نينمؤملا رشبو) هلوق

 . تافصلا هدم نيفوصوم لا

 اهبيقع ىلاعت ركذ مث « ليصفتلا لع, ةيناعلا تافصلا كلت ركذ ىلاعت هنأ ىف ببسلا ام : لبق ناف

 ؟ ةعساتلا ةفصلا هذه ىف لامجالا لبس ىلع فيلاكتلا ماسقأ رئاس

 دوجسلاو ٍِ ركل 2 معلا بلطل ةحاسلاو 0 هللأ لم وحش لاغتشالاو ةدايعلاو ةيوتلا ناإل 9 اناق

 اهركاذ اذهلفب«.هتاقوأ بلغأىف ابنع فلكملا!كقنيال روُمأ ءاركسملا نع ىلا, فر كلا

 عيبلا ماكحأ لثم هتاقوأ رثك أ ىف امنع فاكملا كفني دقف ةيقبلا امأو « ليصفتلا ليبس ىلع ىلاعت هللا

 تناكنإو بواقلا لامعأ ةينافلا رومالا كلتف ًاضيأو تايانجلا ماكحأ ةفرعم لثمو ؛ ءارشااو

 بواقلا لاو>أ ةياعر نأ تفرع دقو: بولقلا لاوحأ روهظ !منمدوصقملا نأ الإ ؛ حراوجلا لامعأ

 مسقلا اذه ركذو ؛ ليصفتلا ليبس ىلع مسقلا اذه ركذ ببسلا اذهلف رهاظلا لاوحأ ةياعر نم مثأ



 ةيآلا «هللا دودحخل نوظفاحلا و>ىلاعت هلوق م

 لحب امعو :؛ لحال امعو هسيل لحب امع ثحبلا : تاسولملاب ةقلعتملا 50 مو . ناعللاو

 ءاهقفلا مالكلاطو ؛ ةيضفلاو ةيبهذلا ىتاوآلا هلاعتساك . لحيالامو ؛ هلاعتسا ب انعوو دلائل

 : تاون يكرر 107 كحل اكو هللا رطنلا لحام تان ىو: تاررضملا)ءابثل اثرا( بابلا اذنه ىف

 عفانملا امأو . لاجم اهيف ءاهقفلل سيلو « تامومشملا : اهسماخو ؟ ال مأ هعامس لحي له باب وهو

 كليللا ةديفملا تاساللا لؤاللا : هجوأ ةثالثانم اهنع تحبلاو.:: لاومأللا,ىهف عبتلاب ةدوصقملا

 نوكي نأ اماف . نايعألا عيبو مفانملا عيب وأ ؛ نايعالا عيبامإ وهف عيبلا اهأ . هريغ وأ عيبلاامإ ىهو

 «ةمذلاىف ًاثيش ىرتشا اذإ نيدلاب نيعلا عيب وأ ؛ ملسلا وهو نيعلاب نيدلا عيب وأ : نيعلاب نيعلا عيب

 ”ىلاكلا عيب نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع ِض ىور امل . زوحجبال هنإ : ليقو . نيدلاب نيدلا عيب وأ

 باتتك هيف لخديف ةعفنملا عيب امأو . نينيدلا ىضاقت وهو عرشلا ىف لاثم هل لصح نكلو « 'ىلاكلاب

 نوت كللل هوما تانسالا راس امأاوبنيةيراضللاذقغ:ناتكو ةلاثملاتاتكاو ءاةرامجألا

 تاوكزلا ذخأو « مئانغلاو 'ىلا ذخأو ؛ طاقتلالاو « تاوملا ءايحإو «ةيصولاو « ةبهلاو ؛ ثرالا

 . ءارقتسالاب الإ كلملا بابسأ طبض ىلإ قيرطالو . اهريغو

 ل3 فركتلا كلادملا ازيغلا كوت ىلا !تاساألا ءاهقفلا كحام قم مىلاثلا عونلا 0

 : اهورغر دولا قلك كايدو

 نهرلا وهو ؛ هسفن كلم ف فرصتلا نرم كلاملا عنمت ىتلا بابسألا (ثلاثلا عونلاوإ)

 فيلاكت امأو . عفانملا بلج باب ىف هللا فيلاكت ماسقأ طبض اذهف ؛اهريغو ةراجالاو سيلفتلاو

 سوفنلا ف لصحت نأ امإ ةرضملا نأل ةسمخ راضملا ماسقأ : لوقنف راضملا عفد باب ىف ىلاعت هللا

 ل اانا ف١ ةلماخلا راطملا انآ. «كوقعلا فاؤأ !كانالا قوأ نايذاأللا ف وأ لاؤماللا فوأ

 نم ضع ىف امأو «ةرافكلا وأ ةيدلا وأ صاصقلا امإ هيف حلاو  سفنلا لكىف لصحت نأ امإ

 راضملا امأو « شرالا وأ ةيدلا وأ صاصقتا امإ هيف بجاولاو ءاهريغو ديلا عطقك ندبلا ضاعبأ

 باتك وهو « راهظالاو نالعالا ليبس ىلع لصحب نأ امإ ررضلا كلذف :«لاومألا ىف ةلصاخلا

 رفكلا امإ ىبف : نايداألا ىف ةلصاخلا راضملا امأو ؛ ةقرسلا باتك وهو ةيفخلا ليبس ىلعوأ بصغخلا

 نيعدتبملا ماكحأىف ررقم باتك ءاهقفلل سيلو ؛ نيدترملا ماكحأ هيف لخديفرفكملا امأ ؛ ةعدبلا امإو

 ءامهف ةعورشملا ةيوقعلا نايبو طاوللاو انّرلا سرحت هب لصتيف باسنألا ىف ةلصاحلا راضملا امأو

 ءاقيتساهنكمالدحأ لك نأ وهو رخآ ثح انههو , ناعللا بابو فذقلا دح باب اضيأ هيف لخديو

 رسلا اذهلف ءهمصخ هيلا تفتاي الف اغيعض ناك امبر هنآل « هسفنب راضملا عفدو عفانملا نم هقوقح



 و آلا يذتلا دودخلانيطظفاكابو» للعت | علوق

 41/ناب.ىف لخاد ةاهلاو .رنكحلانعرستلا )نا الاس 0
 :دوجو:هقق (ركلملا نع نوهاثلا )أ هلوقا ف اوأأولا ل ىححا عازر: كملنا نع ىقلار اك 1

 رفاغ) ىلاعت لاق . ىرخأ واولا ريغبو ةرات واولاب 'ىجتدق ةيوسنلا تأ (لوآلا هجولا)
 . واولا ريغب ضعبو . واولاب ضعب ءاجج (لوطلا ىذ باقعلا ديدش .بوتلا لباقو بنذلا

 تافصلا ركذ هناحبس هللاف داهجلا ىف بيغرتلا تايدآلا هذه نه دوصقملا نأ (قاثلا هجولا)

 تافصلاب نيفوصوملا نأ : ريدقتلاو (ركنملا نع نوهانلاو ,فورعملاب .نورءآلا) لاق مث. ةتسبلا

 ءىبهنلاو فورعملاب رمألا سأر.نأ انركذ دقو . ركتملا نعن وهانلاو:فورغملاب نورفآلا,ءاقتذلا

 . انركذام ىلع هيبنلا هيلع واولالاخدإ نمدوصقملاف . داهجلا وه ؛ هسيئرو زكتملا

 ىأي تادابع تافصلا نمقيسام لك نال كلذو  ءالؤؤه لع واولا َلاخَدِإ 00 هجولا)

 ادَهَو « ريغلاب ةقلعتم ةذاس ةكملا نع يتلا اما ديحلاب اليتم ىذل ناك ضر ةشمسلا كال

 0 ىلع ىبملا كلذ مذقأ امبرو ؛ ةموصخلا روهظو بضخلا تاروث بجوي ىبهنلا

 ابنت واولا املع لخداف . تاعاطلاو تادابعلا ماسقأ بعصأ ركتملا نع ىهنلا ناكف « هلتق لواح

 . ةنحلاو ةقشملا ةدايز نم امف لصحام ىلع

 ةرؤضع له ةريثكشا تقلا < ]5 طقلأو 3 دود+ل نوظفاحلاو) هل ,ة 7... ةفصلاإ)

 ىتلا ىهف تادابغلا امأ : تاللماعملاب قاعتبام : قاثلاوب. تاداملاب.قلغتام::اههادسخأ :.قيعوت ,

 موضلاو ةاكرلاو 00 هاو ذب 3 ىف ةعرم حاصل لب . ايندلا ىف.ةيعرم ةحاصملال اهلل وم

 عانملا بلجل امإ : ىهف .تالماعملا اهأو . ربا لاسعأ رئاسو روذدنلاو قاتعالاو .داهجلاو 3 1

 . راضملا.عفدل امإو

 ةلاصالاب ةدوصقم نوكت نأ امإ عفانملا كلف :.عفانملا بلي قلعتيام وهو.(لوألا مسقاو)

 : املوأف : ةسنخلا ساوملا فرط نم ةلصاحلا عفاناا ىهف ؛ ةلاصالابةدوصقملا عفانملا امأ ؛ ةيعبتلاب لأ

 ءاتان نوكي دق ماعطلا ناك املو . هقفاا نم ةيرشآلاو ةمعطالا باتك اهف لخديرو : تاقوذملا

 طئارش حبذلا ىف.طرش ىلاعت هللاو  حبذلا دسعب الإ هلكأ نكمي ال ناويحلاو ءاناورح نؤكي دقو

 :تاسومللا : اهيناثو . اياحضلاباتكو . تاب ذلاوديصلا باتك هقفلا فل خد اذه لجالف ٠ ةصوصخم

 . عاضرلاباباضيأ هنمو « حاكتلا باب وهو « هل> ديفيام !هتلمج نم عاقولا ماكحأ باب ايف لخديو

 , زوشنلاو مسقلا لاو>أ هب لصتيو نكسملاو ةقفنلاو رهملا لثم حاكنلا مزاول نع. ثح .وهام اهنمو

 رابظلاو ءاليالاو علخلاو قالطلا باتيك هيف لخديو : حاكنلل ةليزملا بابسالا نع ثحبوهام اهنمو



 ةيآلا «نودجاسلا نودك ارلا كسا ع

 رد ا روس مر سرك كاوكاو
 مإع ىف نيحناسلا نم ريصيف «هناسل ىلع هبلق رم ةيكحلا عيياني 1 1 نيعب رأ هلل

 ىف ةحايس هل لصحيف « ةجرد ىلإ ةجرد نمو ٠ ماقم 0 ماقم نم نيلقتنملا هللا لالج

 . تآيناحورلا ماع

 « ملعلا بلط ىف دلب ىلإ دلب نم نولقتتي ملعلا بالط نيحناسلا نم دارملا نأ (ىناثلا لوقلاو )ل

 حاس اذإ لجرلا ناكو « ليئارسإ ىنب ىف ةحايسلا تناك: هبنم نبابهو نعو . ةمركع لوق وهو

 لاقف ءائيش ري لف . ةنس نيعبرأ مهنم ىغب دلو حاف . هلبق نو<تالا يري ناكام ىأر ةنس نيعبرأ

 ىف ل أ هلا ل مز رنج اينا ىرأاع هللا مارأ كلذ دتعف , ىأ:تراهنإ ناب ىنذام تراي

 000 ل ير ايلع رمل يول دي ذلنو سرا رورشلا اونا عار فاق نال سفن ليكن
 دقو ؛ ةصوصخم ةدْئاف دحأ لك نم ديفتسيف « نيفاتخم لضافأ قلي دقو « هللا ىلع لكوتلا ىلإ جاتحيف

 اهب عفتنيف « ةريثكلا تادارملا ىلإ لصي دقو ٠ م اقم ىف هسفن رةحتسيف « سانلا نم رباكألا قلي

 ةييانللا لاو اللا نم نق رط لك ىف كاعت هللا قلن ام ببسي, ايندلا لهأ لاوخأ,قالتخا دهانشي ,دقو

 30 راثآ امل ةحايسلاف ةلمجاب و « هتف رعم ىوقتق مم

 : حيبسلا نمذوخأم وهو « ضرألا يف نورئاسلا(نوحناساا) ملسم وبأ لاق ثلاثا لوقاوإ)

 ةيآلا ىف نينمؤملا ثحملاعت هنأ هريرقتو « ًارجاهم ًادهاجم جرخ نم هب دارالاو . ىراجلا ءاملا حس

 نيفوصوه اونوكي نأ ىغبنيف ؛ نيدهاجملا تافص نايب ىف ةبالا هذه ركذ مث  داهجلا ىلع لوألا

 تامصلا هذه عومجع

 . تاولصلا ةماقإ هنه دارملاو (نودجاسلا نوعك ارلا) هلوق «ةسداسلاو ةسماخلا ةفدلا)

 ىللصملا لاكشإ زئاس نآل ةالصلا نع ةيانك دوجسلاو عوكرلا ركذ لعج امنإو : ىضاقلا لاق

 هبو ءدوجسلاو عوكرلا وه كلذ ىف ةداعلا نع جرخب ىذلاو . هدوعقو همايق وهو ؛ ةداعلل قفاوم

 عوكرلاو ىلاعت .هللعضاوتلا بتاره لوأ مايقلا : لاقي نأ نكو هريغو ىلدملا نيب لضفلا نيتي

 اهييذت ةيدوبعلاو عضاوتلا ةياغ ىلعاممتلالدل ركذلابدوجسلاو وكرلا ٍصخن . اهتياغ دوجسلاو اهطسو

 . مظعتااو عوضخلا ةياهن ةالصلا نم دوصقملا نأ ىلع

 باتك نأ لعاو (ركنملا نع نوهانااو فورعملاب نورهآلا) هلوق «ةنماثلاو ةعباسلا ةفصاار)

 هداربإنكميالف . لوصالا ىلع ىف روكذمريبك ضاحكا“ ككل نع ىبللاو كنفرو ممل ابنا الا "ماك

 ..هللاب رفكلا ركتملا سأر و للابن امبالا فورعملا سأر نآل ..داهجلا باجيإ ىلإ ةراشإ هيفو . انهه



 م. ةيآلا «نوحناسلا نودماحلا نودياعلا نويئاتلا» ىلاعت هلوق
 مسسسلا - 

 هبر نم مدآ قلتف) ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ريسفت ىف ةبوتلا ةقيقح حرش ىف انغلاب انأ ملعاو

 (هيلع باتف تاملك

 ىلع لاحلا ىف بلقلا قارتحا :اهلوأ : ةعبرأ رومأ لوصح دنع لصحت امنإ ةبوتلا نأ لعاو

 ابعبارو « لبقتسملا ىف كرتلا ىلع همزع : اهتلاث و « ىضمام ىلع همدن : اهناث و « هنع ةيصعملا كلئترودص

 هضرغ ناكناف « هتيدوبعو ىلاعت هللا ناوضر بلط ةثالثاا رومآلا هذه لع هل لماحلا نوكي نأ

 . نيبئاتلا نم سيل وهف « ضارغألا رئاس وأ مهحدم ليصحو سانلا ةهذم عقد اهنم

 ةدابع نوري نيذلا : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (نودباعلا) ىلاعت ةلوق 4 ةيناثلا ةفصااو ل

 ميظعتب رعشم لعفب نايت الا نع ةرابعىهو ؛ ةدابعلاب اوتأ نيذلا مث نوملكتملا لاقو . مهيلع ةبجاو هللا

 هللا ةفرعم نإ لوقي نأ : اههنع هللا ئَضَر ٌساَبَع ناالو" ميظعتلا ىف هوجولا ىصقأ ىلع ىلاعت هللا

 لوصح هيف ىنكي توبثلا بناج ف مسالا لوصحو ؛ باقلا لامعأ نم لمع هتعاط بوجوب رارقالاو

 لاقو . ءارضلاو ءارسلا ىف هللا اودبع نيذلامث (نودباعلا) نسحلا لاق . ةيهاملا كلت دارفأ نم درف

 . مراهنو مبليل ىف مهنادبأ نم اوذخأ موق : ةداتق

 ايندو انيد همعن ىلع ىلاعت هللاركش قحن نوموقي نيذلا مهو (ن ودمالا) هلوق 4 ةثلاثلا ةفصلا ١)

 هللانودبعي اوناكن يذلا ةفص ديمحتلاو ليلهتلاو حيبستلا انركذ دقو ٠ مل ةداع كلذ راهظإ نولعجب و

 ؛ كدمحب حبسن ننو مدآ قلخ لبق اولاق مهنأ مهنعربخأ ىلاعت هنآل . ةكتالملا مهو « ايندلا قاخلبق

 هللا نودمحي مهنأب ةنجلا لهأ نع ربخأ ىلاعت هنألل . ايندلا بارخ دعب هللا نودبعي نيذلا ةفص وهو

 (نودماحلاو) هلوقب نودارملا رهو (نيماعلا بر هلل دما نأ مهاوعد رخآو) وهو : ىلاعت

 : لاوقأ هيفو (نوحناسلا) هلوق «ةعبارلا ةفدلا إل

 ٌنآَرَقلا قالك ذام" لك : "سابع ننا لاهو نر كافل مه نيرسفملا ةماع لاق لولا لوقلا)

 : نسالا نعو «مايصلا ىتمأ ةحايس»مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لاقو . مايصاا وهف , ةحايسلا نم

 حتاسلار يسفت نسح هلجاألل ىذلاىنعملا ىفو ؛ مايصلا نوميدي نيذلا مه ليقو . ضرفلا موص اذه نأ

 ادبعتم ضرالا ىف حيسي ىذلا نآل حاس متاصلل 1 ل حا مكاصلاب

 . احناس متاصلا ىعس ةبءاشملا هذهلف ؛ لكألا نع كلسمب مئاصااو « لك ألا نعاكسمم ناك :هعم دازال

 رمتسي متاصلاو حيسي ىذلا ءاملاكضرألا ىف باهذلا ىلع رارمتسالا ةحايسلا لصأ نأ : ىنثلا

 وهو ؛ رخآ هجو هيف ىدنعو ؛ عاقولاو برشلاو لكلا وهو « ىهتشملا كرتو « ةعاطلا لعف ىلع

 هبلعتحتفتا ؛ تاوهشااباوبأ هسفن يلع دسو عاقولاو برشلاو لكألا نم عنتما اذإ ناسنإلا نأ



 ةنالإ 0 كالا ناو نال ثودياعلا نورئاتلاو:كلاعت هلو ع.

 00 م 1 ا1شا دا ت01 ا تلا لك ا ا لا ا يطا ا

 ا ا اا ركام ا نودئاغلا نوناتلا

 - هرم تلامس ١ فر فدا ل 254[ م سراح 0 اخ نا وعم

 4 5- 5 ننس كاوه تااووك وارعملاب <11 او هللادود+لن نةادكاو 1 ن ضال فو عملا

 ةلباعتق تاناودكلاو لافطأللا كارلا لوصح ركتنال ::لوقن نحو: ةفيرشلا ةعفرلا ضاوعألا

 ةبآلاو « بجاو دنعو ؛ بجا و ريغاندنع ضوعاا كلذ نأ ىف عقو فالخلا امنإو ؛ مالآلا هذه

 : كوخ ولا ناناع هتك ام

 فو 21 ناز رس لان وانج اكسلا نارذك ارلا نوكانملا نودماحلانودباعلان وبئاتلا ل ىلاعت هلوق

 « نينمؤملا رشبو هللا دود+ نوظفاحلاو ركتملا نع نوهانلاو

 (ةنجلا نأ مهاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا) هنأ ىلوآلا ةيآلا ىف ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 : ناتل أسم هيفو . ةعسنلا تافصلا هذبب نوفوصوملا مه نينمؤملا كثلوأ نأ ةيالا هذه ىف نيب

 : لوآلا : هوجو (نوحناسلا نودماحلا نودباعلا نويئاتلا) هلوق عفر ىف «ىلو لا ةلأسملاإ)
 نينم وما نم ىرتشا) هلوق ىف نيروكذملا نينمؤملا ىنعي « نوبئاتلا مث : ريدقتلاو ؛ حدملا ىلع عفر هنأ

 فوذحمربخو « أدتبم (نوبئاتلا) هلوقنوكي نأ دعب, ال : جاجزلا لاق : ىناثلا . نوبئاتلا# (مهسفنأ

 (ىنسحلا هللا دعو الكو) ىلاعت هلوةك اودهاحي مل نإو . ًاضيأ ةنجلا لهأ نم نوداعلا نوبئاتلا ىأ

 هلوق انلعج اذاو: نينمؤملا عيمج الصاحةنجلاب دعولا نوكي ريدقتلا اذهىلع نآل ؛ نس> هجو اذهو

 عفروأ أدتبم (نوبئاتلا) ثلاثل' . نيدهاج.لاالصاح ةنجلاب دعولا ناك مالكلا لوأل ًاعبات (نوبئاتلا)

 رخآ ىلإ (نودباعلا)هلوقو « أدتبم (نوبئاتلا) هلوق : عبارلا (نولتاقي) هلوةىفريمضلا نم لدبلا ىلع

 ىبأ أرقو . لاصخلا هذه نوءماجلا مه ةقيقحلا ىلع رفكلا نه نوبئاتلا ىأ «ربخ دعب ربخ ةيآلا

 ىلع ابصن كلذ نوكي نأ : امهدحأ : ناهجو هيفو (نيظفاحلاو) هلوق ىلإ ءايلاب (نييئاتلا) هللادبعو

 . نينمّوءلل ةفص ؛ را ككل : ىناثلا . حدملا

 ١ ةعستلا تافصلا هذه ريسفت ىف (ةيناثلا ةلأسملا .

 لاقو . كرشلا نم نوبئاتلا : هنع هللا ضر سابع نبا لاق (نوبئاتلا) هلوق «ىل وألا ةفصلاف ١

 نظل ! هحيم طا نع نريئاتلا» نو طوص آلآ لاقاوأ, ,قاطنلاو كشلا نو نويئاتلا 3 نسل

 (نوبئاتلا) هلوقو . ةنيصعملا نم نوكن دقو , رفكحاا نم ةبوت نوكت دق ةبوتلا نأال ؛ ىلوأ

 : مكحتلا ضحم رفكسلا نع ةيوتلاب صيصختلاف لكلا لوانتتف ؛ ماللاو فلالاب ةالحم مومع ةغيص



 9. ةيآلا هب متعياب ىذلا مكعيب اورشبتساف ىلاغت هلو

 (ًادعو) بصن : جاجزلا لاق (نآرقلاو ليجنالاو ةاروتلا ىف ًاقح هيلع ًادع ورإل ىلاعت لاق م

 اوفلتخاو . ًادكؤم ًاردصمآدعو ناكف : ةنجلا مدعو هنأ (ةنجلا ل نأب) هلوق ىنعم نآل , ىنعملا ىلع

 ؟ وهام بتكلا ىف لضخ ىذلا اذهنأ ىف

 هتبثأ دقف « تباث دعو هللا ليبس ىف نيدهاجملل هدعو ىذلا دعولا اذه نأ (لوألا لوقلافإ)

 . نآرقلا ىف هتبثأ م ليجنالاو ةاروتلا ىف هللا

 هيلع د ةمأ نم ىرتشا ةنأ ليجنالاو ةاروتلا ىف نيب ىلاسعت هللا نأ دارملا (ىتاثلا لوقلاوإل

 . نآرقلا ىف نيب اي « ةنجلا ملل نأب مهاومأو مهسفنأ مالسلاو ةالصلا

 . عت ارشلا عيمج ىف دوجوم وه داهجلاو لاتقلاب رمآلا نأ (كناثلا لوقلاو إل

 نك هنأ اضيأو بدك ةفاوعلا طعن نأ : خلل و هللا جت ةديهعت وأ نمور) ىلاعت لاق م

 اجاحلا لك نع ىنغلاف : اهيلا هجايتتخا عم ناسنالا نم ةحيبق ىهو : حتابقلا نم كلذ لكو « ةغيدتخو

 امب ىفوأ دحأ الىأ : راكنالاىنع؟ ماهفتسا (هدهعب ىفوأ نمو) هلوقو .اهنع اهزنف نوكي نأ ىلوأ

 . هللا نم دعو

 ةرآلا هتناق نأ ملعاو «ممظعلا زوفلا وه كلذو هب متعياب ىذلا مكعيبب اورشيتس.افر) لاق م“

 (مهاومأو مهسفنأ نينهؤملا نم ىرتشا هللا نإ) هلوق : احلوأف : تاديك أتلا نف عاونأ ىلع ةلعتشم

 اذه ديك أت لع لئالدلا لدأ نه كلذو « ةنايخلاو بذكلاا نع سدقملا هللا وه ىرتنشملا نوكف

 4و: انثلاثو:.دكؤم قل كلذ و ءارششلاو عيبلاب ٍفاوثلا اذه لاتصيإ نع زبع هنأ : ىناثلاو . دبعلا

 ع هلوق : اهتسماخو ء بوجولل «ىلع» ةبلكو (هيلع) هلؤق : اهعبارؤ . قخ هللا دعؤو (ًادعو)

 داهشإ ىرجم ىرحجيكلذو (نآرقلاو ليخبالاو .ةاروتلا ىف) هلوق : اهسداسو . قيقحتلل ديك أت وهو

 هذهعب ىؤأ نمو) هلوق : اهعباسو . ةعيابملا هذسه ىلع لّسزلاو ءاببنآلا 00 ةيحلالا بتكملا ع

 ةغلابم اًضِيأ وهو (هب متعياب ىذلا مكعيبب اورشبتساف) هلؤق : اهنماثو . ديك أتلا ىف ةياغ ؤهؤ (هللا نم

 ةيآلا هله لامتشا تِثف (مظعلا) هلؤق : اهرشاعو (زوفلا وه كلذو) هلوق : اهعساتو . ديك أتلا ىف

 مساقلا ابأ نأ ىهو ةماخم ةيآلا متو . قيققحتلاو ريرقتلاو ديك أتاا ىف ةرشعلا هوجولا هذسه ىلع

 لاق .:متاهلاو لافطأألا مال 1 نع ضا وعلا لؤصح نم ديال هنأ لع ةيآلا هذم:لذتسا,,قخلبلا

 :ةئجلا وه نمثب الإ نيغلابلا ىلإ لاومألا نخأو . لتقلا لأ لاي زوحيال ةنأ .للع تلد ةبآلا نآل

 احلا «“ناؤكي نأ كحق 4 مهل نأ نأب مهاومأو مهسدفنأ نينمؤملا نمىرتشا هللا نإ) لاق مرج الف ٠

 كلت مل ل | ىح فعاضتت مهمال 7 نأ اونمل.. ىنقلا مهيلع زاجولو . مئاهنلاو :لافطالا ىفءكلذك

 411<- -ه-و



 ةيآلا# نآولعقي و ناواتعيف هللا ليبس ىق'نولت أمي » ىلاعت هل و5 .9٠

 1 ا 1 طل ملاع حلاصمب باقلا قاءتمىقبب مادامناسنالا نآل . قرقحتلاوهو « ةنجلاب

 غلب و اهيلا هتافتلا عطقنا اذاف« ةفيرشلا تاجردلاو ةيلاعلا تاداعسلاىلإ هلوصو عنتما « لاملاو ندبلا

 ثيحرلإ غلب دقف ؛ هللا ناوضر بلطف فافيدلا لاك و لتفللا نيل ضرع نألإ عاطقنالا كلذ

 ءادعسلا نم نوكي اذه دنعف ؛ ىلوألا ىلع ةرخآلاو ءايندلا ىلع ىلوملاو « ىوملا ىلع ىدحلا حجر

 نيضوعلا دحأو ؛ هللاوه ىرتشملاو ةيسدقلا حورلا رهوج وه عئابلاف « رايخآلا لضافأللاو 1

 ماو لصاح حيرلاف« ةعاذلا كاداشلا و ةقالإ هنملا ىاثلا ضوعلاو « ىاقلا لاما ىلابلا دسم

 . (هب مت لاب ىذلا معيب اورشيتساف) لاق اذهلو ؛ لئاز مغلاو

 (نولتاقي) هلوق : فاشكلا بحاص لاق 0( نولتةيف هللا ليبس ىف نولتاقي ال لاق مك
 ريسفتلاك (نولتاقب) لعجليقو (م ا مكلا 0 ا

 مهنوك وهو « لعافلا ىلع لوءفملا مدقتب ىناسكلاو ةزمح أرق اهل . مزاللارمآلاكو « ةعيامملا كلتل

 لوعفملا ىلع لعافلا دقت امأ . لوعفملا ىلع لعافلا 3 نوقابلاو ٠ نيلتاق مهنوك ىلع نيلوتقم
 امأو . نيلوتقم اوريصي نأ ىلإ منع نوعجري الو رافكلا نولتقي مهنأ ىنعملا نآل . رهاظف

 كلذرصي مل نيلوتقم اوراص نإو « نيملسملا نم ةريبكةفئاط نأ : ىنعملاف . لعافلا لعل وعفملا مدقت

 وهو ؛ ناكمالاردّقب هل نيلتاق . ءادعألا عمنيلتاقم كلذ دعب نوقبي لب « ةلتاقملا نع نيقابلل اعدار

 لخدله هنأ ىف اوفلتخاو . مهنم قب نم نهوام ىأ (هللا ليبس ىف مماصأ امل اونهو اهف) هلوقك

 : لاق نم مهنف ؟ المأ ركتملا نع ىبنلاو فورعملاب مالاو ةجحلاب ءادعأللا ةدهاجم ةيآلاهذه تحت

 نولتقيفهللا ليبس ىف نولتاقب) هلوقب ةلتاقملا ةعياملا كلت رمفىلاعت هنآل « ةلتاقملاب داهجلاب صتخم وه

 هللا دبع نع هانيور ىذلا ريخلا ليلدب « هيف لخاد داهجلا عاونأ لك : لاق نم مهنمو (نولتقيو

 لاق كل درر ١ لاتعلا ىف 11 لك يح رذلا |ثآل5ل] ةرعدلاو ةجحلاب داهجلاف اضيأو . ةحاور نأ
 هيلع تعلط اس كل ريخ الجر كدي ىلع هللا ىدهي نآل» هنع هللا ىضر ىلعل لسو هيلع هللا ىلص

 ةجحلاب داهجلا امأو . ةجحلاب داه+لا دقت دعب الإ اهرثأ نسحال ةلتاقملاب داهجلا ناآلو «سمنشلا

 مارك الا ديزمب ىلاعت هللا هصخ فيرش رهوج اهرهوج سفنألاو . ةلتاقملاب داهجلا نع ىنغ هناف

 نكمأ ىمو . لهجلاو رفكلاىهو « هبةمئاقلا ةفصلا ف داسفلا امي  هتاذ ىف داسف الو : ىلاعلا اذه ىف

 م ناكل لرجل نأ ني ذل 8051 ناك دلل كانا كاب عم ؛ ةدسافلا ةفصلا ةلازإ

 متعفتناف هومتغب دف اهباهإ متذخأ اله» لاقف ؛ هئاقبإ لع عرشلا ثح مرجال ء هوجولا ضعب نم هب

 ةلتاقملاداهجلاو ؛ ةدسافلاةفصلا ةلازإ عم تاذلا ءاقبإ وهو « ةغابدلا ىرجم ىرحي ةجحلاب داهجلاف «هب

 . لضفأو ىلوأ لوألا ماقملا ناكف « تاذلا ءانفإ ىرجم ىرحب



 ١ الهدا سال بج كول هللا نإ للاعلا هلوق

 دابجلا ةليضف نايب ىلإ داع ؛ هب اقئال ناك ام مرمسق لك ىلع 0 تال نايبااو حرشلا كلذممت

 : لئاسم ةيالا ىفو (مهسفن أ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ) لاقف هتقيقحو

 ةبقعلا ةليل لسو هيلع هللاىلص هللالوسر راصنألا تعياب امل : ىطرقلا لاق (ىلوآلا ةلأسملا)

 طرتشأ»لاقف . تش ام كسفنلو كبرل طرتشا : ةحاور نب هللا دبع لاق ءاسفن نوعبس مثو ةكمب

 : اولاق «كلاومأو كسفنأهنم نوعنمت ام قوعنمم نأ ىمفنلو ءائيش هب اوكرشنالو ةودبعت نأ ىبرل

 لاق . ةيآلا هذهتلزنف . ليقتسنالو ليقنال عيبلا 0 اولاق «ةنجلا» لاق ؟ انل اذاف كلذ انلعف اذاف

 . مهن لغأف مهنداث : لتاقمو نسحلاو دهاجم

 امنإ ىرتشملا نآل ةقيقحلا ىف ائيش هللا ىرتشي نأ زوحيال : ىناعملالهأ لاق 4 ةيناثثا ةلألا)

 اذه نكل ؛ ابقزر وه الاومأو ابها ره اشكن) ىرتشأ ١ نسا لاه | كشر( كللع را 0

 هللا لمبس ىف لتاق ىتم نمؤملا نأ . اذه ةةيقحو « ةعاطلا ىلإ ءاعدلا ف فطلتلا نسحل ىلاعت هركذ

 . لغف اىل ءازج ةنجلا ةرعالا قف ةتلا نم تحل ءادتلا ل لش ف كلا در و ١ هر تمنع 7 ١

 (ةنجلا ل نأب محلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا) هلوق ىنعم اذه . ءارشو الادبتسا اذه لع

 ةفكو ةحار ةعبب هللاواوعمسا نسل لاه. شعاإلاو تاكل نإ ع ارق اذكار الا

 قداصلا لاقو . ةعيبلا هذهىفلخد دقوالإ نمد ضرألا ىلعاه هللاو نم وملك اهم هللا عياب « ةحجار

 ىتاديري (مهلا ومأو) هلوقو «ام لإ اهوءستاللف هنملا الإ ؟نم مكادب األ سيل» مالسلاو ةالصلا هيلع

 : فئاطل ةءالأ' قو“ مللايعو مييلهأو مهسفنأ ىلعو هللا ليبس ىف اهنوقفني

 اذهو : هللا وه ىرتشملاو هللا ود عئابلا انههو  عئاب نم هل دبال ىرتشملا «ىلوألا ةفيطللا إل

 عيبلااذه ةعصو ؛ ءارشلاو عيبلا ىف حلاصملا ةياعر هنكيال ىذلا لفطلا رمأب ميقلا ق- ىف حصي امإ

 ىذلا لفطلاب اهبش دبعلا نوك ىلع هيبنتلا ىرجم راج لثملا اذهف « ةميظعلا ةطبغلا ةياعرب ةطورشم

 دوصقملاو : ةماتلا ةطبغلا طرشب هحلادمل ىعارملا وه ىلاعت هنأو ٠ هسفن ملاصم ةياعر ىلإ ىدتييال

 تاريخلا تاجرد ىلإ لاصيالاو ؛ تاويذلا نك ءاوفعلاو « ةءانملاو ةلووسلا ىلع هيسذتلا هنم

 | تاداعلسلا كلن

 سفنالا نوك نأ بجوف « مهلا لاو»آلاو سفنألا فاضأ ىلاعت هنأ (ةيناثلا ةفيطللاوإل

 نع ةرابع ناسالا نال كلذك هفقرعألاو مهني ر ياخ ني رمأ بجوي مهلا ةفاضد لاومألاو

 قاخلاملا كلذكو : بكرملاو تاودالاو ةلآلا ىرج ىرحي ندبلا اذهو ؛ قابلا ىلداآلا زهوجلا

 لاكملااده واكك املا ]نه نانا قم قت ناخبا ونكت نكرر حلاصم ةياعر ىلإ ةليسو



 مهسعن /١53 هلال( فا نيالا اذهأ قرتشا هللا نإ وا ىاعت هلوق 3

 8 هدم مرسل هع 2 تا مرج اح خا ا 2-2-5 3 ١

 نونا كك ةنجلا مهن ناب 0 مهسفنا نيمؤملا نم اس هّللأ نأ

 سا اخ مارا 1 2 0 3 -

 نآ ا لجالاو ةاروتا ىناَقَ هيلع ادعو نولي نولتق.ف هللا

 رثهمم 0-5 2 هسه م يك

 زوفلا وه تا 4ب ب متي 01 ىذل ع أور رديت هللا نم هدهعب قوأ نمو

 للار ميظَلا

 ايلف « دجسملا كلذ ءانب ىف نينسح اوناك مهنأ اودقتعا مهنأ : ثلاثأا ؟ مهلا ومأ التو يلتف رئانوأ

 ؟ هيي رك ارمأ !ببس ىاأل هنأ ىف نيياترم نيك اش اوقب هب رختب مالسلاو ةالصلا هيلع لاوسرلا نمأ

 « دجسملا كلذ ءانب ىف مهيعس ىنعأ ؟ةيصعملا كلت رفغي له ىلاعت هللا نأ ىف نيباترم نيك اش اوقب : عبارلا

 . لوآلا هجولا وه حيحصلا

 : ثحايم هيفو 4« ممولق عطقت نأ الإ) لاق 5

 ةددشم ءاطلاو ءاتلا حيتفب (عطقتنأ) ةزمحو مصاعزع صفحو رماعنبا أرق (لواآألا ثحبلا)

 نبانعو « هلعاف مسن ملام ىلع ءاطلادي دشتو ءاتلا مضي نوقايلاو « نيءاتلا ىدحإ تفذكل ؛ عطقتت ىنعم

 هلوقو , عطقلا اذه ممواقب فدأ لطف عا يضفلاب م ولق) ف اقلا نيكستو ءاطلا حتفب (عطقت) 0

 لإ 0 دك تاكللا ون ارلمإ زو كفيل ابباغإ ءاعأ اقارقت و ٠ أعطق ممولق 2 4 (ممولق عطقت)

 هانعم : ليقو . قافنلا اذه ىلع نوتومبو ًادبأ ممولق ىف ةيقاب ةبيراا هذه نأ دوصقملاو . ةيرلا كلت

 3 ةرس> وام ممولق قلت ىحليقو . مبطي رفت ىلع امنت اذني ممولق م عطقنت ةيوت اونو نأالإ

 ىلع (مهءولق تعطق ولو) ةحلط نعو (مهمولق تعطقولو) هللا دبع ةءارقفو (نأىلإ) نسحلا أرقو

 ىطانعا لك زأ ملَسو هيلع هللا لص لوسرلا باطخ

 . مهلع أم 5 أ ماكحألا فمع - ملاوحأب ميلع : للا (ميكح ميلع هللاو )ل لاق مْ

 هللا ليبس ىف نولتاقي ةنجلا مل نأب ملاومأو مهسفنأ نينمولا نم ىرتشا هللا نإ ىلاعت هلرق
 او ةعساةاهنلا نم كذهعرا فوأ نمو ناوقلاوو ليجيالاو ةازوتلا.ف اَمَح هيلع ادعو َنواَتعَتو نواف

 « ميظعلا زوفلا وه كلذو هب متعيأب ىذلا معيب

 ايلف « كك ةزغع نع مهفلخت كفل مابقو نيقفانملا حتاضف حرش َّق عرش اكل لاعت هنأ ملعا



 ١ ة/ ةيالا «مهمولق ىف ةبير اونب ىذلا مهنايفب لازيال »ىلاعت هلوق

 لعافلا كلذو « هلعاف مب ملام لعف ىلع (هناينب نمد نشأ) ساعاقمأو عفان أرق (ىلاثلا ثحبلاإ)

 ةبغرلاو هللا باقع نم فوخلا ىأ (ناوضرواهللا نما ىو لع هلوق امأ « سم وملاو قابلا رد

 ىايلا نأ مالكلا لص احو « ةبغرلاو ةبهرلا هذه دنع الإ ةعاط نوكتن ال ةعاطلان ألك لذو « هباوث ىف

 لكك أو لضفأ ءانبلاكاذناك« هباوث ىف ةبغرلاو « هباقعنم ةهرللو لاعت هللا هجول ءانبلا كلذ ى ال

 ىلع هنايثب نسسأ نمأ) هلوق امأ , هللا كاسب رارضال او رلار سكش 17 نال ١

 : ثحايم هيفف (منهج ران ىف هب رامئاف راه فرج افش

 نوقابلاو ءارلا ةنك اس (فرج) مصاع نعركب وبأو ةزمحو رماع نبا أرق (لوألا ثحبلا ل

 عر قطو دكر لغشك فرجو فرج ؛ ناتغلامهو ءارلا مضب

 اذا ذك لعوشأ لاقيهنمو ؛ هفرح ءىثلاافشو ءزيفشلااهشقلا : ةدسعوبأ لاق «ىناثلا ثحبلا ل

 فرشم هاو نيط ليسلا فرطىلع قسيو ىداولا فرحت او ليساا لاس اذإام وه فرجلاو ؛ هنم اند

 راه ردصم روم ا : ثيللا لاق (راه) هلوقو ؛ فرجلا وه ءىثثاا كلذف . ةعاسف ةعاس طوقسلا ىلع

 طقس اذاف « رئاهراه فرج وهو ؛ هناكم ىف دعب تباثوهو « هفلخ نم عدصنا اذإ ء رومي فرجلا

 . رومتو رامنا دقف

 قملا ىهو ةمكحم ةيوق ةدعاقىلع هنيد ناينب سسأ نفأ ىندملا : لوقنف ظافلالا هذه تفرع اذإ

 وهو «ءاقبابلقأو دعاوقلا فعضأ ىه ةدعاق لع سسأ ندأ ؛ ريخهناوضرو هللا ئوقت وه قذلا

 ناك اه رج اهشر من رككلل ميج ةيد تارهذ راق ف انس زن هاف ىذا ا ئاعتل لأ لكامل

 ىرن الو منبج رعق ىف راهني امتاف رامنا اذإ ناك « منبج فرط ىلع هنوكلو « طوقسلا ىلع افرق

 نيءانبلا دحأ نأ مالكلا لصاحو !لاثلا اذه نم نيقفانملا ممل ةقباطم نسحأ الاثم ملاعلا ىف

 ءاتيا ناكف ء رفكلاو ةيصعملا هئانيب هينا, دصق ىناثلا ءانبلاو : هناوضرو هللا ىوقت هئانبب هنناب دصق

 . مدهلا بجاو اسيسخ ىناثلا ناكو : ءاقبالا بجاو افيرش لوالا

 .راص ناينبلا كلذ ءانب نأ : ىنعملاو ( ممولق ىف ةبير اونب ىذلا مهناينب لازبال )ل ىلاعت لاق مث

 ةيرللابيسهنوك ىفو . ةبيرلل اببس هنوكل ةبيرناينبلا كلذ سفن لع « ممولق ىف ةبيرلا لوصحلا اييس

 هيلع هللا ىلع لوسرلا ممأ الف : رارضاا دجسم ءانبب مهحرف مظع نيقفانملا نأ : لوآلا : هوجو

 ..ءلع لوسرلا نأ : ىناثلا . هتوبن ىف مهمايترا دادزاو هل مهضغب دادزاو مهيلع كلذ لقث هبيرختب ملسو

 عفت راف دسحلا لجل هبي رختب ىمأ انمي هنأ اونظ دجسملا كلذ بيرختب سمأ امل مالسلاو ةالصلا

 هيف مثام ىلع مك ب له هنأ يف نيباتيم اوراصو « تاقوالا لك يف هنم مهفوخ مظعو هنع مهنامأ



 ةيآللا «اورهطتب نأ نوح لاجر هيف» ىلاعت هلوق ١

 : ثحابم هيفو يل 0 كا | نطل نأ كر لاجا» يف ]ل ىلاعت لاق مث

 وهو « ىوقتاا لعىنب هنأ : امهدحأ : نما ىوقتلا دجسم حجر لاحت هنأ لوألا ثحبلا إل

 : نالوق ةراهطلا هذه ريسفتىفو ءاورهطتي نأ نوب الاجر هيف نإ : ىناثلاو . هريسفت مدقت ىذلا

 الطخلا نأ ش1 26 ل ل يو ذلا نع رهطتلا هتف دارملا لولا

 هلآ طاثلا هك رس 101 تاك ١٠١ كا هللا نق تورقلا ىف رثوملا رزه ئطاعملاو ترونذلا نع

 كفا يللا ا و لا للا ةكلا و نيل ملا ةراضم رارضلا دسم تاككأ فضو ىلاعَت

 نأ : ثلاثلاو . ىصاعملاو رفكلا نع نيئربم مهنوك الإكاذامو . مهتافص نم دضلاب ءالؤه نوك

 ؛« ىصاعملاو رفكلا نم نطابلا ةراهط تلصح ول هللا دنع ردقو 1 لصحب اميإ رهاظلا ةراهط

 ءرثأ احل نطابلا ةراهط ناك .رهاظاا ةفاظن لصحت ل و؛ىصاعملاو رفكلا نم نطابلا ةراهط تاصحولامأ

 تلال 1 2: هلا هذه كلنا هنأ ::فاتفكلا تحاص قوز : :عبارلا . ىل وأن طابلا ةراهط ناكف

 لاَمَف . سولج راصنالا اذاف « ءابق دجسم باب ىلع فقو ىت- نورجاهملا هعمو ملسو هيلع هللا لص

 هيلعلاقف ؛ مهعمانأو نونهؤامهنإ هللالوسراي : رمعلاقف . اهداعأم© موقلا تكسف « متن ل

 «ءاخرلا ف نوركشت أ »لاق «معناولاق «ءالبلا ىلع نوربصتأ» لاق معناولاق «ءاضقلابنوضرتأد مالسلا

 ىذلا اف مكيلعىثأ هتلاذإر 00 لاقم «ةبعكلا برونونمؤمو مالسااهيلعلاق . معناولاق

 نأ نوب< لاجر هيف) مالسلا هيلع ىأ لا أرقف . ردد كلل عبتت : 9/61 احاول 00

 . ةيآلا (اورهطتي

 نيرسفملا"رثككا| لاو ىهاو "رجتملا ديا اللاب ةزاهطلا هلم دارا نأ «ىناثا لوقلاو إل

 !اناخلاا امنا

 ةقيقح ةراهطلا ظفل نأ وهو : لاؤس هيفو « نيرهآلا الك لع لوم هنأ (ثلاثلا لوقااوإل

 دحاولا ظفللا لاعتساو ؛ بونذلاو ىصاعملا نع ةءاربلا ف زاجيو « ةينيعلا تاساجنلا نع ةراهطلا ىف

 "ركل [!ناغار ةنمللو

 ىلع ونيمسُأا نيب هيف كرتشم موهفم ردقلا اذهو « رذقتسلا مس | سجنلا ظفل نأ : اانا

 ىلع 1 لا نارك ماو لاوؤؤلا !كلتنلا داعأ ىلاعت هنإ م . لاوسلا لوزي هناف « ريدعتلا اذه

 . ثحابم هيفو (ريخ ناوضرو هللا نم ىوقت ىلع ناين سسأ ن فَأ) لاقف ٠ ىوقتلا

 ىلع ردصملا ظفل قالطإو « ىنم لا انبه دارااو ٠ نارفغلاكردصم ناينبلا (لوآلا ثحبااإ)

 لاقو «هجوسنمو هبورضم دارالاو « ديز جسنو ريمألا برض اذه لاق, ؛ روهش زاب لوعفملا
 , دحاولا يف ةناينباولاق مهنأإل « امسا هتلعج اذإ ةناينب عمج ناينبلا نوكي نأ زوج: ئدحاولا



 اهو ةيال «ىوقتلا 2-2 دحسلا ادبأ هيف مقتالد ىلاعت هلوق

 لوسر باهذ دنع ةدسافلا ضارغالا كلتلدجسملا كلذ اونب املنيقفانملا نإ : نورسفملا لاق

 ةرطمملا ةليللاو ةلعلا ىذل ادجسمانينب هللا لوسراي : اولاق ؛ كوبت ةوزغىلإ ملسو هيلع هللا لص هللا
 رفس حانج ىلع ىنإ مالسلا هيلع لاقف . ةكربلاب انل وعدتو هيف انل ىلصت نأ تح نحو ١ ةاقلاو
 « ةيآلا هذه تازنف دج.ملا نايتإ هولأس كوتةوزغ نم عجراملف ؛ هيف انيلصهنلا ءاش نإ انمدق اذإو

 صأو كاذاولعفف ؛ هويرخوهومدهاف . هلهأ ملاظاادج.ملا اذه ىلإ اوقلطنا : لاقو موقلا ضعب اعدف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مه : نسحلا لاقو . ةماهتلاو فيجا اهيف قلي ةسانك هناكم ذختي نأ

 انآ دف مقتال مالسلا هيلع ليربج ىدانف دجسملا كلذ ىلإ بهذي نأ

 : يرجنالاق . هيف موقي نأ نع مالسلا هيلع هلىهن (هيف مقتاال) هلوق : لوقتف اذه تفرع اذإ

 قراعاو 0 دحاللاو تيسلأ موناو مويأأ كإذ هيف اولصف 3 ةعأ و ةككلا كاذ ماعإ نم أوغرف

 ىوقتلا لع ًانبم ناك امل نيدجسملا دحأ نأ ىهو « ىبناا اذه ىف ةلعلا نيب ىلاعت هنإ مث . نينثالا موب

 مولعملا نم اك ىوهتلا دجسه» ىف ةالصلا 5 عنمب كك دجسم ىف ةالصلا تناكو « موي كيرا نم

 . ىناثلا دجسملا ىف ةالصلا نم عنمي نأ ةرورضلاب

 . ىناثلا دجسملا ىف ةالصلا ةماقإ نم عنملا بجوبال لضفأ نيدجسملا دحأ نوك .::لبق ناف

 2 ةرراانلا ةعيرالا دسافبملا ًاتسررإ ىضلا ني ىنعأ )ع نيرماألاعومجب عفو ليلعتلا : انلق

 كحسلا ل كاك هللأ نيب 3 لوةي نم ضفاورلانهو 4 ةويثكلا تاريخلا ىلع دلوع ىوقتلا دجسمو

 نأت يثو . كلذك نوكيال ىذلا دجسملا نم هيف مايقلاب قحأ . ىئوقتلا ل عرماألا لوأ'نم ىب .ىذلا

 . هرمأل وأىف هللاب رفك نم ةءامالاب مايقلاب ىلوأ نوكي نأ بجوف « نيع ةهرط هللاب رفك ام ًايلع

 دجسم نأ ىف اوفلتخاو . لاؤسلا اذه لازف : ةروكذملا رومآلا عومجمب عقو ليلعتلا نأ انباوجو

 نورثك لاو ؛هيف لصيف ةنس لكى هيتأي مالسلا هيلع ناكو . ءابق دجسم هنإ : لبق ؟ وهام ىوقتلا

 ىوقتلا ىلع 2 ىذلا هلا 3 سلا نب كيعس لاقو 4 ملسو هيلع هللأ لص هّللأ لاوسو لوءسم 5

 لاقو 3 كافرلا لوع سم ؛ م لاَقذ 2 هيفافاتخا نيلجرلا نأ كا مالسااهيلعل وسرلا لوعسم

 اذه تحت ًاعيبج وخد عنميال : ىضاقلالاقو . اذهىدجسموه لاقف مالا هيلع هالآسف . ءابقرخآ
 الف . هسلاجت نأقحأ ملاص لجرل ؛ لئاقلا لوقك وه (ىوقتلا ىلع نمسا: دكا طرا هل وق قآل ركنا

 : دحاو لع ًاروصقم كلذ نوكي

 9 ارد َْق همارق زوال أ عم 3 هيف موقت تأ قيتأ لاقل : ليق ناف

 "روك ذملا تبسلا « ىلوأ اذه ناكل آرئاج كلذ ناك ول .هنأ ينملاا:اانلق



 ةيآلا «ىوقتلا لع 6 هب ل هيف د لاعت كو اف

 0 1 6: ظٍَ < -ع

 0 نت ل5 هدد َ 2 هور و 2 52- 0 22

 ةحاينب وابا نق همأ ٠ 05 0 د

 هم عو ل ا ا م م2 هد ل محو 20 --آأ

 رابناةراهفرجاَمَمْلع هنأ 4 نب رمال نم مأ ريح ناوضرو هللاَنم ىوعت ىلع

 3 ا هس نق سس

 7 ىذا مهيب لاَ 50 .:, َنيملاظل موُقْلا ىدجمال هللا منهج رآن ىف

 م١٠١١ ميكَح مِيِلَع هللاو مهبولف مطَعَت نأ الإ مهبولف ىف ةببر

 00 تمزونا ايلف « نينح موي ىلإ هلتاقي لزب ملو : مبعم كتاناقالإ كنولتاقي اموق دجأال : لاقو

 ًادجسمىل اونباو « حالسو ةوق نم متعطتسا امب ١ ودعتسانأ نيقفانم ا ىلإ لسرأو « مأشلا ىلإ جرخ

 اورظتتاو . دجسملا اذهاونبف . هياحصأو ادم جرخأف « دنجب هدنع نم تآو . رصيق ىلإ بهاذ ىناف

 داصرالا ةبيتقنبا لاقو . راظتنالاداصرالا : جاجزلا لاق . دجسملاك لذ ىف مهب ىلصيل صاعىبأ ءىجب

 (داصارملابل كبر نإ) ىلاعت لاق . دادعأللا , داصرالا : نورثك آلا لاقو . ةوادعلا عم راظنتالا

 هذبب دجسملا اذه فصو امل ىلاعت هنا مث « رارضلا دجسم ءانب لبق نم ىنعي (لبق نم) هلوقو

 ىسحلا ةلعفلاالإ هئانبب اندرأام نفلحيل ىأ (ىتسحلاالإ اندرأ نإ نفلحيلو) لاق ةعبرآلا تافصلا

 لوسر دجسم ىلإ ريصملا نع ء رجعلاو ةلعلاو فعضلا لهأ ىلع ةعسوتلا ىف نيملسملاب قفرلا وهو

 ىذل ادجسم انينب دق انإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اولاق مهنأ كلذو . سو هيلع هللا بص هللا

 . ةيتاشلا ةلءالاو ةرطمملا ةليللاو ةجاحلاو ةلعلا

 مهنأ ىلع لوسرلا علطأ ىلاعت هللا نأ : ىنعملاو «نوبذاكل مهنإ دهشي هللاو إل ىلاعت لاق م“

 "ا

 . نيذلا انركذ نمو ىأ « فوذحم هربخو ءادتبالا ىلع عفرلا هلحم (نيذلاو) هلوق نأ لعاو

 هيف هيف موقت نأ قحأ موي لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ دجسمل ادبأ هيف مقتال ل ىلاعت هلوق

 ريخ ناوضرو هللا نم ىوقت لع هناينب سعأ نفأ نيرهطملا بح هللاو اورهطتي نأ نوبحن لاجر

 لازيال نيملاظلا موقلا ىدال هللاو منهج ران ىف هب راهناف راه فرج افش ىلع هناينب نصا قف

 ميك مياع هللاو مهبولق عطقت نأ الإ مبوأق ىف ةبير اونب ىذلا مهنايذب



 اكو ةرالا عدل وسو ةئلا اضراحح ا اداضرإا دا كلا ملل

 م2 هز ىلا 17 6 -ع نرخ هس هم ص ا ا ال

 دهشلاا هنناوىدملا الإ در نإ نفلحيلو لبق نم هلوسرو هللا َبَراَح نم
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 ٠١« اكو َنوذاَكل من

 (نوبذاكل مهنإ دهشي هللاو ىنسحلا الإ انذيرأنإ ,نفلجل و( ]3 نهار ال

 ارارض ادجسم اوذختا نيذلاو) لاق ةفلتخا مهقئارطو نيقفانملا فاندأركذ امل ىلاعت هنأ معا

 : لئاسم هيفو (نينمؤملا نيب اقيرفتو ارفك و
 فحاصمىفوه كلذكو ؛ واو ريغب (اوذختا نيذلا) رماعنباو عفان أرق (ىلوآلا ةلأسملا)

 سلدب هنأ لع لولاه. قارعلاو 54: تحاصم ىف رءاكلدك و رارلاب نوقالاو . هج لا لدا

 . ارارض ادجسم اوذختا نيذلا مهنمو : ريدقتلا نوكي نأ : ىناثااو (نوجرم نورخآو) هلوق

 هللا ىضر ريسفتلا لهأ ةماعو ةداتقو دهاجمو سابعنبا لاق : ىد-اولا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هب نوراضي ادجسم اونب نيقفانملا نم الجر رشع ىثثا اوناك ارارض ادجسم اوذختا نيذلا : مهنع

 :.ةعرزأ تافصن ةمض و للاعت هنإ كرذأو هاذ كش

 : جاجزلالاق . قشيامةلواحقاقشلا نأ اء رضا ةلواحم رارضلاو « ًارارض (ىلوألا ةفصلاإل

 ,هدعب ةروك ذملارومآلارئاسلو رارضلل هوذختا : ىنعملاو ؛ هل لوعفم هنأل (ًارارض) هلوق بصتتاو

 : ريدقتلاو « ىنعملا لعالو اردصم نوكي نأ زئاجو لاق . بصف لعفلا هاضتقا مالاا تفذح ايلف

 ا رااتصمب ار رح دسم ! ردح

 ارفكونينهؤللل ارارضهبديرب : امهنع هللاىضرس ا,عنبالاق (ارفكو) هلوق 4 ةيناثلا ةفصلاو ل

 هيلع ىننلا ىلع نعطلاب هيف اورفكل هوذدختا هريغ لاقو . 2 اك مالسلا هيلع ىتلاب

 . مالسالاو مالساا
 كلذو « نينم ملا ةعامج هتطساوب نوقرفي ىأ (نينمؤملا نيب اقيرفتو) هلوق («ةثلاثلا فصلا

 انقرفو . هعم انيلص هيف اناتأ ناف ء دمع فلخ ىلصنالو « هيف ىلصنف ادجسم ىنين اولاق نيقفانملا نآل

 . ةفلآألا نالطبو « ةملكلا فالتخا ىلإ كلذ ىدؤيف ؛ هدجسم ىف نواضي نيذلا نيبو هنبب

 ٠ بهارلاماعوبأ دارملا : اولاق (هلوسرو هللا براح نمل ًاداصرإو) هلوق «ةعبارلا ةفصلاو)

 ىف رصنت دق ناذو « قسافلا ٍلسو هيلع هللايص هللا لوسر هامسو : ةكئالملا هتلسغىذلا ةلظنحدلاو

 هتسايرتلاز هنآل ؛ هاداعإسو هيلع هللا لص هلال وسر جرخ اسلف . للعلا بلطو بهرتو ؛ ةيلهاجلا
 ١5« رقت ؟ه»



 ةيآلا 1 ردك نارا طادجسءاوذخت ا نيذلاو» ىلاعن هلوق «١

 هدو سور 2 نئاطا 012 0 طل ا و217 100 ا

 كاطرإز 5 نيب هيو ف افكار ارا12 دك منا ودخل نذلاو

 نرخ ا مه ىلاعتقلا ل زيي ملاذإ اوكلهنولوةيسانأ عجل : ءاجرلاو فوخلا ىلع مقلرمأ نكي 4

 مل رفخي نأ هللا ىدع نولوقي

 لوسرلا نع مهفلختو وزغلا نع مهرخأت ىلع نيمدان اوناكموقلا نأ كشال 4 يناثلا ةلأسملا)

 كلذو (مييلع بوتي امإو مهبذعي امإ) لاق لب نيبئات مهنوكب محي مل ىلاعت هنإ م « مالسلا هيلع

 . ةبوتلا ةحص ىف ًايفاكن وكمال هدحو مدنلا نأ ىلع لدي

 طا كلا كلل اك: للف ناد

 ريدقتلا اذه ىلعو ؛ ةحبضفلاو ةلجخلانم اوفاخوأ مهئاذياب لوسرلا ىمأنم اوفاخ مهلعل : انلق

 مهحدم و مهحدق فقالا لا و> أ لبس نأ ىلإ ةبوتلا لوبق مدعرمتساف « ةلوبقمالو ةحرتص ريغ مهتبوتف

 . مهتبوت تح كلذ دنعو « ةيصعم اهن وك سفَنل ةصعملا لع ومدن كلذ اننعف مثدنع

 هنآل كلذو  بئاتلا ريغ نع وعيال ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذهب ىتابجلا جتحا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 نيذهدحأ الإ محال هنأ ىلع لدي كلذو (مهلع بوت, امإو 2 نيرنذملا ءال وه قح ق لاق

 . ثلاث مسق وهف ؛ةبوتلا ريغ نم بنذلا نع وفعلا أمأو (ةلودلا امإ و بدملا امإ رهو د مالا

 . ربتعم ريغو لطاب هنأ ىلع لد هركذ ىلاعت هللا لمهأ املف

 « ةلخجا ىف وفعلا لوصح عطقن لب « نيبنذملا عيمج نع وفعلا لوصحي عطقتنال انأ : باوجلاو

 (ءامشي نم كلذنودامرفغي و) لاق ىلاعن هنأىرتالأ . هيف كوكشم كلذف « هنيعب دحاو لك ق>ىفامأو

 2 نم مزلي ملف . ءاششي نم قح ىف لب ؛ دحأ لك قح ىفال نكل . كرشلا ىوسام نارفغب عطقف

 هنأىرت الأ « مدعلا ىلع لديال ركذلا مدعف اضيأو . قالطالا ىلع وفعلا مدع  ءالؤه ق> ىف وفعلا

 ةرتق ابقهرت ةربغ الع ذئموي هوجوو) نونمؤملا مهو (ةرشبتم ةكحاض 34 هوجو) لاق ىلاعت

 ركذ مدع نإ مث «نورفاكلا امإو :«نونمؤملا امإ ء نوروك ذملا انهبف (ةرجفلا ةرفكتلا مث كئلوأ

 .رانيه ادكف ا ل « كلاثلا ا

 مكحي اف (ميكح) نينمؤملا ءالؤه بولق ىف امب (يلع) ىأ( ميك ميلع هللا إ) ىلاعت هلوق امأو
 : مهيلع ىضقيو مهف

 نمل اداصرإو نينمؤملا نيب اقيرفتو ارفكو ارارض ادجسم اوذختا نيذلاو إ) ىلاعت هلوق



 اذ ةيآلا «هللا رمال نوجرم نورخآو» ىلاعت هلوق

 نوقابااوزمه ريغب نوجره مصاع نع صفحو ىناسكلاو مفانو ةزمح أرق (ىوألا ةلأسملا)

 كلا اذم ةتجرملا تيعسو . هترخبأ اذإ., دكرتونمهلاي»ةج رإو مالا تاسرأ نال ا

 ىعازواألا لاقو . ىلاعت هللا ةئيشم ىلا امنورخؤي نكلو بئئالتلا ةرفغمب لولا نومزحبال مهنال

 ””نامجلا نع لذفلا نوال

 : ماسقأ ةثالث 0 نع 0 مسق ىلاعت هنأ معا (ةسيناثلا 0

 هنأ ىلاعت نيبو (مهبونذب اوفرتعا نو 0 ةلوق ند رلا مثو نوبئاتلا «ىناثلا قا)

 . مهتبوت لبق
 مسقلا نيد قرفلاو 7 ةيآلا ا 7 ْق َن درا مهو نيفوقوم أوهب نيذلا « ثلاثلا مسقلاو ©

 سابع نبا لاق . اهلا اوعراسي ل ءالؤهو ةبوتلا ىلإ اوعراس كئلوأ نأ « ثلاثلا اذه نيبو ىناثلا

 لاّقف 3 5 نب لالهو )0 عييرلا ةرآ رهو كلام نب 0 ةيآلا هدم تل - م هّللأ ىضخر

 قاوحللا ]نم اهدعر/ سا واامانأ رخاف «لوسرلا هل تيح ىفء راجح دما لها لان 237

 لاقذ 0 كعينص نم هيلا رذتعا ككل لك هللأ لرد مدق أبلف »2 هايحاص كاذك و ةهةعينص ىلع مدنف هب

 رذعالالاقف «ىنع كفلخ امد لاف مالسلا هيلع هيلا ارذتعاف هابحاص امأو « ىتبوت لزنت ىتح هتلاوال

 ةيالا هذه لوزن دعب لوسرلا مهفقوف (هللا رمآلل ثوجرم نورخآو) >2 ةئيطخلا الإ انل

 لأست لاله ةأرما تءاخ . نييلاهأىلإ ناسرإو مهئاسن لازتعاب مثرمأو « مهتسلاجمنعسانلاىهنو

 هيعرب : بنك لإ أع اا لور ءاحاو 1 ةصاخ كلذ قاد ريبك خيش هناف ماعطب هيتأت نأ

 اذ ضر اع تقاّضف لاق 00 ثلا فعمط نأ ىلديطخ نمغلب : بعك لاقف ؛ مهم قاحللا ّك

 دعل) هلوشب م مب وت تل امو نوسمخ ىذم الف« هرمد) ىلع فيخ ىتح ةيمأ نب 01 تئحر

 (ضرآألا ميلع ا ا اذإ ىح اوهلخ نيذلا هن الث هلغلا لعو) لاه هلوهو (ىنلا ىلع هللأ بات

 مثأجرأ نفاملا ]م ًاموق (هللا مال نوجرم نورخآو) هلوقب ىنعي ؛ نسحلا لاقو . ةيآلا

 تارعأالا نم ملوح نئءو) هلوق لم وهو نيهفانملا ىعي : مدألا لاقو. هل ريضح نع هللأ لودر

'َ 

 . ارق مهفلزنينأ اوبوتي مل نإ ةيآلا هذه مهرذحو مهنم هملعام مهنع ربخيلف هللا مهأجرأ (نوةفانم

 : لئاسم هيفو (مهبلع بوت, امإو مه.ذعي امإ) ىلاعت هللا لاقف

 دارملاهباوج و . هنعهزنءىلاعتهللاو ؛ كشال «امأ» و «امإ» ةملكنإ :لوقي نأ لئاقل (ىلو آألا ةلأسملا)



 ةيآلا هللا رمال نؤجرم نورخآو »ىلاعتهلوق ل
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 وك

- 
 0 2و تار 1 ددام
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 مى 5-2

 ١١« كرر ميكح

 ساوهلانع ةيئاغلاتادوجوملا نأ مالسالا ءاكح بهذ. اضيأ لوقأو ؛ مبحراوج ىلع ربظت ىلا

 نت عيون ) لبباجملا ملعلل ةلع ةلعلاب معلا نأ ممدنعو ؛ تاسوسحلا تادوجوملل للعلاك وأ لاع

 بيغلا ناكنآرقاا ىف مالكلا اذه ءاج اهنيأ ببسلا اذهلف « ةدابشلاب ملعلا ىلع اقباس بيغلاب لعل

 : ةداهششلا ىل اع امدقم

 هانعم نأ رهظي ذتنيخ ؛ ةيؤرلا ىلع (كلمع هللا ىريسف) ىلاعت هلوق انلمح نإ (ةيناثلا |١ ةلأسملا١

 لاصيإ ىلعوأ معلا ىلع ةيؤرلا كلت انلمح نإو (ةداهشااو بيغلا ماع ىلإ نودرتسو) هلوق 0 0

 هللا ىريسف) هلوةل ريسفتلا ىرجم ايراج (ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلا نودرتسو) هلوق انلعج باوثلا

 ىلا نودرتسو) هلوقو . اهددضأ رابظاب وأ « ايندلا ىف زازعالاو ءانثااو حدملا راهظاب : هانعم ( لع

 . باقعلاو باوثلا لاح نم ةمايقلا ىف رهظيام : هانعم (ةداهشلاو بيغلا ملاع

 نآل ءاهيلع كيزاجي مث مكلامعأ لاو>أ فرعي ىنعملاو «نوامعت متتك امب منيف إ) لاق مأ

 هلا كو ئذلا نأ دحأ 1 كقرعتلد "كفي رعتلا نعت الإ ةرخالا أ لص ذل ىلاعتا هللا نم ةاَراَجما

 هما ناك بالا لهأ نم 'ناكَن إو ,' رثك ١ هتذاعسو هحرف ناك باوثلا لهأ نم ناك نأف '؛ ملظال لدع

 ىلإ ةراشالا (كلمع هللا ىريسف) ىلاعت هلوق نم دارا « مالسالا ءاكح لاقو . رثكأ هنارسخو

 ادا را اب هما لاو رمال ف قاشملا نما اغاودأ لمحت اذإ ديعلا نال كلذو.: ىناحاورلا تاوثلا

 هدنع كلذ ناكو ء اب هجاهتبا ىوقو هحرف مظع : قاشملا كاةلالمحتم هنوك ىري هالوم نأد.علا لع

 . ةميظعلا لاومألاو ةسيفنلا علخلا نم ذلأ

 . ةحيضفلاو ىزخلا باقع فيرعتهنم دارملاف (ةداهشلاو بيغلا ملاعىلإ نودرتسول هلوقامأو

 نم ةريثك عاونأب ىنأ اذإ ناسحالا نم ةريثكلا هوجولاب ناطاسلا هصخ ىذلا دبعلا نأ هلاثم

 هنزح ىوق ٠ هَحاضْفاَو هحنأبق عاونأ هيلع ددعو ناطلسلا كلذ دنع دبعلا كلذ رضح اذاف ؛ 0

 عاونأ دشأب لقاعلا ىضر امبرو « ىتاحورلا باذعلا نم عون اذهو . هتحيضف تاكو همغ مظعو

 ىاحورلا باقعلا نم عونلا اذه فيرعت ةيالا هذه نم دوصقملاو . هنم ارذح ىنامسجلا باذعلا

 17 ا ةعل)» ا ءانم قو دنم ةملضعلا هلأ[ لأت

 © ميك- ميلع هللاو مهيلع بوتي امإو مهبذعي امإ هللا رمأل نوجرم نورخاو )) ىلاعت هلوق



 ١/8 ةيآلا «ةداهشااو بيغلا ملاعىلإ نودرتسوهىلاعتهلوق

 ظفل هيلع كدب ئذلا : يعملو . لاخلا ةلصاح ىلاعت هللا ةيقر : لاقيف ل آالدتسالا ]أ نع تاوألا

 نأ تبثف . لابقتسالاب صتختنيسلان ال « لاحلاف لصاحريغرمأ (؟كلمع هللاىريسف) هلوقوهوتيآلا

 بيجو . مكلامعأ ءازج مكل لصويسف ىأ (مكلمع هللا ىريسف)هلوقف . لامع الا ىلع ءازجلا هنم دارملا

 هذه انلمح ولف (نولمعت متتك امب متنيف) هلوقب روكذم مهلا ءازجلا لاصيإ نأب ., ةنع يح نأ

 . زئاج ريغ هنأو « راركتلا مزل ءازجلا لاصيإ ىلع ةيؤرلا

 ميلمع نأ وهو :لاؤسس (نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريف) هلوق ىف 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 ؟ مالكلا اذهىعماف ؛ دحأ لك هاربال

 المع لمع الجر نأ ولد مالسلا هيلع لاق . لكلا ىلإ ل معلا كلذ ربخ لوصو هانعم : باوجلاو

 «ناكام انئاك سانلا ىلإ هلمع جرخل هوك "لو ال تانال ةزرحص

 نا ىلا ال ره لابعأ كور م :أق هللارك ذو نيم وملاو لو رلا < د ىف ةدئافلا اف: كلف نق

 : ناهجو هيف : انلق

 زعلاو ميظعتلاو حدملانم هل لصحيام حاصلا لمعلا ىلإ ءرملا وءديامردجأ نأ «لوالا هجولاإ)

 ؛ كلذي هحر رف لع «نونموملاو لورا ةمظع لفل كلذ لمذا ذا مع اذاف « كلذ دنع هقحلب ىذلا

 ةيقر ابيقع راد م را هللا ةيؤر ركذ هنأ ةقيقدلا هذه ىلع هبني امو ؛ هيف هتبغر تبوقو

 لمعاف « قحلا ةيدوبعىف نيققحملا نيقحلانم تنك نإ : ليق هن اكف « نينمؤملاو مالسلا هيلع لوسرلا

 ةحللاضلا لامعأللا لمعاف:.قاخا ءاننب:نيلوغتقملا ءاقعضلا نم تنك نإ و ٠ لاك هلل ةملاكلا لاعدلا

 . نونمؤملاو لوسرلا وهو ؛ قلخلا ءانثب زوفتل

 لاق م ةمايقلا موي هللا ءادهش نينمؤملا نأ : ملم بأ هك دام تاوكلا ف «ىاثلا هجولا إل

 ةمأ لك نم انج اذإ فيكف) لاق اك« ةمآلا ديهش لوسرلاو « ةيآلا (اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو)

 ةداهشلاو « ةمايقلا موي هللا ءادهش نينمؤملاو لوسرلا نأ تبئثف (اديهش ءالؤد ىلع كب انتجو ديبشب

 دوصقملاو « مهلابعأ نوري نينمؤملاو مالسلا هيلع لوسرلا نأ هللا ركذف « ةيؤرلا دعب الإ حصتال

 دادسلاو قدصلا لهأ مهنأب « نيرخآلاو نيلوآلا روضح دنع ةمايقلا موي نودهشي مهنأ ىلع هيبنتلا

 . داشرلاو فافعلاو

 : لئاسم هيفو « ةداهش قل !او بيغلا ملاع ىلإ نودرتسورإ ىلاعت لاق م

 . هي ارهظت اهعدابشلا و, د ف اامااتيخلا : اهبنع هللا ىضر ناك نبا لاق (ىلوألا ةلأ ملاإ

 لامعألا ةدابشلاو ء فراوصلاو يعاودلا ند مهمولق ىف لصحام بيغلا نوكب نأ دبي ال لوقأو



 ةيال«هلوسرو مكامع هللا ىريسف اوامعا لقو» ىلاعت هلوق ١

 امأ - اك ةرخآلاىفو اكحايندلا ىف كلمعل ناف « ليقتس اف اودهتجا : لاق ىلاعت هنءاكف « نيبنذل

 هنم لصح ةعاط ناك ناف ٠ نوئلسملا هاريو لوسرلا هاريو هللا هآرب هنأ وهف ايندلا ىف همكح

 اندلا ىف ميظعلا مذلا هنم لصح ةيصعم ناك نإو ٠ ةرخالاو ايندلا ىف ميظعلا كتان و ميظع ا ال

 هنيد ىف هيلا ءرملا جاتحيام عيمجل ةعماج ةدحاولا ةظفللا هذه نأ تبتف . ةرخآلا ىف ديدشلا باقعلاو

 هداعمو هشاعمو هايندو

 . ةيلوصأ لئاسم ىلع ةيآلا تلد (ةيناثلا ةلأسملا))

 لوالا كلا
 هر 84 21و لود لإ! ءاذعملا ةيقرلا نال: تايئربلل ايثار ىلاعت هنوك, لع لدت اجأ

 دحاو لوعفم ىلإ ةادعم ةيؤرلا انهو ٠ ًاهيقف ًاديز تيأر لوقت 5« للعلا ىه نيلوعفم ىلإ ةادعملاو

 دبعتمل) مالساا هيلعمهاربإ لوقنأ اك ءايشألل ًارصبم هنوك ىلع لدي كلذو « راصبالا ىنعمب نوكنتف

 نكميال ةيؤرلا نأ ىوقي امو . ءايشأالل ًايئارو ًارصبم ىلاعت هنوك ىلع لدي (رصيدالو عمسيالام
 بيغلا ملاع ىلإ نودرتسو) لاف ةيآلا هذه دعب ملعلاب هسفن فصو ىلاعت هنأ ملعلا ىلع انهه ابلح

 . لطاب وهو ةدئافلا نع ىلاخلا 00 لوصح مزل ملعلا ىه ةيؤرلا هذه تناكولو (ةداهشلاو

 اثلا مكحلا

 انللد دق : اولاقو ةيالا هذبب هيلع اوجتحاو ٠ هتيؤر حصي هناف دوج وم لكنأ انباعجأ بهذ»

 هيلا نإ ضاق ةيردللا تيناوكلا ا لدحأ و لوم لإ ةاادعم ديالا هذه ةراوك ذملا هن دزلانسأ لع

 ىدع ىلاعت هنإ مث . راصبالا اهانبه ةيؤرلا هذه تناكف :راصبالا اهانعم دحاولا لوءفملا ىلإ ةادعملا

 لإ راظالاو تاهارككلاو تادارالاك ؛(تزاقلا لاتعأ لإ مسقني لمعلاو مهلمع ىلإ ةيؤرلا هذه

 ءابمالا هذه نأ ىلا كلا لا ا تاكا و تاك حراوجلالامعأ

 تانكسلاو تاكرحلل ًايئارىلاعت هنوك ىلع ةبآلا هذبم جتحي ناكهنافىفابجلا امأو « ىلاعت هلل ةيئسمابلك

 اياز للاعت هنوك .كمراف ل الدتسال |! اذه حص نإ : هل ليق الف « تاقارتفالاو تاعامتجالاو

 لاعفأ نوريامتإمثو (نونمؤملاوهلوسرو) هلوق هيلع فطع ىلاعت هنأ هنع باجأف ؛ بولقلا لامعال

 ق-ىف ديقلا اذهب اهديمقت بجو فروطعملا ق>ىف حراوجلال اامعأ , ةيؤرلاهذه تديقت ايلف حراوجلا

 رعف روم "لا لك ىف ,ةيوسنلا امأف . كيارشتاا لصأ الإ ديفي ال فطعلا ن الديعي ادهو :: هيلع كفوطعملا

 نكميو ؛ هيلع فوطعملا فصيصختاا لوخد بجويال « فوطعملا ف صيصختلاا لوخدف ؛ بجاو



 ماس ل سا ناو رو رار 657-222 اسس سس رثام

 ماع كا نوموللاو هلوسرو مكلبع ا اولمعا 07

 م ملول هر اس مرت رس 7 ا

 ٠١« هر نولمعت مك 5

 هيف رابخالاو « ةعاطلا هذحل مظع فيرشت (تاقدصلا دخان و) .هلؤق : لوقشر اذه تقرع ل١

 هنيمبب !هلبقي هنأو ًابيط الإ اهنم لبقي الو ةقدصلا لبقي هللا نإ لاق هنأ مالسلا هيلع ىنلا نع ةريثك
 لاقو «دحأن م مظعأ هللا دنع نوكتت ةمقللا نأ ىتح هليصفوأ هرهم كدحأ ىبري اك اهبحاصل اهيريو

 هيلعابب قدصتي ىذلا ىلإ لصتف ةقدصب قدصتي ملسم دبع نمام هديب دمحم سفن ىذلاو» مالسلا هيلع
 فصوتالهتضبقو هفكو هللا نيميو : لاقنيربخلا نيذه نسحلا ىور املو ؛ هللا فك ىف عقت ىِتح

 . سيدقتلا نم فكلاو نيهلا ظفل نأ لعاو (ءىث هلثك سيل)

 بيغلا ماع ىلإ نودرتسو نونهؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا لقول ىلاعت هلوق

 «نولمعت متك امب متنيف ةداهشلاو

 : لئاسم هيفو

 ناك اذإ دوبعملاناآل كلذو « بيهرتلاو بيغرتلل عماج مالكلا اذه نأ معا «ىوآلا ةلأسملا)

 عمسي الام دبعت ل) هيب "ال مالسلا هيلع مهاربإ لاق اذهلو « هلعفب دبعلا عفتني مل دابعلا لاعفأ ملعيال

 اهركذ ىتلا ةجحلا هذه نم دوصقملا سيل سلاجلا ضعب ىف تلقو (ائيش كنع ىنغي الو رصبب الو

 ةنأزإ ليقيَو نجس دز ةراررعلا لدي دحأ لك نآل ٠ مصلا ةيهلإ ىف حدقلا مالسلا هيلع مهاربإ

 مموتي فيك كلذك ناك نمؤ « هرسك“ ءاش نمو: هقرحأ ءاش'نف «نيفرطتملا قرصتلا ضرقم

 عابتأ مالسلا هيلع مهاربإ نامز ىف اوناك مانصآلا ةدبع رثك أ نأ دوصقملا لب ؟ ا هنوك لقاعلا

 بجوملا : لاقف ؛رايتتخالاو ةئيشملاب دجوم سيلو : تاذلاب بجو ملاعلا هلإ نأب نيائاقلا ةفسالفلا

 نيجاتحما ءاعدعمسي الو ؛ رارضالاو عافنالا ىلع ارداقنكي ملو تاريخلاب املاع نكي مل اذإ تاذلاب

 مالسلا هيلع مهاربإ ليلد نم دوصقملا ناكف ؟ هتدابع ىف ةدئاف ىأف , نيك امملا عرضت ىريالو

 تايئزجلاب املاع ناكو اراتخم العاف ناك اذإ امأ . تاذلاببجوم ملاعلا هلإ : لوقي نملوق ىف نعطلا

 ىلع ردقو هتعاط دوبعملا لع عاطأ اذإ دبعلا نال كلذو « ةميظعلا دئاوفلا دابعلا لصحب ذئنيخ

 هيلا باقعلا لاصيإ ىلع ردقو ؛ كلذ دوبعملا ملع هاصع نإو ٠ ةرخالاو اندلا ىهبلا باوثلا لاضإ

 ميظع بيهرتو ؛ نيعيطملل ميظع بيغرت (كلمع هللا ىربسف اولمعا لقو) هلوقف ؛ ةرخالاو ايندلا يف



 ةيآلا «هدابع نع ةبوتلا ليقيوه هللا نأ اودلعي ماد ىلاعت هلوق 2045

 ةبوتلالوبقب حدمتىلاعت هنأ : ثلاثلا « ىنعملا اذهب هقحف بوجولا قةحتلقعيال . ناصقنلاوةدايزلاو

 . ميظعتلاو ءانثلاو حدملا ديفيال بجاولا ءادأن أل , هبسدمت امل ابجاو كلذ ناكولو « ةيآلا هذه ىف

 هلوق نيب قرفال هنأ : لوألا : ناهجو هيف (هدابعنع) ىلاعت هلوق ىف (نع) 4( ةسماخلا ةلأسملا

 نلاقي ىانلار ![كع ذك ىدعااو:كتمااذهتذخأ :.لاقي هدابع نم "هلوق نيبو (هدابع: نع)

 هنإ : لوقأو « تلبق ىتلا ةبوتلا ىلإ هليبس ليهست عم لوبقلا نع .ىني هنال غلبأ (نع) لعل : ىضاقلا

 «نمد ةملكو (نع) ةملك نإ هلوقأ ىذلاو : ىنعملا اذه ىلع (نع) ةظفل ةلالد ةيفيكح نيب مل

 سلج هنأ دافأ « ريمالان يم نع نالف سلج : ليق اذاف ء دعبلا ديفت (نع) ةملك نأ الإ , ناتب راقتم

 هسفنىف دقتعي نأ بحب بئاتلا نأ ديفي (هدابع نع) هلوةف دعبلا نم برضعم نكل بناجلا كلذ ىف

 هدرط ئذاا؛ديعلا راكتا:هل.لضحتو «تندلا كلذ تبسي هل للاخت هللا لونق' نع ادعبم راص هنأ

 بئاتلل ىنعملا اذه لود> نم دبال هنأ ىلع هبينتلاك (نع) ةظفاف ء هسفن ةرضح نع هدعبو ؛ هالوم

 ىلع لدي ةيآلا هذه رهاظ نأ وهو : لاوس هيف (تاقدصلا ذخأيو) هلوق 4« ةسداسلا ةلأسملا)

 ةالصلا هيلع لوسرلا وه ذخآلا نأ ىلع لدي (ةقد_د محلاومأ نم ذخ) هلوقو هللا وه ذخآلا نأ

 اذإ و ذاعم وه تاقدصلا كلت ذخآ نأ لدي «مهئاينغأ نم اهذخ» ذاعمل مالسلا هيلع هلوقو مالسااو

 ؟ ظافلاألا هذه نيب عما فيكف . ريقفلاوه اهذ+آ نأ دهشي سحلاف ريقفلا ىلإ ةقدصلا تعفد

 ذخآلا نأ (ةقدص محلاوهأ نم ذخ) هلوق ىف نيبال ىلاعت هنأ : لوألا : نيهجو نم باوجلاو

 مهاقلوسرلا ذخأ نأ هنم دوصقملا ناك  ىلاعت هتلاوه ذخآلا نأ ةبآلا هذه ىف ركذ مث ءلوسرلا وه

 17 ةفالملا هدأ لأ كيح نم لورا كاع مظعت ىلع هيينتلا هنم دوصقملاو « ىلاعت هَل ذخأ ماقم

 نيذلا نِإ) هلوقو (هللا نوعيابي امبإ كنوعيابب نيذلا نإ) ىلاعتهلوقهريظنو ؛ هللا اهذخأينأ ىرجم

 . مالسلا هيلع ىنلا ءاذيإ هنم دارملاو (هللا نوذؤي

 مح غلبو اهذخأب رهاب هلأ ىعع مداسلا هيلع لوسرلا ىلإ لح هنأ ( ىناثلا باوجلاو إل
 هنأ هريظنو « ذخاللا رشابي ىذلا وه هنأ ىنعمب ريقفلا ىلإ فيضأو « سانلا ىلإ ةعقاولا هذه ىف هللا

 ذل رهو: ثولاكلم لإ تاجا (مكافوتي ىذلاوهو) ىلاعت هلوقب هسفن ىلإ ىفوتلا فاضأ ىلاعت

 ىتح) هلوق وهو ٠ توملا كلم عابتأ م نيذلا ةكئالملا ىلإ هفاضأو (توملا كلم مكافوتي لق) ىلاعت

 عونلا كلذىف ةسايرلل توملا كلم ىلإو قاخلاب هللا ىلإ فيضأف (انلسر هنفوت توملا ؟دحأ ءاج اذإ

 هللا قاخي اهدنع ىتلا لامعألا نورشابي نيذلا مث مهنأ ىنعي ٠ توملا كلم عابتأ ىلإو « لمعلا نم

 : انهم اذكف « توملا



 ١/4 ةيآلا «هدابع نع ةبوتلا لبقي وه هللا نأ اودلعي ملأ» ىلاعت هلوق

 . ةينلا صولخ نع ةرداصلا تاقدصلا لبقيو ٠ ةحيحصلا ةبوتلا لبقي هللانأ ؛ ممتاقدصلبقت و

 لص كان لوظر نأ ىور . ةبوتلا ىف مهل ابيغرت نيبئاتلا ريغ ةيآلا هذه نم دارملا نارك نا فاثلا و

 انعم سماألاب اوناكاوبات نيذلا ءالؤه اربوتي مل نيذلا» لاق مهتبوت ةحصب 5 امل ملسو هيلع هللا

 . ةيآلا هذه تلزنف عر افف نوسلاجالو نوملكيال

 : دئاوف هيف (ةبوتلا لبقي وه) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا 9

 هيفو (ةبوتلا لبقي وهز ةيسفع لاق مث ” ةللإ مسأب انهه هسفن ىعم ىلاعت 5 «لواآلا ةدئافلا ١

 ةدايزلا قرطت 1 ىذلا وه هلالأ 0 كلذو 5 ةبوتلا لوبق بجو اهلإ ل نأ ىلع ةيبلت

 ًاضيأ عنتميو « نيينذملا ةيصعمب هلاحصقتني نأو نيعيطملا ةعاطب هلاح دادزي نأ عنتميو ؛ هيلاناصقنلاو

 : ماقتنالا لعهلمحي هبضغو هترفننإ : لاقي ىت> ؛ ةيصعملا نع ةرفنو « ةعاطلا ىلإ ةوهش هل نوكي نأ

 ةرخالا ملاع ىلإ بلقلا اعدام لك نأ وه : ةعاطلا ىف بيغرتلاو ةيصعملا نع ىهنلا ند دوصقملا لب

 5 حاصلاقيرطلاو ق+!لمعلاو ةداعلاوهف 2 ةلطابلا تاين امسجلاب لات الا عداعو 03 ءادكسلا لزانمو

 عفنيال عيطملاو ءهسفن الإ رضيال بنذملاف : لطابلا لمعلاو ةيصعملا وهف هنم دضلاب ناك ام لكو

 امرك ايكحامحر هلالا ناكناذ (اهلفمأسأ نإ وكس نال متتسحأ 0 نإ) ىلاعت لاقاك . هسفنالإ

 همرك ناك ةعاطلا ىلإ ةيصعملا نم دبعلا لقتنا اذاف « هتيصعمب ررضت هنأ لج ال بنذملا ىلع هبضغنكي لو

 قلطللاءانذتسالان اكو ؛قاطملا ءانعتسالا نع ةراع تناك اك ةيحلالا نأ توقف . هن ينل ويل 7

 نانملوأ ضرار« لهم 511 عنتمملاكر يغلا نم ةيوتلا] وبق ناك « هريغل لوصحلا عنتتم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ سيل ةبوتلا لوبق نأ وه صيصختلا اذه ىف 4 يناثلا ةدئافلاإ)

 لدقو 2 هيأ اهوهجووام هللأ اودصقاف . وأ اهدربو ةرات ةيوتلال بقي وه ىذلا هللأ اللا اذ سو

 . ارش وأ ناك اريخ هللا ىلع خيال مكلمع ناف اولمعا نيبئاتلا ءالؤمل

 لوبق : انباحصألاقو . ىلاعت هللا ٍلعالقع بجاو ةبوتلا لوبق : ةلزتعملا تلاق (ةعبارلا ةلأسملا))

 بوجو مدع ىلع انباحصأ ةجحو . الف القع امأ «ناسحالاو لضفتلاو دعولا محن بجاو ةبوتلا

 لعافلا هلعفي مل وأ ثيحب ناك اذإ الإ هانعم ررةتيال بوجولا نأ :.لوآلا : هوجو ةبوتلا لوبق

 هتاذإ صقان ريغلاب لمكتسملاو ؛ لوبقلا لعفب المكتسم نوكي هناف كلذك ناك نم نآل ؛ لاحم اذهو

 عامس نع ىذأتي ثيح ناك اذإ لعفلا نم عنمب امتإ مذلا نأ : ىناثلا . لاحم ىلات هللا قح ىف كلذو

 ةرفنلاو ةوهشلا نع ايلاعتم كك نم ام 8 لا ناصف كيلا هل رهظيو )ع هعبط هنع رفشو مذلا كلذ

 05 -2خ-:



 دبل ع ةيولا لقي وه هللا نإ ءاوبلعي 0 ىلاغت هلو 4/١

 قانأَو تاقدصلا 0011 يرو وللا تيا وه هتان را
1 | 

3 “3 7 

 . ملعأ هللاو . مالكلا اذه نع ىنجأ لصفلا اذه نأ ان ركذ دق اناف « بابلا اذه ىف ردقتلا اذهم

 هولا كسامادنللا قف ةكتبلا : ىدحا ولا لاق ( مل نكس كتالص نإ) هلوق (ةسداسلا ةلأسملا)

 سابع نبا لاق : تارابع نيرسفمللو ؛ كيلا مهسوفن نوكس بجوت مهلع كتالص نأ : ىنعملاو

 : ءارفلالاقو . رمل شامل لكلا لاق مهراقو : ةداتق لاقو . م ةمحرك اعد : امهنع هللا ىضر

 مالسلاهيلع دم ور نإ : لوقا مهتبوت لبق ىلاعت هللا نأ ىلإ مهسوفن تنكس مل كسا اذإ

 ةيناجوزلاهتوقنمراثأ ت تضافريخلاب مهر ذو م دمه أعد اذاف « ةرهاب ةيفاص ةقرشم ةيوق احور تناك

 « رونلا ىلإ ةيلظاا نم اولقتتاو « مرارسأ تفصو مهحاورأ ببسلا اذ تقرشأف  مهحاورأ ىلع

 ها كالا ملكك هرقل و ؛ ةيناحورلا ىلإ ةيناوبجلا مو

 مهتابنب (ملعإ) مهوقل (عيب هقلاوإل لاق م
 وهب هللا نأو تاقدصلا ذخأيو هدابع رع ةبوتلا لبقي وه هللا نأ اوملعإ ملأ ١ ىلاعت هلوق

 «ميحرلا بارو لأ

 أوقدصت مهنأو مهبوثذ نع اوبات مهنأ مر 7 مركب لا موقلا نعي يح اهليلامت منأ لعاو

 ىف ركذ ةبوتلا لوبق ىف احرص كلذ ناك امو (مهيلع بوتي نأ هللا ىسع) هلوق الإ ركذي م كانهو
 بيغربو ؛ ةبوتلا ىف بتي مل نم بيغرت دوصقملاو « تاقدصلا ذخأب هنأو ةبوتلا لبقي هنأ ةيآلا هذه

 : لئاسم ةيآلا ىفو . ةعاطلا ىف ةاصعلا لك

 دوصقملانأ الإ  ماهفتسالا ةغيصب ناكنإو (اولعي ملأ) هلوق ملموبأ لاق (ىلوالا ةلأسملا ١9

 تاع امأ : اولوقي نأ هنع كنشلا ةلازإو بطاخملا مامإ ىف برعلا ةداع نمو « سفنلا ىف 0 1

 ىلاعت هللا ر شيف 2 هركشكيلع د بدي كيلا 001 نم 0 تع اما ةعيدخ كللع - بدك كلَ ن

 : مهتاقدصو مب وت لوبقب نيبئاتلا 3

 «ميحرلا باوتلا وهوإ هلوقب اديك أت هداز مث

 : ناهجو هيفو ؛ءاتلاو ءايلاب (اوملعي ملأ) ءىرق : فاشكلا بحاص لاق 4«ةيناثلا ةلأسملا)

 مييلع باتي نأ لبق (اوملعي ملأ) ىنعي اوبات نيذلا ءالؤه ةبآلا هذه نم دارملا نوكي نأ : لوألا



 ١ ةيآلا « ممل ن 5 كتالص نإ ماع لصوو ىلاعت هلوق

 مالا لوصح بجوي كلذو ؛رشاال صح دقفرشلاعفد لصحي مل اذإ هنا كلالاو اكد ةيابثالام

 ءرشلاىفالو ريخلاىفال ناسنالاقب ريخلا لاصيإاضيأ لصح ماذإامأو . ةقشملا ةياغفوهو « نزحلاو

 نأ كلو( يبحلا ل اضيإنم ممأرشلا ةد نأ تيثف . لبس ةلاخلا هذه معو : ةلضالا ةيدالا ]- 1

 ةرطفلا بجومو ةقلخلا لصأ.ىف ناؤيخلا نأ تلو ؛ تاللار نا تافالاو _ررهلا اكان

 اره ىةمدلسلا ىف هنم هنأ فر نإ تال مهأ ناك ناشإ لإ نأنإ رص ادا . در ا

 لوك ناورر هدا 5 مالكلا ءادتبا عقي نأ ىلع حالطصالا عقو ببسلا اذهلف ؛نامآلاو

 رمالاو ؛ ةعامجىلع مالسلا عاقيإ ىضتقي هرهاظنأ «ميلعمالسو انلوق فئاطل نمو «.كيلع مالسد

 والخال ناسنالا نأ ىلع لد نآرقلان لف عرشلا بسحب امأ . عرشلا بسحبو « لقعلا بسح كلذك

 (نيمتاك ًامارك نيظفاحل يلع نإو) ىلاعت لاق اك ٠ هرمأ نوبقارتو هنوظفح ةكئالملا نم عمج نع

 : ةلقاع ةريخحاورأ اهضعبف ؛ ةفلتخم عاونأ ةبرشبلا حاور الا نآل كلذو ؛ هيلع لدي اضيأ لقعلاو

 حاورأ الا فئاوط نه ةفئاط لكلو « ةيبضغ اهضعبو ؛ ةسيناوهش اهضعإ و « ةثيبخ ةردك اهضعبو
 حاورألا هذه نوكتتو ؛ةيرشبلا حاور الا كلتل بالاك نوكي ىوق ىولع حور ةيلفسلا ةيرشبلا

 ابصخب ىذلا وه ىولغلا حورلا كلذو ٠ بالا ىلإ ةبسنلاب ءانب الاك ىولعلا حورلا كلذ ىلإ ةبسنلاب
 هذ ةلكانفملا ابنادنأب قف راغللا حاورأالا ًاضيأو . مونلا ىف ةراثو : ةظقيلا ىفةرات « تاماحلالاب

 :ةناجلاوةلكاشملا ببسي ندبلا اذم قلعت عون اطلصحب . ةيصاخلاوةعيبطلاو تافصلاىف حاورأالا

 سلا اذنه كم رع اذإو رف زوم قلل كم ن3 نر اقماع ا حورلا هذهل ةنواعملاك ريصتو

 ىلإ ةراشإ (مكيلع مال-) هلوقف هل ةناجما حاورآلا كلتب ابوحصم نوكي نأو دبال ناسنالاف

 ةيناحورلا ةبحاصملاببسب هايإ ةبحاصملاةمزالملا حاورألا عيمج ىلع صوصخملا صخشلا اذه ميلست

 « ةلضافلا قالخالاو ةيةيقحلا فراعملاب تفصتا اذا ةيناسنالا حاورآلا نأ بابلا اذه فئاطل نمو

 ةأرملا لام ىلع ضد ىل اعابضقااه راو كفل صنت انت قلعت ىوق م“ "ك0 مح

 هللادمحب أدبي نأ بداللاف هذاتسأ ىلع ةفيظو أرقي نأ دازأ نم ناف ببسلا اذهلف . ةلباقتملا ةقرشملا

 قاكلا وعنا نأ 5 ا ةءارقااىف عرشي مث هذاتسالو عدي م , ءايبنألا و ةكئالملا ىلع ءانثلاو

 ءىث رهظ امر قلعتلا كلذ ةوق ببسب نأ ىتح « ةرهاطلا ةسدقملا حاورألا هذه نيبو هحور نيب

 ىوقيو . اهنم ةضئافلا راونألا نه هل قع ىف رقتسيف ؛ بلاطلا اذه حور ىف اهراثآو اهراونأ نم

 «مكيلع مالس» هريغللاق اذاف اذهتفرع اذإ . مولعلاو فراعملا كاردإ لع ضيف "كلذ ددمب هحور

 ةسكتل وا0 حاورآلا قباطت قلعتلا كلذ ببسب لصحو . ديدش قلعت اهنيب ثدح



 ةيآلا «ممل نكسكتالص نإ مهلع لصو» ىلاعت هلوق 1/١
 مسسسيسسسسسللا سس سلا سس ل سس يب

 هنأو ؛ ماللاوفلألاب لحم درفم ظفل مالسلاف ؛ كيلع مالسلا : هلوق امأو . لع يل في رش مات

 ةيهاملل ةضراعلا لاو> اللاب هيف راعشإال ةيهاملا لصأ ىلع لادلا ظفللاو : ةيهاملا لصأالإ ديفيال

 ىنعملا اذهدكؤ بامبو «كيلع مالسلا» هلوقنملك أ «كيلعمالس» هلوقناكف : ةيهاملا تالاوكبو

 نونمؤي نيذلاكءاج اذاو) هلوةك , ريكنتلا ليبس ىلع درو ىلاعت هللا نم «مالسلا» ظفل ءاج امنأ هنأ

 انه نم نآرقلا ىفو (طصا نيذلا هدابع ىلع مالسو هللا لق) هل وقو (كيلع 4 لقف انتايآر

 لوقك « مالسلا مهيلع ءايبناللا نم ءاج اماف « ماللاو فلآألاب «مالساا» ظفل امأ . ريثك سنجلا

 اسلف ميم ةروس ىف امأو (ىده ا عبتاا نم ىلعمالسلاو كبر نم ةيآب 1 نال

 ؛ ىلاعت هللا نم مالسلا اذهو (تومي مويو دلو موي هيلع مالسو) لاق مالسلا هيلع ىح هللا ركذ

 0 ل ا كالا قي ولع جالا ور كاف ةجاببلا هللغي ىيعةصقا فو
 ببسلا اذهلف «كيلعمالسلا» هلوق نملك أ «كيلع مالس» هلوق نأ هوجولا هذبب تبق . مالسلا

 فئاطل نمو « ريكتلا ليبس ىلع ىنلا اهمأ كيلع مالس : هلوقدبشتلا ةءارق ىف هللا همحر ىعفاشلا راتخا

 ءابلعلا فلتخاو , تافلاخلاو نحناو تافآلاو رورشاا ند. ملاعلا اذه نأ كشال هنأ مالسلا

 لصألا : لاق نم مهنف ؟ رشلا وأ ريخلا ناويحلا ةلبج ىف لصألا نأ « قالخالارارم.أ نع نوثحابلا

 دقعنملا عامجالاك هنإ : لوقنو ديزن لب «ناسنالا دارفأ عيمجنيب دقعنملا عامجالاك اذهو  رشلا اهف

 هعبط ناف « هفرعيال هنأ عم هيلاودعي اناسنإ ىري ناسنإ لك نأ هيلع ليلدلاو « ناويحلا عيمج نيب

 هلل تلات اناا ف العال نأ دقت عبط نأ الاول هعف دل: بهتان هنعزا رتخالا لع هامك

 لك ىف لصاح ىنعملا اذه : اولاق لب « هيلا ىعاسلا كلذ رمش عفدل بهأتلا لقعلا ةرطف تبجوأ امل

 رر# ولف « هنمزرتحاو لوألا ناويحلا كلذ رف رخآ ناويح هيلإ ادع ناويح لك ناف «تاناويحلا

 ةبغرلا لع لمح ةعيبطلالصأ نال ؛فقي نأ بجواريخلا وه لضاولا اذه فلداآلا نأ هعبط ىف

 ؛ ىواستلا و لداعتلا لع هرشو هريخ نوكي نأ ناويحلا عبط ىف لصأللا ناك ولو « ريخلا نادجو ىف

 هيلا هجوت ناويح لك لب كلذك سمآلا نكي مل الف ؛ نيلداعتم فوقولاو رارفلا نوكي نأ بجو
 نأ انملع ؛ ةيلصاألا هترطف درجمب هنع زرتح لوألا كلذ ناف ؛ لوألا دنع ةفصلا لوهجب تاويح

 نيل دانا ىكإ فا ءلصألا

 ىضتقيرشلا عفدنأ : لوآألا : هوجوهيلعلديو ,ريخلابلج نم أر شااعفد : لوقتفاذه تبث اذإ

 رشلا فك امأ « عسولا ف سيل دحأ لك ىلإ ريخلا لاصيإ نأ : ىناثلاو . دئازلا ل ليصحت نم م ءأ رخال ءاع

 كرعرمأا ا كك ع ناحل ]ناو كرت وانلا وانام “لواألا نال“ عسولاىف نا لك نع



 ١م ةيآلا « مهل نكم س كتالض نإ مهلع لضو» ىلاعت هلوق

 ىضر نيسحلاو نسحلاو ىلع ق> ىف هركذ عتمي فيكف ؛ ةاكزاا ىدؤي نم قح ىف زئاج ركذلا اذه
 لدف ؟ مالسلا ؟كيلعو هل لاقي كيلع مالس لاق اذإ لجرلا نأ سيلأ لاق مهضعب تيأرو ؟ مهنع هللا

 لوسرلا تيب ل 1 ق> ىف هركذ عنتم فيكف؛ نيملسملاروومج ق-ىف رئاج.ظفللا اننهركذ نأ لع اذه

 هيلعليادلاو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا قحىف زئاج هنإ : ىضاقلا لاق ؟ مالسلاو ةالصلا هيلع

 ميلعتلا هجو ىلع : لاقف ؟ كيلع ةالصصلا فيكف ؛ كيلع مالسلا انفرع دق هللا لوسراي : اولاق من

 سيل هنأ 9-5 «ميهاربإ ل ! ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص امدمح ل 1 ىلعو د#ىلبع لص مهللا» ِ
 . ملعأ هللاو . ميهاربإ ل 1 ىف هلثم زوحب 5 كلذ ايلع لوانتيف « ىن دمحل 1 ىف

 ويخ هو يلع مالس ضعبل مهضعب لوق ىف فئاطل تركذ دق تنك (ةسماخلا ةلأ- 1

 . كيلعمالسد ريغل لجرلا لاق اذإ تاقف ؛ عيضتالتل انهه انتك أنأ اكد اذ لالإ عضوملا اذه ةقئال

 راتخالا نآآل اولاق : زوالا لما ةزكتنلا الدجل لأ اودع وا 3 لكك وها ادن مكيلع مالس هلوقف

 نسح ةفوصوم تناك اذإ ةركنلا : اولاق مهنأ الإ . مواعمريغ سمأب مولعملا ىلع ربخأ اذإ ديفي امنإ

 (كرشم نم ريخ نمؤم دبعلو) ىلاعت هلوق ىف اي أدتبم اهلعج
 ىلاعت هلوق ىلإ ىرتالأ « لاكلا لع لدي ريكستلا نأ ::كوآألا :ناهجو انههف 1مم تقرع اذ

 ةلماك ةمئاد ةايح ىلع سانلا صرحأ مهندجتلو : ىنعملاو (ةايح ىلع سانلا صرحأ مهتدجتلو)

 . ةعطقام ريغ

 اذه ىلعو « مات لماك مالس هنم دارملا ناكف ٠ ةركنم ةظفل «مالس» هلوقف اذه تبث اذإ

 لصع ذهيف كل[ ذك قاكاذإ او... طنش اهلج حمصف ؛ ةفوصوم ةركنلا هذه تراص دقف : ريدقتلا

 ةفص «كيلعد هلوق لع نأ ؟قاثلاو: 0 مات لماك مالس : ريدقتلاو «ميلعد » هلوةوهو ريخلا

 يلع مالس : ربدقتلاو « ربخخ هل رمضيو ادتس 0 مالس» هلوق عومج نوكنف «مالس» هلوقل

 : ميخفتلاو ليو#لا لع لدأ ريخلا نفدحي ناك ان مروا ؛ لاح نئاكعقاو

 لاو « مالسلا كيلعو لاقيف بيترتاا اذه بلقي باوجلا دنع هنإ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 نأ ىلع لد مالسلا مكيلعو لاق الف ؛ ىنعأ هنأشب مث ىذلاو ممألا نومدقي مهنأ هيوبيس هلاق ام هيف

 «رصحلا ديف, «مالسلا كياعو» هلوةف اضيأو « لءاكديدش لئاقلا كلذ نأشب بيجلا اذه مامتها

 ارودخمو كب اصتخم مالسلا لعجأو هيلع ديزأ انأف ىلإ مالسلا تلصوأ دق تنك نإ لوقتي هناكف

 مالسوهلوق فئاطل نمو (اهودر وأ اهنم نسحأب اوي ةيحتب متييح اذإو) ىلاعت هلوقل الاثتما كيف

 لماك مالس : هانعم «كيلع مالسوهلوق نآل كلذو «كيلع 0 هلوق نم لك أ امنأ« يلع



 ةيآلا «مهل نكس كتالص نإ مههلع لصو» ىلاعت هلوق ١/٠

 تنذلا 'ةساخي نع مه ربطت ةقدصلا : ليقو ؛ءاسعالل اببس ةاكرلاردق جارخإ ببسب لصاحلا ناصقنلا

 . ةارقفلا ىلإ ابجارخإ دنع مهلع ىثيو مهنأش مظعيو مهك زب مالسلا هيلع لوسرلاو . ةيصعملاو

 : لئاسم هيفو مل نكس كتالس نإ مهياع لصور ىلاعت لاق م“

 ءاتلا حتفو واو ريغب (كتالصنإ) مداع نع صفحو ىئاسكلاو ةزمح أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 ل رن ل تا اما دم مروع قف كلذكو نجلا هم دارملاو ءديحوتا لع

 لول ل الز هذا كلا هدف ازرأ لاق "حا لغ ذو قكلذكو (كتاولص) نوفابلاو ءديحوتلا

 تاولص ثالث لوقت ؛ ةلق عمج تاولصلاو (ةالصلا ال لا 1 علا“ رثك ١ هذلعلا نأ

 تدفتام) لاق ىلاعت هنآل هللا سيل تاولصلا ءانب نآل طلغ اذه : متاح وبأ لاق « تاولاص سمخو

 (تائلسملاو نيملسملا نإ) لاقو (نونمأ تافرغلا ىف مهو) لاقو ليلقلا دري مو (هللا تاءلك

 ١ ا 11 اراه هيلا هديت كك ىأ تامز ىف ةاكرلا قدلأم جتحا 4ةيناثلاةلأ ملا 0

 اطو رشم ةاكرلا بوجوناكف ؛ ممل نكس هتالصنأ ركذو مهلع لصي نأب هرمأ مث .تاقدصلا ذأ

 نأ بجوف . نكسلا كلذ لوصح ىف هماقم موقيال لوسرلا ريغ نأ مولعمو : نكسلا كلذ لوصح

 تايآلارئاس نال فيعض هنأ لعاو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ريغ دحأ ىلإ ةاكرلا عفد بحال

 هلوةىف اكو (ءارقفلل تاقدصلاا#تإ) هلوق ىف كر يقفلا ةجاحل اعفد تبجو امنإ ةاكرلا نأ ىلع تلد

 (مورخناو لئاسال قح ملاومأ فو)
 ىلع نالف لص انلق !ذاف «.ءاعدلا نع ةرابع ةغالا لتضأ ىف ةالضلا نأ كنشال «ةثلاثلا ةلآسملا)

 , هيلعلّض مهللا هل لاق هنأ د يفي فرعلاب سحب راض هنأ الإ . ةيلصألا ةغللا بسحب ءاعدلا دافأ « نالف

 لاق « رمل عدا هانعم : لاق هنأااسباع هللا ,ىضر شابه !نع:لقتف»« ناورسفملا فاتخا تبسلا اذهلف

 تيطعأ اعف هللا كرجآ لوقي و قدصتمللوءدي نأ ةقدصلاذخأ اذإ مامالل ةنسلاو : هللا همحر ىمفانشأا

 هيلع ىنلا نع اولقنو ؛ نالف ىلع لص مبللا لوقي نأ هانعم : نورخآ لاقو « تيقبأ امف كل كرابو

 لقنو «ىفوأ ىنأ ل آ ىلع لص مهللا» لاق ةقدصلاب هوتأ ال ىفوأ ىنأ ل 1 نأ « مالسلاو ةالصلا

 «مالسلاو ةالصلا كيلع ىجسم وهو رمعل ىلع لاق هنأ هريسفت ىف ىعكلا نع هريسفت ىف ىضاقلا

 لآ لالا يقرا كا لا قل لن انا لاو كلذ ركنأ نم. ىمانلا وز
 . مالسلاو ةالصلا هيلع ىناا قح ىف الإ دحأ ىلع

 الإ مالسلاو ةالصاا هيلعو هيلع هللا تاولص ركذ نم نوءنمب انباخأ نأ (ةمبارلا ةلآسملا)

 نأ يلع لد نآرقلا صن نأب هيلع اوجتحاو . هدالوأو يلع ىف هنوركذي ةعيشلاو ؛ لوسرلا تح يف



 ١/هب ةيآلا «مهيكزتو مهرهطت ةقدص ملاومأ نم كحل ل اكن ةلازق

 « ق>للالعناكام كللهىذلاف . باصنلاكاهىت> ةاكرلا ىف طرف اذإ هنإ : لوقنف اذه تبث اذإو

 لوق اذهو « ناك م باصناا كاله دعب بوجولا كلذ قي نأ بجوف : ناك اك قاب قحلا لح لب
 . هللا همحر ىفاشلا

 ثلاثلا مكلملا

 . رهاظ وهو : نامضلا لام ىفو « نويدملا لام ىف ةاكزاا بجو مومعلا اذه رهاظ

 عبا للا مكحملا

 ةرهط ريصت ثيحالإ بحت الف « ماثألا نع ةرهط تبجو امنإ ةاكرلا نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ

 ىفالإ لقعيال كلذو ؛ ماثألا لوصح نكمي ثيحالإ ررقتيال ماثالانع ةرهطامنوك و « ماثالا نع

 ؛ هللا همحر ةفينح ىلأ لوق وه ام غلابلا قح ىف الإ ةاكزلا بوجو تبثيال نأ بجوف ٠ غلاباا قح

 ةقدصلا ذخأو : ملاومأ نم ةقدصلا ذخأ لع لدت .ةيآلا نإ لوقي و بسحب هللا هحر ىفاشلا نأ الإ

 50 ظ ىصلا لاومأ نم ةاكزلا ذخأ نإ متلق ملف ؛ ةرهط اهنوك مزاتسي ما ومأ نم

 ؟ ًاقلطم محلا ءافتنا نيعم ببس ءافتنا نم مزليال

 : لاوقأ (مرمطت) هلوق ىف (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ١ مهربطت كناف ةقدص مهاومأ نم دمحاي ذخ : ريدقتلا نوكي نأ «لوالا لوقلا .

 0 ةربطم ةقدص مهلاومأ نم ذخ : ريدقتلاو , ةقدصلاب اقلعم ,هربطت نوكي نأ 4 ىاثلا لوقلا ال

 دقف ةقدصلا تذخأ اذاف « سانلا خاسوأ ةقدصلا نأ ءاج امل ةرهطم ةقدصلا لعج نسح امنإو

 ٍ لعأ هللاو « ريبطتلاىرجبم ايراجابعافدنا ناكف . خاسوالا كلت تعفدنا

 نوكيو ؛لوالا نع اعطقنم نوكي (مهكزتو) هلوق نإ : لوقن نأ بجو لوقلا اذه ىلع نإ
 . اهب تنأ مهيكزتو « ةقدصلا كلت ( مهربطت ةقدص ملاومأ نم) دمي (ذخ) ريدقتلا

 مه ربطت : ىنعملا نوكي و ٠ بطاخلا ريمخ (مهكذتو رهرهطت) ىف ءاتلا لعحي نأ (ثلاثلا لوقلاإ)

 . ةقدصلا كلت ةطساوب مهكزتو مهنم اهذخأب ذخآلا اهمأ تنأ

 ( مه ربطت و) هربط نعم هروطأ نم( مهربطت) ءىرق : فاشكلا بحاص لاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 . ءايلا تايثاب الإ (مهكزتو) أرقي ملو « مال اباوج مزجلاب

 لوصح بجو ريبطتلا لع ةفوطعم تناك امل ةيكزتلا نأ ملعاو «مهيكزتو) ىلاعت لاق مْ

 لعجب ىلاعت هنأ : ينعملاو « ءامنالا ينعمب ةيكزتلا : ليقو ؛ ريبطتلا ىف ةغلابم ةيكزتلا : ليقف « ةرباغملا



 ةيآلا « مهيكزتو مهررطت هقدص ملاومأ ناو.نخ ل ىلاعتا دلوق ١

 أآذهو؛ تاقدصلا كان د ببسل كاد! نع مثرهطت ىنعملاو (اهم مهبكزتو مثروطت) هلوق . ةيجاولا

 تاقدصلا ىف هلوصح حصي امنإ كلذو ؛ بنذلا لصحل ةقدصلا كلت ذخأي ملول هنإ انلقول حصي امنإ

 نييئاتلا كتلوأرذع امل مالسلاو ةالصلا هيلع هنإ : اولاقف : لوألا لوقلاب نولئاقلا امأو . ةبجاولا

 رفغتساو انرهطو انع اب قدصنف كنع انفلخت اهيبسب ىلا انااومأ هذه هللا لوسراب اولاق . مهقلطأو

 طال هذه نلاغتا هيلأ لاك ااتيع مكلاومأ نم ذخآ نأ ترمأام مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءانل

 ملاومأ نمذخ) لاق . ىلاعت هنألل . نيثلثلا كرتو : ملاومأ ثلث ملسو هيلع هللا ىلص هتلالوسر ذخأو

 ىذلا لوقلاعنمتال ةياورلا هذه نأ ٍلع!و . ضيعبتلا ديفت (نم) ةملكو ؛ ماو مأ ذخ لقي لو (ةقدص

 نيضار اوريصت ن'الف ؛ ةبجاو ريغ ىه ىتلا ةقدصلا جارخاب متضر امل مكنإ ل لبق هناك هانرتخا

 . ىلوأ تابجاولا جارخاب

 . ةأكرلا ماكحأ نم ريثك ىلع لدت ةيآلا هذه (ةيناثلا ةلأسملا)

 رادقم ذإ اباك ال لاوماألا كلت ضعب ذوخأملا ردقلا نأ لع لدي ( ملاومأ نم ذخ) هلوق نأ

 سيل هنأ مولعمو (ةقدص) هلوق انبه روك ذملا لب , ظفالا حيرصب انه روك ذم ريغ ضعبلا كلذ

 ةطنحلانم ةدحاولا ةبحلالثم « ةلقلا ةباغف ناك نإ و ؛ ناك ء زج ىأ ذخأ ىنكي ىّتح ريكدتتلا هنم دارملا

 كسلا ةضئكلاو ةقفلا هقواعم ةفدص ةئم دارا لوك لآ تحاوف . ته ذلا نم ريفا ءزجلا وأ

 لوز, ذئنمح « ةمواعملا ةقدصلا كلت ذخأب آرمأ (ةقدص محلا ومأ نم ذخ) هلوق نوكي ىح ؛ مثدنع

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر اهفصوىتاتاقدصلا الإ تسيل ةقدصاا كلت نأ مولعمو . لامجالا

 سمخىف ذخوي, نأب رمأ هنأ ىه !متفص ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نيب ىتاا ةقدصلاو « اهتيفيك نيبو

 ذخ) هلوق ناكف : بتارملا نم كلذريغ ىلإ : نوبل تنب نيثالثو ةتس ىفو « ضاخم تنب نيرشعو

 ةيآلا رهاظو « ةصوصخلا نايعالاو ةصوصخلا ءايشالا كلت ذخأي نأب ارمأ (ةقدص مهاومأ نم

 ىلع ةتر نوكنأأل ةمنقلا نأ لع لدي كلذو ؛ ٍبِجاَو اهذخأ نأ لع صنلا اذه لذق ء بوجولا

 . هللا همحر ىعفاشلا لوق وهام

 قالا مكملا

 نكي ل كلذك رمآلا ناك ىتمو ٠ محالام لاملا ن وكي نأ ىضتقي (ةقدص ىلا ودا ةم)'هلوق نأ
 ال0200 ل 1 ا تركت نأ مرا ةدلحاو + باضالا الو كللايللا "يرش ريعفلا
 "1 كلا قاع



 اا ةيآلا «مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ» ىلاعت هلوق

 ارجإ نكمال هنأ ليلدلاب تبث اذإ « نسحب امتإ رهاظلا  .رع فرصلا نأ::باوجلاو

 فيكف ٠ هرهاظ ىلع الإ ظفللا ءارجإ نكميال هنأ ىلقعلا ليلدلاف  انهه امأ ٠ هرهاظ ىلع ظفللا

 : الفلل نسحب

 ىف لصحت امنإ ةبوتلا هذه نأ ىضتقي (مهلع بوتي نأ هللا ىدع) هلوق (ثلاثلا ثحبلاإ)

 « ىضاملا ف لصح ىفارتعالا كلذ نأ ىلع لد (مهءونذب اوفرتعا نورخآو) هلوقو. . لبقتسملا

 امنإ ةبوتلا نأو.. ةبوتلل ةمدسقم ناك لب «ةبوتلا سفن ناك ام ٍفالرتعالا كلذانأ لع, لد كلو

 . اهدعب لص

 : لئاسم هيفو (اهب مهكزتو ,هرهطت ةقدص ماو مأ نم ذخ إل ىلاعت لاق مث

 «اوباتنيذلا ءال وه ىلإ عجار اذه مهضعب لاقف . دارا ىف سانلا فلتخا «ىلوألا ةلأسملاإ)

 مهتب وت لاك ىف ًاربتعم كلذ راصو . اهذخأ ىلاعت هللا تي ا|نوإ ةو دعا ملا أ لولد مهناآل كلذو

 ةيآلا هذه نمدارلا سيللوي ناكو.. نسحلا لوق اذهو ؛ ةرافكلا ىرجب مبقح ىف ةيراج نوكتل

 . مهنم ردص ىذلا بنذلا ةرافك ةقدص ىه اميإو « ةبجاولا ةقدصلا

 نسحو وزغلا نع مهفلخت نه وبات ايلف « مهيلع ةبجاو تناك تاوكزلا نأ (ىناثاا لوقلاو إل

 . مهنم اهذخأي نأ هلوسر هللامأ ةاكرلا اولذب و « مهمالسإ

 ءاينغالا نم ةاكرلا ذخأ باحيإ اهنم دوصقملاو . أدتبم مالك ةيآلا هذه نأ (ثلاثاا لوقلاوإل

 « رهط اولاقو ..تاوك زلا باح قالا هديب اىلدتسإ دإ ءاهتتلا تك 1 لع

 ةيلظتت نورك نآر ل كا موق ةعص ىلع اوجتحا دقف : لوألا لوقلاب نولئاقلا امأ

 امال ءاهلقراع قلبن ةيالا هش ود 1 .ادلا 1 ولا تاوكزلا ىلع اهانلمحول امأ « هقسانتم

 ذخأ هنم دارملا نأب نولئاقلا امأو : ىلاعت هللا مالكب قيليال كلذو « ةيبنجأ ةملك تراصو « اهدعب

 ةبوتلا اورهظأ امل منال كلذو . ريدقتاا اذه ىلع اضيأ ةلصاح ةبسانملا : اولاق « ةبجاولا تاوكزلا

 لاوهأالل مح فلختلا كلذا بجوملا ببسلا نأب اورقأ مهو ؛ كوبتةوزغنع مهفاخحت نع « ةمادنااو

 ةبوتلا هذه ءاعدا ىف كلو ةعص ربظي امإ ل ليق هنااكف « قافنالا نع اهنوص ىلع مهصرح ةدشو

 دنعو « ىنعملاب الإ ررةتتال ىوعدلا نآل ءاهيف اوةياضت ملو « ةبجاولا ةاكرلا متج رخأ ول ةمادنلاو

 نيقداص مهنوك رهظ سفنلا ةبيط نع تاوكزاا كلت اودأ ناف ٠ ناهيوأ لجرلا مركي ناحتمالا

 فراكتلا ىلع ةيآلا هذهلمحنكل . قيرطلا اذهب نوروزهنويبذاك مهفالاو « ةبانالاو ةبوتلا كلت ىف

 تاقدصلادارملا نأ لع لديامتو « ىلوأ املس تابآلا هذه ظن قبد هنأ عم ةبجاولات او زا جارخاب

 م52 را



 ةيآلا «مهبلع بوتي نأ هللا ىسع» ىلاعت هلوق نه

 لمعلاو حلاصلا لمعلا نآل . قلطملا عمجا وه عضوملا اذهب قئاللاو . نإللاب ءاملا تطاخ كلوةك

 كلا طاب را لررل ك نان اعدم لعب ١ راك < اًدينم دحاو لك قب .الصح اذإ ”ىسلا

 رم باوللاو دبل ةلجوم ويت ةعاطلاو
 نأ ريغ نه ناك ام املننم دحاو لكّقب هنأو « ةطباحماب لوقلا ىنن ىلع هيبنت.هيف (اًيس رخآو أحلاص

 لمعلا فصو ىلاعت هنأ ةطباحملاب لوقلا قن ىلع ةيآلا هذه نيعي اممو « رخآلاب امهدحأ رثأت

 نآل ءامهطالتخا لاح نييقاب انوكحي نأو دبال ناطلتخلاو . ةطلاخلاب ”ىسلا لمعلاو حلاصلا

 نيلمعلا ءاب ىلع لدف ؛ لاح فوصوملا مدع لاح ةفصلا لوصحو « نيطلتخيلل ةفص طالتخالا

 ' لطداتالا لاح

 : ثحابم هيفو 4« مهلع توتا نأ هللا ىسعرإل ىلاعت لاق 5

 هباوجو « لاحملاعت هللاقحىف وهو كش (ىسع) ةكنأوهو ؛ لاؤس انهه «لوالا ثحبلاإ)

 :هوجو نم

 ىسعف) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو . بجاو هللازم ىسع ةماك: نورسفملالاق «لوألا هجولا

 « مالكلا ىف سانلا فرع ىلع لزن نآرقلا نأ هيف لوقلا قيقحتو « كلذ لعفو (متتفلاب ىنأي نأ هللا

 , ىسع ةملك عم ىجرتلا ليبس ىلع الإ هيلا بيجيال هناف ًائيش هنم جاتحلا سقلا اذإ يظعلا ناطلسلاو

 ل هكدا اكعد اةلكفأ اها رك ل رمل فلكر نأ و اثيشأ دول نأ: فخ 5 شيل. هنأ لغ امنت ءلخلاؤأ

 . ةباجالاب عطقلاديفي هنأعم ؛ ىنعملا اذه هيف ةدئافلا (ىسع) ةملك ركذف «لوطتلاو لضفتلا ليبس

 عمطلا ىلع فاكملا نوكي نأ بحي هنأ نايب هنم دوصقملا « باوجلا ىف «ىناثلا هجولا)

 .لايعالا ع راكنألا ىف دعيأ نال قافشالاو

 لصحتال ةبوتلا نأ ىف حيرص (مهلع بوتي نأ هللا ىسع) هلوق انباحصأ لاق (ىاثلا ثحبلا)

 رايتخاب لصحال مدنلاو « مدنلا ةبوتلاف لصالان أل , هيلعليلد ًاضيأ ل معلاو « ىلاعت هللا قاخ نمالإ

 ل1 كحل هءارإ نإ لملف ىف رقما ديقلل الكف تناك ىلإ كزرتلا و: رعأفلا هذا نال بعلا

 اخايراسن اك لا راسل مرا ميظع ريصي مث « نيعم لعف ىف ةبغرلا ميظع نوكي دق ناسذالا ناف

 نع ةمادنلا كلت عفد هنكميال هيلع افنان هروويط لاو .؛ : كلقلا قع ةنغرلا كلت عفد هنكمبال هيف

 : ةلزتعملا تلاق . ةبغرلا ليصحت ىلعو ؛ ةمادنلا لصحت ىلع دبعلل ةردقال هنأ لع اذه لدف « بلقلا

 : ةتررتا لاشي نالت تاع ةكلاوق نكاد



 ١ ةيآلا 75-5 0 انكف المعأو طاخو» للاغت هلوق

 هذه تفضل ف ةنلاثاو قافتلا ل ا عدرا لوألا قيرفلا ركذ الف وبات ىتح مهقفو ىلاعت

 . قافنلانع عالقالاو ةبوتلاب ةقرفلا

 : ةيلعث نب سوأو ءرذنملادبع نب ناورم ةيابلوبأ : ةثالث اوناكمهنأ ئور 4 ةييناثلا ةلأسملاإ)

 نيفاختملا ىف لزنام مهغلب امل مهسفنأ اوقثوأ مهنم ةعبسف . ةرشع اوناك : ليقو ؛ مازح نب ةعيدوو

 لخدف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مدقف دجسملا ىراوسىلع مهسفنأ اوقثوأو : كالحلاب |

 هلركذف مهنع لأس « نيقثوم رهآرو هرفس نم مدق اسلف « هتداع هذه تناكو نيتعكر للصف دجسملا

 مسقأ انأو : لاقف : مهلح ىذلا وه هللا لوسر نوكحي ىت مف 0 نأ اومسقأ مهنأ

 انلاومأ هذه هللا لوسراي اولاقف « ,هرذعو مهقلطأف ةيالاهذه تلزْف « مف صموأ ىتح مهلحأالوأ

 هلوق لزنف ًائيش كلاومأ نم ذخآ نأ ترمأام لاقف ءانرهطواهب قدصتق « اهيسب كنعانفلخت امنإو

 . ةيآلا (ةقدص ملاومأ نم ذخ)

 رارقالا نع ةرابع فارتعالا : ةغللا لهأ لاق (مبونذب اوفرتعا) هلوق (ةئلاثلا ةلأسلا)

 راذعألاب مهفلخت نع اورذتعيمل ليقدن اك« ةقيقد هيفو « مهذب اورقأ مهنأ هانعمو « ةفرعم نع ءىثلاب

 مهسفتأ اومذو ةمادس:ا اورهظأو اولعف اهسْنب منأب مهسفنأ ىلع اوفرتعا نكلو « مهريغك ةلطابلا

 . فاختلا كلذ ىلع

 ؟ ال مأ ةبوت نوكي له بنذلاب فارتعالا : ليق ناف
 ىلع مزعلاو ؛ ىضاملا ىلع مدنلا هبذرتقا اذإ امأف . ةبوت نوكيال بنذلاب فارتعالا درج :انلق

 عومجملا اذه ناك« ىلاعت هللا لبق نم هنعيبنم هنوك لجأل ةبوتلاو مدنلا اذه ناكو « لبقتسملا ف هكرت

 (مملع بوتي نأ هتلاىمع) ىلاسعت هلوق ليلدب اوبات دق ءالؤه نأىلع ليلدلا لد هنأ الإ . ةبوت

 1 تاوجولا: لع لديها نم نينعانإ كلاين د

 : ناثح هيفو (ًاييس رقاو انام ذاع اوطلخ )) ىلاعت لاق ّ

 هيدا فعال وه 0 امعلا : لوألا : هوجو ملاصلا لمعلا اذه ىف (لوآلا ثحبلا)

 عم مهجورخ ملاصلا لمعلا :ىتاثلاو . وزغلا نع فلختلا وه ”ىسلاو ؛هنم ةبوتلاو هيلع ةمادنلاو

 تكد ل مو نأ 0 . كوبت ةوزغ نع مهفلخت وه يللا 5ك زيسحلا ةراتسا كا لولو

 . مهنع تردص ىتلا ربلا لامعأ ىلع مهمادقإ ملاصلا لمعلا ناكنيملسملا قحىف

 اف . ًاطولخم ”ىسلاو حلاصلا لمعلا نمدحاو لك لعج دق : لوقي نأ لئاقل منثل ثحبلاإل

 عضوملا ىف نسحب اماف « هتطلخ كلرقامأو « قاطملا عما نع ةرابع ظلدلا' نأ 'هنااوج وا( طواخلا



 ةيآلا «ممونذياوفرتعا نيرا لاعت هلوق /١

 تس اذل رس 0 سل ارصا دوج عارع رامسمو ه-ذ 1

 نأ هللا ىسع انيس رَحآو احلاَص ص المع اوُطاَح مهيونذب اوفرتعا ٌنورخ 39

 مرترئس مرت تس لس م سم2 همه م2 م مخ “ع 3 65 ها اا
 رطت 4و

 مهروطن هكقدص دع نم 18 1١١« 599 2 روفغ هّللأ نإ مهتلع بوش

 م اس لا | م ها ل تلا

 «١٠د» د دل كس ظلت د نيلع لضم ريدم

 وعلا بانك كلذ دعِبأو ىلا ورتقلاب اب 00 هاني لاق ثلاث 1 1

 ةفيذح ىلإ رسأ مالسلا هيلع ىنلانأ كلذو « ربقلا باذعو ةليبدلاب ةداتق لاق «عبارلا هجولا 0

 ىتح مهدحأ ذخأي ران نم جارس ةليبدلاب هللا مهيلتبي ةتس : لاقو « نيقفانملا نم الجر رشع ىنثا

 . اتومذوتو<ب ةّتسو ؛ هردصنم جرخي

 . ربقلا باذعو « مهاومأن م ةاكزلا ذخأب : نسحلا لاق (سماخلا هجولاوإ)

 هيف محل وخدو مالسالا ظيغ نم مهلع لخديام وه . ق#إ نب دم لاق (سداسلا هجولاو)

 .روتقلا] ف ضم م ؛ ةنسح ريغ نم

 « ثعبلا دنع رخآلاو . رابدالاو هوجولا ةكئالملا برض نيباذعلا دحأ (عباسلا هجولاوإ)

 ل كاءاحو . ايدلا ةليج : ةثال ايلا بتات لاقيت نأ كروألل31: .نانلا ةقنع 21

 مث) هلوقو . ربقلاباذعو . هماسقأ عيمجبي ايندلا باذع هنم دارملا (نيترم مهبذعنس) هلوقف : ةمايقلا

 . ةمايقلا ىف ةايحلا ىهو « ةثلاثلا ةايخلا ىف باذعلا هنمدارملا (مظع باذع ىلإ نودرب

 . ةدبؤملا ةدلخلا رانلا ىنعي (مظع باذع ىلإ نودري مثإإ ةبآلا رخآ ىف ىلاعت لاق م“

 بوتي نأ هللا ىمع ًائيس رخآو ًاحلاص المع اوطاخ مهونذب اوفرتعا نورخآو )ل ىلاعت هلوق

 كتالص نإ مهلع لصو اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهاومأ نم ذخ محر روفغ هللا نإ مهلع

 « ماع عيمس هللأو مل كت

 ةلانانيك ةيآلا 5-1

 .لنرم موق مهن :أ : لوألا : نالوق هيف (ممونذب اوفرتعا 0713 هلوق 4 (ىلوألا هل هلا اسملا) ١

 ردكشلا ياك د نق علا فل قييلاشملا وم 1 وق مهنأ :ىاتلااو ا فافنلا نع "اوك نيققانملا

 ةللزد نأإ كولا لوتلا اولئاقلا جتحاو « اوبات مث اولعفام ىلع اومدن مث ؛ لسكسلل نكل . قافنلاو

 هنأالإ كيرشتلا مثول فاطعلاو ل بارعألا نس مل و>- نمو) هلوق "7 فطع (نورخآو)



 ١ ةيالاع«نيترم مهيذعنس مبماعذ نحت مهماعتال»ىلاعت هلوق

 « ميظع باذع ىلإ نودري مث نيتلم مهبذعنس مهملعت نحن
 نأ نيب مث « بارعالا قفانم لاوخأ هدعب ركذ مث « ةنيدملا قفانم لاو>أ حرش ىلاعت هنأ معا

 نورعاملا نوهادلا مثو؟مث نم نينمؤملا ءاسؤر نأنيب م نصا نوم وهن نمر تنال لاق

 نويلعتال متن :؟ نإو : قافنلاب نوفوصوم ةنيدملالو> نم ةعامج نأ ةيآلا هذهفركذف . راصنالاو

 اوناكو ؛ رافغو كر ملسأو ةن د (نوةفانم بارعالانم ملوح نميو) لاقف كلذ ذكمهنوك

 . اهوح نيلزان
 : ناثحي هيفف 4«قافنلا ىلع اودرم ةنيدملا لهأ نموإل هلوق امأو

 نم مكلو> نمو : ريدقتلاو ؛ ريخأتو محدقت هيف لصح هنأ : جاجزلا لاق («لوآلا ثحبلاإ)

 ناك نأ زو : ئراتنالا ننا'لاق : ىاثلا ."قافت || ىلع اودرم نوقةفانم ةنيدملا نق نمو تارعاللا

 ىلاعت هلوق ىف ام اهيلع (نم) ةلالدإ «نم» رمخأف قافنلا لع اودرم نم ةنيدملا لهأ نمو : ريدقتلا

 . مولعم ماقم هل نم الإ ديري (مولعم مامتم هل الإ انمامو)

 سناالا نيطايش نم ديرملاو ءاتع اذإديرمو دراموهف اودرمدرمي درم : لاقي (ىناثلا ثحبلاإ)ل

 : هنمو « ىصاغملاو ربكلاب لواطتلا دارملا : ىبارعأللا نبا لاقو ءاتع ىأ انيلع درمت دقو « نجلاو

 تينتالىتلاةلمرلاءادرملاو ؛ درمأمالغو ؛ درعحرص هنمو ؛ ةسالملادورالصأو (قافنلا ىلعاودرم)

 ثودح ريغ نم ةيلصالا هتفص ىلع ناك اك قب ء هيلا تفتلي ملو هريغ لوق لبقي مل نم ناك ؛ ًائيش
 .ةالملا زها كلر ةاويعتلا هل

 هنعاوبوت, لو هيفاورمتساو اوتيثىأ (قافنلا لع ادورم) هلوق : لوقنف ظفللا لصأ تفرع اذإ

 اودرمت مهنأ ىنعملاو (مهدلعي هللا مهنولعتال) هلوةكوهو 4 مهملعن نحن ممملعتال ال ىلاعت لاق م“

 ءافصو كرطاخ ةوق عم مهقافن تنأ ملعتال ثيح ىلإ اوغلبو : نيذاتسأ اهيف اوراصف قافنلا ةفرح ىف

 :كسفنو كَسدَح

 : ةريثك اهوجو نيترملا ريسفت ىف اوركذو ( نيت م مهذعنسإل لاق م“

 ؛ ةرخآلا باذعو . ايندلا ف ضارمالاديرب : امهنع هللاىضر سابع نبا لاق (لوالا هجولا)

 . مناانارفك اوازقكيلا "ةدايو .هديقي رفاكلا ضرما مافاقسلا مكتمل تاتا لع أ تا كل

 ةعمجا موي ابيطخ ماق مالسلا هسيلع ىنلا نأ كلام نب سنأ نع ىدسلا ىور (ىلاثلا هجولا)

 مهحضفو اسان دجسملا ند جرخأف «قفانم كناف نالفاي جرخا قفانم كناف نالفاي جرخا» لاقف

 . ريقلا باذع ىتاثلاو ؛ لوألا باذعلا وه اذهف



 ةيآلا «نوقفانم يازغألا قع ملوح نيوز للاخت هلوق ١

 ع يدر لأ نمو و نوقفام 0 ما نم ا نممو

 - ب

 2 0 ف 6 هك هه رار را هرثرش هال رش هس مرت © ذأ

 باذع لإ ا و مش 0 دعم مهيلعت ن 0 مهيلعت ال قافنل
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 لا ميظع

 : هنع هللا ىضر رمع لاقف « ةنيدملا عيقبب ذئموي ظرقلا عيبتل كنإو ؛ هجولا 0 0 ملسو هيلع

 4020-4 علو ا رأ ن2 نول تد2 نئاو ءانلعشو متغرفو ءانبغو مدهش « تقدص

 :رمع ةءارق ىلع نإ تراسل 0 ا ديز دهشتساو تباث نب ديز نيبو رععنيب ةرظانلا هذه

 اف راصنالا مب 2 راشيالو نيرجابلاب اصتخم (نولواللا نوةباسااو) هلوة نم لصاحلا ميظعتلا نوك

 رخآب ةروهشملا ةءارقلا ةفكىلع جتحا ايبأ نأ ىودو . ملعأ هللا 3 ردارشلل 1 كر رف

 ةيآلا ىف راصنألاو نيرجاهملاركذ مدقت دعب (اورجاهو دعب نم اونمآ نيذلاو) هلوق وهو لافنآلا

 هلوقوهو ةعملا ةروسلوأبو (مهدعب نم اًواج نيذلاو) هلوق وهورشحلا ةروس طساوأبو :ىوألا
 (مهم اوةحاي امل مهنم نيرخآو)

 : هانعمو (مهنع هللا ىضر) هلوق هربخو ءادتبالاب عفترم (نوقباسلاو) هلوق (ةعبارلا ةلآملا)

 نيدلا ىف ةليلجلا همعن نم مهلع ضافأ امل هنع اوضرو « من اعاط ةرثكو مهامعال مهنع هللا ىذر

 فحاضملارئاس ىفو « ريثك نبا ةءارق ىهو (رامنألا اهتحت ندىرت) كه 000 اندلاو

 (نم) ةءلك ريغ نم (اهتح)
 : مهنع هللا ىضر سابع نبا نع ءاطع لاق (ناسحاب مهوعبتا نيذلاو) هلوق (ةسماخلا ةلأ 00

 ةياورىف لاقو ؛ « مهتساحنوركذيو ؛ مل ءاعدلاو ةمحرلاو ةنجلاب راصنالاو نيرجاهملا نوركذي « ديرب

 مبعبتا نم نأ ىلع تلد ةيآلا نأ ملعاو « ةمايقلا موي ىلإ مهنيد ىلع ناسحاب موعبتا نيذلاو را

 نافحذلا زها ان كشف و" نادعاب مهل نيعبتم مهنوك طرشب «باوثلاو ناوضرلا نوقحتدي امإ

 ندسحي مل نم نأ بجوف ؛ طرشلا كلذ ءاقتت ادنعتني « طرشب طورشملا كحلاو  مهف لوقلانا >اب

 الملا د نارك نأ, نكت هتلا نم اناا ضرال اةحتاط ءنووكيالا ناطنآلازو. نير جهلنا ف كوقلا

 سو هيلع هللا لص هللا لوسر باحأ ميظعت ىف نوغلابي نيدلا لها نان تيفإإ ادق يا رتل
 . ىغبنيال امب مهركذو مهءايتغا ىف مهتلسلأ نوقلطي الو

 ميملعتال قافنلا يلع اودرم ةنيدملا لهأ نمو نوقفانمبارعألا نم كلوح نميوزإ ىلاعت هلو



 ١/١ ةيالا «مهنع هللا ىضر ناسحاب مهوعبتا نيذلاو» ىلاعت هلوق

 سيلو . تانجلاكلتا نيةحتسم اوراص اهلجال ىتلا ةفصلا كلت ىلع 1 ءاقب ىضتقي كلذو ؛ مل اهنيعو

 ةدايز اذه : لوقت انآل ء ناب الا ةفص ىلع اوقب ول ىلل اهدعأ لانجترمنأ داركلا الك ]كح

 « حدملا اذه ىف نيروكذملا ءالؤه نيبق ببال : ريدقتلا اذه ىلعف اضيأو . رهاظاا فالخ وهو رامضإ

 نراماهو نوعرفلو (رامنألا اهتحت ىرجت تانج مهل دعأ) ىلاعت هنال « قرف قرفلا رئاس نيبو
 حدملا ضرعم ىف مالكلا اذه ركذ ام:إىلاعت هنأ مولعمو « نينمؤم اوراصول . بحلىبأو لهج ىنأو

 . لاؤسلا اذه طق_ف : ءانثلاو حدملا اذه نالطب بجوب هورك ذام ىلع هلمحو ؛ لماكلا ءانثلاو ميظعلا

 . اعطق هتماماب لوقلا ةعص ىللعو . ركب ىبأ لضف ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ رهظف

 مأ ةباحصلا عيمج لوي له ةيآلا هذه ىف لصاحلا حدملا نأ ىف اوفلتخا 4ةيناثلا ةلأسملا)

 لوانتيال وهف اذه ىلعو ء ةرصنلاو ةرجح لا ىف اوقبس نيذلا لوانآي هنإ : موق لاقف ؟ مهضعب لوانتي

 ؛ ةباحصلا عيمج لوانتي لب : لاق نم مهنمو ءضيعبتلا ديفت (نم) ةلك نآل « ةباحصلا ءامدق الإ

 هلوق ىف (نم) ةماكو : نيم لا رئاس ىلإ ةبسنلاب نيلوأ نيقباس مهنوكب نوفوصوم ةباحصلا ةلمج نآل
 نوفوصوملا نولوآلا نوقباسلاو ىأ ؛نييبتلل لب , ضيعبتلل تسيل (راصنآلاو نيرجابملا نم)

 نم ريثكو (ناثوألا نم سجرلا اويذتجاف) ىلاعت هلوق ىف م اراصنأو نيرجابم مهنؤك فصو

 ىظرقلا بك ندم امن :تلق و لاق هنأ دايز _نييديجت نع صرت ىلؤقلا اوله لإ ل مقا الا

 ىلاعت هللاإ : ىل لاف «نتفلا تدرأو « مهنيب ناك |مفمالسلا هيلع لوسرلا باحأ نع ىنربخت الأ

 بجوأ و ىأ ىفو : هل تلق « مهيسمو مهسحم ؛ هباتك ىف ةنجلا مه بجوأو ٠ مهعيمج رفغ دق

 (راصناألاو نيرجابملا نم نولوألا نوقباسلاو). ىلاعت هلوق أرقتالأ ! هتلازاحبس : لاق ؟ ةنجلا م

 نيعباتلا لع طرشو ؛ناوضرلاو ةنجلا مالسلا هيلع ىنلا باحأ عيمل هللا بجواف ؟ ةيآلا رخآ ىلإ

 , لمعلا ىف ناسحاب مهوعبتي نأ مهلع طرتشا : لاق ؟ طرشلا كاذامو : تلق . مهيلع هطرش اطرش

 مهوعبتي نأ دارملا : لاقي وأ ؛ كلذ ريغ ىف مهب اودتقيالو « ةنسحلا مهامعأ ىف مهب اودتقي نأ وهو

 لاق . هيلع اومدقأ ايف نعطلا اوهجوي ال نأو ءأوس مهف اولوقيال نأ وهو : لوقلا ىف ناسحاب

 ! طق ةيآلا هذه تأرقام ىن أكف : دايز نب ديمح

 نم نولوألا نوقباسلاو) أرقي ناكهنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ىور. 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 (نوةباسلاو) هلوق ىلع (راصنالا) هلوق فطعي ناكف (ناسحاب مهوعبتا نيذلا راصنالاو نيرجابملا

 رمع نأ ىورو : راصنالل افصو هلعحيو (ناسحاب مهوعبتا نيذلاو) هلوق نم وأولا فذحب ناكو
 هللا ىلص هللا لوسر اهينأرقأ دِقل هللاو : ىبأ لاق , هجولا اذه ىلع ةنآلا هذه أرقي ناكهنع هلا ىضر
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 قم للعلا ىلع ظفللا لدخا 1 بهف افي ل1 ةرجملا َّق قفا ىلع ظفللا 0 ناكق . هرقل َّق

 بجوف ؛ ةع امج ىلعهلمح نم دي الف عمج ةخيص (نولوالا كوع اسااو) هلوق : : لاوقنانأ الإ ' ناكم لا 5

 مأ مسا هلت فايت الداقلا نأ ينو 0 و هنع هللا ىضر ىلع هيف لخدي نأ

 لوأ نأ ىلع ثيدحلا لهأ قفتاو ؛ نيلوآلا نيقباسلا نم ركب ابأ نأ ىلع اوقفتا مهنكل ؟ىلع ناميإ

 ىلبعف 4 كديز ىلااوملا نمو ؛ ىلع َْن اديصلا نمو ؛ ةجدخ ءاكرلا نمو 2 0 0 لاجرلا نم لسأ نم

 تجرأ انعإ نايعالاف ويلا انيب لق اًضيأو 34 نيلوآللا نيقباسأأ نم 01 1 نك : ريدعتلا اذه

 اذهو ؛ هريغل ةودق وه ريصيو « مالسلا هيلع لوسرلا بلق هب ىوقتي هنأ ثيح نم ميظعلا لضفلا

 « سانلا نيبايف اروهششم نسسلا ريبك الجر ناك لسأ نيح هنأل كلذو ؛ لك أ ركب ىبأ قح ىف ىنعملا

 رييزلاو ةحلط ىلإ بهذ مسأ امل هنأ لقن هناف « مهنع هللا ىضر ةباحصلا رباكأ نم ةعامج هب ىدتقاو

 اومللسأو « مالسلا هيلعلوسرلا ىلإ مايأ دعب مهب ءاجمث « مهيلع مالسالا ضرعو : نافع نب ناهثعو

 راصو ؛ مالسالا ىف ةوق مالسالا ىف هلوخد ببسب لخد هنأ ربظف ؛ مالسلا هيلع لوسرلا دي ىلع

 ريعص ناك تقولا كلذ ف 5 2( هنع هللأ ىكر لع ّق تل فاك هذهو 34 هريغل ةودق اذه

 ةوقدب نع تقولا كاذ ُْق همالساب لصح ناكني 04 تيبلا لخاد ف 1 ىرج 8 ها ناكو 4 م

 نوقباس اور هلق قرت قمر ١١ نأ تدق « هريغل تقولا كلذ: ىف ةودق راص امو مالسالل

 همادقإ دعب ةفصلا هذ افوصوم قب هنإ مئلق مل هلوق امأ كا الإ ىلا( نير اهملا نم نولواآلا

 ؟ ةمامالا بلط 3

 هنأ ليلدب تاقوالاَو لاوحالا عيمج لوانت ليإ (هنع أوضرو مهنع هللا ىضر) ىلاعت هلوق :

 ىخذتقمو 2 ةمأ مالا بلط تقو ىالإ مع هللا ىضر لايف . هةنم ةواقكلا حصير الإ لالا تقوال

 نيقباس مهنوكب مهفصو ىلاعت هنأ انيب نإ : لوقن وأ . ظفللا تحتلخدل هالولام جارخإ ءانثتسالا

 تبثأ فصولا اذهب مفصو امل مث ؛ ةرجحلا ىف نيقباس مهنوك دارملا نأ ىضتقي كلذو « نيرجاهم

 فالك فصو ةرجطلا ف قيسلااو (هنع اوضرو منع هّللأ ىضر) هلوق وهو مظعتلا بجوتام َ

 04 0 كلذب تا محلا كلذ رخل ىلع لدي 0 هال فصولا تبيقع ا » ميظعتلا

 2 ةرج ا فنيقباس مهن وكب لاعم (هنعاوضرو مهنع هللا ىضر) هلوق نملصاخلا ميظعتلانأ ىلعاذه لدف

 ماد فصو ةرجطا ف نيشباس مهنوكو 4 الع لولعملا بئر بجو ( ةدود+ وه تر كا ةلعلاو

 و م ةدم عيمج ىف الصاح ناوضرلا كاذ نوكي نأ بجوف « 0 ةدم عيمج ىف

 تاتا كلم نعأأ دق لا هنأ ىضتقب كلذو (راهن :لا | مح ىرجت تانج مل 5 5 لاق ىلاعت هنإ



 1 ةيلا اضن آلا وني رجاهملانم نولوالا نوقةباسلاو» ىلاعت هلوق

 لعف ةرجهلا نإ ثيح نم ةميظع ةعاط ةرجهلا ىلإ قيسلاف اضيأو . ظفللا نع لام الل ةلازإ

 ناكر( ةظاطلا ذهل فر هريغل هو دق راض الأ غيل مدقأ نف ؛ عبطلل فلاخمو « سفالا ىلع قاش

 كلذكو « هرطاخ نع ةش-ولا لاوزل ايبسو « مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا باقل ايوقم كلذ

 اوقبس نيذلا نأ كش الف « ةنيدملا مدق امل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناف « ةرصنلا ىف قبسلا

 نرداسلاو كارملا نكي هنأ بح هور ل ميظع بصنمب اوزاف ؛ ةمدخلاو ةرصنلا ىلإ

 ا نر كرولا

 هيلعلوسرلا ةمدخ.ىف نام نال يكول | وذ ةرجشل ىلإ نئلنلا ىشأ نإ. لردك اه كبت اذإ

 نم ىلعأ بصنملا اذه نم هبيصن ناكف  عضومو نكسن لك ىف هل ابحاصم ناكو ؛ مالسلاو ةالصلا

 ةرخم دعب, نجاه: انمإأةنأ الإ نيلاواألا نيجابللا نم فاكر وا كلا نأ نإ لعاو كاع 3

 ةرجحلا ىلإ قنلا نأالإ لوذارا كايين قبامإ هنأ كشالو « مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 ركب وبأ راص 1 تبث اذاف ؛ رفوأ ةليضفلا هذه نم ركب ىبأ بيصن ناكف ءركب ىبأل لصح امنإ
 . لضفلا نم تاجردلا لعأ ىف كلذو ؛ هللانع وه ىضرو « هنع هللا ىضرونإب هلع اوك

 قحتسال ,ةلظاب ةتفافإا تناكول ذاع هنا لاوس راد اجانب نارك نأ بح رادع تنطر

 !ءلئالدلا لدأ نم ةيآلا هذه تراصف ٠ ميظعتلا اذه لدم لوصح ىفاني كلذو ؛ تقملاو نعللا

 . امهتمامإ ةحص ىلعو ٠ انينع هللا قضوا ربع وبزك نايك

 ءالؤهنآل ؛ راصنألاو نيرجاهملا نم مالسالاىلإ قبس نم دارملا نوكينأ زوجيال مل: لبق ناف
 نلمس دنع مهييسي مالسالاىوةف . فعضو ةلق ةنيدملاو ةكمىف نيملسملا ددعفوءا وأ

 ملاح ناكف مهديغ , ىدتقاو مالسالاف موجب تيتسلومرلا كلك وقرأ ؛ مهمالسإ 5

 به : لوقت مث ؟ ةمايقل | موب ىلإ اهب لمعنم زجل اهرجامل نأ لكف ةسالتس سونا ىو لال ف

 ؟ ةلاحلا كلت ىلع قب هنأ منلق مل نكل « نيرجاهملا لوأ هنوك ا هديه تح لعدن كالا

 ىلع همادقإ ببسب ةايضفنا كلت هنع تلازو « ةلاحلا كلت _.رع ريغت هنإ : لاقي نأ زوال ملو

 ؟ ةمامالا كلت

 ظفل نآل « هيلع ةلالدال كحت ةدملا ىف نيقباسلا ىلع نيقباسلا لمح نأ : لوآلا نع باوجلاو

 انيب نحنو « رومأألا رئاس ىف قبسلا ىلع هلمح نم ىلوأ ةدملا ىف قبسلا ىلع هلمح نكي ملف « قلطم قباسلا

 :.مالسالا_ ىف قبسلا هنم دارملا : كرت لوإ لا ف لا

 قبسلا نمضتيال مالسسالا ىف قيسلاو « مالسالا ىف قيسلا نمضتي ةرجهلا ىف قبسلا : انلق

 «)5- رس ؟0»



 ةالالراضالا نيرجاهملا نم نولاثالا نوع كلو كاساوت 6_١

 هادا ب مهوعبلا َنيدلاود اكل َنيرجآمملا و 0 0 0 0

 و -_ ًَِ هلل هرثل سيال ع رول نن مدا هله ا ضلك . .س 8
 نيدااح ناجنألا م كل تانج : ممل دعا ك4نع أوضَرَو مهنع هنيأ ىضر

 يظل زولك لذ أنبأ اف
22 

 تو

 ىلاعت هللادنع تابرقلا' لوضح ببسل هقفني ام نأ : ىنعملاو ؛ ذختل ناث لوعفم تابزق : فاشكلا

 هلوقك ٠ 3 روغتسلو ؛ ةكرلاو ريخلاب نيقدصتملل وعدي ناك لوسرلا نآل ؛ لوسرلا تاواصو

 تابرقلا لوصحل ايس قفني ام ناك اءلف (مهلع لصو) ىلاعت لاقو «ىف وأ ىنأ لآ ىلع لص مهللا»

 ةداهش اذهو (مهل ةبرق امنإ الأ) ىلاعت لاقو . تاواصو تابرق قفنيام ذختي هنإ : ليق « تاولصلاو
 ع | هلا دع كايت دك ادق و : تاولص و تايرق هتقمن نايك نم دقتعا ام ةحصت قدصتيلل لاغتةتلا نم

 لاقف ديك أتلا ىف داز مث (اهنإ) هلوق وهو ؛ قيقحتلا فرحو (الأ) هلوق وهو « هيبنتلا فرب
 هللا نإ) لاق مث . ديك أتلا ديزم بجوي نيسلا اذه لاخدإ نأ انركذ دقو (هتمحر ىف هلل مهلخديس)

 وهو ءارلا مضإ (ةبرق اهنإ الأ) عفان أرقو . تاعاطلا هذه مهةفو ثيح مهم ( ميحر) مهتآيسل (روفغ

 . فيفخت ناكسالاو « مضلا وه لصاألاو « بنطو ؛ لسرو « بتك : ون تففخ مث ؛ لصاألا

 ناسحاب مثوعبتا نذلا راصنالاو نيرجاهملا رم ةولوأللا نوقباسلاو ) ىلاعت هلوق

 كللذ ناني )اد ب دلاع نابنإإلا انخا رد كانج 1 دعأو هنع اوضرو مهنع هللا ىضر

 ( ميظعلا زوفلا

 تاولصو هللا دنع تابرق نوةفنيام نوذختي نيذلا بارعاللا لئاضف ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 لزانم ىهو ٠ اهنم م ظعأو ىلعأ لزانم مهتازنم قوف نأ نيب ٠ باوثلا نم مل الامل لا

 : لئاسم ةيآلا ىفو . نيلوالا نيقباسلا

 ذو ؟ مهنم راصنالاو نيرجابملانم نيلوآلا نيقباسلا ىف اوفلتخا (ىلوألا ةلأسملا)

 نعو اردب اودهشو نيتليبقلاىلا اولص نيذلا مث : امهنع هللا ىضر سابع نا لاق : كن الا اع

 © ةرضنلا في ةرجملا ف'نيشانبلا مهنأ ىدنع حيحصلاو . ناوضرلا ةعيب اوعياب نيذلا مث ىععشلا

 هنأ الإ المج ظفللا قبف اذامف نوقباس مهنأ نيبي لو : نيقباس مهنوك ركذ هنأ هيلع لدي ىذلاو

 ًاراصنأو نيرجاهم اوراص هيام ىلإ ظ فللا كلذ فرص ب جوف ؛ ًاراصنأو نيرجاهم مهنوكب ميفصو

 510 طا ف ترآ از نر ملاطلا هيد لل! نريك ا تقرأ بنج رف و ةركنلا ووكر جملا وهو



 اكل ةيآلا عرخالا مويلاو هللاب نمي نم بارعالان مود ىلاعتهلوق

 مرر 2 0 2 3010 20 نإ

 تأررق ب 0 ذختيو رخآلا مويلاو هلا نمو نم م بارعالا نمو

 1 ص 2و يللا لال قاك ل6 را متناول 2 8 2ص

 هّللأ ن ايتو نيكو مهل ةبرق امنإ كوفر تاَولَصَو هللا دنع

 نمو ةءاسموأ أوس ءوسي ءاس : كلوقردصم هنألل . هجولا وه نيسلا حتتف : ءارفلا لاق . همضو نيسلا

 ناكام) هلوق ىف نيسلا مضزوالو ؛ باذعلاو ءالبلا ة راد مهلع : كلوقك . امسا هلعج نيسلا -

 : باذع أرما كوبأ ناكام : ريدقتلا راصل الإو (ءوسلا نظ متتنظو) هلوق ىفالو (ءوس أرطا كزأ

 وهف 2 نبسلا حتف نه : 3 كيع وأو سفح لاقو ٠ زوال هنأ مولعمو 2ع ناذعلا نَظ مننظو

 ءوسلا لج ك5 ماللاو فلألا لخدي مث ٠ و ا كلوقك

 : نشف ال دشنأو

 مدلا ىل اع كاخأ اموب هيحاصب 0 ىاراك ءوهسأ كد كو

 ةعيزملا ةرئاد مهيلع : ليق هناك هوركملاو ءالبلاو رشلاو 1 لاا كاارأ نطلا مض نهو

 ه0 كد ولا لا ىلإ ةرئادلا فضت ملول : ىسرافلا ىلعوبأ لاق . كلذ قيحت مهمو ؛ هوركملاو

 . هؤزكملا قال لكمال رهدلا ةرئاد نإإل 2 ول ىعم هم

 . مهءوسام الإ هنيدو

 4 مهايغب (ميلع) مكوقل « عيعس هللاو ال لاق مح

 هللأ دنع تأب رق قفذنإام دختو رخآلا مويلاو هللاب نه نم بارعالا نمورل ل اكعنا هلوق

 (« ميحر روفغ هللا نإ هتمحر ىف هللا مهلخديس مهل ةبرق انإالأ ل رغألا تولت

 نأاضأ 10 لا ليبس ىف هقافنا ذختي نم بارعالا ىف لصح هنأ نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 . اهنغم هللا ليبس ىف هقافنإ ذختي نيدهاجم نيحلاص نينمؤم اموق مهف

 :رخآلا مويلاو هللاب انمم هنوك : لوالاف : نيفصوب قيرفلا اذه فصو ىلاعت هنأ لعاو

 . كلذك اضيأ داهجلا فو . نامبالا مدقت نم تاعاطلا عيمج ىف دبال هنأ ىلع هيبفتلا دوصقملاو

 لالا: :ناثح:ةيفو :لوسرلا تاولضو :ةللا -نشع تاناثق هقفتتا ام "نحت, كي "هن وكلا" قاثلاو

 بحاص لاق :ىناثلا .اهحتفو اهناكساو ؛ءارلا مخ هجوأ ةثالث تابرقلا ىف زوي : جاجزلا لاق



 ٠ ةياالا | 2-1 قذليام ذحشا نم :تنازغاألا# نماو» 'لاَغَت هلوق ا!

 عما ةغيصنال : اولاق . ةرورضلل قار غتسالا ىلع لمح . قباسأ اد وهعملا دجوي مناف. قباسأا دوهعملا
 دوبعم ود عمج لصح ناف . فيرعتلل ماللاو فلالاو ءابقوذ اف ةثالثلا اهانعم لوصح ىف نكي

 لامجالل اعفد قارغتسالا ىلع لمحب ذئنيخ دجوي مل ناو ؛ هلا فارصنالا بجو . قباس

 اوناك بارعالا قفانمنم نونيعمعمج هنمدارملا (بارعالا) هلوق : لوقنف اذه تبث اذإ اولاق

 . ميلا ظفللا اذه فرصناف ةنيدملا قفانم نولاوي

 : نيدكحب بارعألا ىلع مكح ىلاعت هنأ (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ” كرولا نوفي ودبلا لهأ نأ :لوآلا : هوجو هيف ببسلاو .« اقافنو ارفك دشأ مهنأ

 رخفلاو ةوخنلاو ربكتلاو هيتلا ديزه بجوي كلذو ؛ مهياع سبايلا راحلا ءاوهلا ءاليتسا : ىناثلاو

 طباض طبضال و « بدؤمبيدأتالو « سئاس ةسايس تحت اوناك ام مهنأ : ثلاثلاو ؛ مهلع شيطلاو

 ىبمأو حبصأ نم نأ : عبارلاو . اداسف تاهجلا دشأ ىلع جرخ كلذك ناكن هو ؛ اًواش ام اًواشنف

 نوكي فيك « ةلماكلا هتابيدأتو « ةيفاشلا هتانايبو « ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ظعوا ًادهاشم

 ةيناتسبلا هك اوفلاب ةيابجلاهك اوفلا لباق : سماخلاو . هريخ عمسي ملو « ريخلا اذهرثاؤي مل نمل ايواسم

 . ةيدابلاو ريضحلا لهأ نيب قرفلا فرعتل

 ىناثلا مكملا

 «قحأو ىلوأ ىأ (ردجأ) هلوقو (هلوسر لع هللا لزنأ ام دودح اوءلعيال نأ ردجأو) هلوق

 فلكل داهم تر انني لقا كالو ناموا :نآيوكك أو .# اتدعتلاؤا كودك ةيآلا:فو

 هقلخ بولق ىف امب (ميلع هللاو) داعملاو ةوبنااو ديحوتلاو لدعلا ةلدأ بتارم : ليقو . ماكحالاو

 . هضئارف نم ضرف امف (ميكح)

 نم نأ : ىنعملاو « ةمارغلاكردص» مرغملاو (|هرغم قفنياه ذختي نم بارعألان هول لاق مث

 اوه ”لادنازلا كلذ دعتسإ (كين] و8 نار لخو ةماورغ تلا ليش قا ةقفتيب ىتنلا "نأ فقتخز نم تازعأللا

 ؛ لتقلاو توملا ىنعي (رئاودلا مب صبرتيو) هباوث ءاغتباو هللا هجولال ؛ ءايرو نيمل للا نم ةيقتالا
 لاقف مييلا هداعأ هنإ مث . نوكرشملا مكيلعربظيو « لوسرلا توم كيلعرومآلا بلقنت نأرظنني ىأ

 امنإ ىهو ؛ ةبلاغ ةفص نوكت نأ زوجيو ؛ ةدحاو نوكت نأ زو< ةرئادلاو (ءوسلا ةرئاد مهملع)

 حتتفب“ىرق (ءوسلا) هلوقو « صلخم اهنم هل نوكي ال ثيح . ةرئادلاكناسنالاب طيحت ةفآ ىف لمعتست



 ١م ةيالا « أمرغم قفنيام دخت نم بارعالا نمو» ىلاعت هلوق

 < موس 2و 2 هه“ و 2 2 م6 عو ا مى م 2 ا مما
 00 .٠

 أمرغم قمن 6 ذختي نم بارعالا نمو «91/» ميكح ميلع هللاو 0

 ,ى 20 را هي ذآ

 2/2 ميلَع عمت هللاوءوسلا ةرئاَ مهياع رئاودلا مكب صرير

 ءوسلا ةرئاد مملع رئاودلا مكب لطب اكوعف ا 0 نمو مبكح ملع هللاو

 «ملع 0 هللأو

 دوصقملانآل , ماكحألا هذه داعأ امنإ ىلاعت هنأ نه انركذام ةح ىلع لدت ةيآلا هذه نأ معا

 هللالزنأام دودح مهلهجو . دشأ مهقافنو ممرفك نأنيب ببسلا اذهلو ء بارعألا قفانه ةبطاخم اهنم

 ناس هللا ىو 0

 ٌقرعلا ىف ةيسن ناك اذ) ..ىرع لج : لاق  ةحللا لها نم ءاكلخلا لاق 0 ةلأسملا)

 0 5 0 لكلا و: تيعلا طقاسم بلطي 20 0 اذإ فلاألاب ؛ 0 0

 2 حرف : ىبرعأي هل لق اذإ أ رعالاف ظ كراع لاو بارعالا ىلع قارعالا عمج و مهااوم نم

 ةيدابلالزن نمو « برع مهف ةيبرعلا ىرقلا نطو:سانف ؛ هل بضغ ؛ ىبار ءأاب : هل لبق اذإ ىبرعلاو

 «. ةنرو الد ,علا بح » لاق مالسلا هيلع هنآ هر هوجو قرفلا ىلع لدب ىذلاو « بارعأ مهف

 ن.رجاهملل : ل ااه : نأزو<ال هنأ : ناار“ ةبآلا هذه َْق هللأ مههذ 8 با رعاللا امأو «نامي الا

 مالسلا هيلعلاق 5 تارك ىلع ن . ,دلا بن ارداف ةرميتيل (« برع ماعإ 5 با رعأ نايشالاو

 يزرع ترعلا' يم .امنإ!كيق ::كلاثلاءآر جاهم لاارعأ الاوز اتهم قاف: تلج اتا م1 را

 نكين م لكو مهدلب للإ لاو دف: !!ةمابك نم هاو ١ هاد اوأشن ليععت) دال فلا

 اومس : ليقو ليعمسا دالوأ نم اودلوت امنا مهنأل . مهنم وهف مهئاساب قطنيو برعلا ةريزج

 ةحاصفلا نمعاونأب صتقخ ىنرعلا تأ للا نأ كفل 0 مارا ْق أمعةب رعم مهتسلأ نال 34 برعلاب

 مورلا ةمكح : لاقهنأ ءاكحلا ضعب نع بتكلاضعب ىف 8 رة نع و ا
 ناتوي ةكشو ِ مهماهوأ ْق دنملا ةكحو 2 ةيسجع لإ تابيكرتلا لع نورد مال كلذو مهتغمدأ ْق

 ةوالخل كلذو « مهتنسلأ ىف برعلا ةمكحو « ةيلقعلا ثحابملا نه مهام ة رثكلكلذو . مهتدتفأ ىف

 . مم ءارابع ةيودعو مهظافلأ

 ىلإ فرصني نأ هيف لصالا ماللاو فلأألاب لحما عما : لاق نم سانلا نم 4 ةيناثلا ةلأسملا)»



 ةيآلا ءاقافنو ارفك دشأ بارعاللا» ىلاعت هلوق ١

 سنت 2م هرثور تاسع مهذك هآاحإ» هو 61 62

 قكرر يقسم موقلا نك 0 1 ناذ مع 8 ناف 5 أوضر 3

 ل #آ

 لع هلل 1 0 0 0 َناََو ارفك دش با رعَأْلا

 كر و ا ناو عا وجر 0و ةوبكي اوناك آه ءارج 2 ا
 4 نيقسافلا موقلا نع

 ١ وناك مهنأ ةيالا هذه ىف ركذ « نورذتي مهنأ ىلو ألا ةبآلا ىف مهنع ىكح امل ىلاعت هنأ مللعا

 . ةيذاكلا ناعالاب رادعاللا كلت نودكر

 ىلع لدي مالكلا اذه نأ ملعاف (مهنع اوضرعتل مهلإ متبلقنا اذإ مكل هللاب نوفلحيس ل هلوق امأ

 ىلع اوردقام مهنأ ىلع اوفلح مهنإ : ليقف ؟ اوفلح ءىث ىأ ىلع مهنأ ىلع لدي ملو  هللاب اوفلح مبنأ

 . مهمذ نع اوضرعتلو « مهنع اوحفصتل ىأ مهنع اوضرعتل كلذ ىلع اوفلح امتإو٠ جورلا

 . مالسلاو مالكلا كرت ديري : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق 4 مهنع اوضرعأف )ل ىلاعت لاق م“

 لهأ لاق «مهوملكت الو مهوسلاجتال» ةنيدملا مدق نيح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق : لتاقم لاق

 بوجو ىف ةلعلا ركحذ مث « تقملا ضارعإ اوطعأف « حفصلا ضارعإ اويلط ءالؤه : ىتاعملا

 بحي ايكف «ىاحور سجر مهنطاب ثبخ نزأ : ىنعملاو (سجر مسمنإ) لاقف ؛ مهنع ضارعالا

 افي 01 | ىلا رباح رالا نع زارتحالا ب وصوقي «ةناعمجلا ١ نع الا

 . لامعألا كلت ىلإ ناسنالا عبط ليمب نأ نم ًأرذحو  ناسنالا ىلإ اهنايرسس نم

 مهنأةبآلا قا ياكل يدا مامر م اراك 5 ماو أمو) ىلاعت لاقم“

 هنإ مث « مهلع نومل ملا ىضريل نوفلح مهنأ ًاضيأ نيب « مهئاذيإ نع نوململا ضرعيل هللاب نوفلحي

 موقلا رع ىضريال هللا ناف مهنع اوضرت ناف) لاف ؛ مهنع 0 نأ نعي نيلمسملا ىلع

 ةدارال ةفلاخ مكتدارإ تناك ٠ منع ىضربال هللا نأ عم مهنع متيضر نإ مكنأ : ىنعملاو (نيقسافلا

 هللا اهداعأ دقو « ةفلاسلا تايآلا ىف ةروكذم ىتاعملا ةدنعا نإ: :لوقأو! او وعال كلذ نآوأ« هللا

 عم باطخ اذهو . ةنيدملا ىف اوناكن يذلا نيقفانملا عم باطخ لوآألا نأ نظأو ؛ ىرخأ ةرم'انهه

 لكل | راك ءاو ةراقم نقانملا قرا ستاك اد1نو «قداولااباحأوا نا ءاللا قم نيقفانملا

 « ةبراقتم جهانم ىلع مهعم مالكلا ناك م رجال : ةيدابلا لهأ نم وأ رضحلا

 هلوسر يلع هتلالزنأ ام دودح اويلعيال نأ ردجأو اقامت و ًارفك دشأ بارعألاال ىلاعت هلوق



 5-2 ةيآلا «مييل 00-0 ملحيس» ىلاعت هلوق

 يق او رع م اوضرعتل مبَلإ مَ قنا اذ ملا هلا َنوُفلَحيم
 0 الاخ 6 22272002 هز 22 - 00

 9 كل نوفلح «ةهد َنوبسكَي اوناك ام ارجاء هجا مهاوأمو سجر مم

 ل 1 دارا ىلوألا ةبآلا ىف اولاق نيذلا مْ ؛ اذكر اذك ناك 3 فووكلا كك[ 5ك

 : اولاق . محلا اذم صوصخ ةيآلا كلت ىف ليبسلا ىنن نأو ٠ داهجلاو ورغلا مأ"قأ (لبشلا نم

 , داهجلاب صتخم ىدلا وهو « نيقفانملا ءاله ىف هتبثأ ىدلا وه ٠ نينسحلا نع ةافن ئذلا"ليشلا

 مهيلع هفيلكتو « مزال مهلع هللا ليبس فلختلا ف كنونذأتسي نيذلا ءاينغالا ءالؤه نأ : ىنعملاو

 . فلختلا ىف ةتبلا مهل رذع الو . هجوتم وزغلا ىلإ باهذلا

 ؟ هعقومام (اوضر) هلوق : ليق ناف

 ةعضلاو ةءاندلاب ارز: لَه ءانغأ هاو ان دأتللا مهلابام : ليق هن 0

 نأوه « داهجلا نع ممترفن ىف ببسلا نأ ىنعي (م<واق ىلع هللا عبطو) فلاوخلا ةلمج ىف ماظتنالاو

 . ايندلاو نيدلا عفانم نم داهجلا ىفام نوءلءيال عبطلا كلذ لجاألف , مهمولق ىلع عبط هللا

 راذتعالا نم عنملا ةلع (« مل نموت نل اورذتعنال لق مهلا ع اذإ ميلإ نورذتعي ) لاق مث

 . هكرت هيلع بجو . هيف هنوبذكب موقلا نأب مع اذاف . الوبقم هرذع ريصي نأ رذتعملا ضرغ نآل

 مهرئامض ىفام ىلع هلوسر علطأ امل ىلاعت هن" ال ؛ قيدصتلا ءافتنال ةلع (؟رابخأ نم هللا اناناكر ل

 . راذعأالا كلت ىف مالسلاو ةالصاا هيلع لوسرلا مبقدصي نأ عنتما « قافنلاو ركملاو ثبخلا نم

 كلت ريرقت دنع مهسفنأ نم نوربظي اوناك مهنأ ىنعملاو (هلوسرو مكلمع هللا ىريسو إل لاق مث

 لاق لاق“ ينرظن أقنع يبلع ةقفشو نينمؤملاو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل ًابح ريذاعملا

 ؛ ءافصلاو قدصلا نم اهنوربظت ىتلا ةلاحلا هذه ىلع كلذ دعب نوقبت له مكنأ (.كلمع هللا ىريسو)

 ؟ اهيلع نوقبتال وأ

 قدابشلاو بيغلا ماع ىلإ نودرت مل لاق مأ
 (مث) هلوق ىف ةدئافلا امو ؛ هيلا نودرت مث « لقي مل لف (كلمع هللا ىريسو) لاق امل : لبق ناف

 ةثيبخلا مهنطاوب ىلع اعلطم هنوك ىلع لديام 7 بيغلا ملاع) هنوكب ىلاعت هفصو ىف :انلق

 0 جزو . ديدش فيوخت هيفو لكلا كذكلا قد أزال مرئايضو

 سجر مهن مهنع اوضر ءأ مهنع اوضرعتل مهلا متيلقتا اذإ هللاب نوفلحيس 3 ىلاعت هلرق



 ةيآلا «ءاينغأ مو كنونذأتسي نيذلا لع ليبسلا امنإ هىلاعت وق 1

 0 نأ 2 آي أ 0 و كنود يذلا لع ل زيسلا 5

 هرثا_مر ا 6 | 2 أ

 اذِإ | معلا نورد «15» نويلعي ال مه ؟ مىرلق لع دل مير لاو 18

 اضصاخسص ل 6 لش 7262 هلأ سلا 2 6 ا ه هم هرتهع م

 ىَريسو مكر ابخأ نم هللا انأبن ل 0 نموت نآ اوردتعتال لق مل معجار

 7 16 8 ارت ا 02 -أ 000 تلا 60 لب سدا

 لا كتينيف ةدابشلاو بيغ .هلارلاع ل نودرت مث هل ومرور م ؟-امع هيا

 مدح ١

 7 رتس هل

 «94» نولمعت

 نوروكذملا ءالؤهو « ةقفنلا نود مهعم سيلنيذلا ءارقفلامث « نوقفنيام نودحبال نيذلا : انلق

 اوركذ نورسفملاو ؛ بوكرملا اودحي مل مهنأ الإ ؛ ةقفنلا ردق اوكسله نيذلا مه ةريخالا ةيآلا ىف

 ناعنلاو ء« ديوسو ؛ لقعم : ةوخإ ةثالث مه : نهاجم لاق : لوألا: اهوجو ةيالاهذه لوزن“ تبس ىف

 لاقف ؛ ةفوصخملا لاعنلاو « ةغوبدملا فافخلا ىلع مهلمحي نأ هيلع هللا لص ىنلا اولأس «نرقم ونب

 21 فات تلررت] نسجل لاق ؛ ىاثلاو وكس : مهو اولوتف «هيلع مكلحأ ام ايلا مالسلا هيلع

 هيلعلاقف « ايضغ هنم كلذ قفاؤو « هنولمحت 0 هللأ لوس الو 1 هباككأو عر

 هياع هللا للص هللال وسر مهاعدف نوكس د مهو اولوتف «هيلع ملح أأم كيال و مكلحأا هللأو» مالسلا

 الا لاص ؟ هلا لورا تفلح تيلأ : ىنوموبأ لاقف : درردلا رْيَخ أدوذ مهاطعأف ءملسو

 «ىبع نع ترفكو ريخ وه ىذلا تيبأ الإ ء اهنم | ريخ اهريغ ىرأف نيم فلحأ الدتلا ءاشبنإ

 هيلع لاقف باودلا ىلع مبلمحب نأ هولأ : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (ةثلثا ةياورلاو اإل

 ريعب و هبك ري ريعب ؛ نيديعب ىلإ جاتحي لجرلاو . ةديمب ةقشلا نآل هيلع مكلمحأام دجأال» مالسلا
 ضيفت : كلوةك (انزح عمدلا نم ضيفت) هلوق : فاشكلا بحاص لاق . هدازو ه« ءام هيلع لمحت

 . ضْئاف عمد اهلك ناك تلعج نيعلا نآل , اهعمد ضيفي نم غلبأ وهو : ًاعمد

 فلاولا عم ]نا هلو صر تانغ 0 كو نات نيذلا لع لييسلا اماإ ىلاعت هلوق

 9 نموت نل اورذتعتال لق مهلا متعجر اذإ ميلا نورذتعي نودلعيال مهف مهولق ىلع هللا عبطو

 امبمكتنيف ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ نودرت مث هلوسرو مكلمع هللا ىريسو مرابخأ نم هللا انأن دق

 نيام الا «نولهعت منك

 هذه ىف لاق (ليبس نم نينسحلا ىلعام) ىلو ألا ةيآلا ىف لاق امل ىلاعت هنأ (ىلوألا ةلأسملا)



 ١ ةنآلا 6« ليبس نم نا للعام» لاعت هلوق

 مكح بوجو ىل ا لي قطاع سن درؤ لاف“ ةمثلا بانت كالا ا

 نتا اديها و 00 ىلع صاخلل اميدقت صاخلا صنلا كلذب انيضق ؛ ةصاخ ةعقاو ىف ؛ صاخ

 صنلا اذه نآل : لاق . سايقلا ىنن ىلع اذهب جتحي نم سانلا نمو::.ةيلصالا ةءارنلا رثرقت"ىف فاك

 ةمذلا ةءارب ىلع لدي نأ امإ سايقلاف , فيلكتلاو مازلالامدعو : ةمذلا ةءارب وهلصأألا نأ ىلع لد

 اهتابثإ ناك « صناا اذه ىضتقمب تتيث امل ةمذلا ةءارب فنراآل لطاب لوآلاو « ةمذلا لغش ىلع وأ
 اذه مومعل اصصخم سايقلا كلذ ريصي ريدقتلا اذه ىلع نآأل « لطاب اضيأ ىناثلاو . اثبع سايقلاب

 ةئرشلا ريَصت ”قرحرطلا اذمتإو اولا 7 كئاعلا قه ىررذأ نطل نإ كن 11 522 1

 نال كلذو ءاحل ةياهنال ىتلا تافالتخالاو بارظخضالا نع ةديعب « ةصخلم . ةهولعم « ةطوبضه

 لهأ ىلعو ؛ كيلع قيلكت لجرلا اهمأ : هل لاقف . ةدلب ةسايس ىلإ هلامع نم ادحاو ثعب اذإ ناطلسلا

 فيلاكتلا هذه دعب و : لاق مث . الثم فيلاكتلا نم عون ةثام مهلع دعو ؛ اذك و اذك , ةكلمملا كلت

 ةئاملا ماسقالا كلت ءارو 1 مهيلع فيلكتال هنأ ىلع هنم اصيصنت اذه ناك« ليبس مهيلع دحأل سيل

 ليضفتلا ليبس ىلع قنلاب ةئاملا كلت ىوسام لع صني نأب ناطاسلا.كلذ.فلك هنأولو :. ةروك دما

 1 0 ند ةكفم نأ ىنلا ىف هافك لب ؛ هل ةياهنال ىف لا تابنآلل كاع كلا ذا كك

 ىضتقي اذهو (ليبس نم نينسحلا ىلعام) لاق امل ىلاعت هنأ انهه اذكف «تاصفو تركذ اهف الإ

 ناك ؛ رثك أ وأ لقأ وأ , فيلكت فلأ نآرقلا ىف ركذ ىلاعت هنإ مث . ليبس دحأ ىلع هجوتيال نأ

 ىلع هلل سيلق هءارو ايف امأو ءروك ذملا فلآألا كلذ ىف ةروصح فيلاكتلا نأ لع عضت كآذ

 , ةلاوذملا ةريثك ةنأملا "كليب هل را همر رينا كب ل
 : ًاقح (مكتيد كل تاكأ مويلا) هلوق نوكيو « ماكحالاو فيلاكتلا نادب ايفاو نآرقلا نوكيو

 ماكحاألا نم كح ىف سايقلاب ك.هلاىلإ ةتبلا ةجاحالو ؛ اقح (مهلا لزنام سانلل نيبتل) هلوق ريصيو

 . بابلا اذه ريرقت ىف هباحأو ىتابفصأللا دواد لثم رهاوظلا باكحصأ هررقبام اذهف ١ الصأ

 طرشبداهجلا نع فلختلا مهزو هنأن يب ؛ ءارقفااو ىضرملاو ءافعضلا ركذ امل ىلاعتهنأ لعاو

 |مسق ركذ : ليبس مهلع دحال سيل هنأو « نينسح مهنوك نيبو ؛ هلوسرو هلل نيصان اونوكي نأ

 اولوت هيلع كلحأام دجأال تلق مهلمحتل كوتأام اذإ نيذلا ىلعالو) لاقف « نيروذعملا نم اعبار

 (نوقفنيام اودحيال نأ انزح عمدلا نم ضيفت مهنيعأو

 اف (نوقفي اك رو دجال نذلا لع الوز "هلوق تح ناراساد ل 8 نأ ىلا 15

 ؟ هتداعإ ىف ةدئافلا

 6«)-رخف ١



 ةيآلا «ليبس نم نينجا ىلعام» ىلاعت هلا 2-8

 : ماسقأ مهو « طقاس مهنع داهجلاو وزغلاب ىلاعت هلل فلكت نأ نيبو: ةققحلا

 : افيحافيعضةرطفلا لصأ ققلخ نمو . خويشلا ثم فيعضلا ؛هندب ىف حيحصلا لوألا مسقلا

 فوطحدلل نيام فوطعملاو « ىضرملامهيلع فطعدهنأ : هيلعليلدلاو . ءافعضلاب نودارملا مه ءالؤهو
 : :ىضرملا نع اونيمت مل. مهانركذ نيذلا ىلع ءافعضلا لمحي لاف : هيلع

 ضرمب افوصوم ناك نم لكو ؛ ةنامزلاو ٠ جرعلاو « ىمعلا باحسأ مهيف لخديف : ىضرملا امأو

 . ةبرالا نم نكمتلا نم هعنع

 , نوقفنيام نودحيال نيذلا مهو ؛ ةلحارلاو دازلاو ةبهألا نودحيال نيذلا (ثلاثلا مسقلاو)

 لام نم وأ ؛ هسفن لام نم امأ . هسفن ىلع قافنالا ىلع ردق اذإ عفني امنإ وزغلا ىف هروضح نآأل

 نم مهعنمي و نيدهاجما ىلع الاب وو الكر اص ؛ ةردقلا هذه لصحت مل ناف « هيلع هنيعي رخآ ناسنا

 دارملاو  ءالؤه ىلع جرحال : لاق ةثالثلا ماسقالا هذه ركذ امل ىلاعت هنإ مث ءدوصقملاب لاغتشالا

 دمحاولا نآل ؛ جورخلا م مرحي هنأ ناي ةيآلا ىف سيلو ؛ وزغلا نع اوفلختي نأ مهل زوحي هنأ

 نأ طرشب . مداوسريثكتب وأ مهعاتم ظفح امإ . ةردقلا رادقمب نيدهاجما نيعيل جرخول ءالؤه نم

 كالا اذه راوع ى ط رش ىلاعت هنإ 3 . ةلوبقم ةعاط كلذ ناك « مهيلع الابوو الكه سفن لعجبال

 ءاقلإ نع اوزرتحا دلبلا ىف اوماقأ اذإ مهنأ هانعمو (هلوسرو هلل اوحصن اذإ) هلوق وهو انيعم طرش

 نا | دا تنل[ دعها لإ ا لاصتإ ى اودسو , نتفلا ةزاث [ نَعو ؛ ةفيجارألا

 ناف « ميلا مهتوبب نم ةراسلا رابخالا لاصيإ ىف اوعسي نأب امإو ٠ مهوب تامهه حالصاب اوموقي

 داهجلا ىلع ةناعالا ىرجم ةيراج روماأللا هذه ةلمج

 ىلعام) ىلاعت هلوق تحن لخد هنأ ىلع اوقفتا دقو « ليبس نم نينسحا ىلعام + ىلاعت لاق مث

 مومعلا ديفي لههنأ ىف اوفلتخاو . داهجلا نع دوعقلا ببسب هيلع مثال هنأ وه (ليبس نم نينسحلا

 مهنمو « مهف تازن ةيآلاهذه نآل : ىنعملا اذه ىلع روصةمظفللا نأ معز نم مهنف ؟ هوجولا لكفف

 باوبأسأرو ؛ ناسحالاب ىتآلا وه نسحملاو «ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعبةربعلا نأ معز نم

 !نيبلسللا لَ ناك, اهدقتعاو ةملكلاهذهلاق نم لكو:« هللا الإ هلإال : لوقؤه اهسئرو.ناسحالا

 دعا قزإ لطتش هموت نيف: نبلسمملا عيمج ىفا ىضتقي ( ليبس نم نينس#لا ىلعام) ىلاعت هلوقو

 لصاألا نأ ىلع لديف , هلامو هسفن ىف هيلع ريغلا ةبلاطم هجوت مدعو : ةمذلا ةءارب ملسم لك لاح ىف

 2« لصفنم ليلدل الإ دخلا ةمر> هلام ىف لضاللاو « لصفنم ليلدل الإ « لتقلا ةمرح هسفن َّق

 دك ىرطلا )1 مضل هده مسق.. لضفنم ليلدل الإ ى'كيلاكتلا نم ءىتتن هللغابجو تنال نأو



 ١64 ةيآلاءىضرملا ىلعالو ءافعضلا ىلع سيل» ىلاعت هلوق

 م سحرا

 جرَحَنوُقفن 0 َنودَحياََن ذأ َلعآلَو ىضرملا عال ا ا

 ميني تاس )د و

 41١ ميحَر روع هللاو ليبس ن م َنينسحلا لعام هلوسَرَو هلل اوحصت اَذإ

4 
 6 اص اص 6

 اوت هيلع م ا كهل موامحَتل كون ام نإ نيد َلعاَلَ
 2 هس هر روك

 ذة” 3 ع اودجيالأ 1 عمدلا َن 3 نيش مهنيعاو

 رذتعا دقن الماك الو- كبي نمو

 . حيحص رذعإ ءاج دقف ديري

 ١ ريصقتلا وهىذلا ريذعتلا نمدواعفم : انلوق ترو لع (نيوردشلاز داك ذأ «ىناثلا هجولا .

 رصقف ىمأ ىف هتيفكتسا اذا « ريذعت مايق نالف ماق : لاقي . غلاب لو رصق اذا اريذعت ارذع : لاقي

 اهانرسفو « ديدشتلاةءارةبان ذخأَنِإ 0 نيبذاك (نورذعملا) ناك. فيفخللا ةءارقبان ذ>أ ناف هيف

 نم نيرسفملا نمو ؛ نيبذاك اوناك مهنأو نيقداص اوناك مهنأ لمتحي : ريدقتلا اذه ىلعف «نيرذتعملاب

 هللا اوبذك نيذلا دعقو) مهدعب لاق ,هركذ امل ىلاعت هنأ ليلدب نيقداص اوناك نورذعملا :.لاق

 هدانساب ىدحاولا ىورو . نيبذاكب اوسيل مهنأ ىلع كلذ لد نيبذاكلا نع مهزيم الف (هلوئمرو

 مهانع نيذلا مهف ؛ لطابب ارذع اوفاكت اماوقأ نإ : لاق مالكلا اذه هل لبق امل هنأ : ورمع ىبأ نع

 ؛ ىلاعت هللا ىلع ةءارج رذع ةبمشل الو رذعلال نورخآلا فلختو (نورذعملا ءاجو) هلوقب ىلاعت هللا

 لوآلا نأالإ ؛ لمتحم ورمعوبأ هلاق ىذلاو (هلوسرودلا اوبذك نيذلا دعقو) هلوقب نودارملا مهف

 ؛ اورذتعاامو اًواجام نيذلا بارعألا وقفانم مهو (هلوسرودللا اوبذك نيذلا دعقو) هلوقو . رهظأ

 بيصيس) ديدشتلاب (ابذك ) ىبأ أرقو . نامبالا مهئاعدا ىفهلوسرو هللا اوبذك مهنأ كلذب رهظو

 لافت هن (مهنم) لاق اثم نال ةودتلا'ىؤ 20 نذل ف (ملأ باذع مهن م اورفك"' نتنلا

 ضيعبتلا ىلع ةلادلا نم ةظفل ركذف « باقعلا اذه فراق ا نأب املاع ناك .

 ذإ جرح نوقفتيام نودحيال نيذلا ىلع الو ىضرملا ىلع الو ءافعضلا ىلع سيل ل ىلاعت هلوق

 "ع كوتأام اذإ نيذلا ىلع الو ميحر روفغ هللاو ليبس نم نينسحملا ىلعام هلوسرو هلل اوحصن

 («نوقفنيام اودحيال نأ انزح عمدلا نم ضيفت مهنيعأو اولوت هيلع كلمحأام دجأال تلق
 راذعالا باك أ ركذ ؛ هلرذعال هنأ عم « رذعلا مهوي نم ق- ىف ديعولا نيب امل ىلاعت هنأ ملعا



 ةيآلا « مهل نذؤيل اتارعاللا ند نورذعملا ءاجو» 0 18 4/١

 ا رح ع احا 6 رم سل

 هلوسرودهّللا اوبذَك نيل د 35 34 نوي باَرعألاَنمَنورَدعملا 5

 2 مج همس مرو ر 7 2

 69٠2 لأ باذع 0 اورمكَنبذلا تايصرس

 كقئلوأوزهلوق : اهنناثو (ناسح تاريخ نومف) ىلاعت هلَوَدل «نوحلا ها نر . قلطم ظفللا نأ

 ند صاختلاهنم دارملا (نودلفملا مث) هلوقو 3 تأَو 3 كارلا (تاريخلا 7 هلوقف (نودلفملا 9

 نأ لمت< (امفنيدلاخ رامنالا | 6 000 تأ 7 م هللأ كارا رق را باذعلا و باقعلا

 ىلع حالفلاو تاريخلا كلت لمحت نأ لمتحيو ؛ حالفللو تاريخلل ريسفتلاك تانجلا هذه نوكت

 باوث ىلع تازجلا لمحت و « ةيلغلاو « ةردقلاو  ةورثلاو ؛ ةماركحلاو «وزخلا لثم « ايندلا عفانم

 : ةيلاع ةجردو « ةعيفر هيد ع ةلاخلا كلت ند نع ةرامع (ميظعلا زوفلا)و ةرخالا

 بايصبس هلوسرو هلبأ اوبذك نيذلادعقو مل نذّؤيل بأ 8النم نورذعملا ءاجو) لل علا هلوق

 ( مبلأ باذع مهنم اورفك نيذلا

 لاو-حأحرشبةيآلا هذه ىف أدتبا ةنيدملا ف اوناك نيذلا نيقفانملالاوحأ حرش امل ىلاعت هنأ ملعا

 وهرذعملا نزل[ )2 نيرذعملا هللا نعل : لاقو (نورذعملا ءاجو) هلوق َْق تاوغلا نمد نيقفانملا

 كاد م دعما نإ: لصاللاو . ردع داب ردسي ىذلا ديديقتلاب ردعملاو .ء ردع هل ىذلا دينا

 لصف لاك هللأ نأ 8 ةبآلا ىنعم ةءارقاا هذه ىللعو 0 نمد ع لق : موت ةهةنمو 2 ردعلا ف غلابلا

 انوزغنإ : اولاق « ليفطلا نب ماع طهر مه : ليقو . فلختلا ف انل نذئئاف ادهج انبانإو الايع انل نإ

 اورذتعا نافطغ نم:رفن : دهاجم نعو.. 3 هللا لوسر ندا انيلع ءىلع ب تراغأ كعم

 . ةيب رعلا نمد ناهجو هلف ةماعلا ةءأرق ىهو ديدشتلاب (نورذعملا) أٌورق ن.ذلاو

 ظفاللا اذه ف لصأللا نأ وهو : ىرانالا نبآو جاجزلاو ءارفلا و (لوالا هجولا)

 3 اهدعب ل لاذلا َّق تمغدأو ؛ ءاتتلا نم لاذلا تلدنأَو ) نيعلا لإ ءا لأ هدف كيا 2 نورذت ا

 اذإ ميلا نورذتعي) ىلاعت هلوق ىف أ ؛ بذكتاب نوكي دق راذتعالاو . ةددشم الاذ ءاتلا تراصف

 م" قدصلاب نوكحي دقو (اورذتعتال لق) هلوقب ادساف راذتعالا اذه نو 20 (مهلا معجر

 : ديبل لوق ىف



 ١ ةأ/ ةيآلا عهعم اونمآ نيذلاو كوشرلا نكلذ ىلاعت هلوق

 1 55 ركب سا تس ل ا 8

 كتاويو العلو مكارم افده اع دراما نيذلاو لوسرلا نكل

 رث اممم

 نم ىرحب تانج م 0 «8م/لو 5 اهلا مه َكتلوأَو تاريخا م

 راسو هه م اوم

 لقد ميظْملا 0 كلذ اييف نب نيدلاخ را اهنالا مح

 ىتاللا ءاسنلا نع ةرابع (فلاو+لا) ءارفلا لاق : لواألا : ناهجو هيف انههو (نيفلاخلا عم اودعقاف)
 اثا . ءاسنلاك داهجلا نع مهفلخت ىف اونوكي نأب اوضر : ىنعملاو ٠ نربي الف تيبلا ىف نفلخت

 : ءارفاا لاق . بيجن ريغ وه ىذلا ةفلاخلاو . لاح ىف ةفلاخ عمج فلاوخلا نوكي نأ ملأ در

 ؛ كلاوهو كلاهو « سراوفو سراف : نافر> الإ : لعاوف هعمج ةغيص لعاف تأ و

 نيقفانملا لع بغصي ناكو : نورسفملا لاق .٠ ةلذلاو:ةلقلا لع لدأ هنآل“؛ ككوأ لوألا لوقلاو
 . فلاوخلاب مهبيبشت

 نع اندنع ةرابع متحلاو عبطلا نأ تفرع دقو (نوهقفيال مهف ممولق ىلع عبطوإل لاق 7

 املععادلا نودب لعفلا نآل كلذو ؛ نامبالا لوص>- نم ةعناملا رفكلل ةيوقلا ةيعادلا لوصج

 مث ؛ رفكلا ىلع عوبطملاك بلقلا راص « رفكلل ةيوقلا ةخسارلا ةيعادلا لوصح دنعف « الاحم ناك

 لاقو . لصاح دوصقملاف هللا نه ناك نإو ؛ لسلستلا مزل دبعلا ند ناك نإ ةيعادلا كلت لوصح

 « ناميالا نع تام هناك ىذلا دحلا ىلا رفكلا ىف ليملا ف بلقلا غولب نع ةرابع عبطلا : نسحلا

 هلوق ىف ةرقبلا ةروس ىف روكذم هيف ءاصقتسالاو . بلقلا ف لصحت ةمالع نع ةرابع ةلزتعملا دنعو

 دايللاب الا قدقا ةكح ارد 6-5 ىأ (نوهقفيال مهف) هلوقو (مهبولق ىلع هللا متخ)

 تاريخلا مه كن ةلوأو مهسفنأو 0 اومأب اودهاجهعم اونمآ نيذلاو لودرلا نكلإ ىلاعت هلوق

 (مظعلا ذوفلا كلذ اهه نيدلاخ رابنألا اهتح نم ىّرحت تانج ره هللا دعأ نودلفملا مث كئاوأ

 اونمآأن ءنلاَو لوسرلالاح نأ نيب دابجلا نعرارفلا ف َنيَمئاَنلا م حرش امل ىلاعت هنأ معاو

 هيف 026 هلوقو . هيلابرقتااو هللا ناوضر بلط ىف سفنلاو لاملا اولذب ثيح . هنم.دضلاب هعم

 « مهنم ريخ وهنم هيلاهجوتدقف  ورذلا نع نوةفانملا .الؤه فلخت نإ هنأ ريدقتلا نأ : ىهو « ةدئاف
 اوريكتسا ناف) هلوقو (اموق اهم انلكو دقف ءالؤه ام رفكي ناف) هلوقك ءاداقتعاو ةين صلخأو
 وهو معفانملاو دئاوفلا نم مل لصحام ركذ داهجلا ىلإ ةعراسملاب مهفصو املو (كب ر دنع نيذلاف

 لجأ ؛ نيرادلا عفانم لوانتي ؛ تاريخلا ظفلنأ لعاو (تاريخلا مل كتئاوأو) هلوق : الوأ : عاونأ



 ةيآلا «فلاوخلا عم اونوكي نأب اوضر»ىلاعتهلوق ١و

 ه- 2 0 هرم نإ

 هاد نوقف آل مف مهيولق لع عبطَو فلاحا

 مولق ىلع عبطو فااوخلا عم ارك نب ف 0 عم نكن 0 اولاقو مهنم

 (نوهقفيال مهف
 هنأ لاوس نع تقاتل ةطخارا ىفاازولاتحلا نيعفانملا "نأ ةماكةنملاهتانآلا: ىف, نيب .ىلاَعَت هنأ ملعاو

 ةيآتلزن ىتم هنأ ىهو « ىرخأ ةقيقد داز ةيآلا هذه ىفو ؛ وزغلا نع دوعقلاو لو هيلع هللا للص

 مهنم ةردقلاو ةررثلا ولوأ نذأتسا « لوسرلا عم داهجلاب رمآلا لعو ناالاب رمآلا ىلع ةلمتشم

 ساذاا نم ءافعضلا عم ىأ نيدعاقلا عم نكن انرذ هللا لوسرل اولاقو ٠ وزغلا نع فاختلا ىف

 | ؟كالا فا نيكلفلاو

 : ثاحنأ هيفف 4( هلوسر عم اودهاجو هللب اونمآ نأ ةروس تلزنأ اذإو إل هلوق امأ

 باتكلا ونآرقلاعقي اك« اهضعب داري نأو اهمامت ةروسلاب داري نأ زوجي «لوآلا ثحبلاإ)

 . داهجلا ونام الاب رمآلا اهف نآل «ةءارب ةروسىه ةروسلاب دارملا ليقو ؛ هضعب و هلك ىلع

 .رجلا فرح فذحب ب صن (نأ) عضوم : ىدحاولالاق (هتلاباونمآ نأ) هلوق «ىناثلا ثحبااإ)

 ا نالمالا ىلإ اونمآ,تأب نيدقتلاو

 را ل كاد نامل اتم اللاب نين والا ضأيفاكا : لوقت .نأ 00 هلا ثحبلا)

 < وهو لداحلا ليصحتب

 لوقأو « لبةتسملا ىف هب كسملاو هيلع ماودلا نامالاب نينمؤملا 2 نا ع يباح

 دابجلاب رمآألا ىلع نامءالاب رهألا مدق امنإو « مهيلع هجوت:هرمآلا ناف ؛ باوجلا اذه ىلإ ةجاحال

 بجاولاف « الصأ ةدئاف ديفيال ناميالا لبق داهجلا ىلع مادقالا نيقفاندلل ليق هن اكر يدقتلا نآل

 مث « نيدلا ىف ةدئاف داهجلاب مكلاغتشا كديفي ىتح ايناث « داهجلاب اولغتشت مث ءالوأ اونمؤتنأ مكيلع

 انرذ اولاقو مهنهلوطلا اول وأ كيداسسا | لاعن . نواوشي اذامإةزوشلا هذه لاو دنع نأ للاعت يح

 ةعسلا لأ دارها : نسحلاو سابعنبا لاق : لوألا : نالوق (لوطاااولوأ) فو (نيدعاقلا عم نكن
 (لوطلا اولوأ) ص يصختىفو « مهيلا روظنملا ءاربكسلاو ءاسؤرلا ىنعي : مصآلا لاق : ىناثلا : لاما ىف
 هنأ :ىاثلاو , داهجلاو رفسلا ىلع نيرداق مهنوك لجال مزلأ مهل مذلا نأ : لوألا  نالروة ىحدذلاب

 . ناذئتسالا ىلإ جاتحيال رفسلا ىلع ةردقالو هل لاءال نم نآل لوطلا اولوأ ركذ ىلاعت
 هلوقىف فلاخلا ىف ىصقتسملا مالكلا انركذو «فلاوذلا عم اونوكي نأب اوضر) ىلاعت لاق م



 اوه ةنالل تاب ا ىتمآ نأ ةووصا تلك أ ا ذود لات ارق
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 00 كندا هلوُسَر عم اودهاجو قلب ونمآ نأ ةروس ل أ اذإو

 عما 5 ا نعال مم نكن امرك ب لوطا

 كجعت الفز' لاَمفأ «١ تيقعتلا ءافب«ناعالا:كالذ قكتشا ذابنر يتلا 1 شيلنز كل وماإلا كا 6

 واولا فرح ءاجخ هلبق امب مالكلا اذهل قاعت الف انهه امأو (ره مدال وأ الو مهلاومأ

 ) مهدالوأالو ملاومأ كيجعت الف)' لوألا ةنآالا' قف لاق ىلاعت هنأ وهو (ىناثلا عونلا امأوإ

 ريماألا رهأ ىبجعي ال لاقيف « فرشالا ىلإ ىقرتي مث نودالاب أدتبي بوترتلا اذه لثم نأ هيف ببسلاف

 . ملاومأب مهماي] قوف مهدالوأب ماوقالا كئلوأ باجيإ ناكهنأ ىلع لدي اذهو « ريزولا سمأ الو
 . هدنع نيرمآلا نيب توافتلا مدع ىلع لدي ةيآلا هذه ىفو

 هللا ديري امنإ) لاق انههو (مهمذعيل هللا ديري امنإ) كانه لاق هنأ وهو (ثلاثلا عونلا امأإ

 فر- درو اهنيأ هنأو « لاح ىلاعت هللا ماكحأ ىف ليلعتلا نأ ىلع هيبنتلا هيف ةدئافلاف (مهبذعي نأ

 . هللا اودبعي نأب الإ اورمأاموىأ (هللا اودبعيلالإ اورمأ اهو) هلوةك «نأ» هانعف ليلعتلا

 (ايندلاف) ركذ انههو (ايندلا ةايحلا ىف) ىلوألا ةيآلا ىف ركذ هنأ وهو 4 عبارلا عونلا امأوإل

 ءةاحئست.نأقحتستالااهنأ ىلإ ةسكلا ىف! تغلي ايندلا ةانحلا نأ لعاابسنت«اةانحلا ظفل: طق و

 هذه نيب قرفلا ىف هوجو هذهف « اهتءاند لاك ىلع اهيبنتايندلا ظفل ىلع اهركذ دنع راصتقالا بحب لب

 . ىلاعت هللا وه نآرقلا قئاقحب ملاعلاو ؛ ظافلألا

 : رطاوخللااج وبواقللاب ذج ءايشاألا دشأ نأ وهف ريركتتلا ةمكح ناب وهو «ىناثلاماقملا امأو

 دعب ةرم هتعريذحتلاب جب ؛ كلذك ناك امو ء دالو لاو لاومآلابلاغتشالا وه ءاندلاب لاغتشالاّ]

 لاق هللا ةزفعموه َنمّوملا لجترا ةيوعرملالةئولطللا فا ءابشاإلا رق ناك ان 1

 ءاسنلا ةروس ىف (ءاشي نا كلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ) هلوق هللا داعأ مرجال

 ةغلابملل ةرفخملا ةيآ ىفو « ريذحتلا ىف ةغلابملل انبهف ديك تلا لجل نوكي ريزكتلاف ةلمجاب و« نيترم

 اا مل نيقفانملا نم اموق ىلوألا ةيآلاب دارأ هنآل ىنعملا اذه ررك امنإ اضيأ ليقو «حيرفتلا ىف

 هركذ ىلإ جيتحا اذإ دحاولا مالكلاو «نيرخآ اءاوقأ ةيآلا هذبب دارأو : الوزن تقو ىف دالوأو

 . نيرخآلاعم هركذ نع اينغم مهضعب عم هركذ نكيمل « ةفلتخم تاقوأ ىف نيريثك ماوقأ عم

 لوطلا اولوأ كنذأتسا هلوسر عم | ادع و هللاب اونمآ نأ ةروس تازنأ اذإ و9 ىلاعت هلوق



 ةيآلا «ممدالوأو م 1 كلبجعت الو» ىلاعت هلوف :١6

 م تاكا 1 ا | 7 2050 2

 1 | ىف اهب مهيذعي نأ هللا ديري اعإ ] مهدالوأر و مهلاومأ َكبجت 0
 عا ار سس 2011

 622 َنورفاك مو مهسفنا قهزتو

 . ملاعلا لهأ لكدنع ةمومذم ةقيرط قافنلا 1

 ؟ هيف رفكحاا مايق عم نامبالا رهظأ اذإ هيلع للصي قفانملا نأ سيلأ «ىناثلا لاؤسلا )

 رهاظلاب ف نحن » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق رهاظنا ىلع ةذبم فيلاكتاا نأ : باوجلاو

 تالا لو لاكن كقاو

 هذماللعمىهنلا كلذ نوكب حيرصت (هلوسرو هللاب ورفك مهنأب كلذ) هلوق 4 ثلا هلال ذل 7

 ليلعتو , ةثدحمةلعلاهذهو « ميدق هللا كح نآأل « لا وهو ىلاعت هللا كح ليلعت ىضتقي كلذو : ةلعلا

 . لاحم ثدحملاب ميدقلا

 كشالو : ليوط ثحب ؟ال مأ زو< له معاصملاب ىلاعت هللا كح ليلعت نأ ىف مالكلا : باوجلاو

 . هيلع لدي رهاظلا اذه نأ

 قهزتو ايندلا ىف اهب مه.ذعي نأ.هللا ديري امنإ مدالوأو م ملاومأ كبجعت الوب ىلاعت هلوق

 («نورفاك مثو مهسفنأ

 توافتاا لصح دقو ء انهه تركذو ةروسلا هذه ىف اهنيعب اهركذ قبس دق ةبآلا هذه نأ ملعا

 واولاب(كبجعتالو) لاق انههو . ءافلاب (كبجعت الف) لاق ةمدقتملا ةيآلاىف : اهوأف : ظافلأىف امهنيب

 امإإ) كانهلاق هنأ : اهثلاثو . ةفوذحم(ال) ةيلكانههو ( مهدالوأالو مهاومأ) كانه لاق هنأ : اههناثو

 انههو (ةايحلا ف) كانهلاق هنأ : اهعبارو (نأ) ةملكب اهدبأو ماللا فذح انههو (مهيذعيل هللا ديري

 هوجولا هذه نم نيتبآلا نيتاه نيب توافتلا لصح دقف (اندلا ف) لاقو ةايحلا ظفل فذح

 ةدئاف ركذن<مث ٠ توافتلا ىف ةعبرالا هوجولا هذه دئاوف ركذن نأ انيلع بجوف « ةعبرألا

 . رركتلا اذه

 : لوقنف «لوآألا ماقملا امأ)

 ىلوآلا ةيآلاىف ءافلاب (كبجعتالف) هلوق ركذ ىلاعت هنأ وهو توافتلا نم (لوآلا عونلا امأإ)

 نوقفن الو ) هلوق دعب ةنآلا هذه ركذ امنإ ىلوآلا ةبآلا ىف نأ ببسلاف « ةناثلا ةيآلا ىف واولابو

 نيبجعم مهنوكل قافنالا كلذ اوهرك امنإو « قافنالل نيهراك م هنوكإ مهفصو 0



 ١و ةيآل «هربق ىلع مقنالو» ىلاعت هلو

 هيلع هللا لص هللا لوسر مع سابعلا نأ : لوألا : ًاهوجو هيف اوركذف هيلا صيمقلا عفد امأو . هيلع

 نأ : ىناثلا . هصيقهللادبع هاسكف . اليوطالجر ناكو ؛ ًاصيق هلاودحيمل «ردبب ًاريسأ ذخأ امل ملسو

 هللا لوس رفف ىل نإ : ال لاف ؛ كل داقنن انكسلو : دمحم داقننال انإ : ةيبيدحلا موي هل اولاق نيكرشملا

 امأو) هلوقب الئاس دربال نأ هرمأ ىلاعت هللا نأ : ثلاثلاو . كلذ هل هللالوسر ركشف « ةنسح ةوسأ

 لهأب قيليال صيمقلا عنمنأ : عبارلا . ىنعملا اذهل هيلا هعذد هنم صيمقلا بلط املف (رهنتالف لئاسلا

 ناكمل همرك ألوسرلانأو « نيحلاصلا نم ناك« ىبأن ب هتلادبع نب هتلادبع هنبا نأ : سماخلا . مركلا

 فلل الماس كلذ راضاةبلا كصرق كيفك 1ذ] كتأ . هيلا توا كاف تايزمل : نضال 21

 كلذ اودهاش امل مهنأ ىورو ؛ ضرغلا اذهل كلذ لعفف مالسالا ىف لوخدلا ىف نيقفانملا نم رفن

 ةمحر الإ كانلسرأ امو) لاق هيلع ةبلاغ تناكةفأرلاو ةمحرلا نأ : عباسلا . نيقفانملا نم فلأ ملسأ

 هيلا عفدو « ىلاعت هللارمآل ةياعر هيلع ةالصلا نم عنتماف ( مه تنل هللا نم ةمحر اهف) لاقو (نيملاعلل

 . ةفأرلاو ةمحرلا راهظال صيمقلا

 ىف (تام) ىدحاولا لاق (ادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت الو) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ريدقتلاو (دحأ) هلوقب قاعتم (ًادبأ) هلوق و تيم مهنم دحأ ىلع يق هناكةركنلل ةفص هنآل رج عضوم

 , قنملادبأت لمتحيو نلا ديبأت لمتح ًادبأ لصتالو هلوق نأ ملعاو . مهنم دحأ ىلع أدبأ لصت الو

 مهنمدحأ ىلع ىلصي نأنم هعنم دوصقملا نأ ىلع ةلاد تايآآلا هذه نئارق نآل ء لوألاوه دوصقملاو

 . امئاد ًايكأعتم

 هللا لوسر ناك : جاجزلا لاق : لوألا : ناهجو هسيفو (هربق ىلع مقت الوإ) ىلاعت لاق مث

 مقتال ىلكلا لاق : ىناثلا . هنم انههعنف : هل اعدو هربق لع فقو تيملا نفد اذإ ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلاعت هنإ مْ ؛ هالوتو هرمأ هافك اذإ نالف رمأب نالف ماق ؛ موق نم وهو ٠ هربق تامهم حالصاب

 (نوقساف مثو اوتاهو هلوسرو هللاب اورفك مهن]) هلوقب هربق ىلع مايقلاو هيلع ةالصلا نم عنملا للع

 : تالاؤس هيفو

 ًارفاك هنوك ىبنلا اذه ليلعت ىف ركذ املو , رفكلإ نم الاح ىندأ قسفلا (لوآلا لاؤساار)

 ؟ امساف هنوك كلذ دش هفضصو فنانا 55

 : هميوق دنع اي وقع اير هني د ىف ًاقساذن رك دقو هن هازق الدع نك دف واجن نإ كا ل

 امل نوقفانملاف « نايدآلا عيمج ىف حبقتسم رمأ : ديكلاو ركملاو عادخلاو قافنااو بذكلاو

 نأ ىلع ابنت ؛ رفكلاب مهفصو نأ دعب قسفلاب ىلاعت هللا مهفصو تافصلا هذهب نيفوصوم اوناك

 0ك 2



 ةيآلا 57 دبأ تام مهنم دحأ ىلع لصتالو» ىلاعت هلوف 16

 ةيآلاىف هركذ قبس ىذلاف « 0 هب نأ 1 هنأ معا

 اذهو « مهتاهإو م ل كا ]ا نها ىرف بنس تااوزعلا لإ هعم جورخلا نم مهعن 27 م

 قر رجا تلح 0 تم وهو « ةيآلا هذه قويت ذ ىذلا

 هداع لواس نب ىبأ نب هللادبع ىتشا امل هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع . مهليذختو ملالذإ ىف

 لسرأ هنإ مث ؛هربق ىلعموقيو تام اذإ هيلع ىلصي نأ هنم بلطف ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هديرف رفاق وغلا [ضيمقلا يلا لسوأفا هدف نفكملا هضيق هته بلظتي 0 او ةالصلا هيلع لوسرلاىلإ

 اقف ؟سجنلا سجرلا كصيق ىطعتمل هنع هللا ىضر رمع لاقف , هيف نفكسيل هدلج ىلب ىذلا بلطو

 «مالسالا ىف ًافلأ هب لخدي نأ هللا لعلف ًائيش هللا نم هنع ىنغيال ىصيق نإ » مالسلاو ةالصلا هيلع

 دعا مهنملسأ : هعفنينأ وجريوصيمقلا اذهبلظيهوأر الف « هللادبعنوقرافيال نوقفانملاناكو

 لصت لنإلاقف «هنفداوهيلع لصد هنبال مالسلاو ةالصلا هيلعلاقف هفرعي هنبا ءاج تامالف . فلأ

 نيب اخ رتع ماقف ؛ هيلع ليل مالسلاو ةالصلا هيلع ماقف « سم هيلع لصي مل هللا لوسراي هيلع

 لاقو ةبوثب مالسلا هيلع ليربج ذحأو . ةبآلا هذه تازنف « هيلع ىلصي الثل ةلبقلا نيبو هللا لوسر

 هللا ىضر رمع بقانم نم ةميظع ةبقنم ىلع لدي اذه نأ معاو (ادبأ تام منم دحأ لع لضت الو)

 دقو ردي 'ىراسأ' نع ءاذفلا'دخأ ةرآ اهنما ةريثك ثايآ'قا'هلوق قذو لعلزنىعولان الل كلذو « هنع

 اوسنلا ىعأ ةيآ '::اهغلارو . ةلسقلا ليت ةيآ : اهتلاثو . رفحا محرخمت ةيآ : اهيناثو . هحرش قبس

 لا ب هع تلا كفر رع رو هتباطت لك اولا لوزن راصف“. ةنآلا هاته“: اهسماخو . باججملاب

 «ايبن رمعاي تثعبل ثعبأ ملول» هقح ىف مالسلاو ةالصلا هيلعلاق اذهلف . نيدلا ىف هل ةعيفر ةجردو

 00 هيلع ىلصي نأ ف كعر لوسرلا نإ لاك نأ زر فيك : ليق ناف

 هيلع لص اذإ أضيأو ؛ هل مظعتلاو لالجالاىرجم ىرحت هيلع لوسرلا ةالص نأو ؛ هرفك ىلع تام

 هيلا صيمقلا عفد ًاضيأو ؛ ةتيلارأ مك رفغيال | ل ا و روظحي كلذو «هل اعد دقف

 ؟ هزازعإ بجوب

 الط 0 يدل هيف لا لس نأ لروسولا قمر بلط اى هنأ هيف بيسلا لعل : :تياوجلاو

 تقولا كلذ نآل « نام الا ىلإ لقتنا هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نظ ىلع بلغ « هيف نفديل

 ةرامالا هذه هنم دهاشو مالسالا راهظإ هنم ىأر ايلف . رفاكلا هيفنمؤيو رجافلا هيف بوتي 2

 نأىف بغرو نآظلا اذه ىلع ىنيف « الم راض هلأ هنظىلعبلغ ؛ مالسالا ىف هلو+د ىلع تلد ىلا

 ةالصلا نم عنتما « هقافنو هرفك للعت اد هنأب هريخأو مالسلا هيلع ليريج لزن اسلف ؛ هيلع ىلصي



 ١6١ ةيآلا عادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصتال ود ىلاعت هلوق
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 ماس ا 6 رصاص ذا سا د

 200 مهنإ هرب لع مهتالو 15 1 مم م دحأ لع لصتالو

 اس اس

 0 نا 2 20

 «8؟» َنوقسأَت مهو اوت امو هلوصتراو

 ك0

 مثديكو مثركم نم ارذح جورخلا نم مهعنم اسءإ مالسلا هيلع هناآل . عادخلاو ركملاب نيفوصوم

 لوقيس)ىلاعت هلوق هريظنو ؛ درطلاو نعللا ىرجمايزاج هجولا اذهنم ىنعملا اذه راصف . مهعادخو

 عنملا كلذ للع ىلاعت هنإ مث (انوعبتت نل لق) هلوق ىلإ (اهوذخأتل مناغم ىلإ متقلطتا اذإ نوفلخلا

 ىف ةجاحلا نأ ىدي :٠ كونت ةورغ نع دوخقلا هنم دازااو (ةره'لوأ/دوعقلاب متيضر مكنإ) هلوقب

 ةجاحلا سيسم دنع متفلخت ايلف . ةجاحلا كلت تلاز كلذ دعب ؛ دش قناكأ متقن اومىلإ ىلوألا ةرملا

 فاشكلا»يحاص هركذ. نح ظفللا فاو كيلا كبل ل مكلبقنال كلذ نسنت# كروضح ىلإ

 ادوهو اهلا لوآلا ظفل فيضأمث ؛ تارملا عضوم تعضو (ةرم لوأ)فف (ةر) هلوق نأوهو

 : ةارم, ىلوأ لاقي: نأ, لوالا ين اكن تاركا نم 'هَدِحا بلع

 ءانلنلا [عزك دنع لاقت ال و ءابنلا اراك ل دن" لاش نأ نحلل رك 1152

 00 لاق ل الا وقأ فلا ريسفت ناو «نيفلاخلا عم اودعقاف ) ىلاعت لاق 2

 نيفلاخلا عم هانعمو ؛ هموق ىف لجرلا فلخي نم وهو ؛ فلاخ مهدحاو . عمج نوفلاخلا ةديبع وبأو

 رفلالاق . نيفلاخلاب سقم نيفلاخلا نأ : قاثلاو «نودرس الف. كيلا ىف نوفل ىدلا لا

 ناكاذا هتيب.لَهأ .ةفلاح نالف : نعفخاالا لاق“. اقلاع ناك اذإ فلإخ تامر فلاع 5 2 لاق

 تعمج اذاف  نوفلاخ موقو « فالخلا ريثك فلاخم ىأ ؛ ةفلاخ لجرلا اذه ثيللا لاقو . ممل ًافلاخم
 ؛ نوملالا حلق

 اذواخ فلخت ريخ لك نع فلخ : لاقي : ىممعاللا لاق . دسافلا وه فلاخلا « ثلاثلا لوقلاو)

 . دسف اذا ذديبنلا فاخو نبللا فلخو ءدسف اذا

 نال ءاهنم دحاو لك ىلع هلمح حلصي ظفللا نأ كش الف : ةثالثلا هوجولا هذه تفرع اذاو

 تافصلا هذه عيمج نيفوصوم اوناكن يقفانملا كتل 5

 ًاددشم هآروديكو عادخو ركم هيقلعتمضعب نم هلرمظاذإ لجرلانأ لعلدت ةيآلاهذه نأ ملعاو

 . هتبحاصم نع زرتحي نأو « هنيبو هنيب ةقلعلا عطقي نأ هيلع بحي هناف « هتابجوم ريرقت ىف ًاغلابم هيف
 هلوسرو هللاب اورفك مهنإ هربق ىلع مت الو ادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت الورإل ىلاعت هلوق

 « نوقساف مهو اوتامو



 ةيآلا « مهنم ةفئاط ىلإ هللا كعجر ناف» ىلاعت هلوق 0

 م 30 د اه نت 6 م ها

 اوج قا جورخلا َكوَذاَساَم م م 3 عىلإ 0 َكعَجَر نأف

 زرته أ 008 ساد سا اة

 عم اودعفاف ةرم لَو وعلا متيضَر نإ اودع مم اوأ نات نو ادبأ ىع

 لك تيفال

 باقحأ ةءاسم اهيضقت ءارو ةعاس ةرسمقلت نأب فيكف

 لش نإ الإ نماللا ةحضن' كرو: نانو اذهَو 4 ريثك اوكسلو اليلق |وكحضيلفإل لاغت لاق 7

 ىعمو (نوبسكي اوناكامب ءازج) كلذ دعل هلوق هياع ليادلاو تلك 6 لصحتس 55 رابخ الأ

 مهنر> امأو « ةايلق اهرسأب ايندلا نآل ليلق اذبف ؛ مهرمع لك ىف اوك و اوحرف نإو ٠ مهنأ ةيآلا

 اذهلف ٠ ليلق مادلاىلإ ةبسنلاب عطقنملاو «عطقنيال مادب امتع هنأل . ريثكف ةرخآلا ىف ممؤاكبو

 « هل لوعفم (ءازج) هلوق : جاحزلا لاق (اريثكح اوكييلو اليلق اوكحضيلف) لاق . ىنعملا

 اناكفلا | . اي دلل قر ت1( نسكب اىناك از هلزوة وو .ىنضرتلا راذمل اكسل و. ىنعملاو

 رركلا لل وأ ول ىلاعت هنأ لع وي.« هلاعفال ادجوم دبعلا نوك لع ةدآلا هذهب ةلزتعملا لالدتساو

 ارارم كلذ لبق مهلع درلا مدقت دقو « روهشم . املاظ ناكل مهيسك ةطساوبال ءادتبا مهلا

 . ةداعالا 56 ىعل

 ادبأ ىعم اوجرخت نل لقف جورخلل كونذأتساف مهنم ةفئاط ىلإ هللا كعجر نافل ىلاعت هلوق
 «نيفلالا عم اودعقاف ة هه لو دوعقلاب ضر نإ ايداع ئعم أولتاقت نإ

 حالصلانأ لوسرلا هب فرعام دعب نيب مهتقيرط ءوسو نيقفانملا 5 نيب ال ىلاعت هنأ ملعاو

 كعجر ناف) لاقف . داسفلا نم اعاونأ بجوي هعم مبجورخنأل . هتاوزغ ىف مهحصتسيال نأ ىف

 كدر نإديري (هللا كعجر ناف) هلوق (ادبأ ىعم اوجرخت نل لقف) نيقفانملا نم ىأ (مهنم ةفئاط هللا

 كلوقك اعجر هتعجر لاقي « هيفناك ىذلا ناكملا ىلإ ءىثااريصم عجرلا ىنعمو ؛ ةنيدملا ىلإ هللا

 لب ؛« نيقفانم اوناكام ةنيدملاب ماقأ نم عيمج نآل صصخ اسإ (مهنم ةفئاطىلإ) هلوقو . أدر هتددر

 ىعماوجرخت نللقف) كعم وزغلل ىأ (جورخلا كرا نيروذعم نيصلخم مهضعب ناك

 نال كلذو « مهحتاضفو مهقافن راهظإ ىرجمو ٠ مل نعللاو مذلا ىرجبىرحي اذهو ؛ ةوزغ ىلإ (ادبأ

 اوعنم اذإ ءالؤه نإ مث ؛ مالسلا هيلع دم نيد نم ةرورضلاب مولعم ردأ داهجلا ىف نيملسملا بيغرت

 مالسالا نع نيجراخ مهنوكب ًاحكرصتكلذناك« ناذئتسالا ىلع مممادقإدعب وزغلا ىلإ جورخلا نم

 جابر 55يظج راب ا ررووووسصصصوب وص جاإا



 ١ عه ةيالا هللا لوسرفالخ مهدعقمب نوفاخلا حرف» ىلاعت هلوق

 هملعل هعم جورخلا نم اماوقأ عنم مالسلا هيلع لوسرلا نأ ليل رح ب ا

 ورا نيفلخللاكتلوأ نأ : ىأثلا و. نيفلختمال نيفلخ | ناك ال زين( نش ركل نا لا مهنأب

 كونذأتساف مهنم ةفئاط ىلإ هللا كعجر ناذ) هلوق ىهو « ةيآلا هذه دعب ىنأت ىتلا ةيآلا ىف نيفلخم

 هدحم جورخ لا نمد ىلاعت هللأ موددم ابلف (اودع ىعم اولتاقت كلو أدبأ ىعم اوجرخت نإ لم جورخلل

 ىلإ هجورخ دعب مالسلا هيلع لوسرلا نع فاختي نم نأ : ثلاثلا . نيفلخم ببسلا اذه اوراص

 نبا لاق (مهدهعقم) هلوقو . ماقأو قبف رضبني مل ثيح نم فلخم هنأب فصوب نينمؤملا عم داهجلا

 ىلعو ,هدوعقب (ممدعقع)لتاقملاقو - ناكيلل مسادعقملا اذه ىلعف )2 ةندملا دب رب 5 ع هللا ىضر سابع

 جرؤااو برطق لوق وهو : لوآلا : نالوق هيف (هللالوسرفالخ) هلوقو . ردصملل مساوه ءااذه

 0 هل لوعفم هزاثل كفو ضنم وهو أولاق . اوقاقأو را نيد هّللأ لوسرل ةفلاذ ىتعي ؛ جاجزلاو

 ىنعمب (فالخ) نإ : شفخألالاق : ىتاثلاو . ٍلسوهيلع هللا لص هللا ل وسر ةفلا#غ اودعق نأب ىنعملاو

 نم ةءارق هجولا اذه ىوقيو « هللا لوسر دعب هاتعماو رمغ نب ئسع نع« وزر نسوي ناو ”"قلخ

 فلخ ىندع فالخو : اهملا اهبجوتم ةبج امنوك ىف همادق ةهجل ةفلاخم هفلخ ةهخ همادق ىلإ هجوت»

 : صوح>أل ةديمع ونأ دشنأ لمعتسم

 ببسب اوحرف مهنأ ىنعملاو (هللا ليبس ىف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجي نأ اوُهرك وز هلوقر

 ء وزجلاك] باهَذلا اوهركو فلحللا

 اضنأو 0 أت 2 للاخ 15 الإ باهذلا ةهارك ىلع لدبي ةماقالاب حرفلا نأ معاو

 ةركجو هداوو هلهأب هسانتساو.ةدلبلا كلت هقلإ لجاللا ةمافالا ىلإ هبط لاي كإ ل10 7

 كلذ ند ميد 0 كل 04 رادهالاو لتملل نيالا لاتلل ضإ رعت هنالل وزغلا لإ جورخلا

 اولاقو) هلوق نم دارملا وهو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جورخ تقو ف رحلا ةدش جورخلا

 قل من مسا اكل ك0 منهج ران لق) هلوقب ريخاآلا ببسلا اذه نع ىلاعت هللا باجأف

 كلتو 3 ةيضفنم ةقشمهذهاضيأو ٠ ىرخأ ةأيح ةأيحلا هذهدعبنإو ) 1 اراد ءرادلا هذه دعب نإ

 باصنا هيش اهنأ موب هام أهدعب تيقلت لئاقحأ 5 رسم



 ةيآلا للا لوسر فالخ ممدعقمي نوفلخملا حرف» 0 ١

 اودهاجي نأ اومرَكَو هللا لوسر الخ ْمهَدَعْفم 1[ 5
 0 2000 / ه- 1

 اردت دشا مهجراب ا لقرحللا ىف اورفتت ال اواو هللا لبس ىف مهْفْناَومُهاَمَأِب

 ه_- ص رو

ًَّ 

17 21-1 

 اوناك امي ا اريثك اوكي اليل ا 1 قار نوهقْش كر

 سل

00 7 

 زاقغتسا مهعفنيال اهلجأل ىتلا ةلعلا نأ نيبف (هللاب اورفك مهنأب كلذ) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق

 ليلعتلا اذه راصف ؛ نيعبسلا ىلع ةدايزلا فاق ىنعلااذهو : مهقسف ومرفك صخنيعبس غلب نإ ولوسرلا

 « رفكلا لعمهرارصإعم مالسلا هيلع لوسرلا رافغتسا مهعفني نأ ىف عمطلا ةلازإ دارملا نأ دهام
 تبثف . ةيادلانم عنام مهقسف نأ ىنعملاو (نيقسافلا مولا ىدهمال هللاو) ىلاعت هلوق ام ل
 هاذا ركام هلل نأ

 هنال ةاصقتسم ةياغ برعلادنع نوعبسلا « ريسفتلا لهأنم نورخأتملا لاق «ةسماخلا ةلأسملا)

 راحبلاو ضراألاو تاومسلا ددع نر كني ر دا2356 ةيشلااازإ, كارم رجع معلولا عمج نع ةرابع

 انهه زكذلاب صخ امنإ ددعلا اذه : مهضعب لاقو . ددعلا اذه وه : ءاضعألاو موجنلاو ميلاقألاو

 نيعبس مهل رفغتست نإ) ليق هن اكف . ةريبكت نيعبس ةزمح ىلع ربك مالدلا هيلع ىنلا نأ ىور هنآل

 ةلياس لك ىف لبانس عبس تتينأ ةبح لثك) ىلاعت هلوق و : ليقو ؛ ةزمح لعكتالص ءازاب ةرم

 ددعلا:اذ_به ىلاعت هللا ركذ الف «ةثاعبس ىلإ اهلاثمأر شعب ةنسحلا» مالسلا هيلع لاقو (ةبح ةئام

 : هن الضان اص غاز فيعضتلا ضرعم يف

 مهفنأو محلا ومأب اودهاجي نأ اوهركوهللا لوسر فالخ مدعقمب نوفلخلا حرف]) ىلاعت هلوق
 اعلق ركل نوفق ناك ىلد ندين منهج ران لق رحلا ىف اورفنتال اولاقو هللا ليبس ف
 (نوبسكي اوناكامب ءازجا فدك كلا

 لاق داهجلا مهتهاركو دوعقلاب مهحرف وهو ؛ نيقفانملا لامعأ حتابق نم رخآ عون اذه نأ ملعا
 ةوزغيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نءاوفلخت نيذلا نيقفانملا ديرب : امهنع هللا ىضر سابع نبأ

 . ىنم نم كورتملا فلخلاو ء؛كوت

 . نوفلختملا حرف لاقي نأ يلوآلا ناكف , اوفلخت يتح اولاتحا مهن] : ليق ناذ



 ١ ةيآلا «مهلل هللا رفغي نلف ةرم نيعبس محل رفغتست نإ» ىلاعت هلوق

 نم مالسلا هيلع هل لاقف هيبأ ةزانج ىلإ لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لولس نب ىبأ نب هللادبعنبا

 مث ؛ ناطيشلا وه بابحلا نإ , هللادبع نب هللادبع تنأ لب لاق هللا دبع نب بابحلا انأ لاقف ؟ تنأ

 1 : موقلا بلط ىلع ةلالدلاك (رهل رفغتست الوأ مهل رفغتسا) هلوق رهاظ : ىضاقلا لاق . ةيآلا هذه أرق
 هرك ذام اهلبق ع ةيآلا هذه قلعت ىف تاق 2 رابخالا نم هيف ئوزاهةيكح دقو 2 راقت هم

 . ةبالا هذهتازنف : رافغتسالا اوبلطنيذلا مث نورملي اوناكن يذلا نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا

 ءارو امف لاحلا نأ ىلع لدي ؛ نيعملا ددعلاب صيصختلا نإ لاق نم سانلا نم 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 هلوق لزن امل هنأ هيلع ليلدلاو : اولاق . باطخلا ليلدب نيلئاقلا بهذم وهو : هفالخ ددعلا كلذ

 «نيعبسلا لع نديزال هتلاو» مالسلا هيلع لاق ( مل هللارفخي نلف ةررم نيعبس محل رفغتست نإ) ىلاعت
 ةيآلا (ملرفغتست مل مأ م ترفغتسأ مهلع ءاوس) .ىكلاعت هلوق لزن ىت- هنع فرصني لو

 مالسلا هيلع لوسرلل نيب امل ىلاعت هنآل ٠ ىلوأ سكعلاب لالدتسالا اذه : لوقي نأ لئاقلو

 ”نوكجاتلا هحلا“ف ناحل راخألا وكلما داتا ؟از و ام لاخلا نأ ك0 5 مهل رفخيال هنأ

 . هفالخم هءارو امف مكحلا نوكي نأ بجوياال ددعلاب دييقتلا نأ ىلع لدي كلذو

 , موقلل رافغتسالاب لغتشا مالسلا هيلع لوسرلا نإ : لاق نم سانلا نم 4ةعبارلا ةلأسملا)

 رفغتسي نأ مالسااو ةالصلا هيلع لوسرلا نم اوبلط نيقفانملا نإ : لاق نم مهنمو ءهنم هللا هعنف

 امناو : لعفلا كلذ ىلع امدقم ىبنملا نوك ىلع لديال ءىثلا نع ىبنلاو هنع هاهن ىلاعت هتلاف مل

 هع رش رهظ دقو « رفاك قفانملا نأ : لوألا : هوجول محل رافغتسالاب لغتشاام مالسلا هيلع هنإ انلق

 مالسلاه يلع ميهارباب ءادتقالاب هلوسر هلل صمأببسلا اذهلو . زوالرفاكلل رافغتسالا نأمالسلا هيلع

 ؟ هيلع مادقالا زوجي فيكتف عرشلا ىف اروهشم اذه ناك اذإو (كل نرفغتسال) هيبأل هلوق ىف الإ

 نأ : ثلاثلا . ةيصعملاو حبقلا ىلع ارصم ريغلا كلذ ناك اذإ هعفنيال ريغلل ريغلا رافغتسا نأ : ىاثلا

 اذإ ىلاعت هنأ عبارلا . بنذلا ىلع مادقالاب مهئارغإ ىرجم ىرحب نيقفانللل رافغتسالا ىلع همادقإ

 . هيصنم ناصقن بجوي كلذو « هللا دنع د مالسلا هيلع لوسرلا ءاعد قب هلا هبيجيال 0

 . ةباجالا لوصح ىف هريثك لثم هليلق ناكل لوسرلا نم الوبقم ناك ول ءاعذلا اذه نأ : سماخلا

 سيلو . هنم هللا هعنم محل رفغتسي نأ هنم اوبلط امل موقلا نأ مالكلا اذه نم دوصقملا نأ تبذف
 وناس اول "ةحعاذلا هلأس نمل لئاقلا لوقي اك وه لب عذملا ديدحت ددعلا اذه 01 نم دوصقملا

 كلذ دكحؤب ىذلاو ؛ انهه اذكف اهاضق داز اذإ هنأ كلذب ديريالو : كل اهضقأ ل ةرم نيعبس



 ةيآلا «مهل رفعتست ال وأ مه رفغتسا» ىلاعت هلوق امم

 2 اساس 1 نه ع م ها هس 6 فد هذ 0 همه م ا

 1 ا 20 عد 9 000 نإ م اا لوا مهر مالا

 طب 2 0 -ب

 62/6 نيقسألا مقا ىديال او ومرورك منا اذ مَ

 هيلع ردقي ام لك لذب دف هب ءاج اذاف هيلع الإ ردي لامل لجرلا اذه نال ؛ لهج اضيأ

 ىتك او« ايندلا نم هدي ىف ناك امع هبلق قاعت عطق هنأل ٠ هريغ 0 هللا دنع اعقوم مظعأ رهف

 رباكألا ىلإ هسفن مضيل ليلقلا اذم ءاج امتإ ريقفلا اذه نإ اولوقينأ : اهثلاث و . ىلوملا ىلع لكوتلاب

 ريخلا لهأ ىلإ هسفن مضي نأ ىف ناسنالاىعس نآل ؛ لهج اضيأ اذهو ؛ 09 اذه ىا ل انلا نم

 .(ةلاطلا ا [دكلا 21 لإ همن مضل تاق 0 نإ نما زرس (ندلاو

 دارملا : مصآلا لاقو . بابلا اذه ف نوناقلا تفرع دقف ( مهنم هللا رن ) هلوق امأو

 ناكف « اهلع مهيثيال هنأ عم ربلا لامعأ نم هورهظأام نيقفانملا ءال وه نم لبق ىلاعت هنأ

 . ةيرخدلاك كلذ

 مهتأب كلذ مهل هللا رفخي نلف ةرم نيعبس  رفغتست نإ مهل رغتستال 1 مهل رفختسا ) ىلاعت هلوق

 «نيقسافلا موقلا ىدهال هللاو هلوسرو هللاب وعلا

 : لئاسم ةيآلا ىف

 اولاق « نيقفانملاف ىلوآلا ةيآلال وزندنع نإ : امهنع هللاىضر سابعنب|لاق «ىلو ألا ةلأسملا)

 ينستلا لغتشاو « كل رفغتسأس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . ان رفغتسا هللا لوسراي

 0 ل مسوهيلع هللا لص هللا لوسر كرتف «هيآلا هذه تلزنف ؛ هل

 كلر (افمو رءاادخإ الزااندازأ امو ىكلكاال] اندرأ' نإ نولأؤقياو"ةللا قوز ذتكيف< هللا لوُطر

 اذه لاقو ماق . لوسرلا بطخ اذإ لواس نب ىبأ نب هللا دبع ناك هنأ : محلا ىورو . ةبآلا هذه

 دقف : هللاودعاي سلجارمع هللاق . دحأدعب ماقملا كلذ ماقابلف ؛هرصنو هزعأوهتلاهمرك أهلا لوسر

 هل لاقف . هموق نم لجر هيقافلصي لو دج لا نم جرفن , ةهج لك نمساناا ههبجو ك كةرفك رهظ

 0 21 لا نسا لاي اهي كاعف كل) ريعتس هتلا؟ل وسو لإ عجرا لاقف : ةصقلا ىف ؟ كفرصام

 دعب نوقفانملا 11 ياه لوسر مكل ر هغتسي اولاعت مهل لبق اذإو) لزنف ىل رفغتسي

 م نأ لطابلا نآؤللعت و ناو دن لحأ

 هللا د,عاعد : لاق ىدشلا ىورو 8 هللا رفغي ناف ة هرم نيعمس : هل رفغتست ن !) (ةيناثلاةلأسملا ١



 ١٠ه ةيآلا «نينم ملا نم نيعوطملا نوزملي نيذلا» ىلاعتهلوق

 فال آ ةينامئىل ناك : لاقو ؛ مثرد فال 1 ةعبرأب فوع نب نمحرلادبع هءاجف ؛ تاقدضلا اوعمجم

 تيطعأ |مف كلهتلا كراب : لاقف « ىبر اهتضرقأ ةعبرآلا هذهو ةعبرأىلايعو ىفنل تكسمأف  مثرد

 نينامب ىلع نملا عر نع رضان هتأرما تحلاص ىتخ هيف لوسرلا ةاعد هللا لبق : ليق . تكسمأ امفو

 ءاجو « ةقدصلا رمت نم اقسو نيعبسب ىراصنالا ىدع نب مصاع ءاجو . كلذ ودنب رمع ءاجو :افلأ

 ىسفن ةيضاملا ةليللا ترجآ : لاقو « رمت نم عاصي ليةعوبأ ءاجو « ةميظع ةقدضب نافغ نب نابثع
 تضرقأو ىلايعل امهدحأ تكسمأف ؛ رم نم نيعاص تذخأف « هلئخت ىلإ ءاملا لاتموال لجر نم

 هجو ىلع نوقفانملا لاقق . تاقدصلا ىف هعضوب ىلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أف : ىبر رخآلا

 « رباكألا رئاس عم ركذيل هعاصب ءاج امتاف ليقغوبأ امأو . ةعمسو ءاير الإ مهتاقدضب اًواَجام نغطلا

 مُهنمو) هلوق دنع ىضم ربللا ريسفت ىف مالكتلاو « ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف « هعاص نع ىنَغ هللاو

 امب ىلاعت هلل ةعاطلا وهو : لفنتلا عوطتااو  نوعوطتملا نوعواظملاو (تاقدضلا ىف كزنلي نم

 هب شيعي ليلق ءىث دهجلا : ثيللا لاق . جرخملا برق ءاطلا ىف ءاتلا ماغدإ ببسو ؛ بجاوب سيل

 للهأ" ةعل مضلا : ءارفلا لاق . حتفلاو مضااب مثدسهجو (مدبج الإ) جاجزلا لاق ٠ لقملا

 ىدهج اذه لوقت . ةقاطلا دهجلا لاقف امهنيب قرفلا هنع تيكساا نبا ىكحو : مهريغل حتفلاو زاجحلا

 ١ . فا

 ةريثكساا تاقدصلاب اوتأ نيذلا ءامنغالا كئاوأ ؛ تاقدصلاىف نيعوطملاب دارملاف اذه تفرع اذإ

 نيقفانملا نع ىكح مث . رهلا نم عاصلاب ءاج ثيح ليقعوبأ (مدبجالإ نودحب ال نيذلاو) هلوقبو
 . مهنم رخس ىلاعت هللا نأ نيب مث ٠ مهنم نورخسي مينأ

 تاقافنالا رئاسو تاوكزااىف كابجاو نوكي دق ؛ هللا ةاضرم بلطا لادملا جارخإ نأ للعاو

 ىنأيف اينغ نوك دق ةلفانلا ةقدصلاب ىتآلا مث . ةيآلا هذه نم دارملا وهو «ةلفان نوكي دقو ةبجاولا
 لقط اذهجوهو ليلقلات ىأف ًارريقق نوكي دقزو . نافع نب ناهثعؤ:#«كروع نب نمر لا دينعك نيتكلاب

 رابتعاؤ ةينلا ةيفيك ةرهاظلا لامعالا نم د وصقملا نال ؛ باوثلا قاقحتساىف نيباملا نيب تؤافت الو

 نم 'كلاعَت هللا دنع اعقوم رثك أ ريقفلا هيبىنأي ىذلا ليلقلا نوكي دقف' ..فراوصلاؤ, ىعاوذلا لاح

 رهاوظ نع مهرظن زواجتي ناك ام نيقفانملا نم لاهجلا كئلوأ نإ مث . ىنغلا هب ىنأي ىذلا ريثكللا

 نأ .: لوألا: اهونجو:لمتح زيئغتلا كلذو « ةلئلقلا ةقدضلاب ءاج ىذلا ريقفلا كلذ ا ئررتعف نوداللا

 ىلاعت لاق م « ةليضفلا تابجوه نم اذه نأ الإ ؟هب قدصتي فيكف « هيلا جاتحم هرقفل هنإ اولوقي

 اذهو ؟ ليلقلا اذ رثأ ىأ اولوةب نأ : اهيناثو (ةصاصخ مهم ناكولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو)

 -١٠5« رت ود



 ةيآلا «نينمؤملا نم نيعوطملا نوزيلي نيذلادىلاعت هلوق 20غ

 َنوُدَحيأل نيذلاو د ادع : اوم ف + َنيِعوُطملا َ 0 رمل نذل
 تت هم هل

 0 مى 5 هركاسم ىرثم 1 22 هذآ 0. ْ رار همس هز مسمر 3

 «1/9» ملأ ع اذع محو 3 هّللا رخس ا نورخسف مثدهج الإ

 مث «نوقحلملىأ (نوكردملاإ ىسومباعصألاق) ىلاعتلاق . غولبلا وه كاردالا نأ اي. ءاقل ةيؤرلا

 ىلاعت هنأ دوصقملالب ؛ ةيؤرلاوهسيل انهه ءاقللا نأ كشال : لوقن مث ء انهه اذكف ةيؤرلا ىلع هانا

 ىزاجتىأ « ادغ كلمعقلتس لجرلا لوقك وهو : هءاضقو هنكح ىأ (هنولي موي ىلإ اافن مهيقعأ)

 مهقاع ىلاعت هنأ : ىنعملاو (نوبذكي اوناكامبو هودعو ام هللا اوفلخأ امب) ىلاعت لاق : هيلع

 . بذكلا ىلعو دعولا فلخ ىلع كلذ لبق اومدقأ مهنأ لجال 1 ىلق ىف قافنلا كلذ ليدقخت

 ىوجنلاو « مثرودص هياعىوطنيامرسااو (ماوجنومرس ملعي هللا نأ اوملعي ملأ) ىلاعت لاق مث

 نييجانتملا نأاك قخلا مالكلا وهو ةوجنلا نم ذو أه وهو « مهنيب ايف اضعب مهضعب هيف ضوافي ام

 ايلف) هلوقو (ايجن هانبرقو) ىلاعت موق هريظنو « امهريغ نم ادعامتو امهعم أمهريغ لاخدإ اعئم

 هلوقو (ىوقتلاو ربلاب اوجانتو ناودعلاو مثالاب اوجانتت الف) هلوقو (ايجن اوصاخ هنم اوسأيتسا

 (ةقدص كاوجب ىدي نيب اومدقف لوسرلا متيجان اذإ)

 ملعي هلل نأ اوملعي ملأ لاف ىلاعت هناك ةيآلا نم دوصقملاف ؛ ىوجنلاو رساا نيب قرفلا تفرع اذإ

 عم مهيب ايف ىجانتلاو رارستسالا هيف لصأألا ىذلا قافنلا لع نؤرجت, فيكف مهاوجنو مرس

 ؟ رهاظلا لع بقاعي م هياعبقاعي هناو رهاظلا ملعي اي ملاح نم كلذ ملعب ىلاعت هنأب مباع

 . قاخلا نع ايئاغ ناك ام بيغلاو «ملاعلا ىف ةغلابم مالعلاو (بويغلا مالع هللا نأو ١ لاق م“

 « تامولعملا عيمجي ملعلا هل لصحب نأ بجوف . ءايشألا عيمجي ملعلا ىضتقت هتاذ ىلاعت هنأ دارملاو

 بوويغلامالع ظفل ريظنو ؟ هنم ءافخالا نكمي فيكف ءرئارسلاو رئامضلا ىف امب املأع هنوك بجيف

 هناأل زوحجال هناف ةمالعلاب هللا فصو امأف (بويغلا مالع تنأ كنإ) مالسلا هيلع ىسيع لوق انهه

 . لاح هللا ق> ىف فلكتلاو معي اهف فلكت عونب رشم

 ممدهج الإ نودحيال نيذلاو تاقدصلا ىف نينمؤلا نم نيعوطملا نوزملي نيذلا إل ىلاعت هلوق

 14 ملأ باذع ىهلو مهنم هللا رخج مهنم نورخسيف

 لاق . ًاعبطو ًاعوط تاقدصلاب ىنأي نم مز وهو : ةحيبقلا مهطامعأ نم رخآ عون اذه نأ ملعا
 نأ ىلع ثحو موي تاذ مهبطخ سو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ : امهنع هللا ىضر : سابع نبا



 ١ ةيآلا «مهمولق ىف ًاقافن مهيةعأفد ىلاعت هلوق

 اذإ و فلخأ عر ١ تدك كدخ اذإ © ققوَم د معزو ماصو ىبص نإو قفاتنق'قبف»هكيف نك

 اذإو اوبذكت الف متثدح اذإ ةنجلا كل لبقتأ اتس ىل اولبقت» مالسلا هيلع ىنلا نعو «ناح نمنثا

 ةنايخلا نع كراصبأ 1 كجورفوكبديأو كراصبأ وفك راو راف متنمتثا اذإو اوفلخت الف مدعو

 للص هنأ هللادبع نب رباج ىتثدح : حاب ر ىبأ نب ءاطع لاق «انزلا نع كجورفو ةقرسلا نع مكيديأو

 ىنلا اوثدح نيذلا ةصاخ نيقفانملا ف .قفاتم اووف( نفر ناكل نم, ثالث هل وق, رك ذ اذهإ سو هيلع هللا

 لقنو ؛ هوفلخاف هعم اوجرخي نأ اودعوو هوناخف هرس ىلع مهنمتئاو هوبذكف سو هيلع هللا لص

 ع اذإوهلوسرو هنيد لع هيلع تذكاهللا نع تدح اذإ :لاقفاتيدحلا ةرللق كغ نوع نإ

 هناسا فالخ ىلع هبلق ناكف رسلا ىف ناخ هللا نيد ىلع نمتتا اذإو هللا دهاع نميف هركذ م فلخأ

 هلكأ مهلوق ىف هوثدح بوقعي دالوأ نإ.: هل. لاقف لجر نسحلا ىأ :.لاق ءاطع:نب لصاو نأل قو

 هوناخف فسوي ىلع مموبأ مهنمتئاو هوفلخاف (نوظفاحل هلانإو) مطوقىف هودعوو هوبذكو بئذلا

 ٠ هللا همحر نسحلا فقوتف ؟ نيقفانم مهنوكب كحنلهف

 مقو ربخلا اذهو « اقفانم تام دهاعملا كلذ نأ ىلع لدي (هنوقلي موي ىلإ) 6 ةعبارلا ةلأسملا)

 لبقأ نأ ىنعنم ىلاعتهللا نإ لاف هتقدصإ ملسو هيلعدللا لصوتلا ىفأ ةباعث نأ ى ور هناف « هلاقباطم هربخم

 عقو ربخلا اذه ربخم نأ ىلع لدف ؛ تام ىتح دحأ هنقدص لبق امو «ةلاحلا كلت ىلع قبو « كتقدص

 اند ناك ركينلا ىع ناجل نان العلا

 مهتيحت) هلوقب ىلاعت هللا ةيؤر تابثإ ىف اوكسمم ةهيشملا نإ : قاحلة لاق 4( ةسماخلا ةلأسملا)

 (هنوقلي موي ىلإ) نيقفانملا ةفصف لاق هنأ ليلدب , ةيؤرلانع ةرابع سيلءاقللاولاق (مالس هنوقاي موي
 ىذلاو : لاق . ةيّؤرلا نع ةرابع سيل ءاقللا نأ لع لدي اذهف « هنوريال رافكلا نأ ىلع اوعمجأو

 هيلع وهو هللا قل ملهم ”ىرما قع اهب عطقيل ةيذاك نيمي ىلع فلح نهد مالسلا هيلع هلوق هيوقي

 ىضاقلاو . انهه اذكف باقعلا نم هللا دنعام ءاقل .: انهه ءاقللا.نم دارملا نأ لع اوعمجأو 6ناضغ

 مهسوفن تعنق فيك لضافأألا ءال وه لاثمأ نم بجعتلا ديدش انأ : لوقأو . مالكلا اذه نسحتسا

 اذه ىفو ؛ ةيآلا هذهىف ةيؤرلا لع ءاقللا ظفل لمح انكرت انل كلذو !؟ ةفيعضاا هوجولا هذه لاثمأب

 ضعب ىف صيصختلا انلخدأ امل انأ ىرت الأ . روصلا رئاس ىف كلذ انمزلي لف « لصفنم ليلدل ربخلا

 مزلي ال كف  ليلد ريغ نم اهصصخن نأ تامومعلاعيمج ىف هلم انمزلي ل« لصفتم ليلدل تامومعلا

 ؛ ةيؤرلا نع ةرابع ةغللا ىف ءاقللا نأ تبث ول ىوقي اسمنإ مالكلا اذه لاق ناف ؛ كلذ مزلي مل اذه

 تناكف هيلا لصودقف ًائيش ىأر نمو لوصولا نع ةرابع ءاقللا نأ كشال : لوقنف . عونمم كلذو



 ةيآلا «مهسولق ىف اقافن مهبقعأف» ىلاعت هلوق ١

 ريثك قح ىف دجويدق ضارعالاو ىلوتلاو لخبلا اذه نآلف : ايناث امأو . دوجولا ىف ًارثؤم نوكيال
 رفكلا لوصح بجوأ ول كرتلا اذه ناللف :اثلاث امأو . قافناا هعم لصحبال هنأعم ؛ قاسفلا نم

 ماكح الا فالتخا ببس نك اناا أ 6 ًارراط كرتلا اذه ناك ءاوسهيجوال بلقلاف

 اوفلخأ امب) ةيآلا هذه دعب لاق ىلاعت هنأللف : اعبار امأو . ًارثؤم هنوك نع رثؤملا جرختال ةيعرشلا

 راصلضارءالاو « ىلوتااو لخبلا ىلإ ا دنسمباقعالا ل عف ناكولف (نوبذكي اوناكامبو هودعوام هللا

 اوناكامتو هودعوام هللا اوفلخأ ام مواقف اقافن مهيلو تو مهضا رعإ و مباخت مهبقعاف ةيآلا , ريدقت

 هنأ مولعمو ىلوتلا ببسب بلقلا ىف قافناا لوصحو 2 0 حر 0 ري

 اهركذ مدقتىتلا ءايشألا نم ءىثىلإ باقعألا اذه دانسإ زو<الهنأ هوجولا هذه. تبثف . لطاب مالك

 « مهولق ىف قافنلا بقعي ىذلا وه ىلاعت هنأ ىنعملا راصف : هيلا هدانسإ بجوف « هناحبس هلا لإ الإ

 : هانعم نإ جاجزلا لاق ىذلاوه اذهو « ىلاعت هتلاوه بولا ىف رفكللا قااخ نأ لع لدي كلذو

 هلآ دل ل رفلاردك 21 ىدلا و: ايفسملا ىف ن.دلا نع مبلضأ ىلاعت رف ؛ ىضاملا ىف اولض امل معأ

 (هنوقلي) ىلاعت هلوق ىف ريمضلاو (هنوقلي موي ىلإ) لاق هنأ هركذ لج هللا ىلإ دنسم (اقافن مهقعأف)

 اعلا لاك لاب ها لل ادنسم (مهيقعأت) داو نركب نأ ىلوألا ناكف ٠ للاعت هللا ىلإ دئاع

 ىه ةبوقعلا كلتو , قافنلا ىلع ةبوقعلا مهيقعأف ىأ (مه-ولق ىف اقافن مهبقعأف) هلوق نم دارملا

 دما كإ مه كلذ موديو « مذلاو لذلا نم ماني امو ردصلا قيضو مهولق ىف منا ثودح

 ةيلقعلا لثالدلا نأ ركذ ناف ٠ ةهبش الو. ةجح ريغ ند رهاظلا نع لودغ هنآل ديعب اذه : انلق

 لابجلا ىلع تعضو ول « ةيلقع لئالدب مهلئالد انلباق ء رفكسلا قلخي ال ىلاعت هللا نأ ىلع تلد

 تكدنال تاسارلا

 ٠ كلذ هرمأ ةقاع تريص اذإ ةءادن ًانالف تبقعأ : لاقي : ثيللا لاق (4ةيناثلا ةلأ--لا)
 < لذا لاق

 علقتال ةربعو داقرلا ل ا
 .ىث لصحاذإ هنأ هيف مالكلا لصاحو . !ريخ هللا هبقعأ و « قس هتبقعأ ةلك أ نالفلكأ . لاق

 قدما فض لاق ا رجا ويقع

 بحب قافنلا ثرويدعولا فاخو دهعلا ضقن نأ ىلع لدي ةيآلا هذهرهاظ (ةثلاثلا ةلأسملا)
 نسحلا بهذمو « هب ءافولا ىف دهتجيلف سمأ ىف هللا دهاع اذاف هنع زاربحالا ىف غلابي نأ لما ىلع

 نم تالثو مالسلا هيلع هلوقبو ةبآلا هذهب هيفكسمتو . ةلاحالقافنا بجوي هنأ هللا همحر يرصبلا



 0 ةيالا«هب اولخ هلضف نم مماتآ الفد ىلاعت هلوق

 ىضاقلا مالك نم لوصفلا هذه رثك أو , قافنلاب مهفصو ىف ةغلابملا هنم ضرغلاو

 (هلضف نم اناثآ نُل) هلوق ىف لضفلا نم دارملا ام «عبارلا لاؤسلا)

 قيرطإ وأ ةراجتلا قيرطب نراك ءاوس :؛ناكقيرط ىأب لالا ءاتيإ دارأا : باوجلاو
 امرا أ جاتنتسالا

 (نقدصنل) قاقتشا فيك (سماخلا لا ولاا

 لاق . اهنم اهءرقل داصلا ىف تمغدأ ءاتلا نكلو ٠ نقدصتنل لصألا : جاجزلا لاق : باوجلا

 ىطعملا وه قدصتملاف أطخ اذه : ءارفلاو ىعمصأللا لاق . لئاسا قدصتملاو ىطعملا قدصملا : ثيللا

 (نيقدصتملا ىزب هللا نإ انيلع قدصتو) ىلاعت لاق

 (نيحلاصلا نم ننوكنلو) هلوق نم دارملا ام (سداسلا لاؤسلاإل

 بجوف فياكتلا ىف همزاي امب لخب ىذلا نع ةرابع دسفملاو ؛ دسفملا دض حلاصلا : باوجلا

 ةيلعث ناك : امهنع هللاىضر سابع نبا لاق . فيلكتلا ىف همزلي امب موقيامع ةرابع ملاصلا نوكي نأ

 . هيلع ليد الدييقتلالوقأو , نعجيلونةدصيل ريخلا باوبأ هيلع هللا تف نثل ىلاعت هللا دهاع دق

 ىلإ ةراشإ (نيحلاصلا نم ننوكلنلو) هلوقو ةبجاولا ةاكرلا جارخإ ىلإ ةراشإ (نقدصنل) هلوق لب

 . قالطالا ىلع هجارخإ بحب لام لك جارخإ

 ىلاعت هنأ ىلع لدي اذهو «نوضرعم مهو اولوتو هب اولخ هلضف نم مهانآ املف 9 ىلاعت لاق مث

 : ةنالث تافصب مهفصو

 قحلا عنم نع ةرابع وهو لخبلا «ىلوآلا ةفصلا)

 ١ دهعلا نع ىلوتلا (ةيناثلا ةفصلاو .

 . همماوأو هللا فيلاكت نع ضارعالا (ةثلاثلا ةفصلاو)

 لئاسم هيفو (هنوقلي موي ىلإ ممواق ىف اقافن مهيقءافإب ىلاعت لاق م“

 مدقت ىذلاو . هركذمدقت.ىثىلإ هدانسإ سم دبالو لعف (اقافن مهيةعاف) هلوق (ىوألا ةلأسملا)

 زوحيالو ضارعالاو ىلوتااو لخبلاو حالصلاو قدصتلاو ةدهاعملاو ؛ هركذ لج هللا وه هركذ

 زو الف ريخلا لامعأ ةثالثلا هذه نآل ؛ حالصلا وأ قدصتلا وأ ةدهاعملا ىلإ قافناا باقعأ دانسإ

 :نضارعالاو:لوتلاو لخبلا ىلإ باقعالا انسه دانسإ زوجالاو « قاقتلا ل وضحا ىةرثؤم اًهلعَج

 قافنلا لوصح ىف ًارثؤم هلعج نكمال كلذو :بجاولا:ءاداألا اكرات هنزوك ةثالثلا هذه لضاح نآل

 نوكي نأ زوجيال بجاولا ضعب كرتو لهج وهو رفكلا نع ةرابع قافنلا كلذ نآل . بلقلا ىف
 مدعلاو دوجو لهجلاو : مدع بجاولا كرت نآللف : الوأ امأ . باقلا ىف لهجلا لوصح ىف ًارثؤم
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 لصحاذإ امب ةديقم ةدهاعملاهذه : نوققحما لاقو ( ماوجنو رسولي هللا نأ اودلعي ملأ) لاقرلاعت

 ملو اهسوفن هب تثدحام ىتمأ نع افع هللا نإ » مالسلا هيلع هلوق هيلع ليلدلاو ؛ناسالاب ا ظفاتلا

 هلضف نم هللا انات 1 نثل هللا دهاع نم مهنمو) ىلاعت هلوقف ًاضيأو هانعم اذه ظفل وأ «هب اوظفلتي

 . ناسللاب لوقلاب رعشم هرهاظو «لوقلا اذه. هملكت نع رابخإ (نقدصنل

 نيمسق ىلع لاملا جارخإ نإ مث ؛ لام جارخإ هنم دارملا (نقدصنل) هلوق (ثلاثلا لاؤسلاإل

 «ءادتبا عرشلا مازلاب بجو مسق : نامسق بجاولاو . بجاو ريغ نوكي دقو « ًابجاو نوكيدق

 دنع نم دبعلا همزتلا اذإ الإ بحمل مسقو « ةبجاولا تاقفنلا جارخإ و « ةبجاولا ةاكرلا جارخاك

 ١ ..ىوافنلا لثم'هشفن

 سيل وأ ؛ةثالثلا ماسقالا لوانتي له (نقدصنل) هلوقف ؛ ثالثلا ماسقأللا هذه تفرع اذإ

 ؟«كاذكا لمأللا

 هيلع ليلدلاو : ةيآلا هذه تحت ةلخاد ريغف « ةبجاو نوكنت الىتلا تاقدصلا امأ الق : باوجلاو

 ىلاعتهنأ ًاضيأو ٠ بجاولا عنم نع ةرابع عرشاا فرعىف لخبلاو (هباولخ) هلوقب هفصو ىلاعت هنأ
 مازلاب بحب ئذلاق« .رايقابلا نامسقلا امأو . مدلا قحتسي الب ودنملا ء كراتو كرتلا اذه مهمذ

 جحلاقيرطف هقافإ ىلإ جاتحي ىذلالاملاو تاوكزلا لثم وهو : ةلاحمال ةيآلا تحت لخاد عرشلا

 . ةبجاولا تاقفنلا ىف هيلا جاتح ىذلا لاملاو «وزغلاو

 ليبس ىلع لام جارخإ مزتلا دق ناك« لئاقلا كلذ نأ ىلع ةيآلا هذه لدت له : لاقي نأ قب

 هلضف نم انات 1 نثل) هلوق الإ سيل ظفللا ىف روكذملا نآل , هيلع لديال ظفللا نأ رهظاألاو ؟ رذنلا

 تاقافنالا نم همزلي امب موقي نأ ىف هبر دهاعي دق لجرلا نآل « رذنلاب رعشيال اذهو (نقدصنل

 ةاكرلاو « مازتلالا اذهببسب مه.زا امنإمهمزل ىذلا نأ ىلع اذه لدف ؛ هيلع هللا عسو نإ ةبجاولا

 . لولا نالوحو باصنلا كلم ببسب مزلت امإو « مازتلالا اذه ببسي مزلتال

 اذه عاقيإ نع رابخإ اذه نآل  روفلا ىلع كلذ نولعفي مهنأ بجويال (نةددنل) هلوق : انلق

 اولاق مك تقو ىف نقدصنل اولاق مهن اكف ء روفلا بجويال ردقلا اذهو « ليقتملا ىف لعفلا

 تحتلخادلانأ هانركذ ىذلاريدقتلانم جرف ؛ ةالصااموزا تاقوأىف ىأ (نيحلاصلا نمننوكنلو)

 نأ انيورامب كلذدك أتيو  ءادتباعرشلا مازلإ ىضتقماهجارخإبحبىتلا لاومألا جارخإ ؛ دبعلا اذه

 مك مهنأ نيقفانملا ءال وه لاحن نيب ىلاعتهن اكف «ةاكزلا ءادأ نمعنتما نم قحىف تلزنامإ ةيآلا هذه

 نولوةءامب نوموقيالو « هيلع هنودهاعي ايف ممبر نوقفانب كلذكف « نينمزئاو لوسرلا نوةفاني



 ١ عب ةيآالا «هلضف نم اناثآ نئل هللا دهاع نم مهنمود ىلاعت هلوق

 . نامثع ةفالخ ىف ةبلعث كلهو « ناهثع اهلبقي مل مث « ركب ىأب ءادتقا رمع اهلبقي مل مث

 نأ مالسلا هيلع لوسرلا نم زوج فيكف « ةقدصلا جارخاب هرمأ ىلاعت هللا نإ : ليق ناف

 ؟ هنم اهليقي ال

 ليبس ىلع هنم ةقدصلا ل لوبق ن زع مالسلا هيلع لوسرلا عنم ىلاعت هنإ : لاقي نأ دعبيال : انلق

 ةقدصلا كلَ ىنأ ام(إ هنأ ًاضيأ دعس الو : تاقدضلا 1 نع عنتمي الف ؛ هب هريغ ربتعيل هل ةناهالا

 كلت لبقي ملف كلذ مالسلا هيلع لوسرلا هلل ملعأو ؛ صالخالا هجو ىلع ال « ءايرلا هجو ىلع

 مهيكزتو مث رهطت ةقدص مهاومأ نم ذخ) لاق امل ىلاعت هنأ ًاضيأ لمتحو «ببسلا اذهل: ةقدصلا

 مالسلا هيلع هللا لوسر عنتما ببسلا اذهلف « هقافن عم ةبلعت ىف لصاح ريغ دوصقملا اذه ناكو (اهب

 . ملعأ هللاو . ةقدصلاكلت ذخأ نم

 فرعه الام هاتأ ول هنأىف هللا دهاع نيقفانملا ضعب نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 , دهعلا كلذب ىفو ام ناسنالا كلذو ؛ لاملا هات آ ىلاعت هنإ مث « تاريخلا فراصم ىلإ هضعب

 تالاؤس انههو

 ؟ ىلاعت هللا دهاعي نأ هنكمي فيك رفاكلاو « رفاكقفانملا (لوالا لاؤسلا)

 هنوكللف : مالسلا هيلع دمت ةوبنل ًاركشم ناكهنأ الإ « هللاب ًافراع نوكي دق قفانملا : باوجلاو

 . ًارفاك ناك ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع دمع ةوبنل ًاركتم هنوكلو « هللا دهاعي نأ هنكمب هللاب ًافراع

 نافكتلا كفاتتعا ق ا نورةمولاعلا اذهرتك اراك هوت كلو

 هنأنوملعيو . تاريخلا باوبأ ناسنالا ىلع حتتفي ىذلا وه ىلاعت هنأب نوفرتعم لكلاو ؛ هركتي نم

 . نيرثك الانيب اهلعقةتمرومأ هذهف : قلخلا ىلإ ناسحالاوربلا لامعأو تاعاطلاب هيلا برقتلانكع

 راصدهعلاب في ملو ؛ لاملاب لخن امل مث ء املسم ناكدهعلا اذهب ىلاعت هللا دهاع نيح هلعلف ًاضيأو

 (اقأفن مهيقع أذ) لاق ثيح هانركذ امب رعشم ةيآلا ظفلو « ًاقفانم

 ىلإ ةجاحال وأ ؛ناسللاب اهب ظفاتلا لصح نأ ةدهاعملا هذه طرش نم له (قاثلالاؤسلاإ)

 ؟ ةدهاعملا هذه تحن لخد هيلقب هاون ول ىتح ظفلتلا

 اذه ىف لخاد وهف هبلقب هاون نكلو « هركذي ملوأ ناسللاب هركذام لك : لاقنم مهتم : باوجلا
 قم[ اؤنأ انمءوق'لذتف ؛ نحلا ىف ةديتنت حير انتباصأ : لاق ناملس نب رمتعملا نع ىورب . دهعلا

 بلال قباب ::لاقف"قأ تلأس ةرصللا همدقاناق 10 كللكتا امو انزع 1

 هنأ ىرت الأ « مهسفنأ ىف هون ًائيش ناك (هللا دهاع نم مهنمو) هلوق نإ لوقلا اذه بادأ لاقو
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 هنوقلي موي ىلإ مهمولق ىف اقافن مهقعأف نوضرعم مهو اولوتو هب اواخي هل ضف نم مثاتآ اسملف

 هللا نأو مهاوجنو مرس ملسي هللا نأ اوملعي ملأ نوبذكي اوناك امبو هودعوام هللا اوفلخأ امب

 اذهلف ٠ فانصأو ماسقأ مهنأ كش الو نيقفانالاوحأ حرش ىف اهرثك أ ةروسلا هذه 0 معا

 - تاقدصلا َّق ََك زملب نم مهندو - يذلا وذوي نيذلا مهنمو) لوقيف ليصفتلا ىلع مثر 0-1 بيلا

 تك اع نبا لاق (هلضف نم اننآ نأل للا دهاع نم مهنمو - ىتفت الو ىل نذئا لوقي نم مهنهو

 ضع. فقاووهو هللا, فاخ « ةدّش هقحلف ؛ مأشلاب هلام هنع أطيأ هلأ نا طاب نإ . اهرع هللا

 ىف روهثملاو « ةيالارخأ ىلإ « هللا قح هنم نيدؤألو نقدصال هلضف نم اناثآ نّئل ء راصنالا سلاجم

 هيلع لاقف . الام ىقزري نأ هللا عدا هللا لوسراي لاق بطاح نب ةبلعأ نأ ةيآلا هذه لوزن ببس

 قحلاب كثعي ىذلاو : : لاقو هعجأ ٍش «هقيطت ال نيش نم ريح 0 ىدوؤت ليلق ةيلعل ايد مالسلا

 ىَد 3 دودلا وم 5 تس 2 2 ذا ؛ هل أاعدف « هفح قدح ىف لك نيطعال كلام هلأ ىقزر سل

 تر و تمن مث ءامهاوسام كرتيو رصعلاو ربظلا ٍلصي لعل ؛ اهم ايداو لزنف « ةنيددملا اهب تقاض

 لوسرلأسو «رابخالان ع لأسي نابكرلا قلتي قفطو . ةعبلا كرت“ , ةعملا الإ تاواصلا كرتىتح

 مهاومأ نم دخ) هلوق لزنف «ةيلعل جيواي» لاقف هريخ ريخأق 2( هنع ملسو هيلع هّللأ للص هّللأ لود

 ةيزج الإ هذهام : امل لاق كلذ دنعف «هتاقدص اذفع ةبلعثب امرم» لاقو نيلجر هيلإ ثعبف (ةقدص

 كيف لزتنأ دق : هل ليقف (هّللا دهاع نم مهنمو) ىلاعت هلا لزنأف ؛ ةقدصلا عفدي ملف ب رجلا تخأ وأ

 كلذ لوبق نم ىنعنم هللا نإ : لاقف ؛ هتقدصل بقي نأ هلاسو مالسلا هيلع لسرلا اق دك نك

 هلزنم ىلإ عجرف «ىنتعطأ اف كل تلق دق» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « هسأر ىلع بارتلا نحب لعخ

 مالسااهيلع لوسرلاب ءادتقا اهلبقي ملف , هتقدصب ركب ابأىأ م . ملسو هيلع هللا بص هللا لوسرضبقو



 أر هيض اه فا ضقب كيانات, قتلت كن اع وم د لاح

 2 هت 3 2 هذآ 3 2 -

 : ىناثلاو . مرح بجو ؛ برحلاب اورهاج اذاف : هيلا او>نجو ؛ 00 ا 0 دقف ءأ 2

 . مالسالا اورهظأ نأ دعب رفكلا اورهظأ مهنأ

 ريخأ ىلاعت هللاو « لوسرلاب كفلا ىلع مهقابطإ دارملا (اولاني ملامب اومهول هلوق امأو

 . مهدوصقم ىلإ اولصي لو « مبنع زرتحا ىتح كلذب مالسلا هيلع لوسرلا

 : ناثحب هيفف (هلضف نم هلوسرو هللا مانغأ نأالإ اومقنامو إل هلوق امأو

 مودق لبق اوناك نيقفانملا ءالؤه نأ : لوآلا : نيهجو لضفلا اذه ىف نأ (لوآلا ثحبلاإ)

 دعياو ؛ةمينغلا نوزو#< الو ليلا ,نويكرال ءشعلا نم كَنَص ىف ةدملا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هل نيبح اونوكي نأ مهيلع بجوي كلذو « ةلودلا اودجوو لاومآلاب اوزافو مئانغلا اوذخأ همودق

 هللا لوسر أف , ىلوه نمالجلل لق هنأ ىوور: اثار هل 35 لاك ا

 1  ىدتساف افلأ رشثع ىنثا هتيدب ملسو هيلع هللا لص

 ءىث كانهسيل هنأ ىلع هيبنت (هلوسرو هللا مانغأ نأ الإ اومقن امو) هلوق نا (ىناثلا ثحبلا)

 : زعاشلا لوقك اذهو ءهنم نومك

 اوبضغ نإ نوبلحي مهنأ الإ ةيمأ ىنب نم اومقتام

 - ةئالا ليتك

 بئاتكلا عارق نم لولف نم 0 يا

 دعل مهولق ف اطعتسا دارملاو ( (مهل اريخ يخ كي اوبوتي ناف) ىلاعت لاق مْ ؛ بيع مييف سي ل ىأ

 اوبات مهنأ امأف « ريخلاب اوزاف اوبات نإ مهنأ الإ رهاظلا ىف سيلو : مهنع ةميظعلا ةيانجلا تردصام

 نسالجلا ةيوت,ىف هولاقام انركذ دقو« ةدآلا ف للف

 باذع امأ (ةرخآلاو ايندلا ىف اهلأ اباذع هللا مهيذعي) ةبوتلا نع ىأ (اولوتي نإو إل لاق م“

 اوراص سانلا نيب مثرفك رهظ امل هنأ هب دارملا : ليقف ءايندلا ىف باذعلا امأو . مولعف «ةرخآلا

 امب لبقو . مهلاومأ مانتغاو مهجاوزأو مهدالوأ ىبسو مهلتقو ملاتق لحيف  برحلا لهأ لث
 لو نت)ضرإللا ىف مللامو) ريقلا باذع دارملا : ليقو . باذعلا ةكئالم ةنياعمو توملا دنع مهلاني

 . ريصنالو ىلو هعفني مل قح اذإ هللا باذع نأ ىنعي (ريصن الو

 نيحلاصلا نم ننوكنلو نقدصنل هلضف نرم اناثآ نيل هللا دهاع نم مهنموإل ىلاعت هلوق

 2-0 رش ١/م»
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 بيعيو ؛ نآرقلا هيلع لزني نيرهش كوبت ةوزغ ىف ماقأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىور : لوألا

 متانفلخ نيذلا انناوخإ ىف دم هلوقيام ناكن كل هللاو : ديوس نب سالجلا لاقف . نيفلختملا نيقفانملا

 لجأ : سالجلل ىراصن آلا سيق نب !ماعلاّتف ريما نم ريش نحنف ؛ انفارشأ مهنأ عم ًاقح حد ف

 رضحتساف ؛ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ كلذ غلبو . راما ن مرش تنأو « قداص ًادمحنإ هللاو

 قيدصت كيبنو كد بع ىلع لزنأ مهللا : لاقو هدب سماع عفرف «لاقام هنأ هللاب فاخ ؛ سالجلا

 « ةيآلا هذهىف ةبوتاا هللارك ذ دقل : سالجلا لاقف . ةيآلا هذه تلزنف ء بذاكلا بيذكتو قداصلا

 ىف تزن اهنأ ىور :ىلاثلا . هتبوت تنسحو ؛ سالجلا باتف ء ماع قدصو مالكلا اذه تلق دقلو

 ل لوما هي دارأو © لذالا اهنم رعالا نجرختل ةنيدملا ىلإ انعجر:نئل لاق امل ىنأ نب هللا دبع

 ءاخخ « ىبأ نب هللا دبع لتقب رمع مهف «لوسرلا ىلإ هغلبو كلذ مقرأ نب ديز عمسف . سو هيلع هلل
 نم امهدحأ التتقا نيلجر نأ ةداتق ىور : ثلاثا . ةيآلا هذه تلزنف « لقي مل هنأ فالحو هللا دع

 ع ىناي : 0 هللأ كدع ىدانف 2 ىنهجلا ىلع ىرافغلا رهظف 2 رافغ نم رخال ةنمبج

 تلد 2 كد  كلكأ كلك نق: لق اك الإ دمت لتمو انئمام هتلاو ؛ ؟اخأ ارضنا

 عئاقولا هذه ةيآلا نم دارملا نوكي 5 دعم 3 ىضاقلا لاق : فالحب لعجو 4 هّللأ ديعركناف 3 مالسلا

 ا عوملا غيص اهلك ة يالا رخآ ىلإ (رفكلا ةملك اولاقدقلواولاقام هللاب نوفلحي) هلوقنال كلذو

 . لصأألا فالخ « دحاولا ىلع عمجا ةغيص

 . نوقايلا هب ىضرو لفحم ْق لاق . دحاولا كلذ لعل - لبق ناف

 مث « لصأألا فراح هل يرو هن ٠ لإ لوقلا داتسإ نال رهاظلا قالخ اضيأ اذه. : انلق

 0 نم هعوجر دنع هلتقب | ره نيقفانملا نأ : ىورام ىلع ةيآلا هذه لمح نأ لرد لب : لاق

 نب رامع ناكو « ليللاب ةبقعلا نست اذإ ىداولا ىلإ هتلحار نع هوعفدي نأ اودهاعتر شع ةسمخ مهو '

 ةعقعقو لبالا فافخأ عقو ةفيذ> عمسف « ابقوسي اهفلخ ةفيذحو هتل-ارىلع ماطخلاب اذخآ رس

 امل مهن 1 رهاطلاو .اويرهف هللا ءادعأ 5 ميلا ميلا ٠ لاقف . نومثاتم موق اذاف « تفتلاف اللا ||

 3 0 ةلاسرلا ءاعداق عنصتلاو تّدكلا للا هويسنو هتوبنف اونعط دقق ؛ ضرغلاكلذل اوعمتجا

 : جاجزلا رايتخا لوقلا أذهو رفكلا ملك لوق وه

 مهب قلي فيكف « اويلسأ مهنإ : لوي نأ لئاقلف (مبمالسإ دعب اورفكو) هلوق امأف

 ؟ مالكلا اذه

 امل منال . برحلا ضيقنوه ىذلا ملسلا مالسالانم دارملا : لل: نايحلا نى بارما



 ١و ةيالاعرفكلا ةملك اولاق دقلو اولاقام هللاب نوفلح» ىلاعت هلوق

 ممالسإ رك رفكلا لك اق ناب 5 َنوُلَك

 انا ا ا نمد نور 3 0 يس رايس |ومهَو

 7 0 ةرخآلاو أي اندلا ف يأ ادع 2 دعي اووي نإ 1 ”٠

 «74» ريصن الو لو نم ضرألا ى

 . نيقيرفلا ىلإ عجار (مهلع ظاغاو)
 مالسلا هيلع لاق ,رهاظلاب كحي نأب لسو هيلع هللا لص لوسرلل نيبال ىلاعت هنأ (قااثلا لوقلا)

 مهعم ةبراخما تناكف٠ رفكحالا نورتو مالسالا نوروظياوناك موقلاو «رهاظلاب نكد

 «ةزئاج ريغ

 ىلعلديام ظفالا ف سيلو : دهجلا لذب نعةرابع داهجلا نأ حيحصلاوهو «تااثلا لوقلاو إل

 عم داهجلا بوجو ىلع لدت ةبآلا نأ: لوقف ندا رطل ناس داهجلا كلذ نأ

 رخآ ليلد نم فرعي امإ لب ؛ املع لديال ةيآلا ظفلف ةدهاجلا كلت ةيفيك امأف « نيقي رفلا

 نوكت نأ بحي رافكلا عم ةدهاجلا نأ ىلع ةلصفنملا لئالدلا تلد : لوقنف اذه تبث اذإو

 ىف هللا دبع لاق . اثلاث راهتتالابو ءايناث قفرلا كرتبو ؛ ةرات ةجحلا راهظاب نيقفانملا عمو « فييسلاب

 2 ههجو َّق 0 عطتسي ١ نف 2 ناسدللاب ةراتو 3 كاع ةرات لاق (نيقفانملاو نامكللا دهاج) هلوق

 ِ اناا | وطاعت اذإ 3 5 ودا ةماقإ ىلع نيف اك داهج نسحلا لمحو 4 بلقلابف عطتسي مل نف

 قلعت اذهل نارك الق ؛ انمي يل نه لن اع ةبجاو دحلا ةماقإ ل اس نسل ادعو ضان لاق

 لأ لجالا مأو 2 قف نو امإ 0 نبأ دح لل 2ع كاذ 0 لاق كدر .٠ لاق 2 34 قافنلاب

 ذأ 8 اوناك مالسلا هيلع لاوسرلا نمز َّق نك هيلع ماقي نم كلاغلا

 أمب اومهو مهمالسإ دعب اورفك و رفكلا ةملكاولاق دقلو اولاقام هللاب نوفلحب ل ىلاعت هلوق

 مه.ذعياولوت, نإو مهل اريخ كي اوبوني ناف هلضفنم هلوسرو هللا هانغأ نأ الإ اومقتن امو اولاني :

 («ر يصنالو ىلو نم ضرأألا ىف مهلامو ةرخآلاو ايندلا ىف اهلأ اباذع هللا

 مكنإ مهل ليق امل مث « ةدساف تاملكولاق : نيقفانملا نم اماوقأ نأ ىلع لدت ةبآلا هذه نأ معا

 اه رك لاوؤنلا ةحاسأ 813153 نورا اولاقام مهنأ اوفلحو ءاوفاخ تاملكلا هذه متركذ



 ةيآلا «نيقفانملاو رافكلا دهاج ىنلا اهمأاي» ىلاعت هلوق ١

 26 هز معا م هأ هع 2 0 2 2

 سيو منهج ماو امو مَعَ َنيقف اًنْكاَوَرا امك د دماج ىلا
 ر -_

 «»يريصملا

 نأ : لواألا : ناهجلو هيف( ميظعلا زوفلا وه كلذ) لاق ةثالثاا رومألا هذه ىلاعت ركذ املو

 لودصح امهلا مضنأو قاس لفض فيثكو ؛ ناحور ىولع فيطل ؛ نيرهوج نه قولخناسنالا

 تناك ةيناحورلا تاداعسلا لوصح اهيلا مضناو ةيناوسجلا 0 نا 00 ها

 وه كلذ نأ كشالو , هب ةقثاللا تاداعسلا ىلإ ًالصاو دسجلاو ءاهم ةقئاللاتاداعسلاب ة ”افحورلا

 معنتلاف مهلبق اوناكن يذلا رافكلاب اوهيشت مهنأ نيقفانملا هفص وف نييىلاعت هنأ : ىناثلا . . مظملازوفل

 زوفلا وه كلذ) لاق مث « نينمؤملا باوت فصو ةيآلا هذه ىف نيب ىلاعت هنإ مث . اهتابيطو ايندلاب

 . ايندلا تابيطب معنتلا نم رافكلاو نوقفانملا هبلطيامال ؛ ميظعلا زوفاا وه اذه نأ : ىنعملاو (ميظعلا

 ًادحأ طعت ملام انتيطعأ دقوىضزنال انلامونولوقيف ؟ متيضر لهو ةنجلا لهال لوي ىلاعت هنأأىورو

 ىناوضركيلع لحألاق . كلذنم لضفأ ءىثىأ و اولاق « كاذ نم لضفأ مكيطعأ امألوقيف « كقلخ نم

 ان يلع طوأ الف

 «ةبآلا ةلالدك ةينامسجلا نم لضفأ ةيناحورلا تاداعسلا نأ ىلع ثيدحلا اذه ةلالد نأ معاو

 . لماكلا هجولا ىلع هربرقت مدقت دقو

 (ريصملا سنب و منبج مماوأمو مهيلع ظلغاو نيقفانملاو رافكلا دهاج ىنلا اهمأاي ) ىلاعت هلوق

 تناكو , باقعلاعاونأب مهدعوتو ةثيبخلا تافصلاب نيقفانلا فصو امل ىلاعت هنأ انركذ انأ ملعاو

 فضو هبيقع ركذ مرجال « ديعولا عم دعولا ركذي ةيراج مركسا باتكلا اذه ىف ىلاعت هللا ةداع

 ةرم داع مث ؛ةيلاعلا تاجردلاو عيفرلا باوثلاب مهدعوو « ةبيطلاةرهاطلا ةفيرشلا تافصلاب نينمؤملا

 (نيقفانمملاو رافكلا دهاجىنلا امأاي) لاقف ةيآلا هذه ىف نيقفانملاو رافكسلا لاوحأ حرش ىلإ ىرخأ

 وه قفانملا ناف « زئاجر يغ كلذو نيقفانملا ةدهاجم بوجو ىلع لدت ةيآلا نأوهو ؛لاؤس ةيآلاىفو

 . هتدهاجمو هتبراح رحي ل كلذك ملا ناك ىتمو . هنا اب ع ؛:هرفك رتخز ئذلا

 . لاكشالا اذه ببسب الاوقأ اوركذ سانلا نأ ملعاو

 اذهو . كاحضلا لوةوهونيقفانملا عم لولا ظيلغتو رافكسلاعم داهجلا هنأ «لوآلا لوقلافإل

 هلوق رهاظ اذك و « اعم اههداهجب ىلا ىضتقي (نيقفانملاو رافكسلا دهاج 1 هلوق رهاظ نآآل ديعب



 و ةيالا «تانم وملاو نينمؤملا هللا دعو» ىلاعت هلوق

 عفنتسي ىلا عضاوملا ةيدوالا نانطي و . اهطسو اهنانطب : ىرهزاألا لاق « ةنجلا نانطب ندع تانج

 نمحرلا شرع اهفةسو ةنجلا ةبصق ىه : سابع نبا نع ءاطع لاقو ؛ نب اهدحاو ليسلا ءام ابش

 مينستلا نيع اهيفو اهلو> تانجلارئاسو : ىدحلا ةمعأوءادهنعلاو ءاسالاو" لشرلا ايفا كن

 كسملا نابثك مهماع لخدتف شرعلا تحن نم ةبيط حير بهتف بهذلاو توقايلاو ردلا روصق اهفو

 ال هي هل و جوربلا هلو> « ندع هل لاقي ارصق ةنجلا ىف نإ : ورمع نب هللادبع لاقو . رفذالا

 مالكلا لصاح لوقأو « ديهشوأ قيدصوأ ىنالا هلخديال : ةرح فال 1 ةسمخ باب لك ىلع باب
 راثالاو زابخاآلا هذهو.. ةنجلا قف نيعم عضومل مع مسا هنأ : امهدحأ : نالوق ندع تانج ىف نإ

 ىلا ندع تانج) هلوق ليلدب لع ندعو : فاشكلا بحاص لاق . لولا اذه ىوقت اهانلقن ىتلا

 (نمحرلا دعو

 ناكملاب نالف ندع كلوق نم ذوخأم ندعاا : ىرهزألا لاق ةنجلل ةفص هنأ (قاثلا لوقلاو إل

 مزلت نأوهو « اذك ناكمب نداوع نالفىنب لبإ تكرت : لوقت برعلاو . انودع ندعي «.هب ماقأ اذإ

 , هنم اهعيتمو: هيف نم اوكا ,قلخت ندلا ناكللا زهور ندلعملا هنو بال ينةلاو فل اك اناكل ل301

 . ندع تانج اهلك تانجلا : اولاق قاقتشالا اذبم نولئاقلاو

 هللا نم ناوضرو) هلوق ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا اهركذ ىباا ديعاوملا نم 4 ثلاثلا عونلاو)

 ىلع عطاقلا ناهربلاوه اذه نأ لعاو , هركذ فاسام لكنم ربك أ هللا ناوضر نأ ىنعملاو (ربكأ

 جاوتبالا نوكي نأ امإ هنال كلذو « ةينامسجلا تاداعسلانم ىلعأو فرشأ ةيناحورلا تاداعسلا نأ

 مالا سيا وأ ةينامسجلا تاذلاا نم ءىث ىلإ اضرلا كلذب لسوتي نأو « هنع ايضار هالوم نوكب
 اطم ىلا هب لسوتينأ ريغ نمهتاذل ةداعسااو جاهتبالا بجوب هنع ايضار هنوكب هيلعلب ؛ كلذك

 ناكولف ء دوصقملا كلذ نمالاح ىلعأ نوكياال ءىنثاا ىلإ ةليسو ناك ام نآل : لطاب لواألاو «رخآ

 برشلاو لك آلا نم ةنجلا ىف هللا اهدعأ ىلا تاذللا ىلإ هب لساوت نأ هللا ناوضر نما دوصتملا

 « دوصقملا:اجاهتبا تاذللا كلتب جابتبالا ناكلو . ةليسولا لوصح اجاهتبا ناوضرلاب جاهتبالا ناكل

 نوكب نأ بجوف .دوصقملاب جاهتبالا نم الاحلقأ نوكينأو دب الةليسولاب جابتبالا نأ انركذ دقو

 < كلذكس يل مالا نكل . ةببطلا نك اس 0 تانجلابزوفلانم ةبترم نودأو الاحلقأ هللا ناوضر

 نأ ىلع عطاق ليلد كلذو ءربك أو لجأو مظعأو ىلعأ ناوضرلاب زوفلا نأ لع صن ىلاعت هنآل

 : 0 كاداعسلا نهيق ربو لد امنا ورا تادلشلا

 . ةيآلا هذه ىف امهنيب هللا عمج اك اعم امبب رارقالا بوجو قالا حيحصلا بهذملا نأ معاو



 لا هّللأ 0 ىلاعت هلوق ليرات
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 ايف َنيدلاَح راممالا اتحكتنم ىرخب تانج تاّسوْلاَو تا 9 ا أ لعو

 وفل 1 2 0 8 00 كد ع تانج َّى ل 1 نكاسو

 7 ص 2 ه- ست

 7 ميظحْا

 نك اسمواهيف نيدلاخراهنآلا اهتحت نم ىرجت تانج تانمؤملاو نينمؤملا هللا دعو ب ىلاعت هلوق

 «ميظعلا زوفلا وه كلذ ربك ًاندتلا نق ناررضإر و نادع تانج ةببط

 ليبس ىلع ةيآلا هذه ىف هركذ لامجالا ليبس ىلع ىلو ألا ةيآلا ىف دعولا ركذ الل ىلاعت هنأ ملعا

 . ءايشاللا هذه ىه ةمحرلا كلت نأ ةيآلا هذه ىف نيب مث « ةمحرلاب دعو ىلاعت هنأل كلذو « ليصفتلا

 نيتاسبلا اه.دارأ ىلاعت هنإ لاقينأ برقأللاو (اهبف نيدلاخراجنألا اهتحت نمىر# تانج) هلوق اوأف

 نأ بحي فوطعملاو (ندع تانج ىف ةبيط نك اسمو) هدعب لاق ىلاعت هنأل رظانملا اطوانني ىتلا

 ىه ىتلا تانجلا مهرظانمو « ندع تانج ىف مهنك ذل نوكتق ؛ هيلع فوطعملل أرياغم نوكي

 ال ا ل ىلا ناذلا قر ىرخ ان: ندع اهنأيز اهقضاوت ةنئاف:ن وكنا: نيتانببلا

 ةاقالمو هزنتلا ل جال املا ناسنالا بهذي دق ىتلا نيتاسبلا ىرجم ةيراج ىهف ةرخآلا تانجلا

 ةفص ىف راثآلا باحصأ مالكرثك دق (ندع تانج ىف ةبيط نك اسمو) هلوق : اهيناثو . بابحالا

 الاف (ةببط نك اسمو) هلوق نع ةريره ابأو نيصحلا نب نارمع تلأس : نسحلا لاق . ندع تانج

 وه» ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ؛ كلذ نعملسو هيلع هللا لص لوسرلا اذ اهني ا تليع لقب

 « ءارضخ ةدرمز نم اتيب نوعيس رادلكىف ؛ ءارمح ةتوقاي نمأرأدنوعبس هيف ولالا نم ةنجلاىف رصق

 « نيعلا رولا نم :ةجوز شارف لك ىلع « اشأرف نوعبس ريرس لك ىلع ؛ اريرسز وعبس تدب لك ىف

 ىطعي « ةفيص ون وعبس تدي لك ىفو « ماءطلا! نم انول نوءبس ةدئاملك ىلع ؛ ةدئامز وعبس تيب لك ىف

 اهرت مل ىتلا هللا راد اهنأ سابع نبا نعو « عمجأ كلذ ىلع ىنأيام ةدحاو ةادغ ىف ةوقلا نم نمؤملا

 ملعأ ناك هناف هللا دنع نيبرقملا راد اهنإ : لاق سابع نبا اال نرد اق يلف لع رطخت ملو نيع

 اهؤانبام ةنجلا نع ىتتدح هللا لوسراي تاقدنع هللا ىضر ةريره ىلأ نعو « اراد هل تش نأ نم هللاب

 ردلا اهؤاصحو نارفعزلا امارتو رفذاأللا كسملا ابطالمو ةضف نم ةنبلو بهذ نم ةنبل» لاف

 : دوعسم نبأ لاقو «هبابش ىنفيالو هبايث ىلبتال « تومالب دوااوسؤب الب ميعنلا اهيف ؛ توقايلاو



 ال ةيآلا «ميكح زيزع هللا نإ» ىلاعت هلوق

 ظفل نيقفانملاف ركذ لف (ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤثملاو نونمؤملاو)نينمؤملا ةفص ىف لاق انههو

 (ءايلوأ) ظفل نينمؤم لا فو (نم)

 ىلع عرفتملامالاك عابتالا قافن نأىع لدي (ضعب نم مهضعب) نيقفانملا ةفص ىف هلوق :انلق

 كتلوال ديلقتلاببسب لصح ممرفكو عابتأللا قافن نال ؛كلذك هسفن ىف رمآلاو « فالسالا قافن

 تلص>حامتاف نينمؤملانيب ةلصاحلا ةقفاوملا امأ « ةداعلاو ةعيبطلاو ىوطلا ىضتقم ببسإ و ؛ راكألا

 لاق تسلا اذهل :ةيادحلاو. قيفوتلاو لالدتسالا ىف :دكراتعملا ببسي ليا ةداعلاو_لملا بسأل

 (ضعب ءايلوأ مهضعب) نينمؤملا ىف لاقو (ضعب نم مهضعب) نيقفانملا ىف ىلاعت
 « برقلا ةيالولا ظفل ىف لصالا نأ مدقت امف انركذ دقو ؛ ةوادعلا دض ةيالولا نأ ملعاو

 اذإ ءىثلا ادع رم ةذوحأم ةوادلعلا ةظفلإو «ةوادغلااوه :ةيالولا دسض؛نأب كلذ كك أتبو

 . هنع زواج

 ريسفتلا ىرجم ىرحيام هدعبركذ « ضعب ءايلوأ مهضعب نوكب نينمؤملا فصول ىلاعت هنأ معاو

 نوعيطيو ةاكزلانوتؤيو ةالصلا نوميقيو ركنملازع نوهنيو فورعملاب نورمأي) لاقف هلحرشلاو

 هللا هفصو ام ىلع قفانملاف « قفانملا نم نمؤملا زيمتي اهم ىتلا ةسنخلا رومآلا هذه ركذف (هلوسرو هللا

 موقي القفانملاو . هنم دضلابنمؤملاو ؛ فورعملا نع ىبنيو ؛ ركنملاب رمأي ةمدقتملا ةيآلا ىف ىلاعت
 تابجاولا رئاسو ةاكزلاب لخبي قفانملاو . هنم دضلاب نمؤملاو لسكلا نم عون عم الإ ةالصلا ىلإ

 ةعراسملاب هلوسرو هللا هرمأ اذإ قفانملاو « ةاكرلا نوتؤي نونمؤملاو (مه.ديأ نوضبقي و) لاق اك

 دارملاوهو . مهنم دضلاب نونمؤملاو . كلذي هللا هفصواك هريغطش و هسفنب فلختي هناف دابجلا ىلإ

 نيقفانملادعو امك هنأ نيب نينمؤملا تافص ركذ امل مث (هلوسرو هللا نوعيطيو) هلوقب ةيآلا هذه ىف

 مهمحريس كئلوأ) لاق كلذلف : ةرخآلا باوث ىهو ةلبقتسملا ةمحرلا نينمؤملا دعو دقف منهج ران

 مقتتأس كلوقىف ديعولا دكت اي ةغلابملاو ديكوتلل (هللا مهمحريس) هلوق ىف نيسلا فر> ركذو (هللا

 كيطعيفوساو-_ادو نمحرلا مل لعجيس) هريظنو « كلذ أطابت نإو ىنتوفتال كنأىنعي ءاموي كنم

 (مهروجأ مههتؤي فوس - ىضرتف كبر

 نموه زيزعلا نال بيهرتلاو بيغرتلا ىف ةغلابملا بجوي كلذو «ميكح زيزع هللا نإ إب لاق مْ

 هيضتقي ام ىلع هدايع رمأ ربدملا وه ميكحلاو ؛ةبوةع وأ ةمحر نم هدابع ىف هدارم نم عنمبال

 , باوصلاو لدعلا



 ةيآلا«ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونم وملاو» ل لاعت هلوق ا

 اس سوس ذأ روسو 2 222ه هد اس 02 مارت# همر © (ةهرئوإ مار و

 كوش وفور عملاب نو ماي تو 0 0 و

 م دن حرا ت2 ا ل ا

 كتلوأ هلوسرو هللاَنوعيطيو 5000 سا دا َنوُميقيَو ورك لا

 مم لس مع سا اسعا 5 . كل رار ل 8

 هلوقو ؛ ةدهاشم مهراثآ تيقب دقو ٠ برعلا دالب نم ةبيرق , ماشلا دالب ىهو . فئاوطلا هذهدالب

 . ماوقألا ءالؤه أبن مثاتأ ىأ « ريرقتلا وه دارملا نأ الإ مابفتسالا ةفص ىف ناكنإو مهي مأ)

 . فئاوطلا ءالؤه لكىلإ عجار وهو ( مهلسر مهنتأ ١ لاق مأ

 اوبذكف : ريدقتلاو « مالكلا ىف رامضإ نم دب الو تازجعملاب ىأ (تانيبلابإ) لاق مث

 . مك اله هللا لجعف

 كدا تادسلا نإ : ىعلاو (نورلظي مهسفنأ اوناكن كلو مهملظيل هللا ناكافإل لاق م“

 « مهئايبنأبيذكتت ىف مهتنلابمو ةحيبقلا مهل اعفأ ببسب هوةحتسا مهنآل هللا نم ايلظ ناكام مهلا هللا

 املالإو ملظلا لعف هنم حصيال ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذه تلد : ةلزتعملا تلاق : مهسفنأ اوملظ اوناكلب

 رفاكلاف رفكلا قاخنال ىلاعت هنأ ىلع لدي كلذو «ةتبلا مظيال هنأ ىلع لد كلذو . هب حدقلا نسح

 اذهو (نوملظي مهسفنأ اوناكنكلو) هلوق وهو ؛ دبعلا وه لظلا لعاف نأ ىلع لدو هيلع هبذعي م“

 . ءاصحالا نع ةجراخ ارارم باتكسلا اذه ىف هركذ ىم دق مالكلا

 نع نوهنيو فورعملاب نورمأي ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو ١ ىلاعت هلوق

 نإ هللا مهمحريس كئلوأ هلوسرو هللا نوعيطيو ةاكحزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقيو ركنملا

 كح ديرع هل
 هبيقع ركذ مث « ةثيبخلا لاعفالاو ةدسافلا لامعألاب نيقفانملا فصو ىف غلاب امل ىلاعت هنأ معا

 تافصب نيفوصوم نينمؤملان وك ةيآآلا هذهىف هدعب ركذ « ةرخآلاو ايندلا ف مهقح ىف ديعولا عاونأ

 نم مهل هللا دعأ ام عاونأ ةيالا هذه ىف هدعب ركذ مث 03 تافص دض ىلع ؛ ربلا لامعأ و ريخلا

 مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو) هلوق ىهف نينمؤملا تافص امأف ٠ ميقملا ميعنلاو متادلا باوثلا

 (ضعب ءايلوأ

 (ضعب نممهضعب تاقفانملاونوقفانملا)و ؟نيفقانملا ةفصو لاق ىلاعت هنأ ةدئافلاام : لبق ناف
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 ارث مهل 0-11 تآنيبلا ؛ ميلسر مهنا تاكفت ودل و نيدم

 2غ » نوملظي ا

 ءايبن"لا ىلع درلا ىف مهسفنأ اوبعتأ ثيح (نورساخلا مه كئلوأو) باقعلا ذأ نيوبفاعت لي ن وراخإدلا

 انندلا ىف باقعلا لوصح الإ و.. ةرجآلاو ايندلا ف.تاريخلا تاوف الإ هنم اودجو انف, لضراار

 راقكلا كتل وأ نأ نيب رافكلاكتل وأب نيكاملا ال 2 لاس ه2 1 لان هنأ د كمملا د ك1

 نيقفانملا .الؤه نم ىوقأ اوناك مهنأ عم ءراسخلاو ىزخلا الإو لامعألا طوبح الإ مهل لصحم مل

 نأ لاوأ ةحببفلا لاغالا دك 5 مهل نوكراشملا نوقفانملا ءالؤهف « مهنم املرار ل

 . ةرخآلاو ايندلا تاريخ نم نيمور ؛ةرخآلاو ايندلاباذعف نيعقاو اونوكي

 نيدم باحأو مهاربإ موقو دو وداعو حونموق مهلبق نم نيذلا ا مهأي ملأ + ىلاعت هلوق
 (نودلظي مهسفنأ اوناك نكلو مهملظيل هللا ناك اف تانيبلاب مهلسر مهتأ تاكفتؤملاو

 ءايبناألا بيذكتت ىفو ايندلا ىف ةبغرلا ىف نيمدقتملا رافكلاب نيقفانملا هبش ال ىلاعت هنأ ملعا

 مطوأف ؛ ةتسلا فئاوطلا ءال وه ركذف « مهنم نيمدقتملا رافكلا كئلوأ نأ نيب مهئاذيإ ىف ةغلابملاو

 . مهاع مقعلا يرلا لاسراب مبكلهأ ىلاعت هللاو داع : مهناثو ؛ قارغالاب مبكلهأ هللاو حون موق

 هللا مبكلهأ مهاربإ موق : مهعبارو . ةقعاصلاو ةحيصلا لاسراب مهكلهأ هللاو دوم : مهتلاثو

 . ذورمب غامد ىلع ةض 65 طلس ىلاعت هنأ رابخ الا ف ىور امبو « مهنع ةمعنلا بلس ببسب

 ميكلهأ ىلاعتهللاو ؛ ميه 2( عه أر !نبنب "كم لل ف نم من : لاقيو 2 نيدم بادحأ مثو بيعش م وف َ مهسمأخو

 راطمأو اه يقال حا ىلا لعج نأب هللا مبكلهأ طول موق تاكفتؤملاو « ةلظلا موي باذعب

 « بالقنالا ةغللا ىف كافتثالا ىعمو ؛ ل عمج (تاكفت ْوملا) ىدحاولا لاقو ؛ ةراجحلا مهيلع

 , تلقناف هلق ىأ كفتئاذ كةأ لاقي  اهلفسأ اهالعأراصف تملقن|ىأ « اهلهأب تكفتتا ىردلا كلتو

 لإ رف شارح دل نب : ," اذتثا ليقو « ىرقلا ةفص تاكفت وم اذ ريسفتلا اذه للعو

 ةتسلا فئاوطلا .الؤه ركذو (مبلبق نم نيذلا أبن مهتأي ملأ) ىلوألا ةيآلا ىف لاق ىلاعت هنأ معاو

 ن) ل3 ةراتو ,قاخلا نم رابخالا هذه اوس نأايءةرا ل ماتأ هنال كلذ لاق امتإو

 45 كر



 ةيآلا مة ردقلاىراهندلا ف مهلامعأ كح كتلاوأ» لاكن هلوق 0
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 . مربي ذعت ىف ةدايز رخآ عون هيلا مضيف كلذ عمو ؛ عاجيالاو ماليالا ىف مهبس- اهنأ : هباوجو
 هنوساقياموهو ؛ هنع نوكفنيالىذلا لجاعلا باذعلا (مقم باذع مهلو) هلوقب دارملا نأ: قاتلا

 . متاضفلا عاونأ نم ادبأ هنورذح امو ؛ مهنطاوب لع لوسرلا عالطا نهفوخلاو قافنلا بعت نم

 فاكلا اذهو « باطخلا ىلا ةبيغلا نم عوجر اذه نأ ملعاو 4( مكلبق نم نيذلاك ) لاق مث

 هلأ 2 ىلا مكلبق نم نيذلا لاعف أك متلعف : ءارفلا لاق : لوألا : اهوجو لمت وهو . هييشتلا

 ضبقو : فورعملا نع ىهنلاو ركنملاب مالا ىف مهلبق اوناك نيذلا رافكلاب نيقفانملا هبش ىلاعت

 نيقفانملا ءال وه نم ةوق دشأ اوناك مهنأب رافكتلا كئاوأ فصولاعت هنإ مث « تاريخلا نع ىديألا

 «متادل | باقعلا ىلإ اوبلقناو اودابو اوكله مث ايندلاب ةدم اوعتمتسا مث ءادالوأو الاومأ رثكأو

 5 مدنع ايندلا تاريخ ةلقو مكفعض عم متأف

 تاذل بلط لجال « ىلاعت هللا ةءاط نع مودع ىف نيففانملا هش ىلاعت هنأ «ىاثلا هجولاو إل

 « مهتالخم اوعتمتسامهنأبو دالوآلاو لاوهآلا ةرثكب ىلاعت مبفصو مث  رافكلانم مهلبق نمي ايندلا

 « بيصنو مسق اهنآل مسق : هل ليق اي« ريخ نم هلردق ٠ نايل لحام هو . تا كا[قداخلاو

 اي مكقالخم متعتمتسا نوقفانملا ا متن مهقالخم اوعتمتسا مهنأ ىلاعت ركذف « تبث ىأ بصن هنآل

 . مهقالخي كئلوأ عتمتسا

 نيقفانملا ق- ىف هركذ َ ةرم نيلواآلا ق> ىف قالخلاب عاتمتسالا ركذ ىف ةدئافلاام : لبق ناف

 . اثلاث نيلوألا ق- ىف هركذ مث ايناث

 نع مهنامرحو ايندلا ظوظح نم | وتوأ امب عاتمتسالاب نيلوآلا مذ ىلاعت هنأ هيف ةدئافلا : انلق

 هبشف داع مذلا اذه ىلاعت ررق الف « ةلجاعلا ظوظحلا كلت ىف مهقارغتسا ببسب ةرخآلا ةداعس

 هلزتلا ضر هني نأ دارأ نط نأ ؛اةلاثمرو هةغلاملا هل اهنيك ذناوكشر مهاحب نيقفانملا ءالؤه لاح

 تنأو « بجوم ريغ نم بذعي و مرج ريغب لتقي ناك« نوعرف لثم تنأ : هل لوقي هملظ حبق ىلع

 كتل وآل نيقفانملا ءالٌوه ةاشم ىلاعت نيب املو ء ديك أتال انهه ريركتلاف ةلاب و « هلعفام لدم لعفت

 نيقيرفلا نيب ةماشملا لوصح نيب «ةرخآلا بلط نع ضارعالا ىفو ؛ ايندلا بلط ىف نيمدقتملا

 : ءارفلا لاق (اوضاخ ىذلاك متضخو) لاقف . مهب ردغلاو ةيدخلاو كلل قو. ءاننال ا كيدكت اق

 . لعفلا هيلع لد فوذح ردصم ةفص (ىذلا)ؤ ؛ اوضاخ ىذلا مهضو ديري

 ببسب ايندلا ىف مهتانسح تلطب ىأ (ةرخآلاو ايندلا ىف مهلامعأ تطبح كنئلوأ 9 ىلاعت لاق م“

 مهنأ ببسب ةرخآلا ىفو « فعضلا ىلا ةوقلا نمو لذلا ىلا زعلا نم لاقتنالاو رقفلاو توملا
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 اردتم مادارا لوم تر و مكنم دشأ اوناك مكلبق نم نيذلاك مقم باذع مو هللا

 تطبحكئلوأ اوضاخىذلاك تضخو مهقالخ مكلبق نمنيذلا عتمتسا اك كقالخم متعتمتساف مهقالخ

 (نورساذلا مه كئلوأو ةرخآلاو ايندلا ىف ملابعأ

 هللا ةعاطب كلا مبكر تىلع هازاج ىأ « مهيسن هنأ تاقفانملاو نيقفانملا ف لبق نم نيب ال ىللاعت هنأ معا

 رانرافكلاو تاقفانملاو نيقفانملا هللادعو) لاققف , هيف رافمكلا ىلإ نيقفانملا مضو ديعولا اذه دك ]

 تكا ىقلا ظعأ نم ةدلخنا رانلا نأ كش الو (اهبف نيدلاخ ماهج

 نكم الو 6: انم غلبأ :ىثاالو مل ةيفاك ةبوقعلا كلت نأ : ىنعملاو (مهيسح ىهإل لاق مث

 . ابملع ةدائزلا

 نءللاو مذلاو ةناهالا ةديدشلا ةبوقعلا كلتب 5 ىأ هللا مهن :علور) لاق 5
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 ١ كاذاوانلاب ثاذسعلا نأ لع لدي دلو : الؤأروكذلا ردي انا ادن مئادلا مقملا

 ة«كاذعلا ندا "اعز كلذ عم م + نأ ىلع لدي ( (مقم باذع مهلو) هلوقو

 ابسح اهنوكو (مهبسح ىه) ةدلخما رانلا ىف لاق هنأأل . 0 اذه: :.لؤقي نأ نئاغلو
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 رمتساو قب مرجلا كلذ نأىع هيبنت هيفف ًاضيأو ؛ ظيلغلامرجلا كلذب ليلعتلاعقوف  ىلوألا ةفئاطلا

 [ لا را لزي ملو

 فورعملا نع نونو نكمل نر صضعل نم ميضحإ تاقفانملاو نوقف انملا ) لأ ا هلوق

 ( نوةسافلا مم نيقفانملا نإ مهيسنف هللا اوسن مهيديأ نوضبقيو

 مئانإ نأ نايب دوصقملاو « مهحنابقو مهحتاضف عا ونأ نم رخآ عون حرش اذه نأ معا

 نم مهضعب تاقفانملاو نوقفانملا) لاف ؛ ةثيبخلا لاعفاللاو ةركنملا لامعالا كلت ىف مروكذك

 دف امال دحاو انرعأ ى . كم انأو ىم تنأ . ناسنالا لوةيراك «قاغنلا ةقس ىف ىأ (ضدب

 الإ. حيبق لك هيفلخدي ركنملا ظفلو (ركسنملاب نورمأي) لاقف هليصفت ركذ مالكلا اذه ركذ املو

 كا] 022 6 ل فورت ظفلاو تورعملانع لوبدو لوم 00 نهه مظعالا نأ

 ليقو 0 ريح 06 ليق 0 مدي نوضيفيو سو هيلع هّللأ ىللص ل لا 1 ككحا 6 82

 بجاولا كرتب الإ مبمذيال ىلاعتهنألل برأ اذهوهللا ل بس ىف قافنإ و ةقدصو ةأكز نم بجأو ريخ لك نع

 ىطعملا نأ اذهىف لصالاو « داهجلا نع مهفلخت ىلع كلذب هبنو « داهجلا ىف قافنالا كرت هيف لخديو

 . هدد ضيق لق لخو م قل ليقف : ءاطعلاب اهبطسنو هدد دم

 هانلمحول انأل هرهاظ ىلع هؤارجا نكميال مالكلا اذه نأ ملعاو «مهسنف هللا اوسنإ) لاق 2

 ا ا عسو ىف سيل نايسفلا نال ءامذ هيلعاوةحتسا امل ةقيقحلا لع نايسنلا ىلع

 راص ىح ل امك مهنأ 0 5 كوالا 8 نيهحو نمد وهو 3 1 نم لد لف لا لاعت هّللأ

 مالكلا ع ىلع | اج 34 هنمح رو هنأوت ند مسن ةلزنمب مهر يص نأ مهازاخ ) قدما ةلزنمب

 هل كالابلاسا 51117 بف فكنا "ةلض ان ايتتنلا" ا ىاقلا (ابلم:ةقيشت" ةقيمشت ءااؤج وإلا هلؤقك

 نال ركذل كرت نع ةيانك نايسنلا لج ندتعانمإؤو , ناسخالاو ةمحزلاب مهرك ذ هللا كرت « هللا لع

 5 مزاللا نع ةيانك موزلملا مسا للدخل 2 2 ١ 0 ىمل نه

 . ملعأ هللاو . قسفلا ىف نولماكلا مه يأ (نوةسافلا مه نيقفانملا نإ ١ لاق 9



 ١و ةيآلا«ةفئاط بذعن كنم ةفئاط نع فعن نإ» ىلاعت هلوق

 «دحاو كو نانثا أرهتسا « ةثالث اوناكنيتفئاطلا نأ « نورسفملا ركذ (ةيناثلا هلأسملا)

 ٌفقخأ كحاضلا ند ناك ال. : نو رسملا لاقو“. نايزاملا ةياثلاو . كحاضلا لو لا ةفئاطااف

 عوجرلاو ةبوتلا دعب الإ رفاكلاا نع وفعيال ىلاعت هنأو « رفكلاب نيتفئاطلا ىلع مح ىلاعت هنأل

 ىلإ عجرو هنع بات ول امأ « رفكلا ىلع هرارصإ دعب الإ رفاكلا بذعيال ًاضيأو « مالسالا ىلإ

 ربخأ ىتلا ةفئاطلا نأو « مالس.الا ىلإ اوعجرو رفكلا نع اوبات مهنع وفعي هنأربخأ ىتلا ةفئاطلا نأ

 نعطلاىف غلابي مل امل دحاولا كلذ لعلو ؛ مالسالا ىلإ اوءجري لو رفكلا ىلع اورصأ مهبذعي هنأ

 كلذو : رفكلانع جورخلاو نام الل هقفو ىلاعت هنإ مث , هرفك فخ ركذلا ىف موقلا قفاوي لو

 كر ليلقتلا كاذ ةكربب هل ص هناف ليلقتلا َْق دمجيلف 2 لطاب لح ُْق ضاخ نم نأ لع لدي

 5 15لا ىلا

 ىدخ] نووكت نأ بج وف, هن تلثا 11 5 نام الخلا نأ تانا ىلا كت. لرلاق «ةئلاثلا ةلأسملا)

 نأ امنكمي ىذلارادقملا اهناأل , ةعامااهلصأ ةغللا ىف ةفئاطلاو : جاجزلالاق . ًادحاو ًاناسننيتفئاطلا

 (نينمّؤملا نم ةفئاط امهءاذع دهشيلو) ىلاعت لاق . ةمئاطلاب دحاولا ىمسي نأ زو< مث ءىثلاب فيطت

 اهيدحاولا ةفئاطلا :.لاقهنأ امنع هللا ىضرو سابع ن] نع دانس ءارغإا رو . ا

 هرضنو.اهذم راتحا نم.نأ ؛لوالا.: م وحو ةفئاطلاب دساولا صخشلا هي د |[ ىلا

 دعب الف «بناوجلا لك نمهنع تذن و هيلع. نفوطي هيلقب,هناكف دل ًارصان هتعاباذ نوكي لارزل هناق

 دحاولا ىلع عماظفل عقوت برعلا : ىرايناآلانبا لاق : ىناثلا . ببسلا اذهل ةفئاط دحاولا ىمسي نأ

 معن ىنعي (سانلا مل لاق نيذلا) لوقي ىلاعت هللاو « لاما ىلع ةكم ىلإ فالف جرخ :لوفتف

 لخدأ مث , ًافئاط اهلصأ نوكي د>اولا اهب ديرأ اذإ ةفئاطلا نوكتنأ دعبيال : ثلاثلا . دوعسم نبا

 . نيمرجب اوناك مهنأب ةيناثلا ةفئاطلل ًابذعم هنوك للع ىلاعت هنإ مث « ةغلابملل هيلع ءاحل

 ىدحاب صتخي بيذعتلاو « مرجلاىف اتكرتشا دقف « رفكلاىف اتكرتشا امل نيتفئاطلا نأ ملعاو

 كال ّق لصاح بيذعتلا انهار 3 زوال ةقاحلا ةلعلاب صاخلا محلا ليلعتو »ع نيتفئاطلا

 لصاخلا محلا ليلعتو « ىضاملا نامزلا ىف منع مرجلا رودص ىلع لدي (نيمرجم اوناك) هلوقو

 نومرج مهنأب كلذ لاقي نأ ىلوالا ناك لب ٠ زوحبال ةمدقتملا ةلعلاب لاحلا ىف

 مرج نم ىوقأو ظلغأ ناك ةيناثلا ةفئاطلا مرج نأ ىلع هيبنت اذه نأ هنع باوجلا نأ ملعاو



 ةيآلا «ةفئاط بذعن كم ةفئاط نع فعننإ» ىلاعت هلوق ١

 قلاع دع اورظ ناكر. سل قف ع انواع مل رن دل تدق < اج ريع ىعللا لجل رفكلا

 عنملا نال هب اورذتعي نأ نع هللا مهاهن هسفن ىف ًارذع كلذ نكي مل املف « ءازهتسالا كلذ ىلع مادقالا

 . مرجلا اذه عفد ىف رذعلا اذه اوركذتال ىأ (اورذتعتال) لاقف . بجاو لطابلا'مالكلا نع

 . ماكحأ ىلع لدي (مكناميإ دعب مث_ةك دق) هلوق (ةثلاثلا ةلأملا١

 لوالا كلا
 ةدمعلاو فافختسالا لع لدي ءازوتسالا ناألكلذو . هللا: رفك ناك فيك نيدلاب ءازوتسالا نأ

 . لاحم امهنيب عمجاو ناكمالا ىصقأب ىلاعت هلل مهظعت نايالا ىف ىربكلا

 ىناثلا مكحلا
 . بواقلا لاعفأ ىف الإ لخديال رفكلا ٠ لوقي نم لوق نالطب ىلع لدي هنأ

 كلاثلا مكحلا

 رفكلانأو لبق نم نيقفانم اوناكنإو « ةقيقحلا ىف رفك مهنم ردص ىذلا موق نأ ىلع لدي

 . الاخ الاح رفاكلا نم ددجتي نأ نكمي

 عبارلا مكحلا

 نوب انوناك نأ ادع دعت اع امإ ةرفكتلا نأ لف لد

 ؟ كلذب مهفصو حصي فيكف نيقفانم اوناك امل موقلا : لوقي نأ لئاقلو

 عرفك رهظ نو رع[ لاهو !:اةوفزهظأ ئذلا مكناميإ دعب مترفك دارملا نسحلا لاق :انلق

 . نابراقتم نالوقلاو « نيملم مهدنع تنك نأ دعو نيم دلل

 : لئاسم هيفو (ةفئاط بذعن مكنم ةفئاط نع فعن نإ ىلاعت لاق مث

 ىنعملاوبصنلاب ةفئاطو « لاذلا ساكو نونلاب (بذعنو فعن نإ) مصاعأرق ل وألا ةلأسملا)

 حتفو ء اهضو ءايلاب نوقابلاو ةفئاط بذعإ ةفئاط نع فعي نإ لوقي هنأ هسفن نع ىكح ىلاعت هنأ

 بحاص ىو 6 فياتاب ةفئاط بذعنو 4 ريك ذتلاب ا نع فعل نإ 4 هلعاف مل ملام ىلع ءافلا

 ريكذتلا هجولاو : لاقم“ , ثينأتلا عم لوعفملل ءانبلا ىلع ةفئاط نع فعت نإ « دهاجم نع فاشكلا

 ال16 ل 1 امل فنانلاب ترس لاقت الو .نتياذللب ارتي لوقت < فؤرطلا هيلا كيسا تأ

 ديلا وأ ب رع وهو, «كلاذك .تنأف ةفئاط محرت نإ : لق هن اك ىعملا نأ ك] تهذ هلعل ادهاع نأ

 . ثينأتلاب ةفئاط بذعتو ريكذتلاب ةفئاط نع فعي نإ ةماعلا ةءارقلا



 3 ةيالاءكناميإ دعب مثرفك دق اورذتعتال» ىلاعت هلوق

 «نؤزوتست متلك هلوسرو هتابآو هللابأ» هلوقب لوسرلا مهءاجأف ؛ قيرطلا عطقل بكرلا ضوخم اك
 : 0 هشو

 ىضتقي لوالاف « ءىزوتست هللابأكلوقنيبو « هللاب ءىرهتستأ كلوق نيب قرف (ىلو آلا ةلأسملا)

 بهلوقي هن اك« هللايف ءازبتسالا عاقيإ ىلع راكنالا ىضتقي : ىناثلاو . ءازهتسالا لمع ىلع راكتالا
 ىلاعت هلوق هريظنو هللا ىف ءازهتسالا عاقيإ ىلع تمدقأ فيك نكلو ءازهتسالا ىلع مدقت دق كنأ

 . لوذلل الحم ةنجلا رمخ نوكي نأ ىن لب «لوغلا ىن سيل : دوصقملاو (لوغ اهيفال)

 ءازهتسالا نأمولعمو . هلوسروهنايآوهللاب نوئزهتسي مهنأ مهنعىكح ىلاعتهنأ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 كفللاكتب ءازبتسالا وه هللاب ءاّريتسالاب ذازرلل] هذ رار فاو ل وأن نم هل دن دان نا

 رفاكلا ”ىرهتسي دق هللا ءاعسأ ناف» ء.اةّيا كفي ما ورش ال "د ارم ترك نأ ليتك : ىاثلا . لاك هللا

 .هللا مسا مظعتب نمؤملا مأف (للعالا كبر مسا حبس) ىلاعت لاق . اهدجميو اهمظعي نموملا نأ اي اهب

 (هللابأ) لاقي نأ عتتمي الف (هئاعسأ ىف نودحلي نيذلا ًاوروذو امم هوعداف ىسحلا ءامسألا هللو) لآقو

 مأشلا نوصح ذخأ ىلع دمج ردقي فيك : اولاق مل نيقفانملا لعل : ثلاثلا . هللا ركذبأ : داريو

 نم لاهجلا ضعب نإ مث « مييلع هرصنيو كلذ ىلع هنيعي هللا : نيماسملا ضعب لاق . اهروصقو

 ٠ كلذ دارملا ناكف ؛ ةدحلملاو لاهجلا تاداع وه اي هللا ةردق ىف حدقلاب أرعشم امالك ركذ نيقفانملا

 . مولعم (هلوسرو) هلوقو . نيدلا ىلع لديام رئاسو ؛ نآرقلا اهب دارملاف (هتايآو ل هلوق امأو

 . ءازيتشسالا ليش لهو زكماماز و ركدراعإ ةاوقلا نأ لعلب كلذ

 : لئاسم هيفو «طناميإ دعب مترفك دق اورذتعتال )ل ىلاعت لاق مث

 : نيلوق راذتعالا ظفل ىف ةغللا لهأ نع ىدحاولا لقن (لوألا ةلأسملا)

 :لاقج" تمر اذإ لزاتللا كود مط وق نموا ةرعازغا ةؤاقهنأ 4« لوألا لوقلا)

 ةلازإ لواحب رذتعملا فال . هنم راذتعالا ذخأو سردلا وه راذتعالاو ؛ رذتعم لون تزرم

 : قد

 اهنآل ةرذع ةفاقلل لاقي هنمو : عطقلا وه راذتعالا نأ ىبارعألا نبا كح «ىاثلا لوقلاوإ)

 رذعلاف ؛ تعطقن|اذإ هاي ا ترذتعالاقيو « عطقت ىأرذعتاهنال . ةرذع تيمسةيراجلا ةرذعو ؛ عطقت

 بنذلا رثأ وح نآل : نابراقتم نالوقلاو : ىدحاولا لاق « ًارذع ىمس موللا عطقل ايس ناكامل

 . نابراقتي موللا عطقو

 ىلع مادقالا نأ ىضتقي لقعلاو ؛ ًارفك ناكءازهتسالا كلذ نأ نيب ىلاعت هنأ ( ةيناثلا ةلأسملا)



 ةنآلا ع ىلقلت :و ضوخت انك امنإ نلوقيل مهن ا و لانت؟ءلوق ١

 2 2 ران 2 نإ 5 هر يل ا ا 7

 6112 دا اهو ماير عل ةَقئاَط بدع رت ةفئاط

 مهنأب ةفئاط بذعن متم ةفئاط نع فعن نرأ مكاميإ دعب 7 5010

 (« نيمرجج اوناك

 :؟لثاتم ةيآلا ْق

 نم الجر نأ رمع نبا ىور : لوآلا : ارومأ ةيالا لوزن ببس ىف اوركذ (ىلوآلا ةلأسملا)

 نعجأ الو انسلأ بذك أ الو ابولق بعرأ موقلا ءالؤه لثم تيأرام كوبت ةوزغ ىف لاق نيقفانملا

 تنال وتبذك : ةباحصلانم دحاو لاقف « نينمؤملاو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىنعي ءاقللا دنع

 لجرلا كلذ ءاخ . .هقبس دق نآرقلا دجوف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربخيل بهذ مث , قفانم

 لك ل كيف تدحتو علااك اعإ هللا لوسراب لاقف' ءةهنقان كف راذق ناكو هلا "لوس لإ

 هللابأ» لوي ملسو هيلعهللا لص هللالوسرو . بعلنو ضوخت انك امإلوقيناكو ؛ قيرطلا هب عطقن

 11 ؟ ةداتقو نسحلا لاق : فانا + هيلع هديزبامو هيلا تفتابالو «نوئزوتست تاك هلوسرو هئااإو

 , تاهيهاهروصقوامنوصحذخأيو نأششاا ىلع رهظي هارتأ مهنيب نوقفانملا لاق كوبت ىلإ لوسرلاراس

 ك6 كلاب كلذ ناك ام: ]ولاقت ذك و اذكت نولئاغلا متنأ : لاقو مهاعد هعوجر دنعف « تايه

 اولأس ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع نيفلختملا نأ ىور : ثلاثلا . بعلنو ضوخن انك امناو

 لاق هنأ سم ىبأ نعانيكح : عبارلا . لوقلا اذه اولاقف : مهفلخت ببسنعو نوءعنصي اوناك امع

 ىلع رذحلا اذه اورهظأ (مم.ولق ىف امب مهئبنت ةروس مهيلع لزنت نأ نوةقانملا رذحي) هلوق ريسفت ىف

 ليبسىلع كلذلقن مل: اولاق ؟ كلذ متلعف مل مهل لبق اذإ هنأ ةبآلا هذهيف 3 نا

 كلا ةنآلا هذه ةفرعم ىف ةجاحال 1 معا : دما ةعلس 00 انأ لجالل لب « نعطلا

 مه ربخأ انيق كار عسالاو قكطلا لئيس لع ادهاف امالك اًوركذ مهنأ ىلع لدن عاف تاباو را انته

 دالك ليبس ىلعال بعللا هجو ىلع كلذ انلق امإ اناب هنعا كا اوذاخ كلذ اولاق مهن 1 كرعمرلا

 ةلك نأ لعالذي اذهو "بعللا لجل الإ كلذ انلقام ىأ بعلو ضوخت انك امإ مهلوق كلذو

 ذئئيخخ نيثرهتسم اونوكبال نأ نيبعال مهنوك نم مزلي م كلذ نكي ١ ول ذإ رصحلا ديفت ءامإ»

 .'رذعلا اذه متيال

 ىتح رثك مث «نيطلاو ءاملا نم عئام ىف لوخدلا ضوخلا ىلدأ : ىدحاولا لاق : باوجلاو

 مالكلا نم لطابلا ىف بعلنو ضوخت انك انأ : ىنعملاو ؛ ىذأو ثيولت هيف لوخد لكل امسا را



 ١١ ةيآلا «أبعلنو ضوختانك امتإناوقيل مت اولا ىلاعت هلو

 هلوُسَرَو هتآيآو هلأ از لس ندرك انكاَمإ 1 ناوقيل مهلاس نو
 - 2 2و2 هرج هج | حاجا هل 0 روز

 نع فعل نإ مكنامإ لعل مكر فك دق دكا «0د 3 ةرهتلس متنك

 ىتريخأ ليربج نإد لاقو ؛ هل مدعو مهءامسأ سو هيلع هللا لص ىنلا ركذف . ًادحأ مهنم فرعأ مل

 ىت> هياحصأب دم لتاق برعلا لوقت نأ هرك أد لاقف « اولتقيل مها ثعبتالأ ةفيذح لاقف «كلذب

 «كلذ هللا انيفكي لب مهلتقي راصرفظاذإ
 ؟ لوسرلا ىلع ىحولا لوزن رذحب فيكف رفاك قفانملا : ليق ناف

 نيح .ازهتسالا هجو ىلع نوقفانملا هرهظأ رذخ ل لاق,:: لوألا: هوجو. هيف :اتلق

 نوبذكي نوقفاثملا نإكو ؛ىحولا نع هنأ نعدتاو اق لك كذب تاسلاو ةدلفلا هلع ل او

 ؛ هرورظ اورذح ىذلا مث رس رهظي هنأ مهملعي نأ هرمأو كذب هلوسر هللا ربخأف ؛ مهيب اف كلذب

 مهنأ الإ لوسرلا نيدب نيرفاكا وناكنإو مولا نأ : ىتاثلا . هانلق ام ىلع ةلالد (اوئرهتسا) هلوق ىفو

 عقوةبرجتلاهذهلف ؛ هنومتتكيو هنورمضي اسم ,هربخي ناكمالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ اودهاش

 دنع نم اقداص الوسر هنوك نوفرعي اوناك مهنأ : مصألا لاق : ثلاثلا . ممولق ىف فوخلاو رذحلا

 نأ هنيد ةعصو هلوسربو هللاب ملاعلافدعبي : ىضاقلا لاق . ادانعوادس> هباورفك مهنأ الإ « ىلاعت هللا

 عزاني ثحب راص بلقلا ىفىوق اذإ دسحلا نآل ديعب ريغ اذه : هللا ىلإ ىعادلا لاق . اهل اداحم نوكي

 اوناكمهنأ :سماخلا . كلذ نوقفانملا رذحيلىأ , رذحلاب سمالار ذهلا ىنعم : عبارلا « تاسوسحما ىف

 هيللعلزني نأ اوفاخ تيسلا انهلف « كفئاخت كاشلاو ,. اهداف نيعطاق !نوناك ام واةتورن هو نك |

 :نينمؤملل (مهثبنت)و (مهلع) هلوقىف ريمضلا : فاشكلا بحاص لاق مث ؛ مهحضفيام مهرمأ ىف

 تلزئاذإ ةروسلان أل , نيقفانملل اهلك رئامضا! نوكتنأ اضيأ زوحيو نيقفانمال(مهمواق ىف) هلوق ىفو

 تيك مهبولقىف 3 لوقت امناكةروسلانأ (ممولق ىف امب مّنت) ىنعمو « مهيلع ةلزان ىهف مهانعم 2

 . مهربخت اهناكف ةرهاظ ةعاذإ مهرارسأ عيذت اهنأ ىنعي « تيكو

 ىأ (نورذحتام جرخم هتلانإ : اولمعا لقو) هلوقك ديدهت سأوهو «اؤزهتسا لقإلل لاق م“
 هلعاف ناكف :؛ همدع دعب لصح اذإ ءىثلا ناف . دو+ولا ىلإ هجرخ هللا ناف : هنورذحت ىذلا كلذ

 . دوجولا ىلإ مدعلا نم هجرخأ
 متتك هلوسرو هتابآو هللابأ لق بعلنو ضوخ انك اس ناوقيل مهتاأس نئلول ىلاعت هلوق

  - 1١رخ -١5«



 ا ا ل 0 0

 أ 2 ريل 6١ قص 11 0 - 26 يه

 26 م سواح هنا مك هرم سال هم

 0200 جرح هللا دإ نأ

 : ٍلسم وبأ لاقو . ةفلاخملاب هللا ءايلوأ دح ريغ دحف ريصي ىأ (هللا دداحب) ىنعمو « هقشريغ قش ىف

 براحب ليقو ؛ هللا فلاخي : تارابع انهه نيرسفنلل مث  حالسلا ديدح ديدحلا نم ةذوخأم ةداحما

 . هللا داعي ليقو . هللا دناعي لبقو « هللا

 هانعم : ىتاثلا . منبج ران هل نإ وس: دقتلا ؟لواأللا : ةولوةفو 5-0 هل نأف ال لاق مث

 هنأ اوماعي ملأ :ريدقتلاو ء فوذحم(نم) باوج لوقن نأ ثلاثلا . ديكوتللرركست نإو ؛ ماهجران هلف

 فانئتسالا ىلع (نإ) رسك زوحيو : جاجزلا لاق . منهج ران هل ناك كلل هلوي رو هللا دذإك نم

 ملهوبأ لاق . ةدوجومرسكلاب ةءارقلا نأ هريسفت ىف ىعكلا لقنو . حتفلاب ةءارقلاو ءافاا دعب ند

 زاجخ «رهدنع مانبجلا ىمستر عقلا ةديعبلا رّثبلا نأ برعلا نع نوك .ةغللا لهأو « رانلا ءامسأ نم منهج

 : مادا: القل ل ل كا دفنا مو طفلا اذه نق ةدوعأم نوكت نأ ةهج ىف .:

 هادا او ساوز ىلاعت هلوقلا» لوأ انه مدنلاو ءءايحتسالا ىعمو مدنلا ىعمم نوكي دق ىرخلاو

 (تادبلا اورام

 هللا نإ اؤزهتسا لق ممولق ىف اب مهئنت ةروس مهيلع لزنت نأ نوةفاذملا رذحي) ىلاعت هلوق

 «نورذحام جرخ

 عمتجا نسحلالاق نيةفانملا بولق ىف ع ترا هرداظإ هل ةررس نرد ار لا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ليربج ربخأف ٠ قافنلا نه صأ ىلع نيقفانملا نم الجر رشع انثا

 اوفرتعيلو اوهوةيلف : تيكو تيك ىلع اوعمتجا ًاسانأ نإ» مالسااو ةالصلا هيلع لاقف ؛ متاع !

 نالفاي مقد كلذ دعب مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءاوموقي ملف «مهل عفشأ ىت> مهبر اورفغتسيلو

 بيطأ رهآلا لوأ ىف تنك انأ نآلا» لاقف رفغتسنو فرتعن : اولاق مث مهيلع ىنأ ىتح «نالفايو

 ىتح لوقي لزي ملف «ىنع اوجرخا ىنع اوجرخا ؛ ةباجالا ىف عرسأ ناكهللاو « ةعافشلاب ا
 ىلع هلفقو كوبت نم مالسلاو ةالصلاهيلع لوسرلا عوجر دنعنإ : مصآلا لاقو : ةيلكلاب اوجرخ

 مهيلالسرينأ هرمأو ةملظم ةليلىف نيمثلتم اوناكو « ليربح هربخأف هب اوكستفيل الجر رشع انثا ةبقعلا

 لاقف «موقلانم تف رعنم»لاقم « مهاحنىت> اهبرضف كلذب ةفيذح هاف ؛ مهلحا ور دوجو برضي نم



 ١ ةيآلا«هلوسرو هللا دداحت نم هنأ اودلعي مأد ىلاعت هلوق
 هد دسسسسلا

 21 22- ه-_- ه-أ راس واس و

 كَ ف ادلاخ م نوح ران ذل نق هاوس دندن دداح : نم هنأ وياتمألا
 26م مح 6 6

 « 11 ميم ترا

 «هلهأ ىفقملا عضو»لاقو كلذ مالسلا هيلع لوسرلا عمسف . دم ىلإ بوتأالو هللا ىلإ بوتأ ىنإ

 : هلوقك دحاولا ركذب تك اف امهوضرب دارملا نوكي نأ زوحي : ثلاثلا

 تاع ئأرلاو ضار كدنع " اذ كنأو انذع [4 د
 اذهلف ؛ هللاالإ هماعي ال بلقلا صالخإو « ىلاعت هللاوه رئامضلاو رارسألاب ملاعلا نأ : عبارلاو

 هللا اضرل ًاقباطم لوسرلا,اضو نوكيرنأ حم ا11 : سفرنا  كدلا ها زان 2 ا

 هلاجإو دير ناسحإ : لاف 6 اهدح) "د ءانكا ذأ عقو امهنيب ةفلاخلا لوصح عنتماو ىلاعت

 (نينمٌّوَماوناكَنإ) هلوةوكلدك هلوصرو هوضربن] ىحاهللاو : ردكلا سداسلا نرحل ىد

 لوسرلان يد ةحصب نيملاع اوناكمهنأ : ىاثلاو . اوعدا ام ىلع نينمؤم اوناكنإ : لوآلا : نالوقديف

 ةيآلا ىفو (نينمؤه اوناكنإ) ىلاعت لاق ىنعملا اذهلف « ًادانعو ًادسح رفكلا ىلع اورصأ مبمنأ الإ

 لوق لطسو . بلقلاب قيدصتلا هب نرتقي مام 5 ناكألا راهظاب لصح ال هللأ اضو نأ ىلع ةلالد

 . ناسللاب لوقلا الإ سيل نامبالا نأ نومعزب نيذلا ةيماركلا

 كلذ ايف ًادلاغ منهج ران هل فنرأف هلوسرو هللا دداحي نم هنأ اويلعي ملأ) ىلاعت هلوق

 ( معظعلا ىرخلا

 كوبت ةوزغ نع اوفلخت نيذلا نيةفانملا لاوحأ حرش « ًاضيأ ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ ملعا

 : لئاسم ةيآلا ىفو
 ةدم هميلعت ناسنالا لواح نمل باطخ (معَت ملأ) هلوق : ىناعملا لهأ لاق (ىلوآلا ةلأسملا)

 امو «ةديدملا ةدملاو ةليوطلا تاعاسلا هذهدعب ملعت ملأ : هللاقيف ملعي مل هنإ 2 ملعتلا كلذىف غلابو

 ةيصعمنعريذحتلا هتاياهن ترثك و. مهعم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر كم لاط هنآل كلذ نسح

 نأ : ىنعملاو «نأشلاو مالا ريمض (هللا دداحت نم هنأ) هلوق ىف ريمضلاف « هتعاط ىف بيغرتلاو هللا

 ادب اكلذ(نأ) ةملك دعب ركذ ول هنأ وه ريمَصلا اذنه ةئافلاو . '"اذكو ذك ناشلاو رمآلا

 كلذل ليومتو مظعت ديزمبجوأاذكواذكن أشااوممأالاتلقاذإامأف . عقو ريثك هل نكي مل ربخلاو

 . ةفلاخلاو ةاداعملاو ةبناجلاك ةدداحملاو . هتفلاخ ىأ هتدداح:ثيللا لاق(هللادداح نم)هلوقو . مالكلا

 راض ىأ”ةقانقا## لودك" تلح ]ع نأ ق”راذ نأ انو نذل داخل ىنمزو هذكلا ند هناقنشاو



 ةيآلا «كوضريل مكل هللاب نوفلحي» ىلاعتهلوق 1

 2 زج ع ل ل 0 هر 1 ٍِ 0

 اوناك نإ هوضري نأ قحأ هلوسرو هللاو مكوض ريل مل ٠ هللأب و

2 - 

 «11؟ »ينام وم

2020 

 هنسحتسا دق ناكنإو « فلكتلا ديدش هجولا اذهو « ةثالث م ىأ (ةثالث نولوقيس) ىلاعت لاق

 ؛ اي فكاولا

 , ةمحرو ريخ نذأ : ليق هنأأك (ريخ) ىلع افطع رجلاب (ةمحرو) ةرمح أرق (ةسماخلا ةلأسملا)

 : ةمحر لاو ريخلل ايس نوكي ل ا

 ل و وف حر | 121 ةذئان [ئىأن ني منكر اإل كاف

 هلوق ىف اك « ريخلا ركذ بيقع ةمحرلا ركذ زاجل « ةمحرلا وه ريخلا ماسقأ فرشأ نآل : انلق

 نع فوطعملا دعابت هناألل ةديعب ةءارقلا هذه : ديبع وبأ لاق (لاكيمو ليربجو هتكئالمو) ىلاعت

 هليقو) أرق نم نأ ىرت الأ . فطعلا ةعحص نم عنمبال دعبلا : ىسرافلا ىلع وبأ لاق . هيلع فوطعملا

 . هليق مٍلعو ةعاسلا ملع هدنعو : هريدقت (ةعاسلا مع هدنعو) هلوق ىلع هلمحب امإ (براي

 ؟ بصنلاب (ةمحرو) ماع نبا ةءارق هجوأ» 0 ناف

 ريخ نذأ) لنا كدلك لإ نذأ لة ةمحرو : ريدقتلاو « فوذح اهللعم ةلع ىه :

78 0 

 («نينمؤم اوناكنإ هوضري نأ قحأ هلوسرو هللاو 55 مكل هللاب نوفلحي) ىلاعت هلوق
 ىلع ءانب اذه : ليق . ةبذاكلا نيهلا ىلع مبمادقإ وهو نيقفانملا لاعفأ حنابق نم رخآ عون اذه نأ ملعا

 نيقفانملانم طهر ىف تلزن : ليقو . كل نوفلحي مث هيف لوقلا نؤيسيو ىنلا نوذؤي ىنعي « مدقتام

 | مل واوورذتعا و هوتأةتتدملا ىلا ملسوهيلع هللا لصهللا لوسر عجر املف ؛ كويت ةوزغ نع اوفلخت

 « مهنيميينينمؤملا اوضريل « مهنع ىكحام اولاقام مهتأ ىلع اوفلح مهنأ : ىنعملاو « ةيآلا تلزن مهيفف

 هلوق هريظنو « هفالخنورستسيام راهظابال ؛ ةبوتلاو صالخالاب هللا اوضري نأ بجاولا نم ناكو

 (انمآ اولاق اونمآ نيذلا اوقل اذإو)

 ركذيال ىلاعتهنأ : لوالا : هوجوهيففلوسرلا ركذو هللا ركذ مدقتدعب «هوضربإل هلوق امأو

 تاعاطلا عيمجي دوصقملا نأ : ىناثلاو . هل اهظعت ركذلاب درفي نأ بحي لب ؛ لمجيلا ركذلاب هريغ عم

 : لاقو . هتوص عفر رافكلا نر ءاانتطعاا و: نأ "ئوازلاو“. هرا ذ ىلع رصتقاف : هللا وه تادابعلاو



 اى ةيآلا«مكنم اونمآ نيذلل ةمحرو»ىلاعت هلوق

 ىنملاو ؛ مهلوق نيشمؤالا لسي هنأ ىنعملاف (نينءؤءلل نمؤيو) هلوق وهو «ىناثلا امأو)

 باقلا ياس هنوكح ىفاني اذهو ؛ لوقلا كلذ محل لس ؛ دحاو لوق ىلع اوقفاوت اذإ ممنأ

 . رارتغالا عيرس
 ؟ ماللاب نينمؤملا ىلإو ءابلاب هللا ىلإ نامبالا ىدع مل : لبق ناف

 . ءايلاب ىدعف ؛ رفكلا ضيقن وه ىذلا قيدصتلا هنم دارملا هللا ىلإ ىدعملا نامبالا نآل :انلق

 امو) هلوقىفاك ماللاب ىدعتيف مطول ميلستااو مهنم عامتسالا هانعم نينمؤملا ىلإ ىدعملا ناميالاو

 (نولذرالا كعبتاو كل نموتنأ) هلوقو (هموق نم ةيرذ الإ ىسوم نمآ اف) هلوقو (انل نمؤمب تنأ

 )م نذآ نأ لبق هل متنمآ) هلوقو

 ىرحي هنآل ةيريخلا بجوي اضيأ اذهف (ركنم اونمآ نيذلل ةمحرو) هلوق وهو «ثااثلا امأو)

 لكذنأ تبثف « كراتسأ كته ىف ىعسي. الو ٠ مكنطاوب نع شيتفتلا ىف غلابي الو « رهاظلا ىلع ك »ا

 نبب ةمحرلاو ريخلل ايس هنوك نيب املو (ريخ نذأ) هنوك بجوي ةثالثلا فاصواألا هذه نم دحاو

 مهنوك عممبيلا ةمحرلاو ريخلالاصيإىف ىعسي ناكاذإ هنال يللا باذعلا بجوتسا هاذآن م لكذأ

 كش الف « رورشلاب هتاريخو ةءاسالاب هناسحإ نولباقي كلذ دعب مهنإ مث « ىزخلاو ثبخلا ةياغ ىف

 . ىلاعت هللا نم ديدششلا باذعلا نوةحتسي مهنا

 . هوجو هيفف نيتملكلا ف نيونتلاب (ريخ نذأ) أرق نم ةءارق امأ (ةعبارلا ةلأسملاإ)

 ىذلا دسافلا نعطلا اذه نم مك ريخ قحلل ةعماس ةيعاو نذأ لق ريدقتلا «لوالا هجولا إل

 ةمحرو نينمؤملل نمؤيو هللاب نمؤي) هلوةوهو « نعطلا اذه داسفىلع لديام هدعب ركذ مث ءنوركذت

 تركو هيف نعطلا زوجي :فقيكلق #تافطلا هاذ, انزع ود ناك نو نال (ركنما| ونمأ نيذلل

 ؟رارتغالاعيرس بلقلا لس هنوكب هفصوزوجب

 ةقوضروو ندا وو د كم كل ريخ نذأوه : ريدقتااو ؛ ًادتبمرمضي نأ (ىناثلا هجولا)

 ةفصلا هذه ملءج فيكف مكتالاهج نر. لفاغتيو ؛ هريذاعم لبقي هلال ؛ مكقح ىف هب ريل

 ؟ هح ىف انعط

 ءادتبالاب ًاعفر ناكنإو (نذأ) لاقف . رظنلا بحاص ورك ذ فاكتم هجو وهو ( ثلاثلا هجولار)

 مكل ريخ وهف انذأ ناك اذإ ىأ ريخ انذأ وه لق هليوأتو لاخلا ىلع بصن هعضوم نكل رهاظلا ىف

 هنأ الإ مكل ريخ ًاظفاح رك لا وه نأ رب عل ةريخ هاج ذنب ف ريظنو « ؟ريذاعم لبقي هنآل
7 

 . ريثك نآرقاىفءوه»راهضإو ركل ريخ ظفاحوهو ؛ هريدقت ادتبملان اكمل احلا عضو افوذحم ناك امل



 ةيآلا «هللاب نمؤي مكلريخ نذأ لقد ىلاعتهلوق 2

 0112 ندر هع ركب ىأك و ٠ 2, نجلا ديعو تعال ةناؤزبف مصاع أرق ة (ىلوألا ةل 0

 ريخ مكقدصيو 0 لبقي كل ل ندهن نول وةك ناك نإ : ريدقت ىلع « نين ونم نيعوف مم

 عفان أرقو « رش نذأ ال « ريخ نذأوه ىأ « ةفاضالاب (ىكلريخ نذأ) نوقابلاو , كبذكي نأ نم كل

 . رفظو قنع لثم ناتغلامهو مضااب نوقابلاو ؛ نآرقلا لك ىف لاذلا هتنك اس (نذأ)

 هللا ىلص ىنلا اوركذ « نيقفانملا نم ةعامج نأ : هنع هللا ىضر سابع نبا لاق «ةيناثلا ةلأسملا

 لاقذ «لوقنام هغلم أ تفاح اأو اولعفتال مهضعل لاَقف . 0 دل اك ملسو هيلع

 , ةعماسزذأد مام: و : انلوقلبقيف ءانلقامانأ فلحنو هيلا بهذن مث ءانئشام لوقن لب ديوسنب سالجلا
 ءاش ثمح هفرص ءاشنم . نذأ الإ ل جرلااذهاهنولوةينوةفانملاناك: نسحلالاقو . ةيآلاهذه تلزنف

 ريما نمرمث نحنف « أقح دم لوةيامناكنإ هموقل لاق . مهنه الجر نأ مصآلاىورو . هل ةميزعال

 كلذ سو هيلع هللا ىلص ىنلا غاب مث , كرامح نمرشأ كنإو قحل هنإهللاو لاقف « هنأ ما نبا اهعمسف

 . هلوق قفو ىلع ةيآلا هذه تازنف ؛ كنقدصيل هل تفلحو هتيقل ولو نذأ دمت امنإ مهضعب لاف

 هركشأل هللاو ىلع نقلا مي ظعل مالغلا اذه نإو « مويا لبق طق ملسأ ل هللا لوسراي لئاقلا لاقف

 لوسرلل ةجح نوكتل 0 اوناكىتلا مرفك هوجو نيقفانملا نع ىلاعت هللا رهظأ م هأألا لاق م

 (تاقدصلا ىف كريلي نم مهنمو) لاقف . اورجزنيأو

 رابخاللا نم كلذ ريغ ىلإ (هللا دهاع نم مهنمو) لاق مث «ىنلا َنوْدوي نذلا مهنمول لاق مث

 :؟هللا دنعأ نم مح ايرنا هنؤك لع لكالد كلذ: لك قا تباويخلا نع

 ءاذيالا كلذ رسف مث « ىنلا ىذؤي نم نيقفاملا نم نأ كح ىلاعت هنأ لعا 4ةثلاثأ ةلأسملا )

 عيرسبلقلا ميلسوه لب ؛ روغدعبالو ءاكذ هل سيل هنأ هنم مهضرغو ؛ نذأ هنأ ىنلل نولوي مهنأ

 لعج : لاقي نيعلاب ىمسي سوساجلا نأ ع نذأ هنأب هومع ببسلا اذهلف« عمسي أم لكب رارتغالا

 اخرا اذنك د ةومتلا اك طقس نر البلا : نع انلع نال

 ركل ريخ هنكل 0 به :ريدقتلاو (5ل ريخ نذأ لقال هلوقب هنع باجأ ىلاعت هنإ مث

 نمؤي) هلوقب (ريخنذأ) هنوك نيبمُث ء لدع دهاشو قدصلجر نالف لاقي املثم (ريخنذأ) هلوقو
 ةالصلا هيلع هن وكل ةبجوملاك ةثالثلا هذه ىلاعت لعج (كنم اونمآ نيذلل ةمحرو نينمؤملل نمؤيو هللاب

 . ةيريخلا كلتل ىتاعملاهذه ءاضتقا ةيفيك نيبنلف (ريخنذأ) مالسلاو

 هللانمفئاخلاو « هللا نم ًافئاخ ناك هللاب نمآ نملك نالف(هللاب نمي ) هلوق وهو ( لوألا امأإ)

 , لطابلاب ءاذيالا يلع مدقيبال



 ١١ ةيآلا «نذأ وه نولوقيو ىنلا تدع نيذلا مهتمو» ىلاعتهلوق

 هزه هزت هدا ع هنا[ للا راس يا 2 قو نيكس هلا اع

 هنلأب نمي مريخ نذأ لف نذأ وه تولوقيو ىنلا توذؤي نيا م م

 امس ١ تي

 5 كتاصا ١ 22 5 ل ترا سا هنا سصأ م ماكاو اس لس أذ هربو رن هر

 محل هللا لوسَر َنوُذْوي نيذلاو مكنم اونمآ يدل حو نينمؤملل نمي و

 مث 2 ملك سَ

 3 ١ 22 ملأ باذع

 قافتالاب زئاج ريغ كلذف لماعلا ىف ةيلكلاب هعضوامأو « لماعلار يغ ىف زوجبامنإ اذهف طقف فانصأللا

 سداسلا مكملا

 ىلإ ةاكرلا فرص ىلوآلاو ةتسلا فانصاللا هيفف « نامزلا اذه ىف نادوقفم ةفلوملاو لماعلا نأ

 هأزجأ كلذ لعمي مل نإ امأ , طايتحالا ىف ةياغلا هنآل ؛ ىعفاشلا هلوقيام ىلع ةتسلا فانصألا هذه

 هاذي ام لع

 عب اكل مكملا

 زوحيال هنأ ىلع تلد رابخألا نأ الإ ٍلسملاو رفلكلا لوانتي (نيك اسملاو ءارقفلل) هلوق مومع

 . نيماسم اوناكاذإالإ مهريغو نيك اسملاو ءارقفلا ىلإ ةاكرلا فرص

 لاق (هللا نم هضيرف) لاق . ملاوحأ حرششو ةيناعلا فانصألا هذه ركذ امل ىلاعت هن هنأ لعاو

 ضرف : هلوق ىرجم راج ءالؤل (تاقدصلا ام:إ) هلوق نآل , ديكو تلا بع بوصنم (ةضيرف) جاجزلا
 ملسو هيلع هللا ىللصىنلا نعو ؛ رهاظلا اذه ةفلا نع رجزلاك كلذو « ةضيرف ءالؤل تاقدصاا هللا

 اهتمسق ىلو”ىتح لس ىنالو برقم كلم اهالوتي نأ ةاكزلا ةمسقب ضري مل ىلاعت هللا نإدلاق هنأ

 . فانصأألا هذه نع ةاكرلا جارخإ ميرحت تاديك أتلا هذه نم دوصقملاو «هسفنب

 حلصألا بوصآلا وهام الإ عرشيال (ميكح) حلاصملا ريداقمب ملعأ ىأ 4( ميلع هللاوإإل لاق م“

 : لعأ هللاو

 نمؤيو هللاب نمؤي مل ريخنذأ لق نذأوه نولوقيو ىنلاذوذؤ. نيذلا مهنمو إل ىلاعت هلوق

 ملأ باذع مه هللا لوسر نوذؤي نيذلاو كم اونمآ نيذلل ةمحرو نينمؤيلل

 ٍنذأ هنأ هللا لوسر ىف نولوقي اوناك مهنأ وهو نيقفانملا تالاهج نف.رخآ عون اذه نأ ملعا

 : لئاسم ةبآلا فو « مذلاو نعطلا هجو ىلع



 ةيآلا «هللا ليبش ىفو نيمراغأأو» ىلاعت هلوق 9

 هركذ نسحب امنإ (ءارقفلل تاقدصلا ام:إ) ىلاعتهلوق نأ : ثلاثلا . هوجولا رئاسو مزيبحتو ىتوملا

 قبس ىتلا تاقدصلاو « هيلا مالكلا اذه فرصني ىتح اهماسقأو تاقدصلا كلت ناب قبس دق ناك ول

 : اهلا مالكلا اذه فارصنا بجوف ةبجاولا تاقدصلا ىه ا!مليصفتو اهنايب

 ىناثلا مكملا

 ليلدلاو « هلبق نم ىلي نمو مامالا اهتقرفتو اهذخأ ىلوتب ةاكرلا هذه نأ ىلع ةيآلا هذه تلد

 لماع نم تاوكزلا هذه ءادأ ىف دبالهنأ لع لدي كلذو ءاهيف هس نيلماعلل لعج ىلاعت هللا نأ هيلع

 ذخأي ىذلا وه مامالا نأ لع صنلا اذه لدف « تاوكزلا ذخال مامالا هبصن ىذلا وه لماعلاو

 روحي كلاما نأب لوقلاف (ةقدص محلاومأ نم ذخ) ىلاعت هلوقب ضنلا اذه دك أو « تاوكزلا هذه
 هلوقب هتايثإ ىف كسمتي نأ نكميو ؛ رخآ ليلدب فرعي امنإهسفنب ةنطابلا لاومألا ةاكز جارخإ هل

 نأ بجو مورحلاو لئاسلل اقح قحلا كلذ ناك اذاف (مورحلاو لئاسلل قح مهلاومأ ىفو) ىلاعت

 . ءادتبا هيلا هعفد هل زوج

 ثلاثلا مكلا

 ؟ قح هيف هللهمامالا نأ ىف اوفلتخاو : ق> ةاكزلا لام ىف هل لماعلا نأ ىلع لدي نآرقلا صن

 وه ةقيقحلا ىف لماعلاف « هترامإو هتيوتب لمعلا كلذ ىلع ردق امن لماعلا نآل : لاق هتبثأ نم مهنف

 جراخ مامالاو « ةيناملا ءالؤه ىف ةاكزلا لام رصح ىلع تلد ةيآلا : لاقو هعنم نم مهنمو ؛ مامالا

 . هيلا لاملا اذه فرصيالف مهنع

 عبارلا مكملا

 ةجاحلا عماالإ ذخأي ال : نسحلا لاق ؟ بيصتلا ذخأي له أينغ ناك اذإ لماعلا اذه ىف اوفلتخا
 لماعلل : مهضعبلاقف اوفلتخا مث « لمعلا ىلع ةرجأ هذخأي هنأل اينغ ناكنإ و ذخأي : نوقابلا لاقو

 نأ ا ءنملا هل لصحب نأ بجوف فانصأ ةينامت ىلع ةاكزلا مسق ىلاعت هللا نال نملا ةاكرا| لام. ق

 ردقب هقح لب : نورثك آلا لاقو «هنمم مهنم دحاو لكل لصح سفنأ ةينامل لامب ىصوأ نم
 . عمجلاو ةيابجلا دنع هتنؤم

 سماخلا مكملا

 ضعب ىف هعضوزو له هنأ اوفاتخاو ةيناملا هذه نع جرخال ةاكرلا لام نأىلع اوقفتا

 21 قا هقحو زوجي انلق اذإ.انأ الإ ,.نيتلأسملا َنيتاَه:لئالدركاذا قبس ,دقاو ؟"ظقف' قاتضاألا



 ةيآلا «هّللأ ليبس قو نيمراغلاو» ىلاعت هلوق
 ١ع

 وهف ةيضعم.ببسبال :لصح نإو « ةناعالا بجوتستال ةيصعملاو.. ةناعالا ةيالا] قزوكذملا لاملا

 حالصإو تاللامح بيسب لصح نيدو : ةحلصم ىف وأ ةيرورض تاقفن ببسب لصح نيد : نامسق

 ىضق امل ٍلسو هيلع هللا لص ىننلا نأ هريسفت ىف مصآلا ىورو ؛ ةيآلا ىف لخاد لكلاو : نيب تاذ

 ةرغب مهنعأ» ةغبانلا نب كلام نب دم لاق هللا لوسراي ةرغلا كللءال : ةلقاعلا تلاق « نينجلا ىف ةرغلاب

 . ذئموب ةقدصلا ىلع دمح ناكو «مهتاقدص كم

 ىففامشلا لاق . ةازغلا ىنعي : نورسفملا لاق (هللا ليبس ىفو) ىلاعت هلوق « عباسلا فنصلا)

 :"ديبع ىأو نإ و كلام بهدم وهو طع ناك نإ و هاكر لام ام دخل (نلاز] 6

 . اجاتحم ناك اذإ الإ ىزاغلا ىطميال : هللا مهمحر هابحاصو ةفينحوبأ لاقو

 ىنعملا اذهلف «ةازغاا لك ىلع رصقلا بجوبال (هللا ليبس ىفو) هلوق ىف ظفللا رهاظ نأ معاو

 نم ريخلا هوجو عيمج ىلإ تاقدصلا فرص اوزاجأ مهنأ ءاهقفلا ضعب نع هريسفت ىف لافقلا لقن

 . لكلا ىف ماع (هللا ليبس ىفو) هلوق نال « دجاسملا ةرامعو نوصحلا ءانبو ىنوملا نيفكت

 وهو ةقدصلل قحتسملا ليبسلا نبا : هللا همحر ىعفاشلا لاق ليبسلا نبا (نماثلا فنصلاوإل

 رفسلا أشنأ نمو : باحساألالاق . ةنوعمب الإ هرفس غولب نع زجعيف ةيصعم ريغ ىف رفسلا ديري ىذلا

 ةيناملا فانصألا هذه حرش ىف مالكلا وه اذهف « ليبسلانبا مهس هيلا عفدي نأز اج « ةجاحل هدلب نم

 . ماسقألا هذه ماكحأ ىف ( ةسماخلا ةلأسملا))

 لوالا مكملا

 ةامسم ةيجاولا ةاكرلا نال ؛ةبجاولا ةاكرلا هيف لخد (تاقدصلا امنإ) هلوق نأ ىلع اوقفتا

 دوذ ةسمخ نود |مف سيل» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو (ةقدص محلا اوعأ نفدح) ض لاق , ةقدصلاب

 لاق نم مهنف ةبودنملا ةقدصلا ايف لخدت له هنأف اوفلتخاو «ةقدص قسوأ ةسمخ نود امف سيلو

 لخدت نأ نم لقأ الف ةبجاولا ةاكرلا هيف انلخدأ اذاف ةب ودنملاب صتخم ةقدصلا ظفل نآل اف لخدت

 برقآلاو «ءالؤهالإ سيل تاقدصلا عيمج فراصم نأ ةدئافلا نوكتو ةبودنملا ةقدصلا اضيأ هيف
 تيثأ ىلاعتهنأ : لوألا : هوجو هيلع لديو ةبجاولا تاوكزااوه انههتاقدصلا ظفل نم دارملا نأ

 , ةبجاولا ةاكرلا الإ تسيل محل ةكولمملا ةقدصلاو « ةيناعلا فانصالل كيلملا مالب تاقدصلا هذه

 رصحلا اذهو « ةيناعلا ءالؤملالإ سيل تاقدصاا فرض نأ ىلع لدي ةيآلا هذه رهاظ نأ : ىناثلا

 اذه حصي مل تابودنملا ايف انلخدأول امأ ؛ ةبجاولا تاوكزلا 4 تاقدصلا هذه انلحول مصي انمإ

 نيفكت و « سرادملاو ؛ تاطايرلاو ؛ دجاسملا ءانب ىلإ اهفرص زوجي ةبودنملا تاقدصلا نآل ءرضحلا

 6«) 8 رخف -١1هد



 ةيآلا «هللال يبس فو نيمراغلاو» ىلاعت هلوق ١ ١

 كف قو : ريدعتلاو 2 فوذحي هيفو : جاجزلا لاق (باقرلا قار هلوق ( سماخلا فنصلا

 مث (باقرلا فو نيلئاسلاو) هلوق ىف ةرقبلا ةروس ىف هريسفت ىف ءاصقتسالا ىضم دقو باقرلا
 : لاقل تاقرلا ريتا ف

 ىغفاشلا بهذم اذهو :هب اوقتعيل نيبتاكملا ف عوضوم باقرلا مهس نإ (لوآلا ل ولا )

 00 ل ا] ىلإ 2 رباع .] نع ىور امي ارجتخاو دعس نب كييللاو. هللا هقحر

 (مكانآ ىذلا هللا لام نم مموثآو) ىلاعت هلوقب اذه دك أنو بتاكملا ديرب (باقرلا فوز

 هب ىرتشي باقرلا قّعل عوضوم هنأ قحسإو د-حأو كلام بهذم وهو «ىلاثلا لوقلاو ١
 « نوقتعيف ديبع

 نم قتعيال هنأ ؛ ىعخنااو ريبج نب ديعس لوقو هباحصأو ةفينح ىبأ لوق « ثلاثلا لوقلاوإ)

 نأ ىضتقي (باقرلا فو) هلوق نآل بتاكم اهب ناعيو ةبقر ىف اهنم ىطعي نكلو ةلماك ةبقر ةاكزلا
 ؟ هله امان هلاك فاك كلذ | دم ةق هل ن رك

 « نيملسملا نم نيبتاكملا فصن ؛ نافصن باقرلا مهس لاق « ىرهزلا لوق «عبارلا لوقلاوإل

 انباحصأ لاق , ةاكزلا نم نوقتعيف مهمالسإ مدقو « اوماصو اولص نمي باقر هب ىرتشي فصنو

 تاقدصلا تبثأ ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو ٠ بتاكملا نذاب ديسلاىلإ هعفد باقرلامهس ىف طايتحالاو

 ركذ املو (ءارقفلل تاقدصلا امنإ) هلوق وهو كيلملا مالب مهركذ مدقت نيذلا ةعبراألا فانصالل

 ةدئافلا كلو « ةدئاف نم قرفلا اذهلدب الف (باقرا ىفو) لاقف ىف فرح ماللا فرح لدبأ باقرلا

 اؤاش اماهيف اوؤرصتي ىتحتاقدصلا نم مهييصن مهلا عفدي ةمدقتملا ةعبراألا فانصالا كلت نأ ىه

 فرصتلانماونك< الو مهلا عفديالو ؛ قرلانعمهتبقرص يلخت ىف مهييصن عضويف (باقرلاىف) امأو
 نيمراغلا ىف لوقلا اذكو , مهنع ىدؤي نأب باقرلا ىف عضوي لب « اًواش فيك بيصنلا كلذ ىف

 وزغلا ف هيلا نوجاتحيام دادعا ىلا لاملا فرصي ةازغلا ىفو . مهنويد ءاضق ىف لاملا فرصي

 اوفرصتي ىت> مهلا ]املا فرصي ؛ لوألا ةعبراألا فاندأألا ف نأ,:لصاحلاو . كلذك ل يبسلا نباو

 ةربتعملا تاجاحلا تاهج ىلإ فرصي لب ؛ مهلا لالا فرصيال ةريخأآلا ةعبرألا فو ؛ اًواشام هيف

 . ةاكرلا مهس اوةحتسا اهلجال ىتا تافصلا ىف

 قشيام موزل ةغللا ىف مرغلا لصأ : جاجزلا لاق (نيمراغلاو) ىلاعت هلوق (سداسلا فنصلا)

 ءاسنلاب مرغم نالف : هنمو « امزالو اقاش ًارمأ هنوكل امارغ قشعلاىمسو ؛ مزاللا باذعلا مارغلاو

 نيمراغلاب دارملاف ءهل امزالو ناسنالا ىلع اقاش هنوكل امارغ نيدلا ىعسو , نم اعلوم ناك اذإ

 فرص نم دوصقملا نآل « ةيآلا ىف لخديال ةيصعم ببسب لصح نا نيدلا : لوقنو ؛«نونويدملا



 الا ةيآلاءمهمولت ةفلؤملاو الع نيلماعلاو» ىلاعت هلوق

 ديفت ىلع ةملكن آل (اهيلع نيلماعلاو) لاق امتإو . مهنم موقتلا ىلوم نأ تملع امأ لاقو . تاقدصلا

 . هيلع ايلاو ناكاذإ اذك دلب ىلع نالف لاقي مةيالولا

 ءامحالا نم فارشأ موق مث : سابع نبالاق (مه.ولق ةفلؤملاو) ىلاعت هلوق «عبارلا فنصلا)

 عرقالاو ؛ نايفسوبأ ؛ الجر رشع ةسمخ اوناكو نينح موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مثاطعأ

 ثرحهلاو ؛ ماعىب نم ورمع نب لهسو ؛ ىزعلا دبعزب بطيوحو ؛ نص>- نب ةنييعو ٠ سباح نبأ

 ناوفصو « فوعنب كلامو . مازح نب ميكحو ؛ لبانسلاوبأو « ىنهجلا ورمعنب ليهسو « ماشه نبا

 ىطعأثرحلا نب ءالعلاو . سادرم نب ورمعو ؛ سيق نب دجلاو ؛ عوبري نب نمحرلا دبعو ؛ ةيمأ نبا

 نمحرلادبعالإ « مالسالا ىف مهبغرو لبالا نه ةثأه مهنم لجر لك ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر

 هللا لوسراي لاَقف « لبالا نم نيعبس مازح نب ريكح ىطعأو لبالا نم نيسمخ هاطعأ عوبرب نبا

 اذكهو « ةرشع هدازف هلأس مث , ةرشع هدازف ىنم كئاطمب قحأ سانلا نم ادحأ نأ ىرأ تنك ام

 تمعنق ىلا هذه مأ ريش اهنع ثيغر. ىلا وألا كتيطعأ هللا لسا : ميكح لاق مث « ةثام غلب ىتح

 ميكح تامليقف : اهريغذخآ ال هللاو : لاقف «امنع تبغر ىتاا لب» مالسااو ةالصلا هيلع لاقف ؟ اهب

 . كلذب مهفلأ نكل اياطعلا كلت سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع قثو الام شيرق رثك أ وهو

 ىالىردأالو ؛ تاقدصلاب امل قلعتالو نينح موي تناكامنإ اياطعلا هذه : هللا همحر فنصملا لاق

 عنتميال هنأ نابب دارملالعلو « ةيآلا هذه ريسفت ىف ةصقلا هذه امهنع هللا ىضر سابع نبا ركذ ببس

 نباب قيلي الف مهلا ةاكرلا فرصل اريسفت كلذ لعحجي نأ اماف « ةفل ملا ىلإ لاوماألا فرص ةلجلا ىف

 تاقدصو هتاقدصب هءاج امل متاح نب ىدع ىطعأ هنع هللا ىضر ركب ابأ نأ لافقلا لقنو « سابع

 لاق . كالملا نم تاقدصلا جارختسا ىلع مهب مامالا نيعتسي نأ دوصقملا لاقو ؛ةدرلا مايأ هموق

 بولق فل ؤينأمامالا ىأر ناف « نيكرشملا بولق فلأتنع نيملسملا ىنغأ ىلاعت هللا نإ : ىدحاولا

 نم ءىثث فرص زومب ال ذإ زاج نيماسم اوناك اذإ نيمل لا ىلع اهعفن دوعي ىتلا اصملا ضعبل موق
 تاقدصلا نمال .ىلالام نمز وطعي مناف نيكر شملان م ةفل ملا اماذ « نيكر شملاىلإ لاومألاتاوكز

 موي امير .هنأ ىلع ءانب نيكرشملا بولاق فلأت نع نيدلسملا ىغأ هللا نا ىدحاولا لوقةنإ كوقإو

 سيلف اضيأو « ةتبلا لصحب مل اذه نأ انيب انكل مهلا ةاكولا نم امسق عفد مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ

 ؛ هريغو ملسملا ىف ماع اذهو (ممولق ةفلؤملاو) لاق لب نيكرشم ةفلؤملا نوك ىلع لدي ام ةيآلا ىف

 مهس مهلا عفديو فصولا اذه ىلع امو فلأتي نأ مامالل نأو خوسنمريغ محلا اذهنأ حبحصلاو

 . ةتبلا هخسن ىلع ليلد هنألل ةفلؤملا



 ةيآلا «مهبولق ةفلؤملاو اهلع نيلماعلاو» ىلاعت هلوق 0

 هل يل 1 لجل ردح تي نكس ىذلل وه نيكسملا اولاقا#:ةبلاثلا هب واخهلو ًازيقف هاعم 0

 ورم ىبأ نعو ىعمصأألا نع اولقن : عبارلا . سؤبلاو رضلا ةيامن ىلع لدب كلذو هيف نكسي تيب

 لادقل] كتارا لافا . هل 200 ىذا نيكسملا و«! لكأب اماهلا ىدتلا نيسقفلاا:الاق امين ءاللعلا نبا

 ؟ الاد اظن |! ف ىل عال كلقرو مل يقال ىتنلا اره نيكسملاو هيفكي ام- ضنا نوكم .دق

 ! كك لب تاو

 انههروكذملانيكمملاديق ل هناف . انل ةجح ةبآلا هذه نأ انيب انأ ةيآلاب مبكسمت نع : باوجلاو

 هلوق ةدئاف ديقلا اذهل قبب ملالإو ةفصلا هذه ال نيكسم دجوي دق هنأ ىلع كلذ لد ةبرتم اذ هنوكب

 لك اتا ىركشللا الإ! هفارتص كجوأةنإ معن : اءلق ءهيلا تارافكلا ىف بجاولا ماعطلا فرص هنأ

 . نيكسملا قاطم ىلإ فرصلا بجوأ هنأ ىلع لدبال اذهو « ةيرتم اذ هنوك

 هنوكب فوصوم نآلا وه ىذلا اذه نأ ركذ هنأ ىعارلا تيبب مهلالدتسا نع : باوجلاو

 كرترملامل مث ةبولح هل تناكلاقي نأز وحال لف ءاتيش هل كرتي مل ديسلا مث ةبولح هل تناكدققف اريقف

 ؟ يقف هر وكي امس و م ىش دل

 تيب هل سيل هنأ لحال رضحب ثيح نكسي ىذلا وه نيكسملا موق نع : باوجلاو

 ام انيكسمىعشوا«لاؤشلا لع هنمادقإ رثكي ىذلا'سانلا لع فاوطلا وه نيكسملا لب : انلق

 ةرثك عم هنوعيضيال سانلا نأ هملع ببسب هبلق نوكسل امإو ؛ هنودريو هنوروتني ام دنع هنوكسل

 نءاو ىفاششلا لوب ضراعم اذهف سنويو وريىبأ نع اهوركذ ىتلا تاياورلا امأو ' مثايإ هلاؤس
 ءاَرَقف ءارقفلا : لاق هنأ هللا دبع نب رباج نع هريسفت ىف لافقاا لقن اضيأو هللا امهمحر ىراذالا

 ىعسي ىذلانيكسملاو ؛ هتيب فسلاجلا ريقفلانسحلانعو ؛ اورجابم ل نيذلا نيك اسملاو « نيرجاهملا

 نيذلانوغفعتملا مث ءارقفلا ىرهزلا نعو « لاس ئدلا:نيكسملاو لاس ال ىذنلا نيمفلا ههاجج نعو

 ىلع ةقفاوتم اهلك لاوق ال اهذه : هللا ىلإ ىعادلا انالوملاق ؛ نولأ سين يذلا نيك اسملاو ؛ نوجرخبال

 1 لدا 1 1 نيكلللا ناكف جو لاش نمو 4 لأي نيكسملا مي كاسي ال نيقفلا نأ

 نهنوطعي ءالؤهو . ةقدصلا ةيابجل ةاعسلامهو (اهيلعنيلماعلاو) ىلاعت هلوق (ثلاثلا فنصلا ل

 لاقو «ديز نباو رمع نب هللادبعلوقو « هللا همحر ىعفاشلا لوق وهو ٠ مهلامعأ روجأردقب تاقدصلا

 هللا همحر ىعفاشلا نأ الإ دهاجم عم ظفللا رهاظو « تاقدصلا نم نغلا نوطعي : كاحضلاو دهاجب

 نوكينأ زو<ال ىلطملاو ىمثاحلا ىلوم نأ حيحصلاو ؛ لمعلا ردقب ردقتيف لمعلا ةرجأ اذه لوقي

 ىلعالماع عفار ابأ ثعبي نأ ىنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآآل : اهنم هلانيل تاقدصلا ىلع الماع



 ١٠ ةيآلا «نيك اسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ» ىلاعت هلوق

 مهيلا عرضتو سانلا لأساذإ ريقفلاف ء نوكساا نم ذوخأم ظفل ةنكسملا نأ (عباسلا هجولا)

 ىمس هنأ لمتحو ؛ قاقلاو فوخلا هتعالاروا فلم نكلل له اكن هوطعأ مهياا عرضت ىّتم هنأ لعو

 نكسملا لعجببسلا اذهلف «لاؤسلاداعأو برطضيملو نكسعنمو درلاب بيجأ اذإ هنأل ؛ مسالا اذهب
 هيلع هلوق هنمو ؛ عضاوتو نال اذإ لجرلا نكسمن : لاقيو : ريغلا دنع عرضتلاو لاؤسلان ع ةيانك

 لئاسلاوه نيكسملا نأ ىلع اذهلدف ؛ عشختو عضاوت ديري « نكسمتو نأت » ىلصبلل مالسلاو ةالصلا

 تبث اسلف (مورحلاو لئاسلل ق>ح مهاومأ ف و) ىرخأ ةيآ ىف لاق ىلاعت هنإ : لوقنف اذه تبث اذإ

 مورحلا نأ كالو « ريقفلاوه مورحلا نوكي نأ بجو ؛ لئاس'ا وه نيكسملا نأ انهه انركذ ام

 . نيكسملا نم الاح أوُسأ زيقفلا نأ تيثف...نامرحلا رْمُأ زيزقت ىف .ةغلابم

 ىلاعت هنأ رهاظلاو « ثيدحلا «انيكسم ىنيحأ» لاق مالسااو ةالصلا هيلع هنأ (نماثا هجولاإ)

 اذه لدف ةريثك ءايشأ كلمي ناكىفوت نيح مالسلاو ةالصلا هيلع وهو : ًانيكسم هتامأف هءاعد باجأ

 ةديدشلا ةجاحلا ىلع لدي هناف ريقفلا امأ « ءاشاألا ضعبل اكلام هنوك ىفانيال ًانيكسم هنوك نأ ىلع

 ةنكسملانمالاح دشأ رقفلانأ اذم تبثف «ًارفك نوكي نأ رقفلا داك» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 نادض ضايبلاو داوسلانأ 5« نادض ىنغلاو رةفلا نأ ىلع اوةفتا سانلانأ (عساتلا هجولاإل

 لكل ًاداقنم ناكنف ؛ نادض نكسقلاو عفرتلا : اولاق لب نادض ةنكسملاو ىنغلا نإ دحأ لة ملو

 لذلا رهظي ًانالف نإ : اولاق . مهيلا ًاعرضتم م-ماوج نع ًاتك اس مهرششل المحتم مبنم ًافئاخ دحأ

 دقق اذه: لعوأ ؛/ ىدلا اطر قلع ةزاثعي هولعخل ريعفلا/امأو ارجاع ناكسكسنإ م)الاهوفدكلاار

 دقو ؛ ةضراعملا كرتو ةعاطااو عوضالا هسفن نهرهظي ناكاذإ « ًانيكسم هنوكب ىنءلا لجرلا نوفصي

 لاما مدع نع ةرابع رقفاا نأ تبثف : ةنكسملاو عضاوتلا نع ًاعفرتم هنوكب ريقفلا لجرلا نوفصي

 . هلوص> ىفانيال ىناثلاو ؛ لاملا لوصح ىفاني لوآألاو ؛ عضاوتلا راهظإ نع ةرابع ةنكسملاو

 ىلع اهدرو « ممئاينغأ نم اهذخ» ةاكزلا ىف ذاعمل مالسسااو ةالصلا هيلع هلوق (ىشاعلا هجولا إل

 رن ذنال « مهنيك اسمىلع اهدرو : لوقي نأ لجو فأنك اننا قد 1 0 0

 جتحاو « نيكسملا نم الاح أوسأ ريقفلا نأ ىلع لدت اهانركحذ ىتلا هوجولا هذهف :ىلوأ مالا

 ًانيكتسيوأ) لاحت, ةلاوقإ اوجتحا + لالا يق وسو اريقفلا نر لاك زود رن ككل تان لاانلا

 لعج ىلاعت هنأ ًاضيأو «ةدشااو رضاا ةيابيلع لدن كلذو «ةبرتماذاهن وكب نيكسملا تفصو (ةبزتفاذ

 لوقب اوجتحا : ىناثلا . عوجلا ةلازإ ىلإ ةجاحلا نم مظعأ ةقاف الو : هل ةمعطألا نم تارافكلا

 ديس هل كرتي ملف لايعلا ققو هتبولح تكا ىذا ينقل ان ىعءارلا



 ةيآلا «نيك اسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ» ىلاعت هلوق ٠١

 :ذيبللا او دسنأو .لاخلا هتهنم دك ١" سؤلاو لالقالا ف لاحال هنأ مولعمو بسكلا ىف بلقتلا

 برعاألا ريقفلاكمداوقلاعفر ترياطت روسنلا دبل ىأر امل

 لها طيقت لكل د ا راق ناكل قمل تيبلاءاذه ىف ىارعألا نغيا لاق

 سي يرسل دم وار ير للك هل لطعلا قلاب يمد ظفل ناعشإ لع لدإ امو ءرودآلاق

 . ىهاودلاو رشلا عاونأ مظعأ نع ةيانك ةرقافاا ظفل لعج (ةرقاف اهب لعفي نأ

 نأر ةفلاداك» لاقو : رقفلا نم ذوعتي ناك٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىورام (ثلاثلا هجولا)

 ناك ولف «نيك اسملا ةمز ىف ىرشحاو ًائيكسم ىتتمأو 6 ىنيحأ مهللا» لاق 3 «ارفك نوكي

 «هنم أوسأ الاح لأس مث ء رقفلا نم ذوعت هنأل « ناثيدحلا ضقانتا ريقفلا نم الاح أوسأ نيكسملا

 . ةيبلا فتان جلخ ةتكلءايلا نو ننغأ دفا املك اذ! اَمأ

 ةنيفسلا امأ) ىلاعت هلوق ليلدب لاسلل اكلام هنوك ىفانيال « ًانيكسم هنوك نأ (مبارلا هجولاإ)

 دجنلو « ريناندلا نم ةلمج ىواست رحباا نفس نم ةنيفس هل نم ةنكسملاب فدوف (نيك الل تناكف

 . اًئيش كلمي هنأعم ًاريقف ىعس ناسنالا نأ ىلع لديام هللا بأتك ىف

 مسهنأ عم رقفلاب « لكلا فصوف (ءارقفلا متنأو ىنغلا هللاو) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلا : اولاق ناف

 .ءاضا نزكلع

 ىوس ًادحأ ناف « ىلاعت هتلاىلإ ةبسنلاب ءارقف مهنوكب مهفصو ىلاعت هنألل ىلوأ دضلاب اذه : انلق

 . انلوق حصف هللا ىلإ ةبسنلاب ًائيش ةتبلا كلعال ىلاعت هلل

 (ةيرتماذ ًانيكسموأ ةبرقم اذ امني ةبغسمىذ مويىف ماعطإ وأ) ىلاعت هلوق ( سماخلا هجولاإ)

 اذهم نيكسملا ديمةتف «رقفلا ةدش نم بارتلاب قدلأ دق ىذلاريقفلا ةيرتملا ىذ نيكسملا هنه ذارملاو

 ريدقتب كاذك نوكي امبإو (ةيرتم اذ) هنو" فصو نع لاخ نيكسم لصحب دق هنأ ىلع لدي ديقلا

 :ءاعالا طفل اكنزم نارك قانبال اكتم هنوك نأ لع لدي اذهف, ايش كامب نأ

 لاق . ًائيش دحيال ىذلا جاتحلا وه ريقفلا , امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (سداسلا هجولاإ)

 : مهلزنمال لجر تتاملرتوأ اوكا وناكو ملسو هيلع هللا ىلع هللالوسر دجسسم ةفص ؛ ةفصاا لهأ مو

 سانلا نولأسي نيذلا نوفاوطلا مه نيك اسملاو ء اوسمأ اذإ هب مهاتأ لضف هدنع نيملسملا ند ناكنف

 مهم ءارقفلا سابع نبا رسف الف « رتاوتلاب ةمولعم ةفصلا لهأ رف ةدش نأ : لالدتسالا هجو

 لاوحأ نم دشأ ًائيش ًادحأ لأسيال ىذلا جاتحما لاوحأ نأ تبث مث « نيذاوطلاب نيك اسملا رسفو

 نيكسملانم الاح أوسأ نوكي نأ بحي ريقفلانأ رهظ , مهيلع فوطيو سانلا لأسي مث ؛ جاتحب نم



 ٠ ١ 1/ ةيآلا «نيك اسملاو ءارقفلل تاقدصلا امإد لاعت هلوق

 ذئيف كلذ هنع انطقسأ اذاو ! دحأ هب لقي مل لوق كاذف , هيف فانصالا هذه دحب دلب ىلا ةاكرلا نم

 . ملعأ هللاو . بابلا اذه ىف هلوقنام اذهف انلوق مصي

 ؛ نيك اسملاو ءارقفلا مه ىناثلاو لوالاف « ةينالا فانصألا فيرعت ىف (ةمبارلا ةلأسملا 2

 نوكي ىذلا : مهضعب لاقف اوفلتخا مث . مهلخدب مبجرخ قيال نيذلا نوجاتحلا مه مهنأ كش الو

 اوه ةجاع شا ىدلا “نورا لافوو . هناك أنو هيلا حلز: شف اقلا كوت اواو: نددفلا ذا

 ءارقفلا نيب قرفال : لاق نم سانلا نرمو « هللا مهمحر هباحصأو ةفينح ىبأ لوق وهو ؛ نيكسملا

 فسوي ىبأ لوق وهو دحاو ءىث دوصقملاو « نيفصولا نيذ مهفصو لاعت هللاو « نيك اسملاو

 ىصوأ قلنهنأ وعزا تلال هذه ى ىهلشت هتانتافو « قابلا لعاتأ راتخااو اان

 اولاق نيذلاو « ثلثلا نالفل اولاق نيك اسملاريغ ءارقفلا : اولاق نيذلاف « نيك اسملاو ءارقفللو نالفل

 مه نأ نكت ماب مه ركذ ىلاعت هنإ : ىنابجلا لاقو . فصنلا نالفل اولاق نيك اسملا مث ءارقفلا

 تاقدصاا نم مهما فرصي نأ هيف ةدئافلا اضيأو ٠ ةنالا فانصالافلوصأألا مهمل تاقدصلاف

 . مه ةنافقم الل نايم

 نأ وهو .اياصولا ىف نظن انمتإو تاقدصلا ةقرغت ف رهظنال كفالتخالا اذه ةذئافءنأ معاو

 ىفاشلا دنع نيتئاملا عفد بجو ؛ نيسمخب نيك اسلللو نيتئامب ءارقفلل تيصوأ :لاق ول الجر

 ىعفاشلا ةجحو « ةجاح لقأ ناكن م ىلا هللا هحر ةفينحىبأ دنعو « ةجاح دشأ ناك نم ىلا هللا همحر

 : هوجو هللأ همحر

 « مهتحل كملاليصحتو مهتجاحلاعفد فانصأألاءال هلت اقدصلا تبث أ امن ىلاعتهنأ (لوالاهج ولا)

 رهالا ميدقت بوجو رهاظلا نآل , ةجاح دشأ نوكي هركذب ءادتبالا عقو ىذلا نأ ىلع لدي اذهو

 امهركذ ىف لاق مالسلا هيلع ىلع ىلع نامثع لضف نمو رمعو ركبوبأ : لاقي هنأ ىرت الأ مهملا ىلع

 : رعاشلا لوق رمع دشنأو « ناهثعو ىلع لوقي نامثع ىلع ًايلع لضف نمو ٠ ىلعو نامّثع

 ًايهان ربل العال وأ كيلا وك

 مهتجاح نوكت نأ بجو ءارقفلاركذب ءادتبالا عقو ايلف ؟ بيشلا لع مالسالا مدقاله لاقف

 كاسل هكا

 ةغللا ىف هلصأ ريقفلا نآل « نيكسملا نم الاح أوسأ ريقفلا ديبع نب دمحأ لاق (ىناثلا هجولا)

 ؛ خيبطو خوبطم : ليق ام ريقف ىلإ روةفم نع فرصف ؛ هرهظ راقف نم ةرقف تعزن ىذلا روقفملا

 نم ةنامزلا هيرعاب ةديدشلا هتجاح عم هتنامزأ ًاريقف 2 امإ ريقفلا نأ تدثف حيرجو حورجبو



 ةبآلا«نيك اسملاو ءارقفال تاقدصلا امنإ» ىلاعت هلوق 03

 بيصن نم نيريقف ىلا ءارقفلا مهس عفد ناف « ةثالث عملا لقأ نآل , ةثالث نم فنص لكف دبالو

 كنأ لثم « ةيناعلا فانصأللا هذه ءابصنأ ىف ةيوسنلا نم دب الو لاق . ءارقفلامهس ثلث وهو ثلاثلا

 مهس لك مهسأ ةسمخ ةرشعلاتلعج ؛ مهاردةرشعب قدصتت نأ كمزاو فانصأ ةسمخ تدجو نإ

 ,ةثالث مددع ةزقأاو نيمهرد '"تفنضااك ىلإ عفدت نأ كملت مث , لضافتلا زوحي الو ٠ نامهرد

 سدس اريقفو ممرد سادسأ ةسمخ اريقفو امهرد اريقف ىطعت نأ كلف « مهني ةيوسنلا كمزلي الو

 ىضر هللا ىلإ ىعادلا فنصملا لاق . هللا همحر ىعفاشلا بهذم ىلع تاقدصلا ةمسق ةفص هذه : ,هرد

 ءال ول تاقدضصلا ةلج لعج ىلاعت هنألل هللا همحر ىعفاشلا لوق ىلع اهف ةلالدال ةيآلا : هنع هللا

 للذلا و . ةناعلا ال ره ةلمخ نكن نأ هنيعب ديز ةقدص ىف ىضتقيال كلذو «ةيناملا ٌفاتصأللا

 هك هلاو لعحلا هلع

 تيثأف . ةيآلا (لوسرالو هسمخ هلل نأف ءىش نم متمنغ امتأ اوملعاو) ىلاعت هلوقف : لقا امأ

 ىلع هتقرفت بحي هناف هنيعب منع ءىث لك نإ دحأ لقي مل مث ء« سنخلا فئاوطلا ءالؤهل ةمينغلا سد

 لكن وكي نأاماف ء فانصأألا ءال مل ةمينغلا عومجب تابثإ دارملا نأ ىلع اوةفتا لب ؛ فئاوطلا هذه

 هذهعومجل نوكت تاقدصلا عومج انهه اذكف ءالف ءالؤه لك ىلع اعزوم ةمينغلا ءازجأ نم ءزج

 « ةيناملا فانصأألا هذه ىلع اهعيزوت بحب اهنيعب ديز ةقدص نإ : لاقي نأ اماف . ةينامثلا فانصأللا

 ٠ . ةتبلا هيلع لديال ظفالاف

 , عومجماكلذ ءازجأن م ءزج لك ىف هتوبث بجويال عومي تباثلا مكحلا نأ وهف : لقعلا امأو

 ىلع هيف ةلالدال ةيآلا ظفل نأ انركذ امب تيثف . ءزجلا نيبو لكلا نيب قرف قيال نأ مزاي الو

 أراني د نيرشع الا كلمبال ىدلا لجرلا نأ : لوألا : هوجو انلوق ةم ىلع لدي ىذلاو : هركذام

 دح اولكر اصل اممقنيرشعو ةعبرأ ىلع هلعحجن نأ هانفلك ولف  رانيد فصن جارخا هيلع بجو امل

 اربتعم ناك ول فيقوتلا اذه نأ : ىتاثلا . ربتعم مبم ىف هب عفتنم ريغ اريغد اريقح ماسقألا كلت نم

 باطخلان. رمعملا ربخلا اذهلصول كلذكم الا ناكو لو « ةباحصلارياكأ هتياعرب سانلا ىلوأ ناكل

 هيف اوفلاخ ثيحو هيف اوفلاخ امل كلذك ناك ولو « رباكآلا رئاسو ةفيذحو سابع نبا ىلاو
 ككل | | ىف ىإر قداخا هل هللا همحر .ىفاشلا نأ وهو :تلاثلا . رتعم ريغ هنأ الع

 بتاكمكانه نوكي الوىرقلا ضعبىف ناك اذا ناسنالاف « تاقدصلا لقن بوجوب دحأ لقي مل امأ

 رضحب مل هنأ قفتاو « ءابرغلا نم دحأ هب رمي الو « ةفلؤملا نم دحأ الو لماع الو زاغ دهاجم الو

 هيلع بجو امب رفاسي نأ هيلع بجو : انلق ناف ؟ هفيلكت فيكف انويدم ناك نم ةيرقلا كلت ىف



 ١مم ةيآلا «نيك اسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ» ىلاعت هلوق

 هيلع لديورصحلاديفت(ام:إ) ةظفلف اضيأو , هيلع عم كلذو « ةيناعلا فانصألا هذهلالادحأل

 |تجاداعف ءقتللام ةملكو تايثاللنإ ةملكو «امدو «نا»نم ةبكسم(ام:إ)ةملكنأ : لوألا : هوجو

 نأ : ىناثلا . هرياغيام مدعو ءروكذملاتوب'اديفي نأ بجوف . موهفملا اذه لعامهؤاقب بجو امبع

 نأ الولو «ةئيسنلا ىف ابرلا امنإدمالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب لضفلا ابر قن ىف كسمب سابع نبا
 لاسك الا نأىف ةباحصلا ضعي كسمم اضيأو.« كلذك مالا ناكامل. الاو ء رصحلا ديفيظفللا اذه

 ديفت ةملكلا هذهنأ الولو «ءاملا نم ءاملا امتا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب لاستغالا بجويال

 ريغلل ةيحلالا نن نايب دوصقملاو (دححاو هلإ هللا امإ) ىلاعت لاقو . كلذك ناك امل الاو رصحلا

 : ىتعالا لاقي. ىنبعلا : كلاتلا

 راكحلا ةزعلا امنإو ىصح مهنم رثك الاب تسلو

 : قدزرفلا لاقو

 ىلثم وأ انأ مهءاسحأ نع عفادي امتإو رامذلا ىئاحلا دئاذلا انأ

 ٍفرصت ال تاقدصلا شرأ لع لدي امو, ؛ رصحلل (اعإ) ةلك نإ هو ولا ةده تنفق

 ةيناُقلا فانصالا نم تنك نإ» لجرل لاق مالسلاو ةالصا هيلع هنأ ةيناُقلا فانصالا هذهل الإ

 ىنغل ةقدصلا لحت ال» لاقو «نطبلا ىف ءادو « سأرلا ف عادص وهف الإو قد اهيف كلف

 «ىوس ةرم ىذل الو

 ذخأ ىف مالسلا هيلع لوسرلا نوزملي مهنأنيقفانملا نعربخأ ال ىلاعتهنأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا)

 هب رافال الو هبيقنل اهذخأب الو, ةناثلا فاتصل الو اهدي اما هلأ لات ا ت0

 ةكملا وه هتجاح عفد ىف ريقفلا ىلا فرصيل ىنغلا لام نم ليلق!ا ذخأ نآاش قد 2 هلس

 هفسلا نيع مزلو نيقفانملا رش "نك كلدح رماألا نك زذإو ( ةمزدللا ةحلصملاو . هلا

 عضأ نزاخ انأ امنا  مكعنمأ الو ًائيش مكيتوأ ام» لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكف .٠ ةلاهجلاو

 «ترمأ ثيح

 فانصألا ءال وه ضعب ىلا ةقدصلا ف رصزوجبهنأ : هللاهمحر ةفينحىبأ بهذم (ةثلاثلا ةلأسملا)

 نب ديعس نعو « ىعخنلاو ةيلاعلا ىنأو ريبج نب ديعسو سابع نبا نباو ةفيذحو رمع لوق وهو , طقف

 ىغفاشلا لاقو « ىلا بحأ ناكابب متو بخ نيففعتم ءارقف نيملسملا نم تيب لهأ ىلا ترظن ول ريبج

 ٠ زعلا دبع نب رمعو ىرهزلاو ةمركع لوقوهو « ةيناغلا فانصأألا ىلا اهفرص نم ديال : هللا همحر

 لاق (هللا نم ةضيرف) هلوقب اهدكأ مث . باتكلا صن ىف ةءسقلا هذه ركذ ىلاعت هنأب جتحاو

 ا ا



 ةيآلا «نيك اسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنا»ىلاعت هلوق ٠١

 ةفئاط فرص ىنغلا ىلع بحي نأ بجوف : ميحرلا ميكحلا ةمكحب قيليال ؛ ةيلكلاب بسكلا نع رجاعلا

 . ريقفلا ىلا لاملا كلذ نم

 هنم ريقفلا ىلإ فرصو لاملا كلذرثك أ كلاملادي ىف قيأ امل عرشلا نأ 6 سماخلا هل ولا)

 حجريو لاملاكلذ نم هدي ىف قباسمرجتي نأ ببسب ناصقنلا كلذ ربج نم كلاما نكسمت « اليلق أزج

 ءاينغالا لاومأ نم ةفئاط هيلا فرصي مل ولف : الصأ ءىثث هل سيل ريقفلا امأ . ناصقنلا كلذ لوزيو

 !لوأ كلذ ناكف «هربحيام هلسيل و الطعم قبل

 ةجاحلا ةدش مهامح امبرف ءارةفلا تامهم حالصاب اوموقي ملول ءاينغالانأ 4« سداسلا هج ولا)

 اهريغوةقرسلاكةركنملا لاعفالا ىلع مادقالا ىلعوأ « نيململا ءادعأب قاحتلالا لع ةنكسملا ةرضمو

 . اموجوب لوقلا بجوف ةدئافلا هذه د.في ةاكرلا باجإ ناكف

 «ركش فصنو ريص فصن : نافصن نامبالا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « عباسلا هجولا)

 كتيطعأ ىغلااهسأ : ليق هنأاكو ءريصلا بجو هنادقفوركشلا بجوي هنادجوف « عبطلاب بوبحلاملاو

 كلذ نادقف ىلع ربصت ىت> هنم ابيصن كدي نم جرخأف : نيرك اشلا نم ترصف تركحفف لاملا

 ترصف تربصف ةريثكلا لاومالا كتيطعأ ام ريقفاا امأو «نيرباصلا نم هيبسب ريصتق رادقملا

 كلذ لخد اذإ ىتح لاملا كلذ نم ةفئاط كيلا فرصي نأ ىنغلا لعب جوأ ىنكلو « نيرباصلا نم

 نيفلكملا عيمج لعجوف ايس ةاكرلا باحيإ ناكف ؛ نيرك اشلا نم ترصف « ىنتركش ككلم ىف رادقملا

 : اعم ركشااو ريصلا ةفصي نيفوضوم

 © ةاريثكلا لاوماللا ٠ كتل دق رك نإ"ريلقفلل لوقت ةناحتس هناك (نماثلا هجولا)

 ها كل د كك الاقل دل طع أ اذه كك نإ وات كللقت نم ايوزانلك ىدقت كلعج ىكعلو

 . تايطلع معنملاك نوكستف « هنم ردقلا كلذ ذخأت ىتح كيلا عرضتي نأو ؛ كفلخ اودعي نأ

 . رانلا نم هتصلخ

 كتصلخ ثيح كيلع رعنملا انأ لب ريقفلاامأ ل َمَف « رانيدلا اذهب كيلعتمعنأ دق : ىنغلا لاق ناف

 ةمكح ىف هوجولا نم ةلمج هذهف « رانلا باذع نم ةرخآلا ىفو « راعلاو مذلا نم ايندلا ىف

 . هللا الإ سيل هتمكح و هللا مكح رارسأب ملاعلاو « ةيعانقا امضعبو « ةينيقي اهضعب ةاكرلا باحيإ
 : ملعأ هّللاو

 : لئاسم هيفو . ةيآلا هذه ريسفت ىف «ىناثلا ماقملا )ل

 تاقدصلا ىف قحال هنأ ىلع لدت ةيآلا (ءارقفلل تاقدصلا امنإ) هلوق «(ىلوألا ةلأسملا)



 .(١ ةيآلا «نيك اسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنا» ىلاعت هلوق

 ؛ معنملا ةاضرم بل طىلإاهفرصنع ةرابع ةمعنلار كش : اولاق ءاملعلا نأ (رشعىداحلا هجولاوإ)ل

 . بجاو معنملا ركش نأ تبث امل اهبوجوب لوقلا بجوف . ةمعنلا ركش ةاكرلاو

 لاوزو  نيملسملانيب ةدوملاب فلالالوصح بجوي ةاكرلا باحيإ نأ (رثع ىناثلا هجولاوإل

 باجيإ نم ةئشانلا ةمكحلا ناب ىف ةربتعم هوجو هذهف ؛ تامهملانم كلذ لكو «٠ منع دسحلاو دقحلا

 ىهف ةاكرلا ذخأي نم ىلا ةاكرلا باحيإ نم ةدئاعلا للاصملا امأف ؛ ةاكزلا ىطعم ىلإ ةدئاعلا ةاكرلا

 ةضدلاناف . اباوذوابنانعأ اهنمتتوالتلا دل و كاوا ىاح لاك نا د: ل1

 نأ امبةلخ ره دوصقملا لب « ليلقلا رمألا ىف الإ امهنايعأ ىف امهب عافتنالا نكميال ةضفلاو

 هتجاح ردقب لاملا نم هل لصح اذإ ناسنالاف . دسافملا عفدو عفانملا ليطخع للام لكم

 ًايعاس هنوكب مهنع زاتمع وهو ٠ ةجاحلا ةفص ىف نيجاتحما رئاس هكراشي هنآل دكاسماب ىلوأ وه ناك
 لضف اذإ امأو « هريغ ضاصتخا نم ىلوأ لاملا كلذ هصاصتخا ناكف «.لاملا كلذ ليصحت ىف

 بجوي امهنم داو لكن ايبس لصح انبهف ؛ جاتحم رخآ ناسنا رضحو « ةجاحلا ردق ىلع لاملا

 ةيلق قلعت :ةدش انضيأ و: دايصخو ةاشتك ىف ىلس هنأ ىهفوكللاملا قح فاامأ, لايم ازاكلا كل

 لاملا كلذ ىلإ هجايتحاف « ريقفلا قح ىف امأو . ةجاحلا عاونأ نم عون اضيأ قلعتلا كلذ ناف « هب

 نم دحاو لك ةياعر ةيحلالا ةمكحلا تضتقا ناعفادتملا ناببساا ناذه دجو املف ؛هب هقلعت بجو

 لصحو .هب هيلق قلعت قحو باستك الا قح كلاملل لصح لاقيف . ناكمالا ردقب نيببسلا نيذه

 هنم اريسي ريقفلا ىلإ انفرصو ريثكلا هيلع انيقبأو ؛ كلاملا بناج انحجرف ؛ جايتحالا قح ريقفال

 كسمأ اَذِإ ةيلضالا. تاجاخلا نع. ضافلا,كاشملا نأ: ىاثلا:ناكمالا و ردتب لتلدلا نيا

 روهظ نم عنملا ىف ىعس كلذو ؛لاملا قلخ هلجال ىذلا دوصقملا نع الطعم قب هتيي ىف ناسنالا

 ةيكحلا كلت زيصتال جا زيقفلا:لإ هنت ةفئاظ:فارصب هللا هاف, رئاج ريع وهو لات تل

 هللا ىلع الإ ضرأألا ىف ةباد نم امو) ىلاعت هلوقل هللا لابع ءارقفلا نأ : ثلاثلا . ةيلكلاب ةلطعم

 اهاقلأ ىلاعت هللا نا الولو « هللا لاؤمأ مهيديأ ىف ىتلا لاومآلا نآل هللا نارخ ءاينغألاو (اهقذد

 هنطب ءلم كلمب الو « ىعسلا دشأ ىعسي ىذ لقاع نم ,كف « ةبح اهنم اوكلم امل الاو مهمديأ ىف

 . ًاوفص ًاوفع ايندلا هيتأت فلج هلبأ نم كو « اماعط

 ىلإ فن1 ركل كلتا ىف اع ةفئاط فرصا : .هنزانع كلما لوك نأ دكنم سلفر اذه تق اذ

 . ىدينعا نيف نيحاتحلا

 ريقفلا بناجلامهاو . هيلا مات<ريغ هنأ عم ىنغلادي ىفةيلكلاب لالا : لاقي نأ «عبارلا هجولال



 ةيآلا «نيكا اسملاو ءارقفال تاقدصلا امتاد ىلاعت هلوق ٠١ ل

 متجر اللا. لكما نياق | عقتيام امنزوز ناطمل ردة اال بلا .نطخلااو 0 ناسنالا

 «ةاكرلاب مكلاومأ اونصح» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوةبو

 ءىننلاب ءانغتسالان اف ء ءىثلاب .ءانغتسالا نم مظعأ ءىثلان ع ءانغتسالانأ (سداسلا هجولاو إل

 ىنخلا وهف ءىشلا نع ءانغتسالا امأف « هريغ نع ءانغتسالاىلإ هب لسوتي هنأالإ « هيلا جايتحالا بجوي

 ا قطا واحلا ةنع فلا ود انعتسالا و قدا |ةفاعنم نىتلا؛ نع ءانعتسالا قاف كللذلاؤ:.ةماتلا

 هانا ىيل ا لح" تلح كم اًرفلاو انيصت :هقز ر.دهف .ةريثكا الااومأ دبع ضمور ىطعأ اغلا

 هنمفرشأو « هنمللعأ وه ىذلا ماقملا ىلإ . ءىثلاب ءانغتسالا ةجرد نم هلقني نأ دوصقملا ناكةاكرلاب
 ىتلا ع ءانغتسالا وهو

 عيرسوهو « حنارو داغوهف ٠ هيلادحأ لك ليه ةرثكلالام ىعس لاملا نأ 4« عباسلا هجولاو ل

 هقفنأ اذاف . قرفتلاو كالحلا ىلع فرشملاكناكهدي ىف قبن ماد اف « قرفتلا لع فرشم لاوزاا

 ايندلا ىف متادلا حدملا بجوي هناف. هلاوز نكمبال ءاَقب قب ملاصملاو ريدخلاو ربلا هوجو ىف ناسنالا

 هبهذب بهذي نرأ ردقيال ناسنالا :لوقي ادحاو تعمسو ؛ةرخآلا ىف متادلا باوثلاو

 ربقلا ىلإ هب بهذ دقف ربك لا ناوضرلا بلط ىف هقفتنأ اذإ هناف كلذ هنكمي لب تاقف ءربقلا ىلإ

 !ةتمانكلا لو

 ءالخبلاب هبشت هك اسماو «ءايبناآلاو ةكئالملاب هبشت لاملا لذب نأ وهو 4 نماثلا هجولاوإل

 . ىلوأ لذبلاناكف « نيمومدملا

 ليصحت ىفىعسلاو : ىلاعتو هناحبسق حلا تافصنم ةمحرلاوريخلا ةضافإ نأ (عساتلا هجولاو)

 . ةيناسنالا تالا ىبتنم كلذو « هللا قالخأب قاخت ةردقلا ردقب ةفصلا هذه

 ناميالاب سمأاذاف . لاملاوندبلاوحورلا : ءايشأ ةثالثالإ هلسيلناسنالانأ (رشاعلاهجولاو)

 ركذلاب اقرغتسمناسلل اراصدقف ةالصلاب ىمأ املو . فيلكتلا اذهىف اقرغتسم حورلارهوجراص دقف

 ربلا هجوأ ىلا افورصم لالا رصي مل ولف ؛ لاملا قب «لامعألا كلت ىف اقرغتسم ندبلاو ؛ ةءارقلاو

 ةاذاعشلا كارمن « لبجكلذو « هندبو هحورهحشقوف هلام اسنالا شن وكب درعا

 اولا لورلا ىئازا ةينذبلا !تاداخسلا: اهناإوةتيناخورلا اشاذاعنسلا».اخوأ نال

 5 0 تاداعسلا مداخ ىرجي ىريت بتارملا هذهف . هاجلاو لاملاىهو ةيجراخلا تاداعسلا

 ىلعأ ةبترم ىف مداخلا لعج مزل لالا لذبب حشلا لصح مث ؛ ةيدوبعلا ماقم ىف الوذبم حورلا را
 . ىلاعتهللا ةاضرمم بلطف لاملا لذباضي أ لقاعلا لع بحب هنأت دثف . لهجكلذو ؛ ىلصألا مودخ لا نم



 ا ةيآلا «نيك اسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ» ىلاعت هلوق

 اندلا بح ضرم ةلازال نيعتماص جالع ةاكزلا باجباف . ىلاعت هللا ةاضرم سلط لاملا قافناب

 ةقدص ملاومأ نم ذخ) هلوق نم دارملاوهو . ةيكملا هذهل ةاكزلا بجوأ هناحبس هللاف « بلقلانع

 . ايندلا بلط ىف قارغتسالا نع مهيكزتو مهرهطت ىأ (اهب مهيكزتو مهرهطت

 لاملا ديازتو « ةردقلا لاكو ةوقلا ةدش بجو: « لاملا ةرثك نأوهو («ىاثلا هجولاوإل

 « تاذللا كلت ديازتو « ةردقلا كلتب ذاذتلالا ديازت بجوب ةردقلا ديازتو . ةردقلا ديازت بجوب

 ادبي و «ةديازتملا تاذللا هدْهلوضحل ايس راض ئدلا لاخملا ليصع ف استن:نأ الإ نانالا عد

 دايدزا بجوي كلذو لاملا دادزا ىعسلا ىف غلاب اذإ هنآل  رودلا ةلأسم ةلأسملا ريصت قيرطلا

 تراص املو ؛ لاملا بلط ىف ديزي نأ ىلع ناسنالا لمح وهو ةذللا دايدزا بجوب وهو « ةردقلا

 ىلع بجوأ هنأوهو ًارخآو ًاعطقماه عرشااتبثأف ؛ رخآ الو عطةءاهرهظي مل ء رودلا ةلأسم ةلأسملا

 نعسفنلا فرصيل ىلاعت هللا ةاضرم بلطف قافنالا ىلإ لاومالا كلت نم ةفئاط فرص هيححاص

 . هناوضر بلطو هللا ةيدوبع ماع ىلإ هجوتيو هل رخآ ال ىذلا ىنايلظلا قيرطلا كلذ

 انركذ ام هبيسو ؛ بلقلا ىف ةوسقلاو نايغطلا لوصحل بسلا لا ةرثكنأ (ثلاثلا هجولاوإ)ل

 ةىرهما لضو اذإ قشاعلاو  ابتاذإ ةاؤع ةردتقلا لا يدادقلا لوط يق لاس تكلا

 ناعتسا هبلط نع هعنم عنام هل ضرع ناف ؛لاملا بلط ىف اقرغ ريصي ناسنالاف « هيف قرغتسا

 هناحبس هلوقب ةراشالا هيلاو «نايغطلاب دارملا وه اذهو « عناملا كلذ عفد ىلعهتردقو هلامب

 بلط ىلإ باقلا دريو نايغطلا لاقي ةاكّرلا باحجاف (ىنغتسا هآر نأ ىغطيل ناسنالا نإ) ىلاعتو

 . نمحرلا ناوضر
 ميظعتلا ف املاك ةيرظنلا ةوقلاف , ةيلمعو ةيرظن , ناتو قاحل ةقطانلا سفنلا نأ «مبارلا هجولاوإل

 حورلارهوجل لصحيل ةاكرلا هللا بجوأف : هللا قلخ ىلع ةقفشلا ىف اهلا ةيلمعلا ةوقلاو « هللا سال

 ؛ منع تافآللا افاد مهما تاريخا لاصيإ ىف ايعاس قاخلا ىلإ انسحم هنوكب هفاصتا وهو لاكلا اذه

 «هللا قالخأب اوةلخ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق رساا اذهو

 ؛ مهلا تاريخلا لاصيإ ىف ايعاس هنوك ناسنالا ىف اوملع اذإ قلخلا نأ 4 سماخلا هجولاو إل

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلاقام ىلع « ةلاحمال هيلا مهسوفن تلامو عبطلاب هوبحأ مهنع تافآلا عفد ىفو

 ىنغلالجرلانأ اوءلع اذإ ءارقفلاف «اهملا ءاسأ نم ضغبو اهلا نسحأ نم بح ىلع بولقلا تلبج»

 , رثك أ لاملاكلذ نم مييلا هفرصي ىذلا ناكر ثك أ هلام ناكالكهنأو « هلام نم ةفئاط مهلا فرصي

 كلذ ءاقبل ايس تاوعدلا كلت تراصف . ةرارح حاوراللو راثآ بولقللو ؛ ةدحلاو ءاعدلاب هودمأ



 ةيآلا «نيك اسملاو ءارقفلل تاقدصلا امد لاك هلوق ٠ «٠ ١

 2 هرب بع

 3 واق ةَْلَو ارا َنياماَعْلاَو نيكا 2 ءارقفلا تاقدصلا 5
 م را

 ميلع هللاو هللا نم ة ةضيرف ليسلا نب ناو هللا ليي فو نيمراَعلاوِباقرلا

 1. يك

 باقرلاىفو مهمولق ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو نيك اسملاو ءارةفلل تاقدصلا مزن ل 1

 مك ميلع هللأو هللا نم ةضيرف ليبسلا نباو هللا لبس ىفو نيمراغلاو

 كاع نأ مهل نيب « تاقدصلا ىف ملسو هيلع هللا ىلسص لوسرلا اوزمل امل نيقفانملا نأ للعا

 ببسب لوسرلا ىف نعط مهل قبب ملف. اهنم ا ا ا ل د تافارصلا

 : تاماقم انههو, . تاقرصلا ذخأ

 نيجاتحلا ىلإ اهفرصو « ءاينغالا لاومأ نم ليلقلا ذخأ ىف ةكملا نايب 4لوالا ماقملا)

 ل

 ” فاخلا ف

 . ةيآلا هذه ىف نيروكذملا ةيناملا فانصالا ءالؤه لاح ناب «ىناثلا ماقملاو)

 ىطعم ىلإ ةدئاع لاصم اهضعب ءرومأ ةاكزلا باحيإ ىف ةمكمجلا :لوقنف «لوألا ماقملا امأ)

 . ةاكرلاذخا ىلإ ةدئاع اهضعب و « ةاكرلا

 ةردقلا نأ هيف ببسلاو « عبطلاب بوبحم لاملا نأ : لوألا : رومأ وهف «لوآلا مسقلا امأ)

 ان 7 ١ لك نإ ١ كاك نأ نكمل هناإلا اهاريغل, ال ابتتعلو . ابتاذل هب ويتعت ل كلا :تافض: نو ةفض

 ءابشاألا ى.ءاهتالا تجوف «نالاح امهو ؛رودلا:امإو لسلستلا امإ « مزل الإو.رخآ ىنعمل بوبح

 هرقل اكان هيلدإ « وكم ناصعتلا و 1 متاذل قب ويجعل كلا واةنتانا يونغ نوكاف ىلإ ةيوحملا

 00 لل لانا ! ا أذإ ةيررع ةردقلا تناك« اناا ةبؤيكلاكلا ةفضإو لا ةفنض
 اكلع فرش ىدلار . لاكملا ره بلا قدك قا ةردقلا تايشأ|ىؤتأ :ناكف تنلا قد ق.انلاكلو

 0 تاع ل1 ناال] ب يب هنركاو كتتياااوها اذهف اوت لاسللا ناكف بوو ونا ف ويحل

 جارخاب لاملا كلام فيلكت عرشلا ةمكح تضتقاف ةرخآلل بهأتلانعو هللا بح نع سفنلا لهذي

 0 6ك منا امر لام لإ ليما ةدش نم ارك جارخالا كلذ ريصيل ؛هدي نم هنم ةفئاط

 لع اعز لاملا بلطب لاختشالا دنع لضحتال نائنالا ةداعس نأ لع امل ًايدتتو اهلا ةيلكلاب



 ةبهب ةيآلا هللا مثاتآ ام !ىضار مهنأ ولو» ىلاعت هلوق

 اذه ىف باوجلا كرتو . هلكوت ق> هللا ىلع اولكوتيف ؛ مهبولق ىف ناميالا رضحب ملو قافناا مهيلع

 ىأ : باوجلا ركذتال مث ءانتتج ول : لجرلل كلوقك وهو « ليوهتلاو مدظعتاا ىلع لدأ ضرعملا
 . امظع ارمأ تيأأرل كلذ تاعف ول

 نم امأو . قافتلا ىلإ نيدلا ىف هرمأ لآ ايندلا بلط نم نأ ىلع لدت ةيآلا (ةيناثلا ةلأسملا )
 قيرطلاوه اذهف نيدلا حلاصم ىلإ لسوتي نأ ايندلا نم هضرغ ناكو « هيفهللا نذأامردقب ايندلا بلط

 مماَنآ ام اوضر مهم أولو) لاق هنأ ىرت الأ « هللا ءاضقب ايضارنوكي نأ بابلا اذه فلصالاو « قحلا

 هيف ركذف (نوبغار هللا ىلإ انإ هلوسرو هلضف رم هللا انيتؤيس هللا انبسح اولاقو هلوسرو هللا

 :اةعئرأ كقاارم

 ءأطخلاو ثبعلانع هزنم مكح ىلاعت هنأب هملعل هلوسرودلا مهانآ امب اضرلا (ىلو ألا ةبترملا)

 . هيلع ضارتعاالواباوص و اة>ناكءاضقو هل كح ناكام لكو ؛ رومآلابقاوعب مبلع هنأ يام مكح 7

 ىنعي (هللا انبسحاولاقو) هلوق وهو « مهناسل ىلع اضرلا كلذ راثآ رهظي نأ 4ةيناثلا ةبترملاو)

  ةيدوبعلا ىف ةميظعلاةبت رهلاهذهب انزف دقف هئاضقو هللا كحب انيضر املنمنو لاملاا اوذخأ انريغ نأ

 هلا ايعح

 انبسح) لوقياهدنعىتلا ةيلاعلا ةجردلا كلتىلا غلبي ل اذإ ناسنالانأ ىهو 4ةثلاثلا ةبترملاوإ)

 نأ ايندلا ىف امإ (هلوسرو هلضف نم هللا انيتؤيس) لوقي نأ ىهو ىرخأ ةبترم ىلا اهنم ل“ (هللا

 ؛ نضفأؤ:لوأ نقو ةؤحألا فءاقإ و دعا انف

 ذخأ ةعاطلا ونامبالا نم بلطنال نحنف (نوبغار هللا ىلا انإ) لوقي نأ 4ةعباراا ةبترملاوإل

 ققازدتسالا امو. ةّرخآلاتاداعس باستك“اامإ داما "اكل و.ءانانلا قا هانا ا5 كلا هلا ولا

 هللا باو ىلا انا : لقي ملو (نوبغار هللا ىلا انإ) لاق هناف هيلع ةيآلا ظفل لدام ىلع ةيدوبعلا ىف

 ؟ هيلع ركلمحي ىذلاام : لاقف ىلاعت هللا نوركذي موقب رم مالسلا هيلع ىميع نأ لقنو . نوبغار
 مكلمحيىذلا ام : لاقف « هللا نوركذي نيرخآ موق ىلعر ممم مترصأ لاقف : هللا باقعنم فوخلا اولاق

 : اولاقف ملأسف ركذلاب نيلغتشم ثلاث موق ىلعرمم“ « متبصأ لاف ناوْثلا ى:ةلضرلا للان ةلسلع

 ةيبوبرلا ةزعو « ةيدوبعلا ةلذ رابظال لب « باوثلا ىف ةبغرلل الو « باقعلا نم فوخلل هركذن ال
 متنأ : لاقف . هتزعو هسدق تافص ىلع ةلادلا ظافلالاب ناسللا فيرشتو « هتفرعمب بلقلا فيرشتو

 . نوققحملا نوقحلا



 ةبالا«تاقدصلا ف كردي نم مهتمو» ىلاعن هلوق نأ

 1 سر مدألا ركب وبأ قرفو « هتعفد اذا هتزملو هتزمه : لاقي . عفدلا زمللاو

 ضلع لا ةنيلخا ]ع هنع ربك نأ ره او ؛ هسيلج كيعي هبحاض ىلا

 لاقو . كيلع نعطي : ةداتق لاقو . كياتغي كزملي : سابع نبا لاق : لوقنف اذه تفرع اذا

 :”ىسرافلا ىلع وبأ لاق ٠ ظافلآلا ىف الإ تايورلا هذه نيب توافتالو ؛ ام رمأ ىف كبيعي : ىلكلا

 ياكل لسا لل الا ةهافلا هجم لانحا كافالي ني وعت اف كاييمت /«:ز.دقتلاو ف وذ انهف
 نأ الإ «ببسلا اذهل ناك زمللا كلذ نأ ىلع لديال (تاقدصلا ىف كزبلي نم مهنمو) هلوق وهو

 اهوجو لمتحت ناكل تاياورلا هذه 0 كلذ وك رمل سان أ كلذ اهان كد ىلا كانااورلا

 نم ناسنالاب سك عازتنا نآل . زئاج ريغ ًاقلطم تاوكزلا ذخأ اولوقي نأ : اركان كا

 اوناك مهنم لاهجلا نأ الإ ءارقفلا ىلإ اهفرصيل اهذخأي : لاقي نأ بابلا ىفام ىصقأ . زئاج ريغ هدي

 نأ اماف : ءارقفلا هديبع لاصمب لفكتملا وه نوكي نأ بجوف : ءاينغألا ىنغأ ىلاعت هللا نإ نولوي

 نإ) ١ ولاق مهن اوهاو ( در,ل] ضن نع لاك هللا ةاكح ىلا ره اذهف  لوقعم ريع بف كلذ انرمأب

 «ريثك هذخأت ىذلا نأ الإ تاوكرلا ذخأت كنأ به : اولوقي نأ : اهتناثو (ءاينغأ نحنو ريقف هللا

 ريغىلإ هفرصت كنأ الإ ريثكلااذهذخأت كنأ ب هاولوقينأ : اهئلاثو . كلذنم لقأب عنقت نأ بجوق

 ىلع لدت ةيآلا هذه : ىتاعملا لهأ لاق . هودارأ موقلانأ ىلع رابخاألا تلد ىذلاوه اذهو . هفرصم

 اوباع تاقدصلا ذخأ ىلإ مههرش ةدشل هنآل كلذو « مبعابط ةءاندو نيقفانملا كئلوأ قالخأ ةكاكر

 لاق . ايندلا ىلا ليملا نع ىلاعت هللا قلخ دعبأ ناك هنأ عم « ةمسقلا ىف روجلا ىلا هوبسنف لوسرلا

 ناكو ؛هريثك و لاما ليلقنم هللا هاّنثآ ام مهنيب ممسقي سو هيلعهللا بص هللا لوسر ناك : كاحضلا

 نإو اود>رف اريثك اوطعأ ناف : نوقفانملا امأو . هيلع هللا نودمحو اوطعأ امب نوضري نونمؤملا

 : ليقو . نيدلا لجالال بيصنلا بلطل مبطخسو مماضر نأ ىلع لدي كلذو ؛ اوطخس اليلق اوطعأ

 طخسف « مهملع متانغلا رفوتب ذئموي ةكم لهأ بولق فطعتسي ناك سو هيلع هللا ىلص ىنلا نإ

 . طخسلا اوجاف اهنم اوطعي مل نإو ىأ ؛ ةأجافالل (اذإ) ةملك (نوطخسي مث اذإ) هلوقو . نوقفانملا

 هللا لص هللا لوسر مهاطعأ امب اوضر مهنأ ولو : ىنعملاو ةيآلا «اوضر مهنأ ولورإل لاق مث

 « ىرخأ ةمينغ هللا انقزريسو كلذ انافك : اولاقو « لق نإو مهسوفن تباطو ةمينغلا نم ملسو هيلع

 هلاضفإو هللا ةعاط ىلإ انإ « مويلا اناطعأ ام رثكحأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لودر انيطعبف

 .نوبغارل هناسحإو



 ةرأر ةيآلا«تاقدصلا ىف كزملي نم مهنمو»ىلاعت هلوق

 هام هَ 2 -

 ثم اوطعي نو اوْضَ نم اوُطعَأنَ تاقدصلا ىف كَل م

 مرته ل 222 همم ص ةزضإ 6

 ايلا لا هات [اَم اوضَر مأ ولو «50» َنوُطَحسي مه اذ

 رت ل 2 - هرب

 فقد نوعاو لا كتل مل هلوسَرَو هلضق نم هللا انتي هللا

 مهاذإ اهنم اوطعي مل نإو اوضر اهنم اوطعأ ناف تاقدصلا ىف كيلي نم مهنموإل ىلاعت هلوق

 هلوسرو هلضف نم هللا انت عسامتلا انسخ انلاظو هلا 1 مهاتآ ام اوضر مهنأ ولو نوطخسي

 «نوبغار هلا ىلا انإ

 لوسرلا ىف مهعط وهو : مهحتاضفو مهحنابق نم رخآ عون م-رش اذه نم دوصقملا نأ ملعا

 ةيوسنبو هتدوملِهأ و هيراقأ نمءابقي نم اع رثوي هنإ :.نولوقي و ءانغالا ىتاهدصلا دا
 : لئاسم هنالا قو, لدعلا ىعا رتل هنأ ىلإ

 مسقي ملسو هيلع هللا لص ىنلا انيب : هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس وبأ لاق (ىلوألا ةلأسملاإ)

 لاف جراوذلا ّ ”ريهز نب صوق رحب وهو « ىمشتلا ةرصر ولأ ىذ نب دادقملا هءاج د لاك

 لجر لاق : ىلكلا لاق. ةيالاهذهتلزنف «لدعألاذإ لدعي نمو كليود لاقف « هللالوسراي لدعا

 عضت نأ 3 هللا نأ معزت : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرل ظاوجلا وبأ هل لاقي نيقفانملا نم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ ءاشلا ءاعر ىف ابعضت لو نيك اسملاو ءارقفلا ف تاقدصلا

 اورذحا» مالسلاو ةالصلاهيلعلاق « بهذ ايلف «ابعار دواد ناكامأ ابعار ىسوم ناكامأ كلابأ الد

 ةلعاةننا" رض هنأ": ةاريسمت "قلع هللا يضر مدآألا ركب وبأ ىورو «نوقفانم مهناف هءاككأو اذه

 هل لزجت و سلجملا ىف هيندن كنإ الإ لع هب ىلام لاقف «نالفب كيلعامد ةياحكأ نه لحجر لاق ملسو

 لاقف «هريغ ىلع دسفي نأ فاخأو هقافن نع ىرادأ قفانم هنإ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « ءاطعلا

 ؛ هناميإ ىلإ هلكأ نمؤم هنإ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاّقف : هيطعت ام ضعب انالف تيطعأ ول : لاقف
 «هداسفإ فوخ هيرادأ قفانف اذه امأو

 00 ل ا (كرملي) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)
 :نضكلاب 'هوللأ ارجوا عزل" لاك 6 جاجزلا لاقو . بيغلاب كبيعي ةزمه لجرو ؛ كهجو ىف

 باتغي ىذلا :ةزمالا ةزمهلاو « هتببع اذإ . ازمه هزمهأ هتزمه كلذكو « هتبمع اذإ ميملا مب هيلو

 زمهلالصأو : ىرهزالا لاق . زمللاو زمهلانيب قرفي مل جاجزلا نأ ىلع لدي اذهو « مهييعيو سانلا
 -١« رن مد



 ةيآلا«مكتم هامو مكن مهنا هللاب نوفلحو» ىلاعتهلوق دل

 عفانم عيمج نع نييئاخ ءايندلاو ةرددلا اضم“ لكلا نيكبكتسم مهنوك نيب ان عت معا

 نوفلحت و)لاقف ةيذاكلان امبالا ىلعمهمادقإ نيبو « مهحتاضفو مهحنابق ركذىلإ داع « ايندلاو ةرخآلا

 . منيد ىلع ىأ (مكمل مهنإ) مموسلاج اذإ نينم ملل نوقفانملا ىأ (هللا

 اورهظأف  لتقلا (نوةرفي موق مهنكلو) :كتيد ىلع اوسيل ىأ ( مكنم مامول ىلاعت لاق مث

 ىلإ اولخ اذإو انمآ اولاق اونمآ نيذلا اوقل اذإو) ىلاعت هلوةك وهو « قافنلا اورسأو نام الا

 وهو . قورف لجر : لاقي هنمو «؛ فوخلا قرفلاو (نؤزمتسم نحن امنإ عم نإ اولاق مهيطايش

 هللا اورفل مكنم مهسفنأ ىلع نينمآ هيف نونصحتي ارفم اودججو ول مهنأ : اهنمو ؛ فوخلا ديدشلا

 (أجلم نودحي ول) هلوف « بلقلا نع نكسملاو رادلا ىف مكايإ مهتقفاوم نأ اونظت الف « كوقرافلو

 اكل نك ل111 ها و ل رم ا روعقم اجللإ اهلنم و فيف عحت ذل | ناكملا د اجلملا

 ا انموأ) هلودو ؛ هيلا ارطضم هتلثد ىأرهاذك لإ هتأجلا و اجتلاةلئمرو ٠ ميلا نوكسوماللا حتنفب

 ترج ءىف لك : دنع ردا كاق كاتم هيف نانالا روغي ىذلا عضوملا ىهو ٠ ةراغم عمج ىه

 : جاجزلالاق (الخدم) هلوقو . نيعلا تراغو ضرالا ىف ءاملا راغ هنمو ؛ كل ةراغم وهف تدغف هيف

 جرخم نم امهو ؛ ةروجبم لادلاو « ةسومبم ءاتلا نآل ؛ الاد لديت لادلا دعب ءاتلاو لختدم هلصأ

 . هيف لوخدلاب رتتسي ىذلا كلسملا : هانعمو . جولولا نم جلت اك: لوخدلا نم لعتفم وهو دحاو

 هوجولا هذه دحأ ىلع اناكم اودج ول مهنأ : ىنعملاو .عوبريلا قفل اقف در نال ىلكلا لاق

 هريغىلوو فرصنا اذإ هسفنب ىلو : لاقي . هيلا اوعجرىأ (هيلا اولول) ةنكمالا رش اهنأ عم « ةثالثلا

 حمج : لاقي اذه نمو «ءىثث مثوهجو دربال اعارسإ نوعرسي ىأ (نو-مجب مهو) هلوقو هفرص اذإ

 حس سلس

 ةدش نم مهنأ ةيآلا نم دارملاو « ماجللا هدري مل لم اذإ ىذلا وهو ؛« حومج سرف وهو سرفلا

 . ةلاحلا هذبب اوراص نيملسملا نمو لوسرلا نم مهذأت

 ا كن ترقالل و لجل :٠ كاران و ٠ أجلملا : ىف ءايشأ ةتالث ركذ ىلاحت هنأ معاو

 فروبكحلا تاراغملاو «نوصحلا لمتح ًاجلملاف « هيلع رخآلا لمحام:ريغ ىلع اهنم دحاو لك

 (الخدم) ءىرق : فاشكلا بجاص لاق . رابالا و“ ضرالا تحن برسلا لخدملاو . لابجلا ىف

 أرقو (الخدتم) بعكنب ىبأ أرقو « مهسفنأ هيف نواخدي ناكفيرمهو لخدأ نم (حلخدم)تو لخد نم

 دحاونودتشيو نوزمحب ونوحمحب : لاقفهنعلئسف(نورمحي)س نأ أرقو « اؤاجتلالىأ (هيلاولأوا)



 6م ةيالا ءمكنم مهامو مكمل مهن هللاب نوفلحو» ىلاعتهلوق

 عا” ثا 2602 7 ها 02 ا 2 تا م 52ص 2 رق" وسر

 602 نوفرغب موق رن قرت 0 مكنمل مهنإ هللاب نوفلحتو

 ص نه سود هاك دس ها اه تضامنا تاع مناخ 05 2 لل تل ا 6

 <07 نوحمجب مهو هيلإ اولول الخدم وأ تاراغم وا اجلم نودحب و
 دي ك1

 اذهو : نيرفاك اوناكام لاح مهسفنأ قاهزإ دارأ ىلاعت هنأ ةيآلا ىنعم : لاقف ىابجلا باجأ

 ىلع لخدت نأ ديرأ : بيبطلل لوقيإ دق ضيرملا نأ ىرت الأ «نفكتلل ًاديزم ىلاتت هتوك ئضتقبال

 نأ نيرأ : فيلا (لاوقر نهاو هلل .قطارل اذيرم ةنازك قل 2011 ا

 ناطقا ناو" لقوا اويل "فرمان وشل دير ووك نزا تي 956 1

 «برهلا كلذل ًاديرم هنوك ىلع لدبال اذهو ؛ برحلا ىلع مهمادقإ لاح « ةاغبلا اولتقا ل

 ! انههادكف

 ىلإ عجري اهلصاح اهركذ ىتلا ةلثمالا عيمج نال كلذو . بيجي هيومم هلاق ىذلا نأ: تارضأو

 ىلع لخاتم نأ ليرأ : بيبظلل دل رللا لاق اذاذ ( ةىثلا كلذ ةلازإ ديرب هنأ وهو ؛دحاو فرح

 ىتحارجبيطت نأ ديرأ : هل لاق اذإ و « ىضرم ةلازإ ىف ىعست نأ ديرأ : هانعمناك ٠ ىضرم تقو ىف
 ىلع مهمادقإ لاح ةاغبلا اولتقا : ناطلسلا لاق اذإ و « ةحارجلا هذه ىنع ليزت نأ ديرأ : هانعم كاك

 لكىف بولطملاو دارملا نأ تبثف « اهمادعإو اهلاطيإو ةبراحملا كلت ةلازإ بلط : هانعم ناك« برحلا

 كلذو : ةيآلا هذه فالخب ًادارم هدوجو نوكي نأ عنتميف هتلازإو ءىثلا كلذ مادعإ ةلثمآلا هذه

 امه لب  ةلازالا كلتل امزاتسم اضيأ سيلو : هرفك ةلازإ نع ةرابع سيل رفاكلا سفن قاهزإ نآل
 لاح مهسفتأ قاهزإ دارأ هنأ ةيآلا هذه ىف هللا ركذ الف , ةتبلا امهنيب ةافانم الو « نابسانتم نا ره

 : لاقول هنأ ؟. قاهزالا كلذ لوصح لاح نيرفاك ممنوكسل ًاديرم نوكي نأب جو ٠ نيرفاك مهنوك
 قيقحتلامامتو : رادلا ىف هنوك دارأ دق نوكي نأ ىضتتقي هناف ؛ رادلا ىف هنوك لاح انالف قلأ ديرأ
 ءىثلاديرمو ؛ رفكلا لوصح لاحالإ هلوص> عنتمي رفكلا لاح ىف قاهزالا نأ : ريدقتلا اذه ىف

 دقق "ايش دارأ وم نأ تينو «تمكللا لاح قاهراالا هلا كارأ كلف“ هناوو رص لمارغ اكل

 اهدروأ ىتلا ةلثمآلا نأ تبثف , رفكلا كلذل اديرم ىلاعت هنوكم زل « هتارورض نم وهام عيمج دارأ

 . هيوقلا ضحم ىتابجلا

 أجلم نودحب ول نوقرفي موق مهنكحاو كم ماهو مكنمل مهنا هللاب نوفلحيوزإل ىلاعت هلوق
 (نوحمحب مو هيلا اولول الخدم راما راس لإ



 ةيآلا «نورفاكمثو مهسفنأ قهزتو» ىلاعت هلوق 1

 ببسإ ةلصاحلا مالآلا تناكو ءاحل هبح دتشاو ءاهف هتبغر تمظع ةلجاعلا تاريخلا هذه ىف الإ

 لصاح باذعلا نم عونلا اذهف « هتامالع روهظو توملا برق دنع ىوقتو « هقحفف رثك أ اهتاوف

 قافنإ مهفلكي ناك ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا نأ: انكاثاو اد الاو الا والا هال تح كرش انندلا ف مل

 بجويكلذو ؛ ورغلاوداهجلا ىلإ مدالوأو ملاومأ لاسرإ مهفلكيو ؛ تاريخلاهوجوفلاومآلاكلت

 هللا دنع نمالوسر هنوك ىف قداصب سيل ادم نأ نودقتعي اوناكموقلاو ؛ لتقل مهدالوأ ضب رعت

 لتقلل مهدال را نصي ردت نأ 16ه دئاق اري نما هل عييضت لاومالا كلت قافنإ نأ نرمي انوناكو

 ةدايزلا هذهف « ًادج بلقلا ىلع قشأ اذه نأ ع « ةدئاف ريغ نم ديدشلا هوركملا اءذهل مازتلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ادم نوضغبي اوناك مهنأ : !هلاث و . نيقفانملل ةلصاح تناك « بيذعتلا نم

 ةلاخاهذه نأ كشالو « هتمدخ ىف مهسوفنو مثدال 0 ملاومأ لذب ىلإنوجاتحي اوناك مث مه. واق

 ءامات اروهظ ,هرفكو مهقافنربظي و اوحضتفي نأ نم نيفئاخ اوناكمهنأ : اهعبارو . ةديدش ةقاش

 دالوآلا ىسو ؛ لتقلاب مل لوسرلا ضرعتي ذئايحو: راف اكلا نما كولا ةرهأ وباقل اثنأ ا ناواوركف

 لك 1 لفي ااوفاخ لوسرلا مهاعد املكو ؛ ةحيضفلاروهظنم اوفاخ ةبآ تلزناملكو ؛ ا تب

 :اهسماخو . باذعلاديزمو بلقلا ملأت بجوي ام كلذلكو مهنب خو مهركم هوجو نم هجو ىلع فقو

 نب هللا 'دبعو -« كمالملاهتلسغ' ضاع ىنأ نب ةلظنحك « ءايقتأ هل مل ناك نيقفانملا نم ريكا

 نوضتر يال اوناك مهو قافنلا نع 218 ةاخ مهو « ناكمب هللا نمناكو أردب دبش ؛ ىنأن ب هللادبع

 ىذأت مظع اذكه راص اذإ نبالاو « مهيلع نوضرتعيو « مهيف نو>دقيو « قافنلا ىف مّمابآ ةقيرط

 ةباحصلا ءارقف نأ : اهسداسو . مهءاذعل ابيسدالو ألا كلت لوصح راصف « هنم هشاحيتساو هب بالا

 عم نوعجري مث « تاوزغلا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةمدخ ىف نوبهذي اوناك مهفاعضو

 دالوآلاو ةريثكلا لاومألا عم نوقفانملا ءالؤهو  متانغلاب زوفلاو ميظعلا ءانثلاو فيرشلا مسالا

 نورظني قلخلا نإ مث «سانلا نم ءافعضلاو ىنمزلا هابشأ مهتويب اياوز ىف نوقبي اوناك« ءايوقالا

 لوصحل اببستراص دالوألاولاومالا ةرثك نااكو ؛ قافنلاب ةمسلاو ءاردزالاو تقملا نيعب مهلا

 باذعلا ديزمل ايس تراص متدالوأو مهلاومأ ةرثك نأ هوجولا هذهب تبثف «لاو>ألا هذه

 . مهقح ىف ايندلا ىف

 هلوقب ىلاعت هللا دامموبف دوج ولا ىف لدام لك نأ تايثإ ىف انباحأ جتحا 4ةعبارلا ةلأسملا )

 رفكلا عم مهسفنأ قاهزإ دارأ ىلاعت هللا نأ ةيالا ىنعم نال : اولاق كاع مهسفنأ قهزتو)

 .اوفكلانارَأ ادقفا كلذ اذ ارأ' نمو



 هع ةيآلا«ايندلا ةايحلا ىف اب مه.ذعيل هللاديريامتإ» ىلاعتهلوق

 نأ لمتحيو ءايندلا ىف باذعلا ابيس نوكت نأ لمتحي دالوألاو لاومالا (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 نملك ذأ : لرالا : وع نفانذلا ىاكاذقل ايس مكن رخل ف تل نك

 هتاوف ىلع هفوخ ناكو ؛ بعصأو مظعأ هتاوفىلع هبلق ملأتو هنزح ناك« ىوقأو دشأ ءىثلل هبح ناك

 مهدنع ةيقاب ءايشالا كلت تناكنإ دالوآلاو ةريثكلا لاومالا مهل تلصح نيذلاف « بعصأو دشأ

 . اهتاوفبب .؛ديدشلانرحلا ملأ ىف اوناك تكلهوتتاف نإو « اهتاوف نم ديدشلا فوخلا ملأ ىف اوناك

 ابتاوف فروخ تبي امإ كلقلا كلت نع كفنيالا ةنامسجلا كتاداعسلا [تانج وهب لاوضخ هنأ انف

 ديدش بعتشىلإ اهليصحتو اهباستك اىف جاتحي هذهنأ : ىناثلاو . !متاوف عوقونم نزحلا ببسب امإو

 ناكف : اهظفح ىف مظعأو بعصأو قشأو دشأ بعاتم ىلإ جاتحي اهوصح دنع مث « ةميظع ةقشمو

 تعترف توك ادبأكلولاو كاملاب فز تمملاف ا ءاستكاا نم. كعضإ فاردخ هلك ار نر نخل

 عفنلاو ريثك بعتلاف . لاومأألا كلت نم ليلقلاب الإ عفتني ال هنإ مث «كالحلا نع نوصلاو ظفحلا

 لاو.الا هذه هيلعقبتنأ اماف  دالوآلاو لاومأللا هذهل هبح مظع اذإ ناسنالانأ : ثلاثلاو . ليلق

 هنز> مظعي توملأ دنعف ؛ لوآلا ناكناف . لطبت و كلمت لب ؛ قبت الوأ ؛ هرمع رخآ ىلإ دالوألاو

 هو ىاثلا ناكن اورو قشأور ده انيك ىلا كاتو دايدش ل كا سرا نر ل يا

 تبثف « اهيبسب هبلق ملأت دتشاو « اهيلع هفسأ مظع ناسنالا ةايح لاح لطبت و كلمت ءايشألا دذه نأ

 : ةرضخ ةولح ايندلا نأ : عبارلا . ايندلا ىف باذعلا لوصحل ببس دالوآلاو لاومآألا لوصح نأ

 ريصيف «٠ اهلا امئيلكب سفنلا تفرصناو اهيف تقرغتسا تلاوتو ترثك اذاف ءاهلا ةلئام ساوحلاو

 لاملا ناك ايلكو ء رهقو ةوقو ةوسق عون هبلق ىف لصح هنإ مث « هللا ركذ نع هنامرحل ايس كلذ

 هآر نأ ىنطيل ناسنالا نإ) ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلاو « ىوقأ ةوسقلا كلت تناك . رثك أ هاجلاو

 ٍباقلا نع ةرخآلا بحو هللا بح لاوز ىف ىوق ببس دالواآلاو لاومالا ةرثك نأر هظف (ىنغتسا
 قجدلا ىلإ ناتنبلا نم لقتي نامنالا'ناكتاوملا دنعف , ةبلقلا ىف اهتااورش و.اننلا

 دنع مترو هترسح ئوفتو هلاك مظسف ع ةيرخلا رةئكلا تنل ا لا كان
 باذعلا لوصحل بيس دالوأألاو لاومأألا ةرثك نأ ت دف . باع اهمارحو : باسحاحلالح رشحلا

 . ةرخالاو ايندلا ىف

 ؟ باذعلا اذم نيقفانملا ءال وه صيصخت ىف ةدئافلا اف , لكلل لصاح ىنعملا اذه : ليق ناف

 مويلاو هللاب نمآ اذإ لجرلا نأ : اهدحأ : بابلا اذه ىف تادايزب نوصوصخم نوهانملا : اناق
 ةداعسالهنأ دقتعا امل قفانملا امأو « ايندال هبحرتفي ملعلا اذهيف ءايندللال ةرخآال قاخ هنأ ملع رخالا



 ةيالا ءايندلا ةايحلاىف اهب مهبذعيل هللا ديري اكعإو ىلاعت هلوق هذ

 ا ريمع نب ديبع و « تيطمأت [كقادصت و أ 500 5 5 تك أام الإ

 0 تاك ير ا ةيطاق كرتكا ةكبرثكا نمو كباس دتشأ هلامرتك "نمو مالسلا هيلع لوسرلا

 اك ]| ايم .رممملاو :ةارثك ايلا ادم ةسانملا راخالاو" عآدعب, هللا :نم.دادوإ:: ايزق :ناطلملا

 ت15 وج وألا : نيعمحلا ضدي لاق . اهم ناختفالاو اح ىف كلاهتلا نم 0 ؛اندلا ىلإ نال ن

 هلالج لج هللأ وهو ٠ ا ًايلزأ داع نلا : كوألا م 5 د 3 ةيلقعلا ةمسقلا بسح

 ًايدبأ نوكي الو ًايلزأ نوكب ىذلا : ثلاثلاو . ايندلا وهو ًايدبأ الو ًايازأ نوكيال ىذلا : ىناثل

 ًايدبأ نوكي ىذلا :عبارلاو . همدع عنتما همدق تبثام نأ ليلدلاب تبث 00 ةرلا لاغ 0

 كلذكو .اهلرخآ ال نكل ؛ لوأ اهل ةرخآلا ناف  نيفلكملا عيمجو ةرخآلا وهو ايلزأ نوكي الو

 ال زخا الو لأ هتايحلف ايصاع ناك وأ اعبطم ناك ءاوس فلكملا

 هقالا فارع ةرضالا نير لكلا نانالا نب ةلصاخلا ةساملا نأ تنث اذه تنث اذِإو

 لآ ا كلا هع تقال نأ يف ٠ انذدلل الل ةرخاإلا قلخ هنأ اذه نم رهظي و « ايندلا نانو هنن

 الا ذل ةردكلا رهل [ضانلا نكسملا نافأ ايلا هلق لج ذل

 : لئاسم هيفف (/يندلا ةايكيا ىف اهم مهيذعيل هللا ديرب امنإ ل هلوق امأ

 ايف ملل نأ هللا ديريامتإ : ليق هناك. فوذح ةيآلا ىف : نويوحنلا لاق (ىلوألا ةلأسملا)
 ىأ (مكل نيييل هللا ديري) هلوقك «نأ» ىنعمب ماللا انه نوكي نأ اضيأ زوجيو « مهبذعيل
 . مكل نس نأ

 كبجعتالف : ريدقتلاو . ريخأتو ميدقت ةيآلا ىف : ةداتقو ىدسلاو دهاجم لاق (ةيناثلا ةلأملا)

 انههو : ىضاقلا لاق . ةرخآلا ىف اهب مهسذعيل هللا ديري امنإ ءايندلا ةايحلا ىف مهدالوأ الو مهاومأ

 نم ىتلا معنلا ةلمج نم امه لب ءاباذع نانوكيال دلولاو لاملا : لاقي نأ رهر : كرا: كلا:

 . لاؤسلا اذه عفديال مازتلالا اذهنأالإ ؛ ريخأتلاو مدقتاا ءالؤهمزتلا اذه دنعف : هدابعىلع اهب هللا

 ريدقت نم مهل دب الف ؟اباذع دلولاو لاملا نوكي فيكف ٠ يخت مدقتلا اذه دعب : لاقي هنآل

 دقف كلذ اولاق اذإ و « باذعلل ابيس تناكث يح نم اهم بيذعتلا دارأ اولوقي نأب مالكلا ىف فذح

 تناك ثيح نم ايندلا ىف اهب مهبذعي نأ هللا ديري لاقي نأ حصي هنآأل ؛ ريخأتلاو ميدقتاا نع اونغتسا
 هذهل نكي مل (ايندلا ةايحلا ىف هدالوأ الو مهلاومأ كبجعت الف) لاق هنأ ولف اضيأو  باذعلل ايس
 ارسل ةلاندلا ىلإ "ناوكم الاداولاو لاثلا :باجعالا نأ 1 م نازل +6 ةوُئاف زنك كانوا
 ميدقتلا اذبب لوقلا نأ تبثف ؛ةرخآلا ىف نوكنت ايايندلا ف نوكتت دق اهناف « باذعلا لاح كلذك
 تلا نذل ريجاتا و



 ها ديالا « مهدالوأالو مهلاومأ كبجعت الفد ىلاعت هلوق

 م ل هر سدد سر رع اا رخل سو ميت ه2 ةهركإ د تا اهرارلا 268م 2 هز --

 ةأيحلا فام م. ذعيل هللأ ديرب كلا مهدالوا الو مهلاومأ 0 الف

 ب 7 ع 6 64 م 22-52-27

 «هه» تورفاك مهو مهسفنا قهزتو ايندلا

 0 اهكلا 0 م لاق. 1 ىلإ دنسم لعفلا نأ ثينأتلاب أرق ره هجوو (ةظعوم

 لعفلا دانسإ ىلع (مهتاقفن مهنم لبقي نأ) ىلسلا أرقو . ديحوتلاو عملا ىلع (مهتقفنإو (مهتاقفن)

 . لجو زع هللا ىلإ

 قهزتو ايندلا ةايحلاف اهب مهيذعيل هللا ديرب امإ مهدالوأالو ملا ومأ كبجعت الف ) ىلاعت هلوق

 (نورفاك مهو مهسفنأ

 اعلا ناس هدا عفانم عيمج نع نيقفانملا ءاجر ىلوآلا ةيالا ىف عطق امل ىلاعت دن معا

 عامتجا بابسأو « ايندلا ىف مهميظعت بابسأ اهلعج ىلاعت هناف ءايندلا ف عفانملا باب نم اهنونظي ىتلا
 ىلاعت هناف ء هوجولا نسحأ ىلع ةبترم اهنأ فرع تايآآلا هذه ىف لمأت نمو ؛ مهيلع تاذآلاو نحلا

 نم ايندلا ىف مهلامو ديدشلا باذعلا نم را مهلام نيب « مهامعأ حئاضفو مهلاعفأ حئابق نيب امل
 . ةتبلا ةمايقلا موي هب نوعفتتيال ربلا لامعأ نم هنولعفيام نأ كلذ دعب نيب مث , ةيلبلاو ةنحملا هوجو

 ديدشتو م«ئالبو مهباذعل ببس ةقيقحلا ىف وهف ايندلاعفانم نم هنأ نونظيام نأ ةيآلا هذهىف نيب م“

 تاريخلا عينج لطبمو « ايندلاو نيدلا ىف تافآلا عيمج بلاج قافناا نأرهظي اذه دنعو ؛ مهملع ةنحنا

 هجو ىلع مالكلا بيترت نكمبال هنأ فرع بيترتلا اذه ىلع ناسنالا فقو اذإو ءايندلاو نيدلا ىف

 : لئابسس فو : قيفوتلارمتلا نماوإ لذه نور

 نأ الإ « مالسلا هيلع لوسرلاب أصتخم رهاظلا ىف ناكناو « باطخلا اذه (ىلوألا ةلأسملا)

 مهدالوأب الو « نيرفاكلاو نيقفانملا ءالؤه لاومأب اوبجعت نأ ىغبفي ال ىأ «نينمؤملا لكدنم دارملا

 . ةيآلا (كيذيع ندمتالو) ىلاعت هلوق هريظنو « مهيلع هللا معن ياش لاو

 هريغل سيل هنأ داقتعا عمو ؛هب راختفالا عونعم ءىشلاب رورسلا : باجيالا 4ةيناثلا ةلأسملا)

 دعبل هناف « هللا نع اهعاطقناو ءىثاا كلذ ىف سفنلا قارغتسا ىلع لدت ةلاخلا هذهو « هيواسيام

 اذهل اركذتم ناك ىتم ناسنالاو «هريغل هلعجيو ناسنالا كلذ نع ءىثلا كلذ ليزي نأ هللا كح ىف

 باجيإو عبتمىوهو عاطم حش تاكلهم ثالث» مالسلا هيلع لاق كلذلو « ءىثلاب هبايإ لاز ىنعملا

 كلام نم كلام » مالسلا هياع لاقو «نورثكملا كله» لوقي مالسلا هيلع ناكو «هسفنب ءرملا



 ةيآلا «نوهراك مثوالإ نوةفن الود ىلاعت هلوق ٠,6

 ناكف , لاح ا اذه ىلإ ىضفي ماكحالا هذه ىف ةرثؤم لاعفألا هذه نوكب لوقلا نأ تبثف : لاح

 : الطاب هب لوقلا

 عم هللا دنع ال وقم نوكمال ربلا لامعأ ا نأ ىلع ةيآلا هذه تلد «ةثلاثأا ةلأسملا

 . هللا رفكلا

 (هري ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نف) هلوق نيبو هنيب عما فيكف : ليق ناف

 ةمزآل ةالصلانأ لع ةيالا كلدو:, تاقعلا تفلفخت ىف ةزريثأت ىكإ كلذ: كف رضتا نأ بجو :: انلق

 . لسكلا هجو ىلع ابلعف ىلع ىلاعت هللا مهمذ امل كلذالولو « رفاكلل

 وه مذلا بجوملا لب ؟ ةالصلا كرت وه سيل مذلل بجوملا لاقي نأ زوحال ل : اولاق ناف

 نوكي ال اكو « دوعقو مايق رم اهتافرصت رئاس ىرجم ايراج لسكساا هجو ىلع اهب نايتالا
 ملول مهتالص ىف بحي ناك كلذكف « مهتعاط لبقت نم اعنام لسكحلا هجو ىلع هدوعق

 . مهلع بحجب
 ٍفاشكلا بحاص لاق . ءاسنلا ةروس ىف ىلاسكلا ريسفت ىضم (ةعبارلا هلأسملا)

 : نورسفملالاق . ناريحوناركس ىفىرايحو ىراكسو< : نالسكلا عمج حتفلاو مضلاب (ىلاسك )

 : فنصملا لاق : لصي مل هدحو ناك ناو ٠ ىلص ةعامج ىف ناك نا هنأ هانعم لسكلا اذه

 هللا مال ةعاط لصيال هنأ ىلع لدي ىنعملا اذه نآل , تاعاطلا لوبق عنم ىف رثأ امنإ ىنعملا اذه نا

 ىلاعت هللا هركذ امل امأ . رفكلا ىلع لديال ردقلا اذهو « سانلا ةمذم نم افوخ لصي امنإو

 كلذو «؛ بجاو ريغ هنأ نودقتعي منال ناك امنإ لسكلانأ ىلع لد  رقكلاب مهفصو نأ دعب

 .وفكتلا) حر

 ةياعر لب ؛ ةعاطلا ضرغل نوقفني ال مهنأ : ىنعملاف (نوهراك مهو الإ نوةفني الو هلوق امأ

 نوكت نأ بجوي أذهو « مهنيب ةعيضو امرغم قافنالا نودعياوناك مهنأ كلذو ؛ ةرهاظلا ةحلصملل

 « قافنالا مهتهاركب نيقفانملا مذىلاعت هللا نآل ؛ هللا ليبس ىف قافنالاو ةاكرلا ءادأ دنع ةبيط سفنلا

 ناك كلذل هراكو هو اهادأ ناف «؟كسوفن اهب ةبيط مكلاومأ ةاكز اودأ» مالسلا هيلع هلوقىنعم اذهو

 حور نأ ىلع لدي ثحابملا هذهلصاح : هنع هللا ىضر فنصملا لاق . قافنلاو رفكلا تامالع نم
 ةدئافالف ء ضرغلا اذهل اهب تؤي ل ناف ؛ ةعاطلا ىف دايقنالاو ةيدوبعلا ضرغل اهب نايتالا تاعاطلا

 . امحاص ىلعالابو تراص امير لب هيف
 ءايلاب (ليقي نأ) ىناسكلاو ةز>أرق (مهتاقفن مهنملبقت نأ مهعنم امو) 6ةساخلا ةلأسملا)

 هءاج نف) هلوةك « قافنالا ىنعم ىف تاقفنلا نا : نيلوألا هجو . ثيناتلا ىلع ءاتلاب نوقابلاو
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 ةهوؤد ١ نوفي" وقفنيالو كلاسك موالإ اصلا

 مالكلا اذه ريصي اذهل اكن ل الإ لامعألا هذه لوبق عنم ىف رثؤمال هنأ ظفللا اذه خيرصب

 (نيقساف اموق متنك .كنإ) لاق امل ىلاعت هنآل ؛ تاعاطلا طبحال قسفلا نأ ىلع لئالدلا حضوأ نم

 وك صوصخم وأ ء اقسف لامعألا كلت نوك مومعب للعم حلا اذه : لاقو لئاس لأس هنأاكف

 ريغ لوبقلا مدع نأ وهو « ةهبشلا هذه لازأام هب ىلاعت نيبف ؟ قسفلا كلذب ةفوصوم لامعالا كلت

 اذه نأ تبثق . ارفك قسفلا كلذ نوك وهو هفصو صوصخب لب « اقف هنوك مومعب للعم

 . لطاب لالدتسالا

 نوتأي الو هلوسربو هتلاب اورفك مهنأ الإ مهتاقفن مهنم لبقت نأ مهعنم :م امول ىلاعت لاق مث

 «نوهراك ممو الإ نوقفني 0 لاشك مثوالإ ةالصلا

 : لئاسمهيفو
 . عملا اذهىف قسف هنأ ثيح نمقسفلل ريثأتال هنأ ىلع ةيآلا هذهحيرص لد (ىلوالا ةلأسملا)

 . هانيبو هانصخلام ىلع ةلزتعملا لوق نالطب ىف حيرص كلذو

 رفكلا ىهو ؛ ةثالثلا رومآألاعومجمب لوبقاا عنم نأ ىلع لدي ظفللا رهاظ 4 يناثلا ةلأسملا)

 . ةيهاركلا ليبس ىلع قافتالاو ؛ لسكلا هجو ىلع الإ ةالصلاب نايتالا مدعو . هلوسرو هللاب

 لقتسملا ببسلا لوصح دنعو « لوبقلا نم عنملاف لقتسم ببس هتلابرفكلا : لوقي نأ لئاقلو

 ؟ نييقابلا نييبسلا ىلإ كهل ذه دانسا نكمي فيكف ءرثأ هريغل قبال

 هنوكل رفكلا نإ :اولاق تيح ٠ ةلزتعملا لوق ىلع هجوتي امنإ لاكشالا اذه نأ : هياوجو
 امنإو «ةتبلا اباقع الو اباوث بجويال لاعفألا نم اًئيش ناف اندنع امأ « كحلا اذه ىف رؤي ًارفك

 ىوقأ نم اذه نإ : لون لب ؛ لاحم دحاولا ءىثلا ىلع ةريثكلا تافرعملا عامتجاو تافرعم ىه

 هيلع ليلدلاو ءاييلا ةدئاع هوجول ماكحألا هذه ىف ةرثؤم ريغ لاعفألا هذه نأ ىلع ةينيقيلا لئالدلا

 اذهل ًامات ًابجوم ابنه دحاو لكناكو لف « مهقح ىف ةثالثلا رومآألا هذه تاصح هنأ نيب ىلاعت هنأ

 لكب ىنغتسي لواعملا نآل ؛ لاح كلذو ؛ ةلقتسم بابسأ دحاولا رثآلا ىلع عمتحجي نأ مزل « محلا

 كلذو ءاهرسأب اهنع هئانْعتسا لاح اهرسأب اهبأإ هراقتفا مزايف « اهنم دحاو لك ى.رع اهنم دحاو

 ٠5« برش )د



 ةيآلا « نيقساف اموق متنك مكنإ منم لبقتي نل» ىلاعت هلوق //

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننال لاق نيح سيق نب دجلا ىف تلزن : سابع نبا لاق 4 يناثلا ةلأسملا)

 72 كح لان اذهو ةوغقلا ىف ل نتا

 ناك نإو (اهرك وأ اعوط اوةفنأ) هلوقف ؛ ماع كحلا نأ الإ اصاخ ناك نإو ببسلا نأ لعاو

 نلف نيهركم وأ نيعئاط متقفتأ د لل انا تلوم او طيرعلاا هعما انعم نأ ال [ةرمأ اظفلا هظفل

 . مكنم كلذ لبقي

 رمألا ةماقإ امأ . رخآلاماقم امهنم دحاو لك ةماقإ نسحيف «نابراقتي رمألاو ربخلا نأ معاو

 ةلالضلا ىف ناك نم لق) هلوقىفو (مه نا مهل رفخت-ا) هلوقىف اكو « انه يكف : ربخلا ماقد

 . نهدالوأ نعضري تادلاولاو) هلوةكف « رمألا ماقم ريلا ةماقإ امأو (ادم نمحرلا هل ددميلف

 : ريثك لاقو (نوهسفنأب نصيرتي تاقلطملاو

 تاق “إ ؟هكيلقما لاو ”امذل.!* ؛ هماولمال '؟ئىسحأ وأ انب':ئسأ

 ١ مازلإ ريغ نم نيعُئاط : لوالا : ناهجو هيفو . نيهراكوأ نيعُتاط ديري (اهركوأ اعوط) هلوقو

 ناكف ٠ نوقفانم مهنآل اهارك | مازلالا ىمسو . هلوسرو هللا لبق نم نيهركموأ هلوسرو هللا نم

 هارك ! ريغ نم نيعئاط : ريدقتلا نوكي نأ : ىتاثلاو . هارك الاك مهيلع اقاش قافنالا مهايإ هللا مازلإ

 هيف ةحلدملانم نورب امل قافنالا ىلع عابتالا نولمحي اوناكق افنلا ارم مئاسؤر نم

 . مهتهج نم نيهركم وأ
 لبقتيال سو هيلع هللالص لوسرلا نأ دارها نوكب نأ ل متحي ( مكنم لبقتي نا )) ىلاعت لاق م“

 . هللا دنع ةلوبقم ريصتال امنأ دارملا نوكب نأ لمتحيو . مهنم لاومألا كلت

 نيقساف مهنوكب للعملوبقلا مدع نأىلإ ةراشإ اذهو (نيقس.اف اموق تنك نإ )) ىلاعت لاق مث

 « ةتبلا لبقتال مهتقفت نأ نيب ىلاعت هنأل ٠ تاعاطلا طبح قسفلا نأ ىلع ةيآلا تلد : ىتايجلا لاق

 هنأ هانعم ناك كلذ لبقتي مل اذإو « حدملاو باوثلا وه لبقتلا ىنعمو ؛ نيقساف مهنوكب كلذ للعو

 نإ مث «ىنملا اذه ةلازإ ىف رثؤي قسفلا نأ ىلع لد قسفلاب كلذ للع املف ء حدم الو'باوثال

 , نيمئادلا باقعلاو مذلا بجوي قسفلا نأوهو : ةلأسملا هذه ىف روهشملا مهليلدب كلذ دك أىئابجلا

 لوصح نيب عمجا نراكف . لاحم امينيب عمجاو ٠ نيمئادلا باوثلاو حدملا بجوت ةعاطلاو

 . الاحم امهقاقحتسا

 غلبأ ىلع ةهبشلا هذه هللا لازأام دعب لالدتسالا اذه ركذيال نأ هيلع بجاولا ناك هنأ ملعاو

 ىلاعت نيبف (هلوسربو هللاب اورفك مهنأ الإ مهتاقفن مهنم لبقت نأ مهعنم امو) هلوق وهو ؛هوجولا



 /ا/ هد «اهرك 11 اوةفنأ لقد ىلاعت هلوق

 2 هاءورت ناو

 «ه8» نيقسأف اموق منك مكنإ مكنم َّل 1 هر وأ اول اوقفنأ لق

 نم ملا: :صيرتت الا, قةانملا "قاتلا طا لإ نادل نم ولفت كببنااولارشالا و لحمل( ف

 « فرشلاو ةعفرلاو ةلالجلا ةياغ ىف امهنم ةد-او لكو : نيتروكذملا نيتلاخلا ىدحإ الإ

 «ناوحلاو لذلاوىزالا عم اين دلا ىف ءاقبلا ىنعأ . نيتروك ذملانيتلاخلا ىدحإ قفانملاب صيرتي ملسلاو

 نيتاهنم ةدحاولكو ؛ لذلاو ىزخلا عم بهنلاو لتقلا ىف عوقولاو ةمايقلا باذع ىلإ لاقتتالا مث

 نيتفي رشلانيتلاحلا ىدحإ انب (اوصيرتف) نيقفانملا ىلاعتلاق مث «ةءاندلاو ةساسخلا ةياغ ىف نيتلاخلا

 نالف لاقي : ىدحاولا لاق . نيتلزانلا نيتسيسخلا نيتلالا ىدحإ ىف مكعوقو (نوصبرتم عم انإ)

 لهأ لاقو . هيف مالكلا قبس دق ا ؛ هي هوركم عوفو رظتني ناك اذإو . رئاودلا نالفب صيرتي

 كسمع اذإ ماعطلاب صاري نالف : ليق كلذلو « هنيح ءىجم هيرظتني امب كسلا . صيرتلا : ىناعملا

 هدنع نم باَدذَعُي) هلق ريملقت ىف ][ةقلتعا وح لا اهينأت ىلا« ني هذا ني

 . مكلتقىفانل نذأي نأب انيديأب وأ ء ايندلاف مهيلع هللاهلزني باذعب ىأ , هللا دنع ىم : لبق (انيديأب وأ

 . لتقلا انيديأب وأ ءةرخآلاو ايندلا باذع لوانتي : هللا دنع نم باذعإ : ليقو

 ؟ كلذ ىلاعت لوقي فيكف « ناميالا مهراهظإ عم مهلتق لحال نيقفانم اوناك !ذإ : ليق ناف

 نيكرشملا رثادك اوناك رهظ اذا مهقافن نآل؛ مكقافن ربظ نإ انيديأ دال : نسما لاق انلق

 ديدان كارل | 0 ةغيصب ناك نإو (اوصيرتف) هلوقو « نينمؤللل 1[ مهتوكبف

 1 ملعأ هللاو (ميركلا زيزعلا تنأ كنإ قذ) هلوق ىف اك

 «نيةساف اموق متنك 5كنإ مم لبقتي نل ًاهرك وأ اعوط اوةفنأ لقإل ىلاعت هلوق

 ؛ ةرخآلاىفو ايندلا ىف ب اذعلا ىه نيقفانملا ءالؤه ةبقاع نأىلوآلا ةيالافنيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 بابسأ نأ نايب دوصقملاو ؛ ةرخآلا ىف هب نوعفتنيال مهناف ربلا لامعأ نم ءىثب اوتأ نإو مهنأ نيب

 ايندلا ىف مهنع ةلئاز ريخلاو ةحارلا بابسأ نأو «٠ مهقح ىف ةعمتجم ةرخآلاو ايندلا ىف باذعلا

 : لئاسم ةيآلا ىفو « ةرخآلا ىفو

 ::(فاهلاو ءاكذلا فو ةانيه فاك ا 5 ) ىناسكلاو ةزمح أرق (ىلوآلا ةلأنملا)

 هارك الا نم حتفلاب ةبوتلاو ءاسنلا فو ٠ ةقشملا نم مضلاب فاّةحألا ىف رماع نباو مصاع و

 حتفاابو ةقشملا مضلاب : ليقو . ناتغا امه : ليقف . كلذ عيمج ىف فاكلا حتفب فنوفابلاو

 هيلع كه "مأزق



 ةيآلا «نيينسحلا ىدحإ الإ انب نوصبرت له لق» ىلاعت 0 دلل

 2 لق 2 ه7 27 رص ءااوللا عا ضو رو سم 6 30 دن مس 7اس هزم 67

 مكبيصي نا مكب صبرتن نحو نيينسحلا ىدحإ الإ : نوصيرت له لق

 رقاد سس م رص 0 دل م را

 فدرشل نوصي رم مكسعم ل 1 ايد وأ هدنع 6 باذعب هّللأ

 ايسلس سلا سس م ع 78

 ريثكلا لاملاب انفو :اةرخالا ىف تاوثلل نيقحتسم انرص.. نيبلاغ انرص نإو « ريثكلا باوثلاو

 جى تانّزلا و تئاصملا كلت ترراص ء.كلذك زمآلا ناكاذإئ ايندلا" ىف ليما ؛ءانتلاو

 ىلا نإ الإ «ةنيمج تناك نإ لاوقالا هذهاو« ةلمختم ةيلاعلا تاجازدلا هذا ٌروفلا انه

 : . لوآلا وه حيحصلا

 ملاعلاف فرصتلاهنم نسحي هناحبس هنأ انباحصأ هلوقيام هيدارملاو (انالوم وهل ىلاعت لاق مث

 اذهف «هلاعفأ نم_ءىث ىف هلعنضارتعاال هنالو: مهل قلاخو مهل كلام دا لجل اناا ورت نان تكا

 بئاصملا نم اعاونأ هديبع ضعب ىلإ لصوأ نإو ىلاعت هنإ انلق اذلو : مدقتام ىلع قبط:ي مالكلا

 ىلومهنوك درجمب « تافرصتلاك لت ىلاعت هنم نسخ هديبعمثو مثال ومىلاعت هنالل اهم اضرلا بحي هناف

 ..ةلاعفأ . 0 ى هلعادسلل عارعا ال مل

 ءىث ديبعلا نم دحأل هيلع بحب ل نإو هنأ هانعم (نونمؤملا لكوتيلف هللا للعو) ىلاعت لاق مث

 نإ رف «ناسحالاو لضفلا,ريثك ةمحرلا ميظع اذه عم هنأ الإ رومألا نم سمأالو ءايمشألا نم

 هللا ىلعو) هلوق نآل . هتمحرو هلضف نمالإ هعمط عطقي نأو : هيلعالإ لسألا ىف نمؤملا لكوتيال

 نولكوتيال مهنأو كلذنم دضلاب نيقفانملالاحنأ ىلع هيبنتلاكاذهو ء رصحلا ديفي (نونمؤملا لكوتيلف
 . ةينافلا,ةلجاعلا تاذللاو ةيويندلا باسالا لع الإ

 باذعب هللا كييصي نأ ب صبرتن نحنو نيينسلا ىدحإ الإ انب نوصبرت له لقرإ ىلاعت هلوق
 «نوصيرتم معمانإ اوصيرتف انكار هدنع نم

 بهذ اذإ ملسملانآل كلذو « نينمؤملا بئاصمب نيقفانملا حرف نع ىناثلا باوجلا وهاذه نأ لعا

 هللا هدعأ ىذلا ميدظعلا كل لورا كلا ف نسما مسالاب زاف الوتقم انولغم راض ناف « وزغلا ىلإ

 ةقلزجلا هو لما مسالاو لدلخلا لاملا انذلا ىف زان الاخ راك نإ ؛ ةرحنالا ف ءادبشلل
 هتباف ادكق لالا قاوبف هتبت' قدعق اذا قفانملا و . ميظعلاباوثلاب ةرخآلا ىفو : ةوقلاو ةكوشلاو

 هجو ىلع ايندلا نم ةسيسخلا روماللاب ةعان ءاكلفلا فعضو لشفلاو ن لا ىلإ ابوسم امومذم

 مدالوأو مهسفنأ ىلع نيفئاخادبأ 0 مث «ءاسنلانم نوزجاعلاو نايبصلا و ناوسنلا اهبف هكراشي

 مهلتق يف هللا نذأ نإو « ةمايقلا ىف متادلا باذعلا ىلإ اولقتنا دفف اوتام نإ ةرخألا فو ٠ مهاومأ 1



 /6 ةيآلا «انل هللا بتك امالإ انبيصي نل لقد ىلاعت هلوق

 نأ سابع نبا نع لقتو ء نورورسمنو>رف مثو' مهلاهأىلإ هل عاتجالاو ؛ كلذب ثدحتاا ماقم

 : هيلا ريصملا بجو دارملا وه اذه نأ ربخت تبث ناف ء د>أ موي ىف ةبيصملاو ءردب موي ىف ةنسحلا

 ةنسح لك ىف مهنأ نيقفانملا لاح نم مولعملا ذإ : ةبيصءلك ىلعو  ةنسح لك ىبعهلمح بجاولاف الإو

 . انهه هللا هركذ ىذلا فصولاب ةييصم لك دنعو

 : لاوقأ هيفو مانل هللا بتك ام الإ انيصي نل لق ]ال ىلاعت لاق 7

 ةدشال و .تاجؤالاو كوخ اللودر ل تامه لاو كلل ن١ لوألا لوقلا)

 ًامولعم هنوك لع لدي للادنع ابرتكم .ةيازركو# تا فنه لل ردكم الع زايقش وهو ةلإ

 تانكمملاو ؛ بجاولا حييجرتب الإ حجرتيال نكمملاو « نكممداوسا٠ ناف ؛ هللادنع هب اضم هللادنع

 . هردقو هئاضق ىلإ ةيهتنم اهرسأب

 ءىثلا ريغت نأو تائدحملا لكل لماش هللا ءاضق نأ ىف ةيآلا هذهب نوكسمتي انباحأ نأ معاو

 , نكمامإ وبجاوامإ دوجوملا نأ : اهدحأ : هوجو نم مالكلا اذه ريرةتو . لاحم هب هللا ىضق انع

 نادال ازا مهجلرت ىلإ هوابتأ يحترق« هنسدلزعنالا لعلم زطاعلا جي نأ تال
 امي ملقلا فج» مالسلا هيلع ىنلا لاق ىنعملا اذلو . هنيوكستو هريثأتو هداحياب بجاوف هاوس امو

 دقف ظوفحلا حوللا ىف لاو>الا عيمج بتك امل ىلاعت هللا نأ : اهناثو «ةمايقلا موي ىلإ نئاكوه

 : لاحكلذلكو ؛ ًابذك قدصلا كلا والهج لءلابالقنا مزل اهفالخبرألاعقو ولف ءاهب مكحواهملع

 ممأ مهترذنأأ مهيلع ءاوس اورفك نيذلا نإ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ةرظانملا هذه حرش ىف انينطأ دقو

 (نونمؤيال ممرذنت

 ىأف ههراكمو هنزحب مهحرف ىف لوسرلل ةيلت مالكلا اذه ركذ امنإ ىلاعت هنإ : ليق ناف

 ؟ كلذي بهذملا اذهل قلعت

 هناف «بئاصملا هيلع تناه ردقلا ىف هتلارس ملع نمد سو هيلع هللا ىلص هلوق هيف ببسلا :انلق

 . هب اضرلا لصحو سفنلا نع ةعزانملاتلاز « عيال نأ عنتما عقو ىذلا نأ,ناندلا لع اذإ

 ىأ (انل هللا بتك امالإ انبيصي نل) ىنعلا نوكحي نأ ةيآلا هذه ريسفت ىف (ىناثلا لوقلاإ)

 لوسرلا لاو>أنأ نيقفانمللرهظي نأ دوصقملاو ؛ مهيلع ءاليتسالاو ودعلاب رفظلانم انرمأ ةبقاع ىف

 رفظلاو رصنلاو حتفلاو مهل ةلودلا ةبقاعلا ىف نأ الإ , مغلاو رورسلا ىف ةفلتخم تناكنإو نيملسملاو

 . حرفلا كلذ ىف مهيلع ًادرو نيقفانملل ًاظايتغا كلذ نوكيف « مهبناج نم

 « ممظعلا رجأألا نيقحتسم انرص نيبولخم انرص اذإ ىنعملا : جاجزلا لاق ثلاثا لوقلاوإ



 ةيآلا «مؤست ةنسح تك نو كاكرشلوت 14
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 ّ لق 626٠2 كرجارف قو ا 00 | هدصم

 هاد َنونم 1 لكوني هج لع ازيانإل وتر ىهدانل هنا تك امال انيصي

 كير رورو . ىك ران لات كنيعأ كلو عولا ءاسنإ ديب ة نفضاألا تانبب ىتفت الف ءاسنلاب

 لاخلا ىف مهو « ةنتفلا ىف عوقولا نع نوزرت< مسينأ ىرملاو (اوطعس دنعفلا فاللأ) هيتفأ, نمر (قنتفت

 . فيلكتلالوبق نع درٌلاو « هلوسرو هللاب رفكلا ةنتفلا عاونأ مظعأ ناف « ةنتفلا ىف الإ اودقوام

 مهقافن حرش ىف تايآلزنيو؛ هللامهحض في نأ نم نيفئاخ « نيرا نع نيفلاخ نوآةبي مهف ًاضيأو

 ىلع هيبنت هيفو : ىناعملالهأ لاق . ىنملا عومجم ظفالا دحوم نه ظفانآل (طقس) ىلأ فحصه ىفو

 اوراتخا امنإ موقلا نأ ىرت الأ « ضرغلا كلذ هيلع لطبي ىلاعت هناف . ا١ ضرغل هللا ىدع نم نأ

 . نوطقاس نودقاو ةنتفلا نيعىف مهنأ نيب ىلاعت هللاف « ةنتفلا ىف اوعقي الثل دوعقلا

 بابسأنإ ليقو . ةمايقلا موي مهب طيحت اهنإ : لبق «ني رفاكلاب ةطيحن منهج نإو إل ىلاعت لاق

 نيمور< اوناك ممنإ : ةيمالسالا ءاكحلا لاقو . اهطسوىف مهن اكف : لالا ىف ةلصاح ةطاحالا كلن

 الاك مهسفنال نودقتعي اوناك امو :؛ رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكنالمو هللا ةفرعم رون نه

 نعطلاو قافنلاب سانلا نيب اوروتشا مهنإ مث ءهاجلاو لا لا مم اهيف امو ايندلا ىوس ةداعسو

 ءالعتسالاو قرتاا ىف أدبأ مالسالا ةلود نأ نودهاشي اوناكو ؛ ءوس لكب لوسرلادصقو . نيدلا ىف

 نيمورح اوناك مبمأ لصاحلاو مهلا وءأو مثدالوأو « مهسفنأ لع ف ولا دشأ ىف اوناكو ؛ديازتلاو

 اقر. ةلجاملا لارجلا ترين فروا دقأ قئاوناكفإ 0 تاداعتسلا !لك نع

 لاو>الا كلت نع ىلاعت هللا ربعف « ةيناحورلا تابوةعلا عاونأ مظعأ ؛ديدشلا لهجلا عم ديدش"ا

 9 موج نإو) هلوشب

 لبق نم انرمأ انذخأ دق اولوقي ةبيصم كبصت نإو ممؤست ةنسح كبصت نإ ١ ىلاعت هلوق

 (نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو انالوم وه انل هللا بتنك ام الإ انييصي نل لق . نو>رفمثو اولوتديو

 ضعب ىف كبصت نإ : ىنعملاو , مهنطاوب ثبخ نمو نيقفانملا ديك نم رخآ عون اذه نأ ملعا
 مهوَسي « فارطأألا كوله ضعبل ًادايقنا ناكوأ « ةمينغ ناك وأ . ًارفظ ناكءاوس ةنس> تاوزغلا
 انرعأ اندخأ دو اولوقي و : اهب اورد هوزكمإو ,ةينضطمو: ةدشاو .ةبكن .نغ .ةبيصم كبت نإ ؤ:كلذ
 نع اولوتو عقوام لبقىأٍلبق نم « مزحلاب لمعلاو ظقيتلاو رذحلا وهو عذب نوزوبنم نع يذلا



 1 ةيآلا نعش دلو ل نا لوقي مهنمو» ىلاعت هلوق

 26 رس, هارثل وبشر ملل سس -- 1 1 431

 0 يا «كنسو َكبصت نإ «1:9» نيرفاكلاب ةط حن مهجنإو

 («نيرفاكلاب ةطيحم منهج نإو اوطقس ةنتفلا ىف الأ ىتتفت الو ىل نذنا لوقي نم مهنمو نودراك

 اوغتبا دقل) لاقف مهنطاب ثبخو نيقفانملا ركم نم رخآ عون ةيآلا هذه ىف ر وكلا نأ معا

 نيقفانملا نم الجر رشع ىنثا نأ وه ؛ حيرج نبا لاق . كوبت ةعقاو لبق نم ىأ (لبق نم ةنتفلا

 نب هللادبع هلعفام دارملا ليقو « ٍلسو هيلع هللا لص ىننلاب اوكتفيل ةبقعلا ةليل عادولا ةينث بع اوفقو

 كياكحأ دص اوبلط : ليقو : هباحصأ عم ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا نع فرصنا نيح دحأ موب ىبأ

 دعب ةقرفال بجوملا فالتخالاوه ةنتفلا ىنعمو « كنع سانلا ليذختو رفكلا ىلإ مثهدرو نيدلا نع

 رمألا بيلقت (رومآلا كل اوبلقو) هلوقو « هنم هللامبماسو نيملسلان وةفانملا هبلطىذلاوهو « ةفلآلا

 : "لاقي. ةكلير”نيكلارو كلغ هلا" :اوذلجا #1 كد طاع رارطلا لك

 . ليلا هوجو ىف باقتي ىأ «بلق لو>- نالف ليحلا هوجو ىف فرصتملا لجرلا ىف

 اوناكنيقفانملا ءالؤهنأ : ىندملاو (نوهراك مهو هللا سعأ ربظو قحلا ءاج ىتحإ) ىلاعت لاق مث

 ىذلا قالا ءاج ىتح نيدلا لوبق نع سانلا ريفنتو ةنتفلا ةراثإو ركملاو ديكلا هجو ىلع نيبظاوم
 ةانلاو زوسلاكفا 311 تلاومأ ةليطووتا نع هرقل كاملا هنن زنا كرك كح ىف ناك

 مهو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلعدمم عرش ةوق ىف ةرثؤم اهلعجو ىلاعت هللا اهرهظأىلا بابسالا هللارمأب

 مهركمل رثأ ال هنأ ىلع هيبنت هيفو ٠ نوهراك هللا مأ رورظو قحلا اذه ءىجل مثو ىأ نوهراك اهل

 ىف هدر ىلاعت هللاو « ديكلاو ركملا اذه بلط ىف اوناك ذنم مهناف ءرشلا ةراثإ ىف مهتغلابمو ديكو

 نوكي اذهف ؛ ىضاملا ىف كلذك رمآلا ناك ايلف . مدوصقم دضب ىنأو مثدارم بلقو ممرحن

 كلا

 ببسب ىتتفت الو دوعقلا ىف ىل نذئا ديري (ىتتفتالو ىل نذئا لوةيب نم مهنموإل ىلاعت لاق م“

 نأب ملا نه .ةنئفلا ىف :ىففوت دل ىلا: قتسسالا» نوكلا انوع هلأ ركزت كلر للا
 ريدقتلا اذه ىلعو « مثالا ىف تعقو كنذإ ريغب تدعقو دوعقلا نم ىتتعنم نإ كناف « ىل نذأتال

 ناكنإو « دجلا ليبس ىلع هوركذأضيأ اونوكي نإو؛ ةيرخساا ليبس ىلع هوركذ اونوكي ن ألمتحيف

 . كلذب عطاق ريغ ناكنإو « اقداص مالسلا هيلع دمت نوك هنظ ىلع بلغي ناك اقفانم قفانملا كلذ

 ىتتفتال : ثلاثلاو ..اهس ىل ةقاطال وزرلا'ةدش نامز نامّزلاناذ :كالحلا ف ىقلتالىأ قتفتال.«قاثلاو

 مرغم ينأ ٍراصنالا تءلعدق :سيق نب دجلا لاق: عبارلاو . ىلابعو يلام كله كعم تجرخ نإ يناف



 ةيآلا «لبق م ةنئفلا اوءتادقل» لك هلوق /؟

 ٠١ 266 ماعم م

 هللا ممأ ص وول 1 را م م ةفلا ارمي

 ه 6/2

 16 ةتشفلا ىفالأ ىتفت الو ىل < م نم مِهْنمَو 400 نوه

 1 نلت داطنإللااز علا ابىأ (ميالعا كر لو : 10 تفرعاذإ

 لاق اذإو ؛ ءاوس « ىل غباو ىنغباىنعمو « ىل هبلطاىأ اذك ىنغبا : ىعمسأللا لاقو « 1 نا دلل ئأ

 .:نئيوشتلا روبظووةملكلا قارتفا انهه (ةنتفاا) ىنعمو «هتيغبام لع ىنعأ : هانءف , ىنعبا

 داسفالا وه لابخلاو ءالابخ الإ مودازام مهف اوجرخ ول مهنأ وه مالكلال صاح نأ لعاو

 نال] ثورحلابى. اهعيزاورتجالا تحت ىلا ومالا ظعأ نم وهو! ىأرلا .فالتخاا تجوب ,ىذلا

 ىلاعت نيب مث . هوجولا لهسأ ىلع راسكنالاو مازهنالا لصحي ىأرلا ىف فالتخالا لوصح دنع

 هلوقب دارملاوهو « رثك أ داسفالان وكيف ةميغلاب رباكألا نيب نوشمب لب كلذ ىلع نورصتتقيال مبنأ

 ش (ملالخ وعضوالو)

 ميلا نولقتي مل نويع مكيف : دارملا : لوآلا : نالوق هيفق ( مهل نوعامس مكيفوإإ هلوق امأف

 لبقيو مهمالك عمسي نم مكيف : ةداتق لاق : ىناثلاو . ديز نباو دهاجمل وق اذهو « نم نوعمس ام

 مايقلا نع اهببسب اورتفو اهوابق بلقلا فعضل ةبجوملا تايلكلا نم اعاونأ مهلإ اوقلأ اذاف ٠ موف

 . ىغيني اك داهجلا أب

 ؟ داهجلا ىف مهتينو مهنيد ةوق عم نينمؤملا ىلع كلذ زوحب فيك : لبق ناف

 سانلاضعب نوك عنتمالو مهف نيقفانملا لوقرثؤي نأ مالسالاب هدهع برق نميف عنتميال : انلق

 نيملسملا ضعب نوكي نأ عنتمي الو ؛ مهيف مطوق رثؤيف « بلقلا فعضو لشفلاو نبجلا ىلع نيلوبج

 ءالؤه لوق رثؤي ببسلا اذهلف « مظعتلاو لالجالا نيعب مهيلا نورظنيف نيقفانملا ءاسؤر تنافأ) كم

 ىلع رصتقي نم مهنم : نيمسق ىلع نوقفانملا : لاقي نأ 0 عنتمي الو « مهيف نيقفانملا نم رباكألا

 داسفلاب ىعسلا لبع ممنولمحي نيقفانملا نم ىناثلا قيرفلانإ مث , داسفلاب ضرآلا ىف ىعسي الو قافنلا

 . مهلا فيجاراللاو تابشلا ءاقلإ ببسب

 « مهقافنومهرفك ببسب مهسفنأ اوءلظنيذلا «نيملاظلاب ملعهتلاو ) هلوقب ةيآلا متخىلاعت هنإ 5

 ١ لعأ هللاو . تافلاخلاو تافآلا هوجو ىف مهريغ ءاقلإ ىف اوعس مهنأ ببسب مهريغ اوملظو

 مثو هللا رمأ رهظو قحلا ءاج ىتح رومالا كل اوبلقو لبق نم ةنتفلا اوغتبا دفا )) ىلاعت هلوق



 م١ ةيآلا «ةنتفلا كنوغبي كلالخ اوعضوألو» ىلأعت هلوف

 زوجي الو ؛ ودعلا ىلعريعبلا لمح عاضيالا نأ  ةغالالهأ رثك أ لوق وهو « لوألا لوقلاإ)

 ككل هيف وزو اذع اذإ ريعلا ضو : لاك . اجار هسفنب راس اذإ لجرلا عضوأ : لاقي نأ

 اولاق امبرو ؛ بكحارلا عضوأو « ةقانلا تعضو : لو#ت برعلا : ءارفلا لاق . هلع هلمح اذإ

 : عضو بك ارلل

 راس اذإ لجرلا عضوأ : لاقي نأ زو هنأ ديبع ىبأو شفخاألا لوق وهو (ىلاثلا لوقلاوإل

 ضافأ لسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ديبعوبأ ىور ؛ هتقان عضو هنأ داري نأريغ نم ائيثح اريس هسفنب
 : ديبل لاقو رسحم ىداو ىف عضوأو ةنيكسلا هيلعو ةفرع نم

 بارشلاب و ماعطلاب وخسنو بيغ مكحلد نيعضوم انارأ .

 لاقو ٠ قيرطلا ىف ريساا دري ل هنآأل لبالا نيعضوم ديري نوكي نأ زوجي الو « نيعرسم دارأ

 : ةعيبر ىبأ نب رمع

 اعضوأو لكأ غاب ق.ما نلقو ىنتفرع أمل ناودعلاب نهلابت
 ..ديع ناو نتج! لوقلر دس كت ةيآلا : يدخل 9 لاق

 انربتعا ناف  مثاقلاو بيرضتلاب نيملسملا نيب ىعسلا لاب زم دارملاف : نيلوقلا ىلع نأ ملعاو

 عرسأبك | رلانآل , مئافلاب عارسالادارملاو « نيب مهئاكرا وعضواأأل و : ىنعملا ناكل وألا لوقلا

 قرصا انه فن فردب 0 دارملا ناك اثلا لوقلا انريتعا نإ و. . ىشاملا نم

 ةقانلا تصقو نم(اوصقوال و ) أرق هنأ ريبزانبانع فاشكلا بحاص لقن (ةعبارلا ةلأسملا]ب

 . اوضفرألو ”ىرقو ء اهتصةوأو تعرسأ اذإ اصقو

 ؟ فاآلا ةدايزب (اوعضوأالو) فحصملاف بتك فيك : لبق ناف

 ًانيرق عرتخا ىبرعلاطخلاو ىبرعلا طخلا لبق ًافلأ تناك ةحتفلا نأ, فاشكلا بحاص باجأ

 انادي اناا مر زمهلا ةروص اوكف , عابطلا ىف رثأ فاآلا كلذ نم قب دقو نآرقلا لوزن نم

 (هنحيذأ الوأ) هوحنو ىرخأ
 هلوقو (اربن احلالخ انرخو) هلوق هنمو مكب امف ىأ (مكلالخ) هلوق 6 ةسماخلا هلأسملاا)

 هلوق هنمو ٠ لالخ هعمجو نيئيشلا نيب ةجرفلا وهو ؛ للخلا نم هلصأو (رايدلا لالخ اوساجل)

 تللخت : ىعمصأألالاقو ؛رطقابصم جراخم ىهو (هللخ) نم ءىرقو (هلالخ نم جرخي قدولا ىرتف)

 ةدالح | ى مهرود لالخو ىلا تويب لالخانساج : لاقيو . مهالخو مهللخ نيب تلخد اذا موقلا

 . رودلا طسوو تويببلا نيب

   |2ث - 4٠١



 ةيآلا «الابخالإ مودازام يف اوجرخول» ىلاعتهلوق /ْ

 2 يم صاب ا

 0 7 0 ا الإ 0 ف مكس

 لا 2 6 راج 3 سس مسسو ه

 «11/د َنيِملاظلاب ب مَع هللاو مهل ني مكيف 0

 وهكلذب لئاقلا هنوكي نأ لتمحبف ؟ناكنم لوقلا اذه نأ ىف اوفاتخا 4ةيناثلا ةلأ ةلأسملا) ٠

 عامتجالا اودارأ امل ضعبل كلذ لاق مهضعب نوكي نأ لمتحيو ؛ ةسوسولا ليبس ىلع ناطيشلا

 لوسرلا وه لئاقلا نوكي نأ لمتحيو . هلاكشأب رثكتلا بح داسفاا ىلوتي نم نآل ؛ فلختلا لع

 هناحبس هللا وه لئاقلا نوكي نأ لتمحيو . هللا هبتاعف فلختلا ىف مهل نذأ امل ملسو هيلع هللا لص

 هجولا اذهىلع مكياعبنا هللا هرك دقف ن.دسفم متنك اذإ دارألا ناكو ٠ داسفالل مهج ورخ هركأ كت كلا

 . صوصخلا جورخلا اذه نع دوعقلاب رف

 ملالخ اوعضوالو الابخ الإ مودازام مف أوجرخ لزب كلذ دعب ىلاعت هلوقب كلذ نيب مث

 «نييملاظلاب ميلع هللاو محل نوعامس ف و ةنتفلا مكوغبي

 : لوآلا : ةثالث ىهو مهجورخ نم ةلصاحلا دسافملا عاونأ ةيآلا هذه ىف نيب ىلاعت هنأ معا

 : لئاسم هيفو (الابخالإ كودازام . مكيف اوجرخ ول) هلوق
 « لوب ابهوتعملاو « لبخلاب هتعلا ىمسي هنمو « ءىش لك ىفداسفلا ورشلا لابخلا« ىلو آألا ةلأسملا

 : كاحضلا لاقو ءايغالإ : ليقو ؛ اركمالإ : نامبلاقو ؛ ارشالإ : ىلكلا لاق تارابع نيرسفمللو

 « نيرخآ موقل هحيبقتو موقلم أ نييزتب كلذو « ىأرلا ىف بارظحالا لابخلا : ليقو ءاردغ الإ

 . مهتلك قرتفتو اوفلتخيل

 نوكيال نأوهو عطقنملا ءانثتسالا نم (الابخالإ) هلوق نييوحنلاضعب لاق «(ةيناثلا هلأسملا 0

 [اركا ذم ريغ ممن ىتتسملا انههو.؛ الاتحالا :انيخ ودا راه كلودك دم ىاتتلا :سنج نم ىلتتملا

 : ريدقتلاو ءالصتم ءانثتسالا ناكف « .ىثلا وه ماعلاو . معألا نم ءانثتسالا عقوركحذي ملاذإو

 . 0 كودازا»

 هذه ىف نيبو « مهئاعبنا هرك هنأ ىلوألا ةبآلا ىف نيب ىلاعتهنإ : ةلزتعملا تلاق «ةثلاثثا ةلأسملا)

 لع لن كلذو ءاقتتفلاو رثلاو لاخلا اذه ىلع المتششم هنوكل تاعبنالا كلذ هرك ام هنأ ةبآلا

 . ةعاطلا الإ ديريالو « ريخلاب الإ ىضربالو : قالطالاىبع داسفلاو ةنتفلاو رشاا هركب ىلاعت هنأ

 متوغبي مكلالخ اوعضوألو) ىلاعت هلوق مبجورخ نم ةئشانلا دسافملا نم «ىلاثلا عونلاإ)

 . ىدحاولا امهلقن نالوق حاضيالا ىفو (ةنتفلا



 ا/ه ةيآلا «مهطيتق مهثاعبنا هللا هرك نكلو» ىلاعت هلوق

 لوسرلا نذأ ايلف « مهلوقب اورتغي ملو مهنم نودسملا زرتحا مهقافن رهظ اذإو , مهقافن ىلع ةمالع

 هللا ىلص هللا لوسر اونذأتسا امل مهنأ : ثلاثلاو . حلاصملا كلت تتافو ايفخم مهقافن قب دوعقلا ىف

 هذه كل ْق هّللأ 0 ا” رجرزلا ليبس ىلع (نيدعاقلا حم اودعقا) لاقو مييلع بضغ سو هيلع

 لاقف انل نذأ دق : اولاقو ةظفللا هذهاومنتغا مهنإ مث (نيدعاقلا عم اودعقا ليقو) هلوق وهو ةبآلا

 ليصحت ىلإ هب اولسوتي نأ مهنكمأ ىذلا ظفللا اذه هدنع تركذ مل أ /مه م ل) ىلاعت

 ام هنإ : اولاق مالسلا مهيلع ءايبنالا ىلع زئاج ريغ داهتجالا نولوةي نيذلا نأ : عبارلا ؟ مهضرغ

 داهتجالا ىلع مادقالا ناكو ىحولا نم اونكم امل مهناآل « زئاج ريغ كلذو « داهتجالا ىضتقمب نذأ
 باج ريغ اذه نأ كك كلن عم دابتجالا ىلع مادقالا ىرجم ايراج ىحولا نم نكسملا عم

 كاد اذكف

 ةيديرملا ةفصي فوص وموهاكىلاعت هنأ ىلع ةلاد ةيآلا : ةيرصبلا ةلزتعملا تلاق 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 هرك )ىنعم : انباححأ لاق (مهئاعبنا هللا هرك نكلو ) ىلاعتهلوق ليلدب ؛ ةيهراكلا ةفصب فوصوموه

 ةدارالا نال كلذو « اقلعتم نوكي نأ حاصيال مدعلا : ةيرصبلا تلاق . ءىثلا كلذ مدع دارأ (هللا

 مدعلاف اضيأو . ضحم ىفن مدعلاو ؛ رخآلا ىلع نكمملا ىفرط دحأ حيجرت ىضتقت ةفص نع ةرابع

 تبيثف « لاحم امدع مدعلا لعجو : لاحت لصاحلا ليصحت نال ؛ هب مدعلاب ةدارالل قلعت ال رمتسملا

 . مدعلا ةدارإ ةهاركلا نم دارملا نأب لوقلا عنتماف « لاح مدعلاب ةدارالا قلعت نأ

 مهنم دارأ ىلاعت وبف ؛ ءىشلا كلذ دض ةداراب هللا قح ىف ةهاركلا رسفن انأب : انباحصأ باجأ

 . لوسرلا عم مبجورخل اهراكىلاعت هنوكب ةدارالا هذه نعريبعتلا عقوف « نوكسلا
 مهلسكف ىأ (مبطبتف) ىلاعت هلوقب ردقلاو ءاضقلا ةلأسم ىف انباحصأ جتحا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 لعفلا رودص عنتما ةدح وج مه ةراف ةيعادلا تراص اذاؤ 08 هيلا ععادلا لوصح ىلع فقوت لعفلا

 تناك نإو « لسلستلا مزل دبعلا نم تناكنإ ؛ةرتاف وأ ةمزاج ةبعادلا كلت ةروريص نإ مث « هنع

 ةيوقتلا كلت تلصح ىتمو ؛ هللا نم الإ تسيل ةيعادلا ةيوقت نآل . دوصقملا مزا ذئنيخ ؛ هللا نم

 هلوقب ةيآلا متخ ىلاعت هنإ مث . ردقلاو ءاضقلا ةلأسم ىفانل وق حصي ذئنيحو « لعفلا لوصح مزل
 6 ند 000 هيفو (نيدعاقلا م اودعقأ ليقو)

 نيذلا ن.زجاعلاو نايبصلاو ءاسنلاب مهتاحلإو مهمذ ىلع هيبذتلا هم دوصقملا (ىوألا ةلأسملا)

 نأب اوضر) هلوق ىف هركذ ام ىلع فلاوخلاو نوفلاخلاونودعاقلامهو ؛ تويبلا ىف دوعقلا مهنأش

 (فلاولا عم اونو



 ةيالاعةدع هل اودعأل جورخلا اودارأ واود لعالو //

 رسكب (ةدع)اضيأءىرقو (هتدع) ءىرق / ةدع هل اودعال ع اودار أواو) 0 لاق م

 ديعب مهر فس نآل ؛ ةلحارلاو ءاملاو دازلا نم ديري : سابع نبا لاق « ةفاضابو ةفاضإ ريغب نيعلا

 ىلإ ةراشإ اذه : نورخآ لاقو . فلختلا اودارأ مهنأ ىلع ليلد ةدعلا مبك رتو « ديدشءنامز ىفو

 . ةدعلاو ةبهألا ليصحت ىلع نيرداق ريسايم | وناك مهنأ

 : لئاسم هيفو ( مهطبتف مهئاعبنا هللا هرك نكلو) ىلاعت لاق م“

 اذك رمال هتثعبو ثعبناف ريعبلا تثعب لاقي «رماألا فق الطنالا : ثاعبنالا (ىلوآلا ةلأسملا)

 هنأ : ىنعملاو «هب مث ىذلا لعفلا نع ناسنالا درطيدثتلاو « هيف هذفن ىأ اذك رمألهثعبو « ثعبناف

 . هنع مهفرصف مسو هيلع هللا لص لوسرلاعم مهجورخ هك لات

 ا لاعلان ] امز و ةدشتس كن[ هنا كاف نإ امإ لوَسَرلا عم مبجورخ نإ : ليق ناف

 « ةحاصم ناك هنإ : انلقنإو ؟ دوءعقلاف مهايإ هنذإ ىف لوسرلابتاع لف ؛ ةدسفم ناك هنإ : ادلَ ناف

 ؟ مهجورخو مماعبت | هرك ىلا هن هنإلاق مف

 هذهدعب حرص ىلاعت هنأ ليلدب ؛ ةحلصم ناكام لوسرلا عم مبجورخ نأ : 0 كا
 ناك الف لاقي نأ قب (الابخالإ موداز ام مكيف اوجرخ ول) هلوق وهو دسافملا كلت حرشو ةيآلا

 هنأ هنأ لم ىبأ ياك دف 0 ؟ نذالا ىف لوسرلابتاع ملف ؛ اوجرخنالنأ حلصألا بوصأللا

 نإ ليتك لب يدوعتلا ف مل نذأ دق ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ مل تنذ أم هلرق فاانل لاق
 ملسموبأ لاق , لاؤسلا طقس هناف ريدقتاا اذه ىلعو ٠ ؛ ره لأ ةعف 2 ىف هونذاتسا مهنإ لاقي

 باتتعلا كلذ لمح بجوف « ةدسفمناكهعم مبجو رخنأ ىلع تلد ةيآلا هذه نإ انلق ام ةعصىلع 00

 ناف) ىلاعت هلوقاهنم . تاي.الارئاسب كلذدك أتو : هعمجورخلا يل ةالصلا هيلع هنأ لع
 لوقيس) ىلاعتهلوق امو (ادبأ ىعماوجرخت نل لقف جورخلل ك6 اذ مهنم ةفث اط ىلإ هللا كءجر

 . لم ىبأ ةقيرط ىلع لاؤسلا اذه عفد اذهف (انوعبتت نأ لق) هلوق ىلإ (متقلطنا اذإ نوفاخلا

 هيلع هنال هجوت امنإ (مهل تنذأ ل) هلوقىف باتعلا نأ مسن نأ باوجلا نم (ىاثلا هجولاول
 « ةدسفمناك دوعقلاكلذنأ لجل ناكام باتعلا كلذ : لوقنف ؛ دوعقلا ف مهل نذأ مالسلاو ةالصلا
 ةنأ : لوألا + هوجو نم هنانو ةدسفم ناك دوعقلا كلذب مالسلاوةالضلا هيلع هنذإ نأ. لجال لب
 ىلاعت لاق بسلا :اذطو ءرددتلاو لمأتلا لاك إو صحفتلا مامتإ لبق نذأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةالصلا هيلع هنأ ريدقتب نأ : ىناثلاو (نيبذاكلا ملعتو اوقدص. نيذلا كل نيبني ىتح مهل تنذأ )
 دوعقلا كلذ ريصي ناكو ٠ مهسفنأ ءاقلن ءاقلت نم نودعقي اوناك مهف ؛ دوعقلا ىف مهنذأي ناكام مالسلاو



 ا/ا/ ةيالا«نوددرتي مهي رىف مهف مهيولق تباتراو»ىلاعتهلوق

 نيب . همدعب عطقأاو مزجلاببب نوكي دقو ؛ هيف كشلاببسب نوكي دق ناميالا مدع ناكاملا مث

 : نالؤسانههو . هللابنمؤم ريغ
 كنشلا عوقو بجويليلدلا ىف كمشلا عوقو ناكايلالدتسا ناكاذإ لعلانأ (لوالا لاؤسلاإ

 ةمص ىف كيشلا لوصح ىف ىتكي ليلدلا تامدقم نم ةدحاو ةمدقم ىف كشلا عوقوو « لولدملا ىف

 هليلد تامدقم نم ةمدقم ىف لاكشإو لاوس هل عقو اذإ نمؤملا لجرلا نأ ىصتتقي اذهف « ليلدلا

 رطخ هنأ ب بسب ؛ ةظللك ىف هناميإنع نمؤملا جرخي نأ ىضتقي اذهو « لولدملا ىف اكاش ريصي نأ

 . ديلقتلا لعلي ليلدلا لع سيل نام الا ءانب نأ تبثف ؛ لطاب كلذ نأ مولعمو : لاكشإو لاؤس هلاب

 . هجولا اذه نم ديلقتلا وه نامبالا ىف لصأللا نأ ىلع ةلاد ةبآلا هذه تراصف

 رئاس نأ الإ دحاو ليلد تامدقم ضعب ةصحص ىف كنشلا هل ضرع نإو ملسملا نأ : باوجلاو

 « ارمتسم امتاد هناممإ قب ببسلا اذهلف « نعطلا نم هدنع ةميلس لئالدلا

 ىضتقي كلذو « ىلاعت هللا ءاش نإ نمؤمانأ نولوقي مكباحصأ نأ سيلأ «ىناثلا لاؤساار)

 ؟ كششلا لوصح

 كئلوأ) هلوق ريسفتىف « لاقنآلا ةروس ىف ةلأسملا هده قيقحت ىف انيصقتسا انأ :باوجلاو

 (امح نونمؤملا مه

 هذه ىف مهيلع دهش ىلاعت هنأ عم رارقالا درب وه نامبألا : ةيماركلا تلاق (ةيناثل ةلأسملا)

 . نينمؤم اوسيل من ةيآلا

 ناك ىتمو ؛ طقف بلقلا وه بيرلا لح نأ ىلع لدي (مهبولق تباتراو) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 بحي نيدضلا دحأ لحم نآل ؛ بلقلاوهاضيأ نامالاو « ةفرغملا لحن ناكباقلاّ وه بيرلا ل

 اذإو (نامبالا يبولق ىق!بتك" كتلوأز اتت لاف تيس [ة4 مرا انزل دلع ط3 ا
 هل اعبت نوكتقاوبلاو بلقاا وه ةقيقحلا ىف بقاعملاوباثملا ناك« بلقاارفكلاو ةفرعملا لحم ناك

 نيب اددرتم قبب باترملا كاشلا نأ هانعم (نوددرتي مهبير ىف مهف) هلوق (ةمبارلا ةلأسملاإ)

 نأ امإ داقتعالا نأ : هريرقتو . نيضيقنلا دحأب مزاجالو نيمسةلادحأب ىاحريغ ؛ تابثالاو ىنلا

 نع ناكناف « اقباطم ناك ناو لهجلا وهف قباطم ريغ ناكنإ مزاجلاف ء نوكي الوأ امزاج نوكي
 حجارلاف احجار نيفرطلا دحأ ناكناف ؛ مزاجريغ ناكنإو . دلةملاداقتعإ وهف الإو « ملعلاوهف يقي

 ناسنالا قبب ذئئيحو ؛ كشلاو بيرلا وهف نافرطلا لدتعا نإو . مولا وه حوجرملاو نظلا وه
 . نيفرطلا نيب اددرتم



 ةيآلا «رخآلا مويلاو هللا, نونم يال نيذلا كلتذأ اكعد ىلاعت 0 7

 مهف مهولق تباتراو رخآلا مويلاو هللاب نونمؤيال نيذلا كنذأتسي امنإ نيقتملاب ملع 10

 ليقو مهطبتف مهئاعبنا هللا هرك نكلو ةدع هل اودعال جورخلا اودارأ ولو نوددرتي مير ىف

 (نيدعاقلا اعم اودعقا

 : لئاسم ةءالا ىف

 نوقابلا لاقو «كوبت ةوزغ دسعب ىأ (كنذأتسيال) هلوق : سابع نبا لاق «ىلوألا ةلأسملا)

 مالكلا اذه نم دوصقملاو . كوت ةصق ىف تدرو اهدعب امو ةيالا هذ_هلبقام ل زوال اذه

 «اوفقوتيملو هيلا اوردابتداهجلا ىلإ جورلاب اورمأ ىتم نينمؤملا ناف « نيقفانملا نع نينمؤملا زييمت

 00007 طاش رطمملا اهو © رادعالاو للعلا نوتايو نودلَسو نوفر نوقاملاو

 ”تاششاللا" كفرا كلذ قافلا ةمالع لفج للاخت هنأ دوصقملاو « ىضاملا وأ ل ةتسملا ظفان

 : لعأ هللاو

 «فوذحهيف(اودهاجين أر خآلامويلاو هتلاب نونم ؤ,نيذلا كنذأتسيال) هلوق ةيناثلا ةلأسملا)

 : نالوق انهه مث « هروهظا فدحلا نح هنأالإ . اودهاجي نأ ىف : ريدقتلاو

 ىنعملاف ريدقتلا اذهىلعو ؛ رخآ رامضإ ريغنم هرهاظ ىلع مالكلا اذه ءارجإ (لوآلا لوقلار)

 ااقإلا ايلا ىلا ناكر  اودهاجب نأ ىف كونذاتسي نأ نينم وألا ةداع ني

 ه9 ىلظ | اسي هرم هلا يدعي ر ناف داهجل ف ملسو هيلع هللا ىلح ى ذا نذاي ل نزع

 ىبأ نب ىلع نأ ىرتالأ كلذ مييلع قشل درجملا لوسرلا رم ول ثيحب ا ؟ ناذئتسالا ىف
 نأىلإ ضري لو كلذ هيلع قش ةنيدملا ىف قبب نأب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر هرم اال ا

 هو مين روف هل ىدنإو ل را هيلا

 ريغ داهجلا ىف مامالا ناذئتسا كرت نآأل اولاق ء رخآ رامضإ نم انهه دبال هنأ (ىناثلا لوقلا إل
 كنذأتسيال :ريدقتلاو ءراهضالانمدبال هنأ تبثف . ناذئتسالا اذه كرت ىف هللا مهءذ ءالؤهو « زئاج
 ىذلاو (اولضت نأ مكل هللا نيبي) هلوق هريظنو ؛ىناا فرح فذح هنأالإ . اودهاجيال نأ ىفءالؤد
 ىلع ناك امنإ مذلا اذه لوصح نأ ىلع لدي اهدعب امو ةيآلا لبقام نأ فوذحمنا اذه ىلع لد
 ؛ ملعأ هللا و :دوعقلا ف نارنتكالا)

 مهف مهواق تباتراو رخآلا مويلاو هللاب نونمؤيال نيذلا كنذأتسي امإ) يلاعت لاق مث

 : لاسم هيفو (نوددرتي م 2

 رخآلا مويلاو هللاب ناميالا مدع دنعالإ ردصيال ناذئتسالا اذه نأ نيب (ىلوألا ةلأسملا)



 7و ةيالاءرخألامويلاو هللابنونمؤيال نيذلا كنذأتسيال» ىلاعتهلوق

 0 هسه ل ه-

 مهاومأب اودهآجب نأ رخآلا مويلاو 4 هلا كفرا . نبذل تحولا

 0 ويانا َكذأَسي اع ٠«« نقتل 1 هد
 - 22 هدد رثكمسسعل ه هر ” هبع هرم م ه 2-6 -

 ل هال س لا مهيد ىف م# مهولق تبآتراو رخآلا

 ررمو - 6 رثلاس يك سس هارت ا 1 عما

 عم اودعقا لبق مهطبش ملعب ل هرك نكلو ةدعا مإ ادذعال

 ترن دعافلا

 ؟ ىحولا قيرطب نيبتلا وه نيبتلا كلذ نم دارملا نوكي نأ زوحتال ملف : اولاق ناف

 نأو ءةتبلا كحيالنأ , هفيلكت ريصي ؛ مثركذ ىذلا ريدقتلا ىلع نأالإ لمتحم هومتركذام : اننق
 انركذىذلا ريدقتلا ٍلعو « ةريبك كلذ ناك. كلذ كرت املف ءصنلا رهظيو ىحولا لزني ىتح ربصي

 ناكفا حار رج ا دلذ :الفخأف كيا نعود لذ وذ تح زحف تاج ل اان زو اضخ طخ ك5 كك
 . ىلوأ هيلع مالكلا لمح

 قأنلاو كثتلا برجوا ةلجتلا نع زازتحألا اطبع ديالا ذهل (ةثاثل ةلأسملا)

 هقحتسيامب قيرفلكلماعي نأ هنكمي ىتح ء صحفتلاف ةغلابملاو رومآلا رهاوظب رارتغالا كرتو

 . داعبالا وأ بيرقتلانم

 رونلا ةروسىف دل صخر مث « ةيآلا هذه نوعمستاه هللا هبتاع : ةداتق لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 .. (مهنم تش نمل نذاف مهناش ضعبل كونذاتسا اذاف) لاقف

 كلذ نأ ىلع لديام هيف سيل ( مه كد 9 هلوق : ىناهفصأللا مم وبأ لاق ( ةسمأ اذا دل أملا)

 ندد م-ضعل نأ لمتحو « هل ذأ دوعقلا ىف نذاكمنا ممضعل ا لهتحيف !؟اذ مف نذاللا

 ىلع نيقفانملل ًانويع اوناك مهنأ لجأل « ًاباوص هعم مهجورخ ناكام هنأ عم هل نذأف عقود

 لوسرلا عم مهج ورخ ىف ناكام «؛ ببسلا اذهلف . لئاوغلا نوغبيو نتفلا نوريشي اوناكف « نيملسملا
 نيفلختملل مذلا هجو ىلع كود ةوزغ قاتلت ةيآلا هلئلق نال ديعب اذه : ىضاقلا لاق: ةحلشو

 مهلاح نايب و نيدعاقتلا مذ ىلع لدي ةي آلا هذه دعبام ًاضيأو « نيردابملل حدملاو

 مهسفنأو مهاومأ اودهاجي نأ رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي نيذلا كنذأتسي الإل يلاعت هلرق



 ةيآلا رمل تنذأمل كنع هللا افعد ىلاعتهلوق )1

 ككل رإ كاد 010 3 ةيردكذلا كاع قتا .انع

 ىده.ًاًديْسرو افع ىلوهو. ”هروط ادع ادبع رت“ لأ
 ىدرلاكنعفرصيوكيةي لزي مل نم كلاقأ ىنقأ

 : لوقنانال . راكنالا مهل تنذأ م هلوقب دارملا : لاقينأز وجال : لوةننأى اثلا نع باوجلاو

 ردصام هنإ : انلق ناف : بنذ هنع ردصي مل وأ ةعقاولا هذه ىف بنذ لوسرلا نع ردص نوكي نأ امإ

 دق ناكهنإ : انلق نإو « هيلع راكنإ (مل تنذأ ل) هلوق نوكب نأ ريدقتلا اذه ىلع عنتما ؛ بنذ هنع

 فل ردملا لوس كباو م هنعاوافكلا.ل وصي ع كدي (كلنع هللا افع), ةلروقف ء!كينذ هلبنع ردص

 (مه تنذأ ل) هلوق نإ : لاقي نأ عنتمي ريداقتلا عيمج ىلع هنأ تبثف « هياعراكنالا هجوتي نأ ليحتسي

 كرتىلع ( مل تنذأ) هلوق لمحي ء اذه دنعو . عطاق فاش باوجاذهو : ًابنذملوسرلانوكى لعل دي

 . ايندلا اصمو بورحلاب قلعتيام سئج نم تناك ةعقاولا هذهو امسال ٠ لك لو لوألا

 ىضتقمب محي ناك . لسو هيلع هللا لص لوسرلا نإ : لاق نم سانلا نم 4ةيناثلا ةلأسملا)

 راصباألا ىلوآل ىمأ (راصبألا ىلوأاي اوريتعاف) هلوق نأب هيلع جتحاو ٠ عئاقولا ضعب ىف داهتجالا

 هذهب كلذ اودك أ مث ءرمآلا اذه تحت الخاد ناكف ٠ مل كلر را تالا راعذا

 ك0 1 فا ندأ اها هكر هن وأ: نذالا« كلذ. قر هل كذآ لاعت هن[ لاقت نأ ام": ارولاقف ةنآلا

 ريدقتلا اذه ىلع نآل  ًاضيألطاب ىاثلاو . مهل تنذأ مل هل لوقي نأ عنتما الإو ؛ لطاب لوآلاو هنع

 كتئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو) هلوق تحت هلوخد مزليف هللا لزتأام ريغب مح هنإ لاقي نأ مزاي

 . لوقلا حيرصب لطاب كلذو (نوةسافلا مث كئاوأو - نروملاظلا مث كئاوأو - نورفاكلا م

 اماف , هسفن ءاقلت نم ةعقاولا كلت ىف نذأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ وهو « ثلاثلا مسقلا الإ قب ملف

 وهو ىبشتلا درجمب كح هنآل « لطاب ىناثلاو . كلذك ناكام وأ دابتجالا لع ًاينبم كلذ نؤكي نأ

 «لعدأ الإ قب ملف (تاوبشلا اوعبتاو ةالصلا اوعاضأ فاخ مهدعب نم فلفن) ىلاعت هلوقل لطاب

 ناك« مالسلاو ةالصلاهيلعهنأ ٍلعلديكلذو « داهتجال ا ىلع ءانب «ةعقاولا كلت ىف نذأ مالسلاو ةالصلا

 . داتجالا ىضتقم 5

 اذه نم هعنم ىلاعت هنأ « ىلوأ دابتجالاب مكحلا هل زوحيال هنأ ىلع لدي نأب اذهف : ليق ناف

 (مل تنذأ مل) هلوقب ركحلا

 ملعتو اوةدص نيذلا كل نيبتي ىتح) لاق هنأل ًاقلطم نذالا كلذ نم هعنمام ىلاعت هنإ :انلق

 لدي اذهف « ةياغلا كلت لوصح دنع هؤاهتنا بحب ىتح ةماكب ةياغ ىلإ دودمملا مكحلاو (نيبذاكلا

 . انلوق ةحح ىلع



 م ةنآلا ب مل كنع هللا افع» ىلاعت هلوق

 ري 1 نيذلا تاو َتنَذدأَل كنع هللا اَمَع

 <18 نييذاكسلا

 ناكملا ل نيوقلللا 7 ناسنالا 0 , عنتمم كإذف ةريثك تاقوأب هيلع مدقتت نأ اماف . دحاو

 العف لعفي نأ ىلع ردقي امنإ لب « هنع ديعب ناكمفف العف لعفي نأ نامزلا اذه ىف ًارداق نوكيال
 «دحاو نامزب الإ لعفلا مدقتتال موقلا دنع ةردقلا نأ تبث اذاف . هناكمل قصالملا ناكملا ىف

 مهمزليف : ةلزتعملا لوصأ ىلع نيرداق اوناكام مسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع اوفلخت نيذلاموقلاف

 دازلا ىلع ةعاطتسالا لمحت نأ . مهلعو انيلع بحي اذه دنعو «انيلع هومزلأ ام ةيآلا هذه نم

 ..كالتع الا لمي دويل و هلك

 اذهو :نوفلحيس مهنأ منع ربخأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا اولاق (ةسماخلا ةلأملا)

 ناك: برغلا وع نانا ا ذها تاك وخأ م عقو امل رمآلاو « لبقت.ملا ىف عقي بيغ نع رابخا

 . ملعأ هللأو . ًازجعم

 ( نييذاكلا متو اوقدص نيذلا كل نيبتي تح م 00 مل كنع هللا افع ب ىلاعت هلوق

 از لاخر 4 كرمال اص رغد اير اسرع ناكل) وق ني لاست أع

 00 دعب لاقايلف ؟ال ءأ لوسرلا ؛ اء: نان تلختلا كلذ نأ فانت لا قرنا كك

 : لئاسم هيفو هنذاب فلخت نم مهيف نأ ىلع ؛ اذه لد (مهل تنذأ مل كنع

 : نيهجو نم لوسرلا نع بتذلا رودص لع ةيآلا هذنهب مبضعب جتخلا (ىلوآلا ةلأسملا)

 ل) لاق ىلاعت هنأ : ىناثلاو . بنذلا ةقباس ىعدتسي وفءلاو (كنع هللا افع) لاقرلاعت هنأ : لوألا

 "1 ًانذو ةيصعم ناك نذالا كلذ نأ ىلع اذه لدف « راكنالا ىنعمب ماهفتسا اذهو (مل 6

 ءادفلا هذخأو « نيقفانملل هنذإ : امهيف ءىشب رمؤيمل ؛ لوسرلا امهلعف نانثا : نوميم نب ورمعو ةداتق
 . نوعمست جك هللا هبتاعف , ىراسالا نم

 : لاقي نأ زوحيال ملو ؛ بنذلا بجوي (كنع هللا افع) هلوق نأ منال : لوآلا نع باوجلاو
 انفع مذتعا امظطلا قاك4إ:1هريحل لجزلا لوشت يم هزوؤوتر ةلكلطم قاما دمام لكل1 كالا

 قح تفرعام . هللا كافاعو ؟ ىىالكن ع كباوجام ؛ كنع هللاىضرو ىرمأ ىف تعنصام . كنع هللا

 بطاخم امف : مهجلا نب ىلع لاقو . مظعتلاو ليجبتلا ديرم الإ ؛ مالكلاا اذسه نم هضرغ نوكي الف

 هيفنب ردأ دقو لكوتملا هب

122259 

 نم 0



 31غ نوبد اكل مهنإ معي هللاو» ىلاعت هلوق نو

 ليقاععل وس انوق اليس أ جاجزلا لاق (ادصاق ارفس) هلوقو . هيلع مدقتام ةلالدل (ناك) مسأ

 ملاظ مهنف) ىلاعت لاق . دصتةم : هللاقي ؛ طيرفتلاو ؛ طارفالانيب ؛ 0 نال ء ادصاق اذه لل

 ءادصاق ىمسف . دحأ لك هدصقي ةلقلاو ةرثكلا نيب طسوتملا نأ هقيقحتو (دصتقم مهنمو هسفنل

 : ثيللالاق (ةقشلا مهيلع تدعب نكلو) هلوق ٠ حباروماتو نبالمطوقك ٠ دصقوذ : دصاقلا ريسفتو

 ببسلاو. ةديعبلاةقاشا| مهيلع تدعب : ىملاو ؛ فان ةقش : لاش - ةدعدب ضرأل] هزيشم دعي بةةغلا

 مادا رع نب ىبرع نع فاسكللا بحاط لقت و: يك واس نانا: اع ىشيدأ مسالا اذهىف

 . نيشااو نيعلا رسكب (ةقشلا مهيلع تدعل)

 مالكلا ىنعمو كويت ةوزغ نع اوفلخت نيذلا نيقفانملا ف تلزن ةيآلا هذه 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 لاط نكلو . عفانملا كلتب زوفلا ىف مهنم ًاعمط كوعبتال ابيرق رفسلاو ةبيرق عفانملا تناك ول هنأ

 ببسلا اذهلف « مورلاوزغ نومظعتسياوناك مهنأ ب بسب « همينغلاب زوفلا نم نيسيآلاك اوناكف رفسلا
 (مكعم انجرخل انعطتسا ول هللاب نوفلحي) مثدحي داهجلا نم عجر اذإ هنأ ىلاعت هللا ربخأ مث . اوفلخت

 مهن أ ىلاعتن يب مث , فاختلا ىف رذعلا ةماقإ ةقيرط ىلع ءادتبا امإو « فلختلا ببسب مهبتاعيام دنع امإ

 : كالا بجوت ةبذاكلا نامباآلانأ لعلدي اذهو . قافنلاو بذكلا كلذِسبسب مهسفنأ نوكلم

 «عقالب رايدلا عدن سومغلا نيهلا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذهلو

 . جورخلانيعيطتساوناك مهناف « جورخلا عيطت فانك ام مهوق ف (نوبذاكل مهنإ لعي هللاو قلاقم“

 ارداق ناك نم لوانتي امنإ (الاقثو افافخ اورفتا) هلوق نأ ىلع ةيآلا تلد 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 . فلختلا فرذع ةعاطتسالا مدع ذإ « انكمتم

 لاقف « لعفلا عم ةعاطتسالانأ نالطب ىلع ةيآلا هذهب ىنابجلا ىلعوبأ لدتسا (ةعبارلا ةلأسملا)

 صاألا ناك ولو «لاتقلا ىلإ اعيطتسم نكي مل لاتقلا ىلإ جرخي نه ناكل لءفلا عم ةعاطتسالا تناكول

 انملع «لوقلا اذهىف ىلاعتهتلا مهيذك املو , كلذ عيطتسن انك ام : مهلوق ىف نيقداص اوناكل كلذك

 تك تا رحل هو لإ فل اعيأ هج رإ] اذن ىفكلا لدعتس اوز> نلعفتلالذق ةعاطتساالا نأ
 ادا ل | اه وحار كر داز مهل ناكام : هب دارملا

 اضيأو . رذعلاب ىلوأهل ةعاطتساال نف « جورخلاك رت ىف رذعي هل ةلحارالنم ناكنإ : باجأو

 نيغي هنآل داب امناف. لاملا هب ديرأ اذإو :لاملا دوجو نود ندبلا ةوق ةعاطتسالا نم رهاظلا

 . ةرورض ريغ نم ةقيقحلا كرتل ىنعم الف «ندبلا ةوقب ناسنالا هلعفيام ىلع

 تقوبالإ « لعفلا لع مدقتتال لعفلا ىلع ةردقلا نأ اوملس ةلزتعملا نأب : انباححأ باجأو



 / ةيآلا «كوعتال ًادصاق ارد ا ضرع ناك و ل»ىلاعت هلوق

 ريو دا لخلا ةمجا هأ 0

 هيلا ل نكَلو كوتا ادصأ ارفَسو ايرقاض مَع ناكول

 راسو رلأإ 2 هر ادم 2 ا ل ا 2-8 ]أ

 عَ هللاو مهسفنأ توكل مك 5 رخل انعطَمسا و هللب َنوُفلَيَسَو
 1-5 ه- 0

 ه- 3

 <22 َنويذاكل من

 . ءابلعلا نم ريثك لاوقلا اذه ىلإ تهذ دقو + هسفنب ةيلغ ردعت ال هلاك

 «(نوبلعت منك نإ ,كل ريخ كلذ ىلاعت لاق مث

 . هنع دوعقلا ىف ريخ الو « هنع دوعقلا نم ريخ داهجلا : لاقي نأ حصي فيك : لبق ناف

 :!نيهجاو نم هنع تاوجلا اف

 . كاذ:نم نيخ اذه ىعع :اهضدجحل : نينعم قف ليعمل ( را طفل نأ «لوآلا هجولا )

 ريخلا بحل هنإو) هلوقو (ريقف ريخ نم ىلإ تازنأ امل ىنإ) هلوةك ريخ هسفن ىف هنأ ىنعمب : ىناثلاو

 مكلذ) هلوقف :ىلاعت هللا نم لصح دقو  هسفنفف ريخ وه ىأ « هللا نم ريخ ليرثلا : لاقيو (ديدشل

 .لاؤسلا طقسي هجولااذه ىلعو ؛ىناثلا اذه دارملا (ل ريخ

 داهملاب دافتسيام نأ : رىدعتلا نأ الإ ريغ نم بخ هزت دارا نإ انك «ىاثلا هجولا ١

 ىلاعت لاق كلذلو « امهب معتتلاو ةعدلاو ةحارلا نم هنع دعاقلا هديفتسي امم ريخ ةرخآلا معن نم

 , لمأتلاب الإ كرديال داهجلا لع ةرخآلا ىف تاريخا نم لصحام ىرآل (نولعت منك نإ)

 باقعلاو باوثلاب لوقلا نأو « قح ةمايقلاب لوقلا نأ ليلدلاب فرع ىذلا نمؤملا الإ هفرعي الو
 . قدصو ق>

 نوفلحيسو ةقشلا مهياع تدعب نكلوكوعءبتال ًادصاق ارفسو ابيرقاضرع ناكولإ ىلاعت هلوق

 «نوبذاكل مهنإ ملعي هللاو مهسقنأ نوكلمم مكعم انج رخل انعطتسا ول هللاب

 اونمآ نيذلا اهيأاي) هلوق ركذ دقناكو « هللا ليبس ىف داهجلا ف مهميغرت ىف غلاب املىلاعت هنأ ملعا

 نأ نيبو « نيلقاثتم مهنوك ريرقت ىلإ داع (ضرألا ىلإ متلقاثا هللا ليبس ىف اورفنا مكل ليق اذإ مكلام

 اضرعناكول) هنأ نيبو : كوبتةوزغفف اوفلخت ؛ داهجلا لع ثحلاو ديعولانم مدقت املك عم ءاماوقأ

 : لئاسم ةيآلا ىفو (كوعبتال ًادصاق ًارفسو ابيرق
 لك أي رضاح ضرع ايندلا : لاقي ءايندلا عفانم نم كل ضرعام ضرعلا (ىلوآلا ةلأسملا)

 فذخحل . ادصاق ارفس هيلإ وعدملا ناك ول : ريدقتلاو فوذح هيف : جاجزلا لاق . رجافلاو ربلا هنم



 ةيآلا هللا ل يبس ىف كسفنأو مكااومأب اودهاجو» ىلاعت لوق /

 انايش : سماخلا . ةاشمو انابكر : عبارلا . هنم (الاقثو) ع (افافخ) ثلاثلا . امترثكل

 هيف لخادلكااذإ انركذام حيحصلاو اضاممواحاححص : عباسلا . انامسو ليزاهم : سداسلا . اخويشو

 . تايئزجلا هذه لك هيف لخدي ؛ 0 روك د ملا فضولا نآل

 ؟ نيزجاعلاو ىضرملاىت> سانلا عيمج لو كيراتسا ال! !اذه نإ قولو قتأ : لبق ناف

 «رفنأنأل عأ :لسو هيلع هفلاىلص هللالوسرل لاق هنأ موتكم مأنبا نعكلذ ىضتقي هرهاظ : انلق

 ىلاعت هلوق لزنف ؛هيدي نيب فقوو هحالس سبلو هلهأىلإ عجرف «ليقثوأ فيفخالإ تنأام» لاق

 موا موف هيلع هللا لص لوسرلا عم ًاردب دهش بويأابأ نإ : دهاجم لاقو (جرح ىعألا لع سيل)

 .اليقئوأ افيفخالإ ىندجأالف 0 افافخاورفتا) هللالاق : لوقيو « نيبلسملا تاوزغنع فلختي

 ىلع ق ثمدلهأ ند « هابجاح طقس دقاخيش تيقلف ؛« صمح ىلعايلاو تنك : لاق ورمتن:ناوفصنعو

 هللا انرفنتسا ىخأ نبااي : لاقو هيبجاح عفرف : هللا دنع روذعم تنأ معاي تلق ؛ وزغلا ديري هتاحار

 تيهذدقو وزغلا ىلإ بيسملانب ديعس جرخ : ىرهزلانعو . هالتبا هبحأنم نإ الأ ءالاقثو افافخ

 تزمع نأف « ليقثلاو فيفخلا هللا رفنتسا : لاقف ء ررض بحاص ليلع كنإ هل ليقف هينيع ىدحإ

 تنأ : وزغلا ديري وهو دوسألا نب دادقملل ليقو . عاتملا تظفحو داوساا ترثك داهجلا نع

 (الاقثو افافخ اورفنا) ةءارب ةروس ىف انيلع هللا لرنأ : لأقف « روذعم

 ىلاعت هلوقب: ةخوسنم تراص ةيآلا هذه : نولوقي هانررق ىذلا لوقلا اذهب نيلئاقلا نأ ملعاو

 (ةفاك ارفنيل نونمؤملا ناك امو) هلوقب ةخوسنم : ىناسارخلا ءاطع لاقو (جرح ىمعألا ىلع سيل)

 ةالصلاهيلع هنأ لع اوقفتاو «كوبت ةوزغىف تازن ةيآلا هذه نأىلع اوقفتا : لوةينأ لئاقلو

 ىلع سيل بوجولا اذه نرأ ىلع لدي كلذو ءاماوقأ لاجرلا نم فلخو ءاسنلا فلخ مالسلاو

 نمو ءالاقث وافافخ كلذهمزل ؛جرخينأب لوسرلاهرمأن ف . تايافكسلا ضورف نم هنكل : نايعألا

 . خسنلا مازتلا ىلإ ةجاح الف : ريدقتلا اذه ىلعو . رفنلا كرتيو قبب نأ همزل « كانه قبي نأب هرمأ

 : نالوق هيفو « هللا ليبس ىف كسفنأ و مكلاومأب اودهاجو ) ىلاعت لاق 2

 ىلع لدف « سفنلاو لاملا هل نم ىلع بحي امنإ داهجلا نأ ىلع لدي اذه نأ (لوآلا لوقلارإ

 بحال داهجلا تالآ ليصحت ىلع هب ىوقتي لام الو ؛ داهجلل ةملاص ةميلس سفن هل نكي مل نه نأ

 . داهجلا هيلع

 نع فعض اذإ لاملابو ءهيلع ىوقو درفنا اذإ سفنلاب بحي داهجلا نأ (ىناثا لوقلاو إل

 ادهاجم نوكيف هدنع نم ةقفنب ارفن هنع بيني نأ زي نم نأ لوقا اذه ىلع مزليف « هسفنب داهجلا



 5 ةيآلا «الاقثو افافخ اورفتاد ىلاعت هلوق

 هرتز لإ دس 2 هاربا ب كاس هز 20 ا 2س رج 2 و

 مكلذ هلل ليبس ىف م لاو مكلاومأب اودهاجو الاقثو افافخ اورفنا

 أ 2 نر مر 2 ه ثا مكو ع

 41١« نوملعت متنك نإ مكل ريخ

 ةمدخ ىف هسفن ىلع ركب ىبأ فوخ نأ انياعف ؛ ملأ الو برضب هودصقي ملو ؛ةتبلا هل اوضرعتي مل

 . لك أو لضفأ ةجردلا كلت تناكف , ههجو هللا مرك ىلع فو نم دشأ ملسو هيلع هللا صدمت

 . راصتخالا ليبس ىلع بابلا اذه ىف هلوقنام اذه

 هلدبالف (هورصنت الإ) لاقي نأ ةيآلإ ريدقت نأ ملعاف «اهورت مل دون< هديأو) ىلاعت هلوق امأ

 . نيتروص ليلدب كلذ

 امهذإ نينثاىناث اورفك نيذلا هجرخأ ذإ) ةرجحلا ةعقاو ىف هرصن دق هنأ «ىلوآلا ةروصلا)

 (هيلع هتنيكس هللا لزنأف انعم هللا نإ نرحتال هبحاصل لوقي ذإ راغلا ىف

 لزنأ ىلاعت هنآل (اهورت مل دونحب هديأو) هلوق نم دارملاىهو ؛ ردب ةعقاو (ةيناثلا ةروصلاو

 فوطعم (اهورت مل دوني هديأو) هلوقف ؛ مب ملسو هيلع هللا لص هلوسر ديأو ءردب موي ةكئالملا
 (اورفك نيذلا هجرخأ ذإ هللا هرصن دقف) هلوق ىلع

 لعج ىلاعت هنأ ىنملاو 4/يلعلا ىه هللا ةملكو ىلفسلا اورفك نيذلا ةبلك لعجو]إ ىلاعت لاق مث

 ىدحإولالاق . هللاالإ هلإ ال هل وق ىهو «ايلعلاىه هللا ةملكو « ةريق> ةئيند ةلفاس كرشلا ةملك ردب موي

 ةملك ) زوحيو ؛ ءارفلا لاق ؛ فانئة-ال يلع ةماعلا ةءارقىهو « عفرلا (هللا ةملكو) هلوق ىف رايتخالاو

 ىرتالأ  ايلعلا هللا ةملكو :لاقينأدوجالان اكل اهيصنولهنآل ةءارقلا هذه بحأالو « بصنلاب (هتلا

 .كزيأاهمالغ قتعأ لوقت الو. هطالغب كزورأ ققطأ لات يكتلتا

 . باوصلا الإ لعفيال بلاغ رهاق ىأ «ريكح زيزع هللاوإل لاق م

 مل ريخ مكلذ هللا ليبس ىف كسفنأو مكااومأب اودهاجو الاققثو افافخ اورفناإ ىلاعت هلوق

 (نودلعت منك نإ

 اذهب هعبتأ « انفصوام لاثمألا نم هل برضو ؛ لوسرلا عم رفنيال نم دعوت امل ىلاعت هنأ معا

 مكيلع فخ ىتلا ةفصلا ىلع متنك ءاوس اورفنا دارملاو (الاقثو افافخ اورفنا) لاقف . مزجلا مالا
 اهوركذ نورسفملاو . ةريثك ماسقأ هتحت لخدي فصولا اذهو « لقثي ىتلا ةفصلا ىلع وأ داهجلا

 (الاقث و) مكلايعةلقل (افافخ) ىناثلا . يلع هتقشمل هنع (الاقثو) هل كطاشنل روفتلا ف (اذافخ) لواآلاف



 ةنآلا ءاهورتل دونجب هدبأو هيلع هتنيكس هللا ل زنأف» ىلاعت هلوق 1

 هلوق ىف كلذ ىلاعت هللا ركذ امإو ؛ ةيرشبلا ىضتقمب لصح امتإ فوخلا كلذ نإ : اولاق اذاف

 . بلقلا غارفو « ندآلا ديفيل (فخمال)

 . كلذك ةلأ لا هذه ىف ممل: انلق

 ؟ةيآلا هذه عامس عم فاخ فيكف (سانلا نم كمصعي هتلاو) لاق ىلاعت هنإ سيلأ : اولاق ناف

 ناك هنأ بهفاضيأو . اهوزن ىلع ةقباس ةعقاولا هذهو « ةنيدملا ىف تلزن امنإ ةيآلا هذه : لوقنف

 « مهنم بجعلاو . ديدشلا ماليالاو حرجلاو « برضلا نم انءآ ناكام هنكلو « لتقلا مدع ىلع انمآ

 فاخ املو ؛ ءالبلا ف لوسرلا عوقو ببسب حرف هنإ اولاقل ؛ افئاخ ناكام ركب ابأ نأ انردقول اناف

 مثدوصقم امنإو . قألا نوبلطيال مهنأ ىلع لدي كلذو ؛ كيكرلا لاؤسلا اذه : اولاق ىبو

 ! نعطلا ضحب

 « هلآ دصاق ناك ول ركبايأ ناف , ةيئاطسفوسلا تاهش نم سخأ هولاقىذلا نأ : ىتاثلانع باوجلاو

 نمحرلا دبع هتنباو هنبا لاقلو  انهد نحن محل لاقو « راغلا باب ىلإ مملوصو دنع رافكتلاب حاصل

 ناسنالا لمحت ةيبصع نم ةمصعلا هللا لأسنف « هيلع ؟كادنف د ناكم فرعن نحن رافكلل ءامسأو

 . كيكرلا مالكلا اذه لثم ىلع

 كلت ىف بلاط ىنأ نب ىلع عاجطضا نأ ركسننال انأ : لوآلا : هوجو نم ثلاثلا نع باوجلاو

 هتبحاصمب ركب ابأ نأ ىعدن انأ الإ ؛ عيفر بصنمو ةميظع ةعاط هللا لوسر شارف ىلع ةملظملا ةليللا

 ..بئاغلا نمالاح ىلعأرضاحلاو . ًايئاغ ناكل عو ؛ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ةمدخف ًارضاح ناك

 اوضرعتي ملو , هوكرتباغأد#ث نأ اوفرعامل اهدعب امأ « ةليللا كلت ىفالإ ةنحما لمحتام ال عنأ : ىتاثلا

 بابسأ دشأ ىف ناكر اغلا ف مايأ ةثالث مالسلاو ةالصلا هيلع دمجعم هنوك بجب هناف ,ركبوبأ امأ . هل

 بغرب 2 ال نيب امف اروبشم ناكمنغ هللا نئخرا وكب انأ نأ. « كلاثلا. نشأ هوالباناكف . ةنحلا

 ةياحصلا راكأ نس اي اهتد هنلا هيف اودهاشو «هبلإ مثوعديو مالسلاو ةالصلا هياعدمم نيد ف سانا

 رافكلا مصاخب ناكو . هتوعد ببسب نيدلا كلذ اولبق اسنإ مهنأو « نيدلا كلذ ىلإ مهنع هللا ضر

 بلاظىأنب ىلع امأو . لاملاو سفنلاب سو هيلع هللا لص لوسرلا نعبذي ناكو ؛ ناكمألا ردقب

 داهجالو : ةجحلاو ليلدلابال ةوعد هنمرهظامو «نساا ريذص تقولا كلذفف ناكهناف : هنع هللاىضر

 لاخ « ةديدم ةدمب ةنيدملا ىلإ مهاقتنا دعب ترهظ اس: رافكلا عم هتبراح نآل . نانملاو فيلاب

 ةلاحال ركب ىبأ ىلع رافكلا 0 نأك كانك( تاكا ذإ و .كاروحاللا هده ند حشر هني ظاف هنجملا

 ىلع وه شارفلا كلذ ىلع عجطضملا نأ اوفرع امل مهناف ؛ ببسلا اذحلو « يلع ىلع مضغ نم 5



 <// ةيآلاءاهورت مل دونجب هديأو هيلع هتنيكس هللا لزنأف» ىلاعتهلوق

 ةنيدملا نمابرق املف . مالسااو ةالصلا هيلع لوسرلل امهدحأ لصفي و « نيتودكو نيلحرو نيلمج
 ةالصلا هيلع لوسرلا نوفرعيال مهنأ ركب :.بأا فاحت ؛نيعرض اوجرخ راه لإ ل 2

 مهل لاقف ادج هل اورخ اوند املف ءوهوه لوسرلا نأ اوفرعيل ؛هبوث هللا لوسر سبلأف مالسلاو
 ريسفت نم تاباورلا هذه انيور بويأىبأ بابي هتقان تخانأ م 2ى اجأي] وم أو مبرل اودتا»

 . مصآلا ركب ىبأ

 « ركبوبأ الإ هعم ناكامةنيدملا لخدنيح ملسو هيلع هللا لص هتلالوسر نأ « رشع ىناثلا هجولا)

 ناك هنأ ىلع لدي كلذو « ركب بأ الإ ًادحأ سو هيلع هللا لص هللا لوسر عم اوأرام راصنألاو

 رضحب مل امل : اولاقو هيلع اوداز انباحصأ نأو « رضحلاو رفسلا ىف هباحصأ نيب نم هسفنل هيفطصي

 رفسلا كلذ ىف مِلسو هيلعهللا لص هللا لوسر ىفوت هنأ انردق ذاق ارك وبا لإ دحأ ردقلا ك3 0

 ثدحام غلب ال نأو ؛ ركب وبأ الإ هتمأ ىلع هيصونوكيال نأو ركب وبأ الإ هرمأب عوقيال نأ مزل

 ةيلاعاا لئاضفلا ىلع لدي كلذ لكو « ركب وبأ الإ هتمأ ىلإ قيرطلا كلذ ىف ليزغتااو ىحولا نم

 وكب ىبال ةعيفرلا تاجردلاو

 ةفيعض هوجو نمركب أ ىف نعطلا لع ةعقاولا هذهو'ةيآلا هذه اوجتتحا ضفاورلا نأ معاو

 لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنإ اولاق : لوآلاف : نيطلا نم فكب سءشلا ءافخإ ىر# ةيراج ةريقح

 ناكناو؟هنعمالسلاو ةالصلا هيلعلوسرلاىبن فيكفاةحناك نإنزحلا كلذف«نرحتالد ركب ىباأل
 : لاقي نأ لمتح اولاق : ىتاثلاو . نرحلا كلذ ىف ًايصاعو ًانذم ركب وبأ نوكي نأ مزل : أطخ

 مهفقوي نأو ٠ هيلع رافكلا لدي نأ ةكم ىف هكرت ول هنأ هنم فاخي ناك هنأل هسفنل هصلختسا هنإ

 ىلع ةلاحلا هذه تلد نإو « هنأ : تلاثلاو . رشلا اذهل ًاعفد هسفن عم هذخأف « هيناعمو هرارسأ ىلع

 لوسر شارف ىلع عاجطضالا نأ مولعمو « هشارف ىلع عجطضي نأب ًايلع ىأ هنأ الإ ركب ىبأ لضف

 ضيرعت هللا لوسر لتق نيدصاق رافكلاا نوك عم ءابلظلا ةليللا كلت لثم ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا

 لح هديك ل ومن ال )اخاف زك نأ تاركا قف مظعأو للعأ ؛ ىلع نم لمعلا اذهف ؛ءادفلل سفنلا

 بابلا كلذ ىف:هوركذام

 نحب 5 ايف : لاق ؛ ةهبشلا كلت مهنع فب قل نك ات اوكا ن2 فاودلاو

 , هفوخىف ايصاع ناك هنأ ىلع لدي نأ (ىلعألا تنأ كنإ فختال) مالسلا هيلع ىسومل ىلاعت هلوق ىف

 ةصقىف(فخنال) هل المل تلاق ثيح « ميهاربا ىفىلاعت هلوق ىف بحيو ؛ ءايبنألا ىف نعط كلذو

 , كلذ لثم (كللهأو كوجنم انإ نزحت الو فختال) طولل موق ىفو ؛ كلذ لدم ىوشملا لجعلا



 ةيآلا «اهورت مل دونحي هديأو هيلع هتنيكس هللا لزنأف» ىلاعت هلوق ا

 اكل در د يا ع ةقياسلا تار رك دل: تارفأف.:..يكقنلا اذه 00 ْن --

 ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرالال ركب ىبالالصاح ناك فوخلاو نزلا نأ (ىلثلا هجولاو إل

 ركب ىناإل لاق املف . شيرق ىلع هرصني نأ هللا هدعو امب بلقلا نك اس انمآ ناك مالسلا هيلع هناف

 اهفرص نءىلوأ  هفوخلاوزل ًاببس كلذ ريصيل ركب ىنأ ىلإ ةتيكسلا فرصف . انمآ راص سرزختال
 . سفنلا ىوق بلقلا نك اس كلذ لبق هنأ عم « سو هيلع هللا لص لوسرلا ىلإ

 لوسرلا نإ : لاقي نأ بجول لوسرلا ىلع ةنيكسلا لازنإ دارملاناك ول هنأ ( ثلاثلا هجولاو)

 (انعم هللا نإ نزحنال) ركب ىباآللوقي نأ هنكمأ امل كلذك رمأللا ناك ولو . افئاخ كلذ لبق ناك

 بجول هولاق ام لع مالا ناك ولو. ؟ هريغ بلق نع فوخلا ليزي نأ هنكمي فيك افئاخ ناك نف

 هنأ الوأ ركذ لب « كلذكن كي مل امو ؛ نرحتال هبحاصل لاقف « هيلع هتنيكس هللا لزنأف : لاقي نأ

 لزنأف) هلوقوهو « ةنيكسلا لوزنبيقعتلا ءافب ركذ مث ؛ نزحتال هبحاصل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع

 ة>لظلا هلع نواس ىلا لقرى ةنكسلا لارض قروبك ةنيكشملا هاذه ل وزن نأ 'اندلغ (ةيلع هتنيكس هللا

 . ركب ىبأ بلق ىلع ةلزان ةنيكسلا هذه نوكنت نأ بجو كلذك رمآلا ناك ىتمو « مالسلاو

 بلق ىلع هتنيكس لزنأ هنأ هنم دارلا (هيلع هتنيكس هللا لزنأف) هلوق نوكي نأ بجو : ليق ناف

 « لوسسرلاب الإ قيليال اذهو (اهورت مل دونحب هديأو) هلوق هيلع فطع هنأ هيلع ليلدلاو : لوسراا
 بجو لوسرلا ىلا ًادْئاع فوطعملا اذه ناك املف . هيلع فوطعبلل اكراشم هنو' بي فوطعملاو

 . لوسرلا ىلا ًادئاغ نوكي نأ هيلع فوطعملا ىف

 ىلع فوطعم وهو ردب ةصق ىلإ ةراشإ (اهورت ل دونحي هديأو) هلوق نآل « فيعض اذه : انلق

 هبحاصل لوَقي ذإ راغلا ةعقاو ىف هللا هرصن دقف هورصنت الإ ةيألا ريدقتو (هللا هرصن دقف) هلوق

 مالا ناك اذإو ءردب ةعقاو ىف اهورت مل دونجب هديأو هيلع هتنيكس هللا لزنأف انعم هللا نإ نرحتال

 . لاوسلا اذه طقس دقف كلذك

 ىلع لكلا قابطإ ةيآلا هذه نم ركب ىنأ لضف ىلع ةلادلا هوجولا نم (رشع ىداحلا هجولا ل

 زك ىلإ ني نحر دنغنأ لعَو م هللا لص هللا لوسرل ةلحارلاىرتشا ىذلا وه ركب ابأ نأ

 دقل» لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور . ماعطلاب امهنايتأي اناك ناذالا امه ركب ىبأ تنب ءامسأو

 هان 0000 ذو «رقلا الإ ماعط انل .سيلو اموي رشع ةعضب راغلا ىف ىحاصو انأ تنك

 هب ربخأو كلذب سو هيلع هللا بص هللا لوسر حرفف « سيحب تتأ دق ءامسأ هذه لاف عئاج وهو

 ىرتشي نأ نمحرلا دبع هنبا رمأف ٠ ركب ىبأل هرهظأ ةنيدملا ىلإ جورلاب هلوسر هللامأاملو . ركب ابأ



 34 ةيآلا«نزحتال هبحاصل لوقب ذإ راغلا ىف امهذإ :ىلاعت هلوق

 هللا همحر دلاولا مامالا خيشلل اوركذف ممل اسداس هسفن لعجو لي ربج ءاجف . ةلهابملا موي ةءابع

 ءامهثلاث هللا نينثاب كنظام» هلوقب هنم ريخوهام مكل : هللا همحر لاقف : نولوةي اذكهموقلا نأ ىلاعت

 . لكأو لضفأ اذه نأ ةرورضلاب مولعملا نمو

 . لضفلا لاك لع ديكلذو لوسرلل ابحاص «نوكبركب ابأ فصو ىلاعتهنأ (سداسلا هجولاو)

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص ركب وبأ نوكي نأ ركنأ نم : ىلجبلا ليضف نب نيسحلا لاق
 ىلع لدي كلذو ءركب وبأ وه (هبحاصل لوقي ذإ) نم دارملا نأ ىلع ةعمجج ةمالا نال , ارفاك ناك
 ًآاحاض هوكي رفاكلا فص قاثعت هللا نإ: !ننلاقو اوه زتحا ءادل/ اح ان زك ب قسإو للطن تللدأ

 (بارت نم كقلخىنلاب ترفك أ هرواحي وهو هبحاص هل لاق) هلوقوهو « نمؤيلل

 ةناهالا لع لدي ام هفدرأ هنأ الإ اركذ هل ًابحاص هنوكي هفصو نإو كانه نأ .: باوجلاو

 لالجالا ىلع لدي امركذ ؛ هل ًابحاص هنوكب هفصو نأ دعبف انههامأ (ترفك أ) هلوقوهو.. لالذالاو

 ؟ ةوادعلا طرف الول نيبابلا نيب ةبسانم ىأف (انعم هللا نإ نزحتال) هلوق وهو مظعتلاو
 كشالو (انعم هللا نإ نرحال) هلوق .ركب ىبأ ل ضفىلع ةيآآلا هذه ةلالدفف (عباسلا هجولاو ال

 ةالضلا هلع لوسلاف ةل طابو تلو تا ارجل زر ةيوصتا وظل ضب هدا ةحلز تا ت١

 مهمزل ؛ دساف هجو ىلع ةيعملا هذه اولمح نا , ةيعملا هذه ىف ركب ىنأ نيبو هسفن نيب كرش مالسلاو

 ةرابعب لوقنو , هيفركب ىبأ لاخدإ مهمزل « فيرمش عبفر لم ىلع اهولمح نإو ؛ هيف لوسسرلا لاخدإ

 نيقتملا نم نوكي هناف هعم هللا نراك نم لكو . هعم هللا ناك ركب ابأ نأ ىلع ةيآلا تلد « ىرخأ
 ىنعملاو : رصحلا هدنم دارملاو (نونسح مث نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نإ) ىلاعت هلوقلا « نيتسحما

 نيدسحلا نيقتملا نم ركب ابأ نأ لع لدن كلذو ؛ ممريغ عمال اوقتا نيذلا عم هللا نإ

 ,نثا ىتاث هنوك ىلع لدي (انءم هللا نإ) هلوق نأ بولطملا اذه ريرقت ىف 4« نماثلا هجولاوإل

 0 ةياغىف بصتمكلذو « راغلا ف امه ذإ نينثا ىناث ناكامك « ةععملا هذه نم لصاحلا فرشلاىف

 :راركتلاو ماودلا بجوي ىبنلاو « اقلطم نزحلانعىب (نزحال) هلوقنأ «عساتلا هجولاوإ)

 . توملا دعبو توملا دنعو توملا لبق ؛ ةتبلا كلذ دعب ركب وبأ نزحال نأ ىضتقي كلذو

 لوسرلاىلإادئاع(هيلع) هلوقىفريمضلالاقنمو (هيلع هتنيكسدتلا لزنأف) هلوق (رشاعلا هجولاو ل

 : هوجول لطاب اذهف
 ةمدقتملا تارول نا برقأو ء تاروكذملا برقأىلإهدوع بحي ريمضلا نأ (لوالا هجولا)

 ركب ىبأ هبحاصلدمح لوقي ذإ : ريدقتلاو (هبحاصل لوي ذإ) لاق ىلاعت هنآل . ركبوبأ وهةيآلا هذه ىف
 «)8- رخف ذو



 2 نا نات أو رفك نذل كر ذإ و ىلاعت هلوق ع

 الإ و ؛ةلئاحلا ةمعصلا ةعقاولا كلت ىف ركبابأ بحصتسي نأب هرمأ ىلاعت هللا نأالولف ءركحب ىبأنم
 لاع بصنم ىلع لد فيرشتلا اذهم هايإ هللا صيصختو : ةبحصلا هذمم هصخمال نأ رداظلا ناكل
 اف وه امأ ؛ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوقراف لكلا ىو ما نك نأ تاتا ويتتدلا قابل

 ىذلا ديدشلا فوخلا اذه دنع هتمدخو هتهزالدو هتسناؤم ىلع ربص لب ؛ هريغك هللا لوسر قبس

 دمحم ىناث لعجخ (نينثا ىباث) هامس ىلاعت هنأ : مذ مظعلا لضفلا تبجو؛ي كلذو ا هعم قد "

 يضاخملا رثك 1ع ىاث ناك ةنع هللا ىضز هنأ اوتنثأ ءانسلعلاو .«ناغلاىف:امتمن وك لاح مالسلا هيلع

 مث ,ركبوبأ نمآ ركب ىلأ ىلع ماسالا ضرعو قلخلاىلإ لسرأ امل سو هيلع هللا لص هناف « ةينيددلا

 ىضر ةباحصلا ةلجأ نم نيرخآ ةعامجو نافعنب نامّْعو ريبزلاو ةحاط ىلع مالسالا ضرعو بهذ

 مايأ دعب سو هيلع هللا لص هللالوسر ىلإ مهب ءاج هنإ م ؛ هيدي ىلع اونمآ لكلاو ؛ مهنع ىلاعت هللا

 لص هللا ل وسر فقو املك ًاضيأو « هللاىلإ ةوعدلا ىف (نينثا ىناث) هنع هللاىضر وه ناكف ءلئالق

 نينثا ىلاث ناكف . هقرافي الو هتمدخ ىف فقي هنع هللا ىضر ركب وبأ ناك« ةوزغ ىف ملسو هيلع هللا

 ةالصلا ىف سانلا ةمامإ ىف هماقم ماق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرم املو « هساجم ىف

 نم قملا ضعب نعطو ؛ ًاضيأ كانه نينثا ىناث ناكف « هبنجب نفد فوت املو « نينثا ىناث ناكف

 لكل ًاعبار ىلاعت هتللان وكن م مظعأ نوكيال لوسرلا نينئاىناث هنوك : لاقو هجولا اذهف ضفاورلا

 اذه نإ مث (مهسداس وه الا ةسمخ الو مهعبار وه الإ ةثالث ىوجن نم نوكيام) هلوق ىف ةثالث

 داكالا ةليضف ىلع الاد ىلاعت هللا نم ىنعملا اذه نكي مل الف « نمؤملاو رفاكلا ق>ىف ماع 5 +

 "ل رأا ناك نادل ةليغفا ل2 ىلا نم لديال نآلف

 هنوكو « رييدتلاو ملعلاب لكلاعم ىلاعت هنوك كانه دارملا نآل : دراب فسعت اقرأ كارلا
 مظعتلا ضر عمف ةفصلاه ذهب هصيصخت (نينثاىناث ) ىلاعتهلوقب دارملاف انههامأ ؛ دحأ لكر يمض ىلع ًاعلطم

 ىلص هنأ ىلع عطاق ليد عضوملا اذه ىف هعم هنوك نأ ىلع ةءدقتملا ثالثا هوجولاب انللد دق اضيأو
 ؟ رخآلا نم نيبناجلا دحأ نيأف , هرهاظك هنطاب نأب اعطاق ناك ملسو هيلع هلل

 امل هنع هللا ىضر ركب ابأ نأ رابخألا ىف ءاجام ةيآلا هذه كسلا نم 4« سماخلا هجولاوإل

 ؛« ىلع بصنم اذه :رأ كش الو ؟ امهثلاث هللا نينثاب كنظام مالسلاو ةالصلا هيلع لاق نزح

 - تعال كج لال

 اودارأو ٠ ليربج مهسداس ةسمخ قو : اولاق اوفلح اذإ اوناك نيدلا ف ضفاورلا نأ معاو

 تحت اوبجت>ا دق اوناك « نيسحلاو نسملاو ؛ ةمطافو ءايلعو . لو هيلع هللا لص لوسرلا نأ هب



 ا ةيآلا «هللاهرصندقف هورصنتالإ» ىلاعت هلوف

 وع ىأز يني ا قام نالفز اقن م ؤلاق ببسلا اذهلف . رعكال نينقالار كلخ دف اناث نك ا

 (هجرخأ ذإ) هلوقنم لدب (امهذإ)و نوكسلاب (نينثاىناث) ”ىرقو : فاشكلا بحاصلاق .امهدحأ

 ثكم « ةعاس ةريسم ىلع ةكم نيع ىف: روث هل لاي لبجلا كلذ ناكو ٠ لبجلا ىف مظع بقث راغلاو

 . ناث لدب (لوقي ذإ) هلوقو ًاثالث ركبىبأ عم هيف ملسو هيلع هللا للصهللا لوسر

 ىللصدتلا لوسر لتق ىلع اودقاعت نيكرشملا نم ةكمب نمو ًاشيرق نأ اوركذ (ةثلاثلا ةلأسملا))

 ليللا لوأ ركبويأو وه جرخي نأىلاعت هللا هرمأف (اورفك نيذلا كب ركمي ذإو) لزنف ملَسو هيلع هللا

 جرخو . جورخلا ىلإ رطضملاك هواعج مهنأ وه (اورفك نيذلا هجرخأ) هلوق نم دارملاو « راغلا ىلإ

 مهعنهله شارف لع عجطضي نأ ًايلع ىمأو ءراغلاىلإ ليللا لوأ ركبوبأو ملسوهيلع هللا ص هللا لوسر
 راغلا ركب وبأ لخد راغلا ىلإ الصو اساف ؛ هب هللارمأ ام ىلإ هبحاصو وه غلبي ىتح « هبلط نم داوسلا

 ناريغلا ؛ أو تنأ ىبأب لاقف ؟ كلام « ٍلسو هيلع هللاىلص ىنلا هل لاقف « راغلا فام سمنلي ءالوأ

 هيلع هبةع عضوف . رحج راغلا ىف ناكو . كبال ىب ناك ءىث هيف ناكذاف ؛ ماوطلاو عابسلا ىوأم

 هللا صهللالوسرللءآفوخركبوبأىكب ءاوبرقو رثألا نوكر شما تلظاملف ؛ لوسرلاىذؤيامجرخالثل

 لع معن» لوسرلالاقف « انعم لهللانإ :ركبوبألاقفءانعم هتلازإ نزحتال» مالسلاهيلعلاقف ملسو هيلع

 امرشا هخيشمزكذ اذإ و 2157 زكمنأا ءاكت 5 ذا ذإ فاكهة قف كورا هدخ نع عومدلا حسمب

 هللا لص هللالوسر ىلعركبوبأ ق فش أ راغلاق وف نو ؟رشملاعلط امل : ليقو . هدخنع عومدلاوه حسم

 املليقو «امهملاث هللانينلاب كنظاموهتلال وسر لاقف . هللانيد بهذمويلا بصت نإ لاقو مل-وهيلع

 توبكنعلاو هلفسأ ىف اتضابف نيتمامح هللا ثعب و . راغلا باب ىلع ةمامت ركبوبأ عضو راغلا لخد

 راغلا لوح نوددرتي اولعج «مراصبأ معأ مهللا» لسو هيلع هللاإص هللال وسر لاقو هيلع تجسن

 ”اهحأ نوربالو

 هنأ : لوآلا : هوجو نم هنع هللا ىضر ركبىبأ ةليضف ىلع ةيآلا هذه تلد 4 ةعبارلا ةلأسملا 9

 هنأ الولف : هلتق ىلع اومدقي نأ نم رافكلا اخي ناكهنأ لجأل راغلا ىلإ بهذ امل مالسلا هيلع

 املالإو « نيقيدصلا نيقداصلا نيققحلا نينمؤملا نم هنأب , ركب ىلأ نطاب لغ ًاعطاق ناك مالسسلا هيلع

 لدي نأ رم هفاخل ؛ هرهاظ فالخ هنطاب نوكي نأ زوجول هنال ؛ عضوملا كلذ ىف هسفن هضحأ

 هيلع هنأ لعل د : ةلاخلا كلتىف هسفنل هصاختسا اءلف . هلتق لع مدقي نأنم هفاخل ًاضيأو « هيلع هءادعأ

 ناكو « ىللاعت هللا نذاب تناكةرجحلا نأ وهو : ىناثلا . هرهاظ قفو ىلع هنطاب نأب ًاعطاق ناك مالسلا

 برقأهللال وسر ةرجت ىلإ بسنلاىف اوناكو : نيصلخملا نم ةعامج سو هيلع هللا لص هللالوسرةمدخوف ٠



 ةيآلا «هللا هرصن دقف هورصنت الإ» كل دا

 2 ا ذأ همس رو م را

 مق قي نأ اورَمك نذل هجرخا ذإ 0 هرصل دقق هور مطل الإ

 لسا امس 7

 6س سس 22و 2011 -ِ سس 6

 0 هنلكس ا لزناف 5 3 ار نا هبحاصل 0 ذإ ناغلا ف

 6 - اص عا د 66 2 2222-2

 54 لاى هلل هك لفسلا اورقك نبذل ذك لعَجَو 7 هذباو

 .ةرغبلا روس قا اصقتسالاباهانركذ ةعارلا هلأكم نأ ملعاو ٠ قرفلاب لئاقال هنال « هريغ ىف اذكف

 لوسرلا عم ناكءاوس « داهجلا بوجو ىلعةلاد ةيآلادذه : ىضاقلا لاق 4ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 كلذ نأ ىلع صني لو (اورفنا كل ليق اذإ مكلام اونمآ نيذلا اهيأاي) لاق ىلاعت هنال . .هعمال وأ
 "اللا نزلا اوه لئاقلا

 هلوقلو (ىريغ اموق لديتسي وز ,لاعت هلوقل «لوسرلا نه داارملا نوكي نأ. بحي : اولاق,ناف

 كرف نر كلر اللا كركر نأ كت نإ انش ةيارشت الور

 . هقفلا لوصأ ىف هانررقام ىلع اهلوأ مومع نم عنمبال ةيآلا رخآ صوصخ : اناق

 راغلا ىف امه ذإ نينثا ىناث اورفك نيذلا هجرخأ ذإ هللا هرصن دقف هورصنت الإ ىلاعت هلوق

 نيذلا ةماكلعجو اهورت مل دوذجي هديأو هيلع هتنيكس هللالزنأف انعم هللا نإ نزحت الهبحاصل لوقي ذإ
 4 ميكح زيرع هللاو ايلعلا ىه هللا ةلكو لفسلا أورفك

 مهنأ ىلوألا ةيآلا ىف ركذ ىلاعت هنآل كلذو « داهجلا ىف مهبيغرت فرخآ قيرط ركذ اذه نأ ملعا

 ملام لاح ؛ هاوقو هرصن هللا نأ ل يلدب هرصني هللا ناف هترصنب اولغتشي ملو ؛ هرافنتساب اورفني لل نإ

 : لئاسم ةيآلاىفو ؛ لرأ انههف احا | رالإ همم نك

 ؟ طرشلا اباوج (هللا هرصن دقف) هلوق نوكي فيك : لوقي نأ لئاقل «ىلوآلا ةلأسملا)

 ' دحاو لجر الإ هعم نكي ملام نيح هرصن نم هرصنيسف ؛ هورصنتالإ ريدقتلا نأ هباوجو

 فل كن ل وحلا طخ هناي تتجاارلا نعترف البو

 هجرخأ ىذلا تقولا ىف هللا هرصن دق ىنعي (اورفك نيذلا هرخأ ذإ) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 (نينثا ىلاث) اهيف ناكىتلا لاحلا ىف أ لاحلا لع بصن (نينثا ىناث) هلوقو ةكم نم اورفك نذلا

 لكف نانثا رضح اذإ هنأ لوقلا قيقحتو (ةثالث ثلاث) هلوق ىف قبس (نينثا ىناث) هلوق ريسفتو



 55 ةيالا ريدق ءىثلك ىلع هللاو» ىلاعت هلوق

 :« ىعاودلل ةيوقملا رومآلا نم رخأ عاونأ ىلع ءانب داهجلا ىف ةيآلا هذهف مهغر «ةرخآلا باو

 (اهنأ اباذع مبدعي ) لاب هلو ل“ عاونأ ةثالث ىهو

 لاقَوأ ”ةرخآلا ٌفاانعهبم دازملا نؤك نأ" انذلاتاذعا سدا زللا نك نأ لكما معاو

 مهنع هللا كسماف . اولقاثتف موقلا سو هيلع هللا لص هللا لوسر رفنتسا :امهنع هللا ىضر سابع نبأ

 ةرخآلا باذع هنم دارأا ليقو . مهيلع لزني ناك ىذلا باذعلاب ملعأ هللا نسل لاقاو راكم

 عطقو ؛ ةرخالاب اذعو ايندلا باذع ىهو « ماسقاللا لكب ديدهت هنإ ليقو . هبالإ قيليال ميلآلا ذإ

 لفكتتم ىلاعت هنأ ىلع مههبنتدارملاو (كريغ اموقلدبتسيو) هلوق : ىناثلا . ةرخآلا عفانموايندلا عفانم

 ةرصنلا تعقو اوفاخت نإو مهب ةرمهنلا تاصح جورالا ىلإ هعم اوعراس ناف ؛ هئادعأ ىلع هرصنب

 سيلو « ممالإ لصحبال مالسالا زعو نيدلا ءادعأ ةبلغنأ اوههوتي الثا مل ىتتعلا لصحو ( مثريعب

 نع مكنم دتري نم اونمآ نيذلا امأاي) ىلاعت هلوق هريظنو  مهنم ىنعملا كلذ نأ ىلع ةلالد صنلا ىف

 نوعباتلا مه : سابع نبا لاقف . نورسفملا فلتخا مث (هنوبحو مهحب موقب هللا تأي فوسف هنيد

 ؛ ةيالل انس تشلووج رلاهدهر «نعلا لهأ م : قرنق سراف ءانبأم :ريبج نىديعس لاقو

 مصآألالاق . اهودهاش ةنيعم ةروص ىلع قاطملا مالكلا كلذل لمحلب ءاه راعشإ ايف سيل ةيآلا نآل
 هيف ةلالدال ظفللا نال فيعض اذه : ىضاقلا لاق . ةنيدملا ىهو : كرهظأ نيب نه هجرخي نأ ءانس

 ىلع هنونيعي اماوقأ ةنيدملا ىف هللارهظي نأ عنتمي الف « اهريغ ىلإ ةنيدملا نم لقني مالسلا هيلع هنأ لع

 هورضتالو) هلوق : ثلاثلاو . كانه هنوك لاح اضيأ ةكئالملا نم ماوقأب هنيعي نأ عنتميالو ؛ وزغلا

 , نيملاعلا نع يح هنال هللا أرضتال ىأ ٠ لات هتلا لإ ةعجا: قلما! لوق ىا:ةياتكلاو (اكنت

 ىلاثت هنالو «ساتلا نم همصع هللا نال لوسرلا اًورضتالل ىأ« لوسرلا لإ دوعن نفالإ لزق

 ص552 متلقاثت نإ هلذخال

 رداق ىلاعت هنإ ثيج نم رجزلا ةدش ىلع هيبنت وهو (ر يدق ءىث لكىلع هتلاوإل لاق مأ

 . لغف باقعلاب دعوت اذاف : زجعلا هيلع زوخيال

 نونمؤملا ناك امو) هلوقب ةخوسنم ةيآلا هذه : ةمركعو نسحلا لاق 4ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهر فنتسا نمل باطخ ةيآلا هذه نإ : نوققحلا لاق (ةفاك اورفنيل

 ثيح ةالصلا لهأ ديعو ىلع لدت ةيآلا هذه : ىنابجلا لاق . خسن الف ريدقتلا اذه ىلعو , اورفني ملف

 نمالإ نوكيال داهجلا كرت ناف ء رانلا باذع وهو املأ ًاباذع مهبذعي اورفني مل نإ نينهؤملا نأ نيب

 دابجلا كرتىف مهل ديعولا تبث اذإ و  مهحديعوال ةالصلا لهأ نإ ةئجرلال وق كلذب لطبف « نينمؤملا



 ةيآلا ءاهلأ اباذع مبدعي اورفنت الإ» ىلاعت هلوق 5

 6 6 ف سس ل هرئر_اسه ع

 5 هورضل الو مك ريغ ف لدبتسيو اميل ابدع مكب اوفا

 مل 6 اناا 0

 ود ريدق 2 5 لك ىلع هل هللاو

 هذه عيمج متكرتف ؛ مهن 1 قو مهحناضف 5 لاتقلا دع 1

 ؟ ةرخآلاف 00 وت دوبعملاةعاطنأ نوءلعتو مهتاتاةم كم ا دوبعم تلا لأ ردا

 ليلدلاو ؟ ايندلا ىف ةلصاحلا ةريسيلا ةعفنلا لجال ء«ةرخالا ىف ميظعلا باوثلا كرتلقاعلاب قيلي لهف

 تايليلاو تافآلاب ةيوشمو اهسفنأ ىف ةسيسخ ايندلا تاذل نإ « ليلق ةرخآلا ىف انندلا عاتم نأ ىلع

 . ةيدمرسةيدبأ ةمئادو ١ تافآلا لك نعةصلاخ ةيلاع ةفيرشةرخآلا عفانمو ؛ ةلاحال بي رقنعهعطقنمو

 . سسخ ريقح ليلق ايندلا عاتم ناب عطقلا بجوب كلذو

 ىلاعت هنآل لاح لك ىف داهجلا بوجو ىلع لدت ةيآلا هذه نأ مع ءأ « ةعبارلا لا أسملا)

 لقاثتلا اذه ناك امل ًابجاو داهجلا نكي ملولو ٠ 0-7 اهجلا رع مهلقاثت نأ

 هنالل ؛ هيف رافكلا موجم فاخب ىذلا تقولا ىف بجي امإ 1 تاهل |: كاوا نأ لراقلا سل و“ رم

 داهجلا عفانمو « مهعم داهجلا بجوأ دقف كلذ عمو « هيلع مورلا موجم فاخي ناكام مالسلا هيلع

 طقس ضعبلا هب ماق اذاف « ةيافكلا لع بجاو وهاضيأو ٠ نارمع لآ ةروس ىف ةاصقتسم

 نيقايلا نع

 . نينمؤملا لك عم باطخ (اونمآ نيذلا اه-أاي) هلوقنإ لوقي نأ ل ئاقل «ةسماخلا ةلأسملا

 نينمؤملا لك نأ لعل دياذهو 4 ضراللا ىلإ متلقاثا هللا ليبس ىف اورفنا مل ليقاذإ مكلام> لاقم“

 ةيصعملا ىلع ةماللا لك قايطإ ىلع لدي اذهو . ةيصعم لقاثتلا كلذو , فيلكتلا كلذ ىف نيلقاثت» اوناك

 7 تح ةمازلا عامجإ نأ ىف حدقي كلذو

 عاونأ رئاس فو « نآرقلا ف روهشم زاحب ضعبلا ةدارال لكلا باطخ نأ : باوجلا

 هلوقك مالكلا

 هراجاي ىعمساو ىنعأ كايإ

 ىلع هللاو ائيش هورضتالو ريغ اموق لدبتسيو اهلأ اباذع كبذعي اورفنت الإ ىلاعت هلوق

 يدق ا

 : لئاسم ةبآلا ىفو

 يف بيغرتلا ىلع ءانب داهجلا يف ىلوألا ةيآالا ىف مهغر امل يلاعت هنأ معا (ىوألا ةلأسملا ١



 هه ةيآلا «اورفنا كل ليق اذا مكلام اونمآ نيذلا اهمأاي» ىلاعتهلوق

 "7 «ليلق الإ ةرخآلا ىف ايندلا ةايحلا عاتم اف ةرخالا نم ايندلا ةايحلاب متيضرأ

 1 0را ةنآلا ف

 بيغرتلاىلإداع ؛ مهحناضفو رافكلا ءالؤه بياعم حرشال ىلاعت هنأ لعا (ىلوآلا ةلأسملاإ)

 ( ضرأألا ىلإ متلقاثا هللا ليبس ىف اورفنا مكل لبق اذإ مكلام اونمآ نيذلا ابءأاي) لاقو مهتلتاقم ىف

 ةريثك عفانمركذو « مهلاتقل ةبجوم ةريثك ًابابسأ ةقباسلا تايرآلا ىف ركذ ىلاعت هنأ مالكلا ريرقتو

 ةركنملا مهلا وقأ ركذو (مهلع كرصنيو مثزخيو ميدبأ هللا مه.ذعي) هلوقك مهتاتاقم نم لصحت

 لتقلا فاخننأ درجم الإ مهلاتق نم عفام ناسنالل قبب ال اذه دنعو ءايندلاو نيدلاىف ةحيبقلا مهل امعأ و

 ةرطقلاك ةرخآلا ةداعسملا ةبسنلابايندلا ةداعس نال سيسخ عناملا اذه نأىلاعت نيبف . ةايحلا بحبو

 . هفسو لهج ليلفلا رشلا لك ال نيكل ريكا اكل رو"

 هيلع هنال كلذو : كوبت ةوزغ ىف تلزن ةيآلا هذه نأس ابع نيازع ىورملا (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 رحلا ةدش نامز تقولا كلذ ناكو « مورلا داهج أو ةنيدملاب ماقأ فئاطلا نم عجر امل مالسلا

 : نوةقحلالاق . ةيآلا هذه تلزنف «هوباهو مورلا وزغ اومظعتساو ؛ تعنيأو ةنيده ارامث تباطو

 ةفاسألا دعي : اهبناثو.. طحقلاو فصلا ىف نامزلا ةدش  اهدحأ هوجول كلذ سانلا لقتتسا ام

 كاردإ : اهثلاثو : تاوزغلا رئاس ىف ةداعلا هب ترجام ىلع دئازاا ريثكلا دادعتسالا ىلإ ةجاحلاو

 مورلاركسع ةباهم : اهسماخو . تقولا كلذ ىف رحلا ةدش : اهعبارو . تقولا كلذ ىف ةنيدملاب راغلا

 : 9 هللاو . وغلا كلذ نع سانلا لقاثت تضتقاف تءمتجا ةريثكلا تاهجلا ةذبف

 اذإ  ًاروفنو ارفن نورفني اورفنف ودعلا داهجل سانلا مامألا رفنتسا : لاقي (ةثلاثثا ةلأ ملا )

 جورخلارفنلا لصأو «اورفتاف مكر فنتسا اذإد ملسو هيلع هللا ص ىبناا لوق هنمو ؛ هيلا مهاعدو مهثح

 ريعلا ىفال نالف : مهلوق هنمو « ريفناا نوجّرخي نيذلا موقلا كلذ مسأو ٠ بجاو سصماأل ناكم ىلا

 هريظن و مط ابت : هانعمو شمعالا أرق هبو ٠ ملقاثت هلصأ (ضرأألا ىلإ متاقاثا) هلوقو . ريفنلاىفالو

 ؛ ىلاب ىدعف دالخالاو ليما ىنعمزضو : فاشكلا بحاص لاق (كب انريطا) هلوقو (مأرادا) هلوق

 عبتاو ضراألا ىلإ دلخأ) هريظنو « هبعاتمو رفسلا قاشم متهركو امتاوهشو ايندلا ىلإ متم ىنعملاو

 رهاظلافناكنإو (مكل ليقاذإ مكلام) هلوقو  اهيف ءاقبلاو مكضرأب ةماقألا ىلإ متلم هانعم ليقو (هأوه
 .افاكاإلا ىف ةعلابلا هفافازرملا ناالإ كبش

 (ليلق الإ ةرخآلا ىف ايندلا ةايحلا عاتم اف ةرخآلا نم ايندلا ةايحلاب متيضرأإ) ىلاعت لاق مث

 ىتلا ةميظعلا عفانملا انحرش دقو ؛لاتقلا ىلإ ةبعادلا ةريثكلا تابجوملا انركذ دق لق هنأك ينعملاو



 ةيآلا «هللا ليسو رفناكل لق اذإ ملام اونمآن يذلا اهيأايد ىلاعت هلوق ةراب

 ْط 7 2

 0 | مقل هلا لييَس ىف اورفنا مَن لقا | ممل 8 وتم 1َنيذلا اجلا

 ةرخآلا ىف ملا ةآلعا عآم نيورفكلااناندلا نانا متيْضَرأ كضرألا
 : مى 3 7 َ

 كج ليلق الإ

 را كلاثلل وجا و تك نيدل] هب ناطيشلا لضي : ىلاثلاو ٠ او رك نيدلا.هب هللا, ل ضي _:ءاهدحأ

 ملهنآل ى 0 هولا انه تاك اعز . ٠ مهلا وقأ , نيذخألاو مييعبات اورفك نيذلا هب لضي اهاوقأ

 ” ناطدقلا و دالو هللا ؟ ذ رجب

 (اماع هنومرحبو اماع هنولحي) هلوقو . ءىسنلا ىلا دوعي (هب لضي) هلوق ىف ةيانكلا نأ ملعاو

 كلك كارلا لاو املي هنرف ريو اماع ءابنالا كلذ نواح - ىدملاو . تلا لا ناعريمضلاف

 ماعلا وهو رخآ اماع ريخأتلا نومرحو ؛ مرحنا ىف اولتاقي نأ نوديرب ىذلا ماءلاوهو اماع ريخأأتا

 اا ا ا را قو لل حرف رع ل مرا تعدي يذلا

 , سكعلاب و لحلاىلا مرحنارهشلا بلقني نأ بجوي كلذو « نينسلا ضعب ىف مرحنا نورخؤي اوناك
 هنآآل لكشم هنأ انركذ دقو ءرخؤملا ءوسنملاوهو لوعفملا ىلع ءىسنلا انلمح ول حصي امنإ اذه نأ الإ

 رو ودل. ىتنلا نم دارللا نإ الق اذإ الإ . رتاج ريغ هنأو ارك رج ملا رهشاا نوكي نأ ىضبم

 ل ل ل را كارلا نأ لع تكلا ف ةدايز م«سنلا اننعإ) هلوق انلمجو لوفملا
 "الا اك د راما اذه يسر ؛ رفكلا ةداز

 هتففاو اذإ اذك ىلع ًانالف الف تأطاو : لاقي ةغللا لهأ لاق هللا 0 ةدع اوتطا وبا هلوق امأ

 ُطب ثيحأطي دحاو لك ناك . هيلع اوعمتجا اذإ دك لع موقلا مك لاقي : درنملا لاق . هيلع

 دحاو ىنعمو « دحاو ظفل ىلع نيتيفاقب ةديصقلا ف ىتأي نأوهو اذه نمرعشلاىف ءاطياألاو هبحاص

 ؛ لالحلا نم ارهش هناكم اومرحالإ مارحلا نم ارهش اولحأ ام مهنأ : امهنع هللا ضر سابع نبا لاق

 مرحلارهشأألا ددع نوكي نأ لجألل ؛ مارا نم ارهش هناكم اولحأ الإ لالخلا نم ارهش اومرحي ملو
 ا ركللا انه ناك لاك شال +, ةأطا ولا ةرلمذا را ااوه | ذه: ىلاكت لا ةقكاذا كب: ةقراظم « ةعبرأ

 ديرب : نسحلاو سابع نيا لاق (نيرفاكلا موقلا ىدهال هللاو مهلامعأ ءوس مل نيز) لاق اركنمو
 : مث رافك لك دشرال هللاو رسل اذه ناطيغلا مل نز

 ؛« ضراللا نإ ملقاث هللا لييس ىف اورفنا 3 ليق اذإ ملام د نيذلا امم اج ىلاعت هلوق



 ةأ/ ةيآلاءاورفك نيذلا هب لضيد ىلأعت هلو
 ةتباث ةعيرش كلذ ناكو . ةعبرألا روهشلا مرحت تناك برعلا نإ : اولاقف رخآ ابجو ريخأتلا اذه

 مهلع قشف تاراغو بورح بامصأ برعلا تناكو' مالسلا امهلع ليعمسأو مهاربا نامز نم

 اببف بيصنال مرح رهشأ ةثالث تلاوت نإ : اولاقو امف نوزغيال ةيلاوتم رهشأ ةثالث اوثكع نأ

 لاق . مرحنا نولحتسيو هنومرحيف رفص ىلإ مرحنا مجرحن نورخؤي اوناكو , نكحلهلل ًائيش

 الصاح 5 ناك لب ءدحاو رهشب صتخم ناك ام ريخأتاا اذه نأ لعابلعلا رقك 1 نا: قدح لا

 امل مالسلا هيلع هنأ اوةفتاو . هانررقامىلع حيحصلا وه اند نع لولا اذهو : روهشلا لك ىف

 مالسلا هيلع لاقف ؛ مالا سفن ىف ةجحلا ىذ رهش ىلإ جحلا داع عادولا ةجح ةنس ىف حب نأ دارأ

 نأ دارأو «ارهشرشعانثإ ةندلا ضراآلاو تاومسلا قلخ موي هتئيبك رادتسا دق نامزلا نإ الأ»

 . اهعضاوه ىلإ تعجر مرحلا رهشألا

 نم ةريثك اعاونأ مهنع كح ىلاعت هنأ : هانعم (رفكلا ىف ةدايز) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأملاإ)

 ىلإ لمعلا اذه مذ ناك. رفك لمعلا اذه نأ ىلع انللد دق نحنو لمعلا اذه الإ اوض ايلف , رفكلا

 لوق داسفىلع ةيآلا هذبب ىتابجلا جتحا . رفكلا ىف ةدايز رفكتلانم ًافلاس ةروكذملا عاونآلا كلت

 رفكلا ىف ةدايز لمعلا اذه نأن ب ىلاعت هناآل : لاق ؛ رارقالاو داقتعالادرجم ناممالا : لقي نم

 كرتلا اذه نأ ر هاظو . اناميإ ريخأتلا اذه كرتناكف « امامت] نوكت نأ بحب رفكلا ىلع ةدايزلاو

 هللا ىضر فنصملا لاق انامبإ نوكي دق رارقألاو ةفرعملا ريغ نأ تبثف . رارقابالو ةفرعمب سيل

 هللا ىذا ره ف جي | عاقيإ مهملع بج وأ اكل ناك هانا د ؛ كعش لالدتسالا اذه : هنع

 يل ةرهمرحلاىفجحلا عقوامبرف . ةيسمشلا ةنسلا انربتعا اذاف : ةيرمقلار هشألا نم الثم

 مهنم ناكنإ ةجحلا ىذ رهش ىف جحلا عاقيإ مهبلع بحال هنأو , ىزحب حي حلا اذه نأب موقف

 لعلا مدع ببسب ًارفك اذه ناكف « مالسلا اههيلعليعمجإ و ميهاربإ نيد نم هنوك ةرورضلاب ملع ىى

 . رارقالا مدع ببسبو

 نيذلاىلإ لالضلا دانسال ةنسحىهو ةماعلا ةءارق اذبف (اورفك نيذلا هب لضي )ل ىلاعت هلوق امأ

 مهريغلنيلضماوناكنإو « مهلا لالضلا دانسإ نسح دقف مهسفنأ ىف نيلاض اوناك نإ مهنآل اورفك

 حتقو ءايلا مب (لضي) ةفوكلا لهأ ةءارق و . ةلاحمال هسفن ىف لاض هريغل لضملا نآل : ًاضيأ نسح
 لوعفملا ىلا لعفلا دنسأف ء روبشلاىف ريخأتلا اذه ىلع مبلمح مهنولضي ممءاربك نأ : هانعمو , داضلا

 ىف ورمع وبأ أرقو . هيلع مهولماح كلذ مهل نيز ىأ (مهلابعأ ءوس مهل نيز) ةيآلا هذه ىف هلوقك
 : هجوأ ةثالث هلو داضلا رسكو ءايلا مضإ (اورفكح نيذلا هب لضي) ملم نياقيرط نم ةياور

 «5-رخغ مو



 ةيالا«رفكلا ىف ةدايز قدلا اعاد ىلاعت هلوق أ

 ءىسنوبف ءىش ىف تثدح ةدابز لكو اهريسدادزيل امترجز أ اعأسن : ةقانلل ليق و : ناللا ىف ءاملا

 تابح اذإ ةأرملا تأسنو « ريخأتلا ءىسنلا لصأ نأ وهو : لوألا لوقلا حيحصلا : ىدحاولا لاق

 00 م ان ل[ 2 طال ري داثل ١ 2 2 نع ارا ىأ ةفالا تانو' اينقحرعأتل

 دلك اللا دك ىف حاااذإ نللا تاسنو « ريسملا

 هناف « ةيرمقلاةنسلاىلع مماسحاويتر ول مهنأ اوملع موقلا نإ : لوةنف نيلوقلا نيذه تفرع اذإ

 !ةعفاولا ةقاللا تاقواللا|ى لإ نورضخ اوناكام دالبلا"لئاش قم" نماثلا رئاش نآل ؛ء تاراجتلاو

 ةنسلا اوريتعاو كلذ اوكحرتق ءايندلا حلاصمب لخب ةيرمقلا ةن-لا ةياعر ىلع مالا ءانب نأ اوملعف

 ةضيتكلا لإ ١ كاتحلا 1 نعم نإ دعما هي ردقلا هنسلا (لغا ةدياز ,ةتاقميفلا ةنبللاا كناكد اكمل و! ةكساغلا

 رشع ةثالث نينسلا ضعب نواعحجي اوناك مهنأ : امهدحأ : نارمأ ةسيبكلا كلت ببسب مهل لصحو

 ىلإ ةيرمقلا روهشلا ضعب نم جحلا لقتني ناك هنأ : ىناثلاو . تادايازلا كلت عامتجا ببسب ارهش

 ش ادكفلو « نص ىف هدعبو مرحلا ىف هدعبو ةجحلا ىذ ىف نينسلا ضعب ىف عقب جحلا ناكف ؛ هريغ

 ناذه ةسيكلا بملسإ لصف 2 ةجحلا م ىلإ ئرخأ له ةصوصخم ةدد لدعل ىملي ىد رودلا َّق

 000 | بك مالا همر لت : ىاثلاو  روهشلا ةذعاق ةدايرلا : امهدحأ : نارمألا

 قردستلا زعار : نقالا دع ةدازلا دقو 6 نيتك اللا دنع ريحأتلا دمنا ءىلننلا ظفل نأ انين دقو

 5 د نيذه ىلع قيطنم ةنأف

 ىلع اهؤانب و « ايندلا اصملخب ةيرمقلا ةنسلا لع تادابعلا ءانب نأ : مالكلا اذه نم لصاحلاو

 مالسلا امهيلع ليعمساو ميهاربا تقو نم مهرمأ ىلاعت هللاو ايندلا ملاصم ةياعر ديفي ةيسمشلا ةنسلا

 ةكبلا اوريتعاو ) ةيرمعلا هما ةياعر َّق هّللأ 0 0 مهن ' ةيرمقلا هللا ةياعر ىلع را ءانيب

 باع ببسلا اذبلف « مرحلا رهشألا ىوسرخآ رهش ىف جحلا اوعقوأو ءايندلا حلاصمل ةياعر ةيسمشلا

 مهرمأ ىلاعت هللأ ند 3 ركل ةدايزل اسس كلذ ناك امجاو 6 مرفلا ةدايزل اع هلعجو مهلع هللا

 اوركذو « رهشآلا هذه ريغف هوعقوأ ةسيبكلا هذه ببسب مهن] مث « مرلا رهشآلا ىف جحلا عاقياب

 ناكف « بجاو ريغ ةيرمقلا روهشلا ىف هعاقيا نأو ء بجاولا وه هانلمع ىذلا اذه نأ مبعابتأل

 .٠ نيبلسملا عامجأب رفكلا بدول كافر 0 ةتعاط نع 5 4 ملعلا ع هّللأ + مم اراكا اذه

 ريداقم فرعي هب ىذلا باسحلا امأو « رفكلا ىف ةدابز بجوي ءىسنلا كلذ ىف مهلمع نأ تبثف

 ببس ىف اوركذ مهناف نورسفملا امأو « تاحيزلا ىف روكذف سئابك-اكلت بب.بب ةلضاحلا تادايزلا



 7 اجل |( ربكللا 3 ةداناز ءنلا اكمإ د لاكمال .:

 عا ىلا سب ص 2 0

 هير ماع هتوأحت اورمكَنيذلا هبّلصِي 0 ىقدايز هىسنلا اك
 ه2 هر هلأ

 هرتس ]لس رار

 0 مهام 0 - م نزلا 4-0 واح 5 مرحأم َةدَعا زطأر و ماع

 «الا/» نب نيرفاكلا 2 ىدهمال

 ريشفت ىف ةرقيلاةؤمل قا ةلآس1 ]هده ايركك دق ورك ينكءاقلار لاتقلا لالحتسا كقنأ نهنق اويلظت

 (هيف لاتق مارحلا رهشلا نع كنولأسي) هلوق

 بانتجالاو تاعاطلا ءادأ ىف هنوشخي نيذلاهئايلوأ عم ديري( نيقتملا عم هللانأ اوملعاو اللاق مث

 . رصنلا مهل نماض هنأ هلي وأت : جاجزلا لاق :تاقرحلا:قع

 اماع هنومرحو اماع هنولحي اورفك نيذلا هب لضي رفكلا ىف ةدايز ءىسفلا امال ىلاعت هلوق

 «نيرفاكلا موقلا ىده.ال هللاو مهلامعأ ءوس محل نيز هللا مرحام اولحبف هللا مرحام ةدع اوتطاويل

 : لئاسم ةيالا ىفو

 : نالوق (.ىسنلا) ىف (لوألا ةلأسملا)

 اهترخأ اذإ أسن اهأسنأ ضوحلا نع لبالا تأسن : ديزوبأ لاق . ريخأتلا هنأ (لوألا لوقلاإ)

 هلجأ فان و ءهلجأ لؤهللا اسنأ : هنمو ؛ءودلار ةئيرذلا مسالاو : هنع هترخأ اذإ ءاسنا هتأسنأو

 وسلم ىعم ىف نوكي نأ اضنأ”لمتحو ريكداو ردا ودعم سلا سارافلا 15 1|

 ناك كلذ لع لمح نا هنال « لوعفملا انهه هنم دارملا نوكي نأ نكح هنأدلا؛ لوتقم ىنعمب : 0

 ؛ لطاب كلذو ء ارفك رهشلا نوك مزانف « رهشلا رخؤملاو « رفكلا ىف ةدانز رخؤملا انحنإ : ةاَتعم

 نع ةزابغ رؤهشلا ىف ءىسنلا ناكو ريخأتلا اوهواءءاستالا حم ردقصملا انهش :قانلا ند ارك

 : لبش قيرط نم ريثك نبا نع ىورو . ةمرحلا كلت هل تسيل ؛ رخآ رهش ىلإ رهش ةمرح ريخأت
 ىنلا : اضيأ هنع ىورو ترخأ ىأ : تأسن : مهلوقك « قيقحلا راما مر تل

 ءانلآ ددقم قدلا ا: ةتع قورو ؟ تاجلزأو تجرأ 21كم ةراضطلام شلل فا ةعلب دطل ربفانلا قلع

 ىسايقلا فيفختاا ىلع اذهو ةزمه ريغب

 دازاذإ اسنأو لج هن ؟ كا هداك "لد لسا ىلدلا وسكت «ىناثلا لوقاوإل

 ا ةدايز لعج « تلبح ةأرملا تأسنو « هيف ءاملا ةدايزل ءسنلا نبلل ليق كلذكو ؛ هِنف



 ةيآلا ءةفاك مكتولتاقي م ةفاك نيك رشملا اولتاقو» ىلاعت هلوق ه

 هرقل للي ةتحلفلا نأ ف ل رهن تر كلا نزل . ةعبراألا لإ اهغوجر ىلو آلا :.ءارفلا.لاق :,كلاثلا

 ةعاج نع ىنكي اي هنع ىنكي ةلقلا عجج نأ هيف لصالاو : ابيف اولاق ددعلا اذه زواج اذاف (نبف)
 تباث نب ناسح لاق اي « ةثن وم ةدحاو نع ىنكي امك « ةرثكلا عمج نع ىنكيو « ةثنؤم

 ام رطل ني !نرطقن !اهاسأ وع ١) ىحضلا ف ئدلبا (رغلا تانمنجلا "ذاق

 عملت : لاقل ةرثكلا عمج عمج ولو « ةلق عمج تانفجلاو فايسأالا نآأل ء نرطقيو نءدلي : لاق

 : ةغبانلا لوةك رخآلا ىرجم امهدحأ ءارجإ زوحي مث «رادتخالا وه اذه ءرطقتو

 بئاتكحلا عارق نم لولف نب مهفويس نأ ريغ مهف بيع الو
 . ةرثك عمج فويسلاو نهب لاق

 كرا ارز ميال سلا انعنمكا زكا لاوداللا #لارزقأ ملظلا اذه ريسفت ىف (ىناثلا ثحبلا)

 . ىلاعت هللا فيلاكت نوريغيو « رخآ رهش ىلا هيف هتماقاب هللا رمأ ىذلا ربشلا نم جحلا نولقنيف

 انركذام ببسب ىصاعملا عيمج نع ىهن هنأ : ثلاثلاو . رهشأ الا هذه ىف ةلتاقملا نع ىبن هنأ : ىناثلاو

 . ءىسنلا نم عنملا ىلع هلمح ىدنع برق الاو , باقعلاو باوثلا مظعت ىف رثأ ديزم نوشا لا. دلما نأ

 ديالا انتفع 253 لاتت هللا نال

 : ثحابم هيفو ( ةفاك منولتاقي اي ةفاك نيكرشملا اولتاقوإل لاق م“

 ددع ىلع ةعومجالو ةركذم نوكتال ةفاكلاو , اعيمج ىأ (ةفاك) ءارفلا لاق «لوآلا ثحبلا)

 ظفل لع تناكناو اهنال « ديحوتلاو ءاهلاب (ةفاك) اهنككلو ءاسنلل تافاك وأ ٠ نيفاك: لوقنف لاجرلا

 ؛ ماللاو فلآلا اهبف برعلا لخدت مل كلذلو « ةماعلاو ةصاخلا لثم ردصم بيترت ىف اهناف ؛ ةلعاف

 زوجي الو , لاخلا ىلع بوصنمةفاك : جاجزلا لاقو . اعيمج اوماقو ء اعم اوهاق كلوق بهذم ىف امنآل

 . ةصاخ كلذك « عمجت ملو نات ل ةماع ممولتاق : تاق اذإ كنأ اك . عمجالو ىنثي نأ

 نيعمتجم مكعمجأب مولتاق دارملا نوكي نأ : لوألا : نالوق (ةفاك) هلوق ىف 0 ثحبلا)

 ب يو اعت ديري « ةفصلا هذه ىلع مكولتاقي مهنأ 6« مهلاتق ىلع

 شاع 51كم: نانلاو  ءازككالا 'ةلئاقما قإ نيقفانوتت تعلمت هللا داع “اونو 9 ل ةتتالو

 لوألا لوقلاو « مكعيمج لانق نولحتسي مهنأ اك «لاتقلا كرتب مهضعب اوباحتالو مهتيلكب ممولتاق

 . رخآلا ىلع نييناجلا دحأ سايق حصي ىتح 5

 سانلا نمو « رهشأألاعيمج ىف مهلاتقةحابإ (ةفاك نيك رشملا اولتاق) هلوةرهاظ 4« تلاثلا ثحبلاإ)

 الف ىأ (مكسفنأ نهف اوللظت الفمرح ةعبرأ اهنم)هلوق ليلدب ؛ ةمرح رافكلا عم ةلتاقملا : لوقي نم



 نع ةيآلا «كسفنأ نيف اونلظت الف ملا نيدلا كلذد ىلاعت هلوق

 . مارتحالاو مظعتلاديزمب عاقبلا

 : ناثحب هيفو « ميقلا نيدلا كلذإل ىلاعت لاق مث
 ريتش ومع انقااهتنا ةنيغان ووقلا: ةدغ تر هلاوق لا "ةواشإ (كلاذ)/هلازذ نأ (لوآلا ثحبلاإل

 نأ اودلسرافكلا نآل . ىلوأ لوألا نأ ىدنعو (مر> ةعبرآ اهنم) هلوق ىلإ وأ صقنأ الو ديزأال
 نوريغي اوناكو ءارهث رشع ةثالث ةنسلا اواعج امبر ةسبكلا ببسب مهنأ الإ ؛ مرح اهنم ةحارأ

 . هيلع ظفللا لمح بجوف : ءالؤه ىلع درلا ةيآلا هذه نم دوصقم او|  روهشلا عقاوم

 ٠ لاقي . باسحلا هب داري دق نيدلا نأ : لوآلا : هوجو نيدلا ظفلريسفت ىف (ىاثلا ثحبلا :

 كلذ « ريدقتلا اذه ىلع ةيآلا ريسفتف . ميقتسملا هانعم ميقلاو , اهيساح ىأ هسفن ناد نم سيكلا

 لدبيال ىذلا ميقلا نيدلا كلذ : نسحلا لاق ىناثلا . ىفوتسملا لدعلاو حيحصلا ميقتسملا باسحلا

 ىذلا نيدلا وهو « لوزيال ىذلا مثادلا « ريغيالو لدبيال ىذلا مكاقلا ىنعمب انهه مقلاف ؛ ريغيالو

 لاقو . مالسالا ىف مزاللا نيدلا وه دبعتلا اذه نأ دارملا : مهضعب لاق : ثلاثلا . هيلع سانلا رطف
 لاقي نأ نكعيو « هيف زاجم هنأل « باسحلا ىلع هلمح نم ىلوأ ةدابعلا لع نيدلا ظفل لمح : ىضاقلا :

 تفر اذأ تنام لاك ١ هلال ا للان يرزق أ
 باسحلا ىلع هلمح نم ىلوأدبعتلا لعظفالا اذه لمح نكي لف ءانيدىمست ةدعلاو « دايقنالا بجوي .

 لاوحأو مهنويد ددمو مبعويب ىف اوربتعي نأ ةبآلا هذه كح نيمللا ىلع بجاولا : ملعلالهأ لاق

 هزوح الو « ةلهآلاب ةيبرعلا ةنسلا مبماكحأ رئاسو مهتاوكز

 : ناثحب هيفو (مكسفنأ نييف اوملظت الف إب ىلاعت لاق م

 نأ : سابع نبا لوق وهو : لوألا : نالوق هيف (نييف) هلوق ىف ريمضلا ( لوألا ثحبلا ل

 داسفلا لع مادقالا نم ناسنالا عنم دوصقملاو ؛ كسفنأ رقع جدلا روجخلا ىف )اظن راف كارل

 ةعبرراألا لإ تاع (نيف) لوف قريمصلا نأ : نيوتك لال ردرزوكو :ىاثلاو . كلا عيمج ىف اًملطم

 باقعلاو تاعاطلا لغ باوثلا ةدايز ىف ارثأتاقوآلا ضعبلنأ انركذام هيف ببسلاو : اولاق . مرحلا

 (نريف) هلوق ىف ريمضلا نأ : لوألا : هوجو .:ىلوأ لوقلا اذه نأ ىلع ليلدلاو ٠. تاروظحما لع

 دتيرأ اًينم) هلؤفالا كاذ امو ©”تازركذملا فرقأ لإ مدرع تحرق .ىانلا ركل كاسل

 )م هولا فعلا لإ امن

 1 جحلا) هلو وهو 0 ةبآ ىف مارتحال أديز؟ ريشا هذه صخ ىلاعت هللأ نأ : ىاثلا (مرح

 ةزئاج ريغ ءاشاللا هذهف (جحلا ىف لادج الو قوسف الو ثفر الف جحلا نيف ضرف نق تامولعم

 . فرشلا يف اهتدايز ىلع اهيبنت مايالا هذه ىف اهنم عنملا ىف دك أ ىلاعت هنأ الإ ء اضيأ جحلا ريغ ىف



 ةيآلا«مرح ةعبرأ اهنم»ىلاعت هلوق ه'؟

 , ةدعقلا وذ ىهو « درس اهنم ةثالث ةعبرآلا هذه نأىلع اوعمج أد قف ( مرحةعبرأ اهنمإ هلوق امأو

 ا د اند نأ 11 لو كر رهو ب درف داو و... مرج او.6 ةجحلا وذو

 . هلضرعتي مل هيبأ لتاق لجرلا قل ول ىتح ًادج اهمنومظعي اوناكبرعلاو « ًاباوث رثك أ اهيف ةعاطلا

 ؟ زييعلا اذه ىف بسلا اف ةقيقحلا ىف ةبباشتم نامزلا ءارجأ : للقإناف

 دلبلا زيم ىلاعت هنأ ىرت الأ . ةريثك هتلثمأ ناف ٠ عئارشلا ىف دعبتسم ريغ ىنعملا اذه نإ : انلق

 موي زيمو « ةءرحلاديزمب عورسألا مايأرئاس نع ةعمجاموي زيمو ؛ ةمر+لاديزمب دالبا|رئاس نعمارحلا

 ةمرح ديزمب روبشأا رئاس نع ناضمر رهش زيمو ٠ ةصوصخلا ةدابعلا كلتب مايألا رئاس نع ةفرع

 نع ىلايللا ضعب نيمار أمف ةالصلا بوجوب مويلا تاعام ضعب زيمو . موصلا بوجو وهو

 كا اذار اهلا لإ هيلع العاب لسانا ناش وع نصا للا ضن زيمر, ؟ نقلا ةليلإ رو اهدئاس

 . لوقن مث : ةمرحلا ديزمب رهشاألا ضعب صيصخت ىف داعبتسا ىأف « ةروهشم ةرهاظ ةلثمألا هذه

 عوقوو « سفنلا ةرابط ىف اريثأت رثك أ تاقوألا هذهىف ةعاطلا عوقو نأ ىلاعت هللا لعي نأ دعبب ال

 نم مهيف نأ ىرت أ لل ا يل دهر مل لا تب ىف ايت أن ىو ادد ىضاخملا

 تالصح ةنيعلاتاقوألا كلتنأ اوركذو : تاوءدلا ةباجإ اهفىجرت ىبلا تاقوآلا ىف امتك فنص

 ةالصلا هيلعلاقف ؟ لضفأ مايصلا ىأ : مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لّئسو . كلذ بجوت بابسأ اهيف

 000000 لل دال ل لاك م كالت ره ءانس ناجي رز ءايصدتب هاف قنمالسلاو
 لتاقلا ىلع ةيدلا اوظلغ ءاهقفاا نم ريثك و «اموي نو الث موي لكب هل ناك مرملا هللا رهشأ نم اهو

 داسفلاو لظلا ىلع ةلوبجم عابطلا نأ ىهو : ىرخأ ةدئاف هيفو : ربشألا هذه ىف لتقلا عوقو ببسب

 تاقواألا ضعب صخ ىلاعتو هناحبس هللاف ٠ مهيلع قاش قالطالا ىلع حتابقلا هذه نم مهعانتماو

 امبرذاالا نأ ىنح ؛ مارت>الاو مظعتلادي زم نك امالاضعب صخو ؛ مارتحالاو مظعتلا ديزم

 لئاضفلا نم اع اونأ بجوي كلذو « تا ركنملاوئابقلا نم ةنكمالا كلت ىفو ةنءزآلا كلت ىف عنتما

 امو . حئابقلا لي هنأل «بولطم ىمأ تاقوالا كلت ىف حنابقلا كلت كرت نأ : اهدحأ : دّئاوفلاو

 ضارعالاىلا هعبط ليل اببس تاقواألا كلت ىف اهدكرت راص امبرف تاقواألا كلت ىف اهكرت امل هنأ

 « اف ىصاعملا نع ضرعأو تاقواألا كلت ىف تاعاطلاب ىتأ اذا ناسنالا نأ : اهتلاثو . اًعلطم اهنع

 نم هلمحتام نالطبل ايبس ايف هعورش راص ىصاعملاو حتابقلا ف عرش ول تاقوالا كلت ءاضقنا دعبف

 كلذب!ىضربال نأ لقاعلا لاح نم رهاظلاو ٠ تاقواآلا كلت ىف تاعاطلا كلت ءادأ ىف ةقشملاو ءانعلا

 ضعبو تاقواألا ضعي صيصخت يف ةمكملا وه اذهف ؛ ةيلكلاب ىصاعملا نع هبانتجال ادس كلذ ريصيف



 ١ ةيالا «ضرالاو تاومساا قلخ موي» ىلاعت هلوق

 فورظ (ضراألاو تاومسلا قاخ موب) هللا باتك ىف (هللا دنع) هلوقو . ربخ (ارهش رشع انثا)

 موي هللا باتك ىف هللا دنع ًارهش رشع انثا روهشلا ةدع نإ : ريدقتلاو « ضعبلا نم ضعبلا لدبأ

 بجاو ددعلا كلذ نأ ريرقت ةيلاوتملا تالادبالا هذه ركذفف ةدئافلاو ٠ ضراآلاو تاومسلا قلخ

 ىلاعت هلوق نوكي نأ : ىناثلا . ملاعلا ىلاعت هللا قلخام لوأ نم هللا باتك ىفو « هللا ملع ىف ررقتم

 تاااناتكا ىف :ةتبنم آر هش رشع انثا.: ةريادقت "ا ربعللاةفلط نوال وذ كلمت (هللا| باتكا قر

 قلخ موي) هلوةب قاعتم هنأل ء بتكلا نم باتك باتكلا اذه دارملا نوكحي نأ زوجبال مث

 موي كمالغ : لوقتالف ء فورظلاب قلعتتال نايعألا ءامسأو(مر> ةعبرأ انهم ضرآلاو تاومسلا

 + هللا باتك ىف ًاربش رشعاتثا هللادنع-رؤهتشلااةدع نإ :ندقتلازردصم انهه:باتكلا ليك ةحلا

 قاخ موي) هلوقو . امسا باتكلا نوكي نأ : ثلاثلاو . تاومسلا قلخ موي عقاولا هنكح ىف ىأ

 ف .ايؤتكمارهش رقعانثا هللا دطتع رووشلا هيه نإ عب ردعتلا و نر نعب لق نام (فايقلا

 ..ضرالاو تاؤمسلا قلخ.مؤياهنتك هللا فاتك

 ًارهش رشع انثا) هيلع ىأ (هللا دنع روهشلا ةدع نإ) ةيآلا ماكحأ ريسفتىف (ةثلاثلا ةلأسملا))

 ىذلا ظوفحلا حوللانإ : سابعنيا لاق : لوآلا : هوجو هللا باتك ريسفت ىفو ( هللا بتاقككق

 عيمج ىلع هللا اهلزنأ ىلا بتكنلل لصآلا وهو « ليصفتلا ىلع اهرسأب هتاقولخم لاوحأ هيف بتك

 ىلع لدت تايآ انركذ دقو : نآرقلا باتكلا نم دارملا : مهضعب لاق : ىناثلا . مالسلا مهيلع ءايننآلا

 محلا اذه ناك كلذك ناكاذإو ةيرمقلا ةنسلاىه ملسو هيلع هللا ىلص دم نيد ىف ةربتعملا ةنسلا نأ

 اذهىف باتكلاو ؛ هب كحو هبجوأ امف ىأ (هللاباتك ىف) لسموبأ لاق : ثناثلا . نآرقلاىف ًابوتكم

 بتك . صاصقلا يلع تك لالا مكيلع بتك ) ىلاعت هلوقك : باحبالاو كحل وه عضوملا

 ةيالا هذه ىف باتكللا لعج ىلاعت هنآل «ديعب هجولا اذه : ىضاقلا لاق (ةمحرلا هسفن ىلع. مكبد

  نرأ نكميو ؛زاجما قيرط ىلع الإ كلذ مقتسي مل بالا ىلع باتكلا لمح اذإو ٠ فرظلاك

 باس ىف اذكو اذك نمالا نإ :"َناَق "فراعتم نانا الإ "زا نك نزور هكا

 . هكح فو نالف

 هب قاعتي ايف اهوجو ةيناثلا ةلأسملا ىف انركذ دقف «ضرالاو تاومسلا قلخ مويرإ هلوق امأو

 موي هب محو محلا اذه بتك هنأ دارملا نوكي نأ وهو . ثلاثلا هجولا ىف هانركذام برقالاو

 كلذو ؛ملاعلا قلخ لوأن هب موكحم كح كلا اذهنأ نايب دوصقملاو «ضرألاو تاومسلا قلخ

 . ديك أتلاو ةغلابملا ىلع لدب



 ةيآلا «ًار مش رشع اذثا هللا دنع روهشلا ةدع نإ» ىلاعت هلوق م

 ةلاةقلا رولا قف اوم ندع 4 ل راع“ قرلا نصيتسللا نأ ملعا (ىلوألا ةلأسملا 2 ا

 لزانه هردقو ًارونرمقلاو ءايض ض سمشأا عج ىذلاوه) ىلاعت هلوق ًاضيأو ةيالا هذه هيلع ليلدلاو

 حصي اميإ كلذو «باسحلاو نينسال ةلع لزاذملاب رمقلا ريدقت لعج (باسحلاو نينسااددع اوبلعتل

 سانلل تيفاود ىه لق ةلهاثلا نع كتولأسي) ىلاسعت لاق ًاضيأو +رمقلا ريس ةقلعم ةنسلا تناك اذإ

 ةيرمقلا ةنسلاو « ةمات ةرود اهيف سمشلا رودت ىتلا ةدملانع ةرابع : فئاوطلارئاس دنعو (جحلاو

 ىلإ لصف نم ةيرمقلا روهشلا لقتنت ناصقنلا كلذ ببسب و ؛ مولعم رادقمب ةيسمشلا ةنسلا نم لقأ

 اذه مهيلع رمآلا قشي ناكو ء ىرخأ فيصلا ىفو ٠ ةرم ءاتسشلا ىف ًاعقاو حلا نوكنيف ؛ لصف

 روضحل قفاوم ريغ تقولا كلذ ناك اميرف ؛ ةراجتلل اورضح جلا اورض> اذإ اهنا «لقشلا

 لمع ىلع اومدقأ ببسلا اذهلف « ببسلا اذهم مهتاراخت بابسأ لفي ناكو ؛ فارطأألا نم تاراجتا

 جحلا نامز قب كلذ دنعو « ةيسمشاا ةنسلا اوريتعاو « تاحيزلا مع ىف مولعم وها ىلع ةسيكلا

 ناك نإو ءىسنلا اذهف « مهحاصمو مهتاراجتب اوعفتناو مهتحاصمل قفاوم نيعم د-او تقوب اصتخ

 جحلا صخ امل ىلاعت هنال « ىلاعت هللا مك ريغت هنم مزل هنأ الإ «ةيويندلا حلاصملا لوصحل ط

 . هفيلكتو هللا كح ريغت روهشلا رئاسىف عقي ؛ءىسنلا كلذ ببسب ناكو « نييعتلا ىلع ةمولعم را

 ىنعملا اذهلف , هفيلكت لاطبإو هللا ماكحأ ريبخت ىف اوعس ايندلا ىف مهحلاصم ةياعرل ممنأ : لصاحلاف

 . ةيآلا هذهىف مظعلا مذلا اوبجوتسا

 غلب اذاف « ةدايزلا كلت اوعمج ةيردقلا ةنساا ىلع ةدئاز تناكاملل ةيسمشلا ةنسلا نأ ىلعاو

 هللاكحنإ : لاقو ملعكلذىلاعت هللا ككنإف . | رش دع ة0دلل هنسلا كِل اولعح نش لإ اهرادقم

 رشع ةثالث راص هنأ « نينسلا ضعب ىلع مهمكحتو : ديزأ الو لقأال ًارهش رشعىنثا ةنملا نوكت نأ

 ىلع كلذ لكو « ىلاعت هللا فيلاكت ريبغت بجويو . ىلاعت هللا كح فالخ ىلع عقاو كح رع

 . نيدلا فالخ

 هونروت مكح اذهو , ةيسمشال ةيرق ةنسلا نوكتنأ لوالا ناهزلا نم برعلا بهذهنأ ملعاو

 نإ مث . كاذك سيلف ؛ ىراصنلاو دوهيلا دنع امأف . مالسلاو ةالصلا امهيلع ليعمسإو مهاربإ نع

 . برعلا دالب ف كلذ رهظأو.؛ ىراصنلاو دوهلا .نم ةسيبكلا ةفص ملعت برعلا ضعب

 ةدع) هلوقب هللا باتك ىف هلوق قاعتي نأ زوال : ىسرافلا ىلعوبأ لاق «ةيناثلا ةلأسملاإ)

 هنأو (ل رش ردع انثآز هلوق وه ىذلا رويخلاب لوصوملاو:ةلصلا نيب لصفلا ىضتقي هناآل (روبشلا

 هلوقو أدتبم (روهشلا ةدع) هلوق لوقن نأ : لوألا : هوجو ةبآلا هذه بارعإ ىف لوقأو . زوحتال



 عه ه0ل1 روق ردع ان هنآ ندع راوعقلا ةدع نإ >ىلاعن هلو

 تاّومسلا لَ 7-2 | باتك ىف رهمش مشعان هلا دنعروبشا 5500

 | رش 3 0 نيف | وبلظت 3 مّقلا نيد كلذ رخل عد 28 0

 «؟ 1» نقلا عم 3 1 ان هاك مكنواناَعب اذ ةقانكر شما

 دقف املع كلا لصح اذاف ؛ نابنجلاو رمظلا اهلحف ةوقلا امأو « ةيلكلاب لاخلا لاز دقف « ةببجلا ىف

 لاما لاوز بجو ةنالثاا ءاضعالا هذه ُْق ىلا لوصح نأ : لصاحخلاف 3 ندبلا نع ةولا تلاز

 :ةوقلا لؤضللو لاجغال 1 طل لاعلا فطام ناين الا ل ةوقلاء كا
 بجاولا ردقلا وأ لاملا كلذ لك وه ناسنالا ندب ىلع ايك لعحي ىذلا «عبارلا لاؤسلاإل

 . ةاكرلا نم

 ءزجال لب «٠ ًانيعم أزج هنم قحلا نكي مل هنم جرخم امل هنآل لكلا : ةيآلا ىضتقم : باوجلاو

 اوقوذف مكسقنل زنك ام 85 مللاقيف : ريدقتلاو «مكسفنالمزنك ام اذهل لاق ىلاعت هنإ م

 ةحيفص نم وأ رانيد نم ا 2 ندم هب نويذعيام اوناع اذإ مال 2 ديعولا ميظعت كنه ضرختلاو

 08 كاذ فاالخ اوزوجو ك4عنم ىذلا قحلا نع نوك نأ هيف أوزوج امههدحأ نم 3 أمهم ةلومعم

 ّ قافنالاب محدصقالو مبراضر 3ك اورثؤتم ما داك اه اذه ف لاقي نأب مهتيكبت هنلأ لد

 م هنودهاشتام ىلع 8 اياقع لءجيله وم رخدا 7 اك مر صف مكب رباقعنم هءصالخلاو مكسفن أ عفت

 هب هللا ؟رمأام ىلع مايندو مكنيد عفان هوفرصت مل هانعمو (نوزنكت منك ام اوقوذف) ىلاعت لوقي

 تاومسلا قلخ موي هللا باتك ىف ارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإ ال ىلاعت هلوق

 ادن[ نيك 211 اولتافو مكسفنأ نيف اويلظت الف مقلا نيدلا كلذ مرح ةعرأ اهم [ضد ك5

 «نيقتملاعم هللا نأ اوملعاو ةفاك م ل

 مهمادقإ وهو « نيك يسملاو ىراشتلاوةوولا لاح أ مئابق نم ثلاثلا عونلا حرش اذه نأ ملعا

 اوريغ اذاف « صاخ كح تقو لكىف مك امل ىلاعتهنآل كلذو : هللا 0 مهرييغت ىف ىعسلا ىلع

 مهئارآو 8 ءاوهأ بست ةئسأا مك- رييغت ف مهنم ًايعس كلذ ناك ذئنيخ ءىسناا ببب ماكحالا كلت

 : لئاسم ةيآلا قو )ع م ريس و مهرفك ىف ةدايز كإذ ناك

 نود ردو



 ةيآلا «منهجرانف اهيلع ىمحيموي» ىلاعت هلو 1/1
 اذكر هيرلا هز نول ير ف الفلا ىف نو ىذلا ايلا نع ةراشلا:اضيأو.؛ متشلاالإ

 . مثلا ببسب وأ حرفلا ببسب ةرشبلا تريغت اذإام لوانتي

 مكزتك اماذه ( مهروهظو مهب ونج و مههابجاهب ىوكستف منهجران ىفا يلع ىمحي موير) ىلاعت لاق مث

 : تالاؤس هيفو (مهنوطب و) ىنأ ةءارق فو . كسفنال

 هلوق ىف ةدئافلا اف ديدحلا تيمحأ : لاقي لب «ديدحلا يلع تيمحأ لاقيال (لوآلا لاؤساا)

 (اهيلع ىمحب موي)

 كلا 2 رك رانا نلاكا ىلا زب :رانلا لح لمح كاومالا كلت نأ دارملا سيل: باوجلاو

 لوو ن0 رام رهو دك سلو ىك تاذ ران العاق وي ىأ هقضفلاو بهذلا ىه ىلا لاومألا

 . ةدئافلا هذه دفي مل ىمحت موب ليق ولو (ةيماح ران)

 ؟ لففلا كذ ملف ؛ املع رانلا ىمحت موي دارملا ناكامل : اولاق ناف

 مرجالف (اهيلع) هلوق ىلإ لب هيلا رهاظاا ىف دنسم ريغ لعفلاو « ىظفل اهثينأت راذلا نآل :انلق

 . ءاتلاب (ىمحت) أرق هنأ صاغ نبا نعو تينأتلاو ريك ذتلا نسمح

 (مو.) هلوقل بصانلام «ىناثلا لاؤسلا ١)

 . اهياع ىمحي موي ميلأ باذعب مهرشبف ريدقتلا : باوجلا

 ؟ ءاضعاللا هذه تصخ مل «ثلاثلا لاؤسلا))

 هرثأ رهظي بلقلا ىف حرف لوصح لاوهالا بسكن م دوصقملا نأ : اهدحأ : هوجول باوجلاو

 اسلف  مثروبظ ىلع امنو>رطي ةرخاف بايث سبلو « نابنجلا هببسب خفتني عبش لوصحو ؛ هو>ولا ىف

 نأ : اهيناثو . روهظلاو بونجلاو هابجلا ىلع ىكللا لصح مرجال ؛ ةثالثلا ءاضعالا هذه نيزت اوبلط

 رثأ ىلدأ لوصو ببسب اهملأت مظعي ةفيعض تال آ اهلخادف لصح دق « ةفوجم ةثالثلا ءاضعالا هذه

 بحاصناأل ركذلاب عضاوملا هذه تصخ : قارولاركب وبأ لاق : اهثلاثو . ءاضعالارئاس فالخم اهيلا

 تابجلا ىلع نووكي مهنا ىنعملا نا : اهعبارو . هرهظىلوو هنع دعابت هبنحي ريقفلا ىأر اذإ ًاذإ لاملا

 1 نيرنجلا لعف هراسيو هنيمب نمامإو ؛ رووهظااىلعف هفلخنم امإو « ةبيجلا ىلعف همدقم نم امإ ؛ عبرالا

 وضعلاو « هيج ةءالصلاو ةفاطالاىف طسوتملا وضعلاو هنيبج ناسنالا ءاضعأ فطلأ نا : اهساخو

 ةرومخهريصت هئاضعأن ٠ ةثالثلا ماسقأألا هذه نأىلاعت نيبف « هرهظ ناسنالا ءاضعأ بلصأ وه ىذلا

 كاخالاك نأ ءايظحاط . عا كلغان لطح ىلا كلذ نأ لع هينتلا هنم نضْرعلاو ىلا ف

 ىلا عقو اذاف ؛ ةيبجلا هجولاىف ءاضعألا رعأو ؛ هجولا هلحف لاما امأ .هتوقو هلامجق ناسنالا ندب



 هذ ةيالاو ملأ باذعب مهرشبف هللا ليبس ىف امنوةفنيالو»ىلاعت هلو

 : لاق ئدمرتلا ىسيع انأ نأآةلإ د احلا ىف ةاكزالد» مالسلا هيلع هلوقوهو . ًاربخ هيفاولقن انباحصأ

 ربخلا اذه حصي نأ يدق انديأو : حيمص ربخ لحلا ىف لسو هيلع هللا للص هللا لوسر نع حصي مل

 ىلع انللد دقو : ماللاو فلآلاب لحم درفم للا ظفلو « ىلحلا ىف ةاكزال لاق هنآل 'ىلآلاا لع هلمحتف

 لاق. "قآللا ل1ن] ظنفل ىف قآرقلا ف,دوهعملاوةيلإ/6هفا طنا بجو « قباس دوهعم كانه ناك ول هنأ

 تطقسف ؛ 'ىلآلاا ىلإ لحلا ظفافرصنا كلذك ناكاذإو (امنوسبلت ةيلح هنم اوجرختستو) ىلاعت

 « سايقلاب صنلا اذهةضراعم نكمال اضيأو ؛ ةاكرلا بوجوب لوقلا ىف طايتحالا اضيأو ؛ هتلالد

 نان كام ىلا تي" لاقل لفعل هلال

 . ةضفلاو بهذلا امهو نيئيش ركذ ىلاعت هنأ (ةسماخلا ةلأسملا)

 اهدحأ : هوج-ونم ىعملا ىلإ دئانن ريمضلا نأ : لوآلا : ناهجو هيفو «امنوقفنيالو )) لاق 6

 واتا نيتطوملا نما تاتفئاط نإ ور« لاعت هلاوقك رم مهاردو ريئاند ةيأو ةلجحاقبم داو لك نأ

 نوقفني الو : ريدقتا : جاجزلا لاق : اهثلاثو . دولا ناوقفني الو. ىدنقتلا نوكيا نأ :اهتاثو

 لوما كلت

 ريدقتلا وكب نأ : اهدخأ :اهوجو ةيفو. ظفللا ىلإ ًادئاعريمضلا نوكي نأ «ىناثلا هجولا ١

 ةينم ىف ناكرتشي اعم امهنأ تيح نه ةضفلا ىف لخاد هناأل بهذلا فذحو « ةضفلا نوقفني الو
 نيك رانقتم انأاك الف ؛ننكلاب 0 5" ىو 2 نيفي رش نب رهوج امرك فو ؛ءاقألا

 ع ىني دقن اههدحأ ركذانأ .ءاابناثو ب رجالا ركذ نع اضجم انهدجأ كد ناكتايملا رك الا

 0 لاقو., ةراجتلل شمضلا 0 || اوضفنا أول وأ ةراحت اوأر اذإو) ىلاعت هلوةك رخآلا

 اهنوقفنيالو : ريدقتلان وكي نأ : !مملاثو . مثالل ريمضلالعججل (ًائيرب هب مري مامتإ وأ ةئيطخ بسكي

 :هلوق كغم نأ اك ,كلذك لهنا

 بيرغل اهب رايقو ىنإو
 : كتفك ىانقيب ل

 ؟ لا رماألا| ماس نسي نم كنا اضح نأ, ينته: ل5

 . زنكلاب نادصقي ناذللا امهو لاومألا ىف ربتعملا لصألا امهنأل : انلق

 ىأ ( ملأ باذعب مرشبف) لاق . ةضفااو بهذلا نو زنكي نيذلا ركذ امل. ىلاعت هنأ معاو

 ىلإ !ههب اولسوتيل امهنوزنكي ان . ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلا نآل كمتلا ليبس ىلع ممربخأف
 سيل مهمارك و برضلا الإ سيا مهرحت لاقي 5. جرفلاوه اذه ليقف . ةجاحلا موي جرفلا ليصحت



 ةيآلا ملأ باذعب مرشبفهللا ليبسىف|منو فني الود ىلاعت هلو5 وأ

 َق هعقوبو 5 نمحرلا ناوضر ماقم للا ديعلا لوصو نم ع نايغطلاو (ىعتسا أر نك ىغطيل

 نال دحاو نارا

 ها رتكتت كل ولو 4 كاذلل صيقنت َّق يس كاذو ةاكرلا كتر للا هنأ 4( 0 اراا هجولا)

 . هصيقنت ىف عرشلا ىعس امل ةليضف

 « لفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا» م'السلا هيلع لاق مل : لبق ناف

 هلام قف لصح هنأ بيستو 5 لياقلا كلذ ىلدعأ هنال 5 ةيريخلا ةفص هتدافإ كك اءلعلا ديلا : انإق

 . ةيحوجر ملا تلصح ةليلقلاة داي زلا كلت ريقفلل لص>هنأ ببسب و « ةيريخلا هل تاصح ليلقلا ناصقنلا كلذ

 هلوقف دوقنلا ةاكز عنم امأ «ةاكرلا ىعنام ديعو ىف ةريثكلا رابخألا تءاج 4ةثلاثلا ةلأسملا 0

 لااسإ فدا تتار انفي اما ولا ةاكر عنم امأو (متبج ران ىف اهلع ىمحي موي) ةيآلا هذه ىف

 ايلادجا ا نوككام مظع اك ىثاوملا كلت هيلا قوسي نأب ابتاكذ اودؤي ىلاذإ ىثاوملا باحأ بذعي

 لازي الف اهالوأ مهلا تداعاهارخأ تدفن اءلكامورقب مي>طنتو اهفالظأب مؤطتف امابرأ ىلع رمتف

 : تاديللا نهم س انلا عرفشب ىد كلَذِك

 نيذلاو) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو « ىلا ىف ةاكرلا بوجو اندنع حيحصلا 4 ةماارلا ةل أسملا)

 (مبلأ باذعب كرمال هللأ ليبس ْق ل ةضفلاو بهذلا نوودك

 اال لاجرلا لوانت انعإ ديعوأا آذه : ليق ناف

 بهذلا عمج ىلع ديعولا اذه بيرث اًذرأاوء هاذنل للا ذخنا ىذلا لجرلا ىف ملكت : اناق

 عم نيجاتحلا ىلإ هفرص نم هعنمي لاملا كلذ عمجنأ وهو ؛ هبسانب فدو ىلع بترم مكح ةضفلاو

 لاملا عنم ىلع جاتحما ريغ مادقإو « هعمج ىلع ردق ال هقافنإ ىلإ جاتحا ولذإ « هيلا هبةجاحال هنأ

 كلذ لصح امنبأف : عما كلذل ديعولا اذه نأ تبئف « هب اللعم هنوك بح هبساني فصو بيع

 ةدوجوم ةاكزا باجإ ُْق ةدراولا تامومعلا نأ أ 13 ديعوأ كلذ هعم لصح نأ بجو فص ولأ

 لاقو «رشعلا عبر ةقرلا فد لاقو «ملاومأ رشع عبر اوتاه» مالسا هيلع لاق حابملا للا ىف

 لاملا ف سيلد لاقو «لاقثم فصن جرخأف . الاقثم نيرشع تكلماذاف « ةاكز كيلع سيل ىلعاي»د

 رابخالا هذه 0 عم ةيآلا هذهف «لوحلا هيلع لوح ىَح كاك ُْق ةاكزال لاقو ةاكزلأ ىوس ف

 نأالإ ضراعم اضيأ رابخألا ىف دجوي لو ٠ حابملا للا ىف ةاكزال هنأ ىلع لدبام نآرقلا ىف سيل هنأ



 2 ةيآلا «ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو ٠ ىلاعت هلوق

 : ثلاثلاو «ناتيكد» مالسلاو ةالصلاهيلع لاف نارانيد هرزئمفدجوفرخآ فوتو «ةيك » مالسلا هيلع

 ةاكرلا هنمتيدأ زنك وهف فال آ ةهبرأ لع داز لام لك: ىلع لاقف بابلااذه ىف ةباحصلا نعىورام

 هنأ ءادردلا ىأ نعو.. نك ىهف اهحاص اهلغ وأ ءاضيب وأ مازفص لك ةزلاره ىأ,نعاوا دونا وأ

 رشب و رانلا لمحتراطقلا تءاج لوقي و عفترم عضوم ىبع دعص لاملاب مدقت ريسعلا نأ ىار] 1 تاك

 لسوتيللاومآلا قلخاهنإ ىلاعت هنأ : عبارلاو . نوطبلاورومظلاو بودجلاو هابجلا ف ىبنيزانكلا

 وهف هيلع ةدئازلالاومأللا عج مث هتجاح هب عفديام ردق ناسنالل لصح اذاف « تاجاحلا عفدملإ اهب

 ناكف ءاهب هتجاح عفدي نأ هنكمي ىذلا ريغلا نم اهعنمو هتجاح ردق ىلع ةدئاز اهنوكسل اهم عفتنيال

 . هديبع ىلإ هللا ناسحإ لوصو نم اعنامو هتيكح روبظ نم اعنام عنملا اذهب نانالا اذه

 الإ ؛ ريثكلا لاملا نيدلل بلاطلا لجرلا عمال نأ ىلوآلا لاقي نأ ىلا ئاطلا نأ معاو

 نأ نايب امأ : ىوتفلا رهاظ ىلع ىناثلاو ىوقتلا ىلع لوم لوألاف ؛ عرشلا رهاظ ىف هنع عنمي مل هنأ

 : هوجوبف نيتكلا لاس يللكا نع رااح اللا

 هنادجوب هذاذتلاو رثك أ هيلا هلوصو ناكاملكف ائيش بحأ اذإ ناسنالا نأ («لوالا هجولاإ)

 لاملاب عافتتالا ةذل قذي مل هنالك ناققي ناك ازين ان لاف .ىارتز داوود ها كا

 :ادشأ هلي راصفاا ةذللا "ردع دج لاما نم ليلقلا كلم اذاذ و ةذللا كلت نع لقاعتاب كو

 :تبقأ هايصحت لإ هلمو هللعو هس رح ١ راك نيك ]هي هذادتلا ناك « كيرا هلاردأ تاع اكد

 باقلاو سفنلاو حورلل بعتم صرحلاف . بلطاا ف صرحلا ريثكتل ببس لاملا ريثكت نأ تبثف

 ناك اك هنأ ايي دق اًضيأ و .سفلاب رارضالا نع ردح نأ, لفاعلا لع عي د: تدق هد
 كلظلا ةدنع متن دك ىلا لابملا تلط مفي نآك هنأ ايريف ولف دخان د كالا

 الكس ليلدلا. تيت امل امأ دخلا كلذ ىلإ لوضولا ىق'ىعس ناسالا ناك دم د10

 اذملو ررضلا اذهل ةياهنال هنأو ؛ ربك أ صرحلا نم ءىثانلا ررضلا ناك رثك أ لاومالا كلمت ناك

 : لاق ؟ مالا ل وأ ىف هكرتي نأ ناسنالا لع بجوف . بلطلا

[02 

 « بعصأو قشأو دشأ هلودصح دعب هظفحو ؛ ديدش قاش لاملا بسك نا (ىناثاا هجولاو)

 ليلقلاب الإ اهب عفتني ال هنإ مث « ظفحلا بعت ىف ىرخأ وى ليصحتلا يلطف ةزاتيهر عل وطنا قالا قييق
 ننال نارشملا وه كلذز كا رفذلاو تارسحلا عم ابكرتي رخآلابو

 ناسنالا فاإ) ىلاعت لاق اي «نايغطلا ثروت هاجلاو لاملا ةرثك نأ (ثلاثلا هجولاوإل
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 7200701 لاي قس سل كاف
 وهف ضب ىلإ هضعب عمج ءىث لكو « عمبا وه برعلا مالك ىف زنكلا لصأ 4ة يناثلا ةلأسملا)

 دارملا ىف ةباحصلا ءايلعفلتخاو « ءازجالا عمتجم ناكاذإ ءازجالا زيتكم مسج اذه : لاقي ءز ردكم

 ىضر باطخلا نب ريع لاقو « هتاكز دؤت مل ىذلا لاملا وه : نورثك آلا لاقف مومذملا زنكلا اذ

 دع اناك إو نيكي قيدلف هاكر تيداام لك : ردع نبا لاقو .. زنكي سيلف هتاكز تيدأام.: هْنَع هللا

 تجرخأ اذإ : رباج لاقو . ضرألا قوف ناك نإو زئككحووف هتاكزدؤت ملام لكو ؛ نيضرأ عيس

 لييسف امن وةفنيالو) هلوقىف : سابع نبا لاقو . زنكب سيلو هرمث هنع تبهذأ دقفكلام نم ةقدصلا

 « هيلا ليبسال ةاكرلا عنمب ىنعملا اذه صيصخت : ىضاقلا لاق . مهلاومأ ةاكز نودؤ,ال نيذلا ديري (هلل

 ةاكرلا نيب قرفالو ؛ هنع هجارخإبجوام هنعجرخأ ام ىذلا لاملاوه زنكلا : لاقيْنأ بجاولا لب

 نيدلا ىف هجار خاب حام نيبو « ةعمجلا وأ جملا ةقفن نه مزلياه نيبو « تارافكلا نم بحبام نيبو

 الم ركب ىف جف تايال شورأو تانلمملا ناو لاخلا وأ لهاا لع قافتالاوجقوقملاو

 . ديعولا ىف الخاد نوكي نأ ماسقألا

 . دؤتل وأ هتاكز تيدأ ءاوس « مومذملازنكلاو ف عمج اذإ ريثكلا لاملا نأ (ىناثلا لوقلاو ل

 (تبسك ام اهل) ىلاءتهلوق مومع : لوألا : رومأب موق ةعصىلع لوألا لوقلا ىلا نوبهاذلا جتحاو

 (ملاومأ كلأسي الو) ىلاعت هلوق اذكو . هقح وهف نامنالا هبستك اام لك نأ ىلع لدي كلذ ناف

 ”ىرما لكد مالسلا هيلع هلوقو «لاصلا لجرال حلاصلا لاملا ,من» مالسااو ةالصلا هيلع هلوقو

 ملو قزي نأ غلب امو ءانطاب ناك نإو زنكب سيلف هتاكز ىدأام» مالسلا هيلع هلوقو «هبسكب د

 ةعامج مالسلاو ةالصاا هيلع لوسرلا نامز ىف ناك هنأ : ىناثلا . ارهاظ ناك نإو «زنك وهف كزب

 مالسلا هيلع هنأ : ثااثلا . نينم ما رياكأ نم مدعي مالسا!هيلع ناكو. فوعن.نمحرلادبعو ناهئعك

 ضيرملا رقأ مالسلإ هيلع ناكل امرحلاملا عمج ناكولو « ضرملا ىف لقأوأ ثلثلا جارخإ ىلا بدن

 :هوجوب ىتاثلا لوقلا ىلا نوبهاذلا ججتحاو . كلذب هت لاحىف حيحصلا ردا نك اب هلك ىدجتلاب

 عملا نأ ىلا ريصملاف ؛لاملا عمج نمعنملا لع ليلد اهرهاظ نأ كشالو ؛ ةيآلا هذهمومع : لوآلا

 ىورام : ىناثلاو . لصفنم ليلدب الإ هيلا راصي الف : ةيآلا هذه رهاظل كرت ةاكرلا جارخإ دعب حابم

 اهلا ءةضفلل آت بهذا ًابتد لسوهيلع هللا يصهتلال ور لاق ةيآلا هذهتلزن امل هنأ دعجللا نب حلاس

 هند لع مدحأ نك 2 رز .اعماع انلكو 1 ؟ذ اناس ::لاقر 6 دختنا لام ىأ هللولاقفرو اثالث

 لاقف . رانيد هرزتم يف دجوف ٍلجر ىفوتو ءام ىوكا ءاضيب وأ ءارفصكِرب نم» مالسلا هيلع لاقو
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 نوغلابباوناكروذحلا اذه نم فوذلا لجاللف مهتهرح لوزتو مهمكح لطب ناكف ذتيحو ؛ هتعباتم

 ركملا هوجو جارختسا ىفو تايبشثلا ءاقلاف نوغلابيو « سو هيلع هلا لص دمع ةعباتم نم عنملا ىف

 : حيحصلا هجن عابت الاو قحلا هنيد لوبق نم قاخلا عنمفو ؛ ةعيدخلاو

 لأ باذعب مثرشبف هللا ليس ىف امنوقفني الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاوإل لاق ع
 كاسم الا ىو

 (نيذلا)هلوقب دارملان وكي نأ لمتحي نال : ةثالثتالامتحا (نيذلاو) هلوق ىف «لوالا ةلأسملا)

 وعنام هنم دارملا مهضعب لاقامىلع أدتبم امالكدارملا نوكي نأ لهتحيو ؛نابهرلاو رابحالا كئاوأ

 ةبجاولا قوقحلا هنم جرخم ملو لاملا زنك نم لكدنم دارها نوكي نأ لمتحؤ « نيم ملا نم ةاكرلا

 قم دحاو لكل لمتع طفللا نأ كش لق« نيبلسللا نم نك وأ ناهرلاو راخ الا نك نك

 هده كرام تدان تلعق ردى تاروط : كاف . سهو ن ديذ نك ورز هداك هر د

 تاز ةيآلا هذه ةيواعملاقف (ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو) تأرقف ماشلاب تنك لاقف ؟ دالبلا

 نأ نامثعىلإب تكف ؛ هنييو ىنيب ةشحولل ًابيس كلذ راصف ءانيفو مييف امهنإ : تلقف باتكلا لهأ ىف

 نامعىلإ كلذ توكشف ؛ لبقزم وري ل مناك« ىنع سانلا فرحنا ةئيدملا تمدق املف :ىلإ لبقأ

 ةنيدملا تمدق امل : لاق . فنحألا نعو . لوقأ تنك ام عدأن ل هللاوإ تلقف ًايبرق منت ىل لاقف

 ممدحأ ىدُ ةيلح ىلع عضوتف منهج ران ىف هيلع ىخ قصار ني راكتلا نشب لوك ردابأ كرار

 « هيدث ةملحنم جرخت ىتح هفتك ضغن لع عضوتو « هندب ضفري ىتح هفتك ضخن نم جرت ىتح

 ىنعاملاقف : ملتلقام اوه رك الإ ءالؤه تيأرام : تلقو هتعبتاف هوكرت كلذ موقلا عمس ايلف

 . شيرق ىف عنصي نأ

 لهأ مهو مركذ قبس نم ديعولا اذه. ضيدخت دارلا ناك نإ : ةنغ هللا ىدر انالاوم لاق

 نؤلكأيل) هلوقب سآنلا لاؤمأ ”ذحأ لع ليذشلا ضرب 0 و ىلاعت هنأ ريدقتلا ناك« باتكلا

 لاومأ نع تابجاولا جارخإ نع عانتمالاو ديدشلا لخبلاب ًاضيأ مهفصوو (لطابلاب سانلا لاومأ

 ناك : نينمثملا نم ةاكرلا ىعنام دارا ناكنإو (ةضفااو بهذلا نوزنكي نيذلاو) هلوقب مهسقنأ

 نيملسملا بدن مث , لطابلاب سانلالاومأ ذخأ ىلع صرخلا ىف مهتقيرطحسبق فصو ىلاعت هنأ ريدقتلا

 ,لكلا دارملا ناكنإو « ديدشلاديعولا نم هلكرت ىفام نيبو ؛ مهلا ومأنم ةبجاولا قوقحلا جارخا ىلإ

 عنتا نم لكديعوب هفدرأ مث ؛ لطابلاب سانلالاومأ ذخأ لع صرحلاب مبفصو ىلاعت هنأ ريدقتلا ناك

 كل ذك طابلاب هسفن لام كبسمأ نم لاح ناكل هنأ يلع اهيبنت . هلامزم ةبجاولا ٍقوقحلا جارخإ نع
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 مثوي اذه عنتمملاك لطابلا ىلع لكلا قابطإو قملا نع ولخيال ملاعلا ناف « لكلا ةقيرطال مهضعب

 . مالا رئاس كلذكف ؛ لصحيال لطابلا ىلع ةمألا هذه عامجإ نأ اي هنأ

 ق كيشلاو | (نليك يلو ملزم هاو لك األاب لا ومال نخل /نع كدع ىلا هنأ (ىاثلا ثحبلا ل

 مظعأو هام مساب ءىثلا ىمسف ؛ لكآلا وه لاومألا عمج نم مظعألا دوصقملا نأ ؛ ةراعتسالا هذه

 لاملا عمج نمو ؛ هريغىلإ لوصولانم هعنمو هسفنىلإ هنمض دقف ًائيش لكأ نم لاقي وأ ؛ هدصاقم

 لك آلا نيب ةهباشملا تلصح املف « هريغ ىلإ لوصولا نم اهعنمو « هسفن ىلإ لاومألا كلت مض دقف

 تلاوط اذان" /قيانلا'لاؤمأ دع كنان <لاقباوأ 2 لك لابن ولأ ىكأ+ هجارا اذه نمانعلاإلا نيو

 . لك الاب دخاإلا ئعس تَيَسلا اذهلف ؛ اهدَر لع رذقأ الف : َتيَعِب امو اهتلكأ لاق ء اهدرب

 لطابلا اذه ريسفت ىف اوفلتخادقو (لطابلاب سانا'لاومأ نولكأيل) لاق هنأ (ثلاثلا ثحبلا إل

 : ىناثلاو . عئارشلاىف ةحاسملاو ماكحألا فيفختىف اشرلا نوذخأي |وناك مهنأ : لوآلا : هوجو ىلع

 الإ ىلاعت هللا ةاضرمب زوفلا ىلإ دحال ليبسال هنأ « مهنم ماوعلاو تارشحلا دنع نوعدي اوناك مهنأ

 . بيذاكالا كلتي نورتغي اوناك ماوعلاو مهمتاضرم بلط ىف لاومألا لذبو مهتعاطو مهتمدخن
 را كتلرراف سو هيلع هللا ىلص دم ثعبم ىلع ةلاد تابآآ ىلع ةلمتشم تناكةاروتلا : ثلاثلا

 نوبيطي اوناكو « ةلطاب لماح ىلع اهنولمحيو . ةدساف ًاهوجو اهليوأت ىف نوركذي اوناك: نابهرلاو
 نيدلانأ مهماوءدنعنوررتي اوناكم هنأ : عبارلاو . ةوشرلا نوذخأيو « ببساا اذمممهماوعبولق

 ىلإقيرطالو : اولاق مث . بجاو قحلا نيدلا ةيوقتو اولاق كلذ اوررق اذاف . هياعمم ىذلا وه قحلا

 قيرطلا اذهبف  مظعلاعمجاو ةريثكلالاومألا باعصأ ءافع ًاماوقأ ءاهقفلاكتلوأ ناكاذإالإ هتيوقت

 نولكأي هب اوناكىذلالطابلا وهاذهف . مهلاومأو مهسوفن مهتمدخ ىف اولذبي نأ ىلع ماوعلا نولمحي

 ناو ادخال يرو لا لاخلا رك لق .انلا رهو ءانامز ق ةرضاحام رسأن ىف وت كانا لا ئمأ

 قلخلا نم قملاو ماوعلا

 ةعباتم نع نوءنميو مهتعباتم يلع نواتقي اوناك مهنأل ( هللا ليبس نع نودصيو ل لاق ّ

 عنملا ىف نوغلابي اوناك مالسلاو ةالصلا هيلع دم نامز ىفو « نامزلا ىف ءاملعلاو قاخلا نم رايخألا

 . عادخلاو ركملا هوجو عيمجب هتعباتم نع

 رابحالا ةفصىفىلاعتنيبف ؛ هاجلاو لاملا اءندلا ىف قاذابولطم ةياغ : هنع هللا ىدرفنصملا لاق

 (لطابلاب سانلا لاومأ نولكأيل) هلوقبدارااوه لاملاف ٠ نيرماألا نيذم نيفوةشم مهنوك نابهرلاو

 مهمزل قحلا ىلع ادم“ نأب اورقأ ول مهناف (هللا ليبس نع نودصيو) هلوقب دارملا وبف هاجلا امأو
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 1 ناّبه 3 رابخألا ن نما ا نذل 0
 5 ا ا ا ا

 ةضفْلاَو بفهذلا َنوزنكي َنيذلاَو هللا د نع 00 لطابلاب سانا

 س0 صدع | سور سا هج سرا  نررعلا 6 نلاص 2 تصاسص مدا د 1

 رآن ىف اهيلع ىمحي موي 222 ملأ باَنَب مهرشبف هللا ليبس ىف اهتوقفنيالو

 - 0-5 ه- ه_- --

 مسفأل 1 8 اَده مهر وهظو مهبونجو مههابج ام ىوكشت هج 0

0 2 20 

 «؟ هر َنوزاكت 0 اما وقوذف

 ةلود ةوق دعب امأ . لئالدلا كلت ىف لمأتلا نم سانلا رئاس رافكلا عنمو « رافكلا ءاليتماو

 ال نم دارملا ناكف « مالسالا لئالد روظ ىوقف ؛« تاهمءشلا تفعضف رافكلا تزحي مالسالا

 : ةداي ولا مده ةرائعبلا

 لطابلابمأتلا لاومأ نوكأ نابهرلا ور ابحالا نم اريثك نإ اونمآ نيَدلا اأ اي )ل ىلاعت هلوق

 باذعب مهرشبف هلال يبس ىف امنوةفنيالو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو هللا ليبس نع نودصيو

 مكسقنال مكزنك ام اذه مثروبظو مونجو مههابج اهب ىوكتق منهج ران ىف اهيلع ىمحي موي ملأ

 كن 0 منك ام اوقوذف

 عفرتلاو ةيبوبرلا ءاعداو ربجتلاو ربكتتلاب ىراصنلاو دوهيلا ءاسؤر فصو امل ىلاعت هنأ معا

 دوصقملانأ ىلع اهبنت . سانلا لاومأ ذخأ ىلع صرالاو عمطلاب ةيآلا هذه ىف مهفصو « قلخلا ىلع

 لهألاوحأ ل مأت قمىرمشلو ؛ لطانلا نماتلا لأومأ ذحأ« رضفلاو رجتااو ةببوبارلا كلت رابظإ لع

 ' ملاوحأ حرش ىفو مهنأش ىف الإ تلزنأ ام اهنأأك تايآلا هذه دجو انتامز ىف ريوزتلاو سومانلا

 ةراهطلا ىف هنأو تاقولخلا عيمجي هرطاخ قلعتيالو ايندلا ىلإ تفتايال هنأ ىعدي مهنم دحاولا ىرتف

 لمحتيو هيلع كلابتي هارت دحاولا فيغرلا ىلإ مالا لآ اذإ ىتح نيبرقملا >ئالملا لثم ةمصعلاو

 ::لئاشم هنآلا قو ةليطح ق'ةراندلاو لالا اهلا

 هللاف ؛”ففْرعلا تتح ىزاضتلا ف نابهرلاو ةداورلان مرابحالا نأ كف 7 دق (ىلوآلا ةلأسملا)

 : ثاحأ هيفو : لطابلاب سانلا لاومأ نولكأيل مهنأ مهنم ريثك نع ىكح ىلاعت

 ةقيرط ةقيرطلا هذه نأ لعكلذب لديل ( ًاريثك ) هلوقب كلذديق ىلاعت هنأ (لوالا ثحبااإ)

>17 - - 0 
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 ةرثك : اهلوأ : رومأ عومجمب الإ لصحتال مهلع هللا تاولص ءايبنألا لاح لاك نأ ملعاو

 لك رامتعم هند نال - ا 02( يدك ةلوسر لترا ) هلوق قم دارملا وهو ء ثارجعملاو لت اللا

 ايندلا ف ةعفنملا ةقفاومو ةمكحلا ةقباطمو حالصلاو باوصلاب ةفوصوم اهنوك دحأ لكل ربظي رومأ

 ًيلاع نايدآلا رئاس ىلع ًايلعتسم هنيد ةروريص : !ملاثو (قحلا نيدو) هلوق نم دارملاوهو « ةرخآلاو
 (هلك نيدلا ىلع هرظيل) هلوق نم دارملا وهو ء !مركنمل ًارهاق اهدادضال ًابلاغ اهبلع

 نركل كفر «روفوأاو ةرثكلاب لوكي دقو , ةجملاب نوكي دق هويغ لع ءىثلا رويظ نأ معاو

 . لصاح ريغلبقتسم صأبالإ رشبي نأ زوجالو ؛ كلذب رشب ىلاعت هنأ مولعمو « ءاليتسالاو ةبلغلاب
 . ةيلغلاب رورظلا ىلع هلمح بجاولاف « مولعم ررقم ةجحلاب نيدلا اذهروهظو

 رماألا سيلو:« نايدالا لكل ًابلاغ هنوك ىضتقي (هلك نيدلا ىلع هربظيل) هلوق رهاظ : لبق ناف

 رئاعو « مورلاو نيصلاو دنحلا ضرأ ىف نرايدالا رئاسل ًايلاغرصي مل مالسالا ناف ءكلذك

 عل يكلارأ

 و

 ضعب ىف مهلعاورهظو نوءلسملا مهربق دقوالإ مالسالا فالخب نيدال هنأ /لوالا هولا

 اوبلغو ؛ برعلادالب نم مثوجرخ أ ودوهلا اوربقف ؛ مبعضاوم عيمجيف كاذك نكيمل نِإو ؛ عضاوملا

 اوبلغو « مبكلم ىلع سوجما اوبلغو ؛ برغلاو مورلا ةيحان ىلا اهالاوامو ماشثلا دالب ىلع ىراصنلا

 ىذلا نأ تبثف . نايدآلا رئاس كلذكو ؛ دنهلاو كرتلا ىلب ام مهدالب نم ريثك ىلع مانصأألا دابع

 . ازجعم ناكف بيغلا نع ارابخإ كلذ ناكو لصحو عقو دق ةيآللا هذه ىف هنع هللا ربخأ

 نم دعو اذه : لاق هنأ هنع هللا ىضر ة ريرهى أن ع ىور : لوقن نأ باوجلا ف «ىاثلا هجولا )

 « ىديع جورخ دنع لصحب امن اذه ماتو . نايدآلا عيمج ىلع ًايلاع مالسالا لعحجي ىلاعت هنأب هللا

 . جارلا ىدأ وأ مالسالا ىف لخدالإ دحأ قبال ؛ ىدهملا جورخ دنع كلذ : ىدسلا لاقو

 كلذ لصح دقو « برعلا ةريزج ىف هلكن يدلا ىلع مالسالا رهظيل : دارا (ثلاثلا هجولا )ل

 . رافكلا نم ادحأ اف قيأ ام ىلاعت هناف

 نيدلا عُئارش عيمج ىلع هفقوي نأ (هلك نيدلا ىلع هرهظيل) هلوق نم دارملا نأ 4 عبارلا هجولا)

 . ءىث اهنم هيلع قخال ىت> ةيلكلاب الع هعلطيو

 اذه نأ الإ نايبلاو ةجحلاب (هلكنيدلا ىلع هرهظيل) هلوق نم دارلا نأ (سماخلا هجولا)

 فرش طاطا ك4 ار انلا ] ةدويللا هه وقتا و011 كل احقا هنأ دعو اذه هنأآلا 4. فيض

 ارل]| يل 00 تا ا ترثك رمأللا انه ىف نأب هنع باح نأ نكميو «٠ رمآألا لوأ
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 هركولو هظ 1 ا ا نيدو ىدملا كاس ىذلارم
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 بيغرتلاو « ايندلا بح نعسفنلا فرصو هتعاطل دايقنالاو ؛ هيلع ءانثلاو هللا يظعت هتعي رش لصاح

 هعرش نأ : اهعبارو . هجولا اذه نمالإ هللا ىلإ قيرطال هنأ لع لدي لقعلاو ٠ ةرخآلا تاداعس ىف

 دقو ؛ هللا ريغ ىلإ ةوعد هيف سيلو « هللاب قيلي الام تايثإ هيف سيلف ٠ بويعلا عيمج نع ًايلاخ ناك

 هدوصقم ناك ولو . اهلإ تافتلالا مدعو ءايندلا راقحتسا ىف هتقيرط ريغامو « ةميظعلا دالبلا كلم

 مث ؛ هلوق ةكص ىف ةرهاق نيهاربو ةرين لئالد لاوحألا هذهف « كلذك الا قب امل ايندلا بلط

 ؛ لئالدلا هذه لاطإإ اودارأ : مثركمو مديك عاونأو « ةفيخسلا مهتاهشو ةكيكرلا مكب مهنإ

 لمعو لطاب كلذ نأ اكو « اهيف خفني نأ ببسب سمشلا رون لاطبإ ديري نم ىرجب ايراجاذه ناكف
 ىلاعت هنإ مث (مبهاوفأب هللا رون اوئفطي نأ نوديرب) هلوق نم دارملا وه اذهف .انهه اذكف « عئاض

 هللا ايو ) لاقف ةبترلا لاكو ةجردلا ءالعإو ةوقلاو ةرصنلا ديز» سو هيلع هللا لضصادعخ غو

 (نورفاكلا هرك ولو هرون متي نأ الإ

 ؟انيزالإ تضعأ نأ تهركلاه الوزن اذك لإ هسا نأ ناك بفك جاف نق

 مدع ةدايز ديفي ءابالا نأالإ , كلذالإ هتلادارأ|ه : ريدقتلاو « درب مل 1 ب (ىأ) ىرجأ : انلق

 «انيبأ انملظ اودارأ نإود» ملسو هيلع هللا لص هلوق هيلع ليلدلاو ؛ عانتمالاو عنملا ىهو ةدارالا

 « فيعضلاو ىوقلا نم مدي كلذ نآل ملظلا نرحل 5 حد نأ زوجالو .«كلذ حدتماف

 .باوصااىلإ ىدهي رونا نار وتل انتا دلا ماك و« ءانرك دام تلا ميضااىأ نالف : لاقيو

 ..نايدالا ف تااوصلا لإ 'ئدم لتالدلا كادت

 ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلا.وهإل ىلاعت هلوق

 (نوكر شملا ه َ

 نيبو ملسو هيلع هللا لص دم ىمأ لاطبإ نولواحي مهنأ ءادعاألا نع ىكح امل ىلاعت هنأ ملعا

 هلوسر لسرأ ىذلا وه) لاقف مامتالا كلذ ةيفيك نيب ءهرمأرتي هنأو لاطبالا كلذ ىلأي هنأ ىلاعت

 (قحلا نيدو ىدمحلا



 ةيآلا «مههاوفأب هللا رون اوُئفطي نأ نوديري» ىلاعت هلوق 9

 د م هاجس اد دات هيا تالا 7 و

 ةرتاولو هرون نأ قل أي مهماوُأب هللا رون اوئْطي نأ َنوديري
 - هز #آذأ ه_--

 يس 7 ل 6

 «' 12 نورفاكلا

 قلي ناكف ؛ ىديبع متنأ مهل لوقي ناكو ؛ هل اودجسب نأب هناكأو هعانتأ نمأب ناك ندلا'نع اديعب

 اذاف « ةيحلالا ىعدا امبرف ؛ هعابتأ نم قاض عبي الخولو ؛ ءايشأ داحتالاو لواخلا ثيدح نم مهلإ

 ةيبوبرلا كلتٍنأ مالكلا لصاحو ؟ ةفلاسلا مالا ىف هتوث د فكف.. ةمازلا هذه ىف ادهاقم ناك

 مهنأ اهنم دارملان وكي نأو : هللا محل هيف نيفلاخ اوناكاهف مث وعاطأ مهنأ اهنم دارملا نوكي نأ لمت<

 ؛ هللا ودا نو ايابرأ مهوذختا مهنأ ىرجم ايراج كلذ راصف . هللاب اورفكف . رفكلا عاونأ اولبق

 عقاوو دهاشم ةعبرالا هوجولا هذه لكو . داحتالاو لوللا مهق- ىف اوتيثأ مهتأ لمتحو

 ..ةمالا هذه ىف

 ليجنالاو ةاروتلا نأ وهو ؛ رهاظ هانعمو ( ًآدحاو الإ اودبعيل الإ اورمأا هول ىلاعت لاق م“

 . كلذي ةقطان ةيهلالا بتكلاو

 ال16 كلارف هل كركي نأ انف هناححشا ىأ (ن وكر شي امع هناحبس وه الإ هلإالإ لاق مث

 هنا كرس ر ناكل رمان رك نو: ادر كقاو ادار دق ةنرك ىف كلي نيش هل ناوكت ان نأ ؛ فيلكتلاو

 . لالجالاو ميظعتل عت

 هرون مي نأ الإ هللا ىبأيو مههاوفأب هللا رون اوئفطي نأ نوديريإل ىلاعت هلوق

 ( نورفاكلا هكا

 « ىراصتلاودوهلا ءاسؤر نع ةرداصلا ةحيبقلالاعف آلا نم ثلاث عون نايب هنم دوصقملا نأ ملعا

 ةص ىلع ةلادلا لئالدلا ءافخإ ىف مهدجو « ملسو هيلع هللا ىلص دم مأ لاطبإ ىف مهيعس وهو

 ' ادع ةلريك اررمأ ا ىهاو )0 توزن ادع لع ةلادلا لتالالا : "وتلا مادا رماو تهل ةاوقو هعرش

 "لو ىدصلا) لع اللد: وكي نآلاهإ جعل ناف'“ءاهذن لع تزهظا لا ةزهاقلا تارجتألا:: اهدنحأ

 دمحم نوك بجوف . قدصلا لوصح نم دبال زجعملا رهظ ثيل ؛ قدصلا ىلع اليلد ناك ناف « نوكي

 . مالسلا امهملع 4 ىموم ةوبنىف كلذ حدق قدصلا ىلع لدي مل نإو «اقداص ملسو هيلع هللا لص

 لإ هع كار" نكن 0 هيلع هللا لص دمج ناسل ىلع رهظ ىذلا ميظعلا نآرقلا : اهناثو

 نأ (ةليثلاثو# - لم سا - كا51 اكل قا ظنرانو كاهتشإ اهو 7 امو ملعتام هرخآ



 م ةيآلا هللا نود نم ًاباب رأمهئابهرو مرابحأ اوذختا» ىلاعت هلوق

 ردع لرش 0 اوفاتخاو « ءاهقفلا :رابحألا : ةديبعوبأ لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 دحاو لوقي مث لا" وبأ ناكو ؟ رجلا وأ ريخلا وها ئردأال :: يمحالا لظر هلك لرد مهضعل و

 كو رح ؛نالوق تيكسلا نناوء كسللا ناكو ءردكلا كك 21 حتتفلاب ربح رابحالا

 ىذلا ملاعلا ربلا ىناعملا لهأ 3 تاتكْلا لهأ نم نرك نإ دن 00 ذأ ملاعلل

 تربظو هبلق ىف ةيشخلاو ةبهرلا تتكمت ىذلا بهارلاو . اهتعنايسلا نسحو « ىناعملا ربحت هتعانصب

 دلو نم دويلا ءاملعب اصتخم راحالا راص , لامعتسالا فرع ىفو .!هساءاو ههجو ىلع ةبهرلا نات

 . عما وصلا باح أ ىراصنلا ءاملعب نابهرلاو ء نوره

 مهيف اودقتعا مهنأ بابرآلا نم دارملاسيل : اولاق نيرسفملا نم نورثك آلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ًاينارصن ناك متاح نب ىدع نأ لقن « مهيهاونو مثلماوأ ىف موعاطأ مهنأ دارملا لب « ملاعلا ةلآ مهنأ

 لاقت ةيالاعدها ىلإ (لط وقوم تلا ةرولظلا و رعاو سس مو هيلع هللا 0 ىهتناف

 تاقف «هنولحتستق هللا مرحام نواحبو هنومرحتف هللا لحأام نوهرحب سيلأ» لاقف مهدبعن انسل تاقف

 ؟ ليئارسإىبب ىف ةيبوبرلا كلت تناك فيك ةيلاعلاىباأل تلق : عيبرلا لاقو «مهتدابع كلتف» لاق لب

 مهلاوقأ نتيدحأب ازياكف غتاهرلاو راحل لارقأ فلاخنام هللا باتك ىف اودجوامءر مهنإ : لاقف

 : هنع هللا ىذر ن.دهتجلاو نيةةحلا ةماخانال وهو انخيش لاق . ىلاعت هللاباتك 5 نولبقي اوناكامو

 ؛ لئاسملا ضعيف ىلاعت هللاباتك ند ةريثك تايآ مهيلعتأرق . ءابقفلا ةدإةمنه ةعامج تدهاش دق

 ىلإ نورظني اوقبو الإ اوتفتلي ملو تاءآلا كلت اولبقي ملف تايآلا كلت فالخب مهبهاذم تناكو

 . اهفالخ ىلعتدرو انفلس نع ةياورلا نأ عمت ايلا هذهرهاوظب لمعلا نكي فيك ىنعي « بجعتملاك

 .ايندلا لهأ نه نرثك "لا قورع ىف ايراس ءاذلا اذه تالجو لكأتلا قك تلم

 ناطيشلا عيطي قسافلاف نابهرلاو رابحألا اوعاطأ مهنأ ببسب مهرفك امل ىلاعت هنإ : لبق ناف

 . جراو+لالوقوه اك: هرفكب محلا بجوف

 ا هْنعلي قكل هيظبباللا ةنأ لإ .ناطيشلا ةيعدوزفن ناك كرإ و ةوساعلاب نإ تلا

 .« مسمتومظعيو نابهرلاو رابحألا لوق نولبةي اوناك عابتالا كئلوأ امأ . هب فختسيو

 . قرفلا رهظف

 مهخيش ميظعت ىف اوغلاب اذإ ةيوشحلاو لاهجلا نأ ةيبوبرلا هذه ريسفت ىف «ىاثلا لوقلاو)
 ًاديعب ايندال ًابلاط ناك اذإ خيشلا كلذو « داحتالاو لولحلاب لوقلا ىلإ مهعبط ليمي دسقف ؛ مهتودقو

 ناك نمت نيروزملا ضعب تدهاشو ؛«نودقتعيو نولوةي م رمآلا نأ مهيلإ قلي دقف : نيدلا نع



 ةيآلا هللا نودنم ًابابرأ مهابهرو مهرابحأ اوذختا»ىلاعتهلوق ادخل

 اةطب :سر.ع ؟ةدع اسوا كلا تكن هع م2 د هيرجخا دعا كراع تاو :

 امو 06 نا حيسملاو هلل نود نو انايرا مهنأبهرو مهرابحأ 0

 هر 1 26ه رات

 ع ل1 َنوكر شي | ري هنأحبس ره الإ هل هلإ ل ادحاو اه اودبعي الإ 5

 117 هيفو لبق نم اورفك نيذلا لو نوتماضي إل ىل ىلاعت لاق 7

 دوهيلا نم لوقلا اذه نأ دارملا نأ : لوألا : هوجو ةبآلا هذه ريسفت ىف 4«ىلوآلا ةلأسملا)

 حيسملا موق ىأ نئئراصتلل ريمصلا نأ : ىاثلا.. هنا تانب ةكتالملا نيكرشملا لق ماضي .ىراصتلاو

 ىراصنأا نم لوقلا اذه نأ : ثلاثلا . مهنم مدقأ منال هللا نبا ربزع دوهيلا لوق ىهاضي هللا نبا

 . ثدحتسم ريغ وهف « دق رفك ا مهئام دق لوق ىهاضي

 رثك ألوقاذه , ةاهاضمو ايهضهتيهاض لاقي ءارفلا لاق . ةبباشملا : ةاهاضملا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 . هعباتي ىأ انالفىهاضينالف : لاقي « ةعباتملا : ةاهاضملا : رمش لاقو . ةاهاضملا ىف ةغللا لهأ

 « ءاحلا مضو ةزمه ريغب نوقابلاو « ءاملا رسكبو ةزمهلاب (نؤهاضي) صاع أرق « ةثلاثلا هلأسملا)

 دحأ امساع عباتي مل ىحي نب دحأ لاقو . تأجرأو تيجرأ لثه ناتغل هتأهاضو هتيهاض لاقب

 ع

 نم ابجعت لوقلا اذه ل لاقي نأب ءاقحأ م ىأ (نوكفوؤي ىنأ هللا مبلتاقإ) ىلاعت لاق مث

 فرصلا كفالا نوكفؤي ىنأ ! مهلعف بجيأام هللامهلتاق  ًاعبس اوبكر موقلا لاقباك موق ةعاشب

 كا اطل اقر طم ىلا كرفام لج رو . كفرصر قلق ىلإ« نيخا نع لجرلا كفأ لَك

 ىتح ؛ ليلدلا حوضو دعب قلا رع نوفرصيو نودصي فيك هانعم (نوكفؤي ىنأ) ىلاعت

 ه2 ل لا ا هللاو , قلخلا ىلإ عجار وهامنإ بجعتلا اذهو ! ًادلوهلل اولعحجب

 مثرارصإو قحلا مبك رت نم هيبن بحي ىلاعت هللاو « مهتابطاخم ىف برعلا ةداع ىلع باطخلا اذه

 لطابلا ىلع

 اودبعيلالإ اورمأامو مير نبا حيسملاو هللانودنماباب رأ مهنابهرو مرابحأ اوذختا الىلاعتهلوق

 «(نوك وا نشل اعوبناجتس ىهإلا اهلا ال ادحن| ورالإ

 مثرابحأ اوذبختا) هلوقي كرشاا نم رخآ برضب ىراضنلاو دوهيلا فصو ىلاعت هنأ ملعاو

 : لئاسم ةيآلا ىفو (هللا نود نم ابأب رأ ميم نب ,|حيسملاو مهنابهرو



 م ةيآلا هللا نب اربزع دوهملا تلاقو» ىلاعتهلوق

 مهلف نيونتلا اوكرت نيذلا اهأو «رغصتال ةيمحمألا ءامسآلا لو نيعضتلا ةحلم# هاك

 5 ةجوأ هثالث هيف

 . فرصني.ال نأ بجوف . ةفرعمو ىمحيأ هنأ «لوالا هجولاإ)

 اندوبمم هللا نبا ريزع : ريدقتلاو . فوذحم ربخلاو ةفص (نبا) هلوق نأ (ىقاثلا هجولا إل

 ةفصب فصو اذإ مسالا لاقو ؛ زاجمألا لئالد باتك ىف هجولا اذه ىف ىناجرجلار هاقلا دبع نعطو

 دوصقملان اكو لف . السم فصولا كلذراصو ؛ ربلا ىلا بيذكتلا فرصنا هبذك نف هنع ربخأ مث

 انادرك لش مف ادويعمهنوك ىلا راكنالا هجوتل , اندوبعم هللانبأ ريزع موق وه راكنالاب

 ةفوصوم تاذ نع ربخأ نم نإ هلوق امأ . فيعضىدنع نعطلا اذهو ؛ رفك كلذ نأ مولعمو « هلل

 كلذنوكيو هلوق امأو . ملم | ذهف ربخلاىلا راكنالا هجوت «ركنم هركنأو رومآلا نم مأب ةفصب

 ىلع لدي نأ بيذكتلاب ربخلا كلذل ابذكم هنوك نم مزليال هناأل ء عونمب اذهف فصولا كلذل الست

 لثم ىف اهسال فيعض وهو باطخلا ليلد ىلع ءانب اذ هو . هقدصي لب هبذكي ال هاوس ام نأ
 . ماقملا اذه

 ةنك اس (هللا نبا) هلوق ىفءابلاو « ريزع نم نك اسنيونتلا نون : ءارفلا لاق (ثلاثلا هجولار)

 : ءارفلا دشنأو « فيفختلل نيونتلا نون فذخ- . نينك اسلا ءاقتلا انهه لصخ

 >0 ا

 ( مههاوفأب موق كلذ) لاق ةياكحلا هذبب مهنع ل ملعاو

 . ةفصلا هذهبلوقلا اذهل هصيصخت ىنعم اف : مفلاب لاقي امنإ لوق لكنإ : لوقي نأ لئاقلو

 نوهوفي ظفلالإ وه اف ناهربهدضعيال لوق هب دارب نأ : لوألا : هوجو نم:باوجلاو

 كلذنم لقعلا دنع لصحبمل نكلاو . الوقناسللاب اولاق مهنأ لصاحلا و « هقحل ربتعم ىنعم نم غراف هب

 « لطاب لوق ةعضامملاو ةعجاضملاو ةوهشلاوةجاحلانع هزنم هنأعم هلاللدلولا تابثإ نآل ء رثأ لوقلا

 نأ :ىناثلاو (مهولق ىف سيلام مههاوفأب نولوةي) ىلاعت هلوق هريظنو . رثأ هنم لقعلا دنع سيل

 هب حرص اذاف «ضيرعتلاو زمرلا ليبس ىلع امإو ةيانك-ا| ليبس ىلع امإ ابهذم راتخي دق ناسنالا

 دارملاو . هبالثاق هيلا ايهاذ هنوك ىف ةياهنلاو ء. بهذملاكلذلهرايتخاىف ةياغلاوه كلذف « هناسلب هركذو

 قلخلا اوعد مهنأ دارلا نأ : ثلاثلاو . ةتبلا هنوفخيالو بهذملا اذهب نوحرصي مهنأ انهه

 0 مهتغلابم هنم دارملاو . ةنسلالاو هاوذأللا ىف ةلاقملا هذ-ه تعقو ىت> ةلاقملا هذه ىلإ

 (تهذملا ل]:قاذلا



 ةيالا هللا نا ريزع دوملا تلاقو» ىلاعت هلوق 00

 انيقب ءالولا | ف ادا مهف قبب ملف مولتق ةقلاعلا : ىدسلا لاقو . ةاروتلا فرعي دحأ مهف

 5 رهاظ ىهف « هللا نيا حيسملا : نولوةي مهن :أ ىراتطنلا نع هللا.ةناكح امأو.: ب ايلا | ه ىف لبق ام

 ةوعد نم نيئربم اوناك هياتكأو هيلع هللا تاولص حيسملا نأ عطقن انأ ىهو ؛ ىوق لاكشإ اهيف نكسل

 ؟ مالسلا مييلع ءايبناألا رياكأب قيلي فيكف ؛رفكلا عاونأ شخأ اذه ناف ؛ ةونبلاو ةوبالاىلإ سانلا

 م رفكلا أذهىلع ىراصنلا نم ىسع ىجح ةلمح قايطإ لقعي فيكف فلاذكا سما | ناك اذإو

 كنورسفملا لاَقذ 9 مالسلا هيلع حيسملا للا هتدسن ىلع ردق 35 1 ةكسافلا بهذملا اذه حو ىذلا

 ىسيع عفر دعب قحلا 7 اوناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع عابتا نأ : لاؤسلا اذه نع باوجلا ىف

 ناكأ م انجا انف س هل لاَ عاجش لجر دوولا ّق ناكو 0 دوولا نيو مهني برح> عفو ىد

 اولخد نإ ١ ماس ضلوا ناكنإ دورلل لاق مث ؛ ىسيع 2

 ىلع عضوو عنصي ناك ام ةمادنلا رهظأو هسرف بقرعف « مبلضأف لاتحأى إو « رانلااناخدو ةنجلا

 الاشكال انس ىف لا نات هبوب كلل لشلا ىاسلا نم تيد وز لاقو بارلا هئأر
 فلختساو سدقملا تدب ىلإ ىضم 2 درا فدك للا ملعَتو جرخال ةنس فكمو ةسيكلا

 مهماعو مورلا ىلإ هجوتو «ةثالث اوناكهلالاو مموىسيعنأ هملعو ء روطسن همسا الجر مهملع

 هل لاقي رخآ الجر معو ؛ هللا هحكل و مخ ال و انانإ ىلع ناكاام : لاقو ؛ تاوسانلا و توداللا

 ءالؤهل اعد مث «ىسيع لازيالو لزي مل هلالا نإ : هل لاقف اكل هل لاقي الجر اعد مث « كلذ بوقعي

 ىضرو مانملافىسيع تيأردقلو , كليجنإ ىلإ نيالا حافو ةفيلخ تنأ مهنم دحاو لكل لاقو ةثالثلا

 ءال وه نم دحاو لكاعد مث ء هسفن حذف حجذملا لخد م « ىسع ةاض نا 0 ادغ إو. ىع

 اذه « ىراصنلا فئاوط ىف رفكلا اذه عوقو ىف ببسلا وه اذهف ء هههذمو هلوق ىلإ سانلا ةثالثلا

 ليجبالا ف نبالا طظفا درو هلعل لاقي د ىدنع ترقد 2 لاك هّللأ هكص- و ىدحاولا 0ك م

 لجل موقلا نإ مث , في رشنلا ليبس ىلع ميهاربإ ق- ىف ليلخلا ظفل درو اي« فيرشتلا ليبس ىلع

 اوغلابف «ىناثلا فرطلاىف دساف ولغب نيفرطلا دحأ ىف دسافلا مهولغ اولباقي نأ لجالو دوهيلا ةوادع

 ىسيععابتأ ىفدسافلا بهذملا اذهاشفو . كلذاولبق «لاهجلاو . ةيقيقحلا ةونبلاب نبالا ظفل اورسفو

 . لاحلا ةقيقح لعأ هللاو « مالسلا هيلع

 كيفان ن ودلا (نرع) ورعوأ نع ثراولا دبعو قاسكلاو مصاع أرق (ةثلاثل ةلأسملا 0

 2 هريخ (هّللا نا) هلوقو ا (ريزع) هلوَهف . ىيرخلا تانثإ هجولا 5 جاجزلا لاق 3 نيونئتلا ريغل

 هايرغ رااح نا ف 2 اريرع نال ةعساا لاج ىف نيوتتلا نم دب الف كل دك ناك اذإو

 دوار ك7 ايمجيأ ناكذاو « فرصنيف فيفخ مسا هنأ :هدح لا را اف كم 15 هنو



 3 ةيآلا هللا نبأ ريزع دوهبلا تلأقود 'ىلاعُ هلو

 : لئاسم ةيآلا ىفو

 نونمؤيالممنأ ىراصنااودوملا لعةمدقتملا ةيآلا ىف م ىلاعت هنأ ملعا (ىلوأآلا ةلأسملا)

 هلالا قح ىف كلذ زوجنمو « انبا هلل اوتبثأ مهم أ مهنعلقنذأب كلذو 0 كلذ مم“ هللأب

 قرط تناكنإو  كرشلا ىف نيكرشملا ةلزنمب مهنأ ىلاعت نيب اضيأو ء هلالاركنأ دق ةقيقحلا ىف وهف

 ىنعمال هنال ؛ هريغو حيسملا دبعي نم نيبو منصلا دنبحت نم نيب قزرفال ذإ . ةفلتنغ كريشلاب لوقلا

 انأ لي .: كّرشلا لضح دقف ىملاب اذه -لظح اًذاف اء 1ةوبعم هللا عمم ناسنالا ذختي نأ الإ كرشلل

 اذه نإ "لوقي ال“ نثولا دباع نال «قراتطتلا نفك "نم ىفخأ نثلولا' دياع"ريهك نأ الغل كانت ول

 ىراصنلا امأ . هللا ةعاط ىلا هب لسوتي ىذلا ءىثلا ىرجم هيرحب لب .مىلعلا هلإ و ملاعلا قااخ نثولا

 نيبو ةيلولخلا ءالؤه نيب قرفال هنأ تبثف ءادج حببق رفك كلذو داحتالاو ديس مهناف

 6 مسن اوةصلأ رهاظلا ىف مهنآل ؛ مهنم ةيزجلا لوبقب مبصخ اممإ مهنأ او نيك شلار ثاو

 مظعت و نيمظعملانيلوسرلا نيذه مظعت لجالف ؛ ليجنالاوةاروتلاب نولمعي مهنأ ىعداو « ىسيعو

 هللا كح ؛ قحلا نيدلا ىلع اوناك مهنأ ببسب ىراصنااو دوهملا ءالؤه فالسأ مظعتو ان

 , ٠ نيك رشملا نيبو مهنيب قرفال ةقيقحلا قف الإو ٠ مونم ةيزجلا لوبقب ىلاعت

 : ريسع نب ديبع لاق : لوألا : لاوقأ (هللا نبا ريزع دوهيلا تلاقو) هلوق ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 سانع نبا لاق : ىلا: ءاروزاع نب صاحت ةمسا داوبملا نم ذحاو لجر لوقلا انف لاو ا

 : رهو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا دوبي نه ةعامج ىتأ : ةمركعو ريبج نب ديعس ةياور ىف

 . انتليق تكرت دقو كعبنت فيك : اولاقو , فيصلا نب كلامو « ىفوأ نب ناهنلأو ؛ كشم نب مالس
 بهذملا اذبم نولئاقلاف نيلوةلا نيذه ىلعو . ةيآلا هذه تلزنف « هللا نبا ًاريزع تأ معزتالو

 ىلع ةعاملا مسا عاقيإ ىف 0 ةداع للغ ءانب ذوملاىلإ لوقا كلذ سن هللا نأ لإ دوبلا ضعت

 نيطالسلا 2 نالفو ءابنم ادحاو الإ بكري ل هلعلو لوخلا بكري نالف لاقي ؛دحأولا

 .ادحاو لإ سلا كة

 ةربعال و: مهنعكلذهتلا كحل , عطقنا مث مهيف أيشاف ناك بهذملا اذه لعل (ثااثلا لوقلاوإل

 ن.اداورام لوقلا اذهاولاق هلجاألل ىذلا ببسلاو . قدصأ منع هللا ةياكح ناف ؛ كلذ دوهبلا راكناب

 ممرودصنم اهخسنو ةاروتلاى لاعت هللا مهاسنأف ؛ قلا ريغب اولمعو ةاروتلا اوعاضأ دوهبلا نأ سابع

 هودجو هوبرج املف «هب هموق رذنأف « هباق ىلإ ةاروتلا ظفح داعف هيلا لهتباو هلا ىلإ ريزع عرضتق

 قبب ملف مهءاملع رمصنتخي لثق : ىلكلا لاقو : هللا نبا هنأ الإ ريزعل اذه رسبت ام اولاقف « هيف اقداص

 58)«6 رخف هود



 همر نآس اس 2 60 متو ادرج را ع 20

 مُهوََكَد دقلا نبا حبلا 0 راّصتلا تلو هللا نب 0 رع دوهبلا تلو
 اس هزت سا را ترسل رول 7 نأ

 :١  07ىلا هللا مهلا لبق نم ءاورقك يذلا لوَ نوُئهاَ كلا / ميه 0 2

 سماخلا مكحملا
 سياد» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « هللا همحر ةفينح ىبأ دنع توملاو مالسالاب ةيزجلا طقست

 . طقستال هللا همحر ىففاشلا دنعو «ةيزج ملسملا ىلع

 نمداسلا مكلملا

 اوضرقنا نيذلا مهئابآل ةمرح ةيزجلا ذخأب لطابلا مهنيد ىلع اورقأ اما ءالؤه : انباحصأ لاق

 نوفرعيف نوركحفتي اممرف « مه.ديأ نم مهانكم اضيأو ليجنالاوةاروتلا ةعيرش نم قحلا ىلع

 الاؤس انهه قو . ملعأ هتلاو . ىنعملا اذهل اولهماف « هتوبنو ملسو هيلع هللا للص دم قدص

 رفكح مظعت ىف ركذ هنإ : لوقيو نآرقلا ىف نعطي ىدنوارلا نبا ناك «لوالا لاؤسلاإ)

 ققوللا] رعد نأ! ادله لام ارو ضرالا!قعنتاواهنف ترطفتي تاؤمسلا داكت) اهلوق ؟ ئزاصفأا

 امل هنإ مث ءدحلا اذه ىلإ غلب لوقلا اذهل مه رابظإ نأ نينف (ادلو ذختي نأ نمحرلل ىتشامو ادلو

 . هنم مهعنم امو هيلع مهررق ادحاو ارانيد مهنم ذخأ

 هقد نقح ان دوضتملا|ي ىنفكللا لعا هاتر, ةيوتطا ذلخأ نم دوطقملا' نسل :تاوجلاو

 نم لقتنيف « هلئالد ةوقو مالسالا نساحم ىلع ةدملا هذه ىف فقو امبر هنأ ءاجر  ةدم هلاهمأو

 !!نامالا لإريكتلا

 ؟ال مأ ةيزجلا عفد مدلا نقح ىف تكي له (ىتاثلا لاؤسلا )

 رفني لقاعلا عبط نأ هيف ببسلاو رفكتلل راغصلاو لذلا قالا نم هعم دبال هنأ : باوجلاو

 « هتمص لئالد عمسيو مالسالا رع دهاشي وهو ةدم رفاكلا لبمأ اذاف « راغصلاو لذلا لمحت نع

 وه اذهف « مالسالا ىلإ لاقتتالا لع كلذ هلمحي هنأ رهاظلاذ « رفكلا ىف راغصلاو لذلا دهاشيو

 . ةيزجلا عرش نم دوصقملا

 مبهاوفأب مهلوق كلذ هللا نبا حيسملا ىراصتلا تلاقو هللا نبا ريزع دوهيلا تلاقورإ ىلاعت هلوق
 «(نوكفؤي ىتأ هللا مهلتاق لبق نم اورفك نيذلا لوق نوهاضي



 نض ةيالانورغاص مثو دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح» ىلاعت هلوق

 بوجو مدع ىلع لدي (باتكلا لهأ نم نيفوصوملا اولتاق) هلوق : لوقتف اذه تبث اذإ

 كلذ ءاهتنا ىف ىنك هنآل . كحلا كلذ عافترا بجوال (ةيزجلا اوطعي ىت>) هلوقو مهلتقب صاصقلا
 بوجو مدع ةيزجلا ءادأ دعب قبب نأ بجوف , مهلتق بوجو وهو هئازجأ دحأ ءاهتنا عومجلا

 - ناك 1 ّصاصقلا

 ىناثلا مكحملا
 ذخأي مهنيد لع نورقيال ءالؤبف , اونشجتساام ةدبعو ناثوآلا ةدبع قيرف : ناقيرف رافكلا

 ا دوهملا مثو « باتكلا لهأ مث قيرفو « هللا الإ هلاال اولوقي ىتح مهلاتق بحيو « ةيزجلا
 سوجلاو ءانيف عدبلا لهأ ليبس باتكللا لهأ ىف مهليبس نافنصلا ناذهو ؛ نوئباصلاو ةرماسلاو

 هنأ ىورو «باتكلا لهأ ةنس مهباونس» مالسلا هيلع هلوقل , باتكلا لهأ ليبس مبليبس اضيأ

 اودهاعيو ةيزجلا اوطعي ىح محلات بحي ءالؤهف « رجم سوجم نم ةيزجلا ذخأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ركذ امل ىلاعت هنأل ء باتكلا لهأ نمالإ ةيزجلا دخؤتال هنإ انلق امتاو «ةيرجلا ءادأل ع نينلسملا

 نومرخحالو رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤيال نيذلا اولتاق) ىلاعت هلوق ىهو : ةعبرألا تافصلا

 مهو دي نع ةيزجلا اوطمي ىتح باتكلا اوتوأن يذلا نم قحلا نيد نونيديالو هلوسرو هللا مرحام
 كلذ تايئاو (باتكلا اوتوأ نيذلا نم) هلوق وهو باتكلا لهأ نم مهنوكب مدبق .(نورغاص

 . زوحبال هنأو هيلع صوصنملا ديقلا اذه ءاغلا ىضتقي ممريغ ىف محلا

 ثلاثلا مكملا

 رمع مسقو : ارانيد ملتح لك ىلع لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسق : سنأ لاق . ةيزجلا ردق ىف

 ةورثلا لهأ ىلعو : نيرشعو ةعبرأ طاسؤوالا ىلعو « امهرد رشع ىنثا ةمذلا لأ نم ءارقفلا لع

 اوضر اذاف «ىضارتلابالإ رانيدلا لع دازالو . رانيد ةيزجلا لقأو : انباحصأ لاق . نيعبرأو ةنامت

 : انركذام ىلع ليلدلاو « ريناند ةعبرأ ىنغلا ىلعو « نيرانيد طسوتملا ىلع انيرض ةدايزلا اومزنلاو

 ىذلا اذبف «ءىث ذخأ ىلعلدي (ةيزجلا اوطعيىت>) هلوق نأ الإ فلكملا لام ذخأم رحت لصألا نأ

 . ةمرحلا هيف لصالاو ةيزجلا ظفل هيلع لدي مل هيلع دئازلاو هذخأ زوجيف « لقألا ردقلا وه هانلق

 ىلاعت هللا همحر ىففاشلا دنعو « ةنسلا لوأ ىف ىلاعت هللا همحر ةفينح ىنأ دنع ةيرجلا ذخوت
 َ اهرخآ



 ةيآلا «نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح» ىلاعت هلوق 7

 اوت وأ نيذلا نم) لاق ةعبرألا تافصلا هذه ىلاسعت ركذ املو « قملا نيدلا وه ا مالسالا

 ؛"ظانكلازهأ نم ناك نع هنب راللا تافضلا هذا نيفوضاوملا نم دارملا نأ اذه نيف (تاتكلا

 بجاولاو  مالسالاوأ لاتقلانيكرشملاف بجاولا نآل, محلا ف نيكرشملا نم مد 0 0

 . ةيزجلا وأ مالسالا وأ لاتقلا باتكلا ا

 : لئاسم هيفو «نورغاصممو ديزع ةيزجلا اوطعي ىح ) ىلاعت لاق مّ

 ىزج نم ةلعف ىهو « هدهع ىلع دهاعملا ىطعيام ىه ةيزجلا : ىدحاولا لاق «ىلوألا ةلأسملا))

 نأ امإ (دي نع) هلوق فاشكلا بحاص لاق (دي نع) هلوق ىف اوفلتخاو « هيلعام ىضق اذإ ىزحي

 دا نر نأ :اهادخأ: نايج و ةيفق , عملا هب دارملا نك نا «ذخ الألي وأ ىطعملا ذي هن دارت

 : لاقي كلذل و ءداقنملا عيطملا فاللخب هدب طع " عنتما و قى 06 نال وتحتل رع ةيتاؤم (د نع)

 ةعاطلا ةقبر علخ : لاقي اي . ةعاطلا نع هدي عزن موق ىلإ ىرت 2 عاطأ طأو داقنا اذإ هدي ىطعأ

 دب ىلع 0 ياست ريغ ذهن دب لإ ل نع 0 قدك نأ : اههمناثو . هقنع نم

 "لوألا ناهجو ًاضيأ هنفه ذخالا دب دارملا ناك اَذإ امأوا. ذخ الادب ىلإ ىطعملادب لع لب « دحأ

 اذه ىف ديلا : لوقت م ميلع نيملسملل ةيلوتسم ةرهاق دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح دارا نوكي نأ

 مهحاورأ كرتو مهنم ةيزجلا لوبق نآل « مهلع ماعنإ نع دارملا نوكحي نأ : امهناثو . نالفل

 . ةميظع ةمعن مهيلع

 نأب ناوملاو لذلاو راغصلا لع مهنم ذخؤت ةيزجلا نأ ىنعملاف (نورغاص ممول هلوقامأو

 : هل لاقيف « هتيحلب ذخؤيو . سلاج ملتملاو منا وهو اهلسيو « بك ار ريغ انا

 سفن وه انهه راغصلا ىنعم : ليقو . راغصلا ىنعم اذهف « هافق ىف جزيو اهيدؤي ناك نإو ةيزجلا دأ
 .اةقفلا تنك ف هر رك دم راعصلا ئكذلأ عباوت نم ةريثك ماكحأ ءاهقفللو « ةيزجلا ءاطعإ

 . ةيآلا هذه ماكحأ نم ءىث ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 لوالا مكملا

 ىضتقي (مهولتاق) هلوق نأ هريرقت ىف هجولاو ىمذلاب لتقبال ملسملا نأ لغاةنال اكد كللدتتلا

 املف « مبلتق ببسب صاصقلا بوجو مدع ىلعو مهلتق ةحابإ ىلع لمتشم كلذو ؛ مهتلتاقم باحيإ
 ءاطعا دنع تبتتا دق ماكحالا هذه عومج نأ انبلع (نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىت-) لاق

 دقف ؛ همد ةحابإو هلتق بوجو عفترا اذاف ؛هئازجأ دحأ عافترأ عومجما ءاهتتا ىف ىئنكيو «ةيزجلا

 :٠ عومجملا ءازجأ عيمج عافت را ىلإ عومجما عافترا ىف ةجاحالو ٠ عومجما كلذ عفترا



 ب ةيآلاعباتكلا اوت وأ نيذلا, نم قدا نيد نوني ديبالود لاغتالاوق

 اذه ناسل ىف لخدي هللا ةفص هنأ عم ىلإىت هللا مالكو « ىلاعت مالك نيع وه هورقب ىذلاف هللا مالك
 مسجلا كلذ ىلاعت هللا مالك لح دقف مسج هللا مالك بتتك اذإو  ءارقلا عيمج ناسلىفو *ىراقلا

 لكيف هللا ةملك اوتنثأف قحلا: ءال وهب امأ و .«ىسع ىحل ىف ةاكالا و لولا» ارنا اع اكلات

 نوم إل مهنأ ىراصنلا قح ىف حص ناف : نآرقلا هيف بتك مسج لك قو ؛:نارملا ل35 تاكنإ

 اذهف : هللا, نونمؤيال مهنأ ةيلولهلاو ةيفورحلا ءالؤه ق> ىف مصي نأ بجو «ببسلا اذهب هللا

 . لاؤسلا اذه ريرقت

 هلإ نآل كلذو « ىلاعت هلالل ركتموهف مسج هلالا نإ لاق نم نألعيلت ليلدلل نأ هكارطلو

 هلالاتاذ ركنأ دقف دوجوملا اذه مسجلا ركمأ ذاق مسجلا ىف لاح الو مسحب سيل دوجوم ملاعلا

 هللاب نم وب ال هنأ مسجلا ىف حصف : تاذلا ىف لب « ةفصلاف سيل دحوملاو مسجما نيب فالخلاذ « ىلاعت

 ةيلواحلا بهذم مازلإ امأو . قرفلا رهظف « ةفصلا ىف تافالتخا ىهف اهومتيكح ىتلا لئاسملا امأ

 (هللا) ةماكلولح اودقتعا مه:أ ببسب ىراصنلا رفك للاعت هناذ « ًاعطق مرفكن نحف « ةيفورحلاو

 ماسجالا عيمج ىفو « نآرقلا أرق نم عيمج ةنسلأ ىف (هللا) ةملك لولح اودقتعا ءالؤهو ىسيع ىف
 ناللف , ريفكتلا بجوب ةدحاولا تاذلا قح ىف لولحلاب لوقلا ناك اذاف ؛ نآرقلا اهف بتك ىلا

 . ىلوأ ناكر يفكتلاب لوقلل ًابجوم ماسجالاو صاخشأللا 3 ق3 ف.لواخلا كوة تر
 ١ رخآلا مويلاب نونمؤيال مهنأ 7 افض نم «ة يناثلا ةفصلاو .

 ىلإ نوايمب مهن اكف « ىتامسجلا ثعبلا راكنإ : ىراصنلاو دوهلا رع لوقنملا نأ ملعاو

 1 ضو

 لوقلاةى ىلع انللدو « ةيناحورلا تاواقشلاو تاداعسلا عاونأ باتكلا اذه ىف انيي انأ معاو

 ٠ ةينامسجلا تاواقشلاو تاداعسلا تبثن كلذ عم انأ الإ « املع ةريثكلا تايآلا ةلالد انيبو ام

 نأ كمال نوستس ىراوملا 1 نو دي توك كيف جلا ميو

 نيركنم ىراصنلاو 2 ناك املو «نآرقلا حيرص ر نأ ذقن“ قايشلا علا ردا 21

 "نعال مويلل نيركنم موك تبث ؛ ىنعملا اذهل

 :ناهجوةئفرو (هلوسوار هللا نسا رحب الو) ىلاعت هلوق مهتافص نم (ةثلاثلا ةفصلاإ)

 انك نارالخ الا فروق وبأ لاق. اتا و. لوسرلا ةئسو نآرقلا ىف مرحام نومر ال مهنأ" لولا

 : مهسفنأ لبق نم ةريث ؟ ماكحأ اونأو امهوفرح لب  ليجالاو ةاروتلا ىف

 نيدي نالف : لاقي (باتكلا ا نيذلا نم قا نيد نونيديالو) هلوق ( ةعبارلا ةفصلا ل

 نيد ةمص ىف نودقتعيال ىأ (قحلا نيد نونيدي الو) هلوةف « هدقتعم وهف ًانيد هذختا اذإ ؛ اذكب



 ةيآلا «رخالامويلابالو هللاب نونمؤيالن يذلا اولتاقد ىلاعت هلوق 1

 نأ الإ « هللاب نمؤن نحن : نولوقي موقلا نأ مل-عاو . هللاب نونمؤيال مهنأ «ىلوآلا ةفصلافإل

 دود وللا "هاف لف لح انكر مسجلا الإ دوجومال نأ معزيهبشملاو « ةهيشم دوهيلا رثك أ نأ قيقحتلا

 مسي سيل دوجوم هلالا تأ لال داب تلت, اهو هل كم روف هيف الا الور انج :نووكال ئذلا

 11 ل رك كورلا نأ ترقق د هلازلا ذوو اكتم ةسنملا نكي نلف مسجأاف الاح الو

 ةهيشملا نأ ببف كلذك نيبلسملا نأ اك« ةدحوممهنمو « ةبيشم مهنم : نامسق دوهيلاف : ليق ناف
 ؟ دوما 0 ف ءهلالا دوجول نوركتم مينم

 امل : لاقي نأب مهيلع ةيزجلا باحيإ نكلو « ةيآلا هذه تحت نيلخاد نونوكيال كتئلوأ : اناق

 امأو . قرفلاب لئاقال هنأ ةرورض لكلا قح ىف هب لوقلا بجو مهضعب ىلع ةيزجلا بوجو تبث

 . ةيهلالا فاني كلذ لكو ؛ داحتالاو لولحلاو ؛ سدقااحورو نبالاو بالاب : نولوقي مهف : ىراصنلا

 هنلا يح را ,اركسم ناك هتادح تافص نم ةفص ىف عزان نم لكنأ : مالكا لصاح : ليق ناف

 ممرثك أ نآل « ىلاعت هللا دوجول نوركسنم نيملكنملا رثكأ نإ « اولوقت نأ مزلي ذئنيحو « ىلاعت

 ال اذه ف نق نحاس اىملتحا ةملا لقلا لأ ىزر الأ .. لاعت هللا تافص قا نوفلتخ

 مر 1 كوالا ضال رف ا لا ا
 ىهو «ةدوربلاو ةرارحلا كاردإو . حناورلا ثاردإو ؛ موعطلا كاردإ تبثأ ىضاقلاو :هوركنأ

 تدار هكا نجا وأ ةاتسالاو ,رنتمللا و ةقوذلاو مثلا كارداب رشبلا قح ىف ىمست ىتلا

 6 ةكادع و ,ممرركلا لاوحألا ةافنو « تافصلا كلتب ةللعم ةعبس الاوحأ عبساا تافصلل ىضاقلا

 «لازنالا ىف كلذ راص مث ءاربخ الو ًايمنالو ًارمأ ناك ام لزآلا ىف 1 مالكنأ معز ديعس

 «ريخلاو « ىهنلاو : رمآلا ىف ء تالك س مخ هلل اوتبثأ باتالا ءامدقنم موقو , هوركنأ نوقابلاو

 له مولعملا فالخ نأ ىف اوفلتخاو « د-او ىلاعت هللا مالك نأ روهشملاو « ءادنلاو ؛ رابختسالاو

 هوجولا هذهنم ىلاعت هللا تافص ىف انباحصأ نيب فالتخالا لوصح اذهب تبق ؟ المأ رودقه وه

 هركذ نكمي نأ نم رثك أف « ىلاعت هللا تافص ىف قرفلا رئاسو ةلزتعملا تافالتخا امأو « ةريثكلا

 .دحاو عض ود ّق

 بجوال وأ تاذلا راكنإ ًابجوم تاذصلا ىف فالتخالا نوكي نأ امإ : لوةنف اذه تبث اذإ

 مكلذ بجوي مل نإو ؛ هلالا اوركنأ مهنإ : لاقي نأ نيماسملا قرف رثك أ ىف مزل هبجوأ ناف ؟ كلذ
 «هللابناميالل نيركنم مهنوك داحتالاو لولحلا ىلإ ىراصنلا باهذو دوما ضعب باهذ نم مزاي

 أرق نم نإ : نولوقي نيبلسملا ةيوشحو « يسيع ىف لح ةملكلا مونقأ نأ يراصناا بهذف أضيأو



 2 ةيالاعءرخآلا مويلاب الوهللاب نونمؤيال نيذلا اولتاق»ىلاعتهلوق

 0 اس هن ل 8 م

 هللا مرح ام نوما رخآلا مولا الو هللب تونسي نذل اولا

 كمصملال 32 2

 ةوخالاو م ىتح باكل اونو نيل نم قحلا َنيد َنونيِدْباَلو أ اال

 تح

 2 0 -أ

 18: نور غاص مثو دي نع

 ليبس ىلع لبقتسملا ىف بيغ نع رابخإ (هلضف نم هللا مينغي فوسف) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 . ةزجعم ناكف ربخلا كلذل اقباطم مالا عقو دقو : ةميظع ةثداح ىف مزجلا

 ؛ ةليعلاب ف وخلا ةلازإ ربخلا اذ ضرغلا : لوقيف لأسي نأ لئاسلو «ءاش نإ ل ىلاعت لاق مث
 ىلع داهتعالا لصحبال نأ : لوآلا هوجو نم هباوجو ؛ دوصقملا اذه ةدافإ نم عنمي طرشلا اذهو

 . تافآلاعفدو تاريخلا بلط ىف ىلاعت هللاىلإ اعرضتم ادبأ ناسنالان وكيف ؛ بولطملا اذه لوصح

 مارحلا دجسملا نلخدتل) هلوق ىف اي «بدآلا ةياعر ملعت طرشلا اذه ركذ نم دوصقملا نأ : ىناثلا

 تاقواألا لك ىف نوكيال ىنعملا اذه لوصح نأ ىلع هيبنتلا دوضقملا نأ : ثلاثلا (نينمآ هللا ءاش نإ

 « نم» ةملكو (تارعلانم أ قذراو) هئاعد َّق لاق مالسلا هيلع مهارباذآل 0 رومالا عي َْقِف :

 . ضيعبتلا كلذ هنم دارملا (ءاش نإ) ةيآلا هذه ىف ىلاعت هلوقف . ضيعبتلا ديفت

 ةيكح نع الإ عنمي الو ىطعيال مكحو ؛ كلاوحأب ملع ىأ ( كح ملع هللا تال لاق مث

 . ملعأ هللاو ء باوصو

 هلوسرو هللا مرحام نومرحي الو رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤيال نيذلا اولتاق) ىلاعت هلوق

 ( نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىحباتكلا اوتوأ نيذلا نم قحلا نيد نونيدي الو

 مبنع ةءاربلا راهظإ ىفو ؛ ,مهدهع نع ةءاربلا راهظإ ىف نيك رشملا كح را اا معا

 ىلا تالاكشالا دروأو ٠ مارحلا دجسملا نَع مهديعبت ىفو « مهتلتاقم بوجو ىفو٠ مهسفنأ ىف

 نأ لإ !داناك نأوهو ؛ باتكلالهأ مح هدعإ ر ؟1 ةحّيحصلا تاباولا اع تاجا

 .دهعلاو ةمذلا ل رهأ ن م كلذ دنع نآوناوكتو ٠ طئارشب هيلع ا

 ل اناتشم ةيآلا كو

 تطرأ تافصت نفرضاوم | 1١١ تاتكشلا لها نإ 1 ذ ىلاعت هنأ لعا (ىل 5 ةلأسملا)

 . ةيزجلا اوطغي نأ ىلإ وأ . اودلسي نأ ىلإ مهتتاقم تبجو



 ةيآلا «هلضف نم هللا ينعي فوسف ةليع متفخ نإو» ىلاعت هلو مد

 باهذلاو « هتفلاخ ىلع نلمح ىذلا اف ؛ ىنعملا اذهب ةراهطءوضولا نوك عراشلارسف املف «رازوالاو

 . ةيعاجالا ماكحالاو رابخاألاو نآرقلا لطب ءىث ىلإ

 مارحلا دجسملا نم نوعنمب رافكلا : هنع ىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا لاق (ةسماخلا ةلأسملا )

 ديالا نم نودنعال : ما همحر ةفينح ىأ بنِعو « دجاسملا 'لك 'نم!نوعنم : كلا دعو ءاةصاخ

 لل لي و يت د نة ا كوت طبت اهقوطتم ةياالاو دج اشملاا رئاس نم الو مازرخلا

 , عطاقلا حيرصلا صناا اذهل مارحلا دجسملا ىف هانفلاخو « عنملا مدع لصالا لوقت نأ كلا كرف

 . لصالا قفو ىلع هريغ ىف قبب نأ بجوف

 دارملا وأ دجسملا سفن وه له مارحلا دجسملا نم دارملا نأ ىف اوفلتخا (ةسداسلا ةلأسملا)

 مكينغي فوسف ةليعمتفخ نإو) ىلاعت هلوق هيلع ليادلاو . ىناثلا اذه وه برقالاو ؟ مرملا عيمج هنم

 ةيآلا هذهنم دوصقملا ناك ولف , دجسملا نيع وهسيل تاراجتلا عضوم نآل كلذو (هلضف نم هللا

 نم اوعنم اذا ةليعلا نوفاخي امنإو « ةليعلا نم عنملا اذه ببسب اوفاخ امل ةصاخ دجسملا نم عنملا

 هناحبس هلوقب لوقلا اذه دك أو « ةيآلا نم نسح لالدتسا اذهو ؛ مساوملاو قاوسألا روضح
 ىلعاوعمجأ مهنأعم (ىصقأألا دجسملا ىلإ مارخلا دجسملا نم اليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس) ىلاعتو

 نع ىورامب اذه دك أتي اضيأو ؛ '"ىناه مأ تيب نم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مفر اهنإ هنأ

 «برعلا ةريزج ىف نانيد عمتال» لاق هنأ سو هيلع هللا لص لوسرلا

 نيكرشاالوسر ءاخ . ةكمب مامالا ناكولو نيكر شملا ىلع مارح مرحلا : اولاق انباغكأ نأ لعاو

 ءاضيرم هانجرخأ هيف ضرفن ًايراوتم مرملا كرشم لخد نإو ؛ ةلاسرلا عامتسال لحلا ىلا جرخيلف

 نكمل اذا الع ا حل وا مانيش عي ملو نفدو تام نإو

 ءادنلا اهيف لصح ىتلا ةنسلا (اذه مهماع دعب) هلوقب دارها نأ ىف ةهيشال (ةعباسلا ةلأسملا)

 . ةرربطا نم ةعيماتلا ةنسلا| ىهورءنيك رشملا نم ةءازربلاب

 « رقتفا اذا ةليع ليعي لجرلا لاع : لاقي . رقفلا ةليعلاو (ةليع متفخ نإوزإ ىلاعت لاق م“

 : ناتلأسم هيفو (هلضف نم هللا كينغي فوسف) رافكلا عنم ببسب ًارقف متفخ نإ : ىنعملاو

 ةدج لهأ 5 : لتاقملاق : لوألا : اهوجولضفلا اذه ريسفت ىف اوركذ «ىلوألا ةلأسملا)

 لاق : ىاثلاو . رافكتلا ةعيابم ىلا ةجاحلا هللا مهافكو ةكم ىلا ماعطلا اولمحو « نينحو ءاعنصو

 لزنأ : ةمركعلاق : ثلاثلا . ءىلاب مهانغأ : ليقو . كلذ نمالدب ةيزجلا نم دجويام هللا لعج : نسسحلا

 مرح نشكل بطلا مهيلع هللأ



 عم ةيآلا «سجن نوكرشملا امنإ » ىلاعت هلوُق

 ريرقت اذهف : رفكلا 5< ةلصاحلاةساجنلل ةلازإ لاستغالا هيلع بجو ملسأ اذإ رفاكلا نإ نولوي

 ليوأت ىف اوفلتخامث ,همسج ىف ارهاط رفاكلا نوكب اودكح مهناف ءاهقفلا روهمج امأو «لوقلا اذه

 نؤضوتيالو ةبانجلانمنواستغيال مهنأ هانعم : ةداتقو سابعنب|لاق : لوألا : هوجورللع ةيآلا هذه

 ممرفك نأ : ثلاثلا ء هنع ةرفنلا بوجو ىف سجتلا ءىثلا ةلذنمب مهنأ دارملا : ىناثلا . ثدحلا نم

 . .ىثلاب ةقصتلملا ةساجنلا ةلزنع محل ةفص وه ىذلا

 . ليلد ريغب رهاظلا نع لودع هوجولا هذه لكذأ ملعاو

 ةيكح ةساجن ةسجن ثدهلا ءاضعأ : مهنع هللا ىضر هباحصأو ةفينحوبأ لاق 4 ةعبارلا ةلأسملاإ)

 هنأ ىلاعت هللا همحر فسوي وبأ ىور مث . سجن ةبانجلاو ءوضولا ىف لمعتملا ءاملا نأ هيلع اونبو

 نأ نيل و نافل ووو“ داخل هنا دنا ا نأ نشل رورو ةفح ةعاكأ ردح

 . رهاط ءاملا كلذ

 «امتإ» ةياكن آل «لوَلا اذه داسف ىلع لدي (سمحن نوكرشملا ام: إل ىلاعت هلوق نأ معاو

 اذ فلا شمل تار كاكعأا نأن لاوملاو ةكلرشملا لإ ندع ل نأ نصنع [دتهل . 2 ل

 نإ مث « سجنب سيل نمؤملا نأ فو سجن كرشملا نأ ف حيرص صنلا اذه نأ بجعلاو ؛ صننلا

 نأ [وعرو نكي انج وأ ادع ةيرت لاح نم وما رهاط كر تملا ]ولاه هضفلا |. 00

 ءابناللا رباكأ اهلمعتسي ىتلا هايملاو : ةربطم ةرهاط تيقب مهئاضعأ ىف نوكرشملا اهلمعتسا ىتلا هايملا

 هلعهلوق ململاءاضعأ ةرابطب لوةلادكؤ ب امو« بئاجعلان م اذهو : ةظيلغ ةساحن ةسحن مهئاضعأ ىف

 ةيكجلا تارابتعالا مث ؛ نآرقلل اقباطم ربخلا اذه راصف «اتيم الو ايح سجنيال نمؤملا» مالسلا

 هتالضو اند لمعول اناشنا نأ لع اوقمجأ نينلسملا نآلا# بالا !انه ىراخالاو ؛ نآرقلا تقباط

 تلصووثدحا قرعولو . هدي سجنتل ثدحمدي ىلإ تلصوف . ةبطر هدب تناكولو « هنالص لطبتمل

 ةرابطب لوقلا ىلع تقباطت عامجالاو ربخلاو نآرقلاف « بوثاا كلذ سججني مل هبوث ىلإ ةوادنلا كلت

 نوكتال ةرابطلاو ةراهطىعسي ءوضولا نأ فلاخلا ةبيشو :هتفلاخم نكي فيكف ثدحملا ءاضغأ

 هللا لاق : ماثالاو رازوآلا ةلازإ ىف لمعتست دق ةراهطلا نال فيعض اذهو « ةساجنلا قبس دعب الإ

 تسيلو (اريهطت كرهطيو تيبلا لهأس جرلا مكتعبهذيل هللا دي ري امنإ) تيبلا لهأ ةفص ىف ىلاعت
 دارملاو (كرهطو كافطصا هللا نإ) ميرم ةفص ىف لاقو . رازوألاو ماثألا نع الإ ةراهطلا هذه

 . ةدسافلا ةمهتلا نع اهريهطت

 ماثآلا نع ءاضعألا ريهطت ءوضولا نأ ىف ةحبحصلا رابخاللا تءاج : لوقنف اذه تبث اذإو

 «)5-رخخ سس ؛»



 ةذلا ( دع نك رثملا اعاد لاقت هلوق ع

 «لئاسسةيآلا قو

 هللا لص هنآل كلذو : موقلابولقف تعقوىتلا ةثلاثلا ةبيشلا ىه هذه نأرلعا «ىلو ألا ةلأملا)

 ءىرب هللانأو مهدهع مهلا ذبنيو ةءارب ةروسلوأ , كمر شم ىلع أرقي نأ ًايلع سأ امل سو هيلع

 دقفو لبسلا عاطقنال ةدشلا نم هنوقلتام نوملعتس كم لهأاي سانأ لاق ؛هلوسرو نيكر شملا نم

 ىأ (ةليع متفخ نإو) هلوقب اهنع ىلاعت هللا باجأو « ةهيشلا هذه عفدل ةيآلا هذه تازنف « تالوملا

 . قفاوم نسح وهو مظنلا هجو اذهف (هلضف نم هللا ؟كينغي فوسف) ةجاحو ًارقف

 لوانتي لب : موق لاقو . ناثوآلا ةدبعل وانتي نيكرشملاظفا نورثك ألا لاق 4 ةيناثثا ةلأسملا)

 انهه ديفي ىذلاو « ةريثكلا لئالدلاب لوقلا اذه انححصو :ةلأسملا هذه تقبس دقو رافكتلا عيمج

 . لطابهنأ مولعمو (ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ) هلوقب كسلا

 . سجنوذهانعمو ؛ ارذقرذقو اسجن سجنردصم سجنلا : فاشكلا بحاصلاق ( ثلاثا ةلأملا)

 دل ناكل قو كد لج راو ىف لكن م أ ىمانلا| دل ردقلا» ءلوتلا قسما: ًاقيللا كاقو

 نوك ريسفتفف اوفلتخاو . سجبن ةأرماو سجن لجرو سجن نالفو سجن موقو سجن لجر ىرخأ
 نعو ؛ ريزاتخلاو بالكلاك ةس مهتايعأ نأ سابع نبا نع فاشكلا بحاص لقن اسجن كرشملا

 ىلعاوةفتا دقف ءابقفلا امأو  ةيديزلا ةمئأنم ىداطلا لوقوه اذهو . أضوت اكرشم حفاص نم نسملا

 : مهنادبأ ةرابط

 ءاعدا نكميالو « لصفنمليلدبالإ هنع عجرب الف اساجنأ مهنوك ىلع لدي نآرقلارهاظ نأ ملعاو

 ىنلا نأ ىور امب مهترابط ىلع ىضاقلا جيتحاو . لصاح هيف فالتخالا نأ انيب امل هيف عامجالا

 . مالسالا بيسي كلذ لدبي مل اسجن همسج ناكول اضيأو « مهيناوأ نم برش ملسو هيلع هللا ىلص

 ردك هس دعو اضيأو ايجار جنم ىرقأتارقلا نأب : هتغباوباجأ ل وألا »كوقلاب نولئاقلاو

 : نيهجو نم هنايبو ةبآلا هذه لوزن ىلع اهدقتم ناك مهيناوأ نم برشلا لح نأ دقتعي نأ بجو

 اهمرخ ةزئاجرافكلا عم ةطلاخلا تناك اضيأو نآرقلا نم لزنام رخآ نم ةروسلا هذه نأ : لوألا

 مهناوأ نم برشاا اضيأ لاقي نأ دعبيالف هللا اطازاف ةلصاح مهعم تادهاعملا تناكو ؛ ىلاعت هللا

 مكحي مرج هنإ : انلقولف « ناكءانإ ىأ نم برشلا لح لصاألا نأ : ىتاثلا . ىلاعت هللا همرخل ائاج ناك

 لوسرلاو « لصأألا مكحي ال الح ناكهنإ : انلق اذإ امأ . ناخسن لصح دقتف ربخلا كحب لح مث ةيآلا

 «ةدحاو ةرم الإ خسنلا لصح مل ةيآلا هذه < مجرحتلا ءاجمث ءلصألا مكحب مهتينآ نرد برش

 ةساجنلا تلدسبت امل مسجلا سحن رفاكلا ناك ول : ىضاقلا لوق امأ . ىلوأ اذه نوكي نأ بجوف

 بهذملا اذه باعصأ نأ اضيأو « حيرصلاصنلا ةضراعمف سايق هنأهب او . مالسالا ببسب ةراهطلاب



 را تلا نكن كما ةنلعإ اونمأ تذل اعلاف كاش هارد

 1 0 7 - همم را ا ا ا 3 تورش ل طم

 --- 0س وك مشا امإ اا ذلا 8

 3 باو اسم هر ها ااصلا يح

 انت نم ا مكين فوسف ةليع متفخ نإو اذه مهماع

 «؟/» مك لع

 للص هللا لوسر هلعف ىذلا ثلاثا 4 اذهو (اورفك نيذلا بذعوإل ىلاعت لاق مث

 . مهرارذىسو مهلاومأذ خأو مهرسأو مهلتق بيذعتلا اذهنمدارملاو « مويلا كلذ ىف ملسو هيلع هلا

 كرا 1 2-5 نم دارملا نآل : هللا قاخ دبعلا لعف نأىلع اذهب انباحصأ جبتحاو

 ىلع لدي (هلوسر ىلع هتنيكس هللا لزنأ مث) هلوق نأ انيبدقو هسفن ىلإ ءاشالا' كلت" بشن لاعتاوهَو

 ىلاعت بسن امنإ : ةلزتعملا تلاق ةلأسملا هذه ىفو ء اتباث انيب اليلد نيمالكلا نيذه عومب راصف كلذ

 .ةازم ريع هدرا رع اس دقو« قارمااب صح هازل نلفت لإ زكفلا كلذ

 لهأ نأ ملعاو ؛ نيرفاكلا ءازجوه بيذعتلا كلذنأ دارملاو (نيرفاكلا ءازج كلذورإ) لاق م
 نوك ىلع لدت ءافلا اولاق (اودلجاف ىتازلاو ةينازلا) هلوقب ريزءتلا عم دلجلا ةلأسم ىف اوكسمت ةقيقحلا

 باوجلاىف : لوقتف . هعماعو رشم هريغنوك ع نمايفاك داجلا نوكو « ىفاكلل ء.ا ءازجلاو , ءازجدلجلا

 اوعمجأنييلسملا نأ عم ؛ءا كار كيادعتلا اذه ف لات هنأرابتعاب كلذ« قاكلل اعمال لا كلا هع

 عقب كك رجلا نأ ىلع ةيآلا هذه تلدف ٠ مه ةرخدم ةمايقلا ىف ةمئادلا ةيوقعلا نأ ىلع

 . ةيافكلا هب
 مهيلع ىرجام لك عم نأ د (ءاشي نم ىلع كلذ دعب نم هللا بوتي مث 7 ىلاعت هللا لاق 2

 ليزي نأب مبضعب ىلع بوتي دق ىلاعت هنإ : انباحصأ لاق . مهملع بوتي دق ىلاعت هللا ناف نالذخلا نم

 اذإ «ىرجام مهيلع ىزج نأ دعب مهناف هانعم : ىضاقلا لاق . مالسالا هيف قلخيو رفكلا هبلق نع

 لدي هرهاظ (هللا بوتي مث) ىلاعتهلوق نال فيعض اذهو « مهتب وت لبقي ىلاعتهللا ناف اوباتوا وئاكقأ
 ةروسىف روكذموىنعملا اذه ىف مالكلا مامتو ىلاعت هللا لبق نممهل تاصحاه:إ ةبوتلا كلت نأ ىلع
 لمعو نمآ نمل ميحر ؛ بات نمل روفغ ىأ ( (ميحر روفغ هتلاو) لاق مث > لل للا 2( هلوق ىف ةّرقبلا
 . ملعأ هللاو . احلاص

 مهماع دعب مارحلا دجسملا اويرقي الف سجن نوكرشملا امإ اونمآ نيذلا اهمأاي ) ىلاعت هلوق

  ميكح ماع هللانإ ءاشنإ هلضف نم هللا مكينخي فوسف ةليع متفخ نإو اذه



 ةيالاعنينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هتئيكس هللأ 0 0 اب

 يملا نمانكر هديب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نصا 1 ,افيع زوم اوه نيخ كول

 لو  ىلاعت هللا مبمزه ىتح اليلك مثهدحو « أربدم مثرمأ لاز اسف «هوجولا تهاشد» لاقو |
 ىلع هتنيكس هللالزنأ مث) هلوق كلذف ؛ بارتاا كلذ نم هانيع تاللتما دقو الإ دحأ ذهوب مهنم قبب

 (نينمؤأأ ّلعو هلوسر

 ركذ هللا نم الإ ناكام رصنلا بجوأ ىذلا نأو . عفنتال ةرثكلا نأ نيب امل ىلاعت هنأ ملعاو

 ةنمآلا بجويو « سفنلاو بلقلا هيلا .ركسيام ةنيكسلاو « ةنيكسلا لازنإ : اهدحأ : ةثالث ارومأ
 0500 | 11 كل م هليل ةدفاخ اذإ نإ لا نأ ادق ةراعتسالا هجنو نظأ و . ةتئنامطلاو

 . نمالا نع ةنانك ةنيكسلا ظفل لعج نوكسلل امجوم نماللا ناك ابلف ءتبثو

 فوقوملعفلا نأ ىلع لدي (نينمؤملاىِلعو هلوسر ىلع هتنيكس هللالزنأ م) ىلاعتهلوق نأ ملعاو

 "للا هللا لق نم لإ لست عادلا ل وصخ نأ لع لدنو م 5

 مرجالف « مهمولقف تابثلاو نوكسلا ةيعادلصحت مل موقلا مازمنا لاحنأو هف : لوألا ناي

 ةيعاد نع ةرابع ىه ىتلا ةنيكسلا تلصح املو . اومزهناو موقلارف لب « تابثلاو 10 | 5

 اذه لدف . اونكسو هدنع اوتبثو « مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىلإ اوعجر تابثلاو نوكسلا

 . ةيعادلا لوطح ىلع فوقوم لعفلا لوصح نأ ىلع

 . حيرص وهف ىلاعت هللا نم ةيعادلا كلت لوصح نأ وهو : ىناثلا نايب امأو

 ناكاولا هنأ وهوا ةللاع كلذ انطَي) كقعلااو (هلوسر ىلع هتنيكس هللا لزنأ مثال ىلاعت هلوق

 . لساستلا مزاو رخآ عاد لوصح ىلع فقوتل ؛ دبعلا ةهج ىرم بلقلا ىف ىعادلا كلذ لوصح

 «ءالاخ ووو

 َكَّلَذ :ى هللا هلعف ىذلا قالا ضالا وه اذه نأ ملعاو (اهورت لادونج ل زنأوإ ىلاعت لاق مث

 وه ام ةكئالملا ةدع ىلع لدي ام رهاظلا ف سيلو « ةكئالملا لازنإ دارملا نأ فالخالو « مويلا

 ركذامتإ هلعلو . ةكئالملا نم فال آ ةسمخن هيبن هتللادمأ :ريبج نب ديعس لاقو « ردب ةصق ىف روك ذم

 نين> موي نيكل اذ ناك رج نوب لينا نب ديعس لاقو « ردب موب ىلع اسايق ددعلا اذه

 ضيب لاجر اناقلت «ءابهشلا ةلغبلا بحاصملا انيبتنا الف , مهقوسن انلعج نيملسملا انفشك امل : لاق

 يا 1 ل ردات اصر أ و !انفاتك ]اري كارد انفجر لير اناوجاولا كفاش اولاغف ناسخ وتجولا

 نم مهنمو اولتاق مهنأ ىلع لدت بيسملا نىديعس نع اهانلقن ىتلا ةياورلاو ؟ مويلا كلذ اولتاق له

 ةنسملا رطاوخلا ءاقلا وهف مويلا اذه ىف ملوزن ةدئاف امأو . ردب موي الإ اولتاق ام ةكئالملا نإ لاق

 . نينمؤملا بولق يف



 ١" 2 ةيآلا ءائيش منع نفت لفك رثك كتبعأ ذإ نينح مويو» ىلاعت هلوق

 نم اهعانتماو . اهفقاومو امتاماقم برحلا نطاوم : اذه ىلعف ءىمال ناسنالا هب ماقأ عضوم لك

 :لاقيو . هللالوسر تاوزغ ةريثكلا نطاوملاو ؛دحاو اهيلع تأي مل ةْغّيَص ىلع عمج هناأل فرصلا

 هل بلاغ الف هللا هرصن نمو . نينمؤملا رصن ىذلا وه هنأب ىلاعت هللا مهدلعأف . انطوم نونامث اهنإ

 لاح نطاوملا كللت ةلمج نمنينح موي اوركذاو ىأ (مك«رثك مكبِيأ ذإ نينح مويورإل لاق م“

 . مكرثك مبعأا»

 ؛ ناضهررومش نم مايأ تيقب دقو : ك٠ لسوهيلع هللاىلص هللا لوسر حتفاملل «ةثلاثلا ةلأسملا)

 مسوهيلعهللا لص هللا ل وسرركسع ددعفف اوفلتخاو . فيقثو نزاوه لاتقل نينحىلإ اهجوتم جرخ

 فال ]7 ةرّثع افلأ رثع ىتا | وناك : دداتق لاقو , اقل رثع ةنس | وناك : ساع نأ نع ءاطغ لاش

 اددعاوناكف ةلمجلابو . فال ةرشع اوناك : ىلكلا لاقو . ءاقلطلا نم ناقلأ بع 1 اورضخ نذل

 مويلا بلغن نا : نيماملا نم لجر لاق اوقتلا املف « فال 1ةعبرأ فيقثو نزاوه ناكو « نريثك

 (م«رثك كتبعأ ذإ) هلوق نم دارها ىهو ملسو هيلع هللا لص هلال وسر تءاس ةملكلا هذهف « ةلق نم

 1 ١ ةءاكلاهذه دانسإو . ركب وبأ الق ليقو « ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر احلق هنإ ليقو
 نع باقلا عطقتنم هللا 0 نك 11 ناك دج ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 « اهبابسأو ايندلا

 مكنع نغت ملف) هلوةف ةجاحلا عفديام ءاطعإ ءانغالا ىنعمو 4«/ائيش مكنع نغت ملف ) ىلاعت لاق مث

 نويلغيال مهنأ مبملعأىلاعت هللا نأ مالكلا اذهنمدوصقملاو . ؟كتجاح عفدي ائيش مكطعت م ىأ (ائيش

 مكيلع تقاضو) هلوقو . نيمزهنم اوراص مهترثكب اوبحيأ الف هللا رصنب نويلغي امنإو ٠ مهترثكب

 هانعمو ؛ امحرب ىأ (تبحر امي) هلوقف : ةباحروابحر بحري بحر لاقي (تبحر امب ضرآألا
 يلع تقاضفوخلا نم ؟كقحلا ام ةدشل مكنأ : ىنعملاو ءردصملا ةلزنمب لعفلاعمانهه «افد اهبحر عم

 ايلفتامر نزاوهتناك: بزاع نب ءاربلا لاق. كودعنع مرا رفل حلصي اعضومابف اودجب ملف ضراألا

 لص هللا لوسر نع نويلسملا فشكناو ماهسلاب انولبقتساف متانغلا ىلع انببك و اوفشكنا مهلع انلمح

 ىذلاو : ءاربلا لاق . ثرحلا نب نايفسوبأو . بلطملادبع نب سابعلا الإ هعمقبي لو ؛ ملسو هيلع هللا
 (باكراب ج1 نافتلاوبأ وردتي أ ناو :.لاق' ءاظقمارط ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلوام وهالإ هلإال

 ضكرب قفطو «بلطملا دبع نبا انأ ؛ بذك ال ىنلا انأ» لوقي وهو هتباد ماجلب ذآ ساعلاو

 ناكو « راصنالاو نيرجاهملا دان : سابعلل لاق مث , ءايهش هتلغب تناكو « ىلاب,ال رافكلا وح هتلغب
 ءاخا؛ةرقللا!ةزوس. باحصأاب::.ةرجشلا بامضأاي هللا دابعاي ئداتي لسسعخ ءاتيص الجر سابعلا



 ةيآلا (ةريثك نطاوم ىف هّللأ د دقل» لاعت هلوق "92
 بيبي سسسسسسس77سب7لالالااللا ل م م رس ساما

 0 ل 7 هرتاوه مر ع 0 هل هم هذ ا ال حس 5

 2 00 20 32 0 - 9 همّ 6م رز ع 60 دا سارا سل | ت6 نع ةاإاع 2

 0 1 نو يضل لع هلو-رلع هيك 5 أ "

 هلا ا نك را ريل ار نر

 نم ىلع كذ# لعل نم هّنيأ تو 3 «لكو نيرفاكلا دارج كام اورعك

 مى 05 2 ما 1ك

 «؟17/ ميح ر روفغ هللاو اقل

 ًائيش مكنع نغترف كترثك معبأ ذإ 1 0 كرصن دقل) ىلاعت هلوق

 يقر وسر ىلع هتنيكس هللا لزنأ مث نيربده مت 0 تبحر امب ضرأآلا كيلع تقاضو

 ىلع كلذدعب نم هللا بوتب 7 * نيرفاكلا ءازج كلذو 0 نيذلا بذعو اهورت مل ًادونج لزنأو

 «محر روفغ هللاو ءاشي نم

 : لئاسم ةيآلا هذه ىفو

 ةطلاذغ نع ضارعالا بحي هنأ ةمدقثملا ةيآلا ف ركحذ ىلاعت هنأ لعا «ىلوألا ةلأسا)

 ؛ نيدلا لاصمل ةياعر « نك اسملاو تاراجتلاو لاومآلا نعو رئاشعلاو ناوخالاو ءانز الا و ءانزلا

 ايندلا كرت رم نأ ىلع لديامركذ , بولقلاو سوفنلا ىلع ادج شي اذه نأ ىلاعت هللا ٍلع املو

 راع نأ كلذر ؛ داتم اذهل لاتعلا تادصو 'ءءاضنأ ايندلا نم هتولطم لإ هل وب هناذ نبدلا لجل

 مهترثكب اوبيأ املف : ةوقلاو ةرثكلاا ةياغ ىف اوناك نيذح ةعقاو ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كلذو ؛ رافكلا ركسع اومزه ىّتح مهاوق هللاىلإ اوعرضت امل مازهنالا لاح ىف مث « نيمزهنم اوراص
 ايندلا ىلع نيدلا جرو هللا عاطأ ىتمو . ايندلاو نيدلا هتاف ايندلا ىلع دمتعاىم ناسنالا نأ لغ 3

 ةعطاقمب هللا مثيمأن يذلا كتلوأل ةيلست اذه ركذ ناكف « هوجولا ندنخأ ىلع ايندلاو نيدلا هللا هأ

 ليبس ىلع ىل 0 ماع مل ًاريبصتو نيدلا ةحلصملجاأل «نك اسملاو لاومالاو ءانبالاو ءابآلا

 ؛هوجولا نسحأ ىلع مهنك | اسمو م ملا وءأو مهب راقأ ىلإ مهلصوي ىلاعت هللافكلذ اولعف نإ مهنأب زمرلا

 ذأ رب رقت اذه
1 

 وهو ؛ نطومعمج نطاوملاو  ةصاخودعلا يلع ةنوعملا:رصنلا : يدحاولا لاق (ةيناثلا ةلأ لا ١)

 . نت ةياغ ىف وهو



 - ةيآلا «نيقسافلا موقلاىد,مال هللاو» ىلاعت هلوق

 (نيقسافلا موقلا ىده.الهللاو هرمأب هللا أي ىتح

 _ رم ةعامج نآل كلذو « ىلوآلا ةيآلا ىف هركذ ىذلا باوجلا هيرقت ى م هانم لأ معا

 انعاطقنا بجوت ةءاربلا هذه نأو ؟ ةيلكلاب مهنم ةءاربلا نكمي فيك « هللا لوسراي اولاق نينمؤملا

 . نيعئاض انءاقبإو « انرايد بارخو انلاومأ 0 ؛ انتراحجت 37 انتريشعو انناوخإو انئابآ نع
 هذه ةياعر تناكنإ هنأركذو « املس نيدلا قبيل ةيويندلاراضملا هذه عيمج لمحت بحي هنأ ىلاعت نيبف

 امب اوصيرتق ؛ هللا ليبسيف ةدهاجما نمو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط نم ىلوأ دنع ةيويندلا ملاصملا

 : ديعولا هتما دو شعملاو؟, ةلجآ وأ اةلجتاع ةبوقعي قاع ةرمأب هلا قى

 ًاضيأ اذهو هتيصعم ىلإ هتعاط نع نيجراخلا ىأ «نيقسافلا موقلا ىدال هللاوإل لاق م“

 عيمج نيبو نيدلا لاصم نم ةدحاو ةحلصم نيب ضراعتلا عقو اذإ هنأ لع لدت ةيآلا هذهو « ديدبت

 ةريشع (؟:ريشعو) هلوق : ىدحاولا لاق . ايندلا ىلعنيدلا 3 للا ٍلع بجو ءايندلا تامهم

 نوقابلاو عمبباب (كتاريشعو) مصاع نع ركبوبأ أرقو ؛هنورشاعي نيذلا مثو « نوندآلا هلهأ لجرلا

 تلق تعج [ذاف « ةريشع هل نيطاخلا نمادجاو لك نآلل,كِلذف,.« عمجاب أرق نولمأ .:بجاولا لع

 شفخاألا نأ كلذ ىوقيو . اهعمج نع ىنغتساو عملا ىلع ةعقاو ةريشعلا لاق درفأ نمو . مكن ار يشع

 لاومأو) هلوقو « رئاشع ىلع امنوءمحب امنإ ؛ تاريشع ىلع ةريشع عمجم برعلا داكتال : لاق

 . باستك الاف ارتقالا (اهومتفرتقا

 ةطلاخم : الوأ : ةعيرأ رومأ هز. رافكلا ةطلاخم ىلإ ةيعادلا روماألا ركذ ىلاغت هنأ ملعاو

 مث جاوزآلاو ناوخالاو ءانباللاو ءابآلا مهو ليصفتلا ىلع فانصأ ةعبرأ مهنم ركذو ؛ براقألا

 لاومالا كاسمإ ىلإ ليملا : اهناثو . ةريشعلا ظفل ىهو « لكلا لوا دجاو ظفلب ةيقبلا كحد

 كش ل و "نك اسملا,ف ةععرلا :اهعبا روع ةراجتلاب لا ومالا, ليصحت ىف ةيعرا:اينلاوو رك

 كلتب لصوتيهنإ مث . ةبارقلا ةطلاخلا ىلإ ةيعادلا بابسالا مظعأن اف ء نسح بيترت بيترتلا اذه نأ

 ريغ ىه ىتلا لاومألا باستك | ىلإ ةطلاخلاب لصوتي هنإ مث . ةلصاخلا لاومألا ءاقبإ ىلإ ةطلاخما

 ركذف « ىنبكسلا لجل تينب ىتلا رودلاو ناطوألا ىف ءانبلا ىف ةبغرلا بتارملا ريخآ ىفو ٠ ةلصاح

 ةياعر نم ريخ نيدلا ةياعر نأ ةرخآلاب نيبو ٠ بجاولا بيترتلا اذه ىلع ءايشالا هذه ىلاعت
 : رومألا هذه ةلح
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 ا هللا ىنأي 0 هليبس ىف دابجو هلوسرو هللا نم

 س6© اس ها 6

 «؟ د نيقسافلا موقلا

 «نوملاظلا مه كئلوأف مكنم موتي نمو . ناميالا

 هلا ناار كو عاطل طا رك وج نركب نأ ةي آلا دكعااركا 3أ عيا داوطمملا نأ معا

 رفاكلالجرلاو ًارفاكه بأ نوكيدق ملسلا لجرلا نإ اولاق نإ : ةهبشلا كلتو « ةنكمريغ رافكلانم

 , عنتمملارذعتملاكهيخأو هيبأو لجرلا نيب ةماتلا ةعطاقملا لوص>و ءابلسم هوخأ وأ هوبأ نوكي دق

 ىلاعت هللا ركذف « رذعتملا عنتمملا قاشلاك« اهب هللا سصأ ىتلا ةءاربلا كات تناككلذك مالا ناكاذإو

 رم لاق هنأ شق ابع نبا نع ىدحاولا لقنو . ةهشلا هذه ليزيل ةيالا هذه

 لاء ناك“ ١ وناك نإ راق لاو ءانآلا 8 ىتح هنامإ هللا لبقي مل رجابي مل نف ةكم ستف لبق

 فيكف . ةكم تف دم تازن امنإ ةروسلا هذه نأ حيحصلا نآل « لكشم اذههنع هللا ىضر فنصملا

 ىلاعت هنأ وهو « هترك ذام لع الوم نوكي نأ ىدنع د ؟ هوركذام ىلع ةيالا هذه لمح نكمي

 نيب ةماتلا ةعطاقملا هذه نكمم فيك اولاق « هياحيإ ىف غلابو نيدعرعللا نعت عراب نعفزوملا ما اكل

 ناودالاو دالوألاو ءابآلا نع عاطقنالا نأ : ىلاعت هللا ركذف , هيخأو همأو هبأ نيبو لجرلا

 دا تللط تا الار (نامذلا] ]ع ركل اوجتشا نإز هلوفوه و «رفكلاا ينسي تحباو

 ناكو « مهتطلاخغ نع ىبن نأ دعب ىلاعت هنإ مث . هتبح بلط هناك . هبحأ ىنعمب . هل بحتسا : لاقي
 ا ماع ركذ « ميرحت ىبن نوكي نأو هيزنت ىبن نوكي نأ لمتحي « ىهنلا ظفل

 رفكلاب اضرلاو ؛ مبكر شب ىضر هنأل مهلثم اكرشم ديري : سابعنب!لاق (نوملاطلا ره كل وأف مكنم

 « ايندلا ىف هببأ نم ءرلا أرب نأ نم عنميال ىبنلا !ذه : ىضاقلا لاق . قف قسفلاب اض 1 5 مك

 تلاع 13 دل ىعقا موو ذاكلا نيد ءاضق نم عنميال ص

 اهاويجا تأ لامقأ 0 مكجاوذأو مناوخإو م "انآ مكؤابآ ناك نإ لق إل ىلاعت هلوق

 اوصيرتف هليبس ىف داهجو هلوسرو هللا نم ميلا بحأ امنوضرت يسرا اهداسك نومشخت ةراجتو



 ١ 0 8 د مءابأ اوذختتال اويل ذل اهمأ اي د ىلاعت هلوق

 00 و ويما نب 3 اوبتما نإ هالو كوخ م 1 اوُدحَتاَل | 7 يذل 3

 < َنوملاَطلا مكن م 0 ل

 نأ ول :] ولاق ءابقفلا نأىرتالأ .ةراشب نكي جينر مولعم ناكول امأ رت لعل

 نيذلاو ؛قتعي ربخلا كلذب ربخأ نم لوأ ة ءرحووف ىدلو مودقب ىديبع نم ىنرشبي نم لاق الجر

 لوصح نعارابخإ نوكي نأدبال (مثرشبي) هلوقف كلذك آلا ناكاذإو . نوةتعيال هدعب نوربخي
 هوفرع دق اهتابيطو اهتاريخو ةنجلاتاذل عيمجو « كلذ لبق اهوفرعام تاداعسلا بتأس م نم ةبت ع

 نع ةراشرةراشبلا هديه زكم نإو ديالف. ةراشب لوص> نع را.خالاو ٠ نآرقلا نم ايندلا ىف

 . همركو هلضفب املالودولا ىلاعت هللا انقزر . ةتبلا اهفصو ىلإ لوقعلا لصتال تاداعس

 هلوق : اهلوأ : رومأ وهو مهرشبي هب ىذلا ءىثلا نيب (ممر ممرشبي) لاق امل ىلاعت هنأ معاو
 هركذام نيرماللا نيذهب دارملا نأ هللا دنع ملعلاو نظأ انأو (ناوضرو) هلوق : اهيناثو (هنم ةحرب)

 نم نال كلذو هللا ءاضقب ايضار دبعلا نوك ةمحرلاو (ةيضرم ةيضار كبر ىلإ ىعجراأ) هلوق ىف

 ىلملا ىلع هرظن ناكنمو .ءالبلاو ةمعناا ىلع ال معنملاو ىلمملا ىلع هرظن ناكةلاحلا هذه هل تاصح

 . ريغتلا نع هزنم معنملاو ىلملا نآل ؛ هلاحريختي مل معنملاو

 ًادبأ ناك سفنلا ىضحمل ًابلاط ناك نم ام ٠ ريختلا نع اهزنم نوكي نإ "بحي هلا نأ قيماخلل

 ىلإ ةذللا نمو « ةحارجلا ىلإ ةحصلا نمو « مغلا ىلإ رورسلا نمو ؛ نزحلا ىلإ حرمنلا نم ريغتلا ىف
 مهبر مثرشبي) هلوقف هللا ءاضقب ًايضار دبعلا ريصيام دنع الإ لصحتال ةماتلا ةمحرلا نأ تبثف ءىلآلا

 ىلاعتهنإ مث . هئاضقب ًايضار هلعحيو «٠ ةلاحلا هذه ريغىلإ تافتلالا هبلق نع ليزي هنأ وه (هنم ةمحرب

 هلوق ىف ناتر رت ذا امم نالال] ناتاه ريصت زاده دتعو نايوصرو) هلو رهو .[1 0

 ىلاعت هنإ مث . ةيحلالا ةيسدقلا ةيلقعلا ةينارونلا ةيناحورلا ةنجلا ىه هذهو (ةيضرم ةيضار)

 مقم معل مف مهل تان + و) هلوق ىهو : ةينامسجلا ةئ+لا ركذ ةسدقملا ةيلاعلا ةنجلا هذه زك نأ دعب

 رجأ هدنع هللا نإ) لاق لاوحألا هذه ركذ املو ؛ بتارملا هذه حرمت قبس دقو (ادبأ ايف نيدلاخ
 ةولخلا نإ" نولوقي انباعحأ نأ ناب لضفلا اذهرتخنلو ؛ لاوحألاهذه مظعتح رش دوصقملاو (مبظع

 ىهو ؛ ةيآلا هذه بابا اذه ىف محلوق ىلع اوجتحاو : ديبأتلا ىلع لديالو : ثكمملا لوط لع لدي

 دواخعا 3 ذدتت كني تلا انا ناكل ديبأتلا ديف دولخلا ناكولو (ادبأ أمف ن.دلاخ) ىلاعت هلوق

 ..نوضإالاهنأتو ا زايكعت

 !ع رفكلا اوبحتسا نإ ءايلوأ مكناوخإو مابآ اوذختنال اونمآ نيذلا اهيأ اي 9 ىلاعت هلوق

 5 رشد #)و



 ةيالا«ناوضرو هنم ةمح رب ممر مثرشبي ) ىلاعت هلوق ١1
 0 سسسسسسسسسسالابببببسععب ب بُ<بب٠ُ>ب>بب“ٌ“ج١ بباا"" 606960000 00: 5773339

 . باوثلا ىف هلوصح بحب ىذلا ميظعتلاو لالجالا هنم دارملا ( ادبأ اهف ن.دلاخ ميقم) هلوقو

 رومأللا نم ىلوآلا ةيترملا : لوقنف نيقاتشملا نيحلا نيف راعلا ةقيب رط ىلع ةيآلا هاف يستر امو

 نأ 9 اننا ١ ةمسن اهنا هنكتلاب حرشي نأ : امهدحأ : نيمسق ىلع عبي ةمعنلاب حرفلا نأ ملعاو

 لوصولا نع كنهذ ري نإو . هفرشو اهب هصخ معنملا نأ ثيح نم لب ىه ثيح نمال اهب حرفي

 اوناكديبعلا رئاسو مظعألا ناطاسلا ةرضح ىف افقاو دبعلا ناكاذإ امف لك اك يملا نزلا ىرفلا" نإ

 حرفلا كلذف اهب هحرف مظع ديبعلا كلوا نحال ةحاطم قاطادلا ل3( ىقارب] ذاف: 6 هتناد اف كرف[

 « مارك "آلا كلذب ةطخ ناطلسلا كلذ نأ بيسب لب.« ةحافتلا كلت لوضح بسب. لصعام ميظعلا

 كللك اذ مل( كرس مهحرف ناك نم مهم (ناوضرو هنم ةمحرب مهبر مثرشبي) ) هلوق 57

 ذئتيحو ةمحرلا كلت هصخ هالوم نآل حرفامناو ؛ ةمحرلا كلب زوفلاب حرفي مل نم مهنمو « ةمحرلا

 نوكي نم مهنف تاجرد اضيأهيف لصحبماقملا اذهنإم“ , ةمحرلا ىطععأ نمي لب ةمحرلاب الهحرف نوكي

 لوملابالإ هحرف نوكيالو ةمحرلا ىسنيف صولخلا ىف لغوتي نم مهنمو ؛ محر هنآل محارلاب هحرف

 قرغتسم ريغ وهف محار 0 ثرح نم قحلاب الوشم مادام دسعلا كل كلَذو 2 دصقملا وه ا

 قحلا رون رحب ىف قرغو قالا نع عطقنا مالا مك 3 اذا ؛ « قلخلا عم ةراتو قا عم ةراث ىل 0 قملاف

 مرش ) هلوق دنع اوفقو نوةقحملاو ؛ ءالألاو ءالملاو . ةمعنلاو ةمقنلاو : ةنح لاو ةبحلا نع لفغو

 كلت ىلإ لصي ل م مهمدو هيلا مهعوجرو هيلع مبليوعتو هب مثرورسو اذهب مهجاهتبا ناكف (مهبر

 راها نأ فر.ءرالف (هنم ةمح رب مهبر مرش هلوق عومجع الإ كيس عنفت اللف ةيلاعلا ةجردلا

 نوكحي نأيه ةيناثلا ةبترملاو . ةمحرلاب ارشبم هنوك عومج# رشبتسيامإ لب ٠ مهبر لوق عامس

 ىه ةيالا هذه فئاطل نم ةيناثلا ةفيطالاو . نيققحلا دنع ةلزاناا ىه ةبترملا هذهو ةمحرلاب هراشبتسا

 ةراشبلا نأ : املوأ . ةماركلاو ةمحرلا نم عاونأ ىلع ةلمتشم ىهو (مهبر مهرشبي) لاق ىلات هنأ

 ناك الف. هلاح ةقئال نوكت نأ بحيدأ لك ةراشب نأ :ىتاثلاو . ناسحالاو ةمحرلاب الإ نوكتال
 اهفصو ..:رع لوقعلازجعت تاريخ ةراشبلا نوكت نأ بجو « نيمرك آلا مرك أوه انهه رشبملا
 هناك ةيبارثلا نه قحشم وهو برلاب انهه هسفن 2 ىلاعت 0 - ثكلاثلاو : اهتعن نع ماهفالا رص اةتنو

 . ةلماك تاداعسو ةيلاع تاريخي كرشبب اه رصحال و اط دحال ىتلا معنلاب ايندلا ىف كابر ىذلا : لاق

 ىلاعت هنأ : سماخلاو . هسفن ىلإ مهفاضأامو ؛ مهيلا هسفن فاضأف (مهبر) لاق ىلاعت هنأ : عبارلاو
 كرادخت نع زانجالا ف. ةرانقبلا نأ ل عمذاسلاو (مهر مرشبب) لاقف هسفن 1 عمرك ذ مدق



 ١ دآلا ةنا كر ادن حرب ممر مرش » ىلاعت هلوق

 صقتناو قيرفتلا كلذ ماد اذاف « ايندلا تاذل نيبو سفنلا نيب قيرفتلاب الإ هل متيال ايندلا بح

 راقحتسا نم دبال هدعب هنإ مث . ةرجحلاب نالصحب صقتنلاو قيرفتلا اذهف ءايندلا بح هقلعت

 ء اهبضفرو اهكرت هسفن ىلع بجو, ثيحب لقاعلا نيع ىف امتروريصو !مياعم ىلع فوقولاو ايندلا

 رقحتسا هنأ الولو ٠ راوبلاو كال هلل لاملاو سفنلا ضيرعت هنأل داسهجلاب مت امنإ كلذو

 قيرفت نم أدتبم نافرعلا نأ وهو نيققحلا ضعب هلاقام متي اذه دنعو ؛ كلذ لعف امل الإو ايندلا

 لالجلا تافص ىلإ رظنلاب الغتشم بلقلا ريصي ةلاحلا هذه لوصح دنع 2 « ضفرو كرتو صقنو

 لالجلاملاعل ادهاشم اديهث ناسنالاريصيف ؛« لاملاو سفنلا لذب لصحب امتدهاشمىفو ؛ ما نك لاو

 اهف مهل تانجو ناوضرو هنم ةمحرب مهبر مرشيز ىلاعت هلوقب هل ادوهشم ةلالجلا رونب افشاكم

 هلوق نم دارملاوهو ؛ دمصلا د>أألا ةرضح ىلإ ءاهتنالا لصحن اذه دنعو (ادبأ اف نيدلاخ ميقم ميعن

 . لوصولا ىف فوقولا قي كانهو (مهمر دنع)

 ادبأ اهيف نيدلاخ ميقم ميعن اهيف مهل تانجو ناوضرو هنم ةمحرب مهر مهرشبي إل ىلاعت لاق مث

 « ميظع رجأ هدنغ هللا نإ

 كرشال اب! اهف انتا لات هنأو.ةللاعلا اج وذل لد عا ونأ لعتلمتشا ةراشالا هذه نأ معاو

 ىلع: ئرخأو نيملكتملا ! قي رظ لع. ةزات اهرشتن :"نكتاو« نوداللاو نرداإلا لإ لانى كالا

 . نيفراعلا ةقيرط

 رمي ةلصاخةزاشيلا كلت. نوك ايفرشأو اهالعأ هوا اعملو ةمارملان + ل وكف لوآلا انآ

 007 (مهل تانجو) هلوقو. هللا لبقنم لالجالاو مظعتلاوه اذهو ؛ ناوضرلاو ةمحرلاب مر

 ميعنلا نآل تاردكملا نع ةصلاخ عفانملا نوك ىلإ ةراشإ (ميعن اهيف) هلوقو ةميظعلا عفانملا لوصح

 ةرابع (ميقم) ل كتانرودكلا- نام نعافوكإلا ةطنلاف هلام ا ون. ةمحنلا و هقلا

 00 : ةم) اطوأ : تارابع ثالثب ابماود نع ربع ىلاعت هنإ ع ةعطقنم ريغ ةمئاد امتوك نع

 نينم ملا ءالؤه رشبي ىلاعت هنأ انركذام عومج نم لصحخل (ادبأ) هلوق : اهثلاثو (اهف نيدلاخ) هلوق

 صيصخت ةدئافو . باوثلا دحوه كلذو « ميظعتلاب ةنورقم ةمئاد ةصلاخ ةعفنمب نيدهاجلا نيرجابملا

 ..ةعقرآلادويقلا هذه نم دحاو لكبسخح ةبئرلاىلاع ةجردلا ل ماك ت اوثلا !ذهنوكي نينم ّوملا ءالٌّوه

 ناوضرو) هلوقو ايندلا تاريخ هنم و ل ا ل

 عفانملا هنم دارملا (تانجو) هلوقو ايندلا ةايحلا ىفممنوك لاح مهنع ايضارولاعت هنوك هنم دارملا (مهل

 ةمعنلا ىف ةغلابم ميعنلا نآل . تاردكملانع ةصلاخمعنلا كلت نوك هنم دارملا (ميعن اهيف محل هلوقو



 ةبالاىهّللا دنع ةجرد مظعأ مهسفنأو مطاومأب» ىلاعت هلوق ١

 ءابآلاب ءادتقالا درج ةراعلاو ةباقسلا ىلع مادقالا نيبو ةجردلا هذه نيب ةبسانم ىأو « ةكئالملا

 اونمآ نيذلا) ىلاعت هلوق ةح نيقيلا ناهربلا اذهب تبثف ؟ ةعمسلاو ةسايرلا بلطاو فالساألاو

 (نوزئافلا مث كئلوأو هللا دنع ةجرد مظعأ مهسفنأو ملا 7 18 راو فاو ل! اهاو

 مهوأل مه ركذ نيع ول هنآل ةراعلاو ةياقسلاب نيلغتشملا نم ةجرد مظعأ لقي مل ىلاعت هنأ ملعاو

 لضفأ مسهنأ ىلع كلذ لد ٠ حوجرملا ركذ كرت املو « مهلا ةبسنلاب تلصح امنإ مهليضف نأ

 نم لكك أو ىلعأ ناسنالل ةليضفو ةداعس لوصح لقعيال هنأل « قالطالا ىلع مهأوس نم لك نم

 . تافصلا هذه

 هتيدوبعف قارغتسالا هللا دنع دبعلا نوك نم دارملا نأ ىلع لدي 4هللا دنعإل هلوق نأ معاو

 تلصح م ةكئالملانأ حولي اذه دنعو : ناكملاو ةهجلا بسحب ةيدنعلا هنم دارملا سيلو ؛ هتعاطو

 ةيرشبلا ةيمدقلا حاورآلا كإذكف (هتدابعنع نوريكتسيال هدنع نمو) هلوق ىف ةيدنعلا ةبقنم مل

 اف لجتو ةلالجلا راونأب تقرشأ « ةينادسجلا تاروذاقلاو ةيندبلا فاصواألا سند نع ترهطت اذإ

 ةقيقح ةدهاشم الإ ةيدبعلا ىف لاكال هناك لب ٠ ةيدنعلا ىلإ ةيدبعلا نم تقرتو لاككلا ملاع ءاوضأ

 (اليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس) لاق كلذلو ؛ ةيدنعلا
 مهفصوىفلاق فيكف « نيرفاكلاو نيملسملا نيب تناك تافصلا هذه نأ متربخأ امل : ليق ناف

 ؟ ةجرد رافكال سيل هنأ عم ةجرد مظعأ كئلوأ

 نم مهسفنأل نوردقي اوناكام بسح ىلع درو اذه نأ لوآلا : هوجو نم هنع باوجلا : اناق

 ةر#ث مأ ريخ كلذأ) هلوقو (نوكرشي امأ ريخ هلآ لق) هلوق هريظنو : هللا دنع ةليضفلاو ةجردلا

 ؛ تافصلا هذهب افوصومنكي مل نملك نم ةجرد مظعأ كتلوأ نأ دارملا نوكي نأ : ىناثلا (موقزلا

 اوساقيال نأ ؤتافصلا هذه. نيفوصوم اوناكام نيذلا نينمؤملا نم لضفأ اوناكامل مهنأ ىلع اهيبنت

 ةراعلاو ةياقسلا لع نم لضفأر جاهملا دهاجلا نمؤملا نأ دارملا نوكي نأ : ثلاثلا . ىلوأ رافكلاىلإ

 امتإو « ري !لامعأنمةراعلاوةياقسلا نأ كشالو . لامعألا هذه لعلامعألا كلتحيجرت هنمدارملاو

 . رثآلا كلذ روهظعنمب تايانجلا مظعأوه ىذلارفكلا مايق نآل رافكتلاقح ىف باوثلل اممماجيإ لطب

 مهنأ ىلاعت نيب هللادنع ةجرد مظعأ ةرجهلاو نامبالاب نيفوصوملا نأ نيب ال ىلاعت هنأ ملعاو

 تعقو ىتاا ةسدقملا ةفيرشلا ةيلاعلا ةجردلاب نوزئافلا ره مهنأ ىنعملاو ؛ رصحلل اذهو نوزئافلا مه
ًّ 

 نأ لقف هفرعو هللاب نمأ نم نآل كلذو . ةيدنعلا ةجرد ىهو (ممر دنع) ىلاعت هلوقب اهماا ةراشالا

 ةلازإو ٠ حورلا رهوج نع ةدقعلا هذه ةلازإ ىلإ لاتحب اذه دنع مث ءايندلا ىلإ اتفتلم هبلق قبب



 ١ ةيآلا هللا ليبسىف اورجاهواونمأ نيذلا» ىلاعت هلوق

 راع هَ

 مظعا ميسو مهلاومأ 0 0 ف 0 0 5 | نبذل

 ناَوْضَرَو هلم خر , مهيد مرش 6000 ا نا

 مك ه2 مال 2 هر ا

 رجا هدنع ع هَل أ اك ايف نيدلاخ «؟١» ميم مي 00 7-0 تام انجو

 20 ميظع

 اوملظ اضيأو . ه-عضوم ريغ ىف ءىثلا عضو نع ةرابع مظلا نآل « نيملاظ اوناكو رفكلاب اوضر

 : نائوألا ةدابعل اعضوم هولعجل « ىلاعت هللا ةدابعل اعضوم نوكتيل هقلخ ىلاعت هناف « مارحلا دجسملا

 . املظ اذه ناكف

 ةجرد مظعأ مهسف أو مهاومأب فات لقيا فاز دعاس اعلا اونمآ نيذلاإ) ىلاعت هلوق

 نيدلاخ ميقم يعن اهيف , تانجو ناوضرو هنم ةمحرب مهبر مهرشبي نوزئافلا م كئلوأو هللا دنع

 « ميظع رجأ هدنع هللا نإ ادبأ اهيف

 قب رط ىلع « مارحلا دجسلا ةرامعو ةياقسلا ىلع . داهجلاو نامبالا ميج رتركذ ىلاعت هنأ معا

 افوصوم ناكن م نإ : لاقف « ةيآآلا هذه ىف حيرصتلا ليبس ىلع حيجرتلا اذه ركذب هعبتأ مث . زمرلا

 تافصلا كلتو . ةراملاو ةياق-لاب فصتا نم هللا دنع ةجرد مظعأ ناك ةعبرألا تافصلا هذهب

 اهتبارولانملاب هنباب لبست ىف اداهللا املاك ب ةرجملا/ايتانو ناكل طواف, هذه ماسالا

 نال ةمفرلاو ةلالجلا ةياغ ىف ةعبرألا تافصلا هذب. نيفوصوملا نإ انلق امتإو « سفنلاب داهجلا

 رفكلاهنعلاز املف حورلا امأ . لاملاو ؛ندبلاو ؛ حورلا : ةثالثرومأ عومجالإ هل سيل ناسنالا

 ببسف لاملاو ندبلا 0 امم ةقئاللا تاداعسلا بتارم ىلإ لصو دف :نامالا هيف لصحو

 كش الو . نالطبلاو كالهلل نيضرعم اراص داهجلاب لاغتشالا ببسبو : ناصقنلا ىف اعقو ةرجهلا

 نم لك أ بوبحمب زوفللالإ هبوب نع ضرعيال ناسنالاو :ناسنالا بوبح لاملاو سفنلا نأ

 ةرخآلا بناج اوحجر امل الإو «لاملاو سفنلانم رهدنع مثأ ناوضرلا بلط نأ الولف « لوألا
 نأ تدف.؛ ىلاعت هلل ةاضرم تلطل لالا و ندقتلا رادهإب 12001 0ك نسل كلا لع

 تاجردبتارم لوأو ةيرشبلا تاجردرخآ ىلإ الصاو ناسنالاراص ةعبرألا تافصلا لوص> دنع



 ةيآلا «مأر ا هل ةرامعو جاحلا ةياقس متاعجأ» ناقل | و كيان

 قيليال كلذو « هللادنع ةجرد ًاضيأ حوجرملا نردد نأ ًافكيأ دكت اذه هو « هللأ دنع ةجرد

 نيدلسملا نيب ترج اهنإ : اولاق نيذلا اعااو ميان ا ماناذإ مالكلا اذه نع بيجنسو نمؤملاب الإ

 وه اذهو هللاب نمأ نم نيبو (هللاب ندآ نبك ) ىلاعت هلوقب موا, هن ىلع اوجتح] دقفؤه ني رذ اكلاو

 نادم روع اكعإ) لاك هلوق 2 انلق لق انإ 3 لوقت 5 مالكلااريرقتو . ىدنع برقالا

 أف . جاحلا قسو مارا دجسملا ريع هنأب « هسفن لئاضف ىلع جتحا سابعلا نأ (هللاب نمآ نم

 : نيه وب هنع هللأ

 كلباك اذإ ةليضفلا تجعوت انمنإ»«دجشملا ةزاع نأ ىلو آلا ةبآلا:ف نيبام ( لوألا هجولا )

 . ةتبلا اهف ةدّئاف الف رفاكلا نع ةرداص تناك اذإ امأ : نمؤملا نع ةرداص

 نأ اهلك ان : لاقي نأ وهو ةنآلا هذه َْق هر 5 لك باو ذاك نم «ىناثلا هجولاو)

 َ هللابنامب ال ا ىلإ ةيسنل اعل الإ 0 ةليمضفلا عاونأنم اع ونبجوب 2 جاحلاقسومار مأ 1ك ه2[ راع

 ةلباقم ىضتقي هنال « أطخ داهجلاو هللاب نامالا ةلباقمىف لامعألا هذهركذ ناكف . ًادجل يلق داهجلاو

 هذه جيرخ ىف هجولا وه اذهف . لطاب هاا ادق فات نيقملا ءىثلاب ادج عيفرلا تكيرخإا نا

 . اهلبق امب ةيآلا هذهل حيحصلا مظنلا لصحت قيرطلا اذمو «ةيآلا

 رمعو قبس رم ناردصم ةراهلاو ةياقسلا : فاشكلا بحاص لاق 4( ة يناثلا ةلأسملا)

 . ةباقولاو ةنايصلاك

 ىضتقي ظفللا رهاظف ؛ لعافلاىلإ ةراشإ (هللاب نمآ نم) هلوقو « لعف ةراعلاو ةياقسلا نأ معاو

 : 1 : نيهجو نم وهو لب وأتلا نم دب الف ؛ لاحم أو تاذلاب ةفصلاو 5 لعافلاب لعفلا هييشا

 ةءارق هيوقي و ؟ هللاب نمآ نك مارحلا دجسملا ةرامعو جاحلا ةياقس لفأ مت ةاعجأ ريدنقتلا لون نأ

 ةياقس مالعجأ ريدقتلا لوقن نأ تالا (مارهلا مل ةرعمعو احلا اق ) ريبزلا نب هللأ كيع

 نكلوز هلوق لإ (مكهوجو اولوت َن أ ربلا سيل ) لاعت هلوق هريظنو 9 هللأب ن هما نامياك احلا

 (هّللاب نمأ نم ربلا

 دجو ةنأز م2 نعو« بييزأ كندي ةياقسلا تناك: ىلاعت هللأ همحر نسحلا لاق 42 ةئلاثلا هل قل 1

 .املاب هنم اورسك اف مكيلع دتشا اذإ لاقو . امالث ءاملاب هنم رسكف اديدش بيبزلا نم هب 57 نين

 حجارلا ىلع هيل 9 وه ند حجارلا 5 ديقي ال امني ةأواسملا قن ناك أ قكلاو (نووتسيال) لاق

 مو نام الل ارقلخ مهناف مهسفنال نوملاظ نيرفاكلا نأ نيبف (نيملاظلا موقلا ىدهال هنلاو) هلو



 ١ ةيآلا «مارخلادجسملا ةزابغلو جاحلا ةياقس متاعجأ» ىلاعتهلوق

 رخآلا مويلاومئابّنمآ مك مار رمل جسما 0 رامعو جاحلا ةباقس .. متاعجأ

 2 َنيِملاظلا 0 ىدال 1 هلا 5 ع نووتسيإل هل لييسم 3 2

 ناك | بحاص ظل : قالا هك وهو : كلاثلاو . لوبقلا لوّصح ىف ةربتعملا دوقلا نم

 مهل امعأب عافتنالا ىف مبعاطإ مسحو ؛.ادتهالا فقاوم نع نيك رشملا دعت هنم دارللا نأ

 ٌءارشلاب لمعلا مهناإ ىلإ اوضو اونمآ نيذلا نأ نيب ىلاعت هناف ؛ امم اورختفاو اهومظعتسا ىتلا

 دال هال اباد جعاول ملاكا ني ةيتاد مل ءادتهالال وص>راص ءال وهف ؛ هللانم ةيشخلا|ملااوضو

 مالكلا اذه ىفو ىلاعت هللا دنع نم ريخلاب مهزوفب نومز<و نودتهم مهنأب نوعطقي نيكرشملا

 . ءاجرلا ىلع ةيشخلا مسيجرت ىف نينمؤملاب فطل هوقو

 دهاجو رخآلا مويلاو هللاب نمآ نك مارحلا دجسملا ةرامعو جاحلا ةياقس ملعجأ) ىلاعت هلوق

 « نيملاظلا موقلا ىدبمال هللاو هللا دنع نووتسيال هللا ليبس َّق

 : لئاسم ةيآلا ف

 هنعتاياورلا ضعب ف سابع نبالاق .ةيآلا لوزنف الاؤقأ نورسفملا ركذ (ىلوألا ةلأسملا))

 داهجلاو , ةرجحلاو « مالسالاب انومتقبس متنك نإ : سابعلا لاق ٠ سابعلل مالكلا ظاغأ امل ًايلع نأ

 ' ,دوملل اولاق نيكرشملا نإ ليقو ؛ ةيآلا هذه تلزنف جاحلا قسنو مارحلا دجسملا رمعن انك دقلف

 . لضفأ متأ ره دوهيلا تلاقف ؟ هباحأو دمع مأ لضفأ نحف ؛ مارحلا دجسملارامعو جاخلا ةاقس نحن

 نوم الأ نو رجابت الأ ى عار تالق سعب هلع اش كرا لئانعلا الام وقنا دلع انعان

 رمعأو هللا تيب جاح قسأ ؟ ةرجهلا نم لضفأ ىف ل ا لاما

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف . انتياقس كرات الإ ىنارأام : لاق ةيآلا هذه تلزناسلف . مارلادجسملا

 : ةحلط لاقف : ىلعو سابعلاو ةبيش نب ةحلط رختفا ليقو «أريخ ايف 3 ناف مكتياقس ىلع اوميقأ»

 مئاقلاو ةياقسلا بحاص انأ : سابعلا لاق . هيف تب تدرأ ولو « هحاتفم ىديب تيبلا بحاص اصانأ

 لصاح هنع هللا ضر فنصملالاق . ةيآلا هذه ىلاعت هللا نان افا كاهلنلا ةليئاق انآ : ىلع لاق . املع

 نيملسلا نيب ترج اهنأ لمتحيو نيملسملا نيب ترج ةلضافم ةيآلا هذه : لاقي نأ لمتح هنأ مالكلا

 ق> ىف ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوقب اوجتحا دقف نيملسملا نيب ترج اهنإ اولاق نيذلا امأ . نيرفاكلاو

 اضيأ حوجرملل نوكي نأ اضيأ يضتقي اذهو (هللا دنع ةجرد مظعأ كئاوأ) نيرجابملا نينمؤملا



 ةيآلا«نيدتهملا نم اونوكي نأىسعف هللاالإ شخ مود ىلاعتهلوق ب

 لغتشيالبجاولانع غرفي ملام ناسنالاو « ةلفان دجسملا ءانبو بجاو ةاكرلا ءاتيإ نآل ًاضيأ يانا

 . دجاسملا ءانبب لغتشي ىل ةاكزال ايدؤم نكي ملام ناسنالا نأ رهاظلا و ةلفانلاب

 هنع هللا ىضر ركب ابأ نأ : لوآلا : هوجو هيفو (هللا الإ شخ ملو) هلوق 4 ةعبارلا ةفصاأو )

 :هييسب هنوذؤي رافكلاو نآرقلا أرقيو هيفىصي ناكو ادجسم هراد باب ىلع مالسالا لوأىف ىنب

 0 1 لدلل يلا ا. نيالإ فاح نإ ىانإ رن ةلاخلا كلت وه. دارملا نوكي نأ لمتحف

 هنم دارملا نوكي نأ لمتحي : ىناثلا . ىلاعت هللا نه فوخلل دجسملا ىنبي هنكلو ماشخن الو مهلا

 بلط درج هينبي هنكسلو « ادجسم ىنبي انالف نإ لاقي نأو ةعمسسلاو ءايرلا لجل ال دجملا ىنبي نأ
 . هللا نيد ةيوقت درجنو ىلاعت هللا ناوضر

 ؟ نيدسفالاو ةبلظلا فاخم دق نمؤملاو (هللا الإ شخ ملو) لاق فيك : لبق ناف

 اًضر لع راتخال نأو ٠ نيدلا باب ىف ىوقتلاو فوخلا ةيشخلا هذه نم دارملا :.انلق

 . هريغ اضر هللا

 تافصلا هذهب افوصوم ناكنم ىأ (هللاب نمآ نم هللا دجاسم رمعي امنإ) لاق ىلاعت هنأ معا

 لخديف ةدابعلا ريغ نع هنوص بحب دجسملا نأ ىلع هيبنت هيفو رصحلا ديفت (امنإ) ةبلكو ةعبرألا

 قاموا ارضا فأول ملسو هيلع هللا لص ىننلا نعو . ايندلا تامهم حالصإو ثيدحلا لوضف هيف

 هلل سيلف « مهوسلاجتال ايندلا بحو ايندلا مهركذ اقلح اهيف نودعقي دجاسملا نوي

 ةالصلاهيلعلاق «شيشحلا ةميهبلا لك أتاك تانسحلا لك أي دجسملا ف ثيدحلا» ثيدحلا ىف و .ةجاح مهب

 ديعل ىبوط اهرامع اف ىراوز نإو دجاسملا ضرالا ىف ىنويب نإ » ىلاعت هللا لاق ؛ مالسلاو

 نمد مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو «هرئاز مركي نأ روزملا لع قخ ىتإب ىف ىقراز مث هتيي ىف رهطت

 ددعسملا" دهاعتب ”لجالا ميأر اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو « ىلاعت هللا هفلأ دجسملا فلأ

 ةكئالملا لزت مل اجارس دجسم ىف جرسأ نم » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعو «ناميالاب هل اودهشاف

 . فاشكلا بحاص ابان ثيداحاللا هذهو « هّووض دجسملا ىف مادام هل نورفغتسي شرعلا ةلمحو

 : هوجو هفاوا (نيدتهملا نم اوتوكي نأ كئلؤأ ىدعف) لاق فاضوالا هذهركذ امل ىلاعتا هنأ مت

 ررآ كاف ىلا ”ةدرتلاو كلا نال اكتمادنركتل تجاو تلا قم (ّىدع) ناورشفملا “لاق”: كولا

 اهإإ تاعاطلا هذهب نوتأي نيذلانإ ىنعملا ناكف ءاجرلا ديفي وهو دابعلا ىلإ عجار انهه (ىسع) ملح

 دبعلا نأ هيف قيقحتلاو (اعمطو افوخ مهبر نوعدي) ىلاعت هلوةل ءادتهالاب زوفلا ءاجر ىلع ام تس

 ديقب لخأ دق هنأ هسفن لع زوجي هنال ء باوثلاب زوفلا ىلع عطقيال لامعالا هذ م نايتالا دنع



 8 ةيالا لكلا مويلاو هّللأو 000 دجاسم رمعي اعد لاك هلوق

 قح ىف دراو مالكاا اذه ناك املو ؛ مهريغال نودلاخ اهيف مه ىأ عملا دف (نوُدلاَغ مه

 رافكللل ءازج رانلا ىف دولخلا لعج ىلاعت هنأ : ىتاثلا . رفاكللالإ لصحال دولخلا نأ تبث ؛ رافكلا

 نأ نيب امل ىلاعت هنإ مث هب رفاكلا ديدهت حمص امل هللا ريخل اتباث محلا اذه ناك ولو « مهرفك ىلع
 انوصوع نؤك .ورأ بحي لمعلا اذهب :لختشلل نأ.نبإم دحسللا هزات لميا ن) هل نقل حالا

 : ةعبرأ تافصب

 دبال هنإانلق امتإو(رخآلا مويلاو هللاب نمأ نم هللا دجاسمرمعي امتإ) هلوق «ىلوألا ةفصلا )

 عنتما « هللاب انمؤم نكي مل اف « هيف هللادبعي ىذلا عضوملا نع ةرابع دجسملا نآل هللاب ناميالا نم

 نال رخآلا مويلاو هللاب انموم نوكي نأ نم ديال هنا انلق ا؛إو « هيف هللا دبعي اعضوم ىبي نأ

 هللا دبعي مل نمو ؛ هللا دبعي مل ةمايقاا ركنأ نف « ةمايقلا ىف ديفت امنإ ىلاعت هللا ةدابعب لاغتشالا

 . ىلاعت هللا ةدابعل ءانب نبي مل

 ؟ هللا لوسرب ناميالا ركذي ملل : ليق ناف
 ايلط هللا ةلاسر عدا: اعز دم نإ : ,نولوك اونا ؟نيكييتللا نأ لوألا ي دس د اا

 نم ىبولطم لوقي هن أك ةوبنلا كرتو ءرخآلا مويلاو هللاب نامبالا ركذ انبهف . كلملاو ةسايرلل

 ةوبناا ركذ فذحو ىلصالا دوصقملا ركذف « داعملاو أدبملاب نامالا الإ سيل ةلاسرلا غيلبت

 ةالصلاو : ةالصلا ركذامل هنأ : ىتاثلا . ردقلا اذهالإ ةلاسرلا نم هل بولطمال هنأ ىلع رافكسلل امنت

 : ثلاثا . ايفاك كلذ ناكةوبناا رك ذىلع ةلمتشم ءايشالاهذهو , دهشتلاو ةماقالاو ناذالاب الإ متتال

 نم قباسلا دوهعملامث , قباسلا دوهعملا ىلإ فرصني ماللاو فلآلاب لحما درفملاو . ةالصلاركذ هنأ

 ةالصلا ركذ ناكف . ٍلسو هيلع هللا ىلص دمع اهب ىنأ ناك ىتلا لامعألا الإ سيل نيململا ند ةالصلا

 . هجولا اذه نم ةوبنلا ىلع اليلد

 ةماقإ دجاسملا ءانب نم .ظعالا دوصقملا نأ هيف ببسااو (ةالصلا ماقأو) هلوق 4 ةيناثلا ةفصلاإ)
 . دجاسملا ءانب ىلع مدقي نأ عنتما تاولصلا بوجوب ارق٠ نكي ملام ناسنالاف « تاولصلا

 (ةاكرلا ىفآو) هلوق 4 ةثلاثلا ةفصلا ١

 ةرامع نم دارملا نأ ىلع لدي هناك دجسملا ةرامع ىف ةاكرلا ءاتياو ةالصلا ةماقإ رابتعا نأ معاو

 لصحتف دجسملا ىف رضحب هناف ةالصلل امقم ناك اذإ ناسنالا نال كلذو : هيف روضحلا دجسملا

 ذخأبلطل نيك اسملاو ءارقفلا فئاوط دجسملا ف رضحبهناف ةاكزللامت وم ناكاذإو : هبدجسملا ةرامع

 اذه ىف ربتعم ةاكزلا ءاتيباف ءانبلا لاصم ىلع ةراملا انلح اذإ امأو . هب دجسملا ةرامع لصحتف ةاكرلا

0 



 ةيآلا«نودلاخ مث رانلا ىفو محل امعأ تطيح كتلوأوا لاعق اهلؤق /

 لزنأ دقو ءاهنم مهعنمو ؛ دجاسملا ميظعت ىل وأألاو ؛ رزعي مل نذاب لخد ناو « ريزعتلا قحتسا ملسم

 قنحلا لاثا نب ةمامن دشو . رافك مهو « دجسملا ىف تيقث دفو ملسو هيلع هللا لسد هللا لوسر

 . رفاك وهو : مارحلا دجسملا ىراوس نم ةيراس 2

 ىنعملاو لاح (نيدهاش) هلوق : جاجزلا لاق ( رفكلاب مهسفنأ ىلع نيدهاش إل ىلاعت هلوق امأ

 هذه ريسفت ىف اوركذو « رفكلاب مهسفنأ ىلع نيدهاش مهنوك لاح دجاسملا اورمعي نأ مهل ناكام

 نآرقلا بيذكتو ناثوالا ةدابعب مهسفنأ ىلع اورقأ مهنا حصألا وهو : لوألا : اهوجو ةداهشلا

 ءايشاللا هذه لكب هسفن ىلع دبشي نف « رفك كلذ لكو « مالسلاو ةالصلا هيلع دمت ةوبن راكناو

 نيرفاكم هنأب مهسفنأ ىلع اودهشمبنا دارملا سيلو « مالا سفن ىف رفك وه امب هسفن ىلع دهشدقف

 لوقيف . تنأ نم هل ليقاذإ ىنارصنلا نأوه . رفكلاب مهسفنأ ىلع مهتداهش ىدسلا لاق : ىناثلا

 امب ررقتي .اهن] هجولا اذهو « نثولا دباع انأ لوقي نثولادباعو ىدومي لوقي ىدوولاو . نارصن

 لعلف نآرقلابو دمع نيدب انرفك نولوقي اوناك مهنم ةالغلا نأ : ىللاثلا ' ليواللا هجولا قادانزكد

 املكو  اهيف هللا انيصع بايب اهيلع فوطنال نولوةي ةارع نوفوطي اوناكمهنأ : عبارلا . كلذ دارملا

 نولوقياوناك مهنا : سماخلا . كرشلاب مهسفنأ ىلع مهتداهشوه اذهف , مانصألل اودجساطوش اوفاط

 ناتل) ١ ماع نبأ نع لق: سداسلا . كلم امإو كلم كل وذ كيرسش الإ كلا كيرش ال كيبل

 لوسر مءاج دقل) ىلاعتهلوةلريسفتلا اذهزاجامتإ و لاق . رذكلاب لوسرلا ىلع نودبشي مهنا دارملا

 ءارجإ رذعت ول هيلا ريصلا زوي امنإو « ةقيقحلا نع لودع هجولا اذه : ىضاقلا لاق (كسفنأ نم

 دحأ أرق ول : لوقأو . زاجلا اذه ىلإ ريصملا رجب مل زئاج كلذ نأ انيب امل امأ . هتقيقح ىلع ظفللا

 اذه حصل ؛ هنم سفنأ ورمعو سيفن ديز : كلوق نه (رفكلاب مهسفنأ ىلع نيدهاش) فلسلا نم

 . رهاظلا نع هيف لودع نم هجولا

 هنأ وهو : باتكلا اذهىف قالا لصفلا وهام : هنم دارملاو 4 مهلامعأ تطبح كئلوأ > لاق مث

 « عئاجلاماعطإو ؛ تاطابرلا ءانبو . نيدلاولا مارك ] لثم ؛ ربلا لامعأ نم لمع مهنع ردص دق ناك نإ

 ءىثل قبب الف ءايشالا هذه باوث ىلع دئاز مرفك باع نال ؛ لطاب كلذ لكف فيضلا مارك !و

 باتتكلا اذهىفمدقت دّمف طابحالا ىف مالكلا امأو . رفكسلاعم ميظعتلاو باوثلا قاقحتسا ىف رثا اب

 . هديعت الف ارارم

 هذمب انباحصأ جيتحاو . رانلا ىف نيدلخم مهنوك ىلا ةراشإو هو «نودلاخ مه رانلا فورإ لاق مث
 رانلافو) هلوق نأ : لوالا : نيهجونم رانلا ىف ادلخم قبيال ةالصلا لهأ نم قسافلا نأ ىلع ةبآلا



 ث/ ةيآلا «هللا دجاسم اورمعي نأ نيكرشبلل ناكامد ىلاعت هلوق

 هذه هزكذاما احل وأق «ةتاكاحة رصانللاو ةطلاخلا :نازكت نأ: كح اقنأف «هوتاج ريغ حالا كانا

 عهتتواعمو مهتطلاخم بجوت ىهو . ةيضرم لاصخو ةديمح تافصب نوفوصوم مهنأ كلذو ءةيآلا

 0 نيا لاق . مارحلا دجسملل نب ماع مهنوك تافصلا كلت ةلمجنمو ؛ مهترصانمو

 لاقو .ىلع هل ظاغأو :محرلا ةعيطقووهللاب هرفكب هوريعف نوملسملا هيلعلبقأ ءردب موي نسال نما

 هللالزنأف « ىتاعلا كفنو . جاحلاٍ سنو . ةبعكلا بجحنو . مارحلادجسملارمعن : لاقف . نساحم ملأ

 (هّلل ادجسماورمعي نأ نيكرشملل ناكام) سابعلا ىلع ادرولاعت
 ساجم رمعي نالف : لاقي اهنايتإ ةرثكو اهموزلب امإ : نامسق دجاسملا ةرامع 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هنأىعملا ناك «قاثلاوه دارملا ناكناف.« ءاننلاَِف ةفورتملا ةراكعلاب امإو'«اهانإ هناسعع رثكا اذإ نلف

 ةدابعلا عضوم دجسملا نآل كلذ هلزحي ملامتاو . دجاسملا ةمرم ىلع مدقي نأ رفاكلل سيل

 ىلاعت هلوقل , كلا ىف سجن رفاكاا اضيأو ؛ همظعيالو هدنيمب رفاكلاو امظعم نوكحي ناك

 رفاكلا ًاضيأو (نيفئاطلل ىبب رهط نأ) ىلاعت هلؤقل بجااو دجانسملا ريهظتو (نيجب نوكردملا اك

 . نيملسملاةدابع داسفىلاىدؤي دقكلدو « دج لل ثي ولت دجسملا ىف هلوخدف « تاساجنلا نم زرتحال

 بحاص رفاكلاريصي نأ زوجي الو : نيملسملا لع ماعنالا ىرجم ىرحجيدجسملا ةمرمىلع همادقإ اضيأو

 !: نينللملا :[2هللا

 نوقابلاو , دحاولا ىلع (هّللا دجسم اورمعي نأ) ورم وبأو ريثك نبا أرق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 أرق نم ةجحو .. مالا دسم لا ةزانع'هلوقو ..ورمع ىنأو ريثك نبا ةجح عما ىلع (هللا دجاسم

 دجاسملا ةلبق هنالل . دجاسم : ليق امتإو . مارحلا دجسملا داري نأ : لوألا : هوجو عم ظفل ىلع

 اذرمعا نأ نيككرشللا قاكاق) لام نأ : قاتللاو: دجاشلا عيمج صاعك هرماعف ؛ اهمامإو اهلك

 اكلك مالا ناكاذإ ل0 نا حاسم نم ايش أورمعي نأ نيك رشسلل ناكام : هانعم (هللا د

 لاق : كلاثلا . اهمظعأو دجاسملا قرشأ وه:ىذلا مارحلا دجسملا ةزامع نم اونكمبال نأ لوأف

 عما ناكم دحاولا عضو امأ . دحاولا ناكم عمجاو عما ناكم دحاولا نوعضي دق برعلا : ءارفلا

 هنأ عم كولملا سلاحي نالف موقف . دحاولا ناكم عما عضو امأو . مردلا ريثك نالف موق ىنف

 مارا دجسملا نم ةعقب لكف ٠ دوجسلا عضوم د عبارلا ل عم الإ ساجبال

 . دجسم ىهف

 دجسم ةرامع ىرم نوعونمم رافكلا نأ ىلع تلد : ىدحاولا لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 نذإ ريغب لخدنإو « دجاسملا لوخدنع عنمب و هتيصولبقت ملام ىصوأ ولو : نيملسملا دجاسم نم



 ةيآلا «هللأ دجاسمأو رمعي 3 0 لا ناكام» ىلاعت هلوق 7

 رْفَكْلاِب مهسف 6 ّلَع َنِدهاَش هلا َدجاَسماو رمعي نأ نيكرشملل 0

 هلا 3 ل ا ١ َنودلاَخ مه هر انلا فو ملامح د ادق درا

 ىسيعف هللاالإ شح و هم دوما مَ رحال كيلا تانانمل نم
 200 رايد | 221
 «1هب نيدتيملا نم اون وكمينا كئلوا

 اوذختي ملو) هلوق : ىناثاو . هانيبام دوصقلانأالإ هركذامرهوب 0 لعاو
 دهاجب دق دهاجما نأ طرشلا اذه ركذ نم دوصقملاو (ةجيلو نينمؤملاالو هلوسرالو هللا نود نم

 هلوسرو هللاز ود نم ةجيلولا ذختيىذلاوهو  هرهاظفالخهنطاب ؛ افانمز وكي لياصاخ نوكبالو

 ددوتلاو ءايرلاو قافنلا نع ايلاخ ص الخالاعم داهجلاب اوتأ اذإالإ مبكرتيال هنأىلاعتنيبف « نينمؤملاو

 سفن لاتقاا باحيإ نم ضرغلا سيل هنأ ناب دوصقملاو . نيدلا ةقيرط فلاخام لاطبإورافكلا ىلإ

 لذي هب رهظيل « هفيلكتو همكحملو لجو زع هللا سمأل ادايقنا هب لي نأ ضرغلالب ؛ طقف لاتقلا

 رئاسل لاتقلا ىلع مادقالا امأو ٠ عافتنالا هب لصح ذئنيخ ىلاعت هللا ناوضر بلط ىف لاملاو سفنلا

 . الصأ ديفيالا مم كاذف ضارغالا

 كا هلع عال الغ 2 رغأو مهتاينب ملاع ىأ (نولمعت امب ريبخ هللاو ل لاق 6

 هللا نإ : امهنع هللا ىضر سابع نا لاق . بلقلا ةياعرو ةينلا ره ف غلاب 1 نأ ناتنالا ىلع بجيف

 اولاقنيذلا نإ) لاق ام ةماقتسالاهةلخنم هللا ديربامتإو «رهاظلا فالخ نطابلا نوكي نأ ىحرل

 نينمؤملا لاو م زيمو هريغ ند قفان أ نيمث لاتقلا ضرف املو : لاق (اوماقتسا هّللأ 65

 : ميداعي نم

 كئلوأ رفكلاب مهسنفنأ ىلع نيدهاش هللا دجاسم اورمعي نأ نيكر شلل ناك امل ىلاعت هلوق

 ماقأو رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم هللا دجاسم رمعي امتإ نودلاخ مه رانلا ىفو مهلامعأ تطبح

 (نيدتهملا نم اونوكي نأ كئلوأ ىسعف هللا الإ شخ لو ةاكرلا ىف آو ةالصلا

 5 لئاتم ةيآلا َّق

 كلذ بام<إ ىف غلابو رافكلا نع ةءاربلا ركذب ةروسلا أدب ىلاعت أ معا «ىوألا ةلأسملا )

 اهب اوجتحا اهيش مهنعىكح ىلاعت هنإ مث « ةءاربلا كلت بجويام مهحابقو موحاضف عا اراد 1 ذر



 6 ةيآلا 0 نأ مدسح مأد لا هلوق

 يه س9 عهرثو الس هو

 نم اودي و نم اودهاج ندا هللا لع 8 كرت نأ م

 ل ياخ 62 تيس ا لا "تس 2

 «15» نولمعت ا ناو ةجيلو َنيِنمْوُملا اَلَوهلَوُسَر الو هللا نود

 فرك م «اندلا بلطي لاما سفنلل وينال كال اذه لوصحلا دبا نأ بل ئدق دكا
 , امتاوهشو اهتاذل ىف ةدئاف الو ايندلل لصاحال كلاملا مظعأوه ىذلا كلملا اذه لوصح دنع نأ

 ةسنخلا عفانملا ىلإ ىضفي ةلتاقملا لوصح نأ تبثف ءانزو اهل ميقيالو ايندلا نع بلقلا ضرعي ذتيخ
 ىلع) لاقامإ و « ةلئاقملاكلتب ةقلعتم ةبوتلا تناكف ؛ ةبوتلا بجوياطوصح مفانملا كلتو ةروكذملا

 ايندلا نع بلقلا ضايقنال ايبسريصي دق ناسنالا ىلع اهماوبأ حاتفناو ايندلا نادجو نآل (ءاشي نم

 الع كلابتو اهف.ناسنالا قارغتسال اببس ريصي دقو « ٍريلا هب دازأ رم ق> ىف كلذو

 هللا بوتيو) لاق هانركذ ىذلا هجولا ىلع رمآلا فاتخا ابلف « هللا ليبس نع اهببسب هعاطقناو

 (ءاشي نم ىلع
 هلاعفأ و هماكحأ ىف بيصم (ميكح) هتوكلمو هكلمىفلعفيو لمعي !ملكب ىأ «(ميلعهتلاو ل لاق مأ

 هللا نود نم اوذختي ملو مكنم اودهاج نيذلا هللا ملءياملو اوكرتت نأ متبسح مأ ١ ىلاعت هلوق

 «نولمعت امب ريبخ هللاو ةجيلو نينمؤملا الو هلوسرالو
 ناي يوم ةيآلا مده نو وشتاء داهللا ف ةيعرن كناك هنت تاكا معا

 : لئاسم هيفو « بيغرتلا ىف

 هيديرأ ولو ٠ مالكلا طسوتي ىذلا ماهفتسالا نم (مأ) هلوق : ءارفلا لاق (ىلو آلا ةلأسملا)

 . اموأ فلألاب ناكل ادتبالا

 جولولانم هلصأو ةجيلو وهف هنمسيل ءىشف هتلخدأ ءىثلك: ةديبعوبأ لاق 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 لاق. لخد نم ةليخدلاكلجو نم ةليعف ةجيلولاف « ةجيلو مهنم سيلو موقلا ىف نوكي ىذلا لخادلاف

 . عمجاو د>اولل ىتجيلو مثو ىجيلو وه لاقي : ىدحاولا
 نع صلختي ال ةعقاولا هذ ه ىف فاكملا نأ نايب ةبآلا نم دوصقملا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 هنم دارهاو ملعلاركذو « ةكنم اودهاج نيذلا هللا ملعي نأ : لوألا : نيرمأ لوصح دنع الإ باقعلا

 دنع دوجولا مولعم همزلي ءىثلا دوجو ناك امتا هنأ الإ مهنع داهجلا ردصي نأ دارملاو ٠ مولعملا

 هنأ ىلع ةيآلا هذه محلا ب ماشه جتحاو 0 هدا نع ةيانك هدوجوب هللا مع لعج 2 ؛ هللأ

 . هدوجو لاح الإ ءىثلا ملعيال ىلاعت



 ةبالا «ءاشي نمىلعهللابوتيو مهولق ظيغ بهذي و»ىلاعتهلوق 4

 ىلاعت هللا اهركذ ىبأا ةسزخلا مفانملاىه هذهف (مهبولق ظيغ بهذيو) هلوق نيبو (نينمؤم موق رودص

 زاثاا كردو ىئشآلا ىهو . ةيبضغلا ةوقلا نم ةئشاناا ىعاودلا نيكست ىلإ عجرتاهلكو ؛ لاتقاا اذهىف

 برعلانآل كلذو . براششملاو معاطملاب زوفلاو لاومألا نادجو اهيفىلاعتركذي مو ؛ ظيغلا ةلاذإو

 . ثحابمانهه قب ٠ مهعابطب ةقثال اهنوكل ىناعملا هذه ىف مهبغرف . ةفنآلاو ةيملا ىلع اولبجموق

 ةعقاولا كلت ىف ىرج ىذلا نال ؛ كم مدتفل ةبسانم فاصوأألا هذه نأ (لوآلا ثحبلاإل

 ..هيف.ةدراو ةيآلا : لاقي.نأ زاج عملا اذطو.. لاو>األا هذهللك اشم

 دقو ؛لاوحألا هذه لوصح نع ربخأ ىلاعت هنال ةزجعملا ىلع ةلاد ةيآلا (ىناثا ثحبلا)

 «1رم لفلان ارابجتالا و نفتعلا لع نايل كلذ ن وكيف” راخاألا هال ةقفاؤ#تلعقو

 . ًايقيقحأن اميإ ىلاعت هللا لع ىف نينمؤم ةباحصلا نوك ىلع لدت ةبآلا هذه 4( ثلاثلا ثحبلا)

 ةديدشلا ةبغرلا نمو « نيدلا لجألل ةيملا نمو , بضغلا نم ةءولمم تناك ممولق نأ ىلع لدن اهنأل

 . نينمؤملا بولق ىفالإ لصحتال لاو>إلا هذهو ؛ مالسالا نيد ولع ىف

 مهتفص ىفلاقىلاعتهناف « ةفأرلاو ةمحرلابنيفوصوم موك ىنن.ال كلذب مهل هللا فصو نأ معاو

 (مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ) اضيأ لاقو (نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا يلع ةلذأ)

 فانئتسالال يبس ىلع روكذم اذه : جاجزلاو ءارفلا لاق (ءاشي نم ىلع هللا بوتيورإل لاق مث

 ءازج هلعج نكميال (ءاشي نم ىلع هللا بوتيو) هلوق نآل (ممولتاق) هلوقا اباوج نوكي نأ نكمي الو
 لاقف فت أتسامث ءانبه مالكلامتو (كبلق ىلع مح هللا اشي ناف) هريظنو اولاق . رافكلا عم مهتلتاقم

 :هوجو نم هنايبو « ةلتاقملا كلتل ءازج ةبوتلا هذه لعج نكمي لاق نم سانلا نمو(لطابلا هللاسميو)

 اذاف . مصآلا هيلا بهذام ىلع مهضعب ىلع كلذ قش امبرف ٠ ةلتاقملاب مثرمأ امل ىلاعت هنأ : لوآلا

 لوضع نأ ىاثلا 1 ةليهاركللا كلت نع ةبوتلا ىرج ايزاج' لمعلا كلذ راض 'ةلتاقملا لع" اَومدقأ

 ةبوتلا ىلإ هل ايعاد كلذ ريصينأ دعبي مل هللا معن ىلاوتدهاش اذإ دبعلاو « ميظع ماعنإ رفظلاو ةرصنلا

 تناكو معنلاو لاومألا ترثكو حتفلاو رفظلاو رصنلا لصح اذإ هنأ : ثلاثلا ٠ بونذلا عيمج نم

 ريصيف « لالح قيرطب امليصحت نكمي هاجلاو لاملا لوص> دنع ناف ؛ مارهلا قيرطلاب بلطت هتاذل

 ليملا ةديدش سفنلا نإ مهضعب لاق : عبارلا . هوجولا هذهنم ةبوتلا ىلإ ايعاد هاجلاو لاملا ةارثكا

 ةريقحامتاذ|نأ فرع اريخدب هللا دارأو ناسنالا ىلع ايندلا باوبأ تحتفتنا اذاف « اهتاذلو ايندلا ىلإ

 اذهو ءايندلا نع سفنلا ضايقنال اببس كلذ ريصيف . هنيع ىف ةريقح ايندلا ريصت ذنيخ , ةريسي

 ىغبني ال اكلم يل به) مالسلا هيلع ناملسنع ةياكح يلاعت هلوق ريسفت ىف ةروكذملا هوجولا دحأ وه



 1 ةيآلا «نينهؤم موقرودص فشيو مهلع كرصنيو» ىلاعت هلوق

 نعليو رافكلا ةنسلأ لع هءايبنأ بذكحي هنإ لاقي نأ زاجلو « نيرفاكلا ىديأب نيئمؤملا بذعي

 قاخي مل ىلاعت هنأ ملع « ةربجملا دنع كلذ رجيملابلف ؛ كلذل قلاخ ىلاعت هنآل  مهتنسلأ ىلع نينمؤملا

 ؛ هفاطلأو هرمأب لصح هنأشيح نم عسوتلا ليبس ىلع هسفن ىلإ هانركذام بسن امنإو دابعلا لامعأ
 انيلع هومتمزلأ ىذلا امأ : اولاقف هنع انباحأ باجأو : ريسفتلا اذهب هيلا تاعاطلا عيمج فيضي اك

 لوقتالانإ مث . ماسجألا عيمب قااخلاوه ىلاعت هنأ لعن انأ اء ناسللاب هلوقنال انأالإ كلذك ىالاف

 نأ لع انقفاوتانأ ًاضيأو . انهه اذكف « ناديدلاو سفاتخلا نوكمايو «٠ تارذعلاو لاوبألا قلاخاي

 لبسماي : لاقي نأز وجال مث . هريسيتو ىلاعت هللا رادقأب تلصح امنإ حعابقلا رئاسو طاوللاو انزلا

 فرصاذه لوقتنف رادقألا نذإ داراانإ هلوقامأ ء انه اذكف ء اهنع عناوملاعفادايو ؛ طاوالاو انزلا

 لعفلا نراف « انهه انيناج نم رهاقلا ليلدلاو « رهاق ليلدل الإ زو<ال كلذو « هرهاظنع مالكلل

 هلوق : اهناثو . ىلاعت هللا نم الإ سيل ةيعادلا كالت لوصحو « ةلصاخلا ةيعادلا دنعالإ ردصيال

 ىديأ ىف نيروهقم مهسفنأ اودهاش ثيح ناوحلاو لذلا نم مهب لزنيام : هانعم (مزخو) ىلاعت

 نأ ىلع لدي اذهو ؛ مهايإ مكلتق دعب ىأ (ممزخيو) هلوق : ىدحاولا لاق . نينيهم نيليلذ نينمؤملا

 : اهثلاثو . ايندلا ف عقاو ءازخالا نأ انيب امل فيعضاذهو ؛ ةرخآلاف مهب عقوامإ ءازخالا اذه

 لصح دقف نيروهقم مهنوك ببسب ؛ شط ىزخلا لصح امل هنأ ىندملاو (مهلع عرصنيو) ىلاعت هلوق

 . نيرهاق ممنوك ببسب نيماسملل رصنلا

 : اعيعركنلانا هداف تاك رتل اذهل لت ام زاشلم عراللا تلا ذل 2 نارام ناي

 نأ الإ ؛ نينءؤملا ةهج نم رمل ىزخلا لصحي نأ لمتحما نه هنآل ؛ كاذكرمآلا سيل : لوقنف
 رصنلا اذهب نوعفتني مهنأ ىلع لد (مهيلع 3 رصنيو) لاق املف رخآ بيسب ةفآ مهل لصحي نينمؤملا

 « اوملسأ ةعازخ نأ انركذ دقو (نينمؤم موق رودص فشيو) هلوق : اهعبارو . رفظااو حتفلاو

 نأ مولعملا نمو . ركب ىنب نم مرودص هللا شف ؛ مب اولكن ىتح مهملع ركب ىبب شيرق تناعأف
 كلذ ريصيو ؛هبهرورس مظعي هناف هوجولا نسحأ ىلع هنم هللا هنكم مث ء همصخ نم هيذأت لاط نم

 (مهولق ظيغ بهذيو) هلوق : اهسماخو . ةميزعلا تابثو « سفنلا ةوقل ايس

 اذهو . ظيخاا لأ نم ىئشي هنأ هانعم (نينمؤم موق رودص فشيو) هلوق : لوقي نأ لئاقلو

 . راركت (مهولق ظيغ بهذيو) هلوق ناكف : ظيغلا باهذإ نيع وه
 راظتنالا ليق م« راظتنالا ةمحز ىف اوناكف متفلا اذه لوصح مدعو ىلاعت هنأ: كاوطازو

 فشيو) هلوق نيب قرفلا رهظي هجولا اذه ىلعو « راظتنالا ةمحز نم مهرودص ىئشف « رمحألا توملا



 ةيآلا «كيديأب هللامهبذعي مواتاقد ىلاعت هلوق 5

 ص هدم ه 0 هرج نأ ا س26 هدا 6 هه رثا ررروسر_رت

 رودص فشيو مب اع مكرصنيو مزخيو مكيدياب هللا مهبذعي م هوانا

 مخ تس ماا ا رظ طم دا سا م رب م موالح 8 هزت َس هم 8

 لع هللاو 2 نم لع هللا بوتيو مهيواف ظبت بهذي 6« 2 نينمؤم موف
 ب ا

 مكح »١6«

 نينمٌومموقةرودص فشيو مهاع كرصنيو مهزخو مكيديأب هللأ مهمذعل مهولتاقزإ 0

 «مكح ميلع هللاو ءاشي نم ىلع هللا بوتيو مهبولت ظيغ بهذيو

 دحاو لك ءايشأ ةعبس هبيقع ركذ (اموق نولتاقت الأ) ىلوألا ةيآلا ىف لاق امل ىلاعت هنأ لعا

 لاتتقلا كلذ ىفركذو لاتقلاب رمآلا داعأ ةيآلا هذه ىف ىلاعت هنإ م . لاتقلاىلع مهمادقإ بجوي اهنم

 كرا تس ١ اهم فيكف . درفنا اذإ هعقوم مظعي اهنم دحا و لك« دئاوفلا نمعاونأ ةسمخ

 : ثحابم هيفو (مكيديأب هللا مهبذعي) هلوق

 مرا الإ خا افي نإ ر انذلا ىف

 , ثلاث لاومألا مانتغاوىرخأرسآلاو ةراتل:ةلا بيذعتلا اذه نم دارملا نأ (ىناثلا ثحبلا)

 1 0 لك هيف لخديف

 ممذعي) انهه لاق فيكف (مهف نو مذ عيل هللا ناكامو) لاق ىلاعت هنأ : اولاق نإ

 هلوق نم دارملاو , لاصئتسالا باذع (مهيف تنأو مهبذعيل هللا ناكامو) هلوق نم دارملا :انلق

 دك دق لامتتسالا ادع نأ نيالا ند قرفلا و ترا وا لتقل بادغ (مكديأب هن | مهذعي)

 ًاروصقم قبب هنأ رهاظلاف لتقلا باذع امأ ٠ باوثلا ديزا ايس هقح ىف ناكنإو بنذملا ريغ ىلإ

 ريالا نع

 مه.ذعي) هلوقب ىلاعت هلل قواخم دبعلا لعف نأت مه وق ىلع انباحأ جتحا م« ثل !اثلأ ت ثحبلا)

 را لتقلا كلذ نأ ىلع لدي صناارهاظو رساآلاو « لتقلا «٠ بيذعتلا اذه نم دارملا ناف (مكيدبأ

 باجأ . انيهذموانلوق حيرص وهو ؛ دابعلاىديأ ىلع دوجولا ىف هلخدي ىلاعت هنأالإ « ىلاعت هللا لعف

 دنإ : لاك نأ راك تال ىديأب ”اعنكشلا ذا لاكز هنا كاش نأ. زاك ول: لاقف هع قالا
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 نيذلا ىلع لكيلا امإ »ىلاعت هلوق ١

 اذن

 انذر

1١/5 

 //ا١

1/15 

 اما/

05 

1 

 ةيآلا «ءاينغأ مهو كت نذأعيي

 متبلقنا اذإ كلهللاب نوفلحيس»

 ةيآلا «معلإ

 «اقافنوأر فكدشأب ارعالاو

 ذختي نم بارعالا نمو»

 ةيآلا «امرغم قفنيام
 « هللا, نم وي نمبارعآلا نمو»

 نم نواوآلا نوقباسلاو»
 ةيآلا «راصنالاو نيرجامملا

 بارعالا نم ملوح نمو»

 ةيآلا «نوقفانم

 «مهونذياوفرتعاذورخآو»

 مهروطت ةقدص را ومأن مذخو»

 ةيآلا «مهيكذتو

 لبقي وه هللا نأ اوملعي ملأد

 «هدابع نع ةبوتلا

 مكلبعدّللا ىريسفاوامعا لقود

 ةيآلا «هلوسرو

 «هللامم ألن وج منورخآو د

 انجن اذا ققلاوو

 ةيالا « ارفكو ارارض

 ةيآلا «ادبأ هيف مقتالد

 ختم ولا قم ىرتشيا هللاةنإ و

 ةيآلا «مهسفتأ

 هحفص

 ةيآلا «نودبأعلا نويئاتلا»ىلاعتهلوق. «.+

18 

 اني

 اير

 لا

 انس

 الا

0 

 سرهفلا مث

 نأ اونمآ نيذلاوىنلل ناكام» 2

 ةيآلا «نيكرشلل اورفنتسي
 ميه ربإ رافغتسا ناك امود

 ةيآلا «هيبآل

 ديوي امرة لعل ت]ناك اعود
 ةبآلا «ماده ذإ

 ةيآلا «ىنلا لع هللابات دقلد

 0 ل دلال لو
 ل1 هاا وما ندلالجلاو
 نمو ةنيدملا لهال ناكام»

 ةيآلا «بارعألا نم ملوح

 ةريغص ةقفن نوقةفني الود

 ةيآلا «ةريبك الو

 اورغنيل نونمؤملا ناكامود

 ةنآلا «ةفاك

 اولئاق اونمآ نيذلا اهأايد

 ةيآلا «مكتولي نيذلا
 مف ةروس تازنأام اذإو»

 ءاناميإهذههتدازاكي أ لوقي نم

 لك فنودتفيممأنوريالوأ»

 ةيآلا «ةره ماع

 زكا ةروظ تلاولا#ل اةإاوو

 ةيالا «ضعب ىلإ مصعب

 «كسفنأنملوسر مءاجدقلد

 «هللا ىسح لقق اولوت نافد



 35 ىزارلارخفلا ماماللريبكلا ريسفتلا نمر شع سداسلا ءزجلا نس رهف

 ةحفص

 ةءآلا «انب نوصبرت له لق»ىلاعتهلوق

434 

3 

11 

 اناا

 ارا

2 

2 

 عاهزك وأ اًغوط اوقفثأ لق»

 مهنم لبقت نأ مهعنم امود

 ةيآلا «مهتاقفن

 ةيآلا « مملاومأ كبجعت الفد

 ةيآلا «مكنمل مهن هللاب نوفاحي ود

 «تاقدصلا ىفكزءلي نممهنمو»

 «هللا ماَنآ اماوضرمهأولود

 ءارقفلل تاقدصلا امتإد

 ةبآلا كامل

 «ىناا نوذؤي نيذلا مهثمو»

 «؟وضريل كل هللاب نوفلحيد

 ةيآلاهتلادداحي نمهنأ اوملعي أ
 لونت»نأ«نوقفاملا ردو

 ةبآلا «ةروس مهلع

 امن نولوقيل مهلأس نئلود
 ةيالا «بعلنو ضوخن تك

 دع متر فك دق اورذتعتال»

 ةيآلا «مكامإ

 مهضعب تاقفانملا ونوقفانملا»

 ةيآلا «ضعب نم
 «تاقفانملاو نيقفانملاهللادعو»

 «ميلبق نمنيذلا أبنمهتأي أد
 مهضعب تانمؤ اون ونمؤملاو»

 ةبالا «ضعب ءايلوأ

 تا.

 «تانمؤملاو نينم وا هللادع و»ىلاعت هلوق ٠؟

1) 

 نراك

 لاذ

١6 

 وه ١

65 

 ها/ ١

١ 

١04 

 رافكلا هاج ىلا اأو 2

 ةيآلا «نيقفاثملاو
 ةيالا ءاولاقام هللاب نوفل<»

 نم اناا نيل هللا دهاع نمو»

 ةيآلا «هلضف

 «هباولخي هلضف نم رهاثآ اسلفد

 «مهولقف اقافن مهقعأف»

 ةيآلا «نيعوطملانوزملي نيذلا»

 , مطر فتستال وأ مهل رفغتسا»

 فالخ مدعم نوفلخن ا حرف»

 ةيآلا هللا لوسر

 <« مزنمةفئ اط ىلإ هللا ك عج رناف»

 مهنه دحأ ىلع لصت الود

 ةرآلا اذبأ تام

 لَو ملا رومأ كيت لوو

 ةيآلا «مثدالوأ

 هتلانااوتمآن أ ةروستلةنأاذإ وف

 فلاوخلا عماونوكي نأباوضر

 ةيالا «مهبولق ىلع عبطو

 نيذلاو لوسرألا نكلد

 ةيآلا سا اىتخأ

 «بارعالان من ورذعملاءاجو»

 ىلع الو ءافعضلا ىلع سيلد

 ةيآلا «ىضرملا



 انا

 اذ

 رجلا س رهف

 «ميديأ أب هللا مهيذعي مثولت اق ىلاعت هلوق

2 

2 

2 

 ةيآلا « ممولق ظيغ بهذي ود

 ةيآلا ارك نأ مسح مأو

 ا ا ل ل

 ةيآلا «هللأ 0

 د 5
 «رخآلا مويااو هللاب نمآ

 ةيآلا «جاحلا ةياقس ماعجأ»

 ةيالا«اورجاهواونمأ نيذلا»

 ةيالا«هنمةمحر مهم ر مهر شبي »

 ب اونمآن يذلا امأاي»

 ةيالا «ءا ءاوأكتاوخإو كءاب نأ

 « ران أو قا أ ناك نإ لقد

 نطاوم ىف هللا كرصن دقلد»

 ةبالا عةريثك

 ام املا يذلا اهأايد

 ةيآلا سجن نوك رشملا

 هللا, نونم وبال نيذلا اولتاق»

 هال

 «هللا نياريزع دولا تلاقو»

 هللارون اوئفطي نأنوديرب»

 هلوسر لسرأ ىذلا وه»
 «قملا نيدو ىدهلاب

 اريثكنإ اونمآ نيذلا اهمأاي»

 ةبآلا «نابهرلا و رامحالا نم

 ةحفص

 ىزارلارخفلا مامالل ريبكلا ريسفتلا نمر شع سكاكا
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 انا هللا دنع روبشلا ةدع نإد

 ةيآلا «اربش رشع
 «رفكلا ىف ةدايزءىسنا امإ»

 الف اذإ اونمآ نذل« اعأاج»

 ةيالاىهللا ليبس ف اورفنا ل

 «املأاب اذعبذعي اورد

 «هللاهرصن دقفدورصنت الإ»

 لالا .لاقث و افافح | ورغا»

 ارفسو اسرق اضرع ناك ولد

 ةيآلا «كوعيتال ًادصاق

 رم تنذأ ل كنع هللا افعد

 نونمؤي نيذلا كنذأتسال»

 ةيآلا «رخآلا مويلاو هللا
 2 ري دلا كنداتتتا مر

 «رخآلا مويلاو هللابنونمؤيال

 ةيآلا «جورخلا اودارأ ولو»

 مودازام يف اردت رار

 ةيآلا «الايخ الإ

 «لبق نم ةنتفلا اوغَبا دقلد»

 الا كدت لوك نم مهنمو»

 ةيآلا «ىتتفت الو

 « موت ةنسح كبصت نإ»

 بتك ام الإ انبيصي نأ لقد
 ةيآلا «ان] هللا
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 //ا١ا
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 ىزارلارخفلا مامالل ريبكلا ريسفتلا نمر شع سماخلا رجلا س رهف

 ةيالا ءايندلا ةودعلاب متنأ ذإ» ىلاعت هلوق

 «اليلق كمانمىفهتلامهكي ريذإ د

 متيَمل اذإ اونمآ نيذلا اهيأايد

 ةيالا «اوتيثاف ةئف

 الو هلوسرو هللا اوعيطأو»

 ةيآلا «اوعزانت

 اوجرخنيذلاكاونوكتالو»

 ةيآلا «ارطب مثرايد نم

 «مهلامعأن اطيشلا مل نيز ذإو»

 نيذلاو نوقفانملا لوقي ذإ»

 ةيآلا ضرم مهبولق ىف

 نيذلا ىوتي ذإ ىرت ولو»

 ةيآلا «ةكتالملا اورفك

 ةيآلا «مكيديأ تمدقام كلذ»

 ةلالا' ءنوغرفل 7 فادكذ

 ةمعن اريغم كيل هللانأبكلذ»

 ةيآلا «موق ىلع اهمعنأ

 نيذلاهللادنع باودلار شنإ»

 ةيآلا ءاورفك

 اكل نيذلا نيسحب الود

 ةيالا «اوقبس

 «ةوق نم متعطتساام للا ودعأو د

 اه حئجاف لسللا وحنج نإود

 «كوءدخ نأ اودنرب نإو»

 ةيآلا «مهبولق ني فلأو»

0: 

 اهيأاي» ىلاعت هلوق ١و١

 ا

 الكا

 مكر

 سرهفلا م

2 

2 

2 

2 

 «هللأ كبسح ىب

 كنع هللا ففخ نآلاد

 6( ىرس هل ن ركن نأىنل ناكام»

 «<قبس هللا نم باتك الولد

 مكيدي أ ىف نمل لقىنلا اهيأ ايد
 ةنآلا «ىرساللا نم

 «اورجاهو اونمأ نيذلا نإ»

 ا | ندا

 «هللأ لاما اودهاجو

 0 را ل ءارد

 ةيالا «ضرأللا ىف اوحسفو»

 ةيآلا فلوس روهتلانمناذأود

 نم متدهاع نيذلا الإ»

 ةباآلا «نيكرشملا

 «مرحلا رهشالا خلسنا اذافد

 ندا ثلا نم دنجأ تارد

 ةيآلا (ك راجتسا

 «كيلع اوربظي نإو فيك »

 «اليلقانمث هللا تايآباورتشاو

 «ةالصلا اوماقأو اوبات ناف»

 اوثككتن اموق نولتاقت الأ

 ةبآلا «مهنامأ



 ميا 5

 َج ىزارلارخفلا ماماللر يبيكلاريسفتلا نمر شع سماخلا ءزجلا س رهف

 اذإ نيذلا نونمؤملا امنإ»ىلاعتهلوق )0
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 «مهبولق تلجو هللا ركذ

 امتو ةالصلاز وميقي نيذلا»

 ةيالا «نوةفني مانقزر

 اقحان م ملا 3 كئوأد

 ةيآلا «مهبر دنع تاجر درمل

 كتيب نم كبر كجرخأ اجد

 ةيالا «قحلاب
 ىدحإ هللا كدي ذإو»

 ةيآلا ل اهنأ نيتفئاطلا

 باجتساف بر نوثيغتستذاد

 ةيآلا كل
 ب نماعتلا ميشغيذا»

 نيرفاكللنأو هوقوذف كلذ»

 ةيآلا «رانلا باذع

 متيقتلاذا اونمآ نيذلا اهيأايد

 ةيآلا «افحز اورفك نيذلا

 ةيالا «هربدذئموي موي نمو»

 مهلتقهللا نكلو ممولتقت ملفد

 لك نصوم هللا نأو مكلذ»

 «نيرفاكلا

 هللااوعيطأ اونمآنيذلااهسأ اي

 ةيآلا «هلوسرو

 ار مهيف هللأ مع ولو»

 ةيالا6 مهعمسال

 هةهحوهص

 اوبيجتسا اونمآ نيذلا امأاي»ىلاعتهلوق 6
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 ها/ ١

 ا كح

 ةيآلا «لوسرللو هلل
 نءذلا نييصتال ةنتف اوقتاو»

 ةآلا «ةصاخ كم اوءدلظ

 ليلق متنا ذإ أر كدار

 «ضرالا ف نوفعضتسم

 اونوخال اوتمآ نينلا اهيا

 ةيآلا «لوسرلاو هللا

 اوقنت نإ اوثمآ نيذلا اهيأايد

 ةيآلا ءاناقرفكل لعحجب هللا

 اورفك نيذلا كب ركمي ذإو»

 ة.آلا «كرولتتي وز كرتشل

 اولاق انتانآ مهيلع ىلتت اذإو»

 ةيالا عاتعمس دق

 اذه ناكنإ مهللا اولاق ذإو»

 ةيالا «كدنع نم قحلا وه

 تيبلا دنعمهتالصناك امو»

 ةيالا «ةيدصت و ءاكم الإ

 نوقفني اورفك نيذلا نإ»
 «هللا يبس نعاودصيل هل اومأ

 اوهتي نإ اورفك نيذلل لقد

 ةيالا «فلس دقام مح رفغي

 «ةنفن وكت ال ىت> هولتاةود

 .ىثنم متمنغامأ اويلعاو»

 ةيآلاءلوسرللو هسمخ هللنأف



 ب

 ةحفص

 ىزارلارخفلا مامالل ريبكلا ريسفتلا نم ريع سماخلا ءرجلا س رهف

 «باتكللاب نوكسمي نيذل او »ىلاعتهلوق 5:
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 ةيالا«مهقوفلبجلاانقتنذإ ود

 «مدآ ىب نم كبر ذخأذإو»
 كنا ىذا مهلع لتاود

 ةيالا «ابنم خل ناف انتابآ

 ةكلاو اذ هاهنا انش واود

 ةيآلا «ضرألا ىلإ دلخأ
 اوبذك نيذلاموقةلاالثم ءاس»

 ةيآلا «انتايآ
 «ىدترملا وهف هللا دهم نم»

 نم كا ماهجل ناد دك

 ةيآلا «سالاو نجلا

 هداف ئسحلا ءامسآلا هللوو

 ةيآلا «أمم

 : نما دب نأ انقلخ نمود

 انتايآب اوبذك نذلاو»

 ةيآلا « مج ارد دس

 «نيتم ىدبك نإ مل لمأاو

 مهحاصب ام اوركفتي ل وأد

 ةيآلا «ةنج نم

 توكلم ىف اورظني ملوأ»

 ةيآلا «ضراألاو تاومسلا

 «هل ىداه الف هللا للضي نهد

 نايأ هعابلا نع كنولايو

 ةنآلا «اهاس مم

 هحيؤص

 ًاعفن ىسفنل كلمأ ال لقد .ىلاعت هلوق

 /ه

31/ 

 ةيآلا «ًارضالو

 0 مكقلخ ىذلا وه»

 0001 او
 لاكش قاح الام نورك رشبأ»

 ىدملا ىلإ مثوعدت نإو»

 ةيآلا «كوعبتيال

 ةيآلا اهب نشمي لجرأ هلأ
 لرد قالون
 2 افلا ]رن كل تقلا

 «فرعلاب مأو وفعلا ذخو
 ناطلملا ىذا فانغتت ارو
 ةيآلا «هللاب فعتساف غزن
 مبسم اذإ اوقتا نيذلا نإ
 ةيالا «ناطيشلا نم فئاط

 «ىغلافمهنودمي مهناوخإو»

 الول اولاق ةنآب مهتأت مل اذإود

 ةيآلا «اهتيبتجا
 ل1 سان ناقل قرف اذ
 كسفن ف كنر ركذاود

 ةبآلا «ةفيخو اعرضت
 كير دنع نذلا نإد

 «هتدابع نع نوريكتسال

 «لافالا نع كنولأسي»



 هحفص
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 لد“
 ريكلا ريسفتلا نهد ىذارلا رخفلا مامالل

 نيذلا قاتل نع ف رصأسو ىلاعق هل وق

 ةيآلا «ضرالا ىف نوربكتي

 ءاقلو انتايآب اويذك نيذلاو»
 ةيآلا «ةرخأآلا

 هدعل نم ىسوم موف ذخكاو»

 ةيآلا « مهلح ف

 ةيآلا ءاولض دق مهنأ

 هموق ىلإ ىسوم عجر املود
 ةيآلا «افسأ نابضغ

 مهانيسلجعلا اوذختا نيذلا نإ»
 00 « ممر نم بضغ

 ةيآلا اوس اهدعب نم

 ىسوم ا 582 امو»د

 ةيآلا «بضغلا

 نيعبس هموق ىسوم راتخأو»

 ةيالا «انتاقيمل الجر

 ايندلا هده َْق ان تك و

 ا

 ةحفص

 ىنلا لوسرلا نوعبتي نيذلا»ىلاعتهلوق
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 ةيالا ىئآلا

 لوشو كأ,نملتلا اهلا
 ةيآلا «اعيمج كيلا هللا

 تود ةمأىسوم موق نمو»

 ةيآلا «قحلاب
 اطابسأ ةرشع ىتث |مهانعطق ود

 ةيالا ءامأ

 لبق ذإود
 ةيالا «ةيرقلا
 تناك ىلا ةيرقلانعرهأس اود
 ةيآلا «رحبلا ةرضاح

 نوظعت ملمبنم ةمأ تلاقذإو»

 ةيآلا«اموق
 ةيآلاءهباوركذاما ون املف»
 ةيآلا«هنعاومنامعاوتعاسلفد

 «مهيلعنثعبيل كب رنذأتذإ ود

 ا ضرآلا ىف ممانعطقود

 ةيآلا «نوخحلاصلا مهنم

 ةيالا فلخ مدعي نم فاخف»

 هدضعلا دكا



 ةيآلا «مهنامبأ اوثكت اموق نولتاقت الأ» ىلاعت هلوق سوست

 ةكم حتف ىف بيغرت (اهوق نولتاة:الأ) ىلاعت هلوق : لاق هنأ سابع نب ا (ىلاثلا ثحبلا ل

 ةعازخ ىلع ركب نب ليدلا ىنب اوناعأ نيح اشيرق ىنعي « مهدهع ىأ ( ,ماعأ اويكت اموقر كرقر

 لوسر لءفف ؛ ةعازخ رصنيف مهلا ريسي نأ هلوسر هللا ىمأف « مالسلاو ةالصلا هيلعلوسرلا ءافاح

 ؛ مورلاب لقرد دنع نايت رار كمل اووهجت نأ نيانلا سأرو : كلذ ملسو هيلع هللا لص هللا

 تلاقو « تباف ابم ريجتس ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تنب ةمطاف ىلع لخدو ةنيدملا مدقو عج رف

 ايلع بطاخ مث ءددشتف ريع بطاخ م , ىبأف ركب اب أ بطاخف : ايبأف نيسحلاو نسحلا اهنبال كلذ

 للقف . هلييس لخو رهتراجال لوسررلا هزاجأو هضيراجأف هل اضاصم ناكو سالاب ناجتتاف : هج ف

 000 نعم نأ راد لعد نم لاف ءايشربلب لكجاف تيا كيف نايفسا أ, نإ:هللا لوس ران: : ماعلا

 لصحو اديدش ابرض هوب رضو هيلا اوماعف ء نمأ وهف ىراد لخد نم ىدانو ةكم ىلإ داعف ؛ نمآ

 ةروس نال «كلذ هنم دارا نوكي نأز وجال : نسحلا لاقو . سابعنا هلاقام اذبف « كلذدنع متتفلا

 . رابخ الاب الإ فرعيال هلطاب نم بابلا اذه قد زييمتو ؛ ةنسب ةكم حتف دعب تلزن ةءارب
 هلوقل لاتقل اذه اوهرك مهنأ ىلع ةيآلا هذه تلد : مصألا ركب وبأ لاق (ثلاثلا ثحبلا إل

 دق ىلاعتهنإ : ىضاقلا لاق . تايدآلا هذهب ىلاعت هللا مهنمآف (كل هرك وهو لاتقلا يلع بتك ) ىلاعت

 ىلع ضيرحتلا اذه لثم نأ دارأ ناف « هيف ارضقمالو هل اهراكن وكي ال نم بجاولالعف لع ثحب

 لع سا ادب: كلاعت ه١ كح نأ زوج هنالل ::اضيأ حصي مل لاتقلل هرك كانهو الإ عفنيال دابجلا

 . عمي ناكضيرحتلا اذهالول ىذلا ه ركلا لصحبال ىذ داهجلا

 ىشخ ال نأو ٠ هبر ىثخي نأ ىغبني نمؤملا نأ ىلع ةيآلا هذه تلد (عبارلا ثحبلاإ)
 لاوس رلا دج

 ىلاعت هلوق هلوأو « رشع سداسلا ءزجلا ىلاعت هللا ءاش نإ هيلي و «رمشع سماخلا ءرجلا مث

 هلاك] ىلع هللا ناعأ . ةبوتلا ةروس نم 4 عمكيديأب هللا مهذعي مولتاق)



 50 ةيآلا مينا اوثكن اموق نوتاقتالأد لاعتهوق
 لاح اهب فيكف  درفنا ول مهتلتاقم بجوي اهنم دحاو لك بابسأ ةثالث ركذ ىلاعت هنأ معاو

 ىدسلاو سابع نبا لاق . دهعلا ضقتن ىلع هلمح نيرسفملا لكو ,دهعلا مهثكن : اهدحأ : عامتجالا

 , ةعازخ ىلع ركب ىنب اوناعأو « ةيبيدحلا دهع دعب مهناميأ اوثكن ةكم رافك ىف تازن : ىلكلاو

 , ممريغل ًارجز كلذ نوكيل رافكلا نم مث ريغ لاتقنم ىلوأ نيثك انلا لاتق نأ ىلع لدت ةبالا هذهو

 هنفااودلتخاو . لجل لاتقاا ثحيام انك وأ نه اذه نافأ (3 لوسرلا جارخاب اومهو) هلوق : اهنناثو

 هيلعاومدقأ امل ةنيدملانمدارملالب : مهضعب لاقو .رجاهنيح 3 هجارخإ دارملا : مهضعب لاقف

 ىلع اوهدقأ ثيح نم هجارخأب ا : نورخآ لاقو . لتقلاب هدصق ىلع عامتجالاو ةروشملا نم

 عقو امل اعسوت 0 جارخالا فيضأف ؛ هئادعأ ةناعإو «دهعلا ضقن وهو جورخلا ىلإ هوعديام
 نإو « هيلع مزعلاب امإ و لعفلاب امإ (لوسرلا جارخاب اومهو) هلوقو . هيلا ةيعادلا رومألا نم هنم

 نيحمبنأل « ردب موي لاتقلاب ىنعي (ةرم لوأ مؤدب مهو) هلوق : اهئلاثو . هماتب لعفلا كلذ دجوي مل

 0000 اللطأب ىحب قفرطس الا: اولاق ريعلا ملس

 ,نيرثك آلا لوق اذهو « دهعلا ضةنب اًودبف ةعارخ ءافلح اولتاق منأ دارأ «ىناثلا لوقلاو ١

 « ايف داز ةثالثلا تايجوملا هذه ىلاعت حرش املو« لظأ *ىدايلا نأ ىلع امنت (مؤدب) ):لاقإانعإو

 نم لاتقلا ةيعاد ىوقي مالكلا اذهو (نينمؤم متنك اقعد هوشخت نأ قحأ هقلاف مهنوشختأ) لاقف

 اذإ كنأ : ىناثلاو . ةيعادلا هذه ىوقي ام اهليصفتو ةيوقلا تابجوملا ديدعت نأ : لوآلا : هوجو

 نم اقئاخ ةنوك لإ تسيانأ تكتسي نال هني اك حوكاذ نك كنصح كأن

 هللاف ادحأ ىتحت تنك نإ : لبق هناك كلذ ديفي (هوشخت نأ قحأ هتللاف) هلوق نأ : ثلاثلاو « همصخ

 امأ . لتقلا هتياغ مهنم عقوتملا ررضلاو « ةلالجلاو ءايربكلاو ةردقلا ةياغ ىف هنوكل هاشخت نأ قحأ
 متنك نإ) هلوق نأ : عبارلاو « ايندلا ىف مزاللا مذلاو  ةمايقلا ىف ديدشلا باقعلاف هللا نم عقوتملا

 هانعمو « ةلتاقملا هذه ىلع اومدقت نأ مكيلع بجو ناميالاب نينمؤم متنك نإ نأ : هانعم (نينمؤم

 عاونأ ةعبس ىلع لمتشم مالك اذه نأ تبثف .نينمؤم اونوكتال نأ بجو اهيلع اومدقت مل نإ مكأ

 . دوعلل نيضقانلا رافكحلا كئاوأ ةلتاقم ىلع مهلمحت ىتلا رومآلا نم

 : ثاحأ ةيالافقب

 امئاف ءاذك لعفتال تلق اذإ : اولاق مهنأ ىناعملا لهأ نع ىدحاولا ىكح «لو'الا ثحبلا)ل

 « هدوجوققحت لعقفف'كلذ'لوقتامافلعفت تسلأ تلق اذإ و« هدو وارادقم زعف ق'كلذ لمه

 , لبقتسيام لعف ىلع اضيضحت راص فلآلا اهيلع تلخد اذاف , لبقتسملا اهب قنيال نأ اههنيب قرفلاو

 , لاحلا قيقحتلراص فلآلا اهملع تلخد اذاف . لاحلا ىنل لمعتست امنإ سيلو



 ةيآلا «مهنامبأ اوثكن اموق نولتاقت الأ» ىلاعت هلوق 3و

 2ع هر يه < مهد

 يع مترا حارب اومهَو منام وكن امو نونا أ

3 
 رثةد هو م ريتا ل ةرثم او ور هد

 621١52 َنينمْؤم منك نإ ا وأ هللاذ مهن وشخا ةلم لوا

 : ا دنع رايخالا

 ؛ نيب نيب ةرمه اهدعب ةزمه «ةمئأ» ةظفل. : فاشكلا بحاص لاق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 دنع ةلوبقم نكت مل نإو . ةروهشم ةءارقف نيتزمحلا قيقحتب امأ . ءايلاو ةزمهلا جرخم نبب دارملاو

 وهف اهب حرمد نمو ؛ ةءأرق فروكي نأ زوحي الو . ةءارقب سيلف ءايلاب حيرصتلا امأو . نييرصبلا
 !كفر ندد

 صخن ىلاعت هنأ الإ . مرسأب رافكلا اولتاق هانعم (رفكللا ةمئأ اولتاقف) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)
 . ةلظابلا لامعأللا هذه ىلع عابتالا نوضر< نيذلا مث مهنأل « ركذلا مهنم ةداسلاو ةمئآلا

 « مالسالا ىف نعطلا رهظأ اذا ىذلا لتق بجوت ةيآلا هذه : جاجزلا لاق (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 . مدهع ضقنو ثكن دقف نعط ناف ؛ نعطيال نأب طورشم هدهع نأل

 :نايعو اطو تالا زنك( مل ناميأال) ماع نبا أرق م نامأال مهن] ١ ىلاعت. لاق ُ

 مه نامأ ال : امهدحأ

 هانعمو ؛ نيمب عمج وهو ةزمحلا حتتفب نوقابلاو « لن يد الو قيدصتال ىأ مناميأال ةرفك مهنأ

 رفاكلان يمي نأىف هللا همحر ةفينحوبأ كمت هبو « نامي أب تسيل ممامبأو . ةقيقحلا ىلع ره ناعأال

 :ىتاثلاو , ةفاخالادض وه ىذلا ناميالانم اردصم نوكيف : مهونمؤتالىأ ؛

 اماوفي ملامل مهنأ: هدنع ةيآلا هذه ىنعمو « نيم مهيعي هللا همحر ىعفاشأا دنعو « انيمب نوكيال

 ثكتلاباهفص و ىلاعت هنأ ؛نامأ مهناعأ نأ ىلع ليلدلاو. نامعأب تقيل اع اك منامعأ تراص

 ثكنلاب اهفصو حص امل ًادقعنم نكي ملولو (مهنامعأ اودكن نإو) هلوق ىف

 مكضرغ نكيل ىأ (رنكلا ةمأ اولتاقف) هلوقب قلعتم وهو «نووتني مهلعل ال ىلاعت لاق مك
 نم هيلع مث امع مهئاهتنا ىف ايبس ةلتاقملا نوكت نأ متاظعلا نم دجواه مهنم دجوام دعب مهتاتاقمىف

 ناسحالا ىلع هلضفو هللا مرك ةياغ نم اذهو . رفكلا

 ةرم لوأ مؤدب مثو لوسرلا جارخاب اومهو مهناميأ اوثكن اموق نولتاقت الأ إل ىلاعت هلوق

 (نينمؤم متتك نإ هوشخت نأ قحأ هللا مهنوشختأ

 لاقف مهتلتاقم ىلع مهثعبي ىذلا ببسلا ركذي هعبتأ (رفكلا ةمنأ اولتاق) لاق امل ىلاعت هنأ ملعا
 (او *كن اموق نولتاقت الأ)



 وت ةيآلا «رفكلا ةمنأ اولتاقف» ىلاعت هلوف

 « ةاكرلا ىعنام ق> ىف ركب وبأ هركذام هب دارأ «نيدلا ىف ههقفأام ركب ابأ تاخر لوقي دوعسم نبأ

 لوألا : ناثحي (نيدلا ىف كاوخاف) هلوق ىف قب امبنيب هللا عمج نيئيش نيب قرفأال هللاو هلوق وهو
 مهءابأ اوملعت مل ناف) ىلاعت هلوةك ادتبملا راماب مكنا وخا مهف « دانعم ءارفلا لاق (؟تاوخاف) هلوق

 ٍتسنلا ىف ةوخالا نوعمجأ ةرصبلا لهأ لاق . مثاح وبأ لاق : ىتاثلا . مكناوخإ مهف ىأ (مكاوخاف

 لاق . ناوخاو ةوخا ءاقدصاللا ريغو . ءاقدصألل لاقي طلغ اذهو « ةقادصلا ىف ناوخالاو

 ذهو : متاوخا تويبوأ) ىلاعت لاقو . بسنلا نعي ملو ( ةوخإ نونمؤملا امنإ) ىلاعت هللا

 ةابقلا لهأ ءامد ةدآلا هذه.تمرج.: سابع نيا'لاق.. بسنلا ىف

 نيب عقو ضارتعا ذهو : فاشكتلا: بحاص لاق نولي موقل تايآلا لصفنوإل لاق مث

 ىلعو « نيدهاعملا ها ماكحأ نم لصفام لمأت لع ضيرحتلاو ثحلا دوصقملاو « نيمالكلا

 . اهيلع ةظفاحما

 هدهع 50 لاش 4 كد قا معظتو مهدبع دعب نم مهناميأ او ةكن نإو)ب لاق مث

 (اماكتأ ةوق دعب نم) ىلاعت هلوق هنمو : هماربا دعب فوصلا طيخ ثكتني اي هماكحأ دعب هضقن اذإ

 لا اوناك مهنالديلا مسا وهو ؛ نيميفلحلل : ليقو . مسقلاو فاحلا ىنمب نيمي 0 نامبآلاو

 (مهناميأ اوثكننإو) هلوقف . هيفربلا نيه انيمي مسقلا ىعس : لبقو . اوفلاحت وأ اوفلح اذإ مهنامبأ
 هلأ وشر 0 ممكن دارملازإ نيرثك آلا لوقوهو : لوآلا : نالوق هيفو . مهدوهع اوضقن ىأ

 ميتكو ذاارللا نركفا م1 لالع مالسالا ىلع دهعلا لمح د ارملا نأ : ىناثلاو « ملسو هيلع هللا لص

 ةءارقلل ىلوأ 0 دعب نم مهمناميأ اوثكن نإو) مهضعب أرق كلذلو ؛ نامءالا دعب
 بات نم مهنم زيم اذاف : نيفنص مهفنص ىلاعت هنأ دهعلا ىضقان ىف تدرو ةيآلا ناآلو ؛ ةروبشملا

 نعطو « هنعطي حرلاب هنعط لاقي (مكنيد ىف اونعطو) هلوقو . دهعلا ضقن ىلع ماقأ نم الا قب مل
 « امهنيي قرفيف : لوقلاب نعطيو ؛ رلاب نعطي : لوي مهضعبو : ثيللا لاق . نعطي ءىسا| لوقلاب
 .هيف اوحدقو ؛ كنيد اوباع مهنأ ىنعملاو

 : ]كاسم هنفاو اذه انفاف كلح الق 006 «ر فكلا ةمنأ اولتاقف 9 لاق م“

 ةدودم ريغ ةدحاو ةزمهم (رفكلا ةمبأ) ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق لوألا ةلأسملا)
 : مامإ عمجامناأل . ةمأأ ةماألا فلصألا : جاجزلا لاق . قيقحتلا ىلعنيتزمهب لوقابلاو ةيناثلا نييلتو

 «ةزمم الع اهتكر ح تيقلأو « ةناثلاف ىلوآلا تمغدأ اتعمتجا اذإ نيمملازكل « ةلئمأو لاثم لثم

 وه اذه . ةدحاو ةملك ىف نيتزمحلا عاتجا ةهاركل ءايلا ةروسكملا نم تلدبأف , ةمأأ تراصف

 )و  رخف 6و



 ةيكلاإ فاول ايار راق يدان أنو )ربات نافل اعت :هلوق بع
 يي ت10 310101010

 د تفاعلا

 لصفتَو نيدلا فم 3-3 وخاف راسل دفا اوئاناو ارت نأ
 مس 6 6 سس  رثامش موو 2 اناس ودخج اة

 اوَُمطَو مهدهع دش نم مَ ونكت نإو كلل در يح تانآلا

 ب 25-22 هز تس

 حل "رد نويتني مهلعل مه نام ال مإ ركل أ اونا مكند ىف

 ىف ظفالا ادهو ؛ دوهيلا كئلوأ مذ ةيآلا هذه نم دارملا ناكف « دوهعلا كلت ضقن ىلع نيكرشملا

 نمؤمىف نوبقريال) هلوق داعأ ىلاعت هللا نأ امب هجولا اذه ىوةيو دوهملاب صتخملا مالاك نآرقلا

 كرالا هلم دال ناك رلو , ام اراوكس اذه, ناكل نيك سثملا هنم.دارملا ناك ولو (ةمذ الواالإ

 لوا كلذ ناكف . ارازكن اذه نكي ل

 , دهعلاو دقعلا هبجوي امو هنيد ىف هللا هدحام نودتعي ىنعي (نودتعملا مث كتاوأو ل لاق م“

 . ملعأ هللاو . مذلا ةياهن كلذ ىفو

 موقل تايآلا لصفنو نيدلاف متاوخاف ةوكزلا اونآو ةالصلا اوماقأو اوبات نافإ) ىلاعت هلوق

 مهنامأال مهنإ رفكلا ةمئأ اولتاقف ميد ىف اونعطو مهدهع دعب نم مهناميأ اودكن نإو نودلعي

 (نووّتني مهلعل

 قافنلا لع ىوطني و دهعلا ضقنيو ؛ 2 الإ هللا ف بقربال نم لاح نبي امل ىلاعت 0 1

 ءىشلا كلذ عمجل ؛ 00 فيك ةاكرلا اواو ةالصلا اوماقأ نإ مهنأدعب قف نا هل دحات يل

 . لاطل حرش ولو « نامالا ماكحأ ةلمج ديفي وهو (نيدلا ىف ؟"اوخاف) هلوقب

 دجوتمل ىتم هنأ ىضتقي اذهف « ءىثثلا كلذ مدع دنع مدع (نا) ةملكب ءىشلا ىلع قلعملا : ليق ناف

 نكل « ًاينغ ناك نإوأ , اريقف,ناكامير هناأل لكشم وهو «نيدلا ىف ةؤوخالا لصخال ةثالثلا هذه

 7 تاكل احلا قرت ءاضقن الق

 ةملكب ءىثلا لغ قاعملا نأ (هنَغ نوبنتام رئابك .اوبنتحت نإ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف انيب دق : انلق

 ءىثلا ىلع قلعملا لاق نم سانلا نمو «لاؤسلا اذه لازف « ءىثلا كلذ مدع همدع نم مزايال (نإ)

 لعف ىلع ةفوقوم نيململا نيب مالسالاب ةاخاوملا لاق انبهف « ءىنثاا كلذ مدع دنع مدع (نا) ةملكب

 ةاكرلا بوجول الهأ نكي مل نمو « ةاخاوملا تايثا ىف اهطرش ىلاعت هللا ناف « ًاعيمج ةاكرلاو ةالصلا

 ناكو ؛ ةوخالا بت هب ىذلا طرشلا ىف لحد ىلا اذه رقأ اذاف , اهمكحي رقي نا هيلعبجو ؛ هيلع



 مسا ةيآلاءهليبسنع اودصفاليلق ًانمث هللا تايآب اورئشا ه ىلاعت هلوق

 رئاخ ء ةنارتغلاب لجو رع هللا ءاعتأ نم لبا: ىرهزآللا لاق: شداتنلا.."ةيازقلاو دهعلا نم رفام

 عملوافص اذإ ءالالؤي لأ موق نم ذوخأ» لالا : مهضعب لاق : عباسلا . لا ليقف . برع نوكي نأ

 تعفرو ؛ هتوص هب عفري نينأ ىأ ليلأ هلو اهديدحتىف ةيرحلاب ةهيبش ةللؤم نذأو ؛ هناعملل لآلا هنمو

 اذإ موقلا نال وأ ءردغلا بئاوش نم هئافصو هروهظل .الإ ىمس دهعلاف « تلولو اذإ ابليلأ ةأرملا

 . هورهشو مهتاوصأ هب اوعفر اوفلاحت

 ةتحضولا كك ناكو ٠ كمّزل نأ لك« ماقد مذ اهعمجو : دهعلا ةمذلاف ةمذ الو هلوق امأ

 ىأ :نالف ممذت : لاقي مذلا هيف بنتحيام ىنعي : هنم مذتيام ةمذلا هللا دبع وبأ لاقو“«ةمدم كتم

 : جرحتو مثأتو ؛ بوحت هريظنو . مذلا هسفن ىلع قلأ

 ىذلاو « ابيط اولح امالك مهتنسلأب نولوةي ىأ (مهمولق ىبأتو مههاوفأب مكوضريإ) هلوق امأ

 (نوقساف مرثك أو) هيلع اوردق نإ ءاذيالاو رشلا الإ نورمضيال مهناف كلذ فالخب مهمولق ىف

 : نالاؤس هيفو

 فيكف ؛ قسفلا نمثيخأو حبق رفكلاو . رافك ةفصلا هذهب نيفوصوملا (لوالا لاؤسلا))

 . مذلا ىف ةغلابلا ضرعم ىف قسفلاب مهفصو نسحب
 ١) ةدئاف (نوقساف مرثك أو) هلوقل قبب الف ؛نوةساف مهلك رافكلا نأ «ىلاثلا لالا .

 نسفنلا قدح اقساف نوكي دقو « هنيد ىف الذع نوكي دق رفاكلا نأ (لواآلا نع باوجلاوإل

 مهنيدفف (نوقساف مرثك أ) دوهعلا ضقن مهتداع نم نيذلا رافكلا ءالؤه نأ انهه دارملاف « هنيدف

 . مذلا ىف ةغلابملا بجوي كلذو . مهماوقأ دنعو

 دبعلاض نو ؛ بذكلانع ًازرتح نوكي دق رفاكلانأل , مدقتام نيع (ى ثلا نع باوجلاورإل

 عيمج دنع امومذم نوكي صخشلا اذه لثمو :كلذ, افوصوم نوكي دقو . ةعيدخلاو ركملاو

 هذه نوفوصوم مرثكأ نأ (نوةساف ممرثك أو) هلوقب دارااف ؛ نايدآلا عيمج فو سانلا

 ٍلسأ دق رافكعاا كئاوأ ضعب نوكي نأ دعببال : سابع نبا لاق اضيأو « ةمومذملا تافصلا

 اولخد نيذلا كئلوأ محلا اذه نع جرخب ىتح (نوةساف مهرثك أو) لاق . ببسلا اذهلف « باتو

 . مالسالا ىف

 هنم دارملا : لوألا : نالوق هيفف (هليبس نع اودصف اليلق انمت هللا تايآب اورتشا) هلوق امأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنناا ءافلح كرتو « هءافلح برح نب نايفس وع معطأ ها لاق نيوكرقللا

 اوناعأ دوهيلا نم ةفئاط نوكست نأ دعبيال : ىناثلا . ةلكالاكلت ببسب مهنبب ناك ىذلا دهعلا اوضقنف



 ةيآلا«ةمذالوالإ مكيف اوبقريال ميلعا وربظي نإ و فيك ود 0 وق ل

2 4 - - 0 3 

 1ع 0 قى 0 6254 00 0 5 مم 0 نع ءأوددصف

 0 هن ل ال راسا

 لوف نايل دتعملا مه كئلوأو.ةمذ الو

 نولمعي اوناك ام ءاس مهنإ هليبس نع اودصف اليلق انمت هللا تاءآب اورتشا نوقساف مث يك أو مهمولق

 م« نودتعملا كئلوأو ةمذ الو الإ نمؤم ىف نوبقريال

 امواعمهنوكل لعفاافذحو «دبعلا ىلع نيكرثملا تايثداعبتسال راركت (فيك) هلوق نأ معا

 قا وااو بن اتمدلا نيك ارم عل مه قبسام دعب 3 ءاعاورهظي نإمهنأ مهاحو مدبع نوكي فيك ىأ

 دل رككلل] ططاقلالا يطعن نم ةيارلاو يذم وه 0 (مكيلع اوقبب ملو) دبعالو فلحملإ اورظني م

 : ثيللا لاق . هقوف ترص اذإ حطسلا ىلع ترهظو ؛ هتولع اذإ نالف لبع ترهظ : لاقي ةيآلا ىف

 اوحبصأف) ىلاعت هلوق هنمومييلع مهالعأ ىأ نيكرشملا ىلع نيملسملا هللارهظأو . ءىثلاب رفظلار ورظلا

 هل تاصح هريغ بلغنم نأ هيف لوقلا قيقحتو « هيلعيل ىأ (هلكنيدلا ىلع هرهظيل) هلوقو (نيرهاظ

 هادا لطول لحمانلا و ؛(ضفانلاك راض اناولعم راض نمو هسفن لهظأ كلاذك ناك نمو 0 لام ةفض

 اوردقينأ ديرب ( مكيلع اوروظي نإ)هلوةفابهزاول نم هنوكل ةبلغلل ةيانك رووظااراصف هناصقن قخيو

 بيقرو هرظنتي نأوهوابوقرو ةبقر هبقرب ناسنالا بقر : ثيللا لاق (ركبف اوبقريال) هلوقو م لع

 دبعلا هنأ : لوآلا : لاوقأ هيفف لوألا امأ ؛ هظفحت مل ىأ (ىلوق بقرت ملو) هلوقو مهسراح 5

 رعاشلا لاق

 بذكيالدعاولالاوذو محلا ابذاك ماندجو

 : ناس> لاق . ةبارقلا لالا : ءارفلا لاق . ىباثلا دبعلا ىنعي

 ءاقلا لاودولا طولا ازا جب كوت نم كلا: نأ كزمعل

 : رجح نن سوأ لاق . فلخلا لالا ثلاثلاو ةبارقلا ىنعي

 او ءالآلا مهيف كلامو هبقرم لالاو كلام ونب الول

 ال هنأ هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىنأ نعو « لجو زع هللا وه لالا : عبارلاو . فلحلا ىنعي
 ءامسأ : لاقو لوقلا اذهىف جاجزلا نعطو ؛ لأ نم جرخي مل مالكلا اذه نإ : لاق ةءليسم نايذه عمس

 لالا ةقيقح : جاجزلالاق : سماخلا . لااي : لوقي دحأ عمسي ملونآرقلاو رابخالا نم ةمواعم هللا

 عيمج ىف جرم لالاف « ةللؤم نذأو « ةيرحلا ةلالا كلذ نف « ءىثلا ديدحت ةغللا هبجوتام ىلع ىدنع



 مع ةيآلا عهلوسردنعو هللادنع دهعنيكر شملل ن وكي فيك ىلاعت هلوق

 هللا عل ق7
 دع مدمن هوس دعو قا دنع دبع نيكرشتلل وكب نك

 هس لسا

 1 نيل 1 0 : وميقتساف مك اوُماقتسا اقمار 3 دجسما

 0 ف اوبقري ل ملع اورهظي نإو فك

 سأ ن6 6 ا هرارا ىي

 البق انمم هللا تايب اورتْما ا مرتك أو ممول باتو مههاوُفأ

 2-5 ةلاعيمج عامسدارأ : لبق : هوجو (هّللا مالكعمي ىتح) هلوق ىف (ةسداسلا ةلأسملا)
 عم ةلماعملا ةيفيكح ىلعةلمتشم اهنال «ةءارب ةروس عامسدا رأ : ليقو ؛ هيف تانيبلاو ليلدلا مامت

 مظعمل ىراجلاباتكلا هنألل ,ركذلاب نآرقل|صخام:او . لئالدلا لك ع امس د ازا: افون كلل

 مهلاومأو مهسفنأ ىلع اهيذ نونمأي ىتلا هموق رايد ىلإ هلصوأ هانعم (هنمأ» هغلبأ م) هلوقو لئالدلا

 . مقر ما رومي كف دم
 ؛ هلام عم امونغم ناك مالسالا راد لخد اذإ ىنرحلا رفاكلاو : ءاهقفلا لاق (ةعباسلا ةلأسملا)

 لخد ناف . ةراجتل لخدوأ : مالسالا اجر هللا مالك عامساكى عرش ضرغل اريجتسملخدي نأ الإ

 هلامو هسفن ىف اسورحم غلبي نأوهو . هنمأم هغيلبت بجيف : نامأ ةيبش امهنامأف نونجم وأ ىبص نامي

 ذخأيل لخد نمو ؛ نامأةلاسرلاف . الوسرمالسالاراد مهنم لخد نمو « هل نمأم وه ىذلا هناكم ىلإ
 . ملعأ هللاو هل نامأف نامأ هلاملو مالسالا راد ىف الام

 دج.ملا دنع متدهاع نيذلاالإ هلوسر دنعو هللا دنع دبع نيكرشملل نوكي فيك ]ل ىلاعت هلوق

 «نيقتملا بحي هللا نا مهل اوميقتساف كل اوماقتسا اف مارخلا

 ىنقبسي نأ ىبذيال ىأ , كلثم ىنقبسي فيك : لوقت ام راكنالا ىنعمب ماهفتسا (فيك ل هلوق
 دبعلا نم عقو امف ردغلا رامضإ ني درع نيكحرديإ نوكي فيك : هرتدقتو فودحب ةيالاافو

 ةرهونبو ةنانكونب مهنإ : لبق اوضةنامواوثكن اهمهن :أ لجألل ؛ مارحلادجسملادنعمدهاع نيذلا الإ

 (نيقتملا بحي هللا نإ) هلثم ىلع مهل اوميقتساف دبعلاىلع مكل اوماقتسا افمثولتقتالو مه نأ اوضيرتف
 5 ملعأ هللاو دهاع نمل هدبعب ىفوي هللا قتا نم ىنعي

 ىنأتو مههاوفأب ركوضري ةمذ الو الإ مكيف اوبقريال مكيلع اوربظي نإو فيك رب ىلاعت هلوق



 ةيآلا «هرجأف كراكما نيكشملا نم ل نإو» ىلاعت هلوق ع

 عماتعمسدقق تاوصأالاو فورحلا هذه انعم اذإ انأمعز ؛ كروف نب ركبابأ ذاتسالا نأ ملعاو

 مالكلا كلذ نأال كلذو «لوقلا اذه هيلع اوركنأ دقف باحصالا رئاس امأو ىلاعت هللا مالك كلذ

 . ال ارياغم رخآ ائيش نوكحي نأ امإو «تاوصأالاو فورحلا هذه سفن نوكي نأ امإ ميدقلا

 . ءالقعلاب قيليال كلذو ةيوشحلاو عاعرلا لوق وه : لوالاو

 انعمس دقف ؛ تاوصالاو فورحلا هذه انعمج امل ريدقتلا اذه ىلع انال لطابف «ىناثلا امأو )ل

 فورحلا هذه عامسدنع نأ ةرورضلاب لعن انكل , تاوصالاو فورا هذهةيهام فلاخي رخآ ائيش

 طقسف .امل ارباغم رخآ ارمأ عمسلا ةساحب كردن ملو اهاوس رخآ ائيش عمسن ل تاوصالاو

 . مالكلا اذه

 ىلع هللا مالك نيع سيل هعمسن ىذلا اذه : لوقن نأ ةلزتعملا مالك نع حيحصلا : باوحلاو

 تاودالاو فورحلاكلتلب ءالوأ اهقلخىتاتاوصالاو فورحلاالإ سيل هللاءالكن ال ميهذم

 . يلع مزال وهف انيلع هومتمزلأ اف ؛ناسنالا المك كر فرز اسمع ىلإ هذه تضقنا

 رياغم ءىثث هللا مالك : لاقف ابحي ابهذم بكترا مازلالا اذه ةوقل ىتابجلا ىلع ابأ نأ معاو

 بهذملا اذه طوةس ىلع ةلزتعملا قبطأ دقو ؛ ءىراق لكةءارق عم قاب وهو تاوصالاو ف ورحلا

 . ملعأ هللاو

 نم دبال هنأو نيدلا ىف فاك ريغ ديلقتلا نأ ىلع لدت هيالا هذه نأ معا «ةعبارلا ةلأسملا)

 نأامإ هللاقي لب : رفاكلا اذهلبمبالنأ بجول « ايفاكدياقتلا ناكول هنالك لذو ؛ لالدتسالاورظنلا

 هغلبن نأ انيلع بجوو هنع فوخلا انلزأو هانلهمأ لب ؛ كلذ هل لقي مل الف كلتقن نأ امإو « نمؤت

 ليلدلاو ةجحلا نه.دبال لي. « فاكر يغ نيذلا ىف ديلقتلا نأ لجل ناك امنإ كلذ نأ انملغ . هنمأم

 . لكلاستولا رطل ةليعل لص اواي رخأ هاني

 فرعيال هلعاو نوكي ؟ ةلبملا هذه رادقم نأ لع لديام: ةيآلا ىف سيل : لوقنف اذه تبث اذإ

 لبمأ لالدتسالا هجو نع اثحاب قحلل ايلاط هنوكت امالعل رشملا لعربظىتف « فرءلاب الإ هرادقد
 ا ملعأ هللاو هيلا تفتلي مل بيذاكالاب نامزلل اعفاد قا نعاضرعم هنوك هيلع ربظ ىتمو . كرتو

 هنوك هب قحتليو : لوقنف نآرقلا عامسل ايلاط هنوك ةيآلا هذه ىف روكذملا ( ةسماخلا ةلأسملا)
 كلتب وجو للع ىلاعت هنأ هلعليلدلاو ٠ تاهبشلا نع باوجلل ايلاط هنوكو ؛ لئالدلا عامسا ايلاط

 ملعلل ابلاط هنوكل « هرجأف ىنملا ناكو نويلعيال موق مهنأب كلذ لاق هنالل ملاع ريغ هنوكب ةراجالا

 : هتراجا تءجو ةلحلا هله هيف كل نه لكو قحلل ادشرتنم



 فا ةيكلا عمرجاف كراجتسا نيك رشملا نه دحا كارق ك0

 ,ق لوسرلا هركذ ام نأو . مهيلء تداق دق ىلاعت هللا ةجح نأ ىلع كلذ لد نيك رشملا لتق مرحلا

 ركل ا نأ ىقتس كلذ مهتاعو مثرذع ةحازإىف ىك تانيبلاولئالدلا عاون ا

 مالكلا اذهناكاسلف ؛ لتقلاب امإو مالسالابامإ بلاطي لب : هيلا تفتليال ةجحلاو ليلدلا بلط ول

 اذإ رفاكلا نأ نايب هنم دوصقملاو « ةهيشلا هذ ل ةلازإ ةبالا هذه هللا ركذ مرجال بلقلا ىف اعقاو

 هلاصيإ بحيو هلتق مرحيو هلاهدإ بحي هناف « نآرقلا عامتسال ابلاط ءاج وأ ليلدلاو ةجحلل ابلاط ءاج
 لديو « ديحوتلاب رارقالاو نيدلا لوبق للا عرش نم دوصقملا نأ ىلع لدي اذهو ؛ هنمأم ىلإ
 اردهم همد راص ىذلا رفاكلا ناف « تاجردلا ىلعأو تاماقملا ىلعأ هللا ند ىف رظنلا نأ ىلع اضيأ

 لوسزلا لع بجوو ..رادهالا كلذ لاز لالدتسالاو رظنلا ايلاط هر" هله نه ل اك

 . هنمام هغلس نأ

 ؛ دحأ كراجتسا نإو : هريدقتو « رهاظلا هرسفي روضم لعفب عفت رم دحأ 4ةيناثلا ةلأسملا )

 هريغ ىلع لخديال لعفلا لداوع نه نإ نآل ءادتبالاب عفتري نأ زوحي الو

 ؟قيقحلابيترتلا اذه كرت ىف 0 ََ "ذام ريدقتلا ناكامل : ليق ناف

 انههانيبدقو . ىنعأ « هنأشب مىذلاومهآلا نومدقي مهنأ وهو « هيوبيس هركذ ام هيف ةمكحلا : انلق

 همد نوصب ةيانعلا ديزم ىلع كلذ لديل هركذ مدقف « نيكرشملا مد ةحابإ ىضتقي ليلدلا رهاظ نأ

 عمسي نأ ىلإ لتقلا نم هريحت نأ مهنم دحأ كنم بلط نإ ىنعملا : جاجزاا لاق ؛ رادهالا نع

 . هرجأف هللا مالك

 قيدنزلاو نمؤملاو رفاكلا هعمسي هللا مالك نأ ىلعلدت ةيالاهذه : ةلزتعملا تلاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا))

 مالك نأ ىلع كلذ لدف ؛ تاوصاألاو فورحلاهذهالإ سيل قاخلاروهمج هعمسي ىذلاو . قيدصلاو

 تاوصأالاو فورحلا نأ ةرورضلاب مولعملا نم مث «تاوصأالاو فورلا هذه الإ سيل هللا

 عم اهب ملكت ناف « بيترتلا ىلع وأ اعم نوكي نأ امإ فورهلا هذبم هللا ملكت نال . ةيدق نوكتال

 فورحلا هذه لوخد دنع الإ امظتنم لصح ال مالكلا نال مظتنملا مالكلا اذه هنم لصحي ل

 امأو . مالكا لصح لف ؛ ماظتنالا لصح امل ةيقاعتمال اعد تاصح ولف : بقاعتلا ىلع دوجولا ىف

 نعاذه لدف ؛ ثودحلابجوي كلذو ؛ رخأتملا ثدحنو مدقملا ىضقني نأ مزل . ةبقاعتم تلصح نإ

 لطاب اذهف ؛ تاوص لاو فورحلا هذهل رياغم ءىث هللأ مالك نإ مت 15 ناف اولاق . ثدحي هللأ مالك نأ

 قمحاو ةيوشحلا اهأو « تاوص ”الاو فورهلا هذهل الإ هللا مالكه لوب ريشي ناكام لوسرلا ن ل

 نأ تيثو ؛« تاوصأالاو فورحلا هذه الإ سيل هللا مالك نأ ةيآلا هذهب تبث اولاقف « سانلا نم

 . تاوصأالاو فورحلا مدقب لوقلا بجوف ؛ ميدق هللا مالك



 هيلا درا كل راتالا نيكل نمل دج 1 نإاو» ىلع هلوق م

 زو هع ير - باص 2 دع  دسدص 6 سد ميثا2 مه

 هغلبا مث هللا مالك عمسي ىح ءاحدخا احح 0 1 نم دحأ نأو

5 
 هه 22و22 م مل هب 0 7 2

 «0نوملعل ال موف 0 اب كلذ هنمأم

 قرفأ ال ةاكرلا ىعنامف : لوقي . ناكهنأ ةنغ هللا ىضر قيدصلاركب ىنأ ا قيقا رض

 ماقأو بات نمل الإ مهليبس ةيلختب أي مل ىلاعت هنأل «ةيآلا هذه ناك هدارم لعلو ؛ هللا عمج ام نيب

 امهبوجو اودحجنا نيب اذهو ةاكزلا نم اوعنتما امل ةدرلا لهأ ةلتاقم بجوأف :ةاكرلا ىن آو ةالصلا

 مهاتاقمبوجوملإ بهذي ناك هنأ زئاجلا نف ؛ ةصاخ هيلا عفدلا نم اوعنتمأو اموجوب اورقأ نإ اهأ

 هيلع لوسرلا نيد نم مولعم كلذ نأ هبهذم ناكدقو . مامالا ىلإ ةاكرلا عفد نم اوعنتما ثيح نم

 . ةرهاظلا عئارشلا رئاس ملعي اك. مالسلا

 تاملك هير نم مدآ قلَتف) هلوقىف ةرقبلا ةروس ىف ةبوتلا ةقيقح ىف انملكت دق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 دمح ىلإ بوتأ الو . هللا ىلإ بوتأ لوسرلا عمسي ثيحب ىدان اريسأ نأ نسحلا ىور (هيلع باتف
 . هواسرأف هله قملا فرع . مالسلا هيلع لاقف ؛اثالث

 مهتامهمف فرصتتا ىلإ ليقو ؛ مارحلا تيبلا ىلإ لبق (مهليبس اولخع) هلوق مةعبارلا ةلأسملا)

 مهاَقلأو تاريخلا عيمج مهيلع قيض ىلاعت هنأ وهو ةفيطل هيفو . نمآو بات نمل ميحر روفغ هللا نإ

 نع اوصلخت دقف ةاكرلا اوُنآو ةالصلا اوماقأو رفكلا نع اوباتول مهنأ نيب مث . تافآلا عيمج ىف

 ةبوتلاف اضيأ ةمايقلا موي كلذك رماألا نوكي نأ هللا لضف نم وجرنف :ايندلا ىف تافآلا كلت لك

 ىغبني الامعةيلمعلا ةوقلاريبطت نع ةرابع ةاكرلاو ةالصلاو « لهلا نع ةيرظنلا ةوقلاريهطت نع ةرابع

 دل ملة طروتما ةداحتلا لايكذأت لغ كذب كلقاو
 كلذ هنمأم هخلبأ مث هللا مالكع مسي ىتح هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو) ىلاعت هلوق

 (نوملعيال مرق مهنا

 : لئاسم ةبآلا ىف

 لاق ردم نسل رانإ "لاق هنأ انك نا نع لقن مظنلا هجو ريرقت ىف (ىوألا ةلأسملا)

 ةجاحل وأ هللا مالك عامسل لجألا اذه ءاضقنا دعب لوسرلا ناسا 311 نإ كلاطاوا 3 لحل

 ىأ (هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو) لاق ىلاعت هللا نإ «ال» ىلع لاقف « لتقن لهف ىرخأ

 ربشالا خالسنادعب بجوأ ال ىلاعت هنإ : لوقن نأ : مالكلا اذهريرقتو ؛ هللا مالك عمسإ ىتح هنمأف



 مم ةيآلاءمبليبساولخف ةاكرلا اونآو ةالصلااوماقأو أوباث ناف» ىلاعت هلوق

 هل فرظو هب طيحمناك-ملا نأ ؟ء هل فرظو ءىثلاب طيح نامزلا نأ هيف نايبلا مام لوقأو

 ىوحنا مسجلا نمو رهاظلا حطسال ساملا ىواحلا مسجلا نم نطابلا حطساا نع ةرابع ءىئلا ناكمو
 هناكم وهو ؛ حطسلا كلذوداجلاكلذ نم نطابلا مطسلا نم لصفنا دقف هداج نم ءىثلا خلسنا اذاف

 خللاو ؛ رخآر هش ىف لخدو ؛ هب رهشاا كلذ ةطاحإ نع لصفنا دقف رهشلام اذإ كلذكف ةقيقحلا ف
 ناكملا نيبامل « نيعملا هنامز نع هلاصفنال امسا اضيأ لعل : نيعملا هناكم نع ءىتثلا لاصفنال مسا

 ضرأألا ىف اوحيسف) هلوقىف اهانرسف دقف مرهلا رهشالا امأو . ةديدشلا ةماتلا ةبسانملا نم نامزلاو

 مرح هللا نأ : ًامرح اهنوك نم دارملاو ء رخآلا عيبر نم رشاعلا ىلإ رحنلا موي ىهو (رهشأ ةعبرأ

 هلوق : اهلوأ : ءايشأ ةعبرأ ىف نذأ مرحلا رهشألا هذه ءاضقنا دنع ىلاعت هنإ م . اهف لاتقلاو لتقلا

 : اهناثو . ناكمىأو ؛ تقو ىأىف ؛ قالطالا ىلع مهلتقب ىمأ كلذو (مهومتدجو ايح مهولتقاف)
 نه عنم ارصحلا ىنعم (مثورصحاو) هلوق : امئلاثو. ريسآألا ذيخالاو ءرسآلاب ىأ (مهوذخو) هلوق

 اوعنمبنأ ممرصح :ءارفلالاقو . ممورصحأف اونصح نإديري : سابع نبا لاق . طيحم نم جورخلا

 بقري ىذلا عضوملا دصرملاو (دصرم لك ممل اودعقاو) ىلاعت هلوق : اهعب ارو . مارحلا تيبلا نم

 لك ىلع رمل اودعقا ىنعملا : نورسفملا لاق « هتبقرت اذإ هديضر] ان الق تدصر ملوق نم . ودعلا هيف

 فوذحم مالكلا ىف شفخألا لاق ؛ ةراجتلا ىلإ وأ ءارحصلا ىلا وأ تيبلا ىلإ هيف نوذخأي قيرط
 . دصرم لك ىلع مل اودعقا : ريدقتلاو

 : لئاسم هيفو( مهليبس اولفت ةاكرلا اونآو ةالصلا اوماقأو اوبات ناف إب ىلاعت لاق 7

 هناأل لاق ؛ لتقي ةالصلا كرات نأ ىلع ةيآلا هذهب هللا همحر ىففاشلا جتحا (ىلو آلا ةلأسملاإ)
 نع ةبوتلا ىهو «ةثالثلا هذه عومج دنع اهمرح مث ؛ قرطلا عيمجب اًهلطم رافكلا ءامد حابأ ىلاعت

 ةحابإ قبب نأ بجو : عومجملا ذه دجوي ملام دنعف ؛ةاكرلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإو ؛ رفكلا

 . لصالا ىلع مدلا

 كرات نأ هيلع ليلدلاو ؟ اههوجو داقتعاو امهم رارقالا دارملا نوكي نأ زوحبال ل: اولاق ناف

 . لتقيال ةاكزلا

 . صيصختلا هلخد دقف ةاكرلا كرات ىف امأو « رهاظاا نع لودع متر كذام نأب : هنع اوباجأ

 ؟ ةاكرلاو ةالصال بوجو داقتعا ىلع مالكلا لمح نم ىلوأ ضيصختلا لمح ناكل : اولاق ناف

 . صيصختلا نيبو زامججملا نيب ضراعتلا عقو امهم هنأ هَسطععلا كولش ىراكيت هقاالل لاذع

 . لخلاب ىلوأ صيصختلاف

 06- 5-5 1١«



 ةيآلا «نيكرشملا اولتقاف مرلا ربشألا لسنا اذاف» ىلاعُت هلوق ملا 59

 مهوذخَو ثوم دج وشيخ َنيكرْشمل ارادت وخلا رهجألا لَنا ادا
 يس ار هرئال مام 2 هر

 اكياس ةدلصلا انوماقاو انت نا دصرم لك مهل اودعفاَو ا
 مى 5 را هرتا ه- ل

 )» 0 00 اذاف

 نأىنعملاو (مدهع ميلا اومتأف) لاق مث . برحلاف موبغريو مثورصنيو نيرخآ ًاماوقأ اوجيمب نأ

 اومتأف)هلوقو . نيرداغلاكنيفاولااولعجتال و . مدهعمييلا اومتأف « نيهجولانيذهنم !ورداغام نيذلا

 متأف رهشأ ةعست م نم ةنانك نمىحل قب : سابعنبا لاق . الماك أمات مهيلا هودأىأ (مدهعمهلا

 تااداؤملا نارك وأأ! ةقلشتلا نان ئؤسبال نأ وتلا ةضق نأ فب ا هللا نإ) هدهعمييا

 ضقنلا نع ًاضيأ مدهع نامي نااذتلا اذملا ودتسا ا تانيكلا لفقر اةككلا اوفنأ امل ةفئاطلاهذه

 شيرق ممترهاظو . هللا لوسر ةبيغ لاح ىف ةعازخ ىب لع ركب ونب ثدع هنأ ىور . ثكتلاو

 : هدشنأف هللا لوسر لع ىعازخلا لاس نب ورع دفو ىتح « حالسلاب

 !ككيالا كن أر انهأ'كلحا" ١ اذذقع -دشاناىإ هال

 ادكؤملا كمامذ اوضقنو ادءوملا كوفلخأ ًاشيرق نإ

 نضر [صكخر انو اذن مطحلاب انو مه

 أ ةدحتملا تاكلاب (مكوضقني مل) ئرقو «كرصنأ مل نإ ترصنال» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 : عدهع أوضقني م

 مهوذخو مه وعدجو ثيح نيكح رشملا اولتقاف مرحلا ربشألا خلسنا اذاف ١ ىلاعت هلوق

 هللا نإ مبليبس اولفن ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات ناف دصرم لك مل اودعقاو مهورصخاو

 زول
 : لنا ةيآلاىف

 'نع مثيلا وأ فشكو «هنم تجرخ اذإ رهشلا تخلس لاقي : ثيللا لاق «ىلو آلا ةلأسملا)

 ىضم لإ ةليللك دادزن نحنف « هانسبلو هيف اتلخدىأ ء اذك رهش لاله انللهأ لاقي : لاقف ىنعملا اذه
 انسفتأ نع هخلشن ىتح : مرش مزج ةنم فصنلا لماكت دعب انسفنأ نع هخلست مث « هنم ًاسسابل هفضن

 لّذله] و. اروزملا لتس الماقا كا. ١ هلثم«كللهأ زيعلا :تخلسام.اذإ +: ةالعنأو



 جمس ةآلاءاثيش كوصقني م مث نيكرشملا نم متدهاع نيذلاالإ» ىلاعت هلوق

 شلال

 د

 إ اورهاظي مو اني مكوصقني [ مث نيكرش لا نم مادهاع َن :١
- 

 هم

 «5 يملا بح ا ] مهتدملإ مدهع مهل 5 ع

 ريدقتلاو « رم ضمهربخو ءادتبالاب عفر هنأ : لوألا : هوجو (هلوطارو)ةلوق عفر ىف نأ ملعاو

 ىوتملا لع تطع:هنأ :قاثلا .«لوسّرلا ١ رع ربخلا لغيلد هتلاوع رشا يرن ك1

 ادتبالاب عفر (هللا نأ) هلوق نأ ني ا ريدقتلا ناف ءىرب ىف

 ”ىرقدقو : فاشكلا بحاصلاق . لوالا ادتبملاٍ لع فطع (هلوسرو) هلوقو هربخ (ءىرب) هلوقو

 راوجلا لع رجلاب ”ىرقو ء مهنم هلوسرعم ”ىرب ىأ : عم ىنعمب واولا نآل نأ مسا ىلع ًافطع بصنلاب
 . هلوسر قحو نيك رشملا نم ءىرب هللا نأ ريدقتلاو مسقلا ىلع ليقو

 عالقالاوةبوتلا ىف هللا نهبيغرت كلذو 4( مك! ريخوهف ١ كرشلا نع ىأ 4 متبت نافز) ىلاعت لاقم“

 ةبوتلا نع متضرعأىأ ( متياوت نإو) هنم ةءاربلاب نيفوصوم هلوسروهللا نوكل بجوملا كرشلا نع

 ىلاعتهنوك ىلع لدي مالكلا اذه نآل « مظعديعو كلذو (هللاىزجعمريغ مكنأ اوملعاف) كرشلا نع

 . مهب باذعلا دشأ لازنإ ىلع ًارداق

 تاف امل ايندلا باذعنأ نظيال ىكل ةرخآلاىف ( ملأ باذعب اورفك نيذلا رشب ول لاق مث

 ىللعانهه درو ةراشبلا ظفلو ةمايقلا موي هل دعمديدشلا باذعلالب ؛ باذعلا نع صلخت دقف :لازو

 . متشلا مهمارك إو برضلا مهتيحت : لاقي اكءاز تامل

 اومتأف ًادحأ مكيلع اورهاظي لو ًائيش كوصقني مل مث نيكرشملا نم متدهاعنيذلاالإ )) ىلاعت هلوق

 «ن يقتملا بح هللا نإ مهتدم لك مثدهع مهلا

 (ةءارب) هلوق ىلإ دئاع هنإ : جاجزلا لاق : لوألا : ناهجو هيف ؟ داع .ىث ىأ ىلإ ءانثتسالا اذه

 : ىناثلاو . دهعلا اوضقني مل نيذلا نم الإ نيدهاعملا نيك رشملا ىلإ (هلوسرو هللا نم ةءارب) ريدقتلاو

 مالكلا نآل (ضرآلا ىف اوحيسف) هلوق نم ىنثتسم نوكحي نأ ههجو . فاشكلا بحاص لاق

 اومتأف كوصقني مل مث مهنم مثدهاع نيذلا ىلإ هلوسرو هللا نم ةءارب : ريدقتلاو ٠ نيملسملل باطخ

 . مثدهع مسيلا

 اورهاظي ملو) هلوق : ىناثلاو (كوصقنإ مل مث) هلوق : امههدحأ : نيرمأب مهفصو ىلاعت هنأ ملعاو
 : ىناثلا نمو : مهسفنأب ةبراحما ىلع اومدقي نأ لوآلا نم دارملا نوكي نأ برقاألاو (ادحأ مكيلع



 ةيالا«ربك للا جحلاموي نسسكاللا هلوسرو هّللأ نم ناذأود ىلاعت هلوق ان

 نإكلذكو « جحلا تاف اذإ هنأال , هتايجاو مظعم هنال ربك "الا جحلاوه ةفردإ فوقولا لعج هنأ

 مويلاكلذ ىمعس : نسحلالاق : ثلاثا . ربك ”الاجبحلا لاعفأ مظعم هيف لعفيامنأال ؛ رحنلاموي هبديرأ

 قفتي ملو . باتكلا لهأ دايعال هتقفاومو « هيفنيكرشملاو نيملسملا عامتجال ربك "الا جلا مويب

 هجولا اذه ىف مصأالا نعط . رفاكو نمؤم لك بلق ىف مويلا كلذ ظعف « هدسعب الو هلبق كلذ

 همظعتسا موي مويلا كلذ نأ دارها نآل , فيعض نعطلا اذههو . طخس هيف رافكلا ديع : لاقو

 نيكرشملاو نيملسملا نآل كلذب ىس : عبارلاو . كثا وأ ربك الاب هفصو نم ناكو ؛ فئاوطلا عيمج

 ءاطع لاوتكرهو ةنحاتلا ردصالاو , ةفزعيا فوقولا ازيك "الا -:'نيماخلاو .:ةئدسلا كلن ىاوجح

 .دهاجم نع لوقنموهو « دارفالا رغصأالاو . نآرقلا ربك الا جحلا : سداسلا . دهاجمو

 (هلوسرو نيكرشملا نم ءىرب هللا نأ) لاقف ؟ ناك ءىث ىأب ناذ"الإ كلذ نأ نيب ىلاعت هنإ مث
 : ثحابم هيفو

 متدهاع نيذلا ىلإ هلوسرو هللا نم ةءارب) هلوق نيب قرفال : لوقي نأل ئاقل «لواآلا ثحبلا إ)

 ؟ ريزكتلا اذهىف ةدئافلا انف هلوسرو نيكرشملا نم ءىرت هللا نأ هلوق نيبو (نيكرشملا نم

 : هوجو نم هنع باوجلاو

 اذهنم دوصقملاو « ةءاربلا توبثب رابخالا لوألا مالكلا نم دوصقملا نأ (لواآلا هج ولا

 :كرناو (لصحل 32 نئائلا عينج مالعإ مالكلا

 ىلا ةءاربلاىناثلامالكلا نمو .دهعلا نه ةءاربلا لوألا مالكلا نم دارا نأ (ىناثلا هجولاوإ)

 ةءاربلاف نأ قرفلا اذه لوصح ىلعلدي ىذلاو ؛ ديعولاو رجزلا ىرجب ةيراجلا ةالاوملا ضيقن ىه

 لافت "الا ةروس رخآ ىف رمأ ىلاعت هنأ دوصقملاو ؛ مهنم 'ىرب . ةيناثلا فو « مهلا 'ىرب ىلواالا

 «مهنم اؤربتي نأورافكلا اولاويال نأ مهيلع بحي هنأ ىلع هب هنو . ًاضعب مهضعب ىلا وي نأب نيملسملا

 «لوسرلا كإذكو مهنعليو مهمذيو نيبكر شملا نع أربتي وهف نينمؤملا ىلوتياك ىلاعت هنأ نيب انههف

 . ةءارالل ةليزملا ةوتلا ركذي هعمتأ كلذلو

 نيذلا نيكرشملا نع ةءاربلا رهظأ «لوالا مالكلاىف ىلاعت هنأ قرفلا ىف (ثلاثلا هجولاو)

 « نيعم فصوب مهفص ونأ ريغنم نيكر شما نع ةءاربلا رهظأ ةبآلا هذهىفو . دهعلا اوضتو اودهاع

 . مبكر شو ممر فك ةءاربلا هذه بجوملا نأ ىلع سن

 هللا نم ناذأو) ريدقتلاو . فذح هيف (نيكرشملا نم ءىرب هللا نإ) هلوق (ىناثلا ثحبلا)

 . هيلع مالكلا ةلالدل ءابلا فذح هنأالإ نيكرشملا نم ءىرب هللا نأب (هلوسرو



 9١« ةيآلاءربك آلاجحلاموي سانلاىلإ هلوسرو هللازمناذأو » ىلاعتهلوق

 كارشلاو نمؤملا هفرعي نأ بحي امم كلذ نال ؛ سانلا عيمج ق> ىف ةماع ىهو ىلوألا ةلججلا ىلع

 وكي ىذلا تقولا أوف 5 نأنينمملا ىلع بجيف ٠ ًاعيمجامهمزلي كلذب قلعتملا ركحلا ناك ثيح نم

 1 ربك "الا جحلا موي مالعالا اذهب ىلاعت هللا سمأف « هيفءرحب ىذلا تقولانم لاتقلا هيف

 : لئاسم هيفو . رهتشيو لكلا ىلإ ربخلا كلذ لصيل مضعألا

 مسا ناذالاف ءاناذيإ هنذوأ هتنذآ لاقي : ىرهزألا لاق . مالعألا ناذآلا (ىلوالا ةلأسملا ١

 سانلاىلإ هلوسرو هللا نم) هلوقو . ةالصلا ناذأ هنمو ؛ ق.ةحلا ردصملاوفو « ناذيالا ماقمموقي

 نالف نم رداص مالعا : كلوقكخ ؛ سانلا ىلإ لصاو « هلودرو هللا نه رداص ناذأ ىأ

 طا
 موي هنإ ةمركع ةياور ىف سابع نبا لاقف . ربك الا جلا موي ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 نعنيتياورلاىدحاو ؛ دهاجمو سواطو ءاطعو ريبز 1 نباو بيسملا نب ديعسو رمعلوق وهو ؛ ةفرع

 لوسر بطخ :لاق : هنأوهو ؛ سو هيلع هللا لص هللالوسر نع ةمرخنب رو.ملانع ةياورو : ىلع
 سابع نبا لاقو . ربك آلا جحلا موي اذه ناف دعب امأ : لاقف . ةفرع ةيشع ملسو هيلع هللا بص هللا

 نيتياورلا دحاو ىدسلاو ىعخنلاو ىعشلا لوقوهو ء؛رحنلا موي ربك آلا جحلاموي : ءاطع ةياورف

 هنأ دهاجم نع حيرج نبا هأورام ثلاثلا لوقلاو . ريبج نب ديعسو ةبعش نب ةريغملا لوقو ٠ ىلع نع

 ربك الا جحلا موي لوقي ناكو  ىروثلا نايفس بهذم وهو ء اهلك ىنم مايأ ربك ألا جحلاموي : لاق

 ورحلا هذهزم برحلكنال ؛ نامزلاو نيملا هبداري لمجامويو « نيفص موي لوقيو « اهلك همانأ

 نآلو «ةفرع جحلا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةفرع موي لاق رم ةجح . ةريثك امايأ تماد

 . حلا هتافدقف . هتاف نمو ؛ حلا كردأ دقف ؛ هكردأن مآل , ةفرعإ فوقولا وه جحلا لامعأ مظعأ

 ىف متت امنإ جحلا لامعأ نأىه : رحنلا موي هنإ لاق نم ةجحو . مويلا اذه ىف لصحي امنإ كلذو

 ماجاب ذخأ الجر نأ هنع هللا ىضر ىلع نعو ؛ ىىرلاو قلهلاو رحنااو فاوطلا ىهو ؛ مويلا اذه

 ىلص هللا لوسر نأر مع نبا نعو « ىتباد نع لخ . اذه كموي لاق . ربك الا جحلاام : لاقف . هتباد

 امأو : ربك آلا جحلاموي اذه لاقف . عادولا ةج-ىف تارخلا دنع رحنلا موي فقو ؛ ملسو هيلع هللا

 وهو : ةريثكحاا مايأالاب مويا ريسفت ىضتقي هن ال ديعبف « مايألا كلت عومج دارملا لاق نم لوق

 : :نهاظلاوف لح

 ؟ ربك الا جلاب كلذ ىمسمل : ليق ناف

 قاثلا . رغصأالا جحلاىمست ةرمعلان ال . ربك الا جحلا وه اذه تأ: كوالا :.ه وج وردي اله



 ةيالا« 1 تدع نعال كز هل وس وتو نبا رم ف ىلاعت هلوق .0

 اسال مى 2 نا مور

 تا ا

 3 رثاسو اس م رثاو دك ني مرتو م 210 22 ا ا ا ا

 3 | ا و نإ نار وهف مَ نا ا َنيكرْتمل

 نا

 «؟ مل هناذعب اورفك نذل 8-5 هن ىز معمم

 0 ا لا لاا همم دراوف ةتلاوذو «لاوش :ةلهشأ 7-7

 اهيف مرحي ناك هنآل امرح تيمس امتإو ؛ رخآلا عيبر نمرشعو ؛ لوألا عيبرو « رفصو ؛ مرجناو

 تيم“ ذك ليقو 2 امرح تناك اهف لاتهلاو لنقلا م ا مرحلا وهال هذهف ) لاتقااو لتقلا

 يقل نم مرحي خ هللا ىذ نم نيرشع ل مرار بشألا نه ةدملا هذه ماسقأ نأ ناإل امرح

 ُْق حلا 0 3 كوالا عيد نه رشع لإ ةدعقلا 0 رشع نم ناك ةدملا كالت ءادتبا ليقو 8 مرحلا

 ةجحلا ىذ ىف ةيناثلا ةنسلا ىف راص مث ؛ مبيف ناك ىذلا ءىسناا ببسب تقولا كلذ ىف ناك ةنساا كلت

 موي هتئيبك رادتسا دق نامزاا نإ الأ»مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيلعليلدلاو ؛ عادولا ةجح ىهو

 «ضرالاو تاومسلا هّللأ قاخ

 زجل سيل لاهمالا اذه نأ اويلعا : ليقف (هللا ىزجعم ريغ مكنأ اوملعاوإإ هلوق امأو

 .لاحفف هتلانوزجعتال مكتأنيملاع اوحيسف : هريدقت ليقو . بات نم بوتيل فطاو ةحلصل نكلو

 «تاودالاو تالآلا دادعإ نم هلعف مكنكمأام لكاولعفاف ركل تقلطأو مكتاهمأ نان ردا

 فاخمال هنأ لجل لاهمالا اذه نأ اوءلعا : لبقو . مكروقي و مرجعي هللا لب هللا نوزجعتال ركناف

 لاق (نيرفاكلا ىرخم هللا نأو) هلوقو « هناطاسو هللا كلم ىف متن ملك ثيح ركنأل ,توفلا

 حضافلالاكنلا ىزخلاو ؛ راعلاو ةحيضفلاا راهظإعملالذالاو ءازخالاو نيرفاكلا ىلع نينم ثلا ةرصنا

 ناكارشملا قم :ئرياشا نأ نك آلا جيلا موي سانلا ىلا هلومسرو هللا نم ناذأو ل ىلاعت هلو

 اورفك نيذلا رشبو ني اودلعاف متياوت نإو ا ارم ملا لوو

 ةصوصخ « ةمات ةلمج (نيكرشملانم متدهاع نيذلا ىلا هلوسرو هللا نم ةءارب) هلوق نأ ملعا

 ةفوطعم ةمات ىرخأ ةلمج (ربك آلا جحلا موي سانلا يلا هلوسرو هللا نم ناذأو) هلوقو ٠ نيك رشملاب



 "1 ةيآلا «ربشأ ةعبرأ ضرالا ىف اوحيسف» ىلاعت هلوق

 . ركب ىبأ فاخ ىلع ىلصي ىت> ؛ ةلاسرلا هذه غيلبتل هفلخ ايلع ثعبو مسوملا ىلع ركب ابأ ررق ليقو

 : ملعأ هللاو + ركب أ ةماهإ لع هسنتلا ىرخت اب راج كلذ نركز

 هالوو جاحلا ىلعاريمأ ركب ابأ تعب ملسو هيلع هللا يصونلا نإ : لاقفىنعملا اذه ظحاجلا ررقو

 ناكو مولا ىلعو مامالا ركب وبأ ناكف ةءارب ةرؤس نم تايآ شانلا ىلع أرقي ايلع ثعبو مسوملا

 نكي ملو« مهل رمآلاو مهل قباسلاو مسوملاب عفارلا ركب وبأ ناكو عمتسملا ىلعو بيطخلا ركب وبأ

 لديال اذبف «ىنم لجر الإ ىنع غلبيال» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق امأو . هنع هللا ىضر ىلعل كلذ

 رييكلا ديسلا ناكو « مهنيب امف هنوفراعتبامب برعلا لماع هنكلو . ركب ىبأ ىلع لع ليضفت ىلع

 نيبيرقلا هبراقأ نملجر وأ وهالإ دقعلاو دهعلا كلذ لحي مل ادبع دهاعوأ افلح موقل دقع اذإ مهنم

 . لوقلا كلذ مِلسو هيلع هللا لصىنلا لاق ىنعملا اذبلف . مع وأ خأاكهنم

 برضلا ةحايسلا لصأ : لوألا : ثاحبأ هيفف (ربشأ ةعبرأ ضرالا ىف او>يسفإل هلوق امأو

 . بارشلاو ماعطلانملالقالاعم . ةرامعلاعضومو ندملانع دعبلاو ريسلا ىف عاستالاو ضرأألا ىف

 (ضرأالا ىف اوحيسف) نورسفملا لاق . برشملاو معطملا كرتل حناسلا هبششي هنآل حئاس مئاصلل لاقي

 مالعالاو قالطالاو ةحابالا دوصقملا لب : رمالاباب نم كلذسيلو متئش فيك ايف اوههذا ىنعي
 لا دقي لاتقلا و لتقلا نق فونمأ متنأ ىعتن فوخلاةلاز] اور تان نر

 ةدم تناك ن ف : رهشأ ةعبرأ نيكرشملل هللا نم ليجأت اذه : نورسفملا لاق (ىنثلا ثحبلاإل

 لإ ةعزووما هكروأ تروم يدم هناك نهم زاكي فك نيد كيور

 اذه ىف اوطاتحو مهسفن ال اوركفتي نأ : لوأالا : رومأ مالعالا اذه نم دوصقملاو ةعبرأالا

 ةيزجلا لوبق وأ مالسالا امإ : ةثالث رومأ دحأ الإ ةدملا هذه دعب مهل سيل ل م

 ىلإ نودلملا بسنيالثل : ىناثلاو . ارهاظ مالسالا لوبق ىلع مل الماح كلذ ريصيف ؛ فيسلا وأ

 مهلجأو ةءاربلاب لكلا معف ٠ داهجلاب نيكرشملا عيمج رعي نأ: هتلا ةازرأ“:' تلال زب. كيفن 2

 : عبارلاو . دوهعلاضقنبالإ كلذ حصيالو ؛ رافكلا فيوختو مالسالا ةوقل كلذو « رهشا 3< يم

 ةارعلا دهاشي الثل ةءاربلا هذه راهظاب ىمأف « ةيتآلا ةنسلا ىف جحب نأ سو هيلع هللا لص ىنلا دارأ

 مح لَقف : ريدقتلاو رمضم هيف لولا (او-يسف) هلوق : ىرابنالا نبا لاق « ثلاثلا ثحبلا ل

 نإ ارومط ابارش مهءر ممر مماقسو) هلوقك روضحلا ىلإ ةبيغلا نم اعوجر اذه نوكي وأ اوحيس

 (ًاروكشم كيعس ناكو ءازج مل ناك اذه

 ("لاوشاى كلن ةئاار نأ قرهزلا منعوا ةكرازالا قهشاالا هذه ىف اوفلتخا (عبارلا ثحبلا)



 ةيآلا«نيك رشملانم مثدهاع نيذلاىلإ هلوسرو هللانم ةءاردىلاعتهلوق 4

 ؟ دهعلا سو هيلع هللا ىلص ىنلا عش زو فيك : لئق'ناف

 ةروتسم ةنايخ مهنم هل رهظي نأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث ىلع الإ دهعلا ضقني نأ زوال :انلق

 موق نم نفاخت امإو) هلوقل دهعلا ضقن ةفرعمىف اووتسي ىت> ؛ مهلا دهعلا ذينيف مررض فاخيو

 انك نارك نأ: قافلااو 6م لك ف مهدهع نوضقني نيذلا) اضيأ لاقو (ءاوس ىلع مهلا ٌدناف ةنايخ

 . هعطقب ىلاعت هللا رمأي نأ ىلإ ةدملا نم ركذ امف دهعلا ىلع مهري نأ دهعلا تقو ىف مهضعبل طرش

 ةدملا ىضقنتف الجؤم نوكي نأ : ثلاثلاو . طرشلا لجاأل عطق منيب دهعلا عطقب ىلاعت هللا هردأ ادلذ

 ىلع هنأو «دبعلا ىلإ دوعيال هنأ م ررظي نأ ة ءاربلا هذه رابظإ نم 56 10 دهعلا ىضقنيو

 ىرحب هنآ «ةتبلا دهعلا ضقن 0 ةثالثلا لاوحأألا هذه ءارو امف امأف « ةلتاقملاو ةبراحما مزع

 متدهاع نيذلاالإ) ىلاعت هللا لاق ىنعملا اذهلو : نائيرب هنمهلوسرو هللاو لولا فلخ وردغلا ىرحب

 : ليقو (مهتدم ىلإ ,هدبع مهلا اومنأف ادحأ كيلع اورهاظي ملو ايش كوصقني مل مث نيكرشملا نم

 :ةابكووتاو مار وزب 6 مهم اسانارالإ دنعلا وضمن نيك شل تك نإ

 هذه لوزنو « ديسأنب باتع اهفريمألا ناكو نام ةنسناك ةكم حتف نأ ىور 4 ةثلاثلا ةلأسالا ١)

 نوكي نأ عسست ةنس هنع هللا ىذر ركب ابأ ملسو هيلع هللا لص هتلالوسر رمأو « عست ةنس ةروسلا

 هل ليقف . مهيلع اهأرقيل مسوملا لهأ ىلإ بهذي نأ ايلع ىمأ ةروسلا هذه تلزن املف . مسوملا ىلع

 « ءاغرلا ركب وبأ عمس ىلع اند املف « ىنم لجر الإ ىنع ىدؤي ال : لاف ء ركب ىبأ ىلإ اهب تنعب ول
 :لاق ؟ رومأم وأ ريمأ : لاق هقحل املف « سو هياع هللا لص هللا لوسر ةقان ءاغر اذه : لاقو فقوف

 موي ىلع ماقو ؛ مهكسانم نع مهثدحو ركب وبأ بطخ ةيورتلا لبق ناكاسلف ءاوراس مث « 0

 مييلع أرقف اذاممب اولاقف مكييلا هللا, لاس كسار ىإ قرتانلا هنأ اذ« : اقف ةيقعلا:ةرمح دنع رجنلا

 تيبلا اذه برقي ال نأ عبرأب ترمأ لاق مث ؛ ةيآ ةرشع ثالث دهاجم نعو : ةيآ نيعبرأ وأ نيثالث

 9 نأو « ةنمؤم سفن لكالإ ةنجلا لخدبالو : نايرع تيبلاب فوطيالو ؛ كرش. ماعلا اذه دعب

 سيل هنأو انروهظ ءارو دبعلا انذيندق انأ كمع نبا غلبأ ىلعاي كلذدنع اولاَقف . هدبعدبع ىذ لكرلإ

 ةءارقب ايلعرمأ هلجالىذلا ببسا| ىف اوفلتخاو « فويسلاب برضو حامرلاب نعطالإ دهعهنيبو انذيب

 ريرقت ىلوتيال نأ برعلا ةداع نأ هيف ببسلا اولاقف : ميلا ةلاسرلا هذه غيلبتو مهلع ةروسلا هذه

 انيف فرعن ام فالخ اذه اولوقي نأ زاجل ركب وبأ هالوت واف براقألا نم لجر الإ هضقنو دهعلا
 صخ امل ليقو « هنع هللا ىذر ايلع كلذ ةيلوتب مهتلع تحزأف ؛ 0 0 دووعلا ضن نم

 « بناوجلل ةياعرو بواقلل ابييطت غيلبتلا اذهب ايلع صخ مسوملا يفأ هتمل وتب ةنعيتلا 1



 /1١1©  ةيآلا ءنيكر شملا زم متدهاع نيذلأىلا هلوسرو هللانم ةءاري»هىلاعت هلوق

 اولوقت الو)ىلاعت هلوقب هدك أو : ىنعملا اذه اركذ ةنيبع, نب نايفس نأىوريو . نامأ اف سلو

 برها لهأ ىلإ بتك لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأس يلأ : هلليقف (انمؤم تسل مالسلا مكيلا قلأ نم

 . مدهع مهلا ذيني ملو « هللا ىلإ ممتوعدب هنم ءادتبا كلذ نأب : هنع باجأف . محرلا نم لا هللا مس

 تامتشا دقف ةروسلا هذه ىف امأو (ىدحلا عبتا نم ىلع مالسلاو) باتكلا رخآ ىف لاق هارت الأ

 . قرفلا رهظف دوهعلا ذنو ةلتاقملا لع

 نوعزانتي مهنأ سانلا ضعب نم ملع امل ىلاعت هللا لعل : انباحصأ لاق (سداسلا هجولاوإل

 لوأ نماقيا انك لعاببت ,.انههيينتكتال نأبزوسأو نإ لان ميحرلا نمحرلا هللامسب نوك ىف

 امل اهنأ ىلع لدي كلذو ء بتكت مل مرجال ةروسلا هذه نم ةيآ نكن ملامل اهنأو «ةروس لك

 . ةروس لك نم ةبآ اهنوك بجو روسلا رئاس لوأ ىف تبتك

 ةعب رأ ضراألا ىف اوحيسف نيك رشملا نم متدهاع نيذلا ىلإ هلوسرو هللا نم ةءارب]إل ىلاعت هلوق

 (نيرفاكلا ىزخم هللا نأو هللا ىزجعم ريغ مكنأ اوملعاو رهشأ

 : لئاسم ةيآلا و

 تمعطقناىأ ؛ ةءارب أربأن الفنم تئرب : لاقي . ةمصعلا عاطقتنا ةءاربلاىنعم (ىلوألا ةلأسملا))

 : نالوق (ةءار) هلوق عفر ىفو « نيدلا نه تئرب لاقي انه نمو ؛ةقلع انذيب قبب لو ةمصعلا اننيب

 لدي ىلإ ؛تراتب اذإ7كلوق !ةريظت م افلا لاقإ# ةءازز هيقه أ فرد اديس اخ نا

 نم ةلصاو ةءارب هذه : ىنعملاو « ةباغلا ءادتبال (نم) هلوقو « هللاو ليمجاذهىأ « هللاو ليمج . ليمج

 (ةءارب) هلوق نوكي نأ : ىتاثلا . نالفىلإ نالف نم باتك لوقت يك« مثدهاع نيذلا ىلإ هلوسرو هللا

 ىنب نم لجر لوقت كربلا وه (مدهاع نيذلا ىلإ) هلوقو اهتفص (هلوسرو هللا نم) هلوقو أدتبم

 . رادلا ىف ميت

 ؟.نيكرشملا.لإ ةدهاعملا ريسف و: ةلوسروربتلا لإ ةءاررلا بسن تأ: قيسيسلا اه ارا

 . ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر عم نوملسملا قفتاف « نيك رشملا ةدهاعم ىف هللا نذأ دق : اناق

 نم مهرذحي امب نوءلسملا بطون . مهيلا ذبنلا هللا بجوأف دهعلا اوضقن نيكرشملا نإ مث مدهاعو

 . نيكرشملا نم متدهاع ام اثري دق هلوسرو هللا نأ اوءلعا ليقو « كلذ

 نوققانملافلختو كوبت ةوزغىلإ جرخ امل سو هيلعهللا لص ىنلا نأ ىور 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذبنف ءدهعلا نوضقني نوكرشملا لعج ؛ فيجارألاب اوفجرأو

 . مهيلا دهعلا

 64ه 22



 ةيآلا«نيكرشملانم متدهاعن يذلا ىلإ هلوسر وهلا نم ةءارب»ىلاعتهلوق 1*2

 تناكو « اهعضوم نيبي ملو ملسو هيلع هللا ىلص ىفوتف . الوزن نآرقلا رخآ نم ةءارب تناكو «!ذك

 ةروسلاهذهن وكن يبي ل مالسلا هيلع هنإ : لاقي نأدعبي ىضاقلا لاق . امهنيب نرّف اهتصقب ةبيبش ابتصق

 ؛ لقن ىذلا هجولا ىلع هلوسر لبق نمو ىلاعت هللا لبق نم بتم نآرقلا نآل , لافنألا ةروسل ةيلات

 روسلارئاس ىف هلثم انزوجل ؛ ىحولا ليبسولع هللا نم اهيدترت نوكيال نأ رولا ضعب ىف انزوجولو
 .نآرقلا ىف ناصقنلاو ةدايزلازيوجتنم ةيمامالا هلوقيام فرطي هزيوجتو ؛ةدحاولاروسلا تايآىفو

 ةروس دعب «ةروسلا هذه عضوب رمأ مالسلا هيلع هنأ حييحصلا لب ؛ ةجح هنوك نم هجر كلذو

 ذاكر هو ادلة دهلل راق محرلا نمحرلا هللامسب فذح مالسلا هيلع هنأو « ايحو لافنألا

 نال « كلذ اومهوت امنإ : لاق هنأ بعك نب ىبأ نع ىوريام بابلا اذه ىف «ىلاثلا هجولا)
 01 لاو لاو يرحل بج امها دل[ :كعض روفر« داوهنلا اذن اة فاو «اذوهفلا ورك ذ لاغألا ف

 لبق نم لافناللا دعي ةروسلا هذه اوعضو امنإ مهنإ انلق اذإ م امإ هجولا اذه نآل . انهه دئاع

 . ةلعلا هذهل مهسفنأ

 مأةدحاو ةروس ةبوتلا ةروسو لافناألا ةروس نأ ىفاوفلتخا ةباحصلا نأ (ثلاثلا هجولاو

 ةروسلا هذه امهعومو لاتقلا ىف تلزن امهيتلكن آل ةدحاو ةروس امه : مهضعب لاقف ؟ ناتروس

 « تايآ تسوذناتئام اعم امهنلرهاظ لوق اذهو . نوئملا اهدعباهو « عبسىهو لاوطلا نه ةعباسلا

 اذه ىف ةباحصلا نيب فالتخالارهظ ايلف ؛ ناتروسامه لاق نم مهنمو . ةدحاو ةروس ةلزنمب امهف
 نمحرلا هللا مسب اوبتك امو ٠ ناتروس امه لوقي نم لوق ىلع ًايبنت ةجرف امهنيب اوكرت بابلا
 زيوجت انمزايال لولا اذه ىلعو ؛ ةدحاو ةروس امه لود, رم لوق ىلع اهيذت اممنيب محرلا

 «نيلوقلا دحأب اوعطقي مل ةباحصلانيب ىنعملا اذه ىف هابتشالا عقوامل هنآ كلذو « ةيمامالا بهذم

 ىلع لد ةهيشلا نم ردقلا اذهب اوحاسني مل املف . الصاح ناك هابتشالا اذه نأ ىلع لدي المع اولمعو

 . ةيمامألا لوق لطبي كلذو « رييغتلاو فيرحتلا نع نآرقلا طبض ىف نيددشم اوناك مهنأ

 مهضعب نونمؤملاىلاوينأ باحجياب لافناألا ةروس متخ ىلاعت هنأ : بابلا اذهىف «عبارلا هولا

 نم ةءارب) هلوق ىف ىنعملا اذهب حرص ىلاعت هنإ مث « ةيلكلاب رافكلا نع نيعطقنم اونوكي نأو اضءب

 ناكف « امهنيب لصافلاعوقو مزل « هل ًاريرقتو هل ًاديك أتو مالكا كللذ نيع اذه ناكابلف (هلوسرو هللا

 محرلا نمحرلا هللا مسب بتك كرتو . نيترياغتم نيتروس امهنوك ىلع اهيبنت امهنيب لصفلا عاقرإ
 . ىنعملا كلذ نيع وه ىنعملا اذه نأ ىلع اهنبنت امهنيب

 نمحرلا هللا مسب بتكي ممل : هنع هللا ىضر ايلع تلأس : سابع نبا لاق (سماخلا هجولاإ)

 ةاوهعلا دن و.فيسلاب تلاؤتإ ةاروسلا هاهو ؛ نامأ محرلا نمحرلا هللا مسب نال : لاق ؟ امبنيب محرلا



 ١" 6 ةيآلا «نيكرسشملا نم مهدهأع نبذل ا ىلإ هلوسرو هللأ نم ةءارد لاك هلوق

 ناتيكحف نيتريخألا نيتيالاالإ . ةيندم

 ةدئاملا دعب تلزن ١٠ اهتايآو

 5 0” ٍِ _ هرثو ماس لام طاات ونا جاسم 1 ل -#آ-كآ#آ

 0 0 »١«

 هر هد 2_2

 «؟» يفك

 ةبوتلا ةروس

 ( ةدرشملاو ةرتسملاو ؛ ةعفشمملاو .؛ ةيرتلاو رار ءاعنأ ةالغ ل فاكره تالا

 امف نآل لاق . باذعلا ةروسو « ةمدمدملاو « ةلكتملاو « ةرفاحلاو « ةريثملاو . ةححافلاو « ةيزخلاو

 ثحبتو «نيقفانملارارسأ نع رثعيتو « هنم ”ىربت ىأ قافنلا نمشقشقت ىهو ؛ نينمؤملا ىلع ةبوتلا

 نعو . مهيلع مدمدتو ؛ مهزختو مثدرشلو ٠ مهب لكنتو ؛ مهحضفتو ٠ امنع رفحتو . اهريثتو ءاهنع

 هذه ىف سابع نبا نعو . هنم تلان الإ ًادحأ تكرتام هللاو ؛ةبوتلا ةروس اهنومست مكنأ : ةفيذح

 لافنألاة روسو « ادحأعدتال نأ انيشخىت> مهنملانت و مهيف لزنت تلازام ةحضتافلا امنإ : لاق ةروسلا

 ريضناا ىب ىف تلزن رشحلا ةروسو ءردب ىف تلزن

 ؟ الوأ نم ةيّمستلا طاقسإ ىف ببسلا ام : لبق ناف

 :اهوجو هيفاوركذ :انلق

 ىلإ متدمعنأ ىلع مكلحام « نافع نب نامثعل تلق : لاق سابع نبأ نع ىور «( لوألا هجولا)

 هللا مسبب متلصفامو امهنيب متترقف , ىناثملا نم ىهو لافنآلا ةروس ىلإو « نيدملا نم ىهو ةءارب ةروس

 عجرم ىف اهوعضو» لوقي ةروس هيلع تلزن الك مسوهيلع هللا لص نلا ناك : لاقف ؟ محرلا نمحرلا



 ةيآلا «ميلع .ىث لكب هللا نإ» ىلاعت هلوق لع

 غلبملا نوكحي. نأب مأو هفلخ الع ثعب مث « موقلا ىلإ اهغلبيل ةءارب ةروس هاطعأ مالسلا
 هجو وه اذهف « هنم ناكام ركحب ابأ نأ ىلع لدي كلذو «ىنم لجرالإ اهمدؤيال»لاقو ؛ لعوه

 الل هني لالا لوسالا

 الل آ] 7 لإ نا نامل ةمامالاب لوأا الا ناكفل اللا هذه هت نإ : جاو
 . هنع روصنملا رفعجوبأ باجأ هجولا اذهو . لع

 « ماحرآلا ىوذ ثيروت ىف « ةيآلا هذم هللا همحر ةفينح ىلأ باحصأ كمت (ةثلاثلا ةلأسملا)

 هيف تلصح ىنذلا ءىثلا ىف لمج(ضعيبىلوأمهضعب ماحرالا اولوأو) هلوق نأب ه:ع انباحصأ باجأو
 هذه تراصف « هياتك ىف هللا هنيب ىذلا محلا ىف هانعم ناك (هللاباتك ىف) لاق الف ؛ ةيولوألا هذه

 . تابصعلا ثاريم الإ تسيل ماكحالا كلتو « هباتك ىف هللا اهنيي ىتلا ماكحألاب ةديهقم ةيولوألا

 . ماحرالاىوذ ثيروت ىلإ ىدعتي الف طقف كلذ وه لمجملا اذه نم دارا نوكي نأ بجوف

 اهتلصفو اهتركذ ىتلا ماكحالا هذه نأ دارملاو (ملع ءىث لكب هللا نإ) ةروسلا متخ ىف لاق مْ

 مكحيال تامولعملا عيمجي ملاعلانآل , لطابلاو ثبعلانم ءىثث ايف سيل و ؛ حالصو باوصو ةنكحابلك

 مهل ابيب لاق (ءامدلا كفسيو اهيف دسفي نم ايف لعجتأ) اولاق امل ةكئالملانأءريظنو . باوصلابالإ
 اك 2 نكي ىكح نأ اويلعام «تامواعملا لكب املاع قو. متلعامل ىنعي (نودلعت الام ملعأ ىإ)

 . ملعأ هللاو . انههاذك . طلغلا نع

 ةنس ناضمرف دحألا موي . هقحتسمو هلهأ وه اء ركشلاو دملا هللو ةروسلا هذه ريسفت مت

 05 6 نامزلا هدشو لاوهالا نم صالخلا هللا لاتنو : نادغت ان لاقي ةنرق ى ةثانسو ىدجإ

 قطصملا دمحم . نمحرلا بيبح ىلع همالسو هتالصو . نايدلا كلملا هنإ « نالذخلاو ىنبلا لهأ

 . ٌناهربلاو تارزجحملا بحاص



 ذل ةيآلا «ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو» ىلاعت هلوق

 سابع نبا نعىدحاولا لقت (دعب نم) ىلاعت هلوق نم دارملا ىف اوفاتخا «ىلوآلا ةلأسملا))

 نأ حصاألاو ءردب موي دعب : ليقو ؛ ةيالا هذه لوزن دعب ليقو : ةيناثلا ةرجهلا ىهو ةيبيدحلا دعب

 مهوحبتا نيذلاو) لاق ا” ناسحاب نوعباتلا 2 ءالؤهو 2 كوالا ةرجطا دعل اورجاه نيذلاو دارا

 (هنع اوضرو مهنع هللا ىذر ناسحاب

 مالسالا دلب ةكم تراص هدنع نآل ةكم حتفب تعطقنا ةرجحلا نأ حصألا 4(ةيناثلا ةلأسملا)

 ةرجهلادارملاف «حتفلا دعب ةرجهال» مالسلاهيلع هلوق امأو « ادبأ ةعطقنم ريغ ةرجحلا : نسحلا لاقو

 ىف نينمؤملا نوك ناهزآلا ضعب ىف قفتاول امأ . مالسالا ةوقبو حتفلاب تعطقت اامناف . ةصوصخلا

 كلت نم نوملسملا رجاه نإو ةكوش مهعم ممنوك ببسب رافكلل لصحيو ٠ ةلقرهددع قواد

 هنآل ؛« نسحلا هلاقامىلع ةرجملا مهمزات انههف « رافكلا ةكوش تفعض ىرخأ ةدلب ىلإ اواقتتأو ةدلبلا

 . ةنيدملا ىلإ ةكه نم ةرجحلا ىف ةلعلا لثم مهيف لصح دق

 نيقباسلا نيرجاهملا ةبئسمنود ءالؤه ةبتره نأ لعلدب ( مكمكتلوأت) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 1 لوألا مسقلا نوك الولو « فيرشتلا ضرعم ىف مهنم مهلعجو م6 ءالؤد قحلأ هنآ

 . ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا اهركذ ىتلا ةعبرألا ماةّألا هذه حرش اذهف . ىنعملا اذه حصامل

 : لئاسم هيفو (هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرالا اولوأو )ل ىلاعت لاق م“

 ثاريملا ةيالو (ضعبءايلوأمهضعب كئلوأ) ىلاعت هلوقنمدارملا اولاق نيذلا (ىلوألا ةلأسملا)

 كلذراص دق نآلاو « ةرجهلاو ةرمدنلا ببسب ناك ثرال نأ ن يب ىلاعت هناف « هل ةنغان ةيآلا هذه اولاق

 ىف ةروكذملا ماهسلاهنم دارملا (هللا باتك ىفإ هلوقو ةبارقلا ببسب الإ ثرالا لصحب الف اخوسنم
 امل ةيالولا كلت نإ : أولاق ميظعتلاو ةبحملاوةرصنلاب ةيآلا كلت اورممف نيذلا امأو ىاستلا ةروس

 ببسب لصحتامناثرالا ةيالو نأ ةيآلا هذه ىفىلاعت هللا نيب ثاريملا بيسب ةيالولل ةلمتحم تناك

 ريثكتنآل « ىلوأ اذهو « مولا اذه ةلازإمالكلا اذهنمدوصقملا نوكيف ؛ليلدلاهصخامالإ ؛ ةبارقلا

 .زوحبال ةجاحالو ةرورض ريغ نم خدفنلا

 هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب دمع كسم 4( ةيناثلا ةلأتنملا )

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب مامالا نأ ىف ةبآلا هذبب روصنملا رفعج ىنأ ىلإ هباتك ىف مهنع
 ةيالولا توبث ىلعلدي (ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو) ىلاعت هلوق لاقف بلاط ىنأنب ىلع وه
 ذئايحو « ليلدلاهصخامالإ . لكلا ىلع هلمح بجوف  ةيولوآلا هذهت وبث ىفنيعم ءىث ةيآلاف سيلو

 هيلع هنأ لقن امل ماحرآلا ىلوأ نم ناكركب ابأ نأ : لاقي نأ زوحي الو ؛ةمامالا هيف جردني



 هب الا سا ليت اودهاجو 1 -اهو اوتمأان ل لاجولرق مل هلا

 نردككلا الرطاخل لا نيلتلل نأ + ل واللا : هرودكو نم دايقلاو ةحفلا هذه كارب و .: ةملظغ ةدابقمإو

 ةطلاخلاكلتتراصامب رف « « مثددع 6 رافكلاةوق نامزو 08 0 نيملسملا فعض 0 , 5

 ريصيف ٠ ميظععمج مهنمرهظي مل نيقرفتم اوناكول نيملسملا نأ : ىناثلا . رافكتلاب لسملا قاحتلال ايس

 ةدعلا ىف ةدايزلا ىف موي لك نيملسملا عمج ناك اذإ هنأ : ثلاثلا . مهع 003 كلذ

 . مهب قاحتلالا ىف فلاخا ةبغرو هيف ره |مف مهتبغر ديزا اك كلذراف ( هذ ةدعلاو

 لاك ىرخا ه ىاتلاواكاوأألا مسقلا ركذ ىلإ داع : ثلاثلا مسقلا اذه ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 اقح نونمؤملا مث كئلوأ اورصنو اووآ نيذلاو هللا لبس ىف اودهاجو اورجاهو اونمآ نيذلاو)

 (ميرك قذدو ةرفغم مهل

 مهضعب ةيالو وهو مهمكح نيبيل الوأ مركذ ىلاعت هنآل كلذو راركتب سيل اذه نأ معاو

 ن١ ١ كوالا يعور نمادناتو مهتجردولعو مهمأش ميظعت نابل انهه ط لع 5 ؛اضعب

 ىلاعت هنأ وهو : ىتاثلاو . ميظعتلاو فرششلا ىلع لدي كلذو مهلاحي ماهتهالا ديم ىلع لدت ةداعالا

 (نونمؤملا مث كئلوأ) هلوقف (امح نونمؤملا مثكتئلوأ) هلوق : اهلوأ : هجوأ ةثالثنم انههمهملع ىنثأ

 ماألا و , نيدلأ قيرط ىف نيققح نيقح مهنوكب مهفصو ىف ةنلابملا ديفي (اح) هلوقو رصحلا ديفي
 لهالا قرافي مو « ةفلاسلا نايدالا كرت لمحتي مل هنيد ىف اقم نكي مل نمزال « كلذك ةقيقحلا ىف

 : اهناثو . نيقباستملا نيعراسآملا نم لاو>أآلا هذه ىف نكي ملو لاملاو سفنلا لذبي ملو نطولاو

 ضرخأ مهند-جتلو) هلوق ىف ريكتتلا نأ يك لاهكلا ىلع لدي ةرفغملا ظفا ريكتو (ةرفغم مهل) هلوق

 . تاعبتلاو بونذلا عيمج نع ةلماك ةمات ةرفغممملل : ىنعملاو « ةايخلا كلت لاك ىلعلدي (ةانح ىلعسانلا

 مهلا حرشىلاعت هنأ : لصاحلاو . فيرشااعيفرلا باوثلا هنم دارهاو (محركقزرو) هلوق : اهلاثو

 00 امأو (اقح نونمؤملا مث كئلوأ) هلوقب مبفصو دقف ايندلا ىف امأ ء ةرخآلا ىفو ايندلا ىف

 امأو (ةرفغم مهل) هلوقبدارملا وهف باقعلا عفد انأأءيتاوثلا كيلح امإ ول( كامعلا عفد امإ دوصقملاف

 اوضرعأ مهنأل تلصح امنإ ةيلاعلا تاداعسلا هذهو (ميركقزرو) هلوقب دارملا وهف باوثلا بلج

 قيرطال هنأ ىلع هيبنت كلذو « لاملاو سفنلا اولذبو نطولاو لهآلا اوكرتف . ةينامسجلاتاذللانع

 4 تاناكشا هذه نع ضارعالاب الإ تاداعسلا ليصح ىلإ

 ف كوشرلا اوقةفاوي م نيذلا مش ملسو هيلع هّللأ لص م نامز ىمّوم نم « عبار لا يل

 اورجاهودعب 5 اونمانيذلاو) ىلاعت هلوق نم دارملاوهو «هيلا اورجاه كلذ دعو الك ةرجهلا

 : لئاسم هيفو (مكنم كئلوأ اف كعم | اودهاجو



 4 ةيآلا ع ريبك داسفو ضرأألا ىف ةنتف نكت هولعفتالإ» ىلاعتهلوق

 ريبزلا ماق (اورجاهي ىتح ءىش نم مبتيالو نم مكلام) ىلاعت هلوق لزن املهنأ ىور . ممولذخت الو
 (ولستلا مكيادف نيدلا ف ؟ورصنتسا نإو) لزنف ؟انب اوناعتسا نإ سمأ لبع مهنيعن لهف : 0

 ذإ مهلع مرصن ركل زوحبال هنأ ىنعملاو 4 قاثيم مسنيبو مكنيب موق ىلع الإ )+ ىلاعت لاق مح

 . كلذ نم عنام قاثيملا

 : لت امة ( ضحإ الذل مهضعإ اورفك نيذلاوإ لاك لاق مث

 هناأل نسحلا ةياغ ىف ةيآلا هذه ىف هللا هريتعا ىذلا بيترتلا اذه نأ ملعا «ىلو ألا ةلأسملا)
 هنأ نيو [سانلا لكضفأ مهو راصنالاو نيرجاهملا نم نونمؤملا : لوآلاف : ةثالث ًاماتأ هه ك1

 : اك مهضعب ىلاوي نأ بي

 بلسإو ةماركو لضف رحل مهنامإ بلسل ءال ٌوهف اورجاممل نذلا نونمؤملا (ىناثلا مسقااورإ

 وه كلذو لالذالاو لالجالانيب ًاطسوتماكح مهمكح نوكي نأ بجوف ةلزان ةلاح مل ةرجحلا كرت

 اورصنتساول ثيحب نونوكي مهنأالإ « مسقلا اذه نع ةيفنم نوكت ؛لوالامسقلل ةتبثملا ةيالولا نأ

 امأو .لالذالاو لالجالا نيب طسوتم مكحلا اذهف . مثوناعأو مهورصن مهب اوناعتساو نينمؤملا

 نم مهنع نيعطقنم نيملسملا نوكب جوف . ةليضفلا بابسأ نم ًائيش بجويام ةتبلا ممل سيف رافكلا

 . نسحلا ةياغىف بيترتلا اذه نأ رهظف ؛ هوجولانمهجوب ةلصانمالوةيالو مهنيب نوكي الف هوجولا لك

 نأى ع لدي (ضعب ءاياوأ 0 اورفك نيذلاو) هلوق : ءالعلا ضعب لاق «ة يناثلا ةلأسملا)

 ثري ىنارصنلاو ؛ ىنثولا ثرب ىسوجلاف ؛ ةدحاو ةلم له اك مهللم فالتخا عم ةثراوملا ىف رافكلا

 (ضعب ءايلوأ مهضعإ اورفك نيذلاو) لاق ىلاعت هللا نآل « ىسوجما
 قحلا لب ؛ هيف لوقلا قبس دقو ثرالاىلع ةبالولا انلمح اذإ ميقتسي امنإ مالكلا اذه نأ معاو

 ٍلسو هيلع هللا ىلص دم ةوعد ترهظ املف دوهللل ةوادعلا ةياغ ىف اوناكش يرق رافك نإ : لاقي نأ

 ةيسنجلا نأ هيف قيقحتلامامتو . كلذ ةيآلا نم دارملا ناكف ؛ هتبراحو هئاذيإ ىلع اونواعتو اورصانت

 د ةوادع ىف اوكرتشا امل ىراصتلاو ذوهتلاو نوكرشملاو "هيلا بذجنما ىلا ةييشاو معلا هلع

 ضع نم مهضعإ) برؤو ضعب ىلإ مهضعإ) مامضنال ةبجوم ةهجلا هذه تراص ملسو هيلع هللا لص

 ةياهن ىف ناك مهنم دحاو لك نآل «نيدلا لجأل ةوادعلا كلت ىلع اومدقأام مهمأ ىلع لدي كلذو

 دسحلا ضحمل ةوادعلا كلت نأ لع لئالدلا لدأ نم كلذ تراك لب ءهبحاص نيد راكنالا
 ؛.ذاتلاوبادقلاَو

 (رييك داسفو ضرألا ىف ةنتف نكن هولعفت الإ 9 لاق ماكحالا هذه نيب امل ىلاعت هنأ مث

 نضَراألا 'ىا'ةنتف' لضخ ةفدقتملا ة راوكذملا ليصافتلا هذه ىف هب كت أم اولعفت مل نإ : ىنعملاو



 ةيآلا «اورجابي ىتح ءىش نم مهتيالو نم ركلام» ىلاعت هلوق 0

 : لئاسم هيفو (اورجام ىتح ءىش نم مهتياالو نم مكلام) لوقف خيل اال ::ناهج )6

 ىذلا مسقلا ىف ةتبثملا ةيالولا ىه : ةروصلا هذه ىف ةيفنملا ةيالولا نأ معا (ىلوألا ةلأسملا)

 كلت لمح نمو « ثرالا ىه انهه ةيفنملا ةيالولا نأ معز ؛ ثرالا ىلع ةيالولا كلت لمح نف  مدقت
 هذه نم دارملا نأ ىلإ ء نوبهاذلا جتحاو . انهه اذكف « ةروكذملا تارابتعالا رئاس ىلع ةيالولا

 لاعت هنأ هيلع ليلدلاو ةرضتلاىندمب ةنالولا اهنم دارملانوكي نأ زوخيال :.اولاق نأب « ثرالا ةيالولا

 ىف ةالاوملا نع ةرابع كلذ نأ كشالو(رصنلا مكيلعف نيدلا ىف ىورصنتسا نإو) هلوق هيلع فطع

 ًارياغم ًارمأ ةروكذملا ةيالولاب دارملا نوكي نأ بجوف هيلع فوطعنلا رياغم فوطعملاو نيدلا ىف

 رياغمرمأ وهو ماركالاو ميظعتلا ىلع ةيالولا كلت انلمحانآل ء فيعضللالدتسالا اذهو ةرصنلا ىنعمل

 هتمأ و هدبع رصني دقو تامهملا ضعب ىف ةمذلا لهأ ضعب رصني دق ناسنآلا نأ ىرت الأ ؛ ةرصنلل
 . ليلدلا اذه طقسذ لالجالاو مظعتلا ىنعمب هيلاويال هنأ عم ةناعالا ىندمب

 (اورجامب ىتح) ىلاعت هلوق (ةيناثثا ةلأسملا)

 هللا لوسر عم اورجامب ملامل مهنأ مهوب (ءىث نم مهتيالو نم مكلام) ىلاعت هلوق نأ ملعاو

 مهتيالو نم .كلا) هلوقب مولا اذه ىلاعت هللا لازأف  ًاقلطم مهتيالو تطقس ملسو هيلع هللا لص

 لحلا هنم دوصقملاو ؛ تالصحو ةيالولا كلت تداعل اورجاه ول مهنأ ىنعي (اورجامب ىتح ءىبث نم

 تعطقتنا ةرجاهملا عطق نإ : لوقي ىلاعت هللا نأ عمس ىته ملسملا نآل ءاهيف بيغرتلاو ةرجاهملا ىلع

 كش الف« هوجولا لكأ ىلع تداعو ةبالولا كلت تاص> رجاه ولو نيملسملا نيبو هنيب ةيالولا

 مهضعب ةناعإو مهعامتجاو نيملسملا ةرثك ةرج اهملا نم 9 ةوجملا قل اعود يصر اذه نأ

 ةقرفتلا مدعو 6 يكد

 نم : جاجزلا لاق . حتفلاب نوقابلاو ؛ واولا رسكب (مهتيالو نم) ) ةزمح أرق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 نال ناي“ لضفلل ةراوسكماةرامألا ةلزنمتا ىتلا' ةنالئولاو :"لاقو“ 0 ةرصنلا نم اهلعج حنف

 ىهف ةطايخلاو ةراصقلاكة عانصلانم ًاسنج ًاضعب موقلا ضءب ىلوت ىف نآل ةيالولا رسك زوي دقو

 . ناطلسلا ف رسكلاو نيدلا نم انهه ةيالولا نآل « دوجأ حتفلا : ىمرافلا ىلعوبألاقو . ةروسكم

 نيدلا ىف كورصنتسا نإو) ىلاعت هلوق « ثلاثلا مسقلا اذه ماكحأ نم (ىلاثلا محلاو)
 ( رصنلا مكيلعف

 دارملاسيلهنأ نيب « نينمؤملانم ةفئاطلا كلت نيب ةيالولا عطق ىف مكحلا نيب امل ىلاعت هنأ ملعاو

 مثورصناف كورصنتسا ول اورجامم ل نيذلا نونمؤملا ءالؤه لب رافكلا قحىف ام ةماتلا ةعطاقملا هنم



 م. ةيآلاءمبسفتأو مهلاومأباودهأجو اورجاهواونمأ نيذلانأد ىلاعثهلوق

 نوةباسلا#ه مهنأ :اهلوأ : هوجولراصنالا لاح نم ةليضفلا ىف ىلعأ نيرجابملا لاح نوكي نأ بحبو

 ارهد ةقشملاو ءانعلا اولمحت مهنأ : اهناثو : بقانملا ناونعو لئاضفلا سيئر وه ىذلا ناميالا ىف

 ناضل ؟“كلصح ام لاخلا هذ هوا :هلعااوادطو سيرف راقكا نما ديد انامازو 2 يفد

 كلذ لصحب ملو:ناريجلاو لهالاو ناطوأالا ةقرافم نم ةئشانلا راضملا اولمحت مهنأ : اهتلاثو

 امنإ مالسلا هيلع لوسرلا نم ةعيرشلاو نيدلا لوبق ىف بابلا حتف نرأ :اهعبارو .راصنألا
 نم» لاق مالسلا هيلع هنأ انركذ دقو : مه اوهبشتو مهب اودتقاراصنأالاو « نيرجاهملانم لصح

 ةبترم لقأ ىدتقملا نوكي نأ بجوف «ةمايقاا موب ىلإ اهب لمعنم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس نس

 لسضفلا#ف ذاضتالا لح ”كلارالا نيوجاهللا خدمت فكرت لاخلا اح هيلع شل
 اذه ىلعو راصنألا ىلع نيرجاهملا مدق نيقيرفلا نيذه هللا ركذاعنيأ ببسلا اذهلف « ةبقنملاو ةجردلاو

 . ةءآلإ هذه ىف امهركذ درو بيترتلا

 (ضعب ءايلوأ مهضعب كئاوأ) لاق ةيآلا هذه ىف نيمسقلا نيذه ركذ امل ىلاعت هللا نأ معاو

 ةيالولاوهدارملانأ « مهلك نيرسفملاو سابعنيانع ىدحاولا لقنف . ةيالولا هذهب دارملا ف اوفلتخاو

 بيازقلا ناكو , ةءازقلا ترد. قرضنلاو ةزجملا كرآلا كين لاكي كلا نكح زنا تا

 اذهب رعشمريغ ةيالولا ظفل نأ ٍلعاو ء رصني ملو . رجاهبمل هنأ لجأ نم ثري مل رجاهي ملو نمآ ىذلا
 ناطاسلا : لاقيو . باتكلا اذه نم عضاوم ىف هانررقام ىلعبرقلاب رعشم ظفللا اذه نآل , ىنعملا

 (نونزحي مهالو مهيلع فوخال هللا ءايلوأ نإ الأ) ىلاحت لاقو ترالا ديالو هل ل وال كان

 ضعبلل |ظعممهضعب نوك وهو ؛ ثرال ار يغىلع هلل نكميف برقلا ديفت ةيالولالب ثرالا ديفيالو

 نوكنأو يلدغألا: ]ع ةدحاوتادباونوك نآروضقملاو: ةترشانمو ةت واع اصوععش اس

 ىلع هلمح ناك ىنعملا اذهل المتحم ظفللا ناك اذإو ؛ هسفنا هسبح ىرحب ايراج هريغل دحاو لك بح

 ىف ىلاعت هلوقب اخوسنم راص مكحلا كلذ نإ نولوقي مهو اسال . ظفللا ةلالد نع ًاديعب ثرالا

 ىنعم ىلع ظفللا لمح ىلع انلمحت ةجاح ىأو (ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرالا اولوأو) ةيآلا رخآ

 ةياغ ىف اذه ؛ هعم ةروكحذم ىرخأ ةيآب اخوسنم راص هنأب كحلا مث ءهب ظفللاكلذا راعشإال

 نأ الإ هيلا ريصملا بحي ذتنيخ « كلذ دارملا نأ ىلع نيرسفملا عامجإ لصح اذإ الإ مهللا « دعبلا

 0 عامجالا 0

 اوقفاوام نيذلا نونمؤملا مهو مالساا هيلع لوسرلا نامز ىنمؤم ماسقأ نم (ثلاثلا مسقلا)

 مهنكح ىلاعت نيبف (اورجاهي حلو اونهآ نيذلاو) لوقب نوينعملا مهو ةكمىفاوقبو ةرجهلا ف لوسرلا

 «١ه - رغم م



 ةيآلا «مهسفنأو ملا 11 تار ار طار رس نانلا نإ ىلاعت ذل

 (نيذلا نإ) هلوقف ٠ اودرمتي ملو مهلا ٍلسو هيلع هللا لص دسم اهخلب ىلا فيلاكتلا عيمج اولبقو

 . ىنعملا اذه دش

 ناريجلاو براقألا اوكرتو «ناطوالا اوقراف : ىنعي (اورجاهو) هلوق 4( ةيناثلا ةفصلا وز

 اوجرخا وأ مكسفنأ اولتقا نأ) ىلاعتلاق  ةديدش ةلاح ةلاحلاهذه نأ مولعمو « هللا ةاضرم بلط ىف

 نايدالا اوكرت ىلوآلا ةبترملا ىف ءالؤهف , سفنلا لتقل ةلداعم ناطوآلا ةقرافم لعج (؟رايد نم
 ناريجلاو ناطوالاو نالخلاو براقأللا اوكرت ةيناثلا ةبترملا ىفو « ىلاعت هللا ةاضرم بلطل ةمدقلا

 . ىلاعت هللا ةاضرأ

 مهنألف لاملاب ةدهاجلا امأ (هللا ليبسف مهسفنأو محلا ومأباودهاجو) هلوق 4 ةثلاثلا ةفصلاو إل

 ّىدأ'"ىف تيقبو ؛ مهعرازمو مبعايضو مهنك اسمو مثرود تعاض دقف ناطوألا اوقراف امل

 ملاومأن وقفنياوناكاضيأو « ةعزعلا كلت ببسي ريثكلا قافنالاىلإ اوجاتحا دّقف اضيأو « ءادعأللا

 ةبهأالو ةلآ ريغنم ردب ةيراح ىلع اومدقأ اوناكمهم الف سفنلاب ةدهاجلا امأو « تاوزغلا كلت ىلع

 ةايحلا نع مهعاطأ اولازأ مهنأ ىلع لدي كلذو ؛ ةدمشلاو ةرثكلاب نيفوصوملا ءادعألا 30

 هللا ليبس ىف مهسفن كان

 هذهل امازتلاو لاعفألا هذه ىلع امادقإ سانلا لوأ اوناك مهنأ ىبف (ةعبارلا ةفصلا امأو)

 لبق نم قفنأ نم مكنم ىوتسيال) ىلاعت لاق . نيدلا ةيوقت ىف ميظع رثأ ةقباسملا هذطو «لاوحألا

 لاقو (ىنسحلا هللا دعو الكو اولتاقو دعب نم اوقفنأ نيذلا نم ةجرد مظعأ كتل وأ لتاقو متتفلا

 اوضرو مهنع هللا ىضر ناسحاب مهوعبتا نيذلاو راصنالاو نيرجاهملا نه نولوآلا نوقباسلاو)
 ؛ مهب مهر يغ ءادتقا بجوي لاعفأألا هذه ىلع مهمادقإ نآل , ةليضفلل ابجوم قبسلا ناكامتاو (هنع

 (اعيمج سانلا ايحأ امن اكف اهايحأ نمو) ىلاعت لاق ىنعملا ذو ؛ لاكلا وأ ةوقلل ابيس كلذ ريصيف

 ةداع نمو «ةمايقلا موي ىلإ اب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس نس نم» مالسلا هيلع لاقو

 ىلع فخت نحملا نأ مك« ايندلاو نيدلا لاو-أ ىف مهاثمأ نم نوري امب ىوقت مهيعاود نأ سانلا

 ةياغ ىلع لدي نيلوأألا نيرجابملل ةعبرألا تافصلا هذه لوصح نأ تبثف « ايف ةكراشملاب موأق

 . مل ةداسو نيملسملا ءاسؤر مهنوكب فارتعالا بجوي كلذ نأو « ةبقثملا ةياهنو ةليضفلا

 «راصنالا مهف ملسو هيلع هللا او نينمؤملا نم (ىناثلا مدقلا امأو ل

 سفنلا اواذبو اورصنو اووآ مهنأ الولف . هباحأن مةفئاطعم مهلا رجاهامل كل هيلع هنالل كلذو

 « ةتبلا دوصقملا م امل هباحصأ 5-5 حالصإو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةمدخ ىف لاملاو



 ل آلا«مبسفنأو مهاومأب اودهاجو اورجاهو اونآ نيذلا نإ دىلاعتهلوق

 ا 000 نإَو اورجاب ىنَح ءىثت نم مهتيالو نم مك

 تعا سا ل - اذلا 55 هله هه 3

 نيذلاو «0/؟ رص نؤولمعت 5 1 قادت 0 من 0 م ضنا

 م ضل هو ه تاب 2 هدا س هع هرثرث هر را

 داسضو ضررالا اف ف نكت هولعفت الإ ضعب : كراس 20

 اد نيدو هلل ليبس ى ادد ار ا اا نيدو «07د ريك

 ا رجح اإ نع لاا 01 تا ١ هسا تب رولا قارن 2

 َنيِذلاَو 2«( مك ٌقذرو ةرفغم مل اح َنوُنمْوملا مم كتل اور

 22 يك

 ماَحرَأْلا 1 م َكَكوأَ 3 |[ نما 1
6 0 6 

هللا نإ هللا باّتك ىف ضعي وَ يصح
 « هد مي اع ءىّت لحب 

 را ه-

 نالكبت كي 00 موق ىلع الإ 0 وع نسا اورجامم

 نيذلاو ريبك داسفو ضرآألا ىف ةنتف نكت هولعفتالإ ضعب ءايلوأ مههعل مهضعب اورفك نيذلاو ريف

 ةرفغم ممل اقحنونءؤملا مه كتلوأ ]و زضنإو وأ ئدلاوتش] لتس قال ودها راو كسر

 مهضعب ماحرألا اولوأو كتم كئلواذ مكعم اودهاجو اورجاهو دعب نم اونمآ نيذلاو ميرك قذرو

 4 يلع ءىش لكب هللا نإ هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ
 مكح ركذو . ماسقأ ةعبرأ ىلإ ِلسو هيلع هللا لص لوسرلا نامز ىف نينمؤملا مسق ىلاعت هنأ لعا

 , نيدلاىلإ كانهسانلا اعدوةكمب هتوبن ترهظ مالسلا هيلعهنأ ةمسقلا هذه ريرقتو « مهنم دحاو لك

 نم مهنم نيمسق لع نونمؤملا راص ةنيدملا ىلإ كم نم رجاه نيخ. ةنيدملا ىلإ ةكم نم لقتتا مث

 . كانه قب لب اهيف هقفاوي مل نم مهنمو ؛ ةرجحلا كلت ىف هقفاو

 اورجاهو اونمآ نيذلا نإ) لوقب مبفصو دقو «نولوأألان ورجاهملا مهف لوألا مسقلا امأرإ

 هنأل كولوالا ن روعايلا مهنم دارملا نإ اناقراكلو ل ليسن هسا ارجل

 نوفوصوم ءالؤهنأ رهظ اذه تبث اذإو (اورجاهو دعبنم اونمآ نيذلاو) ةيآلارخآ ىف لاق ىلاعت

 رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب اونمآ مهنأ : اهلوأ : ةعبرألا تافصلا هذهب



 هيي لا ماا ردها و.اروجاهو انما نيذلا "نإ د لاغت هلق. 1935

00 
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 انإ

 3 0007 00 ضعب + 0 9 0 ١ ع و او 007 نيذلاو

 ل > . هبلقب صاخملا نم ملعنال انأ الإ ؛ يالا مكححب نوكي نأ بحب اذكه : انلق

 نم ظعأ ناميالا عم ايندلا ليلق نأ انبلع دقو . املع هللا هاتآ ىذلا ند اضيأ ملعن الو « لاؤسلا هيف

 . رفكلا عم ايندلا ريثك

 فيك : ىنءماو (مكلرفغيو) هلوق نم هركذىضم امل ديك أتوهو (محر روفغ هتلاوإل لاق مث

 ش ؟ ميحر روفغ هنأو ةرفخملا دعوب نبال

 : لئاسم هيفف 4 لبق نم هللا اوناخ دقق كتئاخ اوديرب نإوإ هلوق امأ

 وهو نيدلا ىف ةنايخلاهنم دارملا نأ : لوآلا : هوجو ةنايخلا هذه ريسفت ىف «ىلو آلا ةلأسملا)

 نماوذمض ام عنم ةنايخلا نم دارملا نأ : ىناثلا . لبق نم هللا اوناخ دقق كب اورفك نإ ىنعي . رفكلا

 هتبراحم ىلإ اودوعيال نأ مهعم دهع رسآلا نم مهقلطأ امل مالسلا هيلع هنأ ىور : ثلاثلا . ءادفلا

 اوديرب نإو) ىلاعتلاقف . رسآلاو سبحلا نمقلطي نميف ةداعلا وه اذهو ؛ نيك رشملا ةدهاعم ىلإو

 نم انتيحيأ نُتل نولوقي !وناك مهنأ دارملاو « لبق نم هللا اوناخ دقف دهعلا اذه ثكن ىأ (كتتايخ

 ةمعنلا ىلإ اواصو اذإ مث (نيركاشلا نم ننوكنل احلاص انتينآ نو  نيرك اشلا نم ننوكسنل هذه

 رهظالا ناك نإو ء هيف لكلا لوخد عنمال و ؛ اوال !وضقناو دهعلا | ودكتن ةيلتلا نم )ا

 . ريخآألا اذه وه

 ناكمالا ل وعفمو نكمي وهفىنكمي مالا ىننكمأ لاقي : ىرهزاألا لاق (مهنمنكمأف) ىلاعت لاق م“

 لوسرلاةيراحنم هيلع اومدقأ امبهللا اوناخ مهنأ ىنعملاو « مهنمنينمؤملا نوم": ىقللاو | فود

 اوقاذ دق مهنأ ىلع كلذيهللا هبنف . 0000[ ةياهن كلذو « ارسأو التق مهنم هللا نكماف ردب 7

 هيلع هللا لص لوسرال ةراشب هيفو ءالصاح اتباث مهنم نيكفلا 0 نافذ 0 هولعف ام

 1: دعب | عمتي ل هنو نم لك نم نككتي هنأ 9

 : مهل امعأب مهيزاحي (ميكح) مرئاضو مهطاويب ىأ ( يلع هتلاوإب لاق م“

 اووآ نيذلاوهللا ليبس ىف مهسفنأو مهاومأب اودهاجو اورجاهو اونمآ نيذلا نإ إ) ىلاعت هلوق

 ىح ءىش نم مهتيال و 0س ملام اورجا مو اونمآ نيذلاو ضعب ءايلوأ مسخ كئاوأ اورصنو



 «.ه | ةيآلا ركل رفنيو ركم ذخأ ام ًاريخ ركتؤيو ىلاعت هلوق
 الف (مكل رفغيو) هلوق : امسداسو (مكنم ذخأ امه هلوق : اهسماخو (اريخ مكتؤي) هلوق اهعبارو

 ببس : لاقي نأ بابلا ىفاه ىصقأ ؟صيصختال بجوملا اف « مومعلاىلع ةتساا ظافلأألا هذه تلد

 . ببسلا صوصخ ال ظفللا مومعإ ةربعلا نأ الإ ٠ سابعلا وه ةيآآلا لوزن
 : ناتلأسم هيفف (اريخ مكبولق ىف هللا ملعي نإ هلوق امأ

 ةعاطومتلا ةعاط ىلع مزعلاو ناميالا : ريخلا اذهنم دارملان وكي نأ بحي «ىلوألا ةلأسملا))

 ةرصن ىلع مزعلا هيف لخديو ؛ ىصاعملا عيمج نعو رفكلا نع ةبوتااو « فيلاكتا| عيمج ىف هلوسر
 في راج نع رتللاو © لو

 هذمم هثودح دنع الإ ءىثلا لع ؛الىلاعت هنإ : هلوق ىلع مكحلا نب ماشه جتحا 4« ة يناثلا ةلأسملا))

 وه طرشلاو ء«ءازجو طرش اذكو اذك لعف (اريخ مكيولق ىف هللا معي نإ) هلوق ناآل ةيآلا

 ثودح بجوي كلذو « لبقتسملا ىف الإ امهدوجو حصيال ءازجلاو طرشلاو ؛ علا اذه لوصح

 . ىلاعت هللا لع

 نأ ىلع ليلدلا لد امل. هنأ الإ  ماشه هركذام ىضتقي ناك نإو ظفللا رهاظ نأ : باوجلاو

 لوصح لدي هنأ ثيح نم مولعملاهب دارأ و ملعلا ركذ : ل اه نأ بحر ايدَخ نك نأ عنتمي هللا لع

 . مواعملا لوصح ىلع ىلعلا

 : ناتلأسم هيفف (ركل رفخيو مكتم ذخأ اساريح مكتؤي )ب هلوق امأ

 . لعافلل ءانبلا ىلع (ركتم ذخأ ام) نسحلا أرق : فاشكلا بحاص لاق 4ىلوألا ةلأسلا)

 : لاوقأ ريخلا اذه ىف نيرسفملل 4ة يناثلا ةلأسملا)

 هيلع فطعملاعت هنال : ىضاقلا لاق . ايندلا ىف مهنم ذخأ امم فلخلا : دارملا (لوالا لوقلاإل

 . ايندلا عفانم هنم دارملا نوكي نأ بحي مدقت اف (,كل رفغيو) هلوةب ةرخالا رمأ

 دعبي مل : ريدقتلا اذه ىلعو « باقعلا ةلازإ هنم دارملا ركل رففيو) هلوق نإ : لوقي نأ لئاقلو

 ةرخالا ىف لضفتلاو باوثلا 0 كذملا ربخلا اذه نمدارملا نوكي نأ

 فردت دازنلل )م رفغيو) هلوق ناف ؛ ةرخالا باوث ريخلا اذه نم دارملا (ىناثلا لوقلاوإل

 . ايندلا ف نوكي نأ اًضيأ بحب همدقت ىذلا ريخلاف ؛ ةرخالا

 . لكلا ىلع لوم هنأ «كلاثلا لوقلاو)

 دق ىراساألا نم صلخأ نم لك نإ نولوقت لهف ؛ ايندلا تاريخ ىلع ريخلا مالح اذإ : ليق ناف

 ؟ هنم ذخأ امم اربخ هللا هان"



 ص «ىرسأألا نم 1 ىف نمل لق ىلا 0 لاننا هلو قد
 2 2 7 0 ةهمءس م 8 هر

 ضد سبوللا ببرضع ولو -- ا

 0 هللاو مهنم نوكماك 1 208
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 مهنم نكمأف لبق نم هللا اوناخدقف كتتايخ اوديري نإو حر روفغ هللاو ,كل رفغيو مكنم ذخأ 3

 «ممكح ملع هللاو

 هذه هللا ركذ « مهنم ملا ومأ ذخأ مهيلع قشو ىراسالا نم ءادفلا ذخأ امل لوسرلا نأ ملعا

 - اكبع هللا كر سابع نبا لاقإ (ئرشالا نم ميدي ىف نم لق ىنلا اهيأاي) لاقف مهل ةلامتسا ةيآلا

 هعمو ردب موي !ريسأ سابعلا ناك « ثرحلا نب لفونو ٠ بلاط ىنأ نب ليقعو « سابعلا ىف تلزن

 ردب لها ماعطلا اونمض نيذلا ةرشعلا دحأ ناكو « سانلا معطيل اه 2 يذل نو هق رأ وربع

 مالسلا هيلع لاقف ٠ ىنوهرك أ مهنأ الإ ايلسم تنك : سابعلا لاف ٠ رسأ ىتح ةبونلا هغلبت ملف

 01 تلك: سا علا لاق ..املغ ناك دقف كرمأ رهاظ امأق «كي زج هتلاف احنه رك ذتام نكي نإ
 ا 11 دلك: لاق تافاايلع هر يدتتلا كح رخل ءىش اأو لاقف ماع بهذا كلذرد ري: نأإ هللا

 000072 وا لا# كاقف في ركلاب نب لف وبا ءادق واع ةيقروأ يرش بلاظ ىبأ نب. ليقع ليخأ نئايءادف

 لضفاا مأىلإ هتعفد ىذلا بهذلا نبأ» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءاشيرق كييك دما

 هللا دبعلو كل وهف ثداح ىف ثدح ناف « ىنبيصيام ىردأال :اهلتلقو ةكم نم كجوزرخ تقو

 كنأدهشأ انأف : سايعلا لاق «ىبر هب ىقريخأ» لاق ؟ كيرديامو : سابعلال اف «لضفلاو هتلاديبعو
 ابملا هتعفد دقلو هللا الإ دحأ هيلع علطي مل هللاو ؛ هلوسرو هدبع كنأو هللا الإ هلاك تأ قداَص

 الا لاق ١ بير الف كاذب يريح ذإ|امأف , كرمأ ىف اياتره تنك .دقلو ءالللا دازوش ف
 0 و ءافلأ نيرشع ىف برضيل مهاندأ نإو « ادبع نورشع نآلا ىل ؛كلذ نم اريخ هللا ىنادبأف
 ىلع مدق هنأىورو . ىبر نه ةرفغملا رظتنأ انأو « ةكملهأ لاومأ عيمج اب لنآ حأ امؤ ٠ مزمز
 نأ سابعلا رمأو . هقرف ىتح للص امو رهظلا ةالصل أضوتف ءافلأ نونامت نيرحبلا لام هللا لوسر

 01| ناو ل رمادا اقارب رانج : لرش (ناككور: 14 لا رادقام دحأو ..ةةيسن دحأب
 ىف اهنإ : موق لاق . ىراسألا ةلمج ىف وأ «ةصاخ سابعلا ىف ةلزان ةيآلا نيف نوويسفلا فلخأاو
 نم مومعلاىضتقي ةيآلارهاظ نآل ؛ىلوأ اذهو ؛ لكلا فتلزن اهنإ : نورخآ لاقو « ةصاخ سابعلا
 (ميبولق ف) هلوق : اهلاثو (ىرساآلانم) هلوق : اهيناثو (ميديأف نم لق) هلوق : اهدحأ : هجوأ ةتس



 010 هال عىزلساإلا نم مكيديأ ىف نمل لق ىنلا اهمأاي» ىلاعت هلوق

 -َ ١ سمس سمعو مس 06 هك مه م2 د

 اريح مكبولفىف هللا لحي نإ ىرسألا نم مكيديأ ىف نمل لق ىنلا اهيأأي

 هلوقيالو مهنع فيلاكتلا طوةسبجوي كلذو ؛ حنابقلا هذه ىلع باقعلا بيترتب اودده امو رخغاو

 ةعقاولا كلت ىف هنيعب عضوملا كلذ ىف ىلاعت هللا مذخآفيكف . كلذك اوراصولف اضيأو . لقاع

 9؟ ىوقلا باقعلا اذه مهلع هو

 مهسمل هب هذخا ويب ال.هناف « ةلاهجي اينذ فأن منأ ىف قبس هللا نم باتك الول (عبارلا لوقلاوإل

 : كسا نسج تم ااذماو كال

 روحب : لوقتف .انلوقّلع امأ : لوقننأب ابلا اذهىف دمتعملاو « هيفاورثك أ دق سانلانأ معاو

 وفعلاب لزآألا ىف ركح ىلاعت هنأالول هانعم (قرس هللا نم باتك الول) هلوةف . رئايكلانع هللا وفعي نأ

 هلوقنمو (ةمحرلاهسفن ىلع مكبربتك ) هلوقنم دارملاوه اذهو « يظعباذعمبسمل ةعقاولا هذه نع

 باتك الول) هانعمناكف « رئابكلا نعوفعلا نوزوحبال مهف ةلزتعملالوق ىلعامأو «ىضغىتمحر تقبس

 اذهو « ميظع باذعمسل الإو ةروفغم هرئاغص تراص رئابكلا نعزرتحا نم نأ ىف (قبس هللا نم

 مطوبق وهو ةميظع تناك ردب لهأ تاعاط نأ الإ ؛ نيملسملا عيمج قح ىف اتباث ناك نإو محلا

 ةيهأو حالس ريغ نم رافكلا ةلتاقم ىلع مهمادقإو « ٍلسو هيلع هللا لص دمحم مهدايقناو ؛ مالسالا

 ىذلا باقعلا رم ديزأ ناك تاعاطلا هذه ىلع هوقحتسا ىذلا باوثلا نإ : لاقي نأ دعبي الف

 نم بذلا اءاه رودص انردق ولو ؛ اروفغم بنذلا اذهراص مرج الف ؛ بنذلا اذه ىلع هوةحتسا

 .صاصتخالا اذهردب لهأل لصح توافتلانم ردقلا اذه ببسف « اروفغمراص امل نيملسملا رئاس

 مهيديأ اودمب ملومئانغلا نع اوكسمأ مهنأ ىور (/ابيط الالح متمنغ امم اولكفإل ىلاعت لاق مخ

 . ءادفلا ةحابإ وه ليقو . ةيآلا هذه تازنف ءاهلا

 (اولكف) هلوق ىف ءافلا ىنعمام : ليق ناف

 ةفصوأ مونغملانم لاحلا ىلع بصن (الالح متمنغ امم اولكف) متانغلا ىكل تحأ دق : ريدقتلا انلق

 ىلع اومدقت الف هللا اوقتاو : ىنعملاو (محر روفغ هللا نإ هللا اوقتاو) الالح الكأ قا رىدلفلا

 نم متيتأام محر « ةلزلا نم ىضاملا ىف هيلع متمدقأام :روفغ هلا نأ ويلغاو ]ا كاد لظروف

 ىلإ ةراشإ (محر روفغ هللا نإ) هلوقو . لبقتسملا ىلإ ةراشإ (هللا اوقتاو) هلوقف : ةيصعملاو مرجلا

 . ةيضاملا ةلاحلا

 اريخ متو اريخ ميولق ىف هللا معي نإ ىرسالا نم مكيديأ ىف نمل لق ىنلا امأيج ىلاعت هلوق



 ةيآلا « قبس هللا ند باتك الولد ىلاعن هلوق 2

 نيملسملانآل ءردب موي ناكامتإ محلا اذه : سابع نيالاق .ملاعلا حاصمريب د: ىف ميكح ؛ باغيالو

 مومتنخنأ اذإ ىتح) ىراسالا ىف كلذ دعب هلل لزنأ مهناطاس ىوقو اورثك الف «نيليلق اوناك

 مثوي مالكلا اذه نإ لوقأَو (اهرازوأ برحلا عضن 7 ىبح ءادفامإو دعب انم اماذ قاثولا اودشف

 تالذك ومالا نيل و +: اهريسع" قف نقلا 0 (ءادفامإ و دعب ان م امافإل هلوق نأ

 دفن 7 , ناخنالا دقو كا اورج دال هنأ ىلع نالدي امهاتلك ناف ؛ ناتقفاوتم نيتيآلا اتلكنآل

 : : اذهل دحأ

 6( ميظع باذع متذخأ ايف مكمل قبس هللا نم باتك الول 9 ىلاعت لاق مث

 [فاك ى ديو اهو دن نحو ... قياسلا باتكيلا: اذه :ريسفت,ىف شانلا :ليواقأ. شك هنأ ملعاو

 : "تحانملا نم

 لحب دمجاي قبس هللا نم باتك الول ةداتقو ريبج نب ديعس لوق وهو «لوآلا لوقلاف)

 كلذ ىف الصاح ناك له ءادفلاو متانغلا ليلحت نال لكشموهو . باذعلا مكسمل , كتمالو كل متانغلا

 عنتما تقولا كلذ ىف الصاح نذالاو ليلحتلا ناكن اف ؟ تق ولا كلذ ىف الصاح ناكاموأ « تقولا

 نإ : انلق نإو « هلعف ىلع باقعلا لصحب ل لبق نم هيف انوذأم ناكام نآل « مهلع باذعلا لازنإ

 ناك هنأ بالا فام ىصقأ تقولا كلذىف امارح لعفلا كلذ ناك تقولا كلذىف الصاح ناكام نذالا
 . تقولا كلذفف امارح هنوكىف حدقيال اذه نأالإ كلذ دعب هلحب مكحيس هنأ هللا لع ىف

 . باقعلا فيفخت بجو كلذ دعب الالح ريصيس ثيحب هنوك نإ : اولاق ناف

 ببسب فيوختلا نم عنمي كلذو ٠ هببس باقعلا لازنإ عنتمأ كلذك رماللا ناكاذاذ : انلق

 . باقعلا كلذ

 متبذعل ىهنلا دعب الإ بذعأال ىنإ (قبس هللانمباتك الول) قحسنب دمع لاق «ىناثلا لوقلا
 لوقلا اذه لصاح لوقت انأل ؟فيعض اضيأ اذهو « ءادفلا ذخأ نع مهاهنام ىلاعت هنأو ؛ متعنصامف

 هلال اة ىصتشل لمع يلد لج لهف ءادقلا كلذ 'ةمرخ بجو ئعرش' ليلد دج وام هنأ

 هنإ لاقي نأ نكمي الو « ىلقعلا ليلدلا كلذ ةطساوب همب رحت نيب دق ىلاعت هللا نوكش « لصح اناق ناذ

 عنتما ذئنيخ ؛ عنملا ىضتقيام عرشلا ىف الو لقعلا ىف سيل هنإ : انلق نإو « ةمرحلا كلت نيبي مل ىلاعت

 نذالا ناك الصاح عنملا نكي مل اذإو ؛ قاطيالام فيلكت كلذ ناكل الإو : الصاح عنملا نوكي نأ

 ؟ هلعف ىلع باَمعلا بيتر نكمي فيكف « الصاح نذالا ناك اذإو . الصاح

 ىلص ىنلا عم اردب دهش نمم ًادخأ بذعيال هنأب هللا مح قبس دق موق لاق 4 ثلاثلا لوقلاإ)

 ا يلا مكاو مهنإ :لاقي نأ ىضتقي هنآل لكشم اضيأ اذهو ؛ سو هيلع هلل



 3-5 ةيآلا مك زيزع هللاو» ىلاعتهلوق

 ةالصلا هيلع دم وهو ؛ ىنلا اذهل هلوص> ىغبني ناكام محلا اذه نأ : هانعف (ىنلل ناكام) أرق نم

 نق“ (داضأ) اون ادد ملعأالو لاق . عجاج (ىراسأ)و ؛ عمج (ىرسأ) جاجزلا لاق . مالسلاو

 (ضراألا ىف نخثي ىت-) هلوقو هب أرق مهضعب نأ لقن هنأ : فاشكلا بحاص نع انلقن اك ةزئاج

 هنخئأدق : لاقي : هتدشو هتوقنع ةرابع ءىثلكىف ناخنالا : ىدحاولا لاق (لوآألا ثحبلاإل

 وهف ؛ ظيلغ ءىش لكف ةظلغلا ةناخثلاو ٠ حارجلا هنختأ كلذكو ؛ هيلع ضرملا ةوق دتشا اذإ ضرملا

 ًاريثك نإ مث «رهقيوغلابيو بلغيو دتشيو ىوقي ىتح هانعم (ضراألا ف نخثيىت>) هلوقف . نيخن
 كلملا نآل هيلع ظفللا انلمح امتإو اولاق . هتادعأ لتق ىف غلابي نأ : هنم دارملا اولاق . نيرسفملا نم

 ::رعاشلا لاق لتقلاب دعمتو ئرش اعز ةلودلا/

 مدلا هيناوج ىلع قاري ىت> ىذآلا نمعيفرلا فرشاا سيال

 مادقألا نمو « ةءارجلا نم عنمب كلذو « ةباهللا ةدشو بعرلا ةوق بجوت لتقلا ةرثك نآلو

 . كلذب ىلاعت هللا رمأ ببسلا اذهلف « ىغبني الام ىلع

 ىتح ىرسأ هل نوكست نأ ىنل ناكام) هلوقف . ةياغلا ءامتنال (ىتح) ةملك نأ (ىناثلا ثحبلاإل

 . رسالا ىلع مدقي نأ هل ضرآلاىف ناخنالا لوصح دعب نأ ىلع لدي (ضرآلا ىف نخئي
 هنأل ءاضرع اهعاتمو ايندلا عفانم ىمعس امإو . ءادفلا دارملاف (ايندلا ضرع نوديرتإل هلوقامأ

 هنآل . ًاضارعا ضارعالا نوملكتملا ىعم كلذلو «لوزب مح ض رعي هن كف ؛ ماود الو هل تاثال

 5 ةقاب ماسجاألا نوك عم 6 لوزتو 5 ماسجالا ىلع أرطت امل ماسجألا تاشكامل تايثال

 لوزتوض رعت ىتلا ةيويندلا تاداعسلاىلإ ىضفيام ديربال ىلاعت هنأ ىنعي (ةرخآلا ديري هتلاو) لاقم“
 جتحاو : لاوزلاو ليدبتلا ع ةنوصملا ةعادلا ةيقايلا ةيورخأللا تاداعسلا كلا ىخذفيام كيرب اعلا

 اذه نآل هديرب هللاو الإ دبعلا نم نئاكال : لوي نم لوق داسف ىلع ةيآلا هذبب ىضاقلاو ىتابجلا

 ةرخآلاب او ىلإ ىدؤيام مهنمديري لب هديريال هنأ ىلع هللا صنو , هجولا اذه ىلع مهنم عقو رسالا

 . ناصع هيف نوكيام نود ةعاطلا وهو

 البعو  ةعاط مهنم رسالا اذه نوكي نأ دارأام ىلاعت هنإ : اولاق نأب هنع ةنسلا لهأ باجأو

 ءاكحلاامأو ؛ دوجو لادا هنوك ق: . ةعاطرسالا اذه نوك ةدارإ قن: نم مزاي الو . انوذأم ازئاج

 َّ تاذلاب هوركم ضرعلاب دارم ءىثلا نولوش مهناف

 روقيال زيزع هللا نآل كودع مكبلغي مل ةرخآلا متبلطنإ مكنأ دارملاو «ميكحزيزع هتلاوإإ لاق 5

 0م كك رف كك 52



 ةيآلا «ةرخآلاديري هللاوايندلا ضرع نوديرث» ىلاعت هلوق 6

 عطاقلا صنلامايق عم ناكل « ةلاحلاكلتلال وانتم صنلا كلذ ناكولو ؟مهلهاعي اذا هنأيف ةباحصلا

 قوف اويرضاف) هلوقف ًاضيأو ؛ لاحم كلذو « ةباحصلا ةرواشم نم مكحلا كلذ ًابلاطو همكم كرات

 لاح ًابجاو ناكىنعملا اذه نأ عامجالاب تيثو ؛ةدحاولا ةرملا الإديفيال سمألاو « رمأ (قانعألا
 . فاش باوجلا اذهو . ةيراحلا تقو ءارواه ىلع ةلالدلا ميدع قب نأ بجاوف ةيراحلا

 ذخأو «ءادفلا ذخأب كح مالسلاو ةالصلا هيلع هنإ : موق وهو ء اثلاث هوركذ امع باوجلاو

 . مرح ءادفلا ذخأ نا لسنال :لوقنف . مرح ءادفلا

 هنايبو , مكلوق ىلع لديال اذه لوقنف (ةرخآلا ديري هللاو ايندلا ضرع نوديرتإل هلوق امأو
 كلذإو, كدفلا دحأ لضرءارسالا لع ةفاتعلا ل ٌرصحاا ةي آلا: هذه نم دازملانأ : لؤآلا :نيهجو نم

 ذخأت نأ : ىلوآلا لاق . هنع هللا ىضر ركب ابأ نا : ىتاثلا . اقلطم مرح ءادفلا ذخأ نأ ىلع لديال

 ىلع هب ىوقتلل ءادفلا كلذ اوبلط امنإ مهنأ ىلع لدي كلذو « داهجلا ىلع هب ركسعلا ىوقتل ءادفلا

 . ىناثلابنيبابلادح ال قلعت الو ايندلا ضرع ضحبت ءادفلا بلط نم مذ ىلع لدت ةبآلا هذهو ؛ نيدلا

 ايف مكسمل قبس هللا نم باتك الول) ىلاعت هلوقب مهكسمب نع ناب اوجلا امه امهنيعب ناباوجلا ناذهو

 (ميظع باذع متذخأ

 نأ لجاإلن وكي نأ لمتحمالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا:ءاكبنأ : اعنار:هوركذ امع باوجلاو

 قلك ذل لذ د07 كاانغلا/ كج وتسا ساألا» لجتشااو ءايزققلا ف هتنا زطأ فلاخاشا ةباحصلا ضعب

 دهتجامالسلاو ةالصلاه يلع هنأ هان ركذاماضيأ لمتحيو « مهيلع باذعلا لوزن نمافوخ مالسلاو ةالصلا

 (ضرأألا ىف نخشي ىتح) هلوق ىف هب هللا هردأ ىذلا ناخنالا غلبم غلب له لصح ىنلا لتقلا نأ ىف

 . ىنعملا اذهلج آلءاكبلا ىلعمدقأف « نيبر ملا تائيس راربالا تانسحو ؛ داهتجالا كلذ ىف أطخلاعقوو

 اوفلاخ ماوقألا كئلوأ نأ ببسب لزن امنإ باذعلا كلذ نأ : اسماخ هوركذ امع باوجلاو

 ىف مالكلا مامت اذهف : لتقلاب لاغتشالا مهياع بجوام لاح رسالا ىلع اومدقأو  لتقلاب هللا سأ

 : معأ هللا . هلال هذه

 . ةيآلا هذه ىف ةلكشملا ظافلألا حرش ىف 4ةعبارلا ةلأسملا)

 ةايتطقلا لاخذ نسح كفيك لو نأ نلئاقلف (ىرسأ هل نوكت نأ ىنل ناكامإل هلوق امأ

 . ةيآلا هذه ىف نوكت ةظفل ىلع

 روك ذملاىنعملا هلنوكي نأ ىغبني امو بحبامىأ « هيزنتلاو ىننلا هانعم (ناكام) هلوق : باوجلاو

 امأو ٠ كل نوكي الف ء كلذ ىنل نكي مل: لوقي . ةديبع وبأ لاق دلو نم ذختي نأ هلل ناكام هريظنو



 يي ةيالا«ضرالا ف نخشي ىّبَح قرا هل اوكا نأىنل ناك امد ىلاعن هلوق

 نا هر هل نوكت نأىنل ناكام) هلوق نأ : الوأ هوركذ ىذلا هجولازغ باوجلاو

 هزم قضزأألا ىف ناختالا قيس ظرعب نكلو ءاعورقس رجالا ناك زع ليش فاد
 سيلو : امظع الخ ردب موي اولتق ةباحصلا نأ كش الو « ديدشلا فيوختلاو لتقلا وه ناخالاب

 ةيآلاو « ةعامج اورسأ ريثكلا لتقلا دعب مهنإ مث . سانلا عيمج لتق ضرألا ىف ناخنألا طرش نم

 ناك رسأللا كلذ نأ ىلع ةنيب ةلالد ةلاد ةيآلا هذه تراصف رسألا زوجي ناخنالا دعب نأ لع لدت
 ؟ ةيصعمو ابنذ ناكرسألا كلذ نأ ىف ةيآلا هذبب كسلا نكمي فيكف « ةيآلا هذه كح ازئاج

 ( ءادف امإو دعب انم اماف قاثولا اودشف مومتنختأ ىتح) ىلاعت هلوقب مال.كلا اذه دك أتيو

 عورشملازئاجلاب نايتالاو ازئاج ناكر سلا كلذ نأ ىلع ةيالا تلد هومتحر شام ىلعف : اولاق ناف

 ناخالا نإ هيف هجولا : لوقنف ؟ باقعلا ىلع لديام هدعب هللا ركذ ملف : هيلع باقعلا بيترت قيليال

 عوقو بجوي ثيحب لتقاا راثك | هنم دوصقملا لب « نيعم مولعم طباضب اطوبضم سيل ضرآلا ىف
 نيمملا دحلا اذه ىلإ لّقلا غولبو ؛ نينمؤملا ةبراحم ىلع اوئرتحيال نأو « نيرفاكلا بولق ىف بعرلا

 كلذ نأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نظ ىلع بلغ هلعلف « داهتجالا ىلإ اضوفم نوكي هنأ كشال

 اذه ناكف كلذك ىمآلا ناكام هنأ عم ؛ دوصقملا اذه لوصح ىف نك مدقت ىذلا لتقلا نم ردقلا

 بيت رتنسُحخل . نيب رقملا تائيس راربألا تانسحو ؛ صن اهيف سيل ةروص ىف داهتجالا ىف اعقاو أطخ

 . ةيصعمالو اينذ ةتبلا نوكيال كلذ نأ عم « ببسلا اذهل مالكلا اذه ركذ ىلع باقعلا

 (قاتعاألا ق اوف« اوبر ضاف)' ىلاعت هلق رهاظ نإ ::؛لاوقنان أ :اننات هوركذ ئدلا:هقكولا نعال وطااو

 ارومأم ناكام مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع نيملسملا عامجأل ةباحصلا عم ناكامتإ باطلا اذه نأ

 00 00 : ةياحصلاب اصتخم باطخلا اذهناكاذإو: هشفنب رافكتلالتق رشان نأ

 اموشاتملا ةياحتفلا نأ لهو سو هيلع هللالص لوسرلا نمال مهنم ارداص بنذلا ناكءرسألا لع

 اورسأولوسرلانعاودعابت و مهفلخ ةباحصلا بهذ أورف رافكلاو |يظع اعمج مهنم اولتقو رافكلا

 وهو « هنرضح ىلإ ةباحصلا ع دعبالإ رسآلا ىلع مهمادقاب لوسرلا ملعي 3 : ماوقألا كنلوأ

 .لاؤسلا اذه.لازف ء رسآلاب رمأ امو ربمأ ام مالسلا هيلع

 مسيلتقب ىمأي مل لف هترضح ىلإ ىراسألا اولمح امل مهنكل : كلذك رمآألا نأ به : اولاق ناف
 (قانعألا قوفاوبرضاف) ىلاعت هلوقل الاثتما

 دعب امأف ؛ برحلاب رافكلا لاغتشادنع برحلا ةلاح صتخم فيلكت (اوبرضاف) هلوق نإ :انلق
 راغتسامالسااو ةالصلا هيلع هنأ هيلععطاقلا ليلدلاو . هلال وانتم ناكامفيلكتلا اذهف برحلا ءاضقنا



 ةيآلا«ضراألا ف نخشي ىتح ىرسأ هلوكب نأىنل ناكام» ىلاعتهلوق 4

 الإ دوعسم نبا لاقف «قنعلابرضب وأ ءادفبالإ مهنم ًادحأ اوجرختال»لاق سو ل هنأ

 . ىفوخ دتشاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تكسف . مالسالا ناز ةنعم ىاف اضن نا ل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىتاملسلا ةديبع نعو «ءاضيبنب ليبسالإ» دعب نم لاق 2

 ءادفلا ذخأت لب : اولاقف «مهتدعب مكنم دهثتساو مومتيداف تتش فإو « مومنلتق مش نإ» موقل

 ل و  ةيكوأب نيعرارأ سابعا ءاذفو ةقوأ .نيرشع قوايساللا:ءادف ناكو ..دخأب اواديشتساف

 ءادفلا اوذخأ املمهنأ ىورو . ريناند ةّتسوأ امهرد نوءبرأ ةيقوألاو ةبقوأ ةئاممهؤادف ناكنيريس

 لاف نايكم | ركب يأ و. وه اذاف.؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع رمع لخدف ةيآلا هذه تلزن

 مهذخأ ىف كبامحأ ىلع ىبا لاقف ؛ تيك ابت دجأ ملنإو تيكب ءاكب تدجو ناف ىتربخأ هللالوسراي

 ءامسلانم باذعل زن ولو  هنم ةبيرق ةرجشل- ةرجشلا هذهنمىندأ مهب اذع ىلع ضرعدقلو ؛ءادفلا
 . ةيآلا هذه لوزن بيس ىف مالكلا و هاذه . ذاعم ندعسو رع ريغ هنم احين امل

 : هوجو نم ةيآلا هذه. مالسلا مهيلع ءايبنألا ةمصع ىف نونعاطلا كسمت 4 ةثلاثثا ةلأسملا )

 0 علا اذه نأ ف حيرص (ىرسأ هل نوكست نأىنل ناكام) ىلاعتهلوق نأ ل وألا هجولا )

 هلوق : لوألا : ناهجو هيلع لديو « لصح دق ىنعملا اذه نإ مث . ىلاعت هللا لبق نم عونمو ؛ هنع

 اهانركذ ىتلا ةياورلا نآ : ىناثلا (ىرساألا نم مكيديأ ىف نمل لق ىنلا اهسأ اي) ةبآلا هذه دعب ىلاعت

 امزال بنذلا ناكف « مهرسأ لب « رافكلا كئلوأ لتق ام مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع تلد دق

 . هجولا اذه نم

 رافكلا لتقب ردب موي هموق عيمجو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلارمأ ىلاعت هنأ «ىناثلا هجولا إل

 اولتقي م ايلف , بوجولل رمالار داظو (نانب لك مهنم اوبرضاو قانعالا قوف اوبرضاف) هلوق وهو

 . ةيصعم رسمالا ناك اورسأ لب

 ٠ ةيصعم ءادفلا ذخأ ناكو . ءادفلا ذخأب كح ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ «ثااثلا هجولا)

 نورسنملا عمجأو (ةرخألا ديري هللاوايندلا ضرع نوديرت) ىلاعت هلوق : لوألا : ناهجو هيلعلدبو
 | نأ يا اتك ال واز قاين هلو, : ىاثلاوا ءادفلا, نشأ وه انههءانندلا ضرع نم دارملا نأ لع

 . ءادفلا كلذ (متذخأ) هلوقب دارملانأ ىلع اوعمجأو « ميظع باذع متذخأ امف مكسمل

 هيلع هللا لص لوسرلا حرصو ؛ ايكب ركيابلو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ 4 عبارلا هجولا)

 . بنذ هنأ ىلع لدي كلذو ؛ ءادفلا ذخأب كح هنأ لجأل ىب اهإ هنأ سو
 امل لزن ولو هلوزن برق باذعلا نإ» لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ (سماخلا هجولا)

 . ةيآلا هذهب موقلا كسمت هوجو ةلمج هذهف « بنذلا ىلع لد, كلذو «رمعالإ هنم ان
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 امم اولكف يظع باذع مثذخأ ايف مكسمل قبس هللا نم باتك الول مكح زيزع هللاو ةرخآلا ديري

 4 ميحر روفغ هللا نإ هللا اوقتاو ابيط الالح متمنغ

 ىلص ىنلا قح ىف داهجلاو وزغلا ماكحأ نم رخآ كح ملعت ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ معاو

 ا -_ هلع هللا

 ىلعف ءاتلاب و رمع ىنأ ةءارق اه أ « ءايلاب نوقايلاو ءاتلاب (نوكتو) رمعوبأ أرق (ىلو ألا ةل أسملا)

 :الاندءارقلا امأو « ظفالا تت وم وهف لاجرأل 0 هب دارالا نك نإ وىرس لان ال: يرد كلا

 حاو لكو لعافااو لعفلانيب لصفلا عقو دقو ؛ ىنعملاف نوركذم ىرسألاو « مدقتملعفلان ألف

 ضاقلا رضحو كلف رضحو لاجرلا ءاج كل ودك لعفلا ريك لب تحوأ درفتا 1 -] هت داتلا هده 0

 هللا لص ىنلل ءىرق : فاشكلا بحاص لاقو . ىلوأ ريكذتلا ناك ءايشالا هذه تعمتجا اذاف . ةأ سما

 . ديدشتلاب (نخثي)و (ىراسأ)و فيرعتلاى لع ملسو هيلع
 ليقعو همعسابعلا مههف . اريسأ نيعبسب ىنأ سو هيلع هللا لصىنلا نأ ىور 4 ةيناثلا ةلأسملا إل

 ذخو « مهيلعبوتي نأ هللا لعل مهقبتسا كلهأو كموق : لاقف مهيف ركب ابأ راشتساف بلاط ىبأ نبا

 ناذ . مهقانعأبرضاو مهمدقف ك وجرخأو كوبذك : لاقو رمعماقف ؛ كباتصأ اهب ىوقت ةيدف مهنم

 نم (ىيكمو نسابَعلا نم ةزمخ و ليقع نم ايلع نكم . ءادمانع كانعأ هللا نإو رفكلا ةأ

 نوكتت ىتح لاجربواق نيليل هللا نإ» مالسلاو ةالصلاهيلع لاقف . مهقانعأ برصنفهل بسني نالف
 لثه ركب ابأايكلثم نإو ؛ ةراجحلانم دشأ نوكتت ىتح لاجر بولق ددشيل هللا نو ؛ نبللا نم نيلأ
 معذعت نإ) هلوق ىف ىديع لثمو (ميحر روفغ كناف ىناصع نمو ىنم هناف ىنعبت نف لاق) مههاربا

 ىلع رذنال بر لاق) حون لثمرمعاي كلئمو (ميكسحلا زيزعلا تنأ كناف مهل رفغت نإو كدابع مهناف

 ىلع ددشاو مهلاومأ لع سمطا انبر) لاق ثيح ىسوم لثمو (ارايد نيرفاكلا نه ضرألا

 صفح ابأ اي رمعل لاق هنأ ىور . ركب ىبأ لوق ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص لوسر لامو «مهولق

 نأ ىزورو هلأ هتلكت رمحل ليو : كوش نعلرسخ راما نسل نان رأت هاما كل

 ىورو . كمحر تعطق سابعلا هللاقف بطحلا ةريثك ران مهيلع مرضت نأب راشأ ةحاور نب هتلادبع
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 اذهوافعض مكيف نأ هللا لع نآلا : ةيآلا ىنعم ناف : لاق (افعض كيف ن نار معو مكنع هللا ففخ نآلا)

 ىلاعت هنأ :ةيآلا ىنعم نأب اوباجأ نوملكتملاو . تقولا اذه ىفالإ لصحام مهفعضب هملع نأ ىضتقي
 هناه هعاوقاو واذ واد دع امأ» : تحسم هنأ هنم معي لب ءاعقاو الصاح هيلعيال ءىشاا ثودح لبق

 للعلا لصح نآلا نأ اك 2 ف نأ معو مكنع هللا ففخ نآلا) هلوقف ءاعقاو اثداح هملعي

 كات » 8 هلأ ملعلا وه لصاحلا ناكدةف كلذ لبقو . هلوصحو هعوقوب

 نوقابلاو « هلثم مورلاىفو داضلا حتفب (افعض مكيف نأ ملع) ةزمحو مصاعأرق «ةثلاثلا ةلأسملا )

 قاصاع صفح فلاخو . ثكملاو ثكملاك فعضلاو فعضلا ؛ ناتحيحص ناتغل امهو ؛ مض لا امهف

 فرحلا اذه ىف الإ نآرقلا نم ءىث ىف امصاع تفلاخام : لاقو مضلاب اههزرقو فرطا اذه

 فلكم غلاب ٍلسم لكنأ ةيآلا هذه ىضتقمب هيلع فيلكتلا مكحرقتسا ىذلا 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 قبي مل ناف « هبلتاقي حالس هعم مادام ةمرحم هيلع همي ا نك اع ناك قم هارت تفكر

 ىف ىدحاولا ىور . نس-أ ربصلاو ةميزهلا هل تلح ةثالث هلتاق نإو « مزهني نأ هلف حالس هعم

 نب رفعج م ةثراح نب ديز بقاعتلا ىلع ,هؤارمأ و فالآ ةثالث مهو ةتوم شيج فقو هنأ طيسبلا

 فلأ ةئامو مورلا نم فلأ ةئام ؛ نيكر شملا نم فلأ ىتئام ةلباقم ىف ةحاور نب هتلادبع مث بلاط ىنأ

 . ماذجو مخل رهو ةبرعتسملا نم

 وه انهه نذآلاو . هللانذاب الإ ةبلغلا عقتال هنأ نايب هيف (هللا نذاب) هلوق (ةسماخلا ةلأسملا)

 تاناكلا ةءارإ و لاعفالا قلخ ةلأشم قاانلوق لعل دي كلذو ٠ ةدارأللا

 هلوق نم ىلوألا ةيالا ىف هركذام دارملاو (نيرباصلا عم هتلاو) هلوقب ةيآلا متخ ىلاعت هنأ معاو

 نيرياصلا عم هللا نأ ةيآلا هذه رخآ ىف نيبف (نيتئام نوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي نإ)

 ىلع لدي كلذو « مهل نراقم قيفوتو مهعم ىفرصن ناف اوفقوو اوربص ول نيرشعلا نأ دْوطقملاو

 نإ نيرشعلا ناف . ناك اك ثباث وه لب اخوسنم راصام محلا كلذ نأ وهو ملسم ىنأ بهذم ةصص
 لئاز انهه روكذملا محلاف مهمترباصم ىلع اوردقي ملنإو ؛ محلا كلذ قينيتئاملا ةرباصم ىلع اوردق

 هللاو ايندلا ضرع نوديرت ضرالا ىفنخثي ىتح ىرسأ هل نوكت نأ ىنل ناك امل ىلاعت هلرق



 66١م ةيآلا ءافعض مكيف نأ ملعو مكنع هللا ففخ نآلاد ىلاعت هلوق

 ع هللأ فعخ نالا) هلوقو 08 ني كلل ةلباقم ىف ربصلا ىلع نيرداق نب رشعلا نوك ك1 نك

 مالكلا لصاح راصف « ءالؤه ق- ىف لصاح ريغ طرشلا كلذ نأ ىلع لدي (افعض كيف نأ معو

 طرشلا كلذ نأ ىلع تلد ةيآلا هذهو ء صوصخم طرش دنع مكح توبث ىلع تلد ىلوآلا ةيآلا نأ

 . ةتبلا خنلا لصحي مل ريدقتلا اذه ىلعو مكحلا كلذ تبثي مل مرجالف « ةعامجبا هذه قح ىف دوةفم

 نورباصلان ورشعلا نكيل : هانعم(نيتئام اويلغينورباص نو رشع كنم نكي نإ) هلوق : اولاق ناف

 . مزال خسنلاف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ نيتئاملا ةلباقم ىف

 . نيتئاملا ةلياقم ف نوراص نورشع لصح نإ ةيأالا نم دارملا نإ لاقي نأ زوال : انلق

 ىلع هانلمحو رهاظلا أآذه انفلاخ ربخلا ةروص ىلع درو ةبآلا ظفل نأ لصاحلاو 9 مثداه< اولغتشيلف

 نيقوع ومنو ردع مكنم لصح نإ هريدقتو « هرهاظ ىلع هانكرت دقف طرشلا ةياعر ىف امأ ؛ رمآألا

 . خسن الف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ مهةمواقمب اولغتشيلف نيتئاملا ةمواقم ىلع ربصلاب

 لبق مهلع اهجوتم ناك فيلكتلا اذه نأ رعشم (منع هللا ففخ نآلا + هلوق : اولاق ناف

 . فيلكتلا اذه

 لثمب ةصخرلا برعلا ةداع نآل « هلبق ليقثتلا لوصح ىلع لدي فيفختلا ظفل نأ ملسنال : انلق

 كانه سيلو (مك:عففخينأ هتلاديري) ةماللا حاكنىف رحلل ةصخرلا دنع ىلاعت هلوقك « مالكلا اذه

 نأ لوقلا قيقحتو . انهه اذكف ءرئارحلا حاكن عيطتسيال نمل ةماآلا حاكن قالطإ وه امإو خس

 امزال فيلكتلا كلذ ناكف « مهيف لصاح طرشلا كلذ نإ لاقي نأ لحم ىف اوناك نيرشعلا ءالؤه

 ىلع نوردقيال ءافعض مهف نأ لع ىلاعت هنأو مهيف لصاح ريغ طرشلا كلذ نأ هللا نيب املف : مهيلع

 هنأ خسنلامدع ىلع لدي اسمو « مكنع هللا ففخ لاقي نأ حصف ؛ فوالا كلذ نع اوصاخت دقف كلذ

 . زو<ال خوسنملل انراقم خسانلا لعجو « ىلوألا ةيآلل ةنراقم ةيآلا هذه ركذ ىلاعت

 ىلا ا دقو مدقتت دق اهنافةوالتلانودلوزنلاب خوسنملاو خسانلا ىف ةريعلا : اولاق ناف

 . خوسنملا ىلع مدقم خسانلا ةافولا ةدع ىف نأ
 ىف ازئاج نوكيال نأبجو ء دوجولا ىف زئاجريغ خوسنيلل انراقم خسانلا نوك ناك امل :انلق

 خوسنملا ىلع مدقم خسانلا ةافولا ةدع ىف هلوقامأو «كلذ متركذام متأورهاق ليلدلالإ مهللا ء ركذلا

 ريرقت اذهف ؟ هيلع مالكلا اذه مازلإ نكمي فيكف نآرقلافخسنلاعاونأل كر كتي مسلا انأ نإ : لوقتف

 خسنلا اذه لوصح ىلع ملسم ىنأ لبق قالطالا ىلع ةمآلا عامجإ تبث نإ : لوقأو . سم أ لن

 .. نسح حب ملسم ىنأ لوق :لوةنف عطاقلا عامجالا اذه لصحي مل ناف : هيلع مالكالف

 هلوقب ابعوقو كن ل تايئزجلا معي ال ىلاعت هللأ نإ هلوق ىلع ماشه جنتحا ((ةيناثلا ةلاسملا)



 ةيآلا «افعض مكيف نأ لعو مكنع هّللأ ففخ ناآلا و ىلاعتهلوق 6١غ
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 ْ ملعأ هللاو . درفلا دعب درفالو اردانالإ لصحال ىبجتلا اذه روهظ نآل كاذف لصح مل ناف

 نيتئاماو يلغي ةرباص ةئام نم نكي ناف افعض مكيف نأ معو مكنع هللا ففخ نآلا ل ىلاعت هلوق

 4( نيرباصلا عم هللاو هللا نذاب نيفلأ اوبلني فلأ مكنم نكي نإو

 ا كلا

 ةزمحث عب « ةئاملا هجوىلإ ةرشعلاثعبي ناك سو هيلع هللا لص هنأ ىور (ىلوألا ةلأسملا)

 هور مهعنف : مهاتق اودارأو قكار ةثاعلت ىف لهجوبأ مهيهلف موق 3 ردب لبق كك ني الث 2

 هللا دبع ردتباف' , ةغامج ىف ناكو ىلذحلا ناوفص نب دلاخ ىلإ سيئأ نب هللا دبع هللا لوسر ثعبو

 دقو ةريرعشق كاذا تدجوو ناطيشلا تركذ هتيأر اذإ كنإ» لاقف « ىل هفص هللا لوسراي لاقو

 ىللاقف ةريرعشقلا تدجو هنم تونداسلف هوحن تجرخف لاق «هلتقاو هيلا جرخاف ىل عمج هنأ ىنغلب

 هتلتقا هنم تنكتمت اذإ ىتخ هعم تيشمو « كعمجو كب تعمم برعلا نم هل تلق ؟ لجرلا نم

 ابكسمأ»لاقو اصع ىتاطعأف . هتلتق نأ تركذو سو هيلع هللا لص لوسرلا ىلإ تعرسأو فيسلاب

 ةيآلا هذهم مهنع هللا هلازأف نيملسملا لع قش فيلكتلا اذه نإ مث « ةمايقلا موي كنيبو ىنيب ةيآ اهناف

 عايج نحن براي : اولاقو ؛ نورجاهملا جض لولا فيلكتلا لزن امل : سابع نبا نع ءاطع لاق

 اندالوأو انلاومأو انرايد نم انجرخأ دق نحنو « مهيلهأ ىف انودعو ةبرغ ىف نحنو  عابش انودعو

 هور! ففستلا (لارقأل اهتاوعإ ايس وااو دست: انلخنك- : ناضناألاكاقؤ",كلاتكت شيل انوع

 كير 1 لقا نقلا ناك انا كيماح هراء وزعت رض نأ لكلا زم نإ. ةقاركع

 نمرف ناذ « رفي ملف ةثالث نم رف لجر اميأ : سابع نبا لاق اذهلو « مهنع ىلاعت هللا ففخ اورثك

 ةمدقتملا ةيآللل خسان (مكنع هللا ففخ نآلا) هلوق نأ اوعدا روهمجا نأ لصاحلاو ء رف دقق نينثا

 نإ) ىلوألا ةيآلاىف لاق ىلاعت هنإ : لاقي نأ هلوق ريرقتو : خسنلا اذه ىناهفصاألا سم اك

 رمآلا اذه نأ الإ رمآلا ىلع ربخلا اذه لمحت انأ بهف (نيتئام اوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي



 اهب ةيآلا ءاورفك نيذلا نم افلأ بلغي ةئام مكنم نكي ناو» ىلاعت هلوق

 لودعلاىف ةدئافلااف « ةرشعلا ةلباقمف دحاولا تايثبوجو هلصاح (اورفك نيذلانم افلأ اوبلغي

 ؟ ةليوطلا تايلكلا كلت ىلإ ةزيجولا ةظفللا هذه نع

 بلاغلاو ؛ايارسلاث عبي هللا لوسر ناكو « ةعقاولاقفو ىلعدرو امنإ مالكلا اذه نأ هباوجو

 ركذ ىنعملا اذهلذ « ةثاملا ىلع ديزت تناك امو نيرششعلا نع اهددع صقتتي ناك ام ايارسلا كلت نأ

 . نيددعلا نيذه هللا

 ناو) هدعب ىذلا كلذكو « ءاتلاب (نكتنا) صاعنباو ريثك نباو عفان أرق (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 . امهف ءايلاب نوقابلاو ءاتلاب ىلاثلاو ءايلاب لوالا وربع وبأ أرقو (ةرباص ةئام 5 نكت

 ريرقتو (نوهقفيال موق مهنأب) هلوقوهو « ةبلغلا هذهىف ةلعلا نيب ىلاعت هنأ (ةعبارلا ةلأسملا)

 : هوجو نم مالكلا اذه

 تسيل هدنعةجبلاوةداعسلا ةياغ ناف : داعملاب نم ٌوِيالو هللاب نمي النم نأ «لوآلا هجولا)

 نءامأ "كارلا (عوعي لو ةاط امد حشي هناف هدقتعم اذه ناكنمو . ةيويندلا ةايحلا هذه الإ

 ةايحلاهذبم ىلابيال هناف ةرخآلا رادلا ىفالإ لصحتال ةداعسلا نأو ةايحلا هذه ىف ةداعسال هنأ دقتعا

 رمال ناك ىتهو . حي مزعوىوق بلقب داهجلا ىلع مدقيف ءانزو اهل ميقيالو اهيلا تفتليالو ايندلا

 . لوآلاب ابلا نم ريثكلا ددعلا مواقي بابلا اذه نم دحاولا ناك كلذك

 نونيعتسي نوءلسملاو « مبتكوشو مهتوق ىلع نولوعي امنإ رافكلا نأ (ىتاثلا هجولا)

 . ىلوأو قيلأ هب رفظلاو رصنلا ناككاذك ناكن مو « عرضتلاو ءاعدلاب مهمرب

 بلق لك نأ وهو « تافشاكملاو تاضايرلا باحصأ الإ هفرعيال هجو وهو (ثااثلا هجولا إل

 نم ملاع دنع ملاعلا لجرلا رضح اذإ كلذلو : قلخلا دنع ابيهم هبحاص ناك ةفرعملاو ملعلاب صتخا

 هنومرتحيو ملاعلاكلذ نوبامي لاهجلا ءادشألا ءايوقاألا كئلوأ ناف ؛ ءادشالا لاهجلا ءايوقاألا سانلا

 ىمدآلا نأ الإك اذامو . هنعتفرحناو هتباه ىمدالاتأر اذإ ةيوقلاعابسلا نإ:لوقن لب ؛ هنومدخمو

 هللا ةفرعم رون هبلق ىلع ىلوتسا اذإ ميكحلا لجرلا اضيأو . ابيهم نوكي لقعلا رون نم هيفام ببسب

 لامعأ ىلع هبلق ىف لجتلا روهظ دنع ىوق امبرو ٠ هحراوج دتشتو هؤاضعأ ىوقت هناف  ىلاعت

 . تقولا كلذ لبق اهنع زجعي
 . هللا ناوضر بلط ىف هلامو هسفن لذي هناكف داهجلا ىلع مدقأ اذإ نمؤملاف اذه تفرع اذا

 هريغردقي الام لع ردقيو هحور لمكتو هبلق ىوةيف هللا لالجر ونل دهاشملاك ةلاحلا هذه ىف ناكف

 رفاكلا نم ةوق ىوقأ نوكي نأ بحب نمؤملا نأ ىلع لدت تام ثاكملا باب نم لاودأ هذهف « هيلع

 »ه؟  رفن 6١5



 ةلكلا6نيتفام أ وبلغي نورباص نورشع مكنم نكي نإدىلاعت هلوف ١

 0 1 اة حاكما هوانا تاجالل عدا لصعالام ةرصتلا حان نأ
 هرصنب كيفكي ناكنإو ىلاعت هنأ نيب مث ٠ نينمؤملا ةرصن ريتعا قرفلا اذهلف . ةداتعملا ةفولأملا

 لاتقلا ىلع نينمؤملا ضرحت نأ طرشب الإ كلذ ىلع لكنت نأ بجاولا نم سيلف ؛ نينمؤملا رصنب و
 لاقف . ةدهاجلا ىف لاملاو سفنلا لذ مهنم لصح نأ طرشب ةبافكلاب كيفكي امإ ىلاعتهناف

 : ءىثلا لع ثحلا وهو ضيضحتلاك ةغللا ف ضيرحتلاو (لاتفلا لع نينمؤملا ضرح ىنلا امأ اي)

 001 2 الا ةمرإ هياللااو سيرتلا ةالاك, نادين رحت اهجيواةتاقتشا ف!جاسرلا اركذو
 كلان اذبت راغأ] كدمات راف قولا لضراملاو "انراح نع ةنغاكقلخ نإ'هنأ هلم ملعب 8

 .؟تاكلاه ىلا ناض راح اوناك « ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثح دعب لاتقلا نع اوفلختول نينمؤملا

 . ضرحلاو ضراحلا ظفل نم قتشم ضيرحتلا هدنعف

 دارملا لب ربخلا هنم دارملا سيلو 4 نيتئام اويلغي نورباص نورشع مكنم نكي نإ إل لاق

 ىذلاو (نيتئام اويلغي) ىتح لاتقاا ىف اودهتجيلو اوربصيلف (نورشع مكنم نكي نإ) لاق هن اكرم ألا
 نأ مزل  ربخلا هنم دارلا ناكول : لوألا : هوجو ربخلا مالكلا اذه نم دارملا سيل هنأ ىلع لدي

 لاق هنأ : ىتاثلا . لطاب هنأ مولعمو « نينمؤملا نم نيرشع رافكلا نم ناتئام طق بلغي مل هنإ : لاقي

 (نيرباصلا عم هتلاو) دعب نم هلوق : ثلاثلا . ربخلاب هنم رمآلاب ل خسنلاو (مكنع هللا ففخ نآلا)

 ًادراو ناكنإو ىمآلا وه مالكلا اذه نم دارملا نأ تبثف « داهجلا ىلع تابثلا ىف ًابيغرت كلذو

 نصيرتي تاقلطملاو . نيلماكن يلو نهدالوأ نعضرب تادلاولاو) ىلاعت هلوةك وهو ءربخلا ظفلب

 : لئاسم هيفو (نهسفنأب
 اذه بجوأ ام ىلاعت هنأ ىلع لدي (نورباص نورشع مكنم نكي نإ) هلوق «ىلوألا ةلأسملا )ل

 ؛ ءايشأ لوصح دنع ط 0 ' ا هاق ًارباص هنوك طرشب الإ كلا

 از نإ عام هيلا ىققأ نركب نأ«: اهنمرو.هاداج ايرقزءاعاللا يكفل نوكيا نأ "ان

 ةمدقتملات اب آلا ىف نيتلاحلا نيتاه ىتثتسا هللاناف « ةئف ىلإ ًازيحتموأ لاتقل الإ فرحنمريغ نوكي نأ

 . ةرشعلل تبث نأ دحاولا ىلع بحي ناك طئارشا| هذه لوصح دنعف

 نم كعبتا نمو هللا كبسح) ىلاعت هلوقب قوبسم هنأل نسح امنإ فيلكتلا اذه نأ ملعاو
 هرصنب هللا لفكت نمنآل الهم فيلكتلا اذه ناك رصنلاو ةيافكلاب نينمؤملا دعو الف (نينمؤملا

 . هتاذيإ ىلع نوردقيال ماعلا لهأ ناف

 ةلام مكنم نكي نإو نيتئام اوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي نإ) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)



 ١9١ ةيآلا «نينهؤملا نم كعبتا نمو هللا كبسح ىنلا اهيأ ايد ىلاعت هلوق
 0 ا 2 676 تح مع 2 ل ع 5 اع

 ىنلا اما ا, 254» نينمؤملا نم 3 نمو هللا داو امااي

 همس 262 2 -

 نيم اولي َنوَرباَص َنورشع مم نكي نإ لاتقلا لع َنينمْوملا ضر

 4-5 ري ل هد هب مث هل ه2

 "هنوف ال موق مهنأب او رقك نيل َنماَل اوب يهنأ أم نم نك نات

 : ةقادصلا ىلإ ةوادعلانم اهلقيزو . تولقلا فىفئضتاا هنكتم ,«نهاقزداقئأ ( مكحزيزع هنإ) هلوقب

 ةحلصللا ًاقباطموأ . ناقتالاو ماكحالاهجو ىلع هلعفيام لعفب مك « ةبغرلا ىلإ ةرفنلا ىرمو

 . ردقلاو ربجلا ىف نيلوقلا فالتخا ىلع باوصلاو

 ىلع نينمؤملا ضرح ىنلا اهبأاي نينمؤملا نم كعبتا نمو هللا كبسح ىبنا اهيأاي ) ىلاعت هلوق

 اورتك ذل نم املا [ىلعي مناع مكتمنكي نإو نيتئام اوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي نإ لاتقلا

 4«( نورقفيال موق مهنأب
 ًاقلطم ةيآلا هذهىف رفظلاورصنلاب هدعو . ءادعألا ةعداخم دنع رصنلاب هدعو امل ىلاعتهنأ ملعا

 نإ ؛ لوألا ةيآلا ىف ىنعملا نآل ٠ راركشلا لوصح مزايال هجولا اذه ىلعو تاريدقتلا عيمج ىلع

 ايندلاو نيدلا ىف هيلا جاتحام لكىف ماع ةيآلا هذه ىف ىنعملاو . مهرمأ هللا كافك كعادخ اودارأ

 راصتاللا (نينم ولا نم كعبت ام وز, هل رقب دارملا و لاتعلا ليفردب قوزع ف ءادلا تلو لادا

 هللا ىلص ىننلا عم ملسأ ريبج نب ديعس لاق ؛ رمع مالسإ ىف تلزن « امهنع هللا ىضر سابع نبأ نعو

 ىلعف : نورسفملالاق . ةيآلاهذه تلزنف ءرمع لسأمث ءةوسن تسو الجر نوثالثو ةثالثئلسو هيلع

 ةيآألا ىفو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مأب ةيندم ةروس ىف تبتك . ةيكم ةيآلاهذه لوقلا اذه

 كبسح ىف فاكلا : ءارقلا لاق . نينمؤملا نم كعابتأ قاكو كفاك هللا ء ريدقتلا : لوآلا : نآلوق

 : رعاشلا لاق « كعبتا نم ىنكيو هللا كيفكي : ىنعملاو بصن عضوم ىف (نم) و صفخ

 دنبم فيس كاحضلاو كبسفل اصعلا تقشناو ءاجملا تناك اذإ

 بسحو كبسح لاقي نأ داتعملا لب «كاخأو كبسح اولوقي نأ مهمالك نم ريثكب سيلو لاق

 اذهو ءارفلا لاق . نينمؤملا رم كعابتا كافكو هللا كافك ىنعملا نوكي نأ : ىتاثلاو ::كيخأ

 وأهلاح دادزب نأ عنتما كي لا ناك نم نان لولا نقلا كه نأ نكميو ىأ « نهج ولا نشعأ

 عومجما كلذ نم دحاولا نأ موب عومجملا ىلإ محلا دانسإ ًاضيأو ؛ هللاريغ ةرصن ببسب صقني

 نأ الإ « هللا نم لكلا نأب هنع باجي نأ نكميو هنع هللاىلاعتو . مهملا كلذ لوصح ىف كيال



 ةيآلا «مهيواق نيب تفلأ ام اعيمج ضرأألا ىفام تقفتأو لد ىلاعت هلوق 0

 هللاباونمآ املف « ضعبلا ىلع مهضعب ريغي و اضعب مهضعب لتقي ةديدشلا ةبراحلاو ةمئادلا ةموصخلا ىف

 ةماتلا ةدوملا تاصحو « تانوشخلا تعفتراو :« تاموصخلا تلاز . رخآلا مويلاو هلوسرو

 ؟ ءانادملا هو

 هاو لاك قس لارض اراوصت دنع الإ "رخل ةكفزجنأ كابلا اذه 5“ قمختلا نأ معاو

 لست [هنأو ؛اةلضاسل ةنحللا تناك الض اح قاوصتلا اذه ناك تف نصوضخلا "راؤصتلا !انهت-ةللع#:ةلاح

 : امهدحأ : نيمسق ىلع تالاككلاو تاريخلا نإ مث ء ةلصاح ةرفنلا تناك : ءاضغبلاو رشلا ريوصت

 تاللاكلا وه كلذو « ليدبتلاو رييغتلا تاهج رع ةأربملا ؛ ةمئادلا ةيقابلا تالاكلاو تاريخلا

 ةيناعسللا تالاكلا ىهو « ةريغتملا ةلدسملا تالاكلا وهو . ىناثلاو . ةيهلالا تاداعسلاو ةنناحوزلا

 0111 2 اسنان لال لاك نم لمست ىيولاك لدتا ةزيعنلا هلر لا تاؤر# ةقذثلا كاذاعتلاو

 ليق كلذلو ؛ هضغبيف لصحال لاملا كلذ نأ هلايب رطخي مث , هبحيف اهيظع الام ديز ةبحص ىف هل
 امن]قوشعملا نآل ًارارم دحاولا مويلاىف امهنيب ةرفنلاو ةبغرلا تاصحامبر قوشعملاو قتتاعلا نإ

 نادعتسمنارمالا ناذهو ؛ ةينامسجلا ةذللا لجل قوشعملاديرب امتإ قشاعلاو « هلال قشاعلا ديرب

 اتناكلب نيتيقاب ريغ امهنيب ةلصاخلا ةوادعلاو امهنيب ةلصاحلا ةبحلا تناك مرج الف « لاقتنالاو ريغتلل

 تلا ل

 تاداعسلاو ةيويندلا تاريخلا بلط ناكنإ ؛ ةدوملاو ةبحبلل بجوملا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 7 ا كلا ركل هام هلأ نأ لحل لافش لابو لاو لا هكر نأ قا كالن تناك هن تحل

 ةعب رسدتال و لعم تناك« لاقتثالاو لاوزلاعيرس لايكلا كلذ ناكاذاف ؛ لايكلا كلذ لوصحل عبات لاجكلا

 11 ا ل32 فدعا نال كالا: ر ونصت ةلجحلل يوما :تاكنإاامأو«« لاوذلاو لذبتلا

 اذهو ؛ ةلعلا ةلاخلعبت لدبتلاو ءاقبلا ىف لواعملالاح نآآل « ريغتلا نم ةنمآ ةيقاب ًاضيأ ةبحلا كلت تناك

 (نيقنملا الإ ودع ضعبل مهضعب ذئموي ءالخألا) ىلاعت هلوق نم دارملا وه

 ؛ ةرخافملاو هاجلاو لاسلا نيبلاط لوسرلا مدقم لبق اوناكب رعلا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ' "نوعقي ببس ىدأب اوناكو «لاوزلا ةعيرس ةبحلا كلت تناك مرج الف « ةلعلا هذهم ةللعم مهتبحم تناكو

 ضارعالاو ىلاعت هللا ةدابع ىلإ ماعدو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ءاجاسلف ؛« نتفلاو بورحلا ىف

 دعب مش : نيقفاوتمآن اوخإاوداعو . مهنع ةنوشخلاو ةموصخلا تلاز ؛ ةزخآلا ىلع لابقالاو ايندلا نع

 ميضعب ةبراحم ىلإ اوداع اهيلط ىلإ اوهجوتو ايندلا باوبأ مهلع تحتفنا امل مالسلا هيلع هتافو

 ةيآلا هذه مخ ىلاعت هنإ مث بابلا اذه ىف قيقحلا ببسلاوه اذبف « ضعب عممهضعب ةلتاقمو « اضعب



 ١/4 ةيآلا «مهمولق نيب فلأ ود ىلاعت هلوق

 تايسأ اةظمفاو "ليغ زن لصح ام : اههدحأ,.:نتمسق ىلع هنكل هللا نم الإ سيل ديلا ا

 كدي أهل وق نمدإ رانا وه :لوالاف .(ةداتعم ةمولعم بابسأ ةظشاوب لصحام.:.ىلتلاو ! 5 داتنم ةلولسم

 فلأو) لاقف . نينموممابهديأ فيك هنأ نيب ىلاعت هنإ مث (نينمؤملاب و)هلوقنم دارم اوه : ىناثلاو ء هرصنب

 : لئاسم هيفو (مهنيب فلأ هللا نكلو مهمولق نيب تفلأام ايي نط رالا فاق فعال مهبواق نيب

 ةميظع مهتيمحو ةديدش مهتفنأ موق ىلإ ثعب ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ (ىلوألا ةلأسملاإ)
 ةلاحلا كلنع اوبلقنا مهنإ مث : هراث اوكردي ىت> هتليبق هنع لتاق ةمطأ ةليبق نم لجر مطل ول ىتح

 نيو. اناوعأوداعو هاواشأ !وزاضاو ةعاطلا عازم ور جر ار كا رك

 , نئاغضلا تلاز مث ,ةمئاد ةبراحملاو ةديدش مهني تناك ةموصخلا ناف «جرزخلاو سوألا مت

 ةماتلا ةصلاخملاو ةيوقلا ةبحلاب اهليدبتو ةديدشلا ةوادعلا كلت ةلازاف . ةحلاو ةفلألا تلصحو

 هللا :لص د#م وين قدص لع ةرهاظ . ةرجعم كلت'تزاصو:« كاست هللا الإ ٍاهلع ندع الي ام

 . ملسو هيلع
 تادارالاو دئاقعلا نم بولقلا لاوحأ نأ ىلع ةيآلا هذه انباحصأ جتحا م ةيناثلا ةلأسملا)

 تلصحامإ ةديدشاا حلاو ةدوملاو ةفلآلا كلت نال كلذو « ىلاعت هللا قاخ نم اهلك تاماركلاو

 هلل العفال ديعلل العف نامبالا ناك ولف . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةعباتمو نامبالا ببسب

 لاق . ةيآلا عيرص فالخ ىلع كلذو « ىلاعت هلل العفالدبعلل العف هيلع ةبترملا ةبحلا تناكل « ىلاعت

 ةصلاخلا كلت تفيضأف « لاو> الا هذه تلصحا ل « ةعاسف ةعاس ىلاعت هللا فاطلأ لول :.ئىضاقلا

 لصحبي مل هنأ ل جال « هيبأ ىلإ هبدأو دلولا ملع فاضي هنا هريظنو ٠ ليوأتلا اذه ىلع ىلاعت هللا ىلإ

 . انهه اذكف . هتيبرتو بألا ةنوعمب الإ كلذ

 هذه لك اضيأو « زاجيا ىلع مالكلل لمحو رهاظلا نع لودع هومتركذام لك : باوجلاو

 ءىث كانه لصحب مل ولف « نينمّؤملا ق> ىف الوصح لثم : رافكلا قح ىف ةلصاح تناك فاطلالا

 رهاظل وقم ىلقعلا ناهربلاف اضيأو « ةدئاف ىتاعملا هذ. نينمؤلا صيصختل نكي مل فاطلالا ىوس

 ناحجرف « سكعلاب و ةرفنلانع الدب ةبغرلاب افوصوهريصي نأ حصي باقلا نآل كلذو « ةيآلا هذه

 ناكناو « ريسقتلا داع ديعلا وه حجرملاكلذ ناكن اذ ء مجرم نم هل دبال رخآلا ىلع نيفرطلا دحأ

 ةجاح الف ىلقعلا ناهربلا حيرصب دك أتم ةيآلا هذه حيرص نأ ملعف ءدوصقملا وهف . ىلاعت هللا وه

 :ةبانلاءاقه فا ضاقلاه رك داك لإ

 لوسرلا ةعباتمو مالسالا ف مهعورش لبق اوناك موقلانأ ىلع ةبآلا هذه تلد (ةثلاثلا ةلأسملار)



 ةيآلاعهللا كبسح ناف كوعدخب نأ اوديرب ناو» ىلاعت هلوق 30

 هءرصنب كدبأ ىذا وه هللا َكَبْسَح ْنآَف َكوعدح نأ اوديرب نإ

 لا - 3 هم هم هد و ير نص 022 2 -

 تفل اام اعيمج ضرالا فام ا <> ايزلاو
 هه #آ#آ هه

 2-3 0 هر سو مدن عا سدني 762

 اك ميكح زيز « زع هنأ مهيب فلا هللا نكل و مهبول نيب

 رهاظ ىلع امتارجإ 0 عنمم ال مييف اهدوروو : ريضنلاو ةلظررق َّق تلزت ةيآلا 0 لاق 1 نولوهعي

 . للعأ هللاو . اممومع

 نينمؤملابو هرصنب كديأ ىذلا وه هللا كبس ناذ كوعدخب نأ اوديري ناو إل ىلاعت 00

 مهني فلأ هللا .ركلو مهواق نيب تفلأام ًاعيمج ضراألا ىفام تقفتأ ول مهمواق نيب فلأ

 2م 7 3 - 1

 وهو حلصلا ماكحأن ماكح ةيآلا هذه ىفركذ « حلصلاب ةمدقتملا ةيآلا ىف ىمأ امل ىلاعت هنا ملعا

 حلصلا نآل رهاظلا ىلعىنبي مكحلانآل : حاصلاكلذ لوبق بجو . ةعداخلا يبس ىلع اوحلاص نإ ص

 ىلوأ انبهف ؛ نطابلا ىلعال رهاظلا نع نامبالا أ انينب املف ؛نامالا نم الاح ىوقأ نوكيال

 (مسلل اوحنجنإو) هلوق ىف هركذ مدقت 0 (اوديرب نا 0

 اذه و /ذهعلا كلذ ننطعنا ارهظأ لأ (مهلإ ذيناف ة ةنايخ موق نم ن ,ةاخ امإو) لاق س لأ : لبق ناف

 ؟ ةيالا هذه ىف 00 ضقان

 ةلاد ةيوةتارامأب فوخلا كلذ دك أت اذإام لع لوم (ةنايخ موق نم نفاخت اماو) هلوق :انلق
 تانامأ روهظت مل هن 9 هنأالإ 1-3 قافن عون ممولق ّق لصح اذإام ىلع ةعداذملا هذه لمحو[ اهلع

 كرتو ةملاسملا ىلع تابثلا ملا وحأ نم رهاظلا ناك لب « ةنتفلا ةراثإو رششلل نيدصاق مهنوك ىلع لدن

 كيسح وهو , كيفك هللاذ ىأ (هللا كبسح ناف) لاق . كلذ نال لاك ةنإ 5 ,ةلعزانملا

 كاوق ديرب : نورافلا كان ركب كلدبلا كذلا زهد. - ىدح أذهو « عك اذه كلوق ءاوادو

 لإ هتامح لو نهد مالسلا هيلع كل 5 نإ طخ دييقتلا أآذه لروقْلاو 2 رد ب هرصنب كناعأو

 : لخدم هيف قالا بسكلناكامو : ًايولعأر يبدتو ًايهلا ًارمأ ناك. ةعاسف ةعاس « هتافو تقو رخآ

 راصنالا ىنعي : سابع نبا لاق (نينمؤملابو) لاق 2

 ىتح « نينمؤملا ىلإ هرصن عم ةجاح ىأف (هرصنب كديأ ىذلا وه) لاق امل : لبق ناف

 (نينمؤملابو) لاق



 ١ما/ ةيآلا هللا لع كوت وامل حنجاف لكل اوحنج نإو» ىلاعت هلوق

 يميل مام 0 12 يل ميج لسا ا

 اباسم ةيداعي رم لك هفاخي كلذكف ؛ رافكلا نم هؤادعأ هفاخ ايف . حالسلا ريثك لاخلا

1 

 هوجو رئاس ىفو داهجلا ف ماع وهو (هللا ليبس ىف ءىش نم اوقفنت اموإل لاق ىلاعت هنإ مث

 هللا لجعيو ؛ هرجأ ةرخآلا ف عيضيال ىأ ؛ هرجأ ركل فوي : سابع نبا لاق (مكيلا فوي) تاريخلا

 ريسفتلا اذه سابع نبا ركذ املو ٠ باوثلا نم نوصقنتال ىأ (نوملظتال متنأ و) اهدلا ]فب ةطوع

 (ائيش هنم لظت ملو اهلكأ تنآ) ىلاعت هلوق الت

 م لعلا عيمسلا وه هنإ هللا ىلع لكوتو امل حنجاف ملسلا اوحنج نإوإإل ىلاعت هلوق

 اذإ باهرالا دنع مهنأ هدعب نيب «راهظتسالاو ةوقلا نم ودعلا هب بهريام نيب امل هنأ ملعاو

 هل حنجأو ؛ نالف ىلإ لجرلا حنج : رضنلا لاق . حلصلا لوبق مكحلاف : حلصلا ىلإ اولام تازازخل

 دصق اهب دصق هنال , امل ىف ءاهلا ثنأو هيلا لف حلصلا ىلإ اولام نإ : ىنعملاو ؛ هل عضخو هعبات اذإ

 بحاص لاق . مهتاعف دعب نم دارأ (محر روفغل اهدعب نم كبر نإ) هلوعكاا»ب ةكيملا و ةلكفلا

 : املا جلل 20 سس كدا كفر ملسلا : فاشكلا

 عرج اهسافنأ نم كيفكتت برحلاو هب تيضرام اهنم ذخأت ملسلا

 ةيآلا هذه ةدانق لاق . ناتغل امهو حتتفلاب نوقابلاو «نيسلا رسكب ملسلل مصاع نع ركب وبأ رقو

 لاقو (هللاب نونمؤيال نيذلا اولتاق) هلوقو (مهومدجو ثيح نيك دخلا اولتقا) هلوقب ةخوسنم

 مهتحلاصمىأر اذاف . هيف حالصلا ناكاذإ:حلصلاب رمآلا تنمضت امنكل ةخودنم ريغ ةيآلا مهضعب

 نينس رشع نيملسلل عهتتداهم زاج نيكرشملل ةؤقلا تناك ناو ةلماك ةئس مذاب نأ نوي اذلف
 مث «نينس رشع ةكم لهأ نداه هتاف : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرب ءادتقا اهيلع ةدايزلا زوحي الو

 . ةدملا لو لبق دبعلا اوضقن مهنا

 انوع نوكيل هللا ىلإ مهعم هتدقع ايف ىمألا ضوف ىنعملاف (هللا ىلع لكوتوإل ىلاعت هلوق امأ

 وه هنإ) لاق كلذلو : ءافولا نع اولدعو دهعلا اوضقتن اذإ مهيلع كرصني ىكلو : ةمالسلا ىلع كل

 امل عماسو ؛ دابعلا هرمضي امب ملاع هنآل : حاصلا ضقن نع رجزلا ىلع كلذب اهيبنت (ميلعلا عيمسلا



 ةيآلاب«مهملعي هللا مهنونلعتال مهنود نم نيرخآو» ىلاعت هلوق 5/١

 اتاك ءايلساتل ظيزام كو أ'اهناإلا تانالاب رتسف و « هللا لييسيف طوبرملا ليخلا , انبه طابزلا' ىنعف

 . ىدخاولا رق داق اذه « لودفلا طانارأ نم وأ اهطانزاف « اهدأل وأب

 ةبراحلا ليخلا طابر نم دوصقملا نآل « ىلوأل و>فلا ىلع ظفللا اذه لمح لب : لوقي نأ ل ئاقلو

 صيصخت بجوف « لهسأ هيلع ةيراحما تناكف : ودعلا ورفااوركلا لعىوقأ ل وحفلا نأ كشالو ءابلع

 « ىلصأللا هموهفم ىلع ظفللا لمح بجو نيهجولا نيذه نيب ضراعتلا عقو املو ءابم ظفللا اذه

 رمأ هلجال ام ركذ ىلاعت هنإ مث « ثانآلا نم وأ لوحفلا نم ناك ءاوس . اطوبرم اليخ هنوك وهو

 نيدلسملا نوك اوملع اذارافكلا نأ كلذو (؟ودعوهتلا ودع هب نوبهرت) لاقف . ءايشاألاهذه دادعاب

 ارومأ ديفي فوخلا كلذو ؛ مهوفاختالآلاو ةحلسالا عيم نيليكتسمهل نيدعتسمو داهجلل نيبهأتم

 اومزتلا امبرف مهفوخدتشا اذا هنأ : اهيناثو . مالسالاراد لوخد 0 مهنأ : اهو : ةريثك

 نونيعيال م هنأ : اهعبارو . ناممالاولا مهل ايعادكلذ راصامبر هنأ : اثلاثو . ةيزجمهسفنأ دنع نم

 . مالسالار اد ىف ةنيزلا ديزمل اببس كلذ ريصو 0 ا( ةماح وا راهتكلا اك

 داهجلا تالآ ريثكت نأ دارملاو « ممملعي هللا مهنوملعتال مهنود نم نيرخآو إل ىلاعت لاق مْ

 ؛ءادعأ 00 ءادعاألابهريكإذك « ءادعأ مهنوك معن نيذلا ءادعألا بهري ام اهتاودأو

 م وزغلا بابسأ ريثكت نأ : ىنعملاو « نوقفانملا مث مهنأ حصاألا وهو : لوألا : هوجو هيف مث

 . نيقفانملا ةهر بجوي كلذكف رافكلا ةهر بجوي

 ؟ باهرالا هومتركذام بجوي فيكف لاتقلا نوفاخال نوةفانملا : ليق ناف

 مهتالآ ةرثكو نيبلسملا ةوق اودهاش اذا مهنأ : لوآلا : نيهجو نم باهرالا اذه :انلق

 ف رفكلا اوكرتي نأ ىلع مهلمحب كلذو « نيبولغم اوريصي نأ سى مهعمط مهنع عطقتنا مهتاودأو

 روهظ صبرتي نأ هتداع نم قفانملا نأ : ىتاثلاو . نامبالا ىف نيصاخم اوريصيو مهنطاوبو مهمولق

 ةوقلا ةياغىف نيملسملا نوك دهاش اذاف ؛ نيماسملا نيب امف قيرفتلاو داسفالا ءاقلإ ىف لاتحو تافآلا

 : . ةمومذملا لاعفآلا هذه كرتو مهفاخ

 .نل ارافك دارملا : لاقىمومنب ناملس نع جيرج نبا هاورامبابلا اذه ىف «ىناثلا لوقلا 9

 . نجلا مهنإلاقف (مملعي هللأ ممودلعتال مود نم نيرخآو) أرق ملسو هي هيلع هللأ لص ىنلا نأ 0

 « نجلا بهري سرفلا ليهص : نسحلالاقو «قيتعس رف اهيفرادىف ادحأ لبخيالناطيشلا نإد» لاق مث
 . نملا اناكذ] ىف ةريزأت |ةعبال داهجلا تالآ ريثكت نال ء لكبتم لوقلا اذهو

 ىوق ناك اذاف ءاضيأ ملسملا هيداعيدق كلذكتف « رفاكلا هيداعي ام لسملا نأ «ثلاثلا لوقلاو إل



 01 آلا «ةوق نم متعطتساام مهل اودعأو» ىلاعت هلوق

 يي رخل 0 همه اننا هاش اسإو 0[ 2م

 ل و ا

 2 37 ماس هر هللا مور 2ثئدودم 2 5 م هرث يرث

 ىف ءىث نم اوقفنت امو ملعب هللا مهنوملعت ال هنود نم َنيرَخآو مودعو

 ا مسهور 2 - هرث هر

 «0» نويلظتال متَأَو خلل في هللا ليبس

 هللا ودع هب نوبهرت ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتساام 3 اودعأو) ىلاعت هلوق

 كيلا فوي هللا ليبس ىف ءىثث نم اوقفنت امو مهدلعي هللا مهنوملعت ال مهنود نم نيرخآو كودعو
 «نوملظتال متن و

 لا ده خت دارا دما ا درشل نأ هلوسر ىلع بجوأ اىل ىلاعت هنأ ملعا

 دل) باحأ قفتا امل هنإ ؛ لبق . رافكلا ءال وحل دادعالاب الا مانع ىو مآ ء نضملا هم فا

 6-59 هللا 0 ةدع الو هلآ دلي راقكلا | ردصت نأ ردب ةصق ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 ةوقلا لوصحلاببس نوكيام : انهه ةوقلاب دارملاو ؛ةوقو ةدعو ةل 1 نم مهنكميام رافكلل اودعي نأو

 هيلع هللا لد هنأ ىور : ىناثلا . ةحلسألا عاونأ ةوقلا نم دارملا : لوآلا : اهوجو هيف اوركذو

 ىه ةوقلا : مهضعب لاق : ثلاثلا . اثالث حلاق «ىمرلا ةوقلا نإ الأ» لاقوربنلا ىلع ةيآلا هذه أرق ملسو

 برح ىلع هب ىوقتيام لك ىف ماع اذه : لاقي نأ ىلوآلا ىناعملا باحسأ لاق : عبارلا . نوصحلا

 ىه ةوقلا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو . ةوقلا ةلمج نم وهف داهجلاو وزغلل ةلآ وهام لكو « ودعلا

 «ةبوت مدنلاو ةفرع جحلا» مالسلاو ةالصاا هيلع هلوق نأ 5 اريتعم ىرلا ريغ نوت قش ل( ترا

 هذهو  انهه اذكف دوصقملا نم فيرشش ءزج روكذملا اذه نأ ىلع لدي لب « هريغ رابتع | ىنئيال

 نم هنأ الإ . ةضيرف ىرلاو ةيسورفلا ملعتو حالسلاو لبنلاب داهجلل دادعتسالا نأ ىلع لدت ةيآلا

 ؛ ليصفو لاصفك : طيبر عمج وأ ةطبارملا طابرلا (ليخلا طابرنمو) هلوقو . تايافكلا ضورف

 ىصوأ انالف نإ : نيريس ناللاه الجر نأ ىور .داهجلا تالآ ىئوقأ نم لحلا طر نآ كي

 لجرلا لاقف ؛ املع ىزغيو هللا يبس ىفطبرتةليخلاهب ىرتشي : نيريسنب|لاةف . نوصحلل هلام ثلث

 : رعاشلا لوق عمست ملأ ليلا ىه لاقق ءنوصحلل صوأ امنإ

 ىرقلا ردمال ليخلا نوصحلا نإ ىدرلا ىنحجت ىلع تبلع دقلو

 كسل ترد نأ لل ل
 « عمجا عج وهو طابر ىلع طبر عمجو ؛ طيبر اهدحاو اطبر تفلعو ةينفآلا ىف تطبر اذا ليخلا

 6و كر 3 _ + +4:»



 ةيآلا «اوةبس اورفك نيذلا نيسحال و » ىلاعت هلوق ١

 نكمتيو برحلا ىف هدي نم قح ىف لوسرلا لعفيام نيبال ىلاعت هنأ عا (ىلو آلا ةلأسملا)

 ردب موي ىف هتاف نم لاح اضيأ نيب , دهعلا ضن هنم ربظ نميف هلعفي نأ بحيام اضيأ ركذو هنم

 اغلبم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةيذأ ىف غلب نم مهيف ناك دقف هبلقف ةرسح قبيالثل . هريغو

 لازنا ىلع ردقتو كوتافدقف اوقبسامل مهنأ : ىنعملاو (اوقبس اورفك نيذلا نبسحتال) لاقف امظع

 كرفظي هللا ناف « كنماوتلفنا مهنأ نبسحتالو دارملانأ : لوآلا : نالوق انهه مث « مهب هنوةحتسيام

 3م واهلا يا مرم ا مهنأ لتقلاو رسالا نم اوصلخت امل مهنأ نيسحتال : ىناثلاو . ممريعب

 دوصقملاو مهنم ماقتنالانم هللا نوزجعيال قبسلا اذهب مهنأ ىأ (نوزجعيال مهنإ) ةرخآلا باذع

 . هنم ماقتنالاو ىئشتلا نم نكمتي ملو هتاف نميف لوسرلا ةيلست

 ىو « تحت نم ةطقتنملا ءايلاب «نبسحيال» مصاع نع ضفحو ىماع نبا أرق (ةيناثلا ةلأملا)

 فرح اهنال ءانوقبسينأ اورفكن يذلا نبسحبالو : جاجزلا لاق : لوألا : هجوأ ةثالث هحبحصت

 موقأ تبسحو « موقأ نأ تبسح كلوق ةلزنمب ىهف كلذك آلا ناكاذاف انوقبس مهنأ دؤعسم نبا

 ن6 كاكا دكانأ : ىمملاريدعأ ىورمات هللا ريف لوز اتت كاق نارقلا ف نيتك نأ قدح

 نة داحا نانضالاو :اردعتلاو 2 لولا /لاوعفملا اورقكا نيذلا لعجتو ناسحلل العافإ رمصت

 0 ع دا كرت كركم رمش نأ ضيا نوكو»# لعوبأ لاق : تلال او... أووفك

 لفعل نانا[ (ناقح ال "3١ يرفق كاملا رثكأ أ اما وردا اوعيس مهايإ وأ اوقبس مهسفنأ اورفك نيذلا

 ىلاثلا لوتفملا ااوهيسو لولا ل وعفللا اورفكنيذلاو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةبطاخم ىلع قوف نم

 . نيقباس اورفك نذلا نيسحت الو : ىنعملاو بصن هعضومو

 هنأل هجولا وهو (نزجميال مهنأ) هلوق ىف (نإ) رسك ىلع ءارقلا رثكأ 4(هئلاثلا ةلأسملا)

 مالكلا مثو (انوقبسي نأ تائيسلا نولمعينيذلا بسح مأ) هلوةك لوألاب لصتم ريغ مالك ءادتبا

 هلوق كلذك ءاهلبق ىتلا ةلمججا نم عطقنم (نومكحي ام ءاس) هلوق نأ كف (نوبكحام ءاسإل لاق مث

 هيفو « لوألا ةلمجلاب اقلعتم هلعجو « فلآلا حتفب (مهنأ) ماع نبا أرقو (نوزجعيال ممنإ)

 لاق : ىناثلا . مهرفك ىلع نوزحب مهف نوتوفيال مهنآلءاوةبس مهنيسحتال ريدقتلا : لوآلا : ناهجو

 . نوزجعي مهنأ نبسحتال : ريدقتلاو ؛ ةلص (ال) لعحي : ديبع وبأ



 ١ ةيآلا ءاوقبس اورفك ب نبسحي الو» ىلاعت هلوق

 بحيام نيب : ةرملك ىف ,هدبع نوضقني نيذلار ؟ذامل ىلاعت هنأل كلذو ٠ 7 هذهىف «ديدشتلاو

 ةاندخا“ أ( 36 تا انالف انفقث : لاقي : ثيللا لاق (برحلا ف مهنفقثتاماف) لاقف هباولماعي نأ

 هدرشو ؛ ادورش درشي درش : لاقي . بارطضالا عم قيرفنلا نع ةرابع ديرشتلاو . هب انرفظو

 العف ممم لعفاف دهعلا نوضقني نيذلارافكللا ءال ومب برحلا ف ترفظ نإ كنأ ةبآلاىنعف ءاديرشت
 اليكنت مب لكن . ليقو « مهريغ كفاخي ىتح لتقلا مهيف نخنت : ءاطع لاق . مهفلخ نم مهب قرفي

 مهعنميف لاكتلا كلذ نوركذي مهفلخ نم لعل ىأ (نوركذي مهلعل) دهعلا ىضقان نم مهريغ درشي
 بولقميهن كو قررفق»ىععر قرف نم ةطقملا لاذلاب ذي شف دروعسم نبأ اوقرف ,ى.دهرلا دن ع

 نيركسعلا دحأ نآل مهفلخنم مهب اسبلتم اديرشتدرشف : ىنعملاو , مهفلاخ نم ةويجوبأ أرقو ءرذش

 نأ سو هيلع 06 ا نيرسكملا فلخ نودعي .نورساكلاف ؛ ىناثلا آورس 7 اذإ

 . تقولا كلذ ىف مثدرشي

 ةرهاظ تارامأب اثكذو ةنايخ نيدهاعم موق نه ىنعي 4 ةنايخ موق نم نفاخت امإول هلوق ا

 ممربختو دهعلا ذنن مط رهظت نأ كلذو «رهاظوتسم قيرط ىلع دهعلا مهلا حرطاف (مييلا ذبناف)

 ةب مهوت ىلع مهو ب رحلا مهردابت الو ؛ مهنيو كنيب ام تعطق كنأ انب نرتكرداراخا

 هنأ يالا هذهىف مالكلالصاحو دوبعلاف (نينئاخلا بحال هللا نإ) كنم ةنايح كلذ نوكيف , دهعلا

 لك نم هوجولا ىصقأ ىلع دعابتي نأ هرمأو هوجولا حبقأ ىلع دبءلا ضقني نم ذبنب هرمأ ىلاعت
 ذا رعت نأ اماف#ا ككرط اة[ لا هرككات :“١ ملعلا لهأ لاق . هضقنو دبعلا ثكن مهوبام

 كلذو ؛ ةيآلا هذهىف روكذموهام ىلع مالعالا بجو لوآلا ناكناف ؛هب ًاعوطقم ًارورظوأ المتحم

 مهترهاظمىلإ نيكرشملانم هعم نمو نايفس أبأ اوباجأمث لسو هيلع هللا لص ىنلا اودهاع ةظيرق نال
 ذبني نأ مامالا لع بجي انههف هباحصأبو هب منم ردغلا فوخ هللا لوسرل لصغل هللا لوسر ىلع

 ةجاحال انهبف هب ًاعوطقم ًارورظ دبعلا ضقن رهظاذإ امأ « برحلاب مهنذؤيو ءاوس ىلع مهدوبع مهلا

 هللاىيصنلا ةمذ نمرهو ةعازخ لتقبدهعلا اوضقن امل مهئاف ةكملهأب هللال وسر لعف ايدبعلا ذبنلإ

 ملعأىلاعت هللاو . كم نم خسارف ةعبرأ ىلع كلذو ؛ ناربظلار مب هللا ل وسر شيج مهما لصو ملسو هيلع

 . بآملاو عجرملا هيلاو باوصلاب

 «نوزجعيال مهن :أ اوقبس اورفك نيذلا نيسحتالوإ) ىلاعت هلوق

 5 : لئاسم ةنآلا ُّق



 ةنآلا ءاورفك نيذلا هللا دنع باودلا رش نإ : ىلاعت هلوق ١

 ا ص دور ا هر 0

 00 ذأ 6662 َنونمْؤبال مهَناورَفك يذلا 3 دنعباودلا ر 0 نإ

 هةر ع 00 - 2 هرثال ال0 5 هرث اسهم 2 74 -2 3 ه6

 ترخلاو قفت اماق «ه<» نوقتال 0 ةسم لك ف 1 لوف 0 ممم

 5 د 0 هرثسو ع هس ه امر

 0 ةناخ موق نم امل 6« ها/» ا كذب مب 000 نم د 0

 6 © ساكس ]ل 3 ع

 «هزد 506 0 هللا نإ ذ 9 اوس لعمل
211 7 

 را هو 3 و نيملاظلا كلهأ مهللا ماقملا 0 ف 1 1 52 0 5

 مقتنمأي رابجاي راهقاي عفداف ؛ تنأالإ ممعفد ىلع دحأ ردسدل مرش 7 ومهتلتف 57 دقف مهنم

 مث مهنم تدهاع نيذلا نونهؤيال مهف اورفك نيذلا (هللا دنع باودلا رش نإ )) ىلاعت هلوق

 « نوقتيال مهو ةرم لكىف ممدهع نوضقني

 رشا ىف ةيزمب مهضعإ درفأ (نيملاظ اوناكلكو) هلوقب رافكللا لك فصو امل ىلاعت هنأ ملعا

 . ناتفص هل تلصح نم هيلعو هكحىف ىأ (هللا دنع بودلا رش نإ) لاَقف . دانعلاو

 . ةتبأا هنع ريغتي ال هيلع ًارصم هرفك ىلع ًارمتسم نوكي ىذلا رفاكلا (ىلوآلا ةفصلا)

 هلوق نم لدب (مهنم تدهاع نيذلا) هلوةف ماودلا ىلع دهعلل 81 كر « ةيناثاا ةفصل ١

 ناف ضيعبتلل (مهنم) هلوقو باودلا رش مهو اورفك نيذلا نم تدهاع 7 ىأ زار

 امنإ ىتاعملا لهأ لاق (ةرم لكىف مدهع نوضقني مث) هلوقو مسهفارشأ عم نوكت امتإ ةدهاعملا

 ةظيرق مه: سابع نبا لاق.ةرم دعي ةرم دهعلا ضقن م نم نأ نابل يخاملا ىلع لبقتسملا فطع

 « ردب موي ىف حالسلاب نيكرشملا هيلع اوناعأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع اوضقتن مهناف

 نأدانعم (نوقتيال مهو) هلوقو « قدنخلا موي ًاضيأ هوضقنف ىرخأ ةرم مهدهاعف انأطخأ اولاق مث

 نيبف . همالكب اوقثرو هلوقىلإ سانلا نكسي ىتح دهعلا ضقن قتينأ مزحو لقع ىلإ عجر نم ةداع

 . باودلا رش ناكهجولا اذه ىلع دبعلا ضقن نيبو مكادلا رفكلا نيب عمج نمزأ ىلاعت

 1 ارو رول ا كو قع انور هلوق

 «ن ينئاخلا بحالهللا نإ ءاوسىلع مهلا ذيناف ةنايخ

 كلائاشرأ"اهوإأ هلاؤقا بَ ةأريتك تان ق.فطللاو ققَرلا ىلإ هلؤضار دشرب ةزات ىلاصت ةنأ ملعا

 ظيلغتلا لإ دشري ةراتو (ماآلا ىف مهرواشو مهر فغتساو مهنعفعاف) هلوق اهنمو(نيملاعلل ةمحر الإ



 ١/4١ ةيآلا«موق ىلع اهمعنأ ةمعنًاريغم كي مل هللا نآل كلذ»ىلاعتهلوق

 لكلا ىف لوقلا اذكهو « برض نوكي هانعم برضي و.برض ناك هانعّمَب رض انلو مف ناك ىنعم هيف

 فذحلا اذه تلمتحاف . تاقوالا رثك أ ىف اهلامعتسا ىلإ جيتحاف . لاعفالامأ ةماكاا هذه نأ تبثف

 . مآ فاز "ىرفل ريع يثك امرك ليال ليو را قالَع

 عناوملا ةلازإو ةردقلاو لقعلاب مهلع منأ ىلاعت هنأ ةيآلا ىنعم : ىضاقلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ةده !ًنةرص اذاف ؛ رشكتلا نع لولدتعي و ركشلا اور ةدابعلاب التشتت“: دوصقللارو هللا لبي لاو

 ليدبت اوةحتسا مرج الف , مهسفنأ ىلع ىلاعت هللا ةمعن اوريغ دقف « رفكلاو قسفلا ىلإ لاوحألا

 :ةرضملا وباذعلاب ادحأ ءىدتبيال ىلاعت هنا لع لديام دكوأ نماذهو لاق نحلاب حتملاو مقتلاب معنلا

 ممنامسج قلخو مهقلخ ىلاعت ناك ولو ؛ تفلس صاعم ىلع ءازجألا نركإال - ىذلاو
 : ىضاقلا هلاق امي رعشم ةبآلا رهاظ:انباحصأ لاقءكلذ حصامل . موقلا هلوةياك رانلل ءادتبا مطوةعو

 نال كلذو « ناسنالا لعفب ةللعم ىلاعت هللا ةفص نوكي نأ مزل هيلع ةيآلا انلمح ول انأ الإ مامالا

 لعفلا كلذب ناسنالا نايتا دنع الإ لصحتال ناك امل هتداراو ريئغتلا كلذي هللا -

 لعف نوكي ذئب « ةدارالا كلتو مكحلا كلذ ىلاعت هلل لصحب مل لعفلا كلذ دنع ردصي ملولف

 ءابف ارثؤمو هللا ةفص اريغم ناسنالا نوكيو « ىلاعت هللا تاذ ىف ةفص ثودح ىف ارثؤم ناسنالا

 نأ قحلا لب ؛ هرهاظ ىلع مالكلا اذه لمح نكمي ال هنأ تبثف . لقعلا ةهدب ىف لاح كلذو

 ءىشب ىنأي نأ دبعلا نكمأ امل الوأ هؤاضقو همكح الولف ؛ تاثدحما تافص ىلع ةبلاغ هللا ةفص

 .لاوقاللاو لاعفأللا نم

 هيف اوركذ (نوءرف ل آبأدك ) ىلاعت هلوق ىرخأ ةرم ركذ ىلاعت هنأ ( ةثلاثلا هلأسملاإل

 مالكلا نآل «لوآلا مالكلل ليصفتلا ىرجم ىرحي ىناثلا مالكلا نأ : لوألا : ةريثك اهوجو

 لزنام لوأألاب ديرأ هنأ : ىناثلاو . ليصفت كلذو مهقارغإ ركذ ىناثلا فو ؛ مهذخأ ركذ هيف لوألا

 لوألا مالكلانأ : ثلاثلا . ةرخآلاىف ربقلا ف مهم لزنيام ىتاثلاب و « توملا لاح ىف ةبوقعلا نم مهب

 ىلا ةراشإ لوالاف (ممر تايآب اوبذك ) هلوق ره ىتاثلا مالكلاو (هللا تايآب اورفك ) هلوق وه

 «ةريثكلاهوجولاب مهيلع معنأو مهاب ر هناحيس هنأ ىلا ةراشا ىناثلاو ؛ ةيمهالا لئالدلا اوركنأ مهنأ

 وه لوألا نم مزاللا رثآلا ناكف « مهيلع اهيلاوتو اهترثك عم ناس-الاو ةيبرتلا لئالد اوركناف

 ارثأ ةمعنلا نارفكل نأ ىلع لدي كلذو « قارغالاوكالهالا وه ىناثلا نم مزاللا رثآلاو ذخآلا

 مهن هنمدارملاو (نيملاظ اوناك لكو) هلوقب مالكلا ىلاعت متخ مْ ءراويلاو كالحلا لوصح ىف |مظع

 ىلاعتشا نزوى تاخال) وما ذئالا بيس لسانل ا رئلك لاطرعبجلا و رفكلاب مهسفنأ ىملاظ اوناك



 ةيآل |« مهلبقنم نيذلاو نوعرفل ]ف5 قاع لورق دلل

 00 27 ز
3 0 

2 0 0 5 7 0 0 

 01 سس 6 رت رز 002- 0 0

 0-0 0 7 ىدح ا همعتأ

 سو سهوداع ه هر ساو 2 ه2 دما سا دس 026

 قرع ميونذب ماكلكمأف مير تاب 0 نيذلاو َنوعرف

 «ه42 ها 0 لأ

 نإ مهبونذي هللا ممذخأف هللا اي اورفك مهلبق نم نيذلاو نوعرف ل 1 بأدك ل ىلاعت هلوق

 نأو مهسفنأب ام اوريغي ىتح موق ىلع اهمعنأ ةععن اريغم كيمل هللا نأب كلذ باقعلا ديدش ىوق هللا

 انقرغأو مهبونذب مهانكلهأفمهبر تايآب اوبذك مهلبقنم نيذلاو نوعرف ل 1 بأدك ميلع عيمس هلل

 (« نيملاظ اوناكلكو نوعرف لآ
 . لئاش فلا ف

 هانحرشش م الجآو الجاع رافكسلا نم ردب لهأب هلزنأ ام نيب امل ىلاعت هنأ (ىلو ألا ةلأملاإ
 ءالؤه ةداع : ىنعملاو (نوعرف ل 1 بأدك ) لاقف.لكلا ىف هتنسو هتقيرط هذه نأ نيب نأب هعبتأ

 قارغالاب كئلوأىزوجاك ىسلاو لتقلاب ءالؤه ىزوجل . مرفك ىف نوعرف لآ ةداعك مثرفك ىف
 بعتيو بظاويو هيلع موادي ىأ ء اذك ىف بأدي نالف : لاقي لمعلا ةمادا ةغللا ىف بأدلا لصأو

 . املع بظاومو هتداع ىلع موادم ناسنالا نآل اد ةداعلا تيعسمث , هسفن

 ىوسارخدم اباذع مل نأ ىلع هيبنتلا هنم ضرغلاو (باقعلاديدش ىوق هللا نإ ) ىلاعت لاق مث

 كلذ)لاقف , مهم هلزنأ ىذلا باةعلاىف ةلعلا ىرجم ىريامركذ مث « لجاعلا باذعلا نم مهب لزن ام

 : لئاسم هيفو (مهسفنأب ام اوريغي ىتح موق ىلع اهمعْأ ةمعن اريغم كي مل هللا نأ

 هبشت مل امنآل . نونلاتفذح امنإ نولوقي نييوحنلا رثك أ (كي مل) هلوق لولا ةلأ ةلأسملا )

 ليهو مري و عديم لوقت اما  امبشت تفذ4 ؛افرط تعقوو نيللا ا 00 نخل

 . انهه نونلا فذح عمسي ملف نخي ملو نزي مل ملوةب ضقتإي اذهو : ىدح'اولا لاقو

 لصح دق لعف لك نأ لجأ نم لاعفالا مأ نوكيو ناك نا لاقف , هنع ىسيع نب ىلع باجأو



 ١/4 ةيالا «ديبعلل مالظب سيل هللا نأو» ىلاعت هلوق

 .باقلا وه رفكلا لحمو « مثرفكببسب مهلا لصو امتإ باذعلا اذهنأ : اهدحأ : هوجو نم عنتم

 نكح دف : اهلع فيلكتلا هجوتي الف ٠ ملعلاو ةفرعتلل الح تسيل ديلا نأ : اهناثو. ديلاال

 ةردقلاو لمعلا ةل اديلا نازاجلا اذه ببسو : ةردقلا ىلع انهه ديلا ل مح بجوف ء اهلا باذعلالاضنإ

 . ةردقلا نع ةيانك ديلا لعج نسف . لمعلا ىف رش 017

 رفاكلاوهو نمؤملاوهو كاردلا وهو لاعفلا وهو دحاورهوج ناسنالا نا قيقحتلا نأ ملعاو

 ىلإ رهاظلا ىف:لعفلا فيضأف لعفلا ىف 'هل تاودأو هل تالآ ءاضعالا هذهو ٌيضاعلاو عيطملا وهو

 . ناسنالا تاذ رهوج ىلإ اضم ةقيقحلا فوهو «ةلآلا

 لعفلانم دلو لا رمألاك باقعلا كلذ نأ ىضتقي ( مكيديأ تمدق امب) هلوق (ةعبارلا ةلأسملاإل

 نمو“ ناسنالا ابتك. ىلا ةلظانلا"دئاقعلا نمآنإاوتي اذلع] باقغلا نأ كف وعرنقاو هانلع ار طر ىذا

 . لوقعبلل اقباطم مالكلا اذه ناكف «ناسنالا اهستكي ىتلا ةخسارلا تاكلملا

 : لئاسم هيفو (ديبعلل مالظب سيل هللا نأو إ) ىلاعت لاق مث

 ىتاثلاو : هللا نأب ىنعي ضفاخلا عزنب بصنلا : امهدحأ : ناهجو نأ لحم ىف (ىل وألا ةلأسملا)

 هللا نا كلذو ىنعمب ءاضيأ عفر عضوم ىف نأ تلعج عفر عضوم ىف (كلذ) هلوق تلعج نإ كنأ

 اذه نوكحي : ريدقتاا اذه ىلعو ء اباوص ناك ءادتبالا ىلع نا فلأ ترسك ولو ىناسكلا لاق

 .:هلثق انَغ اعلققَتم أدتم املك

 ناكل هيلع هبذعي مث , رفاكلا ىف رفكلا قلخي ىلاعت ناك ول : ةلزتعملا تلاق (ةيناثلا ةلأسملاإل

 ىلاعت هنا ىلع لدي (ديبعلل مالظب سيل هللا نأو مكيديأ تمدق امب كلذ) ىلاعت هلوق اضيأو ء املاظ

 ملول هنأ ىلع لدي كلذو : باذعلا اذه هيلع بجوتساام مدق هنأل « باذعلا اذهب املاظنكي ملامغإ

 ةيصعملاو رفكلل دجوملا ناك ولف ؛ باذعلا اذه ىف املاظ ىلاعت هللا ناكل ميدقتلا كلذ هنم ردصي

 مول ذإءلظلا ىلع ارداق هنوك ىلع ةيآلا هذه لدت اضنأو . املاظ هللا نوك بجول دبعلا ال هللا وه

 . ةدئاف هيفنب حدملا ىف ناك امل هنم حصي

 ٍةدئاف الف « ينرارمع لآ ةروس يف ءاصقتسالا ىلع اهركذ قبس دق ةلأسملا هذه نأ معاو

 . ملعأ هللاو . ةداعالا ف



 ةيآلا «كيديأ تمدق امب كلذد ىلاعت هلوف 0/١

 نوبرضي) هلوقو « دسجلا,اذمل رياغم ءئث ناسنالا نأ ىلع رهاظ ناهري.اذهو .. دسجلا اذه نم

 أوبرض نييلسملا ىلإ 0 د اذإ نوكرشالا ناك : سابع نبا لاق (مثهراب دأو مههوجو

 « حورلا عزن تقو ىف هلثم هللا مبلباق مرج الف « مرابدأ اوبرض اولو اذإو . فيسلاب مههوجو

 ملاع نع ضرعم وهف هدسج نم جرخ اذإ رفاكلا حور نأ وهو  هنم فطلأ رخآ ىع# هيف لوقأو

 هبح ةدشل وهو ٠ تابلظلا الإ ةرخآلا ملاع ىف دهاشيال هرفكل وهو . ةرخآلا ىلع لبقم ايندلا

 هتقرافه ببسف «٠ تارمدلاو مالآلا الإ اهنع هتدعابم نم لانيال اهل هتقرافمو « تاينامسجلل

 رونلا مدع عمد رخآلا ىلع هلابقإ ببسبو « تارسحلاو مالالا دعب مالالا هلل صحت ايندلا ملاعل

 نوبرضي) ,هلوق نم دارملا امه ىراتهجلا ناتاهف « تابلظ ىلإ تابلظ نمل لقتني ؛ ةفرعملاو

 (مثرابدأو مهدو*+و

 قيرحلاباذع اوقوذ لوقنو : ردقتلاو ؛ رامضإهيفو «قيرحلا باذعاوقوذو إل ىلاعت لاق م

 ىأ (انم لبقت انبر ليعمساو تيبلا نم دعاوقلا يهاربإ عفري ذإو) ىلاعت لاقريثك نآرقلا ىف هريظنو

 ىأ (انرصيأ انبر مهبردنع مهسؤر اوك ان نومرجما ذإ ىرتولو)ىلاعت هلوق اذكو : انبرنالوقيو

 عم ناك هنآل حص امنإ (قيرحلا باذع اوقوذو) ل كحل | ل وق .::سمابعرما لاق .. انبر نول وهي

 باذع اوقوذو) هلوق كاذف ء ضاغبالاو ءازجالاىف رانلا تبهتلا اهب اوب رض املكو ؛ عماقمةكئاللا

 كلما اعل : له ,يديرخ الل, ف مل ةكئالملا هلوقت اذه نأ حيحصلاو : ىدحاولا لاق (قيرحلا

 اكل ل ال نأ لي األ كلور , هيلع لقعلا هلال دا لضبأ قدح ىاج وزالا اهل و 1 قدضتو ىلع نايسجلا

 كارت ببسب ديدشلا فوخلاو « ةبويجلا ايندلا ةقرافم ببسب ديدشلا نزلا هل لصح ايندلا قراف

 « ةيناحوزلا ةقرحلا نابجوي امهالك ىرزحلاو فوخلاو.نزحلاو فوخلا ملاع ىف هيلع تابلظلا

 ولا راثلاو

 : لئاسم هيفو « الملا لوق نعرابخإ اذه ليق ( مكيديأ تمدق امب كلذإإ ىلاعت لاق مث

 (مكيديأ تمدق امب) هلوق هربخو ٠ أدتبمكلذ لاقينأ زوحي : ىدحاولالاق 4« ىلو آلا ةلأملا)

 . كيديأ تمدق امب كلذ انلعف : ريدقتلاو . ابصنكلذ لحم نوكي نأ زوجو

 لصح . قيرحلا باذعوه ىذلا باذعلا اذهىأ اذه (كلذ) هلوق نم دارملا «ةيناثلا ةلأسملا)

 اذهو باتكلا اذه هانعم نأ (باتكلا كلذ للا) هلوق ىف انركحذو « مكيديأ تمدقام ببسب

 نم اجا |ئيعملا

 كلذو « ديلا وه لعفلا اذه لعاف نأ ىضتقي (تمدق اب كلذ) هلوق رهاظ (ةثلاثلا ةلأسملا )ل



 ١أ/ا/ 2 ةيآلا «ةكتالملا اورفك نيذلا فوتي ذإ ىرتولو» لاعُت هلوف
 ه' راازازة كاس وير زع .ء قالا اهي "14061 سة ساب 26 0

 مهرابدا 0000 ةئالملا اورمك نذل قوي ىرت وأو

 ماللقب س ا |١ أر مكيديا تمدقاَم كلذ 6“ ٠ قيرحلا َباَّدع اوقوُذَو

 كيل 61١«

 اولعحينأ ءاجر: مهسفنأ لتق ف نوعسي ءالؤه نإ : دارملاليقو . مهنيدىلع اودمتعا مهنأالإ كاذامو

 . لتقلا اذه ىلع نوباثيو توملا دعب ءابحأ

 قثيو هلا ىلا هرمأ لبي نمو ىأ ( مي - زيزع هللا ناف هللا ىلع لكوتي نمول ىلاعت لاق م“

 باذعلا لصوت مكح 2 ءىثهيلغيال زيزعدنأل )2 هرصانو هظفاح هللا ناذءهللأ ناسحإ ىلعلوعيو هلضفب

 :ةتانلاوأ ىلا هيفا ولا وامل و متاذلعأ لا

 اوقوذو مهراب دأو مههوجو نوبرضي ةكئالملا اورفك نيذلا ىفوتي ذإ ىرت ولورإل ىلاعت هلوق
 يدييعلل مالظب سيل هللا نأو مكيديأ تمدق امب كلذ قيرحلا باذع

 مهيلا لصي ىذلا باذعلاو : مبمتوهلاوحأ حرش رافكلا ءالؤهلاوحأ حرش امل لاذ معا

 , عمجاو ةكناللا ظفل ثينأت ىلع هاتلاب (ىفوتت ذإ) هدححو رماع نبا أرق (ىلوآلا ةلأسملا)

 . ىنعملا ىلع ءايلاب نوقابلاو
 « اعيظف ارمأو ؛ الثاه ارظنم تيأرل : ريدقتلاو . فوذ# (ول) باوج 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 .اديدش اباذعو

 درت ىضاملا ىلا عراضملا درت ول نآل ؛ تدهاشو تنباع ولو (ىرت ولو) 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 . عراضملا ىلا ىضاملا نإ
 هلوق ىف نوكي نأ زوجيو ؛ مهنم لاح نوبرضيو ؛ لعفلاب اهعفر ةكرالملا (ةعبا رلا |ةلأسملا)

 . ربخ نوبرضيو ؛ ءادتبالاب ةعوفرم ةكئالملاو « ىلاعت هلل ريم (فوتي)
 اهئافيتساللع مرحاورأ نوضبقي اورفك نيذلا ىفوتي ىنعم : ىدحاولالاق (ةسماخلا ةلأسملا)

 ندلاقوتي) هلوق نآل ؛ ا وه هنأو ,دسجلا اذهل رياغم ءىث ناسنالا نأ ىلع لدي اذهو

 تيفوتسا ىتلاىه ةرفاكلا تاذلا نأ ىلع لدي كلذو « ةرفاكلا تاذلا ىفوتسا هنأ علدب (اورفك

 )و  رخف  ؟”»



 ةيآلا «ضرم مولق ىف نيذلاو نوقفانملا لوقي ذإ» ىلاعت هلق ١

 هما ىرر سا يس ا مى سل د

 نمو 9 ءال له ىغ ضرع ميول ى نيدو َنوقفانملا لوي ذإ
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 ىنلا ىدي نيب ىثمي ليربج ىأر : ليق . مهفاخن ةكئالملا ىأرف ءىناحور هنأ : لوألا : هوجو

 رفظلاو ةقيطنلا نمل ىل شن قاتلا نيفدرم ةكئالملا نم افلأ ىأر : ليقو . مالسلاو ةالصلا هيلع

 : ةيلي هيلع تلزنل قو ول هنأ ملعف ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا قح ىف

 هلق قا تانك (ت الامال فاو هلوق ىف قدص ةداتق لاق ( هللا فاخأ ىنإ إل لاق مث

 «للوظنلا ىققلا .اطقولا نازك نأ 'تفاخء اعملا نت.ناولزنر دكتالملا يار الل لبقاو هنا تاخأ قإ)

 . هسفن ىلع اقافشا لاقام : لاقف رضح دق

 عطقني نأ زوحجيو « سيلبإ مالك ةيقب نم نوكي نأ زوجيف 4 باقعلا ديدش هللاورإل هلوق امأ
 . هللا فاخأ هلوق دنع همالك

 (« باقعلا ديدش هللاو ل هدعب ىلاعت لاق م“

 ىلع لكوتي نمو مهنيد ءالؤه رغ ضرم مه ولق ىف نيذلاو نوقفانملا لوقي ذإ ١ ىلاعت هلوق
 ( م يكح زب زع هللا ناف هللا

 : لئاسم هيفو

 (مهلنيذ ذإو) هلوق ىف تلخدو (لوقي ذإ) هلوق ىف واولا لخدت ملام] «ىلوألا ةلأسملا)

 هل و3 لهو انه اأو. ءائرؤ:|رظن مهجورخو ملاح ىلع نييزتلا اذهىلع فطع (نيزذإو) هلوق نال

 . هلبق امع عطقنم أدتبم مالك وه لب هلبقام ىلع مالكلا اذهل فطع هيف سيلف (نرقفانملا لوقي ذإ)

 نوقفانملا لوقي ذإ باقعلا دددش هللاو ريدقتلا : لوألا : ناهجو هيف (ذإ) ىف بارعالا لماعو

 ' نيوقفانلا لوش ذإبا وربك ذا ::ناثلاو

 ضرم مه. ولق ىف نذلا أ و « جرزخلاو سوألا نم موق مهف نوقفانملا امأ مةينثلا ةلأسملا))

 اوجرخ امل امثيرق نإ مث . اورجاهم ملو مهمولق ىف مهمالسإ ىوق امو اوماسأ شيرق نم موق مهف
 نإ واةميلا اتعرخأو 7 ىف دمحن اكن افانموقعمجرخن كئلوألاق . لس و هياعهللا لصهنلالوسر برحل

 هلوقو . ردب موي نيكرشملا عم اعيمج ءالؤد لتق مث : قححإ نب دم لاق . انموق ىف انّقأ ةلق ىف ناك

 ٠ لجر هلأ قولتاقي | ايغع يرقات كما دعم : سابع نيا لاق (مهنيد» ءالؤه رغ)



 ١ا/ه ةبآلاعهيسقع ىلع 26 ناتئفاا تءارت املف» لا هلوق

 كلذدنءف.كتمي زه ىتتغلب ىت> كريس ترعشام هللاو:لاقف ةقارسكلذ غلبف , ةقارس سانلاءزه اولاق

 . ًاناطيش ناك لب ةقارس ناكام صخشلا كلذ نأ موقلل نيبت

 اومزمب مل ملف « ةوقلا ةياغ ىف هنأ مولعمو . نينهؤملا ةبراحمل سيلبإ رضح اذاف : لبق ناف

 «نيلْمللا : +

 . رفو فاخ ببسلا اذهلف « ةكئالملا نم فلأ عم ليربج نيما#ملا شيج ىف ىأرهنأل : انلق

 رشبلا ةروصب هبشتي هنآل نيملسملا شويج عيمج مزهني نأ بجو قيرطلا اذه ىلعف : ليق ناف
 لف ىنعملا اذه ىلع ردق نإ هنأ : لصاحلاو ؛ نيبلسملا عومج مزبعو رافكلا عمج نيعيو رضحيو

 ىف لكلا ادق هلا متفضأ فيكف هيلع ردقي مل نرإو ؟ نيمل ملا عئاقو رئاس ىف كلذ لعفيال

 ؟ ردب ةعقاو

 عئاقولا رئاس ىف امأ ةعقاولا كل ىف رشبلا ةروص ىلإ هتروص ريغ امنإ ىلاعت هلعل : باوجلا

 . رييغتلا كلذ لعفي الف

 . ارشب راص لب اناطيش قب اف رشبلا ةروص ىلإ هتروص ريغ امل ىلاعت هنأ (ىناثلا لا ؤسلا)

 سوفنل ةفلاخ نيظايشلا سوفنو « ةقطانلا هسفن رهو اناسنإ ناكامتإ ناسنالا نأ باوجلا

 ناسنالا نأ ىلع ةيعمسلا لئالدلا دحأ بابلا اذهو « ةقيقهلا رييغت ةروصلا رييغت نم مزلي ملف رشبلا

 . ةصوصخلا هتروصو ةرهاظلا هتينب بسحب اناسنإ سيل

 اذه ىف ةدئافلا امو (سانلا نم مويلا 2 بلاغال) ناطيشلا لوق ىنعمام « ثلاثلا لاؤسلا )

 ؟ نيبلاغ نيريثك اوناك مهنأ عم مالكلا

 ةالصلا هيلعدمت ةلود نأ نودهاشب اوناكمهنأالإ ددعلا ىف نيريثك اوناكنإو مهنأ :باوجلاو

 ببسلا اذهل اوناكف عقو دف ءىث نع ريخأ املك ادم نالو : ديازنلاو قرتلا ف موي لك مالسلاو

 ٠ ممواق نع فوخلل ةلازا مالكلا اذه سيلبإ ركذف ملسو هيلع هللا يصدم موق نم ادج نيفئاخ

 ةروصب روصت دقو اصوصخ ةنانك نب ركب ىب رش نم مهنمؤي ناك هنأ دارملا نوكي نأ لمتحيو

 سانلا نمدحأ مكبلغي الف كل اريهظىموقو تنك اذإ ىلا : ىنعملاو (كل راج ىنا) لاقو « مهنم ميعز

 انأر لزق فرشلاو كارا يل واذ عفدي امر رضلا عاونأ هبحاص نع عفادلا : انهه راجلا ىنعمو

 ؛ هنم هوركم كيلا لضيالف هترضم نه كلل ظفاخ ىأ نالف نم: كل راج

 صكن ىرخألاةدحاو لك تأر ثيح ناعما قتلا ىأ (ناتمفلا تءارت ايلف ) ىلاعت لاق مث

 هيفو ؛نورت الام ىرأ ىنإ :لاقو عجر : ىنعملاو ؛ ءىثلا نع ماجحالا صوكتنلاو ؛ هيبقع ىلع



 ةيآلا « مهلامعأ ناطرنغلا مط نيز ذإو » ىلاعت هل وف 6/١

 اوس مويلأ م 6 !اغال 6 مهام ناطيشلا ل

 همم هادس مر

 ىإ مُكَنم كرب ىإ َلاَقَو نيم ع نآتتفلا تءار ” ايلف كلل 8

 «عمح باَقعْلا ديد هللاو . 5 نإ: ف دي اةلاه(ئرأ

 نأ هسفن نم رهظأ امير ناسنالا.نأ  دوصقملاو (طبح نولمعت انمي - هلوقب ةيآلا هذه متخ

 ىف كلذك مالا نوكيال هنأ عم ىلاعت هللا ةاضرم بلط صوصخلا لءفلا ىلإ ىعادلاو هل لماحلا

 .عنصتلاو ءائرلانع رجزلاو ديدهتلاككلذو « بولقلا ل+اود ىف امب املاع هنوكىلاعت نيبف«ةقيقحلا

 مل راج ىنإو سانلا نم مويلا مكل بلاغال لاقو مهلامعأ ناطيشلا مهل نيز ذإو )ل ىلاعت هلوق

 ناو دلل كفاح نأ نكردل اك دارا مكنم ءىرب ىلإ لاقو هيبقع ىلع صكت ناتئفلا تءارت الف

 ( باقعلا نيدش

 واتا فاو .اهيوديب لها« صخب ملا معنلا ةلمج نم اذه نأ ملعا

 فطعوه : ليقو « مهل نيزذإ ركذاهريدقت : ليق : هوجو هيف (ذإ) ىفلماعلا( ىلو آلا ةلأسملا))

 هلوق ىلع فطع وه : ليقو ؛ نيز ذإو مونكي ذإ اوركذاو : هريدقتو ٠ معنلا ريك ذننم مدقتام ىلع

 نيزذإو سانلاءاثروارطب مثرايدنم اوجرخنيذلاكاونوكتال : هريدقتو . سانلا ءاثروارطب اوجرخ

 . مهلامعأ ناطيبقلا مل

 ريغ نم هتسوسو: نيز ناطيشلا نأ : لوألا : ناهجو نييزتلا اذه ةيفكىف (ةيناثلا ةلأ ملا

 . ناسنالا ةروصىف رهظهنأ : ىناثلاو . مصآلاو نسحلا لوق#وهو , ناسنالا ةروص,ق؛لوحت نأ

 مهنم اولتقاوناك مهنآل , ةنانك نب ركب ىنب نماوفاخ ردب ىلإ ريسلا اودارأ نيح نيكرشملا نإ : اولاق

 وهو مشعجنب كلام نبةقارس ةروصب سيلبإ مهروصنف « مهئارو نم مثوتأي نأ اونمأي لف ًادحاو

 5 بلاغال : لاقو  ةبأر هعمو ؛ نيطايشلا نم دنج ىف مهنارشأ نم لاو هناك نب ركب ىب نم

 صكن ةكئالملا لوزن سيلبإ ىأر املف ٠ ةنانك ىنب نم مكربجب "ا لا

 هده قال دكا: كولا هل“ لاق: قفكت اللف. ماشه نب'ثرحلا دن ىف هدب تناك: ليقو . هيبقع ىلع

 تالاف هصقلا هذهففو . اومزهناو ثرحلا ردص ىف عفدو ! نورت الام ىرأ ىنإ : لاف ؟ لاخلا

 ؟ ةقأرس ةروص ىلإ سيلبإ ةروص ريبغت ىف ةدئافلا ام «لوأآلا لاؤسلا ١

 ةكمىلإ اوعجر امل شيرق رافكنأل كلذو مالسلا هيلع لوسرلل ةميظع ةزجعم هيف باوجلاو



 ١ ةيآلا «مهرايد نم اوجرخ نيذلاك اونوكت الو» ىلاعت هلوق

 سؤك اوبرشواردب اودروف: نورسفملالاق . ةعقاولا هذبب برعلا عمستىتح مهقاوسأ نم قوسو

 . نايقلا ناكم حتاونلا مهبلع تحانو « رخل ناكم ايانملا

 . ةمعنلا ىفنايغطلا رطبلا : جاجزلا لاق رطبلا : لوألا : ءايشأ ةثالث مهفصو ىلاعت هنأ معاو

 ىلاعت هللا نم اهنأ فرعو هتاضرم ىلإ اهفرص ناف دبعلا ىلع هللا نم ترثك اذإ معنا نأ قيقحتلاو

 نامزلا لهأ ىلع ةرئاكملاو نارقاللا لع ةرخافملا لإ اه لسوت تزإ اًمأو ىلا وه كاذف

 هنطاب نأعم ليما راهظإ ىلإ دصقلا نع ةرايع ءائرلاو (سانلاءائرو) هلوق : ىناثلاو . رطبلاوه كاذف

 راهظإ ءائرلاو ء رفكلا ناطيإ عم نام الا راهظإ قافنلا نأ قفافثلا رونو انزين ى زل ا 6

 اشيرق نإمبللا»لاق ردب فقومف مثآراملل سو هيلع هللا ىلص هنأ ىور . ةيصعملا ناطبإ عم ةعاطلا

 هلي عن داو هلق ؟تلانلاو كارش ةبراغ وتلا ةطارال وقر ا لا

 نأ لولا“ ةعلوأ هول هز ىو ول 1 مسالا ىلع لعفلا فطعو عراضم لعف

 ةلزنمب (ءاثرو ًارطب) هلوق نوكي نأ : ىناثلاو . نيداص ةلزنمب (هللا ليبس نع نودصي و) هلوق نوكي

 ماقم لعفلا مقي ةرات هنألل ؛ ليلغلا شيال هوجولا هذه نم ًائيش نإ :هلاوفأ وذ نتا تورط

 بجاولانم ناكو : امسنج ىلع ةفوطعم ةملكلا نوك هل حصيل ؛ لغفلا ماقم مسالا قي ى خلو مسالا

 نأ : لوقأو . لعفلاب ثلاثلا نعو « ردصملاب نيلوألا نع ربع هلال ئذلا ببّسلا زكذي نأ هلع

 ددجتلا ىلع لعفااو . رارهت-سالاو نيكسقلا ىلع لدي مسالا نأ ركذ ؛ىناجرجلا رهاةلادبع خيشاا

 كلتنوك ىضتقي كلذو (ديصولاب هبعارذ طساب مهبلكو) ىلاعت هلوق مسالا ىفهلاثمو لاق ؛ ثودحلاو

 ىلع لدي كلذو (ضرالاو ءامسلا نم مكقزري نم لق) ىلاعت هلوق لعفلا لاثمو .ةخسار ةتباث ةلاخلا

 . رهاقلادبع خريشلا هركذام اذه , ةعاسف ةعاس مهيلا قزرلا لصوي ىلاعت هنأ

 «بجعلاو ةرخافملاو رطبلا لع نيلوبجم اوناك هتعيشو هظهرو لوجاب أ نإ: :,لوقنف اذهك فرع اذِإ

 اذهو.ةوبنلامالسلاو ةالصلا هيلع دمح ىعدا ىذلا نامزلا ف لصحاسماف هللا لييسنع رهدص امأو 5

 . ملعأ هللاو لعفلا ةغيصب هللا ليبس نع دصلا ركذو. مالا ةغيصب ءائرلاو رطبلا ركذ ببسلا

 نم مهعنمو , هللا ركذب لاغتشالاو تابثلاب 4 اقل دنع مهرم أ ىلاعت هنأ : مالكسلا لصاحو

 هيلع مهل لماحلا نوكي نأ مهيلع بجوأ لب «ءائرلاو رطبلا ؛ تابثلا كلذ ىلع محل لماحلا نوكي نأ

 . هللا ةيدويع بلط

 ءانحللا مهرمأو واخ ا لاغتساللا م قلخلا ةوعد مز قال وأ نما تا رقلا"قضاخ نأ ملعاو

 مث «راختفالا عم ةعاطلا نىصالخالا ىلإ برقأ راسكتالا عم ةيصعملاو ؛ قحلا ةيدوبع قيرط يف



 ةيالا «مثر ايد نم اوجرخنيذلاك اونوكتالو» ىلاعتهلوق ١

 لشفلا لوصح بجوي هنأ : امهدحأ : نيرمأ بجوي عازنلا نأ ىلاعت نيب «ىلو ألا ةلأسملا)

 ةلودلا تببش « ةلودلا جيرلابدارملا : لوآلا : نالوقهيفو (كحربهذنو) هلوق : ىناثلاو . فعضلاو

 .همأذفنو ةلودلا هلتناداذإ ؛ نالف حاير تبه : لاقي . اموبهو حيرلاب اهرمأ ةيشمتواهذافت تقو

 «روبدلابداع تكلهأو ءابصلاب ترصن»ثيدحلاىفو « هللا اهثعبي حيربالإ رصن طقنكي مل هنأ : ىناثلا

 رثؤيال مهفالتخا نأمولعمو : حيرلا باهذ ىف ارثؤه مبعزانت لعجولاعتهنأل ؛ ىوقأ لوآلالوةلاو

 اوعزانت نيحدنحع باوكأ حير تبهذو ؛ مكر صن ىأ (مكحير بهذتو) دهاجم لاق . ابصلا بويه ىف

 هيلااذك

 « ةعزانملا ىلا ىضفي سايقلاب لوقلا : اولاقف ةيآلا هذهب سايقلا ةافن جتحا (ةيناثلا ةلأسملا)

 154 هكعابملا ةمراللا نات اما رح سانملاب لمعلا نك نأ كح وت هلا ةانهَف ..ةمرخإةغزاتملاو

 لوف ةيرخ ةعراشلا نإ نايرو+. تاماعلا كيني, تافداتخ ال نم'هدولُم تاراص'اننانلا نأ قرت

 الانوار يالا ه3 اركس نساملاب هدمخ روج الا نسنلا نأت ناواتاعلا [ضيأو (اًوعزام لوز

 مث « هيلع صنام لك ىف هلوسرو هللا ةعاط بوجو ىف حيرص (هلوسرو هللا اوعيطأو) ىلاعت هلوق

 ةعاطكرتدقف صنلاب صصخلا سايقلاب كسمت نم نأمولعمو (اواشفتف اوعزانت الو) لاق نأب هعبتأ

 سايقلاوتبثمو « مارح كلذ لكو ؛ لشفلاو عزانتلابجوي ىذلا سايققلاب كسمتو . هلوسرةعاطو هلا

 د اك طك سلا كلر ع اوبل

 « ريصلا ىلع ىنبم داهجلا رمأ لاك نأ دوصقملاو «نيرباصلا عم هللا نإ اوربصاو إل ىلأعت لاق م“

 « نيرباصلا عم ىلاعت هنأ نيبو (اوطبارو اورباصو اوربصا) ىرخأ ةبآ ىف لاق 5 . ربصلاب مثرمأف

 ميلا و سلتا 3 ١ نأ شالو

 (هللاليبسزع نودصيو سانلا ءاثرو ارطب مرايد نم اوجرخ نيذلاك اونوكست الورإل لاق مك

 فقلنا توي ةضللا )1 ةرزز كلود وعلا لطفل كك ىقن | وغيرخ نحب ندي رقيدا رملا :!نعورعشملا لاق

 لوقيو احابص كمعني ىبأ نإ : لاق هاتأ الف . هلنبا عم ايادهب هيلا لهج ىبأل اقيدص ناكىنانكللا

 تف, لاق نمىعم نم كيلا فحزأ نأ تش نإو ؛ كتددمأ لاجرلاب كدمأ نأ "تش نإ كل

 انلام هتلاوف دسم معزي ام هللا لتاقن انك نإ ؛ ًاريخ محرلاو هللا كازج كيب أل لق : لهج وبأ لاقف
 دم لاتق نع عجزن ام هللاو:ةوقل سانلا ىلع انب نإ هللاوف ٠ سانلا لتاقن انك ناو , ةقاط نم هللاب

 , برعلا مسأوم نم مسوم اردب ناف . نايقلا اهف انيلع فزعتو رولا اهف برشنف أردب درن ىبح



 ١/١ ةنالا عاواطفس اوعّزانت الؤاةلوسووبشا ١يدطأ ره لاكتتمأ رك

 را 12ه ا ا 21

 نولمعي ام 5 0 ليبس م َنودصيو سانا ءانرو ارطب مهرايد
 ب -- 2--- اا ا سم

 11«6/» دع

 نيذلاكاونوكتت الو نيرباصلاعم هللانإ اوربصاوكح<ر بهذتو اواشفتفاوعزانت 1 د وسرازاهللا

 « طيحم نولمعي امم هللاو هللا ليس نع نودصيو سانلا ءاثرو ًارطب م مهرايد نم اوجرخ

 ةئفلاباوقتلا اذإ مبماع ردب موي نينمؤملا ىلعو لوسرلا ىلع همعن عاونأ ركذ "1 ىلاعت هنأ ملعا

 ءاقللا ىلع مهسفنأ اونطوي نأ وهو تابثلا : لوألا : بدآلا نم نيعون نيبراحلا نم ةعامبا ىهو

 ::نالوق ركذلا اذه يشف قو. انيثكاههإزا وركذ.» نأ: لقاثلاو رى وتلاب اهوتدحالاو

 سابع نبا لاق . هللا نيرك اذ مب ”ةسلأبو هللا نيرك اذ مهول اونوكي نأ (لو آلا لوقا )

 نع هناسلو هبلق لح نأ زوال ناسنالا نأ ىلع اهيبنت.مهلاوحأ دشأ ىف هركذي هءايلوأ هللا رمأ

 قورشملار نم نرخ الا ازأ هاحتم لاوهزل) ىف لقوشملا للا تسلل نه مز0 تلتف إر كول

 . ارجأ مظعأ هلل رك اذلا ناك« هللا ليبس ىف هفيسب برضي برغملا

 الإ لصحب ال كلذ نآل ءرفظلاو رصنلاب ءاعدلا ركذلا اذه نم دارملا نأ (ىاثلا لوقلاوإ)

 ؛ ىلاعت هللا ةنوعمب

 كلذ ناكىلاعت هللا ةعاط لجل تناكنإ رفاكلا ةلتاقم نآل كلذو «نوحلفت ركلعل + لاق ص

 بلغ ناف « ةيدوبعلا تاماقم مظعأ وه اذهو « ىلاعت هللا ةاضرم بلط ىف حورلا لذب ىرجب ايراج

 ةلتاقملا تناكنإ امأ « ةيلاعلات اجردلاو ةدابشلاب زاف ابولغم راضنإ و« ةمينْعلاَو باوثلاب زاف مصخلا

 . حاجنااو حالفلا ىلإ ةليسو كلذ نكي مل لاملا بلطو ايندلا ىف ءانثلا لجال لب هللال

 زيحتلاو فردتلا ةيآل ةضعان امنأ مهوب اذهو ؛ لاح لكىلع تابثلا بجوت ةبآلا هذهف : لبق ناف

 فرحتلا ةيآو : ةبراحلا ىف دجلا تابثلا نم دارملاو « ةلمجا ىف تابثلا بجوت ةيآلا هذه : انلق

 كلذبالإ لصحي ال ؛ دوصقملا اذه ىف تابثلا ناكل ب ةبراحما ىف تابثلا لوصح ىف حدقتال زيحتلاو

 . زيحتلاو فرحتلا

 عفتيال داهجلا نآل ؛ هب مأيام رئاس ىف «هلوسرو هللا اوعيطأو إل كلذل ًادكؤم ىلاعت لاق مث
 . تاعاطلا رئاسب كسفلا عم الإ

 : لئاسم هيفو (مكحر بهذتو اولشفتف اوعزانت الو لاق مث



 2 ةيآآلا ا وشيفاف ةنق يقل اذإ !ونمأ نيذلا اسأايد ىلاعت هلو ب

 62و افي لس

 لع اريثك تاز كش ساه متل اَدِإ !اونمآ نب ريل امسأ اي
 كت ناس 01 52-

 0 اى هس لاوعراتخل 0

 ه- 0

 نم اوجرَح نيك اونوكت الو 450 َنيرباَصلا َعَم هللا نإ اوريصاَو

 ليلقلا نأ دارملاو ٠ ردب موي نيسبلا هللا اهرهظأ ىتا معنلا نم ثلاثلا عونلا وه اذه نأ عا

 (مه وكي ريذإو) فاشكلا بحاص لاق . ةظقيلا ىف هلوصحب كلذ دكحأت مونلا ف لصح ىذلا

 . لاحلا ىلع بصن (اليلق)و « هايإ ركرصبي ذأ في ١ نار ركقم نا اريفملا

 5 0[ نتما وللا د دعاصيأ للقاو "نم وملانخ) قرن شمل اًذانع لله كاعت هنأ معاو

 دادزتو مهمولق ىوةتلاضيأو ؛ سو هيلع هللا ىّلص لوسرلا ايؤر قيدصت ؛ لوألا 0 1
 ىف اوغلاب مل نيملسملا 52 ) رافت انيك ردنا نأ قاتلا ليلقتلا ىف ةمكملاو٠ مييلع مهءارج

 : مييلع نينم ملأ ءالتتسال اسس كلدار| 5 صق .رذحلاو الهاكاو هلة

 ؟ اليلق ريثكلا مهيري نأ زوجي فيك : ليق ناف

 . ضعبلا نود ضعبلا قح ىف كاردالا قاخ ىلاعت هللا نال ء زئاج كاذف انلقام ىلع امأ : انلق

 دعبلا ةياغ ىف اوناك مهنم ريثكلا لعل وأ ؛ لكلا كاردإ نم تعنم نيعلا لعل : اولاقف ةلزتعملا امأو

 5 مهتيؤر تاصد ف

 ( الو عفم ناك اىمأ هللا ىضقيل + لاق مث

 ”رارتحتلا سخيف ؟ذ ناكف ؛ ةمدقتملا ةيآلا ىف مالكلا اذه كد ناف

 ءالانشاأ لصحيل لاعفاللا كلت لعف ىلاعت هنأ وه ةمدقتملا ةيآلا ُّق هركذ نم دوصقملا : انلق

 دوصقملاو . !سوهيلعهتلا لص لوسرلا قدص ىلع ةلاد ةزجعم ن زكي هجاو عنك رشملا لْغَدَتَموملا

 0 ع هولا درع ينك ك6 لاما أ ةططفملا لت شللا كاد رهن نل كاتيف 2ك ذ نم

 .دادعتسالا ليصحت ىف رافكلا غلابي الثا اببس كلذ ريصيل كلذ لعف امنإ هنأ انهه نيبف : نيكرشملا

 م ناضكتال انيق" كلذ ٌريطتف.: رذحلاو

 ةدوطقم ريغ:ايندلا لاؤحأ نأ ىلع هيبنتلا هنم ضرغلاو («ر والا عجرت هللا ىلإو ل لاق مث

 . داعملامويل اداز نوكي نأ حاصيام اهنم دارملا امنإو : !متاوذل

 اوعيلتاو قرات لعل اريفك هللا او رك ذا أ وتيئاف ةئف متيقل اذإ | ونمأ نيذلا اهيأاي ىلاعت هلوق



 مف ةيآلا«اليلق كمانم ىف هللا مهكيري ذإد ىلاعُت هلو

 رص ات 2

 كل مك ارو الق َكمَنم ىف هللا مهكيريذِإ

 ره سس و هر 24 7 20 هر

 يلع لاا مو د إو 45م رودصلا تاَذب يلع نإ لس هللا ن نكلو ألا

 0 ةزخرجسش مرئاسا هي اع هر 12

 هللا لإ 0 ن1 هللا ىضقنل مهنيعأ ىف مللقيو 0 مديعا ف

 رونيو# همسي

 «؟ة» رومالا عج

 رماألا ىف متعزانتلو متلشفل ًاريثك مبك ارأ واو اليلق كمانم ىف هللا مبكيري ذإ ٠ ىلاعت هلوق

 «رودصلا تاذب يلع هنإ لس هللا نكلو

 : ناتلأ م هيفو ٠ ردب لهأ ىلع اهم هللا معنأ ىتلا نم ىتاثلا عونلاوه اذه نأ معا

 ناقرفلا موي نم ناث لدب وه وأ « كذا دا ا مكب ذإ) «ىلوآلا 10

 ريحا دالك همام ىف شيف ةرافك مالسلا هيلع ىنلا هللا 1 دهاجي لاق (ةياثل 23

 . ممول ةوقو مهتءارجل اببس كلذ راصف اسس نا ايؤر : اولاقف . هباححأ كلذب

 ؟ كلذ لعفي نأ ىلاعت هللا نم زوجب فيكف ٠ طاغ اليلق ريثكلا ةيؤر : لبق, ناف

 نضيبلا نود ضعبلا هارأ ىلاعت هلعل [ذيأو «ذيرام 5 اعيان رحل هنأ انيهتنم :انلق

 لاق . ةظقيلا ىف تناكةءارآلا هذه : نسحلانعو . نوليلق مهنأب أب مار نيذلا كلوا لع لرد شخ

 . مونلا عضوم وه ىلا ؛ نيعلا « مانملا نم دارملاو

 ىنعمو ؛ اوعزانتلو اولشفل كلذ اوعمسولو موقلل هتركذل ( ًاريثك مبك ارأ ولوز) ىلاعت لاق مث

 ىنعملاو 5 هيلع وه اع ه-حاص عز دحاو 1 هل لواحي ىذلا قفالتخخاللا 5 رماآلا َْق عزانتلا

 ملس : ليقو . مكنيب ايف ةفلاخما نم مكلس ىأ (لس هللا نكلو) مكتملك تفلتخاو كرأ برطضال

 نأرهظألاو ردب موي ةميرهلا نرم مهللس ليقو.. | هيودع ىلع مهرهظأ ىتح مهرمأ مهل هلل

 ةءارجلا نم أبمف لصحأم ملعي (رود_صلا تاذب ميلع هنإ) عزانتلا نه مكيلس هللأ كل © دارأل

 : عرجلاو ربصلاو نبجلاو

 ناك ًارمأ هللا ىضقيل مهنيعأ ىف مكللقي و اليلق مكنيعأ ىف متيقتلا ذإ ,هومكي ري ذإو )إل ىلاعت هلوق

 «رومألا عجرت هللا ىلاو الوعفم

 65ه ع ضر



 ةيآلا« يلع عيمسل هللا نإود ىلاعت هلوق 1

 ىأ (الوعفم ناكأر أ هللا ىضقيل نكلو) مهترثكو مكلقل اضعب مكضعب فلاخل ؛ لاتقلا ىلع ةكم

 نم كلييل) هلوقو لعفلا ىلإ جرخم نأ ًابجاو ؛ الوعفم ناك ًارمأ ىضقيل « مكرصنيو ؛ هللا مكتبني هنأ
 : لئاسم هيفو (ىضقيل) هلوق نم لِدب (كله

 فوخلا ةياغ ىف اوناكس آلا لوأ ىف مالساا هيلع لوسرلاركسع نا كشال (ىلو ألا ةلأسملا)

 اهيف اولزن ىتلا ضراألا تناكو « ءاملا نع نيديعب اولزنو « ةبهألا مدعو ةلقلا ببسب فعضلاو

 « ددعلا ىف ةرثكلا ببسب ةوقلا ةياغ ىف اوناكف ء رافكلا امأو . مهلجرأ اهبف صوغت ةيلمر اضرأ

 ايف اًولزن لأ نضراآلا نال و «ءانملا نم نير اوناكمهنآل ؛«تاوداللاو تالالا لوصح ببسبو

 مهيلا ريعلا نم ددملا ءىجم نوعقوتي اوناكو . مثروهظ فلخ اوناكريعلا نآلو « ىثملل ةحلاص تناك

 نيرفاكلا ىلع رامدلاو « نيملسملل ةبلغلا لعجو « ةيضقلا سكعو هصقلا بلق ىلاعت هنإ مث « ةعاسف ةعامس

 نع وَخَأ انف: ملسو هيلع هللا ىلص دم قدص ىلع تانيبلا ىف اكا جعملا مظعأ اره, كلذ راضف

 وهو « ىنعملا اذه ىلا ةراشإ (ةنيب نع كله نم كلمما) هلوف . رفظااو حمتفلاو رصنلا دعو نم هبر

 اردهاش ةانلاف آ/ نيذلا!نوتقاؤملاو اة زجسملا هانهاةاهاشم لعب اوكلله انمإ اوكلم نذلا نأ

 . ةزجعملا هذه ةنيملا نم دارملاو « ةرهاقلا ةزجعملا هذه

 نع كله نم كلييل) هلوق ىفو (الوعفم ناك ًارمأ هللا ىضقيل) هلوق ىف ماللا (ةيناثلا ةلأسملا)

 فرضصنانأ الإ « ملاصملاو ضارغالاب هماكحأو هللالاعفأ ليلعت ىضتقي هرهاظو « ضرغلامال (ةنيب

 . ةروبشملا ةيلقعلا لئالدلاب هرهاظ نع مالكلا اذه

 ملعلا لكلا نم دارأ ىلاعت هنأ ىضتقي هرهاظ (ةنيب نع كله نم كلهيل) هلوق 4ةثلاثلا ةلأسا ا )

 انكل « رفاكلا نمرفكلا دارأ ىلاعت هنأ : انباحسأ لوق ىف حدقي كلذو ؛ حالصلاو ريخلاو ةفرعملاو

 . ةمولعملا لئالدلاب رهاظلا اذه كرتن

 نع ىزبلاو مصاع نع ركبوبأو عفان أرق (ةئيب نع ىح نم ىحيو) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا)
 « ساوقلا ةياورب ريثك نباو ؛ ورمعوبأو نيءايلا راهظاب (ىح نم) ىناسكلا نع ريصنو ريثك نبا

 ةكرحلا موزالف ماغدالا امأف . ماغدالا ىلع ةددشم ءايب ىناسكلاو مصاع نع صفحو رماع نباو

 ماغدالا عانتمالف راهظالا امأو . ةدحاو ءابب بوتكم فحصملا ىف هنأل در ىرجم ىرخل ؛ ىناثلا ىف

 (ىحي) ىف ماغدالا نييفوكلا ضعب زاجأو « هتلك اشم ىلع ىرخ «ىحي» نم هعراضم ىف

 مكتجاح ملعيو مكءاعد عمسي ىأ 4« ملع عيمسل هللا نإو )) هلوقب ةبآلا متخ ىلاعت هنإ مث

 . ركمهم حلصأف « ركفعضو



 ”١ / 2 ةيآلا «ىوصقلا ةودعلاب رهو ايندلا ةودعلاب مت ::ًاذإ » ىلاعت هلوق

 _ٍ سم 1 3 1 اوم ةودعْلاب م 7 ندا ةودعلا ب متن ذإ

 5ر66 ل هام 0

 نمَكاهل 1الوعفم ناك ارم هلا ىضقيل نكس 9 و داعيملا ىف متفكتخاَل متدعاوت
 هه دا 02 ءاصريا ضال ردا و .ج 6 تك 6ك | تل ص رولا اقل سري 80 ا ات

 4 اع عيِمسَل هلا نِإو نيب نع ىح ح نم ىحيو ةنيب نع كله
 درا 202 م

 متدعاوت ولو مكنم لفسأ بكرلاو ىوصقلا ةودعلاب مو ايندلا ةودعلاب متن اذإ) ىلاعت هل هلوق

 ىح نم قو: ةنيب نع ؟كاه نمكلعل لو عقم ناك ام ارهتلا ىضقبل نكلاو حانيملا ف متفلتخال

 4 ميلع عيمسل هللا نإو ةنيب نع

 هاتعم رهضمب قلعتم هنأا» ضدنا: قالو (اننانإا]ةودْحلاب متنأ ذإ) هلوق ف «ىلوألا ةلأسملا )ل

 (ذإ) هلوق نوكي نأ : ىناثلاو (ليلق متنأ ذإ اوركذاو) ىلاعت لاق م ٠ اذكو اذك متأ ذإ !وركذاو

 نوقايلاو 5 نيف رملاىف نيعلا 05 (ةودعلاب) 1و عفانو تك نا أرق «ة يناثلا ةلأسملا ١)

 لاق . ىدعو « ىدع عمجلاو « هبناج هتودعو ىداولا ةودع : تيكسلا نبا لاق . ناتغل امهو « مضلاب

 ةودعلا ىف مضلا : ىحي نب دمحأ لاقو . كلذ ريغ مهنع عمسي مل برعلا مالك رسكلا : شفخالا

 ىلع (ةيدعلاب)و نهب ءىرقو : لاق .رسكلاوحتفلاو مضلا : فاشكلا بحاص حو . نيتغللا رثك |

 ىلذألا تنأف ف (ايندلا) 3 ةئكفلا قام «نيلصح ريغا رج احرتسكلا نيو ان نال, اأن واولا تلف

 ىوصقلاو قدصقالاو ءاصق دقن ءىش نع ىحش ل ىصقألا ناره (ىوصقلا) هدضو

 0 ىركلاو ريك لاك

 ؟ واولاب ةيناثلاو ءايلاب امهادحإ تءاج ملف ؛ واولا باب نم ىلعف امهاتلك : ليق ناف

 هلامعتشا رثكم أو. , :اذاش.ءاج ديقفأ 2 لطوصفلاءاهأرىن <. انلعلاك ىذا اىاوزلا]ككلق« قانا 0|

 . هلصأ ىلع

 ةكه بناج ىل ام « ىوصةلاب و « ةنيدملا بناج ىلبام « ايندلا ةود.لاب دارملا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 (بكرلاو) دشأ هجولا اذه نم مهر اهظتسا ناكو ٠ نوكرشملا اهب لزن ىلا ةودعلا ىف ءاملا ناكو

 لع متن (متدعاوت ولو) رحبلا ل-اس ىلإ (مكتم لفسأ) عضوم ىف تناكال اوجرخ ىتلا ريعلا



 ةيآلا هللا متنمآ متنك نإ» ىلاعت هلوق اكثك

 لاقو . ةبعكلا ةرامع ىلا فرصي : لاق نم منهو « لوسرلا ىلإ هللا مهم فرصي : لاق نم مهنم
 ؛ ةبعكلال هلعج ءىث نم هيلع ضبق اف ء« سلا اذه ىف هدي برضي ناك مالسلا هيلع هنإ : مهضعل

 . ىلاعت هلل ىعم ىذلا وهو

 . هلل بيصن تابثإ هنم دوصقملا سيل (هلل) هلوق نأب : هنع اوباجأ لوألا لوقلاب نولئاقلاو

 « ميظعتلا ليبس ىلع هللا ركذب مالكلا حاتتفا هنم دوصقملا امنإو : هكلمو هلل كلم اهلكءايشألا ناف

 هللا لوسر نع ىور امب لوقلا اذه ةحص لع لافقلا جتحاو (لوسرلاو هلل لا هناللا لق) هلوق ىف اك

 دودو سما سلا الإ مكيلع هللا ءاقأ ام ىلام» ربيخ مئانغ ىف مهل لاق هنأ ملسو هي اع هللأ لص

 سدسلا همهس ماعمالا للعو ؛ دحاو لوسرلامهسو هللأ مهس نأ ىلع لدي سنا الإ ىلام هلوقف مكيف

 رهاظىفاني نيل وةلاالكو ء سنا نم دي زأ همهسراص . لوسرالنان وكي نيمهساانإ : انلق نإو ءسنلاال

 ىبف ةمينغلا سامخأ ةعبرأو هو قابلا امأو « ةمينغلا سمخ ةمسقىف مالكلا وهاذه « سنا الإ ىلام» هلوق

 ءابقفلاو ؛ دايطصالاب ريطلاو « شاشتحالاب الكلا بستكي امهوبستك او هوزاحن يذلا مهل . نيمتاغلل

 - ةقفلا يك ىف هوا ده ةريثق لااسع ةيالا هده نع ا رطتتسا

 ىعفاشلا لوق وه ٠ برحلا راد ىف مئانغلا ةمسق زوحي هنأ ىلع ةيآلا تلد (ةعبارلا ةلأسملا)

 | وانرك انللاو ىفاتلاو يرقلا ىذلو لوسرلل و ةسمخ هل ناف).ةلوق نأ : هيلع لملدلا و «هنلأ همر

 00010 ل د لا لوا ا يفلا قا ارل كلما رب يمت ملل
 . قافتالاب زئاج كلذو « كلاملا ىلإ كلملا فرص الإ ريدقتلا اذه ىلع ةمسقلل ىنعمال هنأل
 : هللا همحر ىعفاشلا لاقو . مثاه ونب م م: ل“ ىلرقتلا ىوذ ىف اوفلتخا « ةسماخلا 0

 « ليقعو ؛ رفعجو « ىلع ل 00 هانيور ىذلا ربخلاب جتحاو . بلطملا و مشاه ون

 . ةفينح ىنأ لوق وهو . بلطملا دبع نب ثرحلادلوو « سابع لآو

 لاقو : ردني كلون ةيآلا هذه نأ : ىلكلا نع فاشكلا باص ىكح (ةسداسلا ةلأسملا)
 لاوش نم فصنلل مايأ ةثالثو ربشب ردب دعب عاقنيق ىب ةوزغ ىف سنخلا ناك: هللا همحر ىدقاولا

 1( ردا نع ااناق ىاوقخ هاا لغ

 هوجولإ هذه ىلإ فورصم ةمينغلا سمخ نأ اوملعا ىنعملاو (هللاب متنمآ متنك نإ )) ىلاعت لاق 5

 (اندبع ىلع انلزنأ امو هللا متنمآ مك نإ) ةعبرآلا سامخالاب اوعنقاو مكعامطأ هنع اوعطقاف ةسزلا

 نيملسلانم ناي رفلا : ناعملاو . ردب موي « ناقرفلاموياندبع لعلزنملاب و هللا متنمأ منك إب يعن

 لك ىلع هللاو) مويلا كلذ ىف حتفلاو « ةكئالملاو « تايآآلا نم هيلع ل ننأامأ ةنمأ دازملاروا: نارفاكلاو

 . ملعأ هللاو نوليلذ نوليلق متنأو مكرصن ىلع ردقي ىأا 1 ىق



 ١٠١8 ةيآلاءلوسرالوهسخ هلل ناذ .ىث نم متتغ امنأ اودلعاو» ىلاعتهلوق

 ىعخنلا ةءارق ىلع : هريدقتو « رسكلاب (هسمخ هلل ناف) رمع نبا نع ىعخنلا ىورو « هسة هلل نأ

 ليبس الو « هيف سنخلا تابثإ نم دب الف : ليق هنأأك « باحيالل تيثأو دك 1 روبشملاو هسمخ هللف

 : تباثكلوقك تاردقملانمةريثك اهوجو لمتحاو ربخلا فذحاذإ هنأل كلذو ؛ هب لالخالا ىلإ

 . نوكسلاب (هسمخ) ءىرقو  دحاو ىلع صنلا نم هباحيال ىوقأ ناك ؛ مزال « قح « بجاو

 . متانغلا ةمسق ةيفيك ىف (ةثلاثلا ةلألا)

 : نالوف سنا كلذ ةمّسق ةيفك ىو « اهضخ ذحوي نأ ينتقم ةلالا هذه نأ معا

 هابرق ىوذل مهسو ؛ هللالوسرل مهسف ء سمخي سنا كلذ نأروهشملاوهو «لوآلا لوقلاإ)ل

 معطم نب ريبجو ناهثع نع ىور امل لفون ىبو سم دبع ىب نود ؛ بلطملا ىبو مشاه ىنب نم
 مهنم كنوكل مهلضف ركتيال مشاه ونب كتوخإ ءالؤه : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل الاق امهنأ

 مالسلا هيلع لاقف ؛ةدحاو ةلزنمب مثو نحن امنإو  انتمرحو مهتيطعأ بلطملا ىنب انناوخإ تيأرأ

 «هعباصأ نيب كبشودحاو ءىث باطملا ونبو مثاه ونباعإ مالسإ الو ةيلهاج ىف انوقرافي مل مهنإ»

 دنعف ؛ سو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافو دعب امأو ؛ ليبسلا نباو نيك اسملاو ىئاتيلل مهسأ ةثالثو

 هيلا هفرصي ناك ام ىلإ فرصي ؛ هللا لوسرل مهس « مهسأ ةسمخ ىلع مسقي هنأ : هللا همحر ىفاشلا

 مهئارقفو مهئاينغأ نمىرقلا ىوذل مهسو « حالسلاو عاركلا نم ةازخلا ةدعك  نييلسملا حلاصم نم

 .ليبسلانباو « نيك اسملاو : ىاتيلا : مهو ةثالثلاقرفلل قابلاو « نييثئالا ظحلثم ركذلل مهنيب مسقي

 ؛ هتوم بيسي طقاس همهس مالسلاو ةالصلاهيلع لوسرلا ةافو دعب نإ : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو

 ماينغأ ىطعيالو ؛ ءارقفلا رئاس ةوسأ مهف ؛ مهرقفل نوطعي امنإو «ىبرقلا ىوذ مهس كلذكو

 مامالا ىأر ىلإ ضوفم سنا ىف ىمالا : كلام لاقو . ليبسلا نباونيك اسملاو ىاتيلا ىلع مسقيف
 . كلذ هلف « ضعب نود مهضعب ءاطعإ ىأر نإو « لعف ءالؤه ىلع هتمسق ىأر نا

 يرداصع ء هيف حيرصو هللا همحر ىفاشلا لوقل قباطم ةيآلا رعاظيأ طا

 متنا ؟ نإ : ىنعي (هللاب متنمآ متنك نإ) ) ةنآلا رخآ ىف لاق دقو فيك و ءابنم ىوقأ لضفنم ليلدل الإ

 لصحب مل « ةمسقلا هذه مكحلا لصحب مل ىتم هنأ ىلع لدي وهو ؛ ةمسقلا هذبم اومكحاف هللا متنمآ

 . هللاب نامالا

 اهنم دحاوف « ماسقأ ةتس ىلع مسقي ةمينغلا سمخ نإ : ةيلاعلا ىبأ لوق وهو 4ىاثاا لوقلاوإ)ل

 ليبسلا ناو نيك اسااو ىماتيلل ةيقابلا ةثالثلاو ؛ ىبرقلا ىوذل تلاثلاو ؛ هللا لوسرل دحاوو « هلل

 لوقلا اذهب نولئاقلا مث , ةسنخلا فئاوطلل مث , هلل ةمينغلا سمخ لعج ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو :اولاق
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 مالسلا هيلع لاق كانه لصح دوصقملا نآل ؛ اهيلاوح امو كم ضرأ ىف (هلل هلك نيدلا نوكيو)

 قب املا ادارم كلذ ناكول ذإ « دالبلا عيمج ىلع هلمح نكي الو «برعلا ةريزج ىف نانيد عمتجيال»

 هلوق وهو : ىناثلاوه ةبآلا نم دارملا ناك اذإ امأو « هب هللا رمأ ىذلا لاتقلا لوصح عم اهبف رفكللا

 ملاعلا عيمج نع رفكلا ةلازإ ىلع هلمح عنتمل ريدقتلا اذه ىلعف « هلل هلكنيدلا نوكينأ ضرغل مهولتاق

 ضرعلا اذه لوط لاتقل ابانمآلل !ادازملا'ناكف:لصح :هناذ* ناسنالل ًاضرغ ناكام لك سيل هنأ

 . لصحي مل وأ رمآلا سفن ىف لصح ءاوس

 ىصاعملا رئاسو رفكلانع (اوبتناناف )ىنعملاو (ر يصب نولمعيامبهللا ناف !وهتنا نافإإل لاق مْ

 كاو) مهاوث مهيأ لصوي ءىث هيلع خال ملاع (ريصب نولمعي امب هللا ناف) ناميالاو ةبوتلاب

 ءالبلا عفريو كظفحي ىذلا مكيلو ىأ (مالوم هللا نأ اودعاف) ناميالاو ةبوتلا نع ىنعي (اولوت

 هظفح ىفو ىلوملا اذه ةيامح ىف ناك ام لكو (ريصتلا معنو ىلوملا معن) ىلاعت هنأ نيب مث « ركنع

 . تافو لا نع انوصم تافآلا نم انمآ ناك « هتيافكو

 ىاتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرالو هسمخ هلل نأف ءىث نم متمنغ امنأ اوءلعاو إل ىلاعت هلوق

 ناعما قتلا موي ناقرفلا موي اندبع ىلع انلزنأ امو هللا متنمأ منك نإ نمل ناو نيك افلا

 يدق ءىث لكىلع هللاو
 لصحت دق ةلتاقملا دنع نأ مولعملا نم ناكو مداد هلوق ىف ةلتاقملاب رمأ امل ىلاعت هنأ ملعا

 : لئاسم ةيلأ فو « ةمبع لا ع  ىلاعت هللا ركذ مرجال « ةمينغلا

 ةعيرشلا ىف ةمينغلاو ٠ مناغ وهف امنغ منذي منغ : لاقي ؛ ءىثلاب 5 : منغلا (ىلو ألا ة أسملا)

 ل ناكل و لبحلاب رهقاا ليش لع نيك رشملا لاومأ نم نيبلسملا,ىديأ ف تلبخد ام

 نم) هلوقو ةلوصوم (ءىث نم متمنغام) هلوق ىف (ام) فاشكتلا بحاص لاق «ةيناثلا ةلأسملا)
 بجلاوف وأ . قف :اهريدقت قودنحم أدتمرلخ (هلل ناف) طبخلاو طيخلا ىح ناكءىث ىأ ىنعي (مىت
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 . رهاظ ةلالدلا هجوو « اهلبقو ةدرلا ةلاح ىف امك تادايعلا

 ءىث ءاضق همزلب مرفاكلا ملسأ اذاف «هلبقام بحي مالسالا» مالسلا هيلعلاق (ةسداسلا ةلأسملا)

 ةعاس وهو هذع وفعم وهف كا 8 سفن ىلع ةيانج نم هل ناك امو ةيلاملاو ةينديلا تادايعلا نم

 نيش زكا مدهم ةعاس ديحوت نأ ةيآلا هذهىف ىزارلاذاعم ن ىحب الات أ مويك همالسإ

 ! ؟ ةعاس بنذ مده ىلع ىوقيال فيك ةنس نيعبس ديحوتو ؛ ةنس
 نولمعيامب هللا ناف اوهتنا ناف هلل هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكتال ىتح مهولتاقو 9 ىلاعت هلوق

 ريصنلا منو ىلوملا معن مك الوم هللا نأ اوملعاف اولوت نإو ريصب

 أوداع نإو « نارفخلا مل لصح مهرفك نع اوهتنا نإ رافكلا .الؤه نأ نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 (ةنتف نوكتال ىتح مهولتاقو) لاقف انيرعأ اذإ مهاتقب سأ نأب هعبتأ « نيلوالا ةنسب نودعوتممهف

 مهضعإ ن نيملسملا نم نتتفاف . هللا نندزع نونتفي ةوعدلا أدم ىف نونمؤملا ناك :ريبزلا نب ةورع لاق

 تعياب امل هنأوهو ةيناث ةنتفو . ةشبحلاىلا اوجرخي نأ نييلسملا ملسو هيلع هللا ٍلص هللالوسر سأو

 نع ةكمب نينموا ا اوتتفي نأ :شيرق ترماوت « ةبقعلا ةعبب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر راصنالا

 مهاب ىلاعت هللا رماف « ةنتفلا .مم دارملا وه اذبف 2 ديدش دهج نينموملا احق ؛: مهند

 ىف مهتغ امنه دس مهنايدأ 0 هجو هيفو . ةنتفلا هذه لوزت ىت>

 ى تابشلا ءاقلإ ىفو نينمؤملا ءاذبإ ىف ىعسلا هوجو مظعأب ىعسي ًادبأ رفاكلاف ؛ مهحاورأ مهبح

 1 « ةقشملاو رفكلا لاز هلت 1 ةنحلا هوجو ىف مهئاقلإ ىو مهولق

 كو ىلإ هلك نيب م ملاتقبرم أ ىلاعت هنإ : ىضاقتلا لاق .,ةيلكلاب نئفلا كلت تلازو مالسالا

 0 نايدالارئاس نم هللا ندوه ىذلا نءدلا صلخب و (ةنتف ناكنال ىتح) لاقف , حلاتق

 نم ارحل نركب ناز 81د انما تعادلا كلك اردكللا كزووتاذإ كوع

 ملا اذه ساو أر[ كيد (مهولتاقو) دارملا نوكي وأ ىنعملا اذه ل صح نأ لجال (مهولتاقو)

 دارملا نوكي نأ بجوف لالا نم ينعملا اذه لصحب نأ بجو لوالا 9 ةيآلا نم دارملا ناكناذ



 ةيآلا يلق دقام مل فغياوهتني نإ | ورفك نيذلل لقد لاينر كن

 قيرط ىلا مثدشرأ ٠ ةلاثإ مهتادابعو « ةيندبلا مهتادابع ىف مهتالص نيب امل ىلاعت هنأ معا

 : لئاسم هفو (اوهتب نإ ارفك نيذلل َلق) لاقو باوصلا

 ؛لوقلا اذه مهلجأل لق ىأ (اورفك نيذلل لق) فادشكلا بحاص لاق لوألا ةلأسملا 9

 . اذكهدوعسم نبا لاقو رفغي اوهتنت نإ : ليقل هب مهبطاخ ىنعمب ناكولو (مهرفغي اوهتني نِإ) وذو
 اولخدو ,لوسرلا ةوادعو رفكلا نع اوهتنا نإ رافكتلا ءالؤه نأ : ىنعملا (ةيناثلا ةلأسملا)

 هيلا اوداع نإو لوسرلل ممتوادعو ممرفك نم فلس دقام مهل هللا زفغ هعئارش اومزتلاو مالسالا

 مهنم نيلوآلا ةنس تضم دقف دارملا : لوألا : هوجو هيفو . نيلوآلا ةنس تضم لق هيلع وارتضأاو

 مماألا نم مهئايبنأ لع اوبزحت نيذلا نيلوآلا ةنس تضم دقف : ىناثلا . ردب موي مه هركم مهب قاحنيذلا

 رفكلا نع اوهتنا اذإ رافكتلا نأ هانعم نأ : ثلاثلا . اوهتني ملنإ كلذلثم اوعقوتيلف اورمدق نيذلا

 هلوقىهو نيلوأألا ةنس تضم دقف اودوعي نإو ىصاعملاو رفكلا نم فلس دقام مهل رفغ اوملسأو

 سرا تاك كلاس( ال ولا ف اهتكادعلاو 3ك انيملك تعيس قلو اع 1[ روان [نيلغالا سا كتك)

 (نوهلاصلا ىدابع اهثري

 ةلوبقم اهنأ حيحصلاو ؟ المأ لبقت له قيدنزلا ةبوت نأ ىف ءاهقفلا فلتخا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)
 عيمج لوانتي(فاسدقام مهرفغي اوهتني نإ | ورفك نيذلللق) هلوق ناف:ةيآلا هذه : لوآلا : هوجول

 . رفكلا عاونأ

 ؟ المأ هتقدنز نم ىهتنا له هنأ هلاح نم ملعيال قيذنزلا : ليق ناف

 عجر الف «رهاظلاب حن نحن» مالسلا هيلع لاق اي . رهاوظلا ىلع ةينبم عرش ماكحأ :انلق

 مولف ةبوتلا هذ الإ هيلا هل قيرط الو عوجرلاب فاكم هنأ كششال : ىناثلا . هيف هلوق لوبق بجو
 هدابع درع ةبوتلا لبقي ىذلا وهو) ىلاعت هلوق : تلاثلا . قاطي الام فيلكت مزل لبقت

 (تائيسلا نع وفعيو

 عورفب نيبطاخم اوسيل رافكلا نأ ىلع ةيآلا هذه ةفينحىبأ باعصأ تعا 4ةعبارلا ةلأسملا)

 رفكلا عم اهب نيبطاخم اونركحي نأ امإ ناكل « اهب نيبطاخم اوناكول مآل اولاق « عئارشلا

 رفاكلا نأ ىلع لدت ةيالا هذه نال ؛ لطاب ىناثلاو ؛ عامجالاب لطاب لواآألاو . رفك-اا لاوز دعب 1

 ىفاني تادابعلا كلت ءاضق باجبإو . رذكلا نامز ىف هيلع مام ءىشب ذخاؤيال مالسالا دعب

 . ةيآلا هذه رهاظ

 ءاضق همزلي مل ملسأ اذإ دترملا نأ ىلع . ةيآلا هذبم هللا همحر ةفينح وبأ جتحا (ةسهاخلا ةلأسملا)



 اذا ةيالا ع فلس دقام هر فغي اوني نإ اورفك نيذلل لقد ىلاعت هلوق
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 مهتأ لاق. نيب مث: كافكلا بحاص دلاق + اذكهتالاقثمأ نومئارأاو نانثا ةيقوالاى ةيغوأ تيسر
 دمع عابتا نع دصلا قافنالا ف مهضرغ ناك ىأ ؛ هللا ليبس نع اودصيل لاملا اذه نوقفني امنإ

 . كاذك ممدنع نكي ملنإو ؛ هللا ليبس وهو

 هتيقاع نوكيو قافنالا اذه عقيس هنأ : - ( ةرسح مهلع نوكت مث اهمتوقفنيسف) لاق مث

 ىلاعت لاق اك ىماألا رخآ ىف نيبولغم نوريصي لب . دوصقملا لصح الو لاملا بهذي هنآل . ةرسحلا

 : ناثحب هيفف (نورشحي منهج ىلا اورفك نيذلاو) هلوقو (ىلسرو انأ نبلغأل هللا بتك)
 نيذلا نأ ركذ لب « ٍلسأ نم مهف ناكهنآل « نورشحب مجىلإو : لقي م مل هنأ (لوآلا ثحبلاإ)

 . كلذك نونوكي رفكلا ىلع اوقب

 . ماهجملا الإ مهرشح نوكيال هنأ ديفي (نورشح منهج ىلا) هلوق رهاظ نأ (ىاثلا ثحبلاإل
 .رضخلا ليدل ريخلا ميدقت نآل

 تاقافتالا كلت ىف مهلاومأ مهذب نم نوديفتسيال مهنأ مالكلا اذه نم دوصقملا نأ معاو

 نع مظعلا رجزلا بجوي كلذو « ةرخآلا ىف ديدشلا باذعلاو ءايندلا ىف ةبيخلاو ةرسحلا الا

 : نالوق هيفو (بيطلا نم ثيبخلا هللا زيمل) لاق مث , قافنالا كلذ

 لعجيف.نيئنمٌوملا نم بيطلا قيرفلا نم رافكلا نم ثينخلا قيرفلا هللا زيعل «لوالا لوقلا ١

 هلوقك اوك ارتي ىتح مىضلاو عمجا نع ةرابع وهو اعيمج هكريف ضعب ىلع هضعب ثيبخلا قيرفلا

 ثيبخلا قيرفلا ىلإ ةراشا (كئلوأ) هلوةف مبماحدزا طرفل ىنعي (ادبل هيلع نون وكي اوداك) ىلاعت

 داهج ىف نمؤملا ةقفن بيطلاب وءدمم ةوادع ىلع رفاكلا ةقفن ثيبخلاب دارملا (ىناثلا لوقلاوإل
 رومآلا كلت ىلاعت مضيف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةرصن ىف نامئعوركب ىنأ قافت اك. رافكلا

 م«مونجو مههابج ام ىوكتف) ىلاعت هلوقك ام مهبذعيو مهج ىف اهقليف ضعب ىلإ اهضعب ةئيبخلا

 مبنأ ىنعملاو (نورشحي) هلودب قاعتم لوآلا لوقلا ىلع (ثيبخلا هللازيمل) هلوقىفماللاو (مثروهظو

 نوكت م") هلوقب قلعتم ىناثلا لوقلا ىلعو « بيطلا قيرفلا نم ثيبخلا قيرفلا هللا زيمل نورشحي
 . اورفك نيذلا ىلا ةراشإ وهو (نورساخلا مث كئلوأ) لاق مث (ةرسح مييلع

 «نيلوآلا ةنست ضم دقف أودوعي نإو فلس دق امم رفغياوهتي نإاورفك نيذلل لق ١ ىلاعتهلوق

 «إ٠و رخآ اود
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 نورفصيو هب نؤزوتسيو فاوطلا ىف ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا نوضراعي اوناك : نفع لاقو

 هنيمب نع نوم وي دجسملا ف لوسرلاىلص اذإ ناك : لتاقم لاقو ؛ هتالصو هفاوط هيلع نوطلخت و

 عون ةيدصتلاوءاكملا ناك: سابعنبا لوق ىلعف . هتالص هيلع اوطلخيل قيفصتلاو ريفصتلاب هراسيو

 هلوقل برقأ لوالاو . سو هيلع هللا ىلص ىنلل ءاذيإ ناك« لتاقمو دهاجم لوق ىلعو ٠ مهل ةدابع

 (ةيدصتو ءاكم الإ تيبلا دنع مهمالص ناكامو) ىلاعت

 ؟ ةالصلا نع امهؤانثتساز وج فيكف ةالصلا سذج نم اناكام ةيدصتلاو ءاكملا : ليق ناف

 جرف . ةالصلا سنج نم ةيدصتلاو ءاكملا نأ نودقتعي اوناكمهنأ : لوألا : هوجو هيف :انلق

 1 كلي نا لبق ريماللا تذدو كلر فكر اده نأ :: ناثلا ٠ م مح دعا اع لادم

 الف هتالص ةيدصتلاو ءاكملا ناك نم نأ هنه ضرغلا : ثلاثلا . انهه اذكف ةلصلا ماقم ءافجلا ماقأ

 . هل بيع القاهتيع ءاخسلا ناكن م ديري . ءاخسلا الإ بيع نالفل ام « برعلا 0 ا ةامداط

 : ليقو ءردب موي فيسلا باذع ىأ «نورفكت متتك امب باذعلا اوقوذف إل ىلاعت لاق 3

 (نورفكت منك امب باذعلا اوةوذف) ةرخآلا ىف مهل لاقي

 نوكت مث اهنوقفنيسف هللا ليبس نع اودصيل ما ومأ نوةفني اورفك نيذلا نإ إل ىلاعت هلوق

 لعجمو بيطلا نم ثيبخلا هللا زيها نورشحب منهج ىلإ اورفك نيذلاو نوبلغي مث ةرسح مهلع

 (نورساخلا مم كئلوأ منهجفف هلعجيف ًاعيمج هكريف نَضَعِب لع ةضعب ثنبخلا

 ف مهلاوحأ حرشب اهعبتأ . ةيندبلا تاعاطلا ىف رافكلا ءالؤه لاوحأ حرش امل 1 هنأ معا

 نم الجو رشع ىنثا اوناكو ء ردب موي نيمعطملا ىف تازن : ىلكلاو لتاقم لاق . ةيلاملا تاعاطلا

 دم برح لع لاملا ةقافنإو نايفس أ قف تلزأ 0 سن 0 و راك

 مهيلع قفنأو «برعلا نم شاجتسا نم ىوس شيباحألا نم نيفلأ رجأتسا دق ناكو ءدحأ موي



 3 86 1 ةيآلا«ةيدصتو ءاكمالإ يزل دنع مقام ناك هود ىلاعت هل وق

 اس اس6 3 دا رخال د

 مب باذعلا ا ةيدصتو كمال تيبلا د دع ا

 سا + «قلرل 6 تلو
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 الأ محلامو) لاق مث . ةمايقلا موي ىلا قاب وهف رافغتسالا امأو « ىضم دقف ىنلا علل و

 هذه ىف ركذو ؛ مهف هللا لوسر مادام مهبذعيال هنأ ىلوآلا ةيآلا ىف نيب ىلاعت هنأ ٍلعاو (هللا مهب

 فلذدنلا لد اب هايل مهنيب نم 0 رلا جرخ اذا مهمذعي هنأ ىنعملا ناكف ينم 5

 - ىلاعت نيب مث ءايندلا باذع وه مهنع هافن ىذلا باذعلاو ةرخآلا باذعوه باذعلا اذه

 ماع هنع اودص فيك مهنأ رابخآلا ترهظ دقو (مارحلا دجسملا نع نردصي مهو) لاقف ؛ مىذعي

 امو) هلوقب ىوعدلا هذه نالطب نيب مث ؛ هؤايلوأ مهنأ مهثاعدال نودصي مهنأ ىلع هبنو « ةيبيدحلا

 دنع هنولعفي اوناك ىذلاك : تاركنملا نع نوزرحتب نتثلا (نوقتملا الإ هٌواَبلوأ نإ هءايلوأ اوناك

 . مارحلا دجسملال ايلو نكي ل هلاح ةدكم فاك قانأ نان دوطقللااو ءةيدصتلاو ا ءاكللا رق كلا

 ىلع كلذب مالسالا زعأو ؛ ردب موي هللا مهلتقف ءاوبراحو فيسلاب اولتقي نال لهأ نذا مهف

 ا مدقتام

 (نورفكت تنك اميباذعلا اوقوذف ةيدصتو ءاكمالإتيبلادنعممتالصناك امو ىلاعت هلوق

 هوايلوأ نإ) لاقو . مارحلا تيبلا ءايلوأ اوناك ام مهنأ رافك-لا قح ىف لاق امل ىلاعت هنأ لعا
 تيبلا دنع مهتالص نأ وهو ٠ تيبلا ءايلوأ اونوكي نأ نم اوجرخ هبام هدعب نيب (نوقتملا الإ

 ءاغنلا نزوب لاعف ءاكملا : فاشكلا بحاص لاق . ةيدصتلاو ءاكملاب ناك امإ مهتدابعو مهبرقتو

 4 اكللاهكححو ءفارلا فلاب راطوهاو ءاكملا ةمو . نيمضلا ءاكملاو ةرفص اذ وكم اكم ن6 1

 د 0 ةيدصت ىدٌصِن ىَدَص : لاقي ١ قيفصتلا ىهف ةيدصتلا امأو . هناكمةرثكل كلذ ىف“

 لاق : ىناثلا . لبج رم عجري ىذلا توصلا وهو ىدصلا نم اهنأ : لوألا : نالوق اهلصأ ىفو

 ىأ 0 هنم كموق اذإ) ىلاعت هلوق هنمو . لادلا ند ءايلا تلدياف ؛ ةددصت [رلصأ + هن .]

 هلصأ ىدص :لاقو . ةديبع ىبأ لوق ححص ىرهزآلاو « مالكلا اذه مهضعب ركنأو « نوزجعي
 . ءاب نهادحإ تنلقف ةلادلا تالادلا ترثكف , ىدص

 نوةفصيو نورفصي ةارعتحيبلاب نوفوطي شيرق تناك :سابعنبا لاق : لوقنف اذهتفرع اذإ



 ةبآلا «ناورتتالب ريس مدعم هللا ناكامو» انمي ١

 اهب أرق ادحأ لعأ 0 ل رز ركز لاو عسسل زا اتفه رمل 6 هلا لاقت نأ -

 اتعالا نط قفانتكلا حاط ىوروءةنس ةءارقلا نكاوءاهتزاجا ىف نيبوحنلا نيب فالخالو

 يابسأالق أنا

 ءاشنول) هلوةوهو « ىلوآلا ةهبشلا نعباوجلا ركذي مل نيتيبشلا نيتاه ىكح امل ىلاعت هنأ ملعاو

 مهيف تنأو مهيذعيل هللا ناك امو) هلوقوهو « ةيناثلا ةهبشلا نع باوجلا ركذ هنكلو (اذه لثم اناقل

 : لاسم هيفو (نورفغتسي مهو مهذعم هللا ناك امو

 ناك نإ مهللا : اولاقو اوغلاب امل رافكلا نأ باوجلا هجو ريرقت نأ معا (ىلوألا ةلأسملا)

 كلذ عم هنأ الإ هلوق ىف امحع ناك نإو ًادمت نأ ىلاعت ركذ « ءامساا نم ةراجح انيلع رطماف احم دمع

 مالسلاو ةالصاا هيلع ادم نأ : لوآلا : نيبيسل « هتوين ىركنم ىلعو ؛ هئادعأ ىلع ةراجحلارطءال

 جيجا هللا ةداع اضيأ !ذهو « هل امظعت كلذ مم لعفيال ىلاعت هناف « ميعم ا نوكي م ادام

 دوه قح ىف ناك اك .اهنم مهطوسر جرخب 3 دعب الإ 5 ةيرق لهأ بذعي 5 هناف . نيمدقتملا ءامبن للا

 . طولو حاصو

 مهيذعي مولتاق) لاق فيكف « مهلع باذعلا لوزن نم ًامنام مهيف هروضح ناكامل : لبق ناف

 (ميديأب هللا
 7 كلنا راجل شالا هياذحلا "ىلاتلا عمو «!لاتطذساللا ةياذع لاواللا نم داوم: انلق

 : لوآلا : هوجو هريسفت ىفو (نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناكامو) هلوق «ىناثلا ببلاوإ

 مهضعبدارملانأ الإ اماعزاكن إو ظفللاف « نو رفغتسين ونموممههفو رافكلاءال ؤه بذعم 0

 : ىناثلا . مهضعب دارملاو « داسفلا ىلع ةينالفلا ةدلبلا لهأ مدقأو . الجر ةلحلا لهأ لتق : ل

 « هنورفغتسيو هللا, نونمؤي دالوأ م نوكي هنأ هللا ملع ىفو : رافكلاا ءالؤه بذعم هللا 0

 مو مهيذعم هللا ناكح امو) ىدسلاو ةداتق لاق : ثلاثلا . مهرارذو مدالوأ ةفصب 18

 رافغتسالا ءاعدتسا مالكلا اذه ركذ نم بولطملا ناكف « اوبذعي م اورفغتسا ول نأ( نوري

 ىنعمب انه رافغتسالا نأ ىلإ مهضعب بهذ اذهلو . هللا مهبذعامل رافختسالاب اولغتشاول ىأ . مهنم

 نايفسوبأو . برحنينايفسوبأ مهنم . اوملسي نأ هللا لعىف ناك موقمهعمناك هنأ : ىنعملاو مالسالا
 هللازاكامو) ىنعملاو ءريثك ددعو . مازحنب ميكحو . ماشه نب ثرحلاو . بلطملادبع نب ثرحلانبا

 تلو افلا لهآ كاف اناا ل هزمأ لور نم مهف نأ هللا لع ىف نأ عم (مهف تنأو مهيذعم

 هللا ىن نانامأ مهيف ناك : سابع نبا لاق . باذعلا نم ةمالسو نامأ رافغتسالا نأ ىلع ةيآلا هذه



 ١ وأ/ ةيالا «كدنع نم قحلاوهاذهناكنإ مهللا اولاق ذإ و ىلاعت هلوق

 طوقسب جوي كلذو ٠ ةضراعملا كلتب اوتأ مهنأ ىلإ ةراشإ اذهوءاهبا رم ملف « ةضراعملاب

 . هيلع لوعملا ليلدلا

 هنأ لع لدي(اذهل اثماناقلءاشنول) هلوةف . هريغع أفتنالءىش ءافتنأ ديفت (ول) ةملك نأ : باو دك

 هنأ ريخأ الن] و.,:ةضراعملا قأاههنأ انقأ كرا قب ارظنلا نأ, كيشف [لاق امو « لاوفلا كلذ اخلط

 لؤوقلا اذه داري امأ:ءةضّراشللابفأ ىلا لطع,ااننا] ادوضقملا 5 تيك انهرؤ .ءءاج نال اهءاغول

 . هيف ةدئاف الف

 نم ةراجح انيلع رطمأف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نا مهللا) مهوق مل (ةيناثاا ةيشلاوإل

 . انيلع هنم قشأو كلذ نم دشأ باذعلا نم رخآ عونب ىأ ( ملأ فاذا نيوز لكلا

 قا اوهاذه ناكنامهللا هلوق نأ : لوألا : نيهجونم لاكشالابجوي مالكلااذه : ليق ناف

 اذه. ناكو# رافكلا قع هللا: ءاكشا ملأ تادع انتأالوأ ناكل قمهزاجخرهط ا تا

 مهنع كح اضيأو ؛ ردقلا اذه ىف ةضراعملا تلصح دقف نآرقلا مظن سنج نم وهو رافكملا مالك

 كلذو (اعوبني' ضرألا نم انل رجفت ىتح كل نموت نل اولاقو) ليئارسإ ىب ةروس ىف اولاق مهنأ
 لوصح ىلع لدي كلذو « هتضراعمو نآرقلا مظن ه.شيام مهمالكنم لصح دقف رافكلا مالكاضيأ

 ازععت قزن ا وزاكو هتكحو هتزدق واذلآللا دوج نيفارتعم 1 وناك نتي ادا رافك نأ ان اثلإا ةضدراكلا

 اوفرعل ازجعم نآرقلا لوزن ناكولف « باذعلا لوزن ىف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحنم ريثكلا ديدبتلا

 وريصي نأ لاوحألا لقأ ناكل كلذ اوفرعولو ؛ ةغالبلاو ةحاصفلا باب رأ منال ازجعم هنوك

 اذه 5 امل كلذك اوناكولو « مالسلاو ةالصلا هيلع دم ةوبنف نيك اش

 هذه لثم ىلع رساجتيال كاشلا فقوتملا نآل (ءامسلا نم ةراجح انيلع رطمأف كدنع نم قهلا وه

 . ةزجعملا هوجولا نم هجو نآرقلا ىف مهل حالام هنأ انملع :ةغلابملا هذبب اوتأ ثيحو . ةغلابملا

 . ؛ ةضراعملالوصحىف ىئكي ال مالكلا نم ردقلا اذه نايتالا نأ : لوألا نع باوجلاو

 5 اذإ الإ مالا تاو جلا اذهو « ةغالبلاو ةحاصفلا هوجو هيف رهظيال ليلق مالك رادقملا اذه

 . مالكلا ةوق اهيف رهظي ىتلا ةليوطلا ةروسلاب عقو امتإو ء روسلا عيمحجي عقوام ىدحتلا

 ازجعمناك امل هنأ الإ زجعمنآرقلا نوك ىف هجولا مهل رهظي مل هنأ به : ىناثلا نع باوجلاو

 . هيف لاخلا توافتيال هناف اوفرعي ملوأ هجولا كلذ اوفرع ءاوسف ؛ هسفن ىف

 بصنب ةءارقلا : جاجزلا لاق (كدنع نم قا وه اذه ناك نإ مهللا) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 تلخدو ةدكؤملا «ام» ةلزنمب يهو ؛ اهل عضومالو لصفلل (وه) تلخدو (ناك) ربخ ىلع (قحلا)



 ةب الا «انعمس دق اولاق انتايآ مهيلع 2 اذإو» ىلاعت هلوق ١65

 ضصصا هرج اس و) كج را هم مسمر

 اذه َنِإ اذه لم آذعل هان و انعمس دق اولاق ان 7 ترشد

 كدنع نم ق وحلا وه اذه َناك نإ مهّللا اولا ذإَو 0٠ َنيلوألا ريطاسأ د
 ه-

 ل 0 امو 0:5 ميل باب انتا وأ املا َنم ةراجح َنيكع رم
 ا 2-6 2-2 2

 رق رس دل هس َّل هد رت 2 را تع هز 6 راد مرن نر 0 ص اص حا حا 6
5 

 0 امهلامو فرفور دورت م 0ك هلي 57 م كو

 را امر جاع 6 لاا ع

 ةتالبال . ) 0 ون 5 مآرخلا . دجسملا نع نليدعل م هللا

 2م هد هرثام سم ذآ 2

 | م لكل هل

 ءدشأو ىوقأعضوم (ريخ) عضوف نيرك املاىوقأ دارها نوكي نأ : 5 هوجو هف ان

 ريخ دارملا نوكي نأ : اهنناثو . ىلاعت هّللا لعف ةلباقم ىف لطبي وهف ركم لك نأ ىلع كلذب هبنيل

 7 - دلت لدول رك نأ :ايتانزإ "اسوا راح نزكي ام ميكو قاردم ول يوك املا
 لاح هللا تماويخ ليوثلا: لاقي تزيح هميقن: ىف اهيأءداازملا' نب لريضفتلا وه نبيل (نيارك املا

 ريطاسأ الإ اذه نإ اذه لثم انلقل ءاشن ول انعمس دق اولاق انئايآ مهيلع ىلتت اذإو ا ىلاعت هلوق

 انتئا وأ ءامسلا نم ةراجح انيلع رطماف كدنع نم قحلا وه اذ.ه ناك نإ مبللا اولاق ذإو نيلوألا

 ممذعيال نأ ملامو نورفغتسي مهو 0 هللا ناكامو مهيفتنأو 3 هلل ناكامو ملأ ادع

 نكلو نوقتملا الإ هؤايلوأ نإ هءايلوأ اوناك امو مارحلا دجسملا رع نودصي مثو هللا

 « نودعيال مرثكأ

 ثرحلا نيرضنلا نأىور « دمت نيد ىف مركم يح . دمحم تاذ ىف مهركم ىحامل ىلاعت هنأ ملعا

 وهو نيمستقملاو نيئزمتسملا عم دعشب ناكو « ةنمدو ةليلك ثيداحأىرتشاو ؛ ًارجات ةريحلاىلإ جو

 ادهن  نلرالا صضف نم دعو رك دبا لكم اغأ معزي ناكو ؛نيلوأآلا ريطاسأ مهيلع أرقيف  مهنم

 عضوم انههو (نيلوآلا ريطاسأ الإ اذه نإ اذهلثم انلقل ءاشنول انعمس دق اولاق) هلوق نم دارملا وه

 برعلا ىدحت ملسو هيلع هللا ىلص هن أ يلع ازجعم نآرقلا نوك يف داهتعالا ِنآل كلذو ؛ ثحب



 6١ه ةيآلا «نيرك املا ريخ هللاو هللاركميو نوركمي و» ىلاعت هلوق

 (نيرك املا ريح هللأو

 هلوسر ركذ كإذكف (ليلق متنأ ذإ اوركذاو) هلوقب مهلع همعن نينموملاركذامل ىلاعت هنأ معا

 سابع نلا لاق. مارقين ذه ةرووسلا ىذهتو < هنغ نارا البز ركف نيك رشملا ديك عفد وهو. هيلع .هملعت

 سيلبإ مهلعلخدو ةودنلا رادف اوزمأت' شيرق ىرشم نإ : نيرسفملا نم حس ةداتقو دهاجمو

 : نلت لاقذ 0 نونملاب رهن صل رن هودبق 5 0 لاق دك ما نم نايك ذا 0 خيش ةروصف

 هاذأ نما وحيرتست ركنع هوج رخأ مهضعإ لاقو 3 كان هل كفستف هموق هل بضغي هنا 8 هيف ةدلقنإل

 ىأرلا : لهجوبأ لاقو . مهب مكلتاقي و هسفن لبع ةفئاطعمجب هنآل هيف ةحاصمال : سيلبإ لاقف ٠ مك

 ىوقي الف لئابقلاىف همد قرفت هولتق اذاف ةدحاو ةيرض مهفايسأب هوبرضيفالجر ةليبق لك نم عمجب نأ

 ىحوأف « باوصا|ىأرلاوه اذه : سيلبإ لاقف « ةيدلا ذخأب نوضريفءاباك شيرق ةبراحب ىلع مشاهونب

 هل هللا نذأو هعجضم ىف تيببال نأ هرمأو ةنيدملا ىلإ جورخلا ىف هل نذأو كلذب هيبن ىلإ ىلاعت هللا

 نمل كل نفاخ لسكول هناف فدربب جست : هل لاقو , هعجضم ىف تيبي نأ ًايلع رمأو « ةرجحلا ىف

 . مهيعسهللابيخو اوتببف ًايلع اورصبأف هعجضممىلإ اوراث اوحبصأ الف ؛ نيدصرتماوتابو ههركت

 لقو 2« تنثم وهف نالف ل ٍ 5ر1 اما هع) اجرا ةلع هب تدتشا 2 لاقي اذهلو

 مهضعب أرقو ؛ هانعم حوضول لحما فذدكخ تيب. كوتشيل' لبقو , كونسكتلا ليف يكلي وجملا

 لبجىب أن عهانيكح ىذلاوهو (كولتقي وأ) هلوقوتايبلانم (كوتيبيل) ىمخنلاأرقوديدشتلاب (كوتبثيل)
 ركميو نوركمي و) لاق ةثالثلا ماسقأألا هذه ىلاعت ركذ املو ؛ ةكم نم ىأ (كوجرخي وأ) هللا هنعل
 هللاو هللاركمو اوركمو) هلوق ريسفتىف نارمع لآ ةروس ىف انركذ دقو (نيرك املا ريخ هللاو هبا

 هللاو دم رمأ لاطبإ ىلع اولاتحا مهنأ لصاحلاو ء ىلاعت هللا قح ىف ركملا ريسفت (نيرك املا ريخ

 سابعنا اهركذ نك هصقأا : ىضاعلا لاق . ىلاعت هللأ عض رهظو مهلعف عاضف 2 هآوقو هرصن ىلاعت

 سنالا ةروصل ةقفاوم هتروص تناك هنأ معز هناف ٠ سيلبإ ثيدح نم اهيف ام الإ نآرقلل ةقفاوم

 هنأل لطاب لوآلاو ؛ سيلب] لعف نموأ هللا لعف نم نوكي نأ اَمِإ ريوصتلا كلذ نآل « لطاب كلذو

 ةمكحب قيليالهنأل ؛ لطاب اضيأ ىناثلاو ؛ ركملا ف رافكلا نتفيل كلذ لعفي نأ ىلاعت هللا نم زوحجبال

 . هسفن ةروص رييغت ىلع سيلبإ ردقي نأ ىلاعت هللا
 سواسولا عاونأ ىلع سيلبإ ردقي نأ ىلاعت هللا نم دعبي ملامل هناف « بيجي عاذنلا اذه نأ معاو

 ؟ ةسفن ةروص رييغت ىلع هردقب نأ نم ذك كلكم

 : مهركم ىف ريخالو (نيرك املا ريخ هللاو) لاق فيك : لبق ناف



 هل ازمات لا كلا و فك نيدا] كلب ركمي ذإ ود ىلاعت ةلوث فالق

 ه- ا ا هر 66 م

 َنوركميو كوجرخيوا كولي وأ كوت اورَمك نيا كب 0 ذإو

 دو اان وداعا راب رع رولا 12-2

 1 . نيرك املا ريخ هللاو هللا ركمبو

 رهظ: اذإو ءتامملظ قالخاللا هذهو . رون هللا .ةفرعم نآل تانبلظلا هذه لكهنع تلاز ىلاعت هلل

 3 وولعلاب نييلسملا صخملاعت هللاناف « ةرهاظلا لاو> لا ىف امأو . ةملظلا لا وزنم دبالف رونلا

 هأو (هلكن .دلا ىلع هرهظيل) لاق اكو (نينمؤبللو ةويزو ةرعلا هلاو) لاق 5 . رفظلاو رصنلاو

 نم ىظعتلاو ةمادلا عفانملاو باوثلاف ءةرخآلا لاوحأىف امأو . كلذ نم سكعلاب رفاكلاو ق.افلا

 : ناقرفلا ىف 1 لارج ال انفذهأ كو مالم او هللا

 نإ : لوقتف (مكتائيس مكنع رفكيو) هلوق ىوقتلاىلع ةبترملا ةيزجالا نم 4«ىناثلا عونلاو ١

 تائيسلا عيبج (مكت اًئيس ركتعر فكي , و) هلوةبدارملاناكءرفكسلا نم ءاقتالا ىلع (هللا اوقتتنإ) هلوقانلمح

 . رراغصلا ريفكت اذه نم دارملا ناك « رئابكلا نع ءاقتالا ىلع هان نإو ءرفبكلا لبق تدجو ىتلا

 ايندلا ىف اهرتس تائيسلا ريفكت نم دارملا نأ ملعاو ( مكل رفغيو) هلوق «ثلاثلا عونلاو ١

 كلذك ناكنمو (ميظعلا لضفلاوذهللاو) لاق مث . راركتتلا مزلي الثل ةمايقلاىف اهتلازإ ةرفغملا نمو
 : لوألا : هوجول هريغ لاضفأ نم مظعأ هللا لاضفأ نإ : انلق امتإو « هب ىفو ءىشب ددعو اذإ هناف

 ؛ناسحالا ولاضفالا ةيعادهبلق ف تاصحاذإ الإ نسحن الو لضفتيال هناف هناحبس قا ىوسام لك نأ

 هللا الإ سيل لضفتملا نأ فشكت. اذه دنعو«ىلاعت هللا قدختب الإ لصحت الف ةثداح ةيعادلا كلتو

 عاونأ نم اعون هب ديفتسي لضفت نم لكنأ : ىتاثلا . لعفلا كلذل ةبجوملا ةيعادلا كلت قلخ ىذلا

 ملآلا عفد وهو رخآ عون نه اضوع امإو ؛ءانثلاو حدملا نم اضوع و أ لالا م اضع ام لاكلا

 فارع ]نم ايشادب كلل الو لفت و ىلكحي ىلاعت هتلاو ةيسنجلا هقرلا ثيس) بلقلا ق لصاحلا

 لضفت نملك نأ : ثلاثلا . هريغنم هديفتسينأ عنتما هتاذل.ىئللالداحناك امو « هتاذإ لماك هنأ

 ىلاعتو هناحبسقحلا امأ « رفنم كلذو ٠ لضفتملا كلذنم هيلع ان ونمريصي هيلع لضفتملا ناذ ريغلا ىلع

 لكذأ : عبارلا . هناسحإ لوبق نم فاكنتسالا لصحالف ؛ هتافص عيمجي دحأ لك تاذل دجوملاوبف

 نذأو ةرصاب نيع هل تلصح اذإ الإ لضفتلا كلذب هيلع لضفتملا عفتني ال هناف هريغ ىلع لضفت نم

 ةقيقحلاف هللاوه لضفتملا نأ فشكتي اذهدنعو « نا>الا كلذب عفتتي ىتح ؛ ةعضاه ةدعمو ةعماس

 (ميظعلا لضفلا وذ هللاو) هلوق ةحص نيهاربلا هذهب تبثف

 هللاركميو نورككيو كوجرخي وأ كولتقي وأ كوتبثيل اورفك نيذلا كب ركمي ذإو إل ىلاعت هلوق



 ١و 2 ةيآلا «اناقرف كللعحب هللا اوقات نإ اونمآ نيذلا اهمأاي» ىلاعت هلوق
 7 1 هت مخ 2 هان 1 0 راضسلا اذ 01 نم 2 مننا سال 2

 مكنع رفكيو اناقرف مكل لحجب هللا اوقتت نإ اونم | نيذلا ما اي

 امه ا لا هي اع 60 هط قاج

 قلن ميظعلا لضفلا وذ هللاو 5 رفغيو مكن نايس

 رفغيو مكتائيس مكنع رفكيو اناقرف مل لعجب هللا اوقتت نإ اونمآ نيذلا اهيأايإ ىلاعت هلوق

 «ميظعلا لضفلا وذ هللاو مك

 كرت شو ىلا كوقبلا قعر ةدالراإلا لاؤماللاب ا ةحفلا رع ذك لا لاكن معاو

 : لئاببم'ةيآلا قو. دالواآلا و: كاومتألا:ةبعأ نق ئوما آو لخلا

 ناك نم قح ىف نسحب امنإ ركحلا ىف طرشلا لاخدإ : لوقي نأ لئاقل «ىلوألا ةلأسملا)»

 .ىلاعت هللاب قيليال كلذو , رومآلا بقاوعب الهاج
 نااماف  ءا رجلا ام واسم طرشلا نركلا كفيك ذك نك( نآ[ نإ اك 5 نأ تا

 كنشلا اذه ديفي هنأ اناس ؛ ظفللا اذه نم دافتسم ريغ كلذف مولعم وأ هيف كوكشم طرشلا عوقو

 لعن ىتح مكولبنلو) ىلاعت هلوق جرخي هيلعو , كاشلا ةلماعم ءازجلا ىف دابعلا لماعي ىلاعت هنأ الإ

 (نيرباصلاو مكنم نيدهاجا

 لوانتيكلذو ؛ىلاعت هللاىوقت وهو دحاو ءىث اهطرش ةيطرشلا ةيضقلا هذه 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 : تاكشلا ريفكت ءاوجلا ف" رك لاعت نال اكل[ دمها صعخ اعز رز ناكل عيمجىف هللا ءاقتا

 راعصلا لع تائيشلا انلحتورتابكلا رقت" لغ ىوقتلا انك طارشلا | راع نرك نإ كي ارش

 هلوق : لولا :'ةئالث روهأف طزتخاا ذهن لعبت رما ءاوخلا اًمأو ؛ ءارجلاو:طرشلا نب قرقلا لكبل

 هلع اح و افلطم طفللا نادال, ”رافكلا نير مكس قرشا لاحت هلأ ىدللاو /انافزو مكل لعج)

 لاو>أ ىف ربتعي نأ امإ ناقرفلا اذه : لوقنف رافكلا نيبو نينمؤملا نيب ةلصاحلا قورفلا عيمج ىلع

 لازوحالا ىهرو تواقأا لاوحأ ف رتبي نأ اماق اندلا لاو ىرامأ . ةرحالا كاوا

 است هنأ: اهذ_فحأ : 'رومأق عي راقلا لاو, ىف ام: هانطلا كارلا "طا كل

 نفأ) لاق اك حارشنالاب مثرودصو مم ولق صخب هنأ : اهناثو . ةفرعا او ةيادهلاب نينموملا صخب

 مهولقنع د-لاو دقحلاو لغلا ليزي هنأ : اهئلاثو (هبر نم رون ىلع وهف مالسالل هردص هللا حرش

 لاوحالا هذه نم ًاءولم هبلق نوكي رفاكلاو قفانملا نأ عم« مهرودص نع عادخلاو را

 ةعاطب ًاقريشلف راض اذإ:خلقلاا نأ روما هدلمل لو طخ فرك فلو يملا فدل لآ

 «)ه - رت ٠



 ةيألا «ريظع 7 ا ك1 ةجلق كرت 530

 نس رة . امال دج ةايللل دإ . ىلإ ةناهأ ناجدقف ابق نم نامت نف « عدوملا دي ى ةنامأ
 : ةيآلا ىنعم ناكف , اهربغو ةمينغلا هيف لخديف : ريدقتلا اذه ىلعو « هب دبعتام لك ةنامأألاب ديرب نأ

 هوجولا امأو . لالخإ الو صقن ريغ نم لاكلاو ماقلا ليبس ىلع اهرسأب فيلاكتلا ءادأ باحبإ
 مومعبةربعلا نآل « اهيلع ةيآلا رصق بجبال نكل . اهف ةلخادىهف « ةيالا لوزن ببس ىف ةروكذملا

 . ببسلا صوصخبال ظفللا

 هنمو . ماهتلا ءافولاىنعم نأ اك . صقنلا نوخلا ىنعم : فاشكلا بحاصلاق 4 يناثلا ةلأسملا

 تاخدأ دقف ءىش ىف لجرلا تنخ اذإ كنأل . ءافولاوةنامآلا دض ىف لمعتسا مث ,هصقتنا اذإ هنوخت

 . هف ناصقتلا هءلع

 ) مكنانامأ )يل رز يدقملا لوألا هوجو( مكتانامأ اونوختو) هلوةىف(ةثلاثلا ةلأسملا)

 هلا | ١ تال : ريدعتلا : قاثآ ( مكتتانامأ اونوخحتالو) هللا دبع فرح ىف ىوراه هيلع ليلدلاو

 قلاب هزات ياورد د يديق ترخلاو: مكتانامأ متتخ دقف كلذ متلعف نإ مكناف : ل

 . كلذ ركنأ نم مهنمو ؛ واولاب ىرخأو

 نأ ىنعي نونوخت ركنأ نودلعت متنأو : لوألا : هوجو هيف (نودلعت متنأو )ل ىلاعت ةلرق اقأو

 «نسحلانسحو « حيبقلا حبق نوملعت ءاماع متأو -رانلا رح عدل دمعت نع مكنم د ةلاخلا

 بحي هنأ ىلع ىلاعت هبن .دالوالاو لاومأألا بح وه ةنايخلا ىلع مادقألا ىلإ ىعادلا ناكامل هنإ مث

 امنآل (ةنتف كدال وأو ركلاومأ امإ) لاقف . بحلا كلذنم ةدلوتملا راضملا نع زرتح نأ لقاعلا ىلع

 . ىلوملا ةمدخ نع اياجح ريصتو « ايندلاب باَعلا لغشت

 ايندلا تاداعس نم ريخ ةرخآلا تاداعس نأ ىلع اهيبنت (ريظع رجأ هدنع هللا نأو 9 لاق مث

 دارملا وه اذهف ءهل ةياهنال ءاقب قبت اهنألل.ةدملاف ظعأو' زوقلا ف ظعأو ةفرشلا ف مظعأ 0

 لاغتشالا نأ نايب ىف ةيآلا هذبب كسمتي نأ نكح و. مظعلاب هدنع ىذلا رجالا هتاف واقع

 لاغتشالاو « هتلادنع يظعلا رجالا ديفي لفاونلاب لاغتشالا نال حاكنلاب لاغتشالا نم لضفأ لفاونلاب

 ميظملا رجالا ىلإ ىضفأام نأ مولعمو « ةنتف كلذو « لاملا ىلإ ةجاحلا بجويو دلولا ديفي حاكنلاب

 . ةنتفلا ىلإ ىضفأ ام ريخ هب لاغتشالاف « هللا دنع



 ع١ ل اأايد 0

 م ه2 0-7 ك 2

 مك هج رخال 02 عكس معو. ميج ام هع هات 2 ل رسم 3 هس مثلو

 6 0 أ 8 اويلعاو ء90> نوبلعت

 . ةمأللا هذه لبق ناك نم 4 ةمرحم تناكنادعب مئاذذلا 0 لحأ

 ءامشتلا لإ ركلا ناو الا لهذا" هرك انلقن ىأ نورس مكلعل د لاق 5

 ةصاخملاو ةعزانملاب اولغتسشت نأ مكب قيلي 3 , ةعطلاو ركشلاب اولغتشت ىح « ءالالاو

 ؟ لافناألا ببس

 !يلعأو نولعت متأو متانامأ اونوختو لوسرلاو هللا اونوختالاونمآ نيذلا اهمأ 1 ىلاعت هلوق

 4 ميظع دك هالتع هيلا ناو هس 61 مكلاومأ امأ

 : لئاسم ةيآلا ىفو « ةنايخلا نم مهعنم انبهف ؛ تابيطاا نم مهقزر هنأ ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 تلزن . سابع نبا لاق : لوألا : لاوقأ ىلع ةنايخلا كلتب دارملا ىف اوفلتخا (ىلو ألا ةلأسملا))

 هلهأ ناكو ؛ مر صاحال ةظيرق ىلإ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر هثعب نيح ةبابل ىبأ ىف ةيآلا هذه

 ءةمل لإ ةنابل وز ناشف انيق ذاك نأ كتم كح ىلع لزتتأ انل ىرتام ةبابل ابأاي اولاقف . مهف هدلوو

 نوحمست' أونا”: ىدسلا لاق: ىاثلا" هل ومو واهل ةناصادنم كلذ ناحذ | واكمل ات هنأ ىأ
 : ثلاثلا . كلذ نع هللا مهاهنف « نيك رشملا ىلإ هنوةايو هنوةشيف ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبالا نم ءىثلا

 . رفكلا نورسيو نامبالا نورهظي ٠ نوقفانملا عنص اك اونوخي نأ هللا مهامن : ديز نبا لاق

 هجورخ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ملعف « ةكم نم جرخ نايفس ابأ نأ : هللادبع نب رباج نع : عبارلا

 هللا لزنأف كرذح اوذفع ديري ادم نأ نيقفانملا نم لجر هيلا بتكنف « هيلا باهذلا ىلع مزعو

 لهأ ىلإ تتتك نيد“ ةعتلبا ىأ (نتنا لظاحتاف:كالؤ: : ئلكلا و: ىرشأللا لاق, :سماخملا تالا دلع

 برقألا : ىضاقلا لاق: سداسلاو . مصآلا هاكح , اهيلاجورخلاب لو هيلع هللا لص ىنلا مث امل ةكم
 دة راخملا قطع كمل نأ 2 ةناماإلا نايك ع لورلا ةنايخو ءكرسر ةناخ ع كا ا

 هنال ؛هل ةنايخ كلذ لعجو « متانغلا اونوخال نأ مهرمأ ىلاعت هنإ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 اهلعج دق ةمينغلا هذهو ؛ لوسرلا ناخدقف اهناخنف ء اهمسقب مقا هنال هلوسرل ةنايخوهتيطعل ةنايخ

 ةعيدولاو ؛ ةميدوتراصف ائيش ابنم مهسفنأل اولوانتيال نأ مهمزلأو نيمناغلا ىديأ ىف ةنامأ لوسرلا



 ٠ ١ ةيالا<ضراللا ىف نوفعضتسم ليلق مت :أذإ أو ركذاو» ىلاعتهلوق 4

 2 كج 2 26 ال6 72

 مكفطخي نأ نواح ضزألا ىف نوفعضتسم ليل متأذإ | رادو

 22 9س 5 7 ةهياص اس 6 لس 62722 6 نا تهتكشالو

 0010 كنا رار كا هيك ان

 نيملاظلاب ةنتفاا صاصتخا ىننىف ةغلابه ىهنلا ةغيصب ءىج هنأ الإ « ةصاخ مكنم اوءلظ نيذلا نيبصت

 07 دارللاو , ةلظاح ارورللع نيذلا | ىيضت ال /اندل لبق وا. ضاصتخالا كلذ / نع تيبت ةيتفلا ناك

 لاا كاسم طعنا لع [يعاححالا مت فاعلا
 افوخ ةماقتسالا موزل لعشحلا : هنم دارملاو (باقعلا ديدش هللا نأ اوملعاوإ ىلاعت لاق مث

 هللا باع نم

 ؛ هريغو بنذملا معل لزن ول باذع نم مهفوخي ىلاعت هنأ ةيآلا ىف مالكلا لصاح : ليق ناف

 ؟ بنذي مل نم ىلإ باذعلاو ةنتفلا لصوي نأ مكسحلا ميحرلا ةمحرب قيلي فيكو

 لاعت ةنما ع نازل امإ لذا اني! هديعرأ ةناكولاةو؟نهنلارلالر فلو ءكبىملا لوني لقاغملاعت هنإ : الق

 فالتخا ىلع حالصلا عاونأ نم عون ىلع كلذ لامتشا ملع ىلاعت هنآل وأ . ةيكلاملا مكسب كلذ

 . ملعأ هللاو . انهه اذكف نيهجولا نيذه دح أل كلذ زاج اذإ و : نيبهذملا

 مك اوآقسانلا مكفطختب نأن وفا نص رالا ىف ناوفعستسس لملف متنأ ذإ اوركذاوإ) ىلاعت هلوق

 (نوركشت مكلعل تابيطلا نم مكقزرو هلع مكديأو

 فيلكتلا كلذ دك أ.ةيصحملا ءاقثاب مهرمأمث ء لوسرلا ةعاطو هللا ةعاطب مرمأ ال ىلاعت هنأ ملعا

 ةلقلا ةياغ ىف لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا روهظ لبق اوناك مهنأ نيب ىلاعت هنأل كلذو ؛ ةيآلا هذه

 . ةفلاخلا كرتو ةعاطلا مهلع بجوي كلذو « ةعفرلاو ةزعلا ةياغ ىف اوراص هروهظ دعبو . ةلذلاو

 . ددعلا ىف نيليلق اوناك مهنأ : اهلوأ : هوجو نف دم روهظ لبق اهملع اوناك ىتلا لاوحأللا نابي امأ

 فاعضتسالا اذه نم دارملاو ١ مهفعضتسي مهريغ نأ دارو , نيفعضتسم اوناك مهنأ : اهيناثو

 نأ اوفاخ مدلب نم اوجرخ اذإ اوناك مهنأ : ىنعملاو . ساناا مهفطختي نأ نوفاخي اوناك مهنأ
 6 مل مهتوادع ةدشو مهنم مهبرقل برعلا رشم نم نوفاخم اوناكمهنآل ؛ برعلا مبفطختي

 ماوآ هنأ : اهوأف ء تاريخلاو تاداعسلاب لاو>أألا كلت تباق كلذك اوناكنأ دعب مهنأ ىلاعتا نيب

 م كيا هلو ذا انو! نكت نغا له قه[ اؤواطف هيدا لإ مهلقن ىلاعت هنأ هنم دارملاو

 ىلاعت هنأ وهو (تاببطلا نم كةزرو) هلوق : اهثلاثو ء ردب موي ىفرصنلا دوجو هنم دارملاو (هرصنب



 ١ع ةيالاعةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نييصتال ةنتف اوقتاود»ىلاعتهلوق
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 ديدش هللا نا اوءلعاو ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نييصت ال ةنتف اوقتاو

 «؟6» باقعلا

 2 ص

 ففعحلا ا لا احلا كلت ريغي ىلاعت هللا ناف « نيجلاو فعضلا نم مكب دفا نوت كلي

 انهه بلقلا نم دارملا : دهاجم لاق : عبارلا . بولقلا باقم ىلاعت هنال«ةعاجشلاب نبجلاو  ةوقلاب

 تر ال مكناف « نولقعت متنأو لامعالا ىلإ اوردابفىنعملاو . هبلقو ءرملانيب لوح هنأ ىنعملا ناكف لّقعلا
 ىلاعت لاق اك « دئاج لقعلان ع ةيانك بلقلا لعجو . فيلكتاا لطبب اهعافترا دنع ىتلا لوقعلا لاوز
 لئاخ هللا نأ « هانعم نسحلا لاق : سماخلا . لقعدهل ناك نا ىأ (بلقهل ناك نا ىرك ذل كلذف نإ)
 ىلع هيبنتلا هنمدوصقملاو . هنمدبعلا بلق برق نم دشأ هدبعنم ىلاعت هبرقنأىنعملاو ؛ هبلقو ءرملانيب

 هيلا برقأ نحن و) ىلاعت هلوق هريظن و « هريمض ىف امو دبعلا نطاب ىف امم .ىبث هيلع قخال ىلاعت هنأ

 . ردقلاو رجلا باحصال بايلا اذه ىف ةروكذملا هوجولا ةلمج هذهف (ديرولا لبح نم

 نوكرتت الو هللا ىلإ ىأ نورشحت هيلا مكنأ اوملعاو ىأ (نورشحت هيلا هنأو ) ىلاعت لاق م“

 . ةلفخلاو لسكلاا نع ريذحتو لمعلا ىف ديدش بيغرت هيفو « نيلطعم نيلمهم

 (باقعلا ديدش هللا نأ اوماعاو ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نبيصتال ةنتف اوفتاورإل ىلاعت هلوق

 :اىنملا و نتهقلا قمت ريزح كا ذك ةرءزةيلق قيرنو هني علاح نأ ناضل ند < لاح معا

 حلاصلا ىلإ لصتو اعيمج مكيلا ىدعتت لب ةصاخ نيملاظاا ىلع رصتقت ل مكب تلزن نإ ةنتف اورذحاو

 تلزن: رييزاا لاق . ةصاخل+لا موي وهو رييزلاو ةحلطو رامعو ىلع ىف تازن:نسحلا نع . حلاطلاو
 اولتتقاردب لهأىف تلزن : ىدسلا نعو « اهم نوينعملا نحن اذاف اهلهأ انأ اننظ امو انامز اهانأر قو انبف
 ؛ هنع هللا ىضر لع لبقأ ذإ اموي ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىماسي ناكر يبزلا نأ يووأا لاء

 دشأوأ ىدلول ىحك هبحأ هللا لوسراي لاقف ٠ ىلع كبح فيك » هللا لوسر لاقف ريبزاا هيلا كحضف

 «هلئاةت هيلا ترساذإ تنأ فيك » لاقف

 ؟رماللا تاج ىف ةيك ملا قونلا لوخد زا هفيكر لبق قاف

 لاخدإ نسح كلذك ناكىّتمو ؛ ىهنلا ظفلب ءاجرمالا باوج نأ : لوألا : ناهجو هيف :انلق
 ىلاعت هلوةكو . كنخرطتالوأ كحرطتال ةبادلا نع لزنا كلوقك ٠ ىبنلا كلذ: ىف ةدكوملا نوثلا
 ةنتف اوقتاو :ريدقتلا نأ : ىناثلا (هدونجو ناهلس مكنمطحال مكنك ام اولخدا لمعلا اهمأاي)



 ةيآلا «لوسرللو هلل اوبيجتسا اونءآ نيذلا اهيأاي» ىلاعتهلوق 0 ١

 010 ا ل زي ا اع كادر, رعا ليج يشل

 امإو دبعلاامإ لعافلا كلذف لءافب ناكنإو « ثدحت نعال ثودحلا مزلي لعافب نكي مل نإ اود

 نوكي نأ نيعتف « لاحم وهو رخآ دصق ىلع دصقلا كلذ فقوت مزلالإ و؛لطاب لوألا زوي« ىلاعت هللا

 بواقلا لاوحأ نأ ىلع لد نآرقلا صنف « ىلاعت هللا وه ىعاودلاو تادارالاو تاداقتعالا لعاف

 :اولاقف ردقلاب نولئاقلا امأ . هانركذ ام قملا نأ تبثف « كلذ ىلع تلد ةيلقعلا لئالدلاو « هللا نم

 : هوجو نم هنايبو « مركذ ام ةبآلا هذه نم دارملا نوكي نأ زوجي ال

 زجاعلا سمأو « زجاع وهف نام الا نيبو هنيب هللا لاح نم نإ : ىتابجلا لاق «لوآلا هجولا
 ةالصلاب ميال نمزلانأ ىلع اوعمجأ دقو . ءامسلا دوعصب هللا انرمأي نأ زاجل كلذ زاج ولو « هفس

 لاقو (اهعسو الإ اسفن هللا فلكيال) ىلاعت لاق دقو ؟ ىلاعت هللا لع كلذ زو< فيكف .امئناق

 . هعيطتسيال نمع موصلا ضرف طقسأف (انيكسم نيتس ماعطاف عطتسي مل نف) رهاظملا ىف

 ضرعم ىف مالكلا اذه ركذو . لوسرالو هلل ةباجتسالاب رمأ ىلاعت هللا نأ (ىناثا هجولا إل

 :ةباجالاكرتىفايوق ارذع كلذ ناكل مجركذ ام دارها ناكولو « ةباجالا كرت نع ريذحتلاو ركذلا

 . ةباجالا كرت نع ًارجز نوكيالو
 ةجح نوكيا ال ؛ رافكلا ىلع لوسرلل ةج- نوكيل نآرقلا لزنأىلاعت هنأ (ثلاثلا هجولا ١

 ىلع رافكللل لئالدلا ىوقأ نم ةيآلا هذه تراصل متركذ ام ىنعملا ناكولو ؛لوسرلا ىلع رافكلا

 لمح نكمي ال هنأهوجولا هذببتيثف ؟ هب انرمأي فيكف نامبالا نم انعنم اىلىلاعت هنإ اولاقلو لوسرلا

 نيب لوحي ىلاعت هللا نأ : لوألا : اهوجو ةيآلا ىف ركذن نحنو اولاق ء ريجلا لهأ هلاقام ىلع ةيآالا

 دابجلا نم مكتمزأأ ايف ةباجتسالا ىف اوردابتنأ كلذب ىنعي « توملا بسبهبلقب عافتنالا نيبو ءرملا

 كلذلو : ىضاقلا لاق . ةبوتااو ةعاطاانيبو 8 لوحيو هنمدبال ىذلا توملا ميا نأواإبق هريغو

 ةعاطلا لع ثحلا ةيآلا هذهنمدوصقملاو (نورشحت هيلا هنأو)هلوقوهو هيلع لديام هبيقع ىلاعت لاق

 دل هادنخ ام نوير ءارللا كيب ل رخ لانجت ىأ وارملا نآدعي الإ هانم عنمي ىذلا توملا لوزن لبق

 ىلع اودمتعت الو ةحملاصلا لايعأللا ىلا اورداب» لاق هن اكف ٠ لماأألا نود لوح لجأألا ناف ؛ هيلقب

 ىلعبلقلا ظفل قالطإ نسح امتإو:هب قوثوم ريغ كلذ نافءءاقبلا لوط عقوت ند كبولق ىف عقيام
 نأ: تلاثلا: ولرولا' لات موقفك ةزئاج هفرظ مساب ءىشا ةيمست نال بلقلا ىف ةلصاحلا ىتامألا

 امنع اوعنمتتالو ةعاطلا يلإ اوعرا- ؛ للبق هن أكف « ردب موي لاتقلا نم نيفئاخ اوناك نينمؤملا



 ١ ةيآل1«لوسرالو هلل اوبيجتسا اونمآ نيذلا اهأاي»:لاعت هلوق

 ميج قاامانل للا اذه ناعف تاون لع لمس رسم ضر نال اظل ظنا
 : ةلمؤاطملا ذنفت' كلدو ماوآلا

 وه : ىدسلا لاق : لوألا : اهوجو (مكييحي امل ماعد اذإ) هلوق ىف اوركذ (ةثلاثلا ةلأسملا 9

 ىلاعت هلوق هيلع لدي . هتوم رفكلاو بلقلا ةايح نامبالا نآل ةايحلا هيفو مالسالاو ناممالا

 ىامىلإ هوبيجأ ىأ نآرقلا ىنعي : ةداتق لاق : ىناثلا . رفاكلانم نمؤملا ليق (تيملا نم ىحلا جرخم)

 ةايحرلعلاو . للعلا ببس نآرقلان أل ةايحلاب نآرقلاىعسامتإو ؛ ةمصعلاو ةاجنلاو ةايحلا هيفف نآرقلا

 بيس ىفأ م“ داهجلا وه (ركيحيب امل) نورثك آلا لاما: "لاقل امانا هاعللا كين قي نأ نا

 نايلسملا مف . قاثلا ودعلل ةاح نودعلاةدخأ'نهوانأ ىه.: اهدحلا :اهوجاو ةايللاب ةاهجلاهشت

 ىهو ةداهشلا لوصحل ببس داهجلا نأ : اهناثو . رافكلا عم داهجلا ببسب مظعيو ىوقي امنإ

 مجبر دنع ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس ىف اولتق نيذلا نيسحتالو) ىلاعت لاق ةمئادلا ةايحلا بجوت

 ةرخآلا رادلاو « ةرخالارادلا ىلإ لصوب لتقلاو.لتقلا ىلإ ىضفي دق داهجلا نأ ::اماثو (نوقزر

 . ةمادلا ةايحلا ىأ (ناويحلا ىمل ةرخآلا رادلا نإو) ىلاعت لاق.ةايحلا ندعم

 نآرقلا هيف لخدنف ريدقتلا اذه لغو :,باوصو قح لكل ىأ (ميحامل) «عبارلالوقلاوإل

 لاق ةمئادلا ةبيطاا ةايحلا (؟كبيحيامل) هلوق نم دارملاو.ةعاطلاو ربلا لامعأ لكو داهجلاو نامبالاو

 (ةبيطةايح هنييحنلف) ىلاعت

 بسحب هريسف7فاتخي (هبلقو ءرملا نيب لوحي هللا نأ اوملعاو) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا))
 سابع نبا ..رع ةياكح ىدحاولا لاقف : ربجلاب نؤلئاقلاامأ . ردقااو ربجلا ىف سانلا فالتخا

 هدعسأ نم ديعنسلاف « هتيصعمو عيطملا ءرملانيب لوحيو « هتعاطو رفاكلا ءرملا نيب لوحي : كاحضلاو
 هللاو نمؤي نأ رفاكلا دارأ اذاف . ءاشي فيك اهلقي هللا دبب بواقلاو . هللا هلضأ نم قشلاو « هللا

 هنيب لاح هرفك ديريال هللاو رفكب نأ نءؤملا دارأ اذإو:هبلق نيبو هنيب لوحي هناميإ ديريال ىلاعت
 ةيبلقلا لاوحالا نأل كلذو كاذك مالا نأ ةح ىلع ةياقعلا نيهاربلاب اللد دقو : تلق.هبلق نيبو

 نأ عنتميف معلا ان ينك ملعلا امإ ىهف : دئاقعلا امأ . ىعاودلاو تادارالا امإو دّئاقعلا امإ

 ًاقباطم داقتعالا كلذ نوك لع اذإ الإ كلذ ملعي الو ادلع هنوك معاذإ الإ هليصحت ىلإ لعافلا دصقي

 لهجلا امأو هسفن ىلع ءىثلا فقوت بجوي كلذو مولعملاب هيلع قبس اذا الا كلذ ملعب الو مولعملل

 نظلا اذه هل لصح الو « ىلع داقتعالا كلذ نأ نظ اذإ الإ هديرب الو هراتخال ةعلا ناسنالاو



 ةيآلا «لوسرللو هلل اوريجتسا اونمآ نيذلا اهيأ ايد ىلاعت هلو 1

 : رعاشلا لوق دشنأو اوبيجأ هانعم (اوبيجتسا) جاجزلاو ديبع وبأ لاق «(ىلوألا ةلأسملا)

 يع كاذ: دنع :هجشإ مف

 ةمح لع ةيآآلا هذهب اوكسمتو ء بوجولل ىمألا رهاظظ نأ ىلع ءاهقفلا رثك أ «ةيناثثا ةلأسملا)

 ٠ كناهح او نم موق

 هنأ ىلع لدت ةيآلا هذهو لعفلا كلذىلإ هاعد دقف لعفب هللا هرمأ نم لكنأ « لوألا هجولا)
 . هيلا هللا هاعدام لكىف ةباجالا نم دبال

 ؛ هيفالإ عازنلا لهو ؟ بوجولا ىلع لدي هنإ : متلق ملف ٠ سأ (هلل اوبيجتسا) هلوق : ليق ناف

 « بوجولا ديفي مالا اذه نأ ىلع ءانب بوجولل سلا نأ تايثإ ىلإ مالكلا اذه لصاح عجريف
 . لاح وهو هسفنب ءىثلا تابثإ ىضتقي وهو

 اللف هللا بودتم هف بْعرَم وهف هب هللا نمأ ام لك نأ :ةرورضلاب مولعملا:نم نأ -::باوبلاو
 تاحضاولا حاضيإ ىرحب ايراج اذه ناك ىنعملا اذهىلع (ماعداذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا) هلوقانلمح

 ذك أتييو اء لدلطعتلا لك صنلا اانحل ان وَط:ٍتاوجتو لا هاو: ةلثاز"ةدئاذ لع :هلمح ب جتوفإ ء«فيلع اهلأو

 ىرحب راج (نورشحت هيلا هنأو هبلقو ءرملا نيب لوح هللا نأ اودلعاو) كلذ دعب ىلاعت هلوق نأب اذه

 . باجبالابالإ قيليال كلذو . ديعولاو ديدهتلا
 هللا ىضر ةريرهوبأ ىورام.بولطملا اذه توب ىلع ةيآلا هذبب لالدتسالاىف «ىناثلا هجولارل

 مث هتالصىف لجعف ةالضلاف وهو هادانف بعك نب ىنأ باب ىلع رم ملسو هيلع هللا ىلص ىننا نأ هنع
 لل اسوم ىلا ايغوأ |مفربخت ملأ» لاق لصأ تنك لاق «ىتباجإ نع كعنمام» لاقف ءاج

 هبحي ملف هاعدامل سو هيلع هللا ىلص ىبلا نامي لالدتتسالا و, كيج الإ قوعدتال مرِغال لاقف
 « بوجوااىلع ةيالاهذهةلالدالولف ةيآلا هذهب موللا كلذ ربرقت ىف كلسمو : ةباجالا كرت ىلع همال

 ؛ ةيعطق ةلأسم « بوجولا ديفي:رمآلا نأ ةلأسم لوقي نم لوقو ؛لالدتسالا كلذ حص املالإو

 , ةيعطق ةلأسم بوجولا ديفيرمألا ةلأسم نأ ملال انآل  فيعض دحاولا ربخ|يف كسلا ءزوالف
 : ةيلمعلا» تلاطملا ىف ةيفاك ةيئظلا لئالدلاو ٠ لمعلا اهنم دوصقملا نال , ةينظ ةلأسم اندنعىه لب

 امل كاعد اذإ) هلوق.وهو صاخ طرشب لب قالطالا ىلع ةباجالاب رمأام ىلاعت هنإ : اولاق ناف
 ؟يماوالا عيمج ىف لصاح طرشلا اذه نإ متلق ملف (مكيبحب

 الف اضيأو « نيع طرشب صوصخم ريغو ماع محلا اذه نأ ىلع لدت بعك نب ىنأ ةصق :انلق
 زوقلا وهو رخآ ءىث ىلع هلمح بجوف.لاح ىلا ءايحإنآل. ةايحلا سفن ىلع انهه ةايحلا لمح نكمي



 عه ةيآلا ءلوسرللو هلل اوبيجتسا اونمآ نيذلا اممأاي» ىلاعتهلوق

 امل 2 ل مك اعد اذ !لوس رو 5 اويجتسا را يذلا
2 

 ب
 سس مهرثا هان 22 سمس رثرثس سا يَ

 قرن نورس هيَلإ هنأ هيلو ءرملا نيب لوح هلا نأ

 ظفللا اذه هديفي الف : ريغلا ءافتنا لجأل ءافتنالا امأف : مازاتسالا الإ ديفيال هنإ : لاق نم ءاهقفلا

 تدافأ ول '(ول)' ةملكا نأ: يزف «.ةيآلا هذه ىهف ,ةيآلا ام ؛ ريكا ةيآللا هلع للا
 . مهعمسأ امو اريخ مهيف لعام ىلاعت هنأ ىضتقي ( مهعمسأل | ريخ مهف هللا لعولو) هلوق ناكل هوركذام

 نم ريخ ىلوتلا مدع نكل اولوتام مهنأو مهعمسأ ام هنأ : هانعم نوكيف (اولوتل مهعمسأ ولو) لاق مث

 مثف . ضقانتم كلذو « ريخلا لوصح ىضتقي هرخآو « ريخلا قن ىضتقي مالكلا لوأف . تاريخلا

 راصيال نأ بجوف ءضقانتلا اذه بجوي هريغ ءافتتال ءىثلا ءافتا ديفت (ول) ةملكنأب لوقلا نأ

 «ول» ةظفل تناكولف «هصميمل هللا فخي ملول بيهص لجرلا مند مالسلا هيلع هلوقف ربخلا اما هيلا

 ديقتال.(ول) .ةملك_ نأ تيثف .. 'نضقانتمةكاذو © هاصعو هللا قانخ ةنأ عملا راصلا هو ركاذ انادي

 . ماواتسالا درخب ديفت امن]و « هريع ءافتنال ءىثلا ءاقتنا

 ءابداألا رورمج لوق فالخ ىلع هنأ الإ نسحأ ليلدلا اذه نأ لعاو

 :ىناثلاو . تادوجوملا ةلمج : اهدحأ : ماسقأ ةعبرأ ىلع ىلاعت هللا تامولعمنأ 4 ةثلاثا ةلأسملا)

 ؛ةةلاخ نوكي كفيكتف افؤدن ناك ولا تاذو اوما نكدحل و 6 نأ 2 كلاثلاز يحال

 ملع نالوآلا نامسقلاو ؛ هلاح نوكي فيك ادوجوم ناكول تامودعملا نم دحاو لكذأ : عبارلا

 (مهحمسال اريخ مهف هللا لعولو) هلوقف ٠ كلا وه ىذلاردقملاب لع نايناثلا نامسقلاو , عقاولاب

 ةياكح ىلاعت هلوق هريظنو تاعقاولاب ملعلا ماسقأ نم سيلو « تاردقملاب للا وهو ىناثلا مسقلا نم

 نوجرخال اوجرخأنثل) ىلاعتلاقو (مكرصننل متاتوق نا و مكعم نجرخنل مت متج رخأنثل) نيقفاملا نع

 ناك ول هنأ مودعملا ىف ىلاعت ملعف (رابدالا نلويل مهورصن نئلو ممنورصنيال اولتوق نّئلو مهعم

 هنأ هرودعملا نع اريغلأفت(هنَغااو مام اوداغلاا ذر رول ا) اهلثؤق اضيآرو فضلا ناوكل فك

 . هلاح نوكي فيك ادؤجوم ناكول

 هللا نأ اوملعاو مكيحب امل ىاعد اذإ لوسرالو هلل اوبيجتسا اونمآ نيذلا اهمأاي ل ىلاعت هلوق

 «نورشحت هيلا هنأو هبلقو ءرملا نيب لوحي



 ةيآلا «مهغمسأل اريخ مهيف هللا لع ولو» ىلاعت هلوق ١

 مطوقدنمو . لوبقلا نع ةيانك عامسلا لعل , هعمسإ نأدعبالا همزتلي نأو فيلكتلا لبقينأ هنكمال

 مهنإمث « ىلاعت هللا فيلاكت انلبق انا مهتتسلأب نولوقينيذلاكاونوكستالو : ىنعملاو ؛ هدمح نم هللا عمس

 اولا 1ونمآ نيذلا' ااوقل اذإو) هلوقب مهنع هللا ربخأ م نيقفانملل ةفصوهو . اهنوليقيال مهمواقب

 (مكعم انإ اولاق مهتيطايش ىلإ اولخاذإو |

 . باودلا ىف اوفلتخاو (نولقعيال نيذلا ,كبلا مصلا هللا دنع باودلا رمث نإ)) ىلاعت لاق م“

 مهفصو كلذلو : مهل لاقيو . نولوي امب عافتنالا نع م مولهجل باودلاب مهيبش : ليقف

 هركذي لو ضرالا لعبد امل مسا هنأل باودلا نم مهلب : ليقو . نولقعيال مهئأبو كبلاو مصلاب

 حبشوه « مالكلامهفيال نلاقي اك مذلا ةقيرطىلع مهم قيات ةفصإ مهفصو لب ؛ هيبشتلا ضر عمف

 : مذلا ةهج ىلع للطو دس+و

 لك نأ ىنعملاو « نوضرعم مهو اولوتل مهععسأ ولو مهعمسألل ًاريخ مه هللا مع واو إل لاق م
 ريبعتلا نسح مرجالف ؛ همدع مزاول نم هدوجوب هللا لع مدعف هللا هباعي نأ بحب هناف الصاح ناكام

 ججحلا هللأ مهدعسأل « ريخمهف لصحول مالكلا ريرقتو «هدوجوب هللا مع مدعل هسفن ىف ههدع نع

 مثو اولوتلو ؛ اهب اوعفتني مل مهيف ريخال هنأ مع نأ دعب مهعمسأ ولو ٠ مهفتو ملعت عامس ظعاوملاو

 نم هريغو بالكنب ىصق ممل ىحيب نأ مالسلا هيلع لوسرلا | زل رافكللا نإ ؟ لق . نودردم

 ءالؤه لوقب مهعافتنا وهو « ًاريخ مف معول هنأ ىلاعت نيبف .هتوبن ةحصب مهوربخيل مهناومأ

 مالكلا اذه نولوقيال مهنأ مهنم ملع ىلاعت هنكلو « مهمالك اوعمسي ىتح ,هايحأل تاومألا

 . هنع اوضرعاأألو قحلا لوبق نع اولوتل مهمالك هللا مهعمسأول هنأو « تنعتلاو دانعلا ليبس ىلع الإ

 : لئاسم ةيآلا هذه و

 مهنأو قحلا نع ضارعالابو لئالدلا نع ىلوتلاب مهيلع كح ىلاعت هنأ (ىلوألا ةلأسملا)

 هنآل ءالاحم مهنم ناميالا رودص نوكي نأ بجو : لوقنف . ةتبلا هب نوعفتاي الو « ةتبلا هنوابقيال

 ابذك هبالقنا عم وأ اقدص ربخلا اذه ءاقب عم ناميالا كلذ دجوي نأ امإ ناكل « نامبالا ردصول

 . لاح وهو نيضيقنلا نيب عمج نامبالا مدعب رابخالا عم ناميالا دوجو نال « لاحم لواألاو

 اذدكهو « ىضقنملاىضاملا نامزلا ىف امسال . لاح ابذك قدصلا هتلاربخ بالقنا نآل .. لاحم ىاثلاو

 ' . اكرام قع رزقت ور الهجن مع بالقنا ىف لوقلا

 لجل ءىثلا ءافتنا ىلع ةلالدلل تعضو (ول) ةملك : نولوقي نويوحنلا (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 نهو . مارك الا لصحامو « ءىجملا لصحا» هنأ دافأ . كتهرك آل ىنتجول : تلق اذاف ؛ هريغ ءافتنا



 1 ةيآلا«هلوسرو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهمأاي» ىلاعتهلوق

 2 7 2 6م ه دي ص را

 متنأو هنع اولوت الو ا وعبطأ 0

 ه- ري رح 6ص ادسض 6 رج ه_- رس ه 2

 ْنِإ ىد» َنوعَمسيال مهو انعم اولا يدلك اونوكت ا
 سل م

 ريح مهف هللا مَع لو <72 َنواقمياَل نيل ل مصلا هللا دنع باول م
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 و ل ولو مهعمجسال

 حتفب 0 نأو) 0 صفحو ؛ ماع نباو ؛ عفان رت رقف ( نينمؤملاعم هللا نأو ل هل 2امو

 وه ليقو . نينمؤملا عم هللا نآلو : ريدقت ىلع : ليقف حتفلا امأ . اهرسكب نوقابلاو نأ ىف فلآلا

 . ملعأ هللاو . ءادتبالا ىلعف رسكلا امأو (نيرفاكلا ديك نهوم هللا نإ) هلوق ىلع فوطعم

 اردنا ةركش متتأو هنع اولوتالو هلوسرو هللا اوعيطأ اونمآ نيدلا اهسأا) ىلاعت هلوق

 ملع ولو نولقعي ال نيذلا مكبلا مصل هللا دنع باودلا رش نإ نوعمسي ال مهو انعمس اولاق نيذلاك

 (« نوض رعم مو اولوتل مهعمجأ ولو مهعمسال اريخ مهف هللا

 ىنغت نلو دعن اودوعت نإو مكل ريخ وهف اوهتنت نإ) هلوقب نينمؤملا بطاخ امل ىلاعت هنأ معا

 متنأو هنع اولوت الو هلوسرو هللا اوءيطأ اونمآ نيذلا اهمأاي) لاقف مهيدأتب هسعبتأ (ائيش مكتنف مكنع

 كالا ف "فاول اكل اه كل] ةررسلا لرأ مدل نأ الإ نوعمسي اذام مهنأن يبي لو (نوعمست

 ةرطاخلا : امهدحأ : نيرمأ ىلع لمتشا داهجلا نإ مث , داهجلا ىلا هءاعد نوعمست متنأو دارالا نأ لع

 ناكو « دحأ لك ىلع ةديدش ةقاش سفنلاب 1 كنان الو لارومالاب ذروفلا“ اتا ران

 تالا: اذه قف ل ذألا ى لافت اه غلاب مرجال « اديدش اقاش هذخأ ىلع ةردقلا دعب لاملا كرت

 هكرتب هللا هرمأ اذإ لاملا كرت ىلا ةباجالا ىفو . داهجلا ىلإ ةباجالا ىف (هلوسرو هللا اوعيطأ) لاقف
 (لوسرلاو هلل لافنالا لق) ىلاعت هلوق ريسفت ىف هانركذ ام ريرقت دوصقملاو

 . هلوسرو هللا ركذ مدقت هنأ عم ةدحاو ةيانكلا لعل هنع اولوت الو لاق ملف : لبق ناف

 حصي امنا ىلوتلا نآل (اولوت الو) لاق مث . هلوسر ةعاطبو هللا ةعاطب ىمأ ىلاعت هنإ :انلق

 . داهجلا ىف هتنوعم نعو هلوق لوبق نعو هنع اوضرعي نأب لوسرلا قح ىف

 ناسنالا نأ : ىنعملاو (نوعمسيال مهوانعمساولاق نينلاكاونوكتت الوزإل كلذل ادكؤم لاق مث



 ةيآآلا «مكل ريخ وهف اوهتت نإو» ىلاعت هلوق ١
 اوذخأ ردب ىلإ جورخلا اودارأ امل نيكرشملا نإ : ىدسلا لاقو ؛ ة!دخلا هكلهأف ءرخأو محرلا

 « نينيدلا لضفأو نيبزحلا مرك أو نيتئفلا ىدهأو نيدنجلا ىلعأ رصنا مهللا اولاقو ةبعكلا راتسأ

 « نيبزحلا مرك أو نيتئفلا ىدهال اورصنتست ىأ اوحتفتست نإ : ىنعملاو . ةيآلا هذه هللا لزنأف

 . ءاضقلا مءاج لعف اوصقتتا نإ ١ ناوردأ لاهو كلا عءاج دَقف

 ةرثكو نيكرشملا ىأر امل مالسلا هيلع هنأ ىور . نينمؤملل باطخ هنأ (ىلاثلا لوقلاوإل

 لاقف هللاىلإ عرضت و نيتفئاطلاىدحنم هبهّللا هدعوام بلطوةباحصلا كلذك و « هللاب ثاغتسا مهددع

 ىأ . حتفلاكءاجدقف ؛ دعولا اهب مدقت ىتلا ةرصنلا بلط هنأ دارملاو (حتفلا كءاج دقف اوحتفتست نإ)

 دقف) هلوق نآل ىلوأ لوقلا اذهو : ىضاقلاا لاق . هتعاط اومزلاو هللا اوركشاف هب مثدعو ام لصح

 نأ عنتمي ملء ءاضقلاو كحلاو نرايبلا ىلع حتفلا انلمح ول امأ « نينموملاب الإ قيليال (حتفلا عءاج

 . رافكلا هب دارب

 نإ) هلوق نأ نم انركذامللع عرفتي «ةبآلا هذه ريسفتف (5كل ريخ وهف اوهتنت نإو ل هلوق امأ

 . نينمؤملا وأ رافكلل باطخ (متفلا مءاج دقف اوحتفتست

 راض لوسرلا لاه نع ]وهتتنأ ةيآلا هذه ليوأت ناكءرافكلا ةياطخ كلذ. نإ : انلق ناف

 اننذلا ف امأو .٠ :باوثلاب نوفلاو.باقعلا نم الخلاف نيدلا ىف.امأ ركل ريخ وهف هبذكتو

 . ةظيلاو سال ولدا قف طلخا

 ردب موي كلذ متدهاش دقف ؛ كيلع مهطاسن ىأ (دعن) لاتقلا ىلإ ىأ «اودوعت نإوإل لاق م“

 موي كلذ نغي مل مك عوملا ةرثك ىأ (مكتتف مكنع ىنخت ناو) .كيلع نينمؤملل هللا ةرصن 1 متقرعو

 أر هأ اى ةحزانملا نع١اوبتترنإاو ةدآلا هذه ليوأت ناك َنيتمومللا ثاطخ' كلذ نإ انلق نإ.امأو ”..نإلي

 ىتحءايشالا هذه ىف ردب موي عازن مهنم عقو ناكدقف ىرسألا ىلع ءادفلا بلط نع اوبتنتو لافنآلا

 نإو مكلريخوهف) هلثم نع (اورتنت نإ) ىلاعت لاقف (قبس هللا نم باتك الول) هلوقب هللا مههتاع

 رار متسا طرشب طورشم مكترصنب دعولا نآل م#رصن كرت ىلإ(دعن)تاعزانملاكلتىلإ (اودوعت

 نيذلا نينمؤملا عم الإ نوكيال هللا ناذ , ةرثكللاو ةئفلا كعفنتال مث « ةفلاخملا كرتو ةعاطلا ىلع

 .ايوزدلا نوكتتردل

 هلوقباوجتحاو ؛ رافكلل باطخ هنأ ىلع (اوحتفتست نإ) هلوق اولمح نيرسفملا رثك أ نأ ملعاو

 ىلع لما لمتحي كلذ نأ انيب دقو : لاتقلاب الإ قيليال كلذ نأ اونظف (دعن اودوعت نإو) ىلاعت

 . حيجرتلا اذه ٍطقف ؛ نينمؤملا لاوحأ نم هانركذام



 ١.١ ةيآلا «نيرفاكلاديك نهوم هللا نأو مكلذ»ىلاعت هلوق
 6 - آآ ىلا هسه اا م 7

 مكءاج دقق اوحتفتسن قست نإ «مد َنيرفاكلا ديك نهوم هللا َنأو مكلَد

 دع 6 ها .. هس اس مرئال ص مو تا 2436 لس را ل ل ا

 مكس مكن ل د آو دعت اودوعت نإ مكل ريخ وهف اوهتنت نإ و عتنفلا

 هرو 1-22 ) تا © عب اما تتصس 26-

 ,..» نينمؤملا عم هللا نأو ترثك ولو اًئيش امش

 باوثلاو رجالاو ةمينغلاو ةرصنلاب ةميظع ةمعن مهبلع معني ىأ « ماعنالا ءالبلا اذه نم دا 1 7
 ةنحلا لمتحي ناكل الإو : ةمعنلا لع انهه ءالتبالا لمح ىلع اوةفتا نيرسفملا نأ الولو : ىضاقلا لاق

 لوصح ىف ببسلا ناك« ردب موب ىلاعت هلعف ىذلا نإ : لاقي ى> « داهجلا نم هدعب امف فيلكتلاب

 تارت تا
 اذهو  كبولق لاوحأب مملع كمالكل عيمس ىأ 4 ملع ميعستلا نإ هلوقب اذه متخ ىلاعت هنإ 5

 ىلع علطم ىلاعت قااخلانأ ملعيو .روءاآلارهاوظب دبعلا رتغي الثل ء بيهرتلاو ريذحتلا ىرجب ىرحي

 . بولقلاو رئامضتلا ىفام لك
 اوهتنت نإو حتفلا كءاج دقف اوحتفتست نإ نيرفاكلا ديك نهوم هللا نأو مكذر) ىلاعت هلوق

 (نينمؤملا عم هللا نأو ترثك ولو ًآئيش مكتتف مكنع ىنت نلو دعن اودوعت نإو مكل ريخ وهف
 : لئاسم ةيآالا ىف

 (ديك ) نيهوتلا نم ءاهلا ديدشتب (نهوم) ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق (لوألا ةلأملا)
 (ديك ) فيفختلاب (نهوم) نوقابلاو « ةفاضالاب (ديك نهوم) مصاع نع صفح أرقو « بصنلاب
 . ةفاضالاب و نيونتلاب (هرض تافشاك) هلوق هلثمو . بصنلاب

 (هوقوذف كلذ) هلوق ىف ك بارعالا نم هلحمو كلذ ىف مالكلا ةيناثلا ةلأسملا)
 « مهتاروع ىلع نينمؤملا عالطاب :ايعاتنوك مديكح ىلا عت هللا نيهوت ية ثلاثلا ةلأسملا)

 نبا لاق 70 ءازع فالتخا بيسب اومربأام ضقمتنو ٠ ؛ متلك قيرفتاو ؛ ممولف ىف بعرلا ءاقلإو

 مهفارشأ ترسأو مهرايخ تلتق ىتح كودع ديك تنهوأ دق ىنإ : لوقيو هللا لوسر ءىني سابع
 : نالوق هيف 4 متفلا ؟ءاج دقف اوحتفتست نإر) ىلاعت هلوت امأ

 لهج بأ نأ ىور ؛ رافكلل باطخ هنأ ىدسلاو دهاجمو نسحلا لوق وهو (لوآلا لوقلازب
 عطقأ ناك انيأ مهللا : لاق هنأ ىورو ءرصنلاب هقحأو نينيدلا لضفأ رصنا مهللا : ردب موي لاق



 ةيالا عانسح هد للا لاعلا هلوق ١٠

 ةيمرلا نأ انعاش أ هيف ىضاقلا لاق « مر هللا ن ا م اج + هلوق ا -

 الإ سيل ممنويع ىلإ بارتلا ءازجأ لاصيإ ناكو ٠ ؛ مهو يع ىلإ بارتلا لوصو 0 ةد>اولا
 , لكلا نويعىلإ ردقلا كلذ لوصو عنتميف ءاليلق ناكمامر ىذلا با ىلا ل[ اممو « لاعت هللا لاصياب
 دنع نأ اهنمو « مهنويع ىلإ اهل زر نادال نم رخأا ءاقأ اجلا مخ ىلاعت هنأ لع اذه لدف

 ىمر ىلاعت هنأوه (ىر هللا نكلو) هلوق نم دارملا ناكف ٠ مهبولق ىف بعرلا ىلاعت هللا قلأ هتيمر
 . بعرلا كلذب مهولق

 . ةقيقحلا مالكلا ف لصآألاو ؛ رهاظلا نع لودع هومرك ذاه لك ن : باوجلاو
 ناف تابيه : لوقنف . ىلاعت هلل قولخم دبعلا لعف نأب لوقلا نم عنمت ةيلقعلا لئالدلا : اولاق ناف

 رهاظلا نع اولدعت نأ مكتكمي الف انلوق ةحص ىلع ةمئاق ةيلقنلا نيهاربلاو انبناج ىف ةيلقعلا لئالدلا
 1 ملعأ ل الإ

 هدعبام عفرو نكلو . فيفختب (ىر هللا نكلو مهلتق هللا نكلاو) .ىرق 4ةثلاثلا ةلأسملا )

 نيرسفملارثك ؟لوق وهو :لوأألا : لاوقأ ةثالث ةيآلا هذه لوزن ببس ىف ( ةعبارلا ةلأسملا)
 موقلا هوجو اهب ىرو ء« ءابصحلا نم ةضبق ذخأ مالسلا هيلع هنأ دارماو . ردب موي ىف تلزن اهنأ

 ةيمرلا كلت تناكف ؛ ءىث اهنم ةيرخنمو هينيع ىف لخدو الإ كرشم قبب ملف هوجولا تهاش لاقو
 اسوق ذخأ مالسلا هيلع هنا ىور رببخ موي تلزن اهنأ : ىناثلاو . ةيآلا هذه تلزن هيفو « ةميزولل ايس

 تلزنف , هسرف ىلع وهو « قيقحلا ىبأ نبا لتق ىتح مهسلا لبقأف . امهس ىمرف . ربيخ باب ىلع وهو
 . فلخ نب ىبأ لتق ىف دحأ موي ىف تلزن اهنأ : ثلاثااو (ىر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو)
 هيلع لاقف ؟ يمر وهو اذه ىبحي نم دمأي لاقو . ميمر ظعب مسو هيلع هللا لص ىنلا ىتأ هنأ كلذو
 هللا لوسرل لاق . ىدتفا ايلف ء ردب موب رسأف رانلا كلخدي مث كيحب مث كتتيمب مث هللا هيبحي مالسلا
 انأليد ملسو هيلع هللا ىلص لاقف . اهيلع كلتقأ ىك « ةرذ نم اقرف موي لك ابفلتعأ اسرف ىدنع نإ

 هيلع لولا نم اند, تحب سرفلا كلذا لع ضكر با ىنأ.لاقأ.دحأ موي ناك اسملف هللا ءاش نإ كلتقأ
 ةيرحمهامرو «اورخأتسا» مالسلا هيلع لاقف . هولتةيل نيماسملازم لاجر هل ضرتعاف مالسلاو ةالصلا
 هذه نأ حصألاو ةيآلا تلزن كلذ قف ق.رطلا ضعبب تاف لم ٠ ضراخأ م |لس كن
 لخدي نأدعبي ال لب قيليال كلذو « اهنعىنجأ مالكة صقلا ءانثأقلخدلالاو ءردب مويىف تلزن ةيآلا
 . ببسلا صوصخ ال ظفللا مومعب ةربعلا نآل ؛ عئاقولا رثاس هتحت

 (يبر هللا نكلو) هلوق يلع فوطعم اذهف مانسح ءالب هنم نينمؤملا يليبلو )) ىلاعت هلوق امأ



 0 ةيآلا«مهلتق هللا نكساو ممولتقت ملفد ىلاعت هلوق

 صدأ "د11 مس هر ا اان ةهارخا 2212 ها ه2

 0 نكلو تمر ذإ تيمرامو مهلك هللا نكلو مولتفت ف

 410 يلع عيعم هللا نإ انسَح ءالب هْنم َنينم ممل

 نينمؤملا ىليلو ىر هللا نكلو تيمر اذإ تيمرامو مهلتق هللا نكلو مواتقت لفرإ ىلاعت هلوق

 «ميلع عيمس هللا نأ انسح ءالب هنم

 : لئاس هف

 تلتقانأ رخآلا :لاقو . تاتقانأ اذه : لاقف . ردب موي اوفلتخا : دهاجم لاق (ىلوألا ةلأسملاإ)

 هللا ةنوعمب تلصحامنإو ؛ كتم لصحت مل ةريبكلا ةرسكلا هذه نأ ىنعي ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف

 |مئاليخت تءاج دق ء شيرق هذه سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . شيرق تعلط امل هنأ ىور

 بارت نم ةضبق ذخ لاقو . ليريج لزنف «ىنتدعوام كلأسأ ىنا مهللا» كلوسر نوبذكي اهرخخو

 ىف اهم ىعرف ؛ ىداولا ءايصح نم بارتلا نم ةضبق ىنطعأ لعل لاق: ناعمجا قتلا اللف ام مهمراف

 فاشكلا بحاص لاق . اومزهناف هنيعب لغشالا كرشم قبب لف . هوجولا تااش لاقو . مههوجو

 مواتقت مل متاف مهلتق مكرختفا نإ هريدقت فوذح طرش باوج (مهولتقت ملف) هلوق ىف ءافلاو

 . مهلتق هللا نكلو

 امتيمرام تنأف « اهتيمرىتلاءابصحلا نمةضبقلانأ ىنعي ( ىرهللا نكلو تيمرذإت يمراموإل لاقم“

 ءازجأ ذفن ثيح .اهامر هللانكلو « رشبلارئاس ىر هغلبيامالإ هرثأ غلبرال كيمر نآل « ةقيقحلا ف

 اهرثأو مالسلاو ةالصلا هيلعلوسرلا نم تردص ةيمرلاةروصف:مهنويع ىلإ ابلصوأو بارتلا كلذ

 . تايثالاو ىننلا هيف حص ىنعملا اذهلف . هللا نم ردص امتإ

 لالدتسالاهجو . ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ نأىلع ةيآلا هذه انباحصأ جبتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 ثودح نأ ىلع اذه لدف ؛ اورج مهنأ مولعملا نمو (مهلتق هللا نكلو مولتقت ملف) لاق ىلاعت هنأ

 مالسلا هيلع هنوك تبثأ 0 ذإ تيمر امو) هلوق اضيأو . هللا نم لصح امنإ لاعفألا كلت

 . اقلخ هامر امو ايسك هامر هنأ ىلع هلمح بجوف ءايمار هنوك هنع قنو ءايماز

 امإإ رافكلا لتق نأ : لوألا : هوجو هيف (مهلتق هتللانكلو ممولتقت رض هلوق امأ : لبق نافذ

 جارخإو « مهلا ناك حرجلا نأ قاثلا#!ةناضدلا هذه اانحتمفا امد ايوة رسن و هتلا تنوع

 . مهتامأ هللا نكسلو مهوتيمت لف : ريدقتلاو , ىلاعت هللا ىلإ ناك حورلا



 ةنآلا «لاتقل اذر>تمالإ هربد دهون ملوي نمو)» ىلاعت هأوق ١

 . نيتلالا نيتاه ىف الا . مارح ودعلا نم مازهنالا نأ لصاحلاو

 هللأ نم بضغل ءأب دقق ) نيتلاحلا نيتاه ىف الأ (هربد كيمو ملوي نمو لاق للك هنأ 3

 0 ريصملا سو مهج هأوامو

 « ةالصلا لهأ نم قاسفلا ديعوب عطقلا ىلع ةيآلا هذبب ىضاقلا جتحا «ةيناثلا ةلأسملا)

 5 مهج رانو هلأ بضغ تبجوت:سأ نيتلاحلا نيتاه ف الإ مز ند نأ ىلع تاك ةيآلا نال كلذو

 تايآ رئاس ىف مهعنصك ٠ ةالصلا لهأ نود رافكلا ىلع ةيبآآلا هذه اولمحت نأ ةئجرملل سيلو لاق

 . ةالصلا لهأب صتةخغ كعولا اذه نال , ديعولا

 لالدتسالا نأ انركذو « ةرقبلا ةروس ىف ءاصقتسالا ىلع اهانركذ دق ةلأسملا هذه نأ ملعاو

 كارت نأ اثكذو 3 دعولاتامومعب ةضراغماأ اضيأ انركذ دقو« نظلاالإ ديفيال رهأو طظلا هذه

 8 ةداعالا ّق ةدئاؤالف 2 هر ةكشلا ةوجولا نم دعولا ت تاموءع باجي

 لصاحوه ىأنانت مويب صتخم وه له محلا: اذه نأ نأ ىف نورسفملا فات>ا 4« ةثلاثثا ةلأسملا)

 هللال وسر نأ : انك : 0 محلا اذه ردب موي صاصتخا َْق سلا و اولاق 2( ردي موا مزون

6 

 راقي ل هنأ ]جلل ام 8 هيف ا موب ارضاح ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 رفظلاو رصنلاب هدعو ىلاعت هللا نأ لجال امأو « لكلا نم لعأو فرشأ وه لب . تائفلا رئاس ه

 داهجلال وأ ناكهنآل ءردب لهأ ىلع ىمالا ددش ىلاعت هنأ : اهناث و . ىرخأ ف ىلإ زيحتلا مهل نكي لف

 ببسلا اذلو « ةغلابملاو ددشتلامهيلع بجو اذهلف  مظعلا لاخلا هنممزل ؛هيف مازن نيملسلل قفتاولو

 . ىرسأألا نم ءادفلا ذخأ نم مويلا كلذ ىف هللا عنم

 ةلوقأا نأ ةانلزج :«كاوؤدطا عيمج ىف اماع ناكةيآلا هذه ىف روكذملا حلا نأ (ىاثلا 1

 هنأ بابا فام ىصقأ ؛ روصلا عيمج لوانتيف ماع (اورفك نيذلا متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي) ىلاعت

 ١ كيف صوصخال طظفللا 2 ةربعلا ع ردد ةعقاو َّق كو

 اًكع] وأ اعظع ركسعلا ناك اذإ نظح له ةئف,ىلإ زيحتلا زاوج نأ ىف اوفلتخا (ةعبارلا ةلأسملا )

 : مهضعل لاقو . زيحتلا اذه مل نلف ككعلا مظع اذإ : 00 لاق ؟ ةفخركسعلا ىف ناكاذإ تب

 . لصفي مل هنأل رهاظلاب قيلأ اذهو « ءاوس لكلا لب



 1 ةيآلاعأ ا : اووفك «ن .ذلام فل اذإاونمآ نيذلا اهيأي ابد ىلاعتهلوق
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 امد رآبدألا مهولوت الف افحز اورَفَك نب يذلا مي اذا كا
 ه- عام

 أي
 2 م هل ع سرر رو تاه ن عر 2 2222و هسةدل و5 درر 2-2

 هد 10 تيس

 6-2 2مم رم غد

 فادعن ريصملا سنو مهج هاوأمو هلل نم

 انتو 7 عزو لايدإلل] مولوتالف ا اورفك نيذلا متيقل اذإ اونمآ نيذلا امأي) ىلاعت هلوق

 «ريصملا سب و منبج ةاوأمزو هللا نم بضتب ءايادعفرةقق ىلا اريستسا وأ لاتقل ظ 22001

 : لئاسم ةيآلا ىف

 نأ لبق هتسأ ىلع فحزي نأ وهو « ىصلل فحزاا لصأ : ىرهزالا لاق (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 لاتقلل اهتبحاص ىلإ امبنم ةدحاو لك بهذت نيتللا نيتفئاطلا ىثم ىصلا فحزب هبسشو « موقي

 اليلق ئقملا فحؤاا:: كلغُن لاق ؛ ةبارضلل قاتلا لبق'ىرخ الا هئفلا لإ ايو انعمادخ ريت

 .رخآلاىلا امهد-أ فحزيف فرح .نيف رح نيبامم طقس رعشلاف فاحزلا هنهو « ءىثلا ىلا اليلق

 زوجيو «لاحلا لعب ننيفحازتمىأ (افحزاو رفك ن يذلا متيقل اذا) هلوق :لوقتفاذه تفرعاذإ

 فوصومردصم فحزلاو ؛نونم ؤالامثو نيبطاخيللالاحن وكي نأزوحيو ؛ رافكلل الاح نوكي نأ

 الف) ىنعمو « اومزونت الف ؛لاتقلل مهيلا متيهذ اذإ : ىنعملاو ؛ عمجب مل كلذلو ءاضرلاو لدعلاك هب

 نأ نيب مازونالا اذه نع ىهن امل ىلاعت هنإ مث .. مهبلي امم كر وهظ اولعجتال ئأ ءرابدالا مولوت

 ىلا ليخي نأ هنم دارملاو «لاتقلل اذرحتم نوكي نأ : امهادحا : نيتلاح ىف الإ . مرح مازمنالا اذه

 فرحت : لاقي : اهدياكمو برحلا عدخ باوبأ دحأ وهو « هيلع فطعني مث . مزهنم هنأ هودع

 ىجنتلازيحتلا : ةديبعوبأ لاق (ةئفىملا ًازيحتموأ) هلوق : ةيناثلاو . ءاوتسالا ةهجنعلاز اذإف رحناو
 زاحتاف هتزح : لاي . عمجاوهو ء زوحلا اذه لصأو : ىدحاولا لاق . زوحتلاو زيحتلا : ناتغل هبفو

 هنع اطمن كب ايو معلا نآللا# 1و2 كلا 3 ٠ عمتجاو مضنا اذا زيحتو زوحتو

 . هريغ ىلا ليمبو
 بلغو : ةرثك رافكلا ىفو ء درةملاكزيحتملا اذهناكاذاف « ةعاملا ةئفلا : لوقنفاذه تفرعاذا

 « صاللخلل امجار ناك عمج ىلا زيحت ناو « ةدئاذ ريغ نم لتق تبث نإ هنأ درفتاا كلذ نظ ىلع

 ازئاج كلذ نوكي نأ نعالضف ةئفلا هذه ىلا زبحتلا ةيلع تنجو: وف : ةرثكتلاب اودعلا ق اماطر

 »م/١ ك1 1١1«



 ةيآلا «رانلا باذع نيرفاكلل نأو هوقوذف كلذد هلوق ع

 كار [لاتسلا فيا د كرش للا

 »1١5« رآثلا ٌباَدع نيرفاكلا نآو هوقوذق لذ

 انس سي 5-34

 مهنأ بدسل ةاريثكتلا هوجولا هذه نم لاعتلاو ىزلاف مهاقلأ داك هنأ ه ىنعملاو (ةلوسرو هللا

 قشلاو ؛ نينمؤملا قش ريغ قش ىف اوراصو ؛ اوناج (اوقاش) جاجزلا لاق . هلوسرو هللا اوفاش

 هنا دزوا# هللا ءانلوأ انفاس : ىعللاو « راج مهأ اًرفاشو) تالا

 مهب لزن ىذلا اذه نأ ىنمي (باقعلا ديدش هلا ناف هلوسرو هللا ققاشي نمو لاق م

 2 نع رجزلا هنم دوصقملاو « ةمايقلا ىف باقعلا نم مل هللا هدع 3 للف ىف وبلا كاف

 . هيلع ديدهتلاو

 مر انلا باذع نيرفاكلل نأو هوقوذف مكلذإ لاشت هلوف

 * ناتل اس هنف و

 مالا : ريدقتلاو . فوذحم أدتبمل اربخ هنوكل عفر (مكلذ) جاجزلا لاق 4ىلوألا ةلأسملا)

 نوكي الءافلا دعبام نآل . ربخ (ةوقوذف) هلوقو « ءادتبا(كلذ) نوكي نأزوحب الو ؛ ةوقوذف كلذ

 اهلا( ىذلا رخ فرع رد ةركذ وأ الوصوم ايبا ادنملا نوك.نأ الإ ء ادتسلل اربخ

 ًأدتبملل اربخ ًاديز لعجت نأ الإ زوحي الف « قلطنف ديز : لاقي نأ امأ . مركف رادلا ىف لجر لكو

 . قلطنم وهف ىأ ؛« قلطنف ديز اذه : ريدقتلاو « فوذحم

 نو ل تاقعلا يدش هللا ناف هل وسررو هللا ققاشيإ نم نأ ,نيب املي ىلاعت هنأ «ةينا اغلا ةل أسملا)

 هلوقب هبنو « ةرخآلا ىف الجؤم نوكي دقو « ايندلا ىف الجعم نوكي دق هنأو « هباقع ةفص كلذ دعب

 مل لجؤملا ىلإ ةفاضالاب ريسني كلذ نر لع ارمالا و لثعلا رمي لجسسملا/وهزو [(هاوق وذف مكلذ)

 « ريثكلال احب فرعيل ريسيلا معط فرعتالإ نوكي ال قوذلا نآلل ءاقوذ هامس كلذلف  ةرخآلا ىف

 .ةرخآلا ىف ملدعملا ظعلارمألا ىلإ ةبسالاب ليلقلا قوذلاك ايندلا ىف مالآلا نم مل لصحام لجاعف

 هلوةكىهو « ةصوصخم لاموعطلا كاردإىوسرخ5 قيرطب لصحب قوذلانأ لع لدي(هوقوذف) هلوقو

 اذهف «ىنيقسإو ىنمعطي ىبر دنع تيبأ» لوي مالسلا هيلعزاكو (ميركلازيزعلا تنأ كنإ قذ)ىلاعت

 . ىنامسجلا قيرطلل رباغم فاحور قيرطب برشااو لك لاو قوذلا تابثإ ىلع لدي



 ١و ةيآلا «نانب لك مهنم اوبرضاو قانعألا قوف اوبر ضافد ىلاعت هلوق

 : ىناثلا . اوركذا ريدقت ىلعن وكي نأ اضيأ زوجبو ء اذكو اذكب ةكئالملاىلا ىحوبام لاح مادقأالا

 مهعم ىلاعت هنأب ةكئالملا ىلا ىحوأ ىلاعت هنأ دارملا نوكب نأ : لوألا : ناهجو هيف (كعم ىنأ) هلوق

 ةكئالملا ىلا ىحوأ ىلاعتهنأ دارملا نوكي نأ : ىناثلاو . نيبلسملل أدر مهلسرأام لاح ةكئالملا عم ىأ

 في وختلا ةلازإ مالكلا اذهنمه دوصقملا نالىلوأ ىتاثلا اذهو « مهوتبث و مهو رصفاف نينمؤملا عم نأ

 .نوءلسملا ,ه فئاخلا امنإو . رافكلا نوفاخي اوناكام ةكئالملاو

 اوفرعمهنأ : لوأالا : هوجو ىلعتيبثتلا اذهةيفيك ىف اوفلتخاو ( اونمآ نيذلا اوتبثف إل لاقم“

 توتلا هاا دهف «كلذ نعم كنار ص 12 لورا زو تمرر | تحأ كلل د ملسو هيلع هللا لص لوسرلا

 هيلا ماملالا ءاقلا هنكمي كلملا كلذكف , ناسنالا ىلا ةسوسولا ءاقلا هنكمي م ناطيشلا نأ : ىاثلاو

 مهفراعم نم لاجر روصب نويهيشتي اوناك ةكئالملا نأ + تلاثلاو :كابلا اذه ى ؟كدشلا قي لك

 . رفظلاو حتفلاو رصنلاب مهنودمب اوناكو

 اورفك نيذلا بولق ىف قلأس) هلوق ةيآلا هذه ىف ةروكذملا معنلا نم «سداسلا عونااوإل

 بواق طبر هنأىلاعتهللا نيب املف بلقلا وه سفنلاريمأ نآل كلذو « ةليلجلا معنلا نم اذهو (بعرلا

 ناكف نيرفاكلا بولقيف فوخلاو بعرلاقاأهنأ ركذ اهنع فوخلا لازأو اهاوق هنأ ىنعمب نينمؤملا

 . نينم ملا ىلع ىلاعت هللا معن مظعأ نم كلذ

 لصتم ةكئالملا ىمأ هنأ : لوألا : ناهجو هيفف 4« قانعالا قوف اوبرضافإل ىلاعت هلوق امأ

 ةكئالملا لزنأ ام ىلاعت هنأ انيب امل حصآلا وه اذهو نينمؤملل ىمأ لب : ليقو (اوتبثف) ىلاعت هلوقب

 رصنلا تابجوم عيمج نيملسلا قح ىف لصح هنأ نيب امل ىلاعت هنأ ملعاو « ةبراحناو ةلتاقملا لجل
 قوفامنأ : لوآلا : نالوق (قانعألاق وف اوبرضاف) هلوةىفو « مهتبراحمب مثلمأ اذه دنعف ؛رفظلاو

 قؤف'اوْرَضاف) ةلوقاثأ قاثلا د لكما نع نس أزل ةلازائاارطأءاده ناك رار

 . قانعالا اويرضاف ىأ (قانعالا

 نم مهنف اوفاتخا مث : نيلجرلاو نيديلا نم فارطالا ىنعي (نانب لك مهنم |وبرضاو)إل لاق مث

 ةرايعنانبلاو : ءاضعألا ف رشأ وهو « سأرلاوه قنعلاقوفامنأل ؛ اًواش اك موبرضي نأدارملا لاق

 دارملا لب : لاق ه مهنمو « ءاضعألا لك ىلع اهيبنت سخالاو فرشالا ركذف . ءاضعألا فءعضأ نع

 فوي.لا ذخأىف تالآلاىه عباصأللا نال : نانبلا عطق وأ قانعلالا قفا: لدتا وهو. لغفلا امإ

 . ةبراحا نع اوزجي مهئانب عطق اذاف « ةحلسألا رئاسو حامرلاو

 اوقاش مهنأب كلذ) لاق . نيملسملا ىلع معنلا نم ةريثكلا هوجولا هذه ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو



 ةيآلا «ناطيشلا زجر مكنع بهذيو ٠ ىلاعت هلوق لا

 ؟ ىلوأ ةثالثلا هوجولا هذه ىأف : لبق ناف

 0 زجر منع بهذيو) 00 « منع ةبانجلا ليزيل ه انعم (كرهطي د

 هلوق نم دارملا لاقيف هنع باجي نأ ن و « لصألا فالخ داو ريركسلا هنم منزل ةبانجل ا ىلع

 رهوج ةلازإ (ناطيششاا زجر .كنع بهذيو) 1 اف 1117  هعيرتلا :رايطأ لوصح (؟ريطلا

 ىلع هلمح نم ىلوأ مالتحالا رثأ ةلازإ ىلع هلمح : لوقت مث ٠ ثيختسم ءىش هناف مهئاضعأ نع ىنلا

 ةلازإ ىف هريثأت امأ قيقح ريثأت وضعلا نع نيعلا ةلازإ ىف ءاملا ريثأت نآل كلذو ةسوسولا ةلازإ

 اذإ انأ لعاو « زاجلا ىلع هلمح نم ىلوأ ةقيقملا ىلع ظففللا لمحو ىزاخر يثأتق ٍبلقلا نع ةسوسولا

 م محلا بجوي كلذو « ناطيششلا زجر ىملا نأب عطقلا مزا هجولا اذه ىلع ةيآلا انامح

 (ر#اذ زجرلاو) ىلاعت هلوقل اقلطم

 نأدارملاو (م<ولق ىلع طبريلو) ىلاعت هلوق ةبآلا هذه ىف ةروكذملا معنلا نم «ثلاثلا عونلا)

 دقو.دشلا ةغللا ف طبرلا ىنعمو ؛ مهنععزفلاو فوخلا لازو مهمولق تيوق رطملا اذه لوزن ببسب

 هبلق سيح هن اك هيلع هبلق طبر ءرمأىلع ربص نم لكل لاقيو (اوطبارو) ىلاعت هلوق ىف كلذ انركذ

 ةلصانهه ( ىلع) وكلا نأ ةيففاو.:: ىدحإ ولا لاق ا نس اج ىأ طبار لجر : لاةي برطضي نأ نع

 ديفت (ىلع)ةملك ن آل ةلص نوكيال نأ هبشي هريسفت نم عقوامو  رصنلاب مكبولق طبريلو - ىنعملاو

 . اهقوف عفتراو الع الع هناك ىتحت طيئرلا كلذ, نم تاللتما تواقثا نأ ىتدملاف ::ءالعتسالا

 هيف اوركذو (مادقالا هب تبثيو) ىلاعت هلوق . انهه ةروكذملا معنلا نه «عبارلا عونلاو)

 اوردقف ؛ هيف مهلجرأ صوغت ال ثيحب هريصو لمرلا كلذ دبل رطملا كلذ نأ امان: اهّوحو

 ريفضلاف ؛ ريدقتلا اذنه لعو « هيلع اوردق امل رطملا اذه الولو ء اودارأ فيك هيلع ىثملا ىلع

 ناكنم نآل , مهمادقأ تايث بجوأ مهبولق طبر نأ دارملا نأ : اهيناثو . رطملاىلا دئاع (هب) هلوقف

 ريدقتلا اذه ىلعو ؛ مهمادقأ تبث مرج ال مهولق ىلاعت هللا ىوق 1 , فقي ملو رف افيعض هبلق

 لضحام دض نيرفاكلل لصحرطملا لزنال هنأىور : اهثلاثو . طبرلا ىلإ دئاع (هب) هلوق ىف ريمضلاف

 رطظحلا لزناملف « لحولاو بارثلا عضوم ناكهيف رافكلا لزن ىذلا عضوملا نآل كلذو ؛ نينمؤدلل

 ةلالد لدي (مادقالا هب تبثيو) هلوقف اودارأ فيك ىثملا نم مهل اعنام كلذ راصف ٠ لحولا مظع

 . كلذ فالخ تناكءادعاألا لاح نأ ىلع موهفملا

 هنفو ٠ مكعم ىنأ ة0الملا ىلا كبر ىحوي ذإ) هلوق انهه ةروكذملا معنلا نم (سماخلا عونلاإ)

 هب تبثيو مكبواق ىلع طبريلو : ريدقتلاو ء بصن عضوم ىف (ذإ) : جاجزلا لاق : ولا : ناثح



 راو ةيآلاناطيشلازجر كنع بهذي و هىلاعتهلوق

 لوعفملا نأعم , هلالوعفم (ةنمأ) 00 فيكف (ساعنلا ىاشغي) ”ىرفاذا امأ . هل لوعفم

 ؟ للعملا لعفلا لعافل العف نوكي نأ بحي هل

 هتلارلا دن م ةقفللا ىف هنأ الإ ؛ ساعتلا لا [دنشم رهاطلا فينك تلا (كاشغي) هلوق :انلق

 « ميلا نوكسب (ةنمأ) ”ىرقو : فاشكلا بحاص لاق . ىنعملا ىلا ًارظن ليلعتلا اذه حبصف « ىلاعت

 ةنمأ لاتقلا ىف ساعنلا : سابع نبا لاق . ةمحر محر « ةنمأنمأ ريظنو « ةايح ىح . ةنمأ نمأ ريظنو

 . ناطيشلا نم ةسوسو ةالصلا ىفو ؛ هللا نم

 مكيلع لزني و) ىلاعت هلوق عضوملا اذه ىف ةروكذملا ىلاعت هللا معن عاونأ نم «ىناثلا عونلا)

 نأ ربخلا ىفو ؛ رطملاهنم دارملا نأ ةش الو (ناطيشلا زجر مكنع بهذيو هب ؟رهطيل ءام ءامسلا نم

 شطعو : ةبلغلاممل نوكت نأببسلا اذهل اوعمطو ؛ هيلع اولوتساو « ءاملاعضوم ىلا اوةبس موقلا

 ىلا فاضناو ؛ اوينجأو اودلتحا ممرثك أو ؛ ةراهطلاو برشلل ءاملا مثزوعأو ءاوفاخو نونمؤملا

 الصاح فوذملا ناكو « ريثكلارابغلا هنمعفت رب 5 لجرالاهيف صوغت المر ناك عضوملا كلذ نأ كلذ

 كلذراصرطملا كلذولام: هللا لزنأ الف , مهتاودأو مهتال 1 ةرثك ب بسو ودعلاةرثك ببسب « مهولقف
 دف 0 ةلعلا ل1 “+ عدل 0201111111100

 هنم اوب رش ىتح ءاملاا هيف عمتجاو « ريبكلا ضوه لاك راصف ؛ لمرلا ىف اعضوم اورفح مهنأ ىور

 ةداعلاب لع دقو « مهنع ةبانجلا تلازو ؛ ءاملا كلذ نم اولستغا مهن 1 ايناتو دو تار ايوا

 لجالهبلق برطضيو لاستغالا نم نكمتي مل اذإ متي « ابنج ناكاذإ هسفنرذقت ب داكي نمؤملا نأ

 اوشطعامل مهنأ : اهثلاثو . همعن 0 نم ةراهطلا نم مهنيكمت سدقتو ىلاعتدع مرجالف ببسلا اذه

 مهنع تلازف لزن رطملا نإ مث ءاملا ىلإ مهتجاح تفعاضت اوملتحاو اومان مث ءاملا اودحي لو

 لال و ايمفلا لاؤزر لع هالذتقم نة . دوصقملا لصحو ةنحلاو ةيلبلا كلت

 لل

 نال مالتحالا هنم دارملا نأ : لوألا : هوجو هيفف (ناطيششلا زجر نع بهذيوإل هلوق امأ

 مهفو>و 00 ناطيشلا سوسو ءاملأ ىلع اولزنامل امل رافكلانأ : ىناثلا . ناطيشلا سواسو نه كلذ
 ملثم ء ره رثك أ متحاو اومان امل مهنأ ىور ؛ ةسوسولا كلت تلاز رطملالزن اسلف , كالحلا نم

 يهب كد كي متأو قحلا ىلع مكنأ نويعزت متتأ لاقو نيلبإ

 !ىاتغااوأ ًاضايخ نآربلتلل) ددقااوب كذا ولا رج "كارم |! قلو كلا 1 وبلغ انهن

 ناطيشلا وعديام رئاس ناطيشلا زجر نم دارملا نإ م1 ةلاتل] مادقألا هيلع تبث ىت> لمرلا دبلتو

 , داسفو ةيصعمنم هيلا



 ةيالا «هنم ةيمأ اجلا مكيشغي ذإ» ىلاعت هلوق ١

 . ةنمأ ساعنلا كيشني ذإ اوركذا : ريدقتلا نوكي نأ اضيأ زوحيو . تقولا كلذ ىف

 «نيغلا نوكسو ؛ ءايلا مضب عفان أرق : ىلوألا : تآ ارق ثالث (مىاشغي) ىف «ةيناثل ةلأسملا )

 عفرلاب (ساعنلا) نيعلانوكسو ءايلاحتفو فلالاب ( كاشغي) ةيناثلا . بصنلاب (ساعنلا) نيشلا فيفختو
 ةيشغتلانم ءايلا مضو نيدشأا ديدشتب (مكيشغي) نوقابلا ارواب ةتلاثلا .هريثك نيا او ارمع 397 ةاارق هو

 ؛ىثغنم ةيناثلاو ٠ ىثغَأنم ىلوألا ةءارقلا : ىدحاولا لاق . مونلا كسبل, ىأ , بصنلاب (ساعنلا)

 ساعنلا ىلا كانه لعفلادنسأ امكف : ىنعي (اساعن ةنمأ)هلوق هتجخل (كاشغي) أرقنف « ىشغنم ةثلاثلاو

 دحاو ىنعملاف (كيشغي) وأ (كيشغي) أرق نمو ةيآلا هذه ىف كإذك ساعناا ببس ىه ىتاا ةنمالاو

 لاقو (ىثغام اهاشغف) لاقو (نورصب ال مهف ممانيشغأف) ىلاعت هلوق ىف امهب ليزنتلا ءاج دقو

 . هللا ىلإ دنسم لعفلاف اذه ىلعو (مبهوجو تيشغأ امتأك)

 الإ رصنلا امو) لاف رصنلاب مهدعوو مهءاعد باجتسا هنأ ركذ امل ىلاعت هنأ (ةثلاثلا ةلأملا ١

 ه0 اعلا كاشغي ذإ) هلوق : لوآلا : عاونأ ةتاءز | مو رومتلا ووك و اهسمع ك5 (مقيا 8ك قم

 اذه صيصختف ىلاعت هللا لبق نم الإ لصحال هناف ساعنو مون لكنأ ملعاو « هللا لبق نم ىأ (هنم

 ا الا نأ . اهدا اك رز هيفا وركن وةك: دي زربج نم نيف دب ال كاع تلا نمامنأب «قناغتلا

 , اونمأ نوفئاخلا مان اذإو « مونلا هذخؤيال هناف هلهأو هسفن ىلع ديدشلا فوخلا هودع نم فاخ

 : اهيناثو . نمآلا لوصحو فوحلا ةلازإ ىلع لدي ديدشا فوخلا تقوى مه مون لوص- رادف

 ةدعلاو ةلآلاو ةبهألا : اهيناثو . رافكلا ةرثكو نيءلسملا ةلق : اهدحأ . ةريثكت اهج نماوفاخ مهنأ

 ةحارتسالا لوصحو ساعنلا اذه لوصح الولف ديدشلا شطعلا : اهثلاثو . نينمؤملل اهتلقو نيرفاكلل
 . رفظلا مت امل لاتقلا نم ىتاثلا مويلا ىف اوذكمب ىتح

 نكمتي اًقرغ امون اومانام مهنأ ؛ مهقح ىف ةمعن ساعنلا كلذ نوك نابب ىف (ثلاثلا هجولاو )ل

 ول ثيحب اوناك مهنأ عم لالكلاو ءايعألا لاوز ممل لصحي اساعن كلذ ناك لب مهتصفاعم نم ودعلا
 . هعفد ىلع اوردقلو هلوصو اوفرعل ودعلا مدصق

 عمجلل ساعنلا لوصحو « مهترثك عم ةدحاو ةعفد ساعنلا اذه مهيشغ هنأ «عبارلا هجولاوإ)

 زجعملا مكح ىف ناك ساعناا كلذ نإ : لق ببسلا اذبلف . ةداعلل قراخ سأ ديدشلا فوالا ىف مظعلا

 ؟ ساعنلا كلذ دعب اوفاخ ملف متركذ اك سماألا ناكناف : لق ناف

 ةروريد نهعنميال كلذو اروصنم ارفظم مالسالا دنج لعجب ىلاعت هلل نأ مولعملا نآل : انلق
 . نيلوتقم مهنم موق

 (ةنمأو) لجوزع هتلريمضلاف (ساعنلا) بصن وديدشتلاو فيفختلاب (مكيشغي ) ءىرق اذإ : لبق ناف



 هيالا ؛ «هنم ةنمأ نسال ميشغي ذإ» ىلاعت هلوق
 ١م

 : 0 ءام,ايسلا نم 25 ليو هلم“ ةَنَمَأ ساعنلا مكيشَتي 3
 ه-

 سارتر 2 ل ا ةهرتال

 ٠٠ اقألا+بَتي كب ة لع يلو نبا جر كت بعل

 يذلا بولقف 01 ا نيذلا اوم 0 1 ةكئالملالإ 0 ىحوب هذ
 نوص يلا

 َكلَذ 9 ما قاتعألا 1س اوبر ضاَ ا |
 يأ 6 ل م نر ل م 6

 15١« بقعا ديدَش هَ هلوسَرَوهللاققاشي نمو هلوسرو هللا اوف أش م 1

 ه- هذ ه- 0

 7 رفلا لاق ( غرف لإ هلا ا امو) ىلاعت هلوق لاتقلل اولزنام ةكئالملا نأ ةكح لع لدي ىذلاو

 هللا لعجام : جاجزلا لاقو . ىرشبالإ فادرالا هللا لعجام : ريدقتلاو فادرالا ىلإ دْئاع ريمضلا

 ناك : سابع نتا لاق. ئزرشتلاب "ضنا دك الملابدادمالا نال لو نساء ئزشبااللإ "ناكل

 كسل هتوف زك لإ :تاكوتا ؛ وعدي ادعاق شيرعلا ىف ردب مويملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 لاقو ركب ىأذ خف ىلع هنيميب برضم“ . اسعن هسفن نم سو هيلع ىلص هللا لوسر قفخف « هريغ هعم

 نم ضرغال هنأ ىلع لدي اذهو « ليخلا مدقي ليربج ىانم ىف تيأر دقلو هللا رصنب ارغزأو

 . لاتعلا ىلع مبمادقإ ني كلذو « ىرشبلا هذه لوصح الإ مهلازنإ

 دق اوناك نإو ةكئالملا نأ ىلع هيبنتلا دوصقملاو (هللا دنع نم الإ رصنلا اموال ىلاعت لاق من

 نزكي نأ يحي لب كلذ نغدمتنيال نأ نماوملا"لغ ايجاؤلا نأ الإ" تون للا" ةهقاؤم فولت

 « بلغيال ىذلا بلاغلا زيزعلا وت هللا نأ لجال هتيافكو هتيادهو هرضنو هللا ةثاغإ لع ةداهتعا

 . اهعضوم ىف اهعضيف ةرصنلا نم لزني مف مكحلاو ءربةبال ىذلارهاقلاو

 مكنع بهذيو هب كرهطيل ءام ءامسلا نم كيلع لزنيو هنم هما ةرئاكتلا مكاشغي ذإ ) ىلاعت هلوق

 0 ركعم ىنأ ةكئالملا ىلإ كبر ىحوي ذإ مادقأألا هب تبثيو م ة ىلع ط؛ريلو ناطيشلا زجر

 نانب لك عبنم اوبرضاو قانعالا قوف اوبرضاف بعرلا اورفك نيذلا بولق ىف قلأس اونمآ نينلا

 (باقعلا ديدش هللا ناف هلوسرو هللا ققاشي نمو هلوسرو هلا اوقاش مهنأب كلذ

 :”لئانتم”هفآو

 (يرشب الإ هللا هلعج امو) ينعم ىلع بصن اهعضوم (ذا) : جاجزلا لاق «ىلوألا ةلأسملا)



 ةيآلا ل باجتساف عبر نوثيغتست ذإ» ىلاعت هلوق ا

 . روكذملا ءاعدلاب هدي هللا لوسر عفرو هرصناف قلاب انالوأ مهللا : لهج وبأ لاق موقلا

 مدقأ هلجاثل ىذلا هجولا نآل نينمؤملا ةعامج نم تناك ةثاغتسالا هذه نأ (ىقاثا لوقلاإ)

 اعد هنأ برقالاف «لوسرلا فوخ نمدشأ ناك مهفوخ لب ؛ مهيف الصاحناك ةثاغتسالا ىلع لوهرلا
 مهسفنأ ىف ءاعدلا ىف هل نيعبات هئاعد ىلع نونمؤي اوناك موقلاو ٠ ىورام ىلع عرضتو مالسلا هيلع
 نيب عمجا قيرط وه اذهف « موقلا ءاعد لقني ملو ؛ هنوص ءاعدلا كلذب عفر هنال هللا لوسر ءاعد لقنف

 تالا اذه ىف ةفلتلا تاياورلا

 ىتتغأ ةيلب ىف عقاولا لوقي ةثاغالا فبوبلطت ىأ (نوئغتست ذإ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 : "ىع جرف ىأ

 نما فل عدم ىفإ) لاقو ٠ مباجأ ىلاعت هنأ نيب ةثافتسالا مهنع كح امل ىلاعت هنأ ٍلعاو

 : لئاسم هيفو (نيفدرم ةكئالملا

 بصنق « باجتسا هيلعطاسو راجلا فذ , كدم ىنأبهلصأ (كدم ىنإ) هلوق (ىوألاةلأسملا)

 لاق ى 2 ياجسيل ءارج ا ناحيوأ لوقلا ةدازرا لعرسكلاب (مع فإ) أرق هنأ :ورمع3َ |نعو/ هل

 لفل اكسال نذل

 لاق . اهرسكب نوقابلاو لادلا حتفب (نيفدرم) مصاع نعركيوبأو عفان أرق (ةيناثلا ةلأملا )9

 (نيفدرم)و باودلاىلع اوفدرأن يذلا موقلاك ضعب رثأ ىف مهضعب ىنأي نيعباتتمىأ (نيفدرم) ءارفلا

 2 مهديأ و نيملسملا فدرأ ىلاعت هنا هانعمو «كلذمبم لعف ىأ

 هيلع ليربج لزن موق لاقف ؟ ردب موي اولتاق له ةكئالملا نأ ىف اوفلتخا 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىنأ نب لع اهيفو.ةرسيملا ىلع ةئثامسمخ ىف ليئاكيموءركب وبأ اهبفو ةنميملا لع كللم ةئامسمخ ىف مالسلا

 بازحألا موياواتاقي ملو ردب موي اولتاق ليقو . اولتاقو ضيب مهءايث مهلعلاجرلا ةروص ىف بلاط

 ىرئالو عمسن انك ىذإ]) توصلا ناك نبأ نم : ددوعسم نال لاق. هنأ لهج ىنأ نعو «نينح مويو

 امني نيبلسملا نم الجر نأ ىورو « متنأال انوبلغ مه : لهج وبأ لاقف ةكئالملا نم وه لاق مفر

 رخ دقو كرشلاىلإ رظنف هتوف توصلاب ةيرض توص عمس ذإ نيك رشم ا نم لجر رثأ ىف دتشي وه

 لاقو ءءامسلا ددم نم كاذ .تقدص لاقف هللا لوسر ىراصنالا ثدخ ههجو قش دقو ايقلتسم

 ىف فاك دحاو كلف الإو :نينمؤملا نوتبثيو داوسلا نورثكي اوناك امنإو اولتاقي ل : نورخآ

 موقو دوم دالب كلهأو طول موق نئادم هحانج نم ةشيرب كلهأ ليربج ناف ابلك ايندلا كالهإ
 ءاصقتسالاب نارمع لآ ةروس ىف روكذم دادمالا اذه ةيفيك ىف مالكلاو ؛ ةدحاو ةحيصب ملاص



 15 ةيآلاوركل ب فاحتساف بر ول ذإد لاك هلوق

 كيا ل را يل

 5 املا 8 . فلأ 0 أ 3 باجتساف بر نوث نسل ذإ
 - هه أ - هر

 0 95 0 2 هب ا ىرشألا 5 1 امو (12 نيفدم

 د

 كلذو : لطابلا لاطبإو قحلا ق.قحت ديرب ادبأ ىلاعت هنإ لب ؛ ةتبلا قحلا لاطبإو لطابلا قيقحت ديرءال

 . هل ديرم ىلاعت هتلاوالارفك الو لطابال هنإ لوقي نم لوق لطبي

 دوهعملا ىلإ فرصني ماللاو فلاألاب لحما درفملا نأ هقفلا لوصأ ىف تبث هنأب انباحأ باجأو

 مف ٠ ةروصلا هذه ىف لطابلا لاطبإو قحلا قيقحت دارأ ىلاعت هنأ ىلع تلد ةيآلا هذهف قباسلا

 . انلوق ةعص ىلع لدت ةيآلا هذه نأ ليلدلاب انيب دق لب ؟روصلا عيمج ىف كلذك مالانإ مللق

 رئاطلا ةرباد هنمو « ريدأ اذإ ريد نم لعاف رخآلا ربادلاف «نيرفاكلا رباد عطقي ول هلوق امأ

 نأ لير لاحت هتلاتو لاخلا“ ز وفلل يتلا نودير متأدا رملاو ؛ لاصئتسالا نع ةرابع ربادلا عطقو

 ا اصئتساو قا نيدلا ءالعإ نم هيف املءريفنلا لإ اوهجوتت

 اج انو نود حكت اللا مذ فلانا ركل باجتساف مكبر نوثيغنست ذإ ) ىلاعت هلوق

 يح زيزع هللا نإ هللا دنع نم الإ رصنلا امو مكبواق هب , نئمطتل و ىرشب الإ هللا

 دنع مهرصن ىلاعت هنأ نيب ٠ لطابلا لطبي و قا قحي هنأ ىلوآلا ةيآالا ىف نيب امل ىلاعت هنأ معا

 : لئاسم هيفو « ةناغتسالا

 ةلصتم ةيآلا نوكستف (لطابلا لطي و) هلوقوه (ذإ) ىفلماعلان وكب نأز وحي ( ىلو ألا ةلأسملاا)

 . نوتعَسَسن دإ أؤرك ذأ و ذقت لع ةهاتسم ةيالا لوكت نأ دورك

 : نالوق (نوئيغتست ذإ) هلوق ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 قدح : سابع نبأ لاق مالثلا هلع لوس النه تناك ةتاعسالا هذه نإ لوألا لوقا

 2 كرشملا ىلإ مل-و هيلع هللا ىل إص هللا لوسر رظنو ردب مو. ناكامل : لاق باطخلا نب رمع

 مبللاىنتدعوامىل ز<أمهللا» لوقيوهو هديدمو ةلبقلا لبقتسا «فينو ةئامثث مهو هباصأ ىلاو فلأ

 همزتلام لكيوبا هدر 5و5 طقس ىحكلذك لزب و , (نعردلا ق دعا ةباصعلا هذه كلمت نأ

 تفطصا الو) ةيآلا هذه تلزنف ء كدعوام كلزجئيس هناف كبر كتدشانم هللا ىناي كافك : لاقمت

 ١6و  رخف ذ1ا/د



 ةيآلا «نيتفثاطلا ىدحإ هللا مدعي ذإو» ىلاعت هلوق ١

 اكبصن عضوم ىف (نأو) (ةنخب مهيتأت نأ ةعاسلا الإ نورظني له) ىلاعت هلوق هلثمو : جاجزلاو

 عضومىف (نأ) مؤطتنأ موملعتل تانهؤم ءاسنو نونمؤملاجرالولو) اضميأ هلوقو : ةعاسلا بصن

 اسراف نوعبرأالإ اهيف نكي مل هنآل . ريعلا . ةكومشاا تاذريغو :ريفنلاو .ريعلا : ناتفئاطلاو..الولب عفر

 كوشلاقي و « كودشلا ةدحاو نم ةراعتسم ةدحلا ةكوشلاو . ممتدعو ممددعلريفنلا ف تناك ةكوشلاو

 ةدح ال ىتلا ةفئاطلا اهنا ريعلا كل نوكي نأ نونمنت ىأ . حالسلا ىكاش محلوق هنهو « اهنانل انقلا

 قحيل ىرخاللا ةفئاطلا ىلإ هجوتلا دارأ هللا نكلو ىرخالا ةفئاطلا نوديرت الو ٠ ةدشالو امل

 : تالاؤس هيفو . هنالكب قحلا

 قحيل) كلذ دعب هلوق مث (هنالكب قحلا قي نأ هللا ديري ) هلوق نأ سيلأ «لوآلا لاؤسلا)

 ؟ ضح ريركت (قحلا
 ةءدانلا ! نم ةقاذؤلا هذهأ ق/هبادعو اه. ةلكبش ل وآألاب ذارملا.ناآل رك انهها نسل 1! ةباوجلاو

 نم عقو ىذلا نآل « ةعيرشلا هذه ةرصنو نيدلاو نآرقلا ةيوقت ىناثلاب دارهاو « ءادعألاب رفظلاو

 (لطابلالطبي و) هلوقب هنرق ببسلا اذهلو , هتوقو نيدلا ةزعل اببس ناكنيرفاكلاب ردب موي نينهؤملا

 . نامالاو نيدلا وه ىذلا(قلا)ةلباقم ىف كلذو « كرشلا وه ىنذلا

 هليصحت عنتمي هناف هتاذل ءىثلل تيثامو ؛ هتاذل لطاب لطابلاو ؛ هتاذل قح قحلا «ىناثلا لاؤسلا)

 ؟ لطابلا لاطيإو قا قيةحت نم دارلا اف لعاف ل-ءفو لعاج لعجب

 نوك راهظإو « ًاقحق حلا كلذ نوك راهظاب ؛ لطابلا لاطبإ و قحلا قيقحتن م دارملا : باوجلاو
 رهقو قحلا ءاسؤر ةيوقتي ةراتو « تانيبلاو لئالدلا راهظاب نوكي ةرات كلذو « الطاب لطابلا كلذ

 . لطابلا ءاسؤر

 2 ا ا ملل وعل لاك كل رد انافدلا ولغ هل ًانش قاتم اناككأ نأ معاو

 لصحال قحلا داقتعالا نأ ىلع اذه لدف ؛ داقتعالاو نيدلاالإ سيل قحلاو ؛ هنوكيو قحلادجوب هنأ

 لصح روهظلا كلذ نال هراثآ راهظإ ىلع قالا قيقحت لمح نكميالو : اولاق . ىلاعت هللا نيوكتب الإ

 هراهظا نم دارملا لاقي نأ نكميالو « ىلاعت هللا ىلإ راهظالا كلذ ةفاضإ اضيأ عنتماف . دابعلا لعفب

 , ةعقاولا هذه لبقو . ململا ىلإو رفاكلا ىلإ ةبسنلاب لصاح ىنعملا اذه نآل ء اهيلع لئالدلا عضو

 . الصأ ةدئاف ىنعملا اذبم ةعقاولا هذه صيصختل لصح الف اهدعبو

 هنأىلع لدت ةيآلا هذه اولاقف . مهههذم ةعص ىلع ةيآلا هذه نيعب اوكسمت اضيأ ةلزتعملا نأ معاو



 ا ةيآلاءكل اهنأ نيتفئاطلا ىدحإ هللا مدعي ذإو د! ىلاعت هلوق

 م هس هه ع2 م تاه يملأ : نان ةساضص 2

 ول تا ريغ نا نودوبو 5 0 نيتفئاطلا ا هللا م ذإو

 7 راس هلا 2

 «1» نيرفاكس أ رباد عطقيو ' هتاملكب حلا قحب 0 ديريو محل ناوكت

 هد نوار لعبا يقل نس
 ىلاعتهلوق ليلدب ؛ مهلكلال مهضعبل ةلصاح لاتقلا ةيهارك تناك: لوقنف ةصقلا هذه تفرع اذإ

 قلت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف اولداج ىذلا قألاو (نوهراكا نينمؤملا نم اقيرف نإو)

 مهلادجو . نورصني مهنأب هللا ل وسر مالعإ : هنم دارملا (نيبتام دعب) هلوق و . ريعلا مهراثيال ريفنلا

 اوناك مهنآل كلذو :لاتقلل بهأتو دعتسنا ؟ أنل تلق الهو . ريعلل الإ انجو رخ ناكام : موق

 قاسإو لتقلا ىلإ رحب نم لاح مهبعرو مهعزف طرف ىف مهلا هبش ىلاعت هنإ مث  لتقلا نوهركي

 مزجلا نع ةيانك (نورظني ممو) هلوقن ةلجابو : هتابجوه ىلإ رظان هبابسال دهاش وهو ٠ توملا ىلإ

 موي) ىلاعت هلوقو . هنبا هنأ م ىأ «هياا رظني وهو هنباىفن نم» مالساا هيلع هلوق هنهو . عطقلاو

 . ملعي ىأ (هادي تمدقا» ءرملا رظني

 هنأ ىور . ةلاجر اوناك مهنأ : اهناثو . ددعلا ةلق : اهدحأ : رومأل مهفوخ ناك هنأ معاو

 . حالسلا ةلق : اهئلاثو . ناسراف الإ مهيف ناكام

 ىلاعت هنإ مث ء هسفن رايتخاب هتيب نمجرخ امنإ سو هيلعهللا لص هنأ ىور 4( ةثلاثلا ةلأسملا)

 لعف نأ ىلع لدي اذهو (قملاب كتب نم كبر كجرخأ ) لاقف هسفن ىلإ جورخلا كلذ فاضأ

 وه اك لعفلا بجوي امهعومج نيذلاا ةيعادلاو ةردقلا ةطساوب وأ ءادتبا امإ ىلاعت هللا قلخ دبعلا

 . هيلا فيضأف . همازلإ و ىلاعت هللا مأب جورخلا كلذ لصح هنأ : هانعم ىضاقلا لاق . انلوق

 . هتقيقح ىلع مالكا لمح لصاللا و « زاجم هومتركذام نأ كنشال : انلق

 ةكوشاا تاذ ريغ نأ نودوتو مكل اهتأ نيتفئاطلا ىدحإ هللا مدعي ذإورإ ىلاعت هلوق

 لطابلا لطبيو قملا قحيل نيرفاكلا رباد عطقيو هتالكب قا ق نأ هللا ديريو مكل نوكت

 ْ (نومرجملا هرك ولو
 ءارفلا لاق . نيتفئاطلا ىدحإ نم لدب كل اهنأ رك ذا رامضاي بوصنم (ذإ) هلوق نأ معا



 ةءالا «قحلاب كتيب نم كبر كج رخأ ا » ىلاعت هلوق جنا

 لحف (نوهراكل نينمؤما نم اقيرف نإو) باوصلاو ةمكحلاب اسبلتم اج ارخإ ىأ ؛ قحلاب هانكسو

 ةريثك لاومأ اهفو ماشلانم تلبقأ شيرق ريع نأىور . مهتيهارك لاح ىف كجرخأ ىأ ؛لاحلا

 لوسر ليربج ربخأف «نورخآ ماوقأو ٠ صاعلانب ورمعو ؛ نايفسوبأ مهم اك ار نومبرأ اهعمو

 اوعمزأ الف « موقلا ةلقو « ريخلا ةرثكل ريعلا قلت مههجعأف نيملسملا ربخأف « سو هيلع هللا ىلص هللا

 ءاجنلا ءاجنلا ةكم لهأاي : ةبعكلا قوف لهجوبأ ىدانف « مهجورخ ربخ ةكم لهأ غلب ءاوجرخو

 بلطملادبعزب سانعلا تخأ تأر دقو « ادبأ اوحلفت نل ريع دم دع نإ ! لولذو بعص لك لع

 مث « لبجلانم ةرخص ذخأف ءامسلا نم لزن اكلم ناك تيأر ابحي تيأر ىنإ : امخال تلاقف ءايؤر
 : لهجوب أ لاقف . سابعلاامب ثدخ . ةرخصلا كالت نمرجح هباصأ الإ ةكم توب نم تيب قبب فام قاح

 ىفو « ريفناا هو ك٠ لهأ عيمجي لهجوبأ جرف ! ةوبنلا مهؤاسن ىعدا ىتح ةوبنلاب مطاجر ىضرتام

 ىلإ عجراف ٠ تحنو لحاسلا قيرط تذخأ ريعلا : هل ليقف ريفناا ىفالوريعلا فال رئاساا لثملا

 اقلا ىتتو روش ان كرو روزا رت ىد ديل كادر دركي ال تاو لاف: سابلاب حم

 ردبو . موقلاب ردب ىلإ ىضمثريعلا « بصيول ًادمع نإو ءانجورخ برعءلاعيمج عماستتفردبب فزاعملاو

 ىدحإ دعو هللا نإ دمحاي : لاقو ليربج لزنف « ةئسلا ىف ًاموي مهقوسل هيف عمتجت برعلا تناك
 نولوقتام»لاقف هباحصأ لسو هيلع هللا يصىنلاراشتساو « شيرق نم ريفنلا اهإو ريعلا امإ : نيتفئاطلا

 بحأ ريعلالب اولاق ؟ريفنلا مأ ميلا بحأ ريعلاف . لولذو بعص لك ىلع ةكم نم اوجرخ موقلا نإ

 ىلع تضم دق ريعلا نإ : لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجو ريغتف . ودعلا ءاقل نو انبلإ

 بضغ دنع ماقف ءودعلاعدو ريعلاب كيلع هللا لوسراي اولاقف لبقأ دق لهجوبأ اذهو رحبلا لحاس

 هب هللا كم أامىلإ ضما لاقف ةدابع نب دعس ماق مث ءانسحأف رمعو ركبوبأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 دادقملالاق مث . راصنألا نم لجر كنع فلخت امل ندع ىلإ ترسول هللاوذ . تدرأ امّيح كعماناف

 اعلاق1ا< كل: ل وقال ”تدرأ ايْنج كبت اناف ءهيرهللا كرمأ اد:ىل] نضمابهللا لوسراب .؛ورزمع نبا

 كبرو تنأ بهذا : لوقن نكلو (نودعاق انههانإ التاقف كبرو تنأ بهذا) ىنومل ليئارسإونب

 اوريس لاق مث هيلع هللا للص هللا لوسر كحضف . فرطت نيع انم تمادام نولتاقم ايكعم انإ التاّف

 : مسبضعب لاق « ردب نم هللا لومر غرف املو « مولا عراصم ىلإ رظنأ ىن اكل هللاو هللا ةكرب لع

 نآل لاق ؟ مل : ٍلسو هيلع هللا لصىنناا لاقف « حلصيال , هقاثو ىف وهو سابعلا هادانف . ريعلاب كيلع

 . كدعوام كاطعأ دقو , نيتفئاطلا ىدحإ كدعو هبا



 ١ ةيالا «قحلاب كتيب نم كبر ك كجرخأ اك» ىلاعت هلوق

 سه سد

 نينه علان 1 5 ف 95 نإ قحلاب كني نم 5200 كايا 3

ِ- 
 هس هه

 ترزملا لإ 00 امك نينامادج , قحلا ىف كنود 7 َنوهراَكَل
 م 2

 «53» نورظن 6

 كن واداجي نوهراكل نينمؤملا نم ًاقيرف نإو قلاب كتيب نم كبر كجرخأ اي ىلاعت هلوق

 (نورظني مهو توملا ىلإ نوقاسي امناك نيبتام دعب :قحلا ىف

 ا ةيآلا و

 اوركذو جارخالا اذهب ءىث هيبشتىضتقي (كبر كجرخأ ك)هلوق نأرلعا «ىلوالا ةلأملا))

 نيململا ةلقو ردب موي نيكرشملا ةرثك ىأر امل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ : لوآلا : ًاهوجو هيف
 مزهمنا املف : لانقلا ىف مهيغريل ءاذكو اذك هلف ًاريسأ رسأ نمو هبلس هلف اليتق لتق رمد لاق

 ملو « مهسفنأب كودف كموقو كباحصأ نم ةعامج نإ هللا لوسراب : ةدابع نب دعس لاق نوكرشملا

 تريطعأ ىتِف لاتغت نأ نم كيلع اوةفشأ مهنكلو مهجهم لذبب الخمالو ًانبج لاتقلا نع اورخأتي

 لافتآلا لق لافتاألا نع كنولأسي) ىلاعت هللا لزنأف ءىث ريغب نيملسملانم قلخقب مهل هتيمسام ءالؤه

 ةيهاركلا نم ءىثمهضعب سفن و بلطلا نع نول لا كسدأف  ءاشيام ايف عنصي (لوسرلاو هلل
 ىلع ةلتاقملا كلتل نيهراك اوناكردب موي لاتقلا ىلإ ٍلسو هيلع هللا للص لوسرلا جرخ نيح ًاضيأو

 اوضر مهنأ ريدقتلا ناك (لوسرلاو هلل لافناألا لق) ىلاعت لاق الف ؛ ةيهاركلا كلت ةلاح حرشنسام

 اوناكنإو لاَثقلا لإ قلاب كتي نم كبر كجرخأ م هل نيهراكا 4 لافناللا ىف محلا اذ

 محلا تبث ريدقتلا نوكي كب نأ : ىناثلا .انه ةروكذملا هوجولا .رسحأ هجولا اذهو هل نيهراك

 : كلاثلا . هوهرك نإو لاتقلا ىلإ كجارخاب هللا كح تبث 17 دك نإ و1 هنل لاهل نأ

 هللا كح نأ 5 « قح نينمؤم مهنوكب ب محلا نأ : ريدقتلا ناك (اقح 0 أ) لاق ْ

 هلوقوهو « هدعب امب قاعتم «فاكلا» ىتاسكلا لاق : عبارلا . 1 لاتقلل كتيب زم كجانرخأب

 كل ذكن ينم ملا نم قي رفد رك لع (قالاب كتيب ا كجرخأ ) ريدقتلاو (قحلاف كنولداجب)

 . ملعأ هللاو . هيف كنولداحيو لاتقاا نوهركي مه

 هنرجه عضوم اهمال ء اهسفن ةنيدملا وأ ةنيدملاب هتبب ديري (كنتدي نم) هلوق 6 ةيناثلا ةلألا)



 ةيالا«مهبر دنع تاجردرحل اقح نونمؤملامث كئلو أد ىلاعتل 9 ك0

 اذهلف « ةفلتخمو ةريثك ةنجلا ىف ةلصاخلا تاداعسلا بتارمو : توملا 0 اة

 (ممر دنع 10 مل) لاق ىن

 هناف « اهنع هنامرحو لضافلل ةيلاعلا تاجردلا لوصح ىلع اذإ لوضفملا نأ سيلأ : ليق ن

 ؟ امبرك اقزر باوثلا نوكب لخم كلذو . هشيع صغخنتيو ؛ هبلق 1 ١

 يار دمع ل رمل ةعدم هر ةضاخلا هتداعس قدح او لك .قازدتما نأ[: ناوملا و

 . مسالاب الإ ايندلا لاوحأ بسانتال ةرخآلا لاوحأف ةلخجلابو

 عبارلاو ثلاثلا مكملا

 ميركلاقزرلانمو مهتائيس نعهللازواجتي نأ ةرفغملانم دارملا (ميرك قذرو ةرفغمو)هلوقنإ

 ةمياد ةصلاخ عفانملا كلت نوك ىلإ ةراشإ وهف اميرك اقزر هنوك امأ : نوملكتملا لاق . ةنجلا ميعن

 ةرفغملا نم دارملا : نوفراعلا لاقو . باوثلا دح وه كلذ عومجو « ريظعتلاو مارك آلاب ةنورق»

 ببسب ةلصاحلا راونالا ميركلا قزرلا نمو « هللا ريغب لاختشالا ببسب ةلداحلا تادلظلا ةلازإ

 دمحبام لكل عماج مسا مجركلا : ةغللا لهأ لاق : ىدحاولا لاق . هتبحمو هللا ةفرعم ىف قارغتسالا

 فوصوم نآرقلاو ميرك هنأ فوصوم ىلاعت هللاو « هيلا جاتحيامف دومحما ميركلاو + قاطشسإلاو

 الخدم مكلخديو) لاقو (ميرك جوز لك نم) لاقو (ميرك باتك ىلإ قلأىإ) ىلاعتلاق . محرك هنأب
 ماشه لاقو . نسحلا لضافلا فيرشلا وه ميركلا قزرلاف (اميرك الوق امهل لقو)لاقو (امبرك

 م كل فاو . شيلا ءاهو تراشملاو 17 آملا ذدبدل نم ةنملا ف مهل هللا دعأ ام ىنعي : ةورع نبا

 رك نا كلا اهلا ؟دادقو . ةناجلا كاذللا نم لك | ةناح وزلا تاذللا نأ نين نأ انهه

 ةفرعم ىهو ةيناحورلا تاذللا وه ميركلا قزرلا نأ رهظي اذه دنعو ةريثك عضاوم ىف باتكلا

 : هتيدوبع ىف قارغتسالاو هتسحو هللأ

 نم ةاجنلاب هيلع مركححم ةسذلا روماألاب فوصوملا نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ : لئاق لاق ناذ

 لطاب كلذو ةسنلا هذه ىوسامف دبعلا لع فيلكتال نأ ىضتقي كلذو ؛ باوثلاب زوفلابو باقعلا

 50 الانام جحلاو موصلا نم دبال هنال « نيملسملاعامجاب

 مهتداز هتابآ مهلع تيلت اذإو مهبولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا) هلوقب أدب ىلاعت هنإ : انلق

 نم صخ ىللاعت هنأ الإ ؛ نيمالكلا نيذه تحت لخاد فيلاكتلا عيمجو (نولكوت, ممر ىلعو اناميإ

 ًايبنت « نيبعتلا ىلع ةاكرلاو ةالصلا ةرهاظلا لامعألا نهو : نييعتلا ىلع ركذلاب لكوتلا ةنطابلا تافصلا

 , ةاكرلاو ةالصلا ؛ ةرهاظلا لامعأإلا فرشأو لكوتلا ؛ ةنطابلا لاوحألا فرشأ نأ ىلع



 ”١ ةيآلا «مهبردنع  تاجردملل ًاقحنونمؤملا م كتلو أر ىلاعت هلوق

 ما ود د ةملكاا هذه ةكربب لصحب ىَح هللا ىلإ رومان ضن وفت ىلع ةلادإ١ ةملكلا هذه د لوألا 5

 وهو هللاباتك ىف هيوقيام مط اة 2 همك هذه ورك فلقلا نم ةعامج نأ 3 نماثلا 9 نامالا

 دوجو ىلع لدي كلذو « هنكح ىفو هللا ٍلع ىف نونمؤملا مثو (اقح نونمؤملا مه كتل وأ) ىلاعت هلوق

 هلعجب ىجح هللأ ءاش كا لوقت نموا كلذك نونوكيال عمج دوجو ىلعو « نينمؤم نونوكي عمج

 هذه ك5 ووصل اذنأ ”ناولتاعلا اع: اا مسقلا نم ال لوألا مسقلا نم ةملكلا هذه كرنب هلأ

 كرحتم انأ : لوقي نأ زوجي كرحتملا نأ : لوألا : هوجوب محلوق ةم ىلع اوجتحا دقف ةملكلا

 بجو انهه اذكف :دعاقلاو مئاقلا ف لوقلا اذكو « هللا ءاش نإ كرحتم انأ لوقي نأ زو< الو

 نع مسجلا جورخ نأ امو ؛ هللا ءاش نإ نمؤم انأ : لوقي نأ زوحي الو ؛ انمؤم نمؤملا نوكي نأ

 لامتحا كلذككف هب ةكرملا مايق لاح اكرحتم هنوكب هيلع مكحلا نم عنمي ال لبقتسملا ىف اكرحتم د

 مث كئلوأ) لاق ىلاعت هنأ : ىتاثلا . لالا ىف انمؤم هنوك ىف حدقيال , لبقتسملا ىف نامبالا لاوز

 كشلا بجوي هللا ءاش نإ هلوق ناكف اح نينم م مهنوكب مهيلع ىلاعت مكحدقف (اقح نونمؤملا

 . زوحيال كلذو لوصحلاب هيلع هللا عطق |مف

 ءاكرحتمهنوكب هفصونيدو 08 انمٌؤَم 55 ناسنالا فد ونسب قرفلا نأ - لوألا نع كاودلاَو

 ىلاعت هنأ ىناثلا نعو . عمجا رذعتي قرفلا لوصح دنعو ؛ اهانركذىتلا ةريثكلا هوجولا نم لصاح

 كنشلاو . هيف كوكشم طرشلاكلذو ء امح نينمؤم مهنوكب ةروكذملا تافصلاب نيفودوملا ىلع مح

 . ملعأ هللاو . انبهذمنيع ىوقي اذهف . طورتملاف كشلا بجوي طرشلا ىف

 ىناثلا مكحملا
 (مهير دنع تاجرد م ل)ىلاعتهلوق ةسنخلا تافصلاب نيفوصودلل ىلاعت هلل اهتبثأ ىلا ماكحالا نم

 . ضعب نم ىلعأ اهضعب بتارم ممل : ىنعملاو
 :ةيناحورلا لاو>الاو ةيبلقلا تافصلاىه : لوآألا ةثالثاا : نامسق ةروكذملا تافصلا نأ ملعاو

 كشالو . قالخالاو ةرهاظلالامعالا امهناتريخالاناتنثالاو.لكوتلاو صالخالاو فولاىهو

 نأ كشالو . ةيحلالاف راعملاب هريوتت فو . باقلا ةيفصت ىف تاريثأت قالخالا و :لامعاللا ةذحل نأ

 تاجرد امل لامعاللاو قالخاللا هذه تناكابلف 2 دضلا»و ىوقأ راثألا تناك قفا ناك املاك رثؤملا

 )م مل هلوق نمد دارملا وه كلذو 5 ققالرفو تاجرد امل ًاضيأ كفاك 0 كك

 ِتاداعسلا بتارم نأ تبثف . لاوحأألا هذه رادقمب ٍردقم أضيأ ةنجلا ىف لصاحلا تاوثلاو (معر

 هع كارم



 ةيآلا«مهمر دنع تاجرد مهل ًاقح نونمؤملامه كئلوأ د ىلاعتهلوق 2019#

 ىهو« ةلنلا:تافطلاب انوصوم ناكاذإ الإ انمّوم نوكبال لجترلا نأ ةيآللا هذه ىف ركذ ىلاعت هنأ

 هللا هجول ةاكرلاو ةالصلاب ناينالاو « هللا لعلكوتلاو « هللا نيد ف صالخالاو « هللا نم فوخلا

 هاك اناا قب ودل نيونمزلا اينعإراةللوقب وهوا« رصخلا لع لدا ةيآلا لوأ ف .ركذ . ىلاعت

 ةيآلا هذه تلد ايلف ء رصحلا ديفي اضيأ اذهو (ًاقح نونمؤملا مث كئلوأ) هلوق ةيآلا رخآ ىف ركذو

 ناك مرجال ؛ سنا تافصلا هذه لوصح هسفن ىلع عطقلا هنكمال ناسنالا نإ 7 ؛ ىنعملا اذه ىلع

 طاح الأ: لاقترءأثنأ نمومأ: [كاقو” لحلار لال, نشتحلا نأ ىو .! هللا ءاش.قإ :!لوقي نأ ىلوأآلا

 انأف ء رخآلا: مويلاو .هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نامبالا نع ىلأست تنك ناف « نانامإ

 هتلاوف (ممواق تلجو هللا ركحذ اذإ نيذلا نونمؤملا امنإ) هلوق نع ىناأست 50 كلل نعوم

 ةنجلا لهأنم ناك: انمؤم ناك نملك نأ ىلع لد مظعلا نآ رقلانأ : ثلاثلا ؟ المأ انأ مهنمأ ىردأال

 نع لعن ورب 1 لقت, نلكتم هيلا ل يفسلال :كلذزوز .ةنملا لهأ ىف هنوك كب عطقلا بجوب  انمؤم 0 عطقلاف

 .ه ل تضنباقما د عق, ةنلطاب لهأ قم هنأسيفي 08 اق قلاب نمو هنأمعز نول لاق هنأ ىروثلا

 :'نمؤم هنأب عطقلا ىلإ ليبسال كإذكف ٠ ةنجلا لهأ نم هنأب عطقلا ىلإ ليبسال اي هنأ دوصقملاو

 نوكي امنإ لجرلاف اذه ىلعو . ةفرعملا نعو بلقلاب قيدصتلا نع ةرابع نامبالا نأ : عبارلا

 قا ةارضاج :يلقلا :قاةلصاخ-ةفرعملا منهو (قيدصتلا اذه روك امي دنع: ةقّقحلا ىف انهؤم

 سفن ىف امأ « هللا كح بسحب انمؤم نوكي امنإ وهف : ىنعملا اذه لاوز دنع امأف ؛ رطاخلا

 ل4 ىاآللا

 ناميالا ىمسم ةمادتسا ىلإ ًادئاع هللا ءاش نإ هلوقب دارملا نوكب نأ دعبي مل اذه تفرع اذإ

 تاجا لقمع لا زاذهزز دع ةانعو لروهذ كاوصح ريغ نم انمادادبأ| ةانعم راضحتساو

 طرتشلا اذهو « نام الا للع ةافاوم ال وصح لاخلا ىفانمْوم هنوك طرش : نولوي ةافاوملا باحصأ نأ

 نسح ببسلا اذهلف .: لوهجم لوهجلا لع فوقوملاو ءالوهجب نووكت و, ترا دنعاإللا لصحال

 تالا ترلل ع هز ا نإ يجون :!كاوش نأ ساشا هللا ءاش نإ نم وم نأ : لاقيبنأ

 اا دعت, تأ الإ( لابللا ق4 ناك فإرو لجخرلا نافاوةقاعلاو ةمتاخلا ىلإ ءانثتسالا اذه قرص

 نم دوصقملا ناكف ء الصأ ةدئاف لصحت لو ؛ همدعك هدوجو ناك ؛ ةبقاعلا ىف نامبالا كلذ قبال

 ىرتالأ , عطقلاو مزجلا] وص> ىفانيال ةملكلا هذهركذ نأ : عباسلا . ىنعملا اذه ءانثتسالا اذهركذ

 وهو (نينمآ هللا ءاش نإ مارحلا دجسملا ناخدتل قحلاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل) لاق ىلاعت هنأ

 اذكف « ىنعملا اذه « هدانعل هنم املعت كلذ ك3 اهم] ىلاعت هنأ تدثف'. تررلاو كنقلا نغهْزتُم ىلاغت



 ١١١ ةيآلاءمهبر دنع تاجرد مل اقح نونمؤملا# كتلوأ» ىلاعتهلوث
 مكربخأ : ريدقتلا : ءارفلا لاق : لوآلا : اهوجو (ًاقح) باصتنا ىف اوركذ 4ةيناثثا ةلأسملا)

 نإ ؟ ةيرؤكتس لاق ىذا را( انج نورفاكتلا مه كتئاوأ) هلوق هريظنو , ًاقح ًارابخا ىأ : ًاقح كلذ

 ثلاثلا . اقدص ًاقح ناكمولعف ىذلا نإو : ريدقتلاو « مالكلا هيلع لذي فوذحملعفل دك هردصم

 هام كاد ح1 تركوللا مه كنئلوأ : ريدقتلا . جاجزلا لاق

 زوجي له هنأ ىف اوفلتخاو « نمؤم انأ لوقي نأ نمؤيلل زوجي هنأ لع اوةفتا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 نمؤمانأ : لجرلا لوقي نأ ىلو الا : ىعفاشلا باحصأ لاقف ؟ المأ ًاقح نمؤم انأ لوقي نأ لجرلل

 لاوس نأ :ىلاواللا !:تتلا هعجر ةنفلتخ >ىآ] :يلاخكأ «للاة ذو اقحي نم ةميانأ .كيوش اذلو اضاع أ

 مم انأ :لوقي هنإ اولاق ناذلاأامأ ءكهتلا ءاشأ نإ :نمومنانأ !::لاوعت نأ زوج الا“ اح ىذ عمان

 : ناماقم هيف مهلف « هللا ءاش نإ

 . ناميالا لوصح ىف كشلا لوصح لجال كلذ نوكي نأ (لوالا ماقملاإ)

 دنع نامبالا نأ : هريرقتف ؛لوالا ماقملا امأ . كلذك رمالا نوكي ال نأ (ىناثلا ماقملا)

 ناسنالا نوك نأ كش الو . لمعلاو رارقالاو داقتعالا عومم نع ةرابع هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 لوصح ىف كشلا بجوب ةيهاملاا ءازجأ دحأ ىف كشلاو ؛ هيف كوكشم رمأ ةحلاضلا لامعأللاب انآ

 لوصح.ىف اك اش ناك امل. هنأ الإ « رارقالا وداقتعالا ل وصح امزاج ناك نإو ناسنالاف ؛ ةيهاملا كلت

 الق لا هع ةفيسح لأ ةن امآر "+ نانفاالا لوط قراكاش هنزك بجي رذفلا اذا
 كشلا نم ملي مل« ناميالا ىمسم نع اجراخ لمعلا ناكو « لوقلاو داقتعالل امما نامبالا ناك

 رومأللا عومج نع ةرابع نامبالا نإ لاق نه نأ تبثف . ناالا ىف كنشلا لامعألا لوصح ىف

 كل جراخ لمعلا لاق نمو ؛ نامالا ق كلا عوقو همزلي ةثالثلا

 نأ وهو :ىناثلا ماقملا امأو . طقف ظفللا ىف الإ سيل فالخلا نأ رهظ اذه دنعو «نامالا نع

 لجارلا نوك نأ : كوالا“: ؤوجاو هثقا# كتغاا لجل نشل هتلا "ناش نإ اةىءائم انآ كلل ل5 نإ:

 مظعأب هسفن مدم هنأاكف « نموه انأ لاق اذاف « هلاوحأو هتوعن فرعأو ةتافص فرثشأ انمؤم

 . بجعلالاوزو باقلا ف را كنالا لوصحل ايي اذهريصيل هللا ءاشنإ : لوةي نأ بجوف . متادملا

 مالسلا هيلع ميهاربال اعابتا لاق . كناميإ ىف ىنثتست مل : ةداتقل لاق : هللا همحر ةقينح ابأ نأ ىور

 هب تيدتقا اله : هللا هحر ةفينح وبأ لاف (نيدلا موي ىتئيطخ ىلرذغي نأ عمطأ ىذلاو) هلوق ىف

 لاق (ىلب) لاق نأدعب هنإ : لوقيو « بيحب نأ ةداتقل ناك : لوقأو (ىب لاق نمؤت ملوأ) هلوق ىف

 : ىتاثلا هللا ءاش نإ:لوق نم دبال هنأ لع لدي اذهؤ « ةنينأهطلا.ذيزم:باطف. (ىلق نئفطيل نكلو)

 » -1١72فحر  و١«



 ةيآلا «نوقفني متانقزراممو ةالصلا نوميقي نيذلا» ىلاعت هلوق 20٠

 «رارقالاو داقتعالا ف لصاح ماودلا مدعو ماودلاب توافتلا هك امال 1ظفمخل تكلا اذكرو

 . ملعأ هللاو ؛ نامبالا ىف توافتلا لوصح ىف كي ردق |١ اذهو

 تايآلا كلتنأب رعشم هرهاظ (انامإ مهتداز هتايآ مهيلع تيلت اذإو) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا

 بجوتال تايآلا كلت سفن نآل ؛كلذك مالا سيلو « نام الا ىف ةدايزلا لوصحوف ةرثؤملاىه

 ةدايز بجوت تايآآلا كلت ةفرعم وأ تايآآلا كلت عامس وه بجوملاف دبالو ناكنإ لب « ةدايزلا

 . ملعأ هللاو قيدصتلاو ةفرعملا ىف

 اونركب نآَنيِمّوللا ةفحنأ معاو (نولك ود ل ىلاعت هلوق ني :مؤملل ( ةثلاثلا ةفصلا )

 لوقك مهلوق نوكي ال نأو « هلوسرو هللا قدص اولوةي نأو :امديع ٠١ هدعو قا ىدصلاب 0

 مهنأ : هانعمو ءرصحلا ديفي مالكلا اذه : لوقن مث (ارورغ الإ هلوسرو هللا اندعو ام) نيقفانملا

 ريصي ثيحب ناسنالانأ : ىهو « ةفيرش ةجردو ةيلاع ةبترمةلاحلا هذهو ؛ مهر ىلع الإ نواكوتيال

 . هللأ ىلع الإ روما نم 0 ُّى دامتعا هل قبال

 : ىه ىلوألا ةبترملا ناف , بيترتلا تاهج نسحأ ىلع ةبترم ةثالثلا تافصلا هذه نأ ملعاو
 . هللأ اقع 5 نم لجولا

 . هلل فيلاكتلا تاماقك دايقنالا ىه «ةيناثلا ةبترملاور)

 لب « هللا لضف ىلع ةيلكلاب داتع لاو . هلل ىو اع ةيلكلاب عاطقنالا ىه «ةثلاثلا ةبترملاو)

 . ىلاعت هللا ىوس امع .ةيلكلاب ىنغلا

 نأ معاو (نوقفتي مهانقزر امو ةالصلا نوميقي نيذلا) هلوق «ةسماخلاو ةعبارلا ةفصلاوإل

 رهاظلالاو>أ ةياعر ىلإ اهنملقتنا مث « نطاوبلاو بولقلا ىف ةربتعملاوحأ ةمدقتملا ةثالثلا بتارملا

 . هللا ةاضرم ىف لاملا لذيو « ةالصلا ف سفنلا لذب اهسئروءر هاظلا ىف ةريتعملا تاعاطلا مانو

 «رطانقلاو دجاسملا ل عقافنالاو 2 داهجلاىف قافنالاو « تالصلاو تاقدصلاو تاوكزلا هيف لخديو

 نم قافنالا زوحيال هنأ ىلع ةمآلا تعمجأو ؛ هللا هقزرام قفني نم حدم ىلاعت هنإ : ةلزتعملا تلاق

 . ارارم مالكلا اذه ركذ قبس دقو : اقزر نوكيال مارحلا نأ ىلع لدي كلذو « مارحلا

 : لوألا : ةنالث [رومأ اع نفاوصوملل تبث: سما تافصلا هذهرت د امل لاعت هللا لأ معاو

 : لئاسم هيفو (ًاقح نونمؤملا مه كئلوأ) هلوق

 أ (قاونم وما مه) هلوقب : امهدحأ : نالوق هيف . لصتتي اذامب (ًاتح) هلوق «ىلوألا ةلأسملا)

 لاق و أدتبا مث (نونهؤملا مه كتلوأ) هلوق دنع مالكلا مت هنأ : ىناثلاو . ةقيقحلاب نونهؤملا مه

 (تاجرد ِ اقح)



 ١ ةيالا ءمهمولق تلجو هللأ 0 اذإ نيذلا كومو ايام

 مرجلا نال ؛كلذكم الاف لئالدلا ةرثكب بسب توافتلا لوصحامأو « لاحم ةوقلا بس تبسي !لكالذلا

 رثالدلا عامتجا دنعىوقأ ريصي نأ عنتميف ضيقنلانم اعنام ناكن ا ؛ دحاولا ليلدلا ببب لصاحلا
 لب ةمولعم ةجيتتلا نكت ملو ةراما ناك لب ؛ اليلد نكي مل ضيقنلا نم عنام ريغ ناك ناو . ةريثكلا

 :ةفطض راما ادن كش[

 ضعب نال كلذو . ماودلا مدعو ماودلا ةدايزلا هذه نم دارملا : لاقي نأ نكمي هنأ ملعاو

 كلتل اموادم نوكي نم مهنمو ؛ ةدحاو ةظحل الإ لولدملاو ليلدلل ارضحتسم نوكيال نيلدتسملا

 . ةدايزلا نف دارملاوهو «ةتوافتم بتازرَمو ء.ةفاتخما طاسوأ نيفرظلا نيانه نيبو ةلاخلا

 تناك املو ؛ هللادنعنم مهلعىلءام لكب نوقدصي مهنأ قيدصتلا ةدايز نم (ىناثلا هجولاورل

 نوديزب اوناك فيلكت لك ثودح دنعف ؛ ةبقاعتم سو هيلع هللا هي صلوسرلانمز ىف ةيلاوتم فيلاكتلا

 قيدصت نم رثك أ هل هقيدصت ناك نيئيش ىف اناسنإ قدص نم نأ مولعملا نمو « ارارقإو اقيدصت

 ةيآ اوعمسايلك مهنأ : هانعم (اناميإ مهتداز هتايآ مهيلع تيلت اذإو) هلوقو . دحاو .ىث ىف هقدص نم

 :ثلاث هجو ةيآلا ىفو ءقيدصتلاو نراالا ىف ةدابز كلذ ناكف ديدج رارقاب اوتأ ةديدج

 سدرك اذه و تاقراتعاو هللا ةكح راثآ ةطلا وز كفارغت انع] 7ةتكحاو هللا ةزام كك نأ هلل

 ىف ةمكح بلط ىلإ هنملقتتا « رخآ ءىث قيلخت ىف هللا ةمكح راثآ ىلع ناسنالا لقع فقو ابلكو ؛ هل

 تناك 113 لك و: فازشأو ام الغ ىرخأ ةئوم لإ ةنارع نم للفم دعف رح داو قل

 . ةفرعملاو فشكلاو ىلجتلا بتارمل ةياهنال مرجال ءاحل ةياهنال بتارملا هذه

 :اولاق نيذلا امأ ؟ المأ ناصقنلاو ةدايزلا لبقي له ناميالا نأ ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملا)

 نأ : لوألا : نيههجونم ةبالاهذماوجتحادقف ؛لمعلاو رارقالا و داقتعالاعومج نع ةرابعزامالا

 ةفرعملا نع ةرابع ناميالا ناك ولو « ةدايزلا لبقي ناميالا نأ ىلع لدي (اناميإ مهتداز) هلوق

 اهب نيفوصوملا ىف : لاق .ةسنل اروماألا هذه ركذ امل للاتت هنأ : ىاتلاو . ةدايرلا لف امل |

 ىورو . ناميالا ىمسميف لخاد لاصخلا كلت لك نأ ىلع لدي كلذو (اقح نونمؤملا مث كئاوأ)

 ةداهش اهالعأ ةبعش نوعبسو عضب ناميالا» لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىبأ نع

 هذه اؤجتحاو «ناميالا نم:ةبعش ءابحلاو « قيرطلا نع ىذأألا ةطامإ اهاندأو « هللا الإ هلإال نأ

 ناميالا نأ ىف ةحيرص ةيآلا نآل : اولاق ٠ ةثالثلا ناكرالا عومب نع ةرابع ناميالا نأ ىلع ةبآلا

 عومج نع ةرابع نامالا نوكي نأ بجوف : توافتلانالبقيال رارقالاو ةفرعملاو . ةدايزلا لبقي

 .نامبالا ف توافتلا رهظي لمعلا ىف توافتلا لوخد ببسب نأ ىت> ؛لمعلاو داقتعالاو رارقالا



 ةيالا«مهمولاف تلجو هللاركذ اذإ نيذلا نونمؤملا امإ»ىلاعت هلوق 4

 « هفاخو هيام ىنغلا كلملا دنع رضح اذا جاتحناو .' هيلا نوجاتحف تادوجوملا نم هآوسامو

 كلت كلر هز اجل ركز 12 اع يركب ةللعأ درعا لب" ثاقعلا نم ةيملا "كلت سلو

 1 1 لا

 د2 نيا لحال كردن "لوألا مسقلا لجولا نه دارملا ناك نا : لوقنف اذه تفرع اذا

 هذه نم دوصقملا نأال . عضوملا اذهب قئاللا وه اذهو . هلا كا و اا اك

 لجولانم دارملا ناك نإ امأو : لافن الا ةءسق ىف لوسرلاةعاطو هللا ةعاط ردب باتأ مازلا ةبآلا

 . رامخالاىلا ةيآلا ىف ةجاحالو ؛ هللاركذ درجم نم مزال كلذف ؛ ىناثاا مسقلا

 نئمطتو اونمآ نيذلا) ىرخأ ةبآ ىف لاقو (ممولق تلجو) انهه لاق ىلاعت هنإ : ليق ناف

 (هللاركذىلا مهمواقو مهدولج نيلت مث) ىرخأ ةيآ ىف لاق اضيأ و ؟امهنيب عملا فيكف (هللاركذب مهمولق

 01 «ديحوتلا ةفرعمب ردصلا حرشو « نيقيلا جا كلث نع نوكي امإ نانئمطالا : انلق

 « ةدحاو ةيآ ىف اعمتجانافصولاناذه : لون لب.« نيتل 0 هر ا ا

 ىنعملاو(هللاركذ ىلإ ممولقو مهدولجنيلت مث مهر نومشخي نيذلا دولجهنم رعشفت) ىلاعت هلوق هو

 . هللا باوث ءاجر دنع مهولقو مهدولج نيات مث هللا باذع فوخ نم دولجلا رعشقت

 تلزنأام اذإو) هلوةكوهو (اناميإ ممتداز هتابآ مد اذإو)ىلاعت هلوق «ةيناثلا ةفصلا ١

 : لئاسم هيف م < (انامإ هذه هتداز 3 لوي نم مهنف ةروس

 : نيهجو ىلع قيدصتلا وه ىذلا نام لا ةدايز (لوألا ةلأسملا)

 نملكنأ : هللا همر ىدحاولا هاكحام ىلع ملعلا لهأ ةماع هيلع ىذلاوهو (لوآلا هج را

 ارنا لتالبدلا ةرثك هلاوصخ داعب ناآإل ان ان21 ديزأ ؛ ناك,ىروقأ و 655 هدنع لئالدلا “تك

 لهأ نامياب ركب بأ ناميإ نزو ول» ماللاهيلع هلوقب ةراشالا هيلاو ؛ نيقيلا ىوقيو كك 3

 ىوقأ هتلاب هتفرعم نأ ديري «حجرل ضرأللا

 «لطابفليلدلاةوقامأ. لئالدلا ةرثك وأ ل يلدلا ةوقامإ : ةدايزلاهذهنمدارملا : لوقي نأ ل ئاقلو

 امزجابم امورجم نوكي نأ امإ تامدقملا كلتو «تامدقمنم ةلاحال بكس وهف ليلد لك نال كلذو

 نوك عنتما ؛ تامدقملالك ىف الصاح ضيقنلا نم عناملا مزجلا ناكناف نوكيالوأ ضيقتنلا نم اعئام

 توافتلا لبقيال ضيقنلا نم عناملا مزجلا نآل « ريسفتا اذه ىلع ضعب نم ىوقأ لئالدلا لضعب

 لبءاليلد نوكيال كلذف ضعبلا ىف وأ لكلا ىف مإ لصاح ريغ ضيقنلا نم عناملا مزجلا ناكنإ ادأو

 ىف توافتلا لوصح نأ انركذ امب تبثف ؛ انظ لب املع نوكت ال اهنم ةلصاخلا ةحيننلاو « ةرامإ



 مازل ةيالا«مهمولق تاجو هتلاركذ اذإ نيذلا نونموملاامتإ» ىلاعةهلوق

 0 تت اَذِإَ ع تآجَوهللَ 0 اَدِإ ! ني نونم وَما 5
 6هرثسو ع يني اسرع © نكس سرس ةرثو سس

 ماقدر امو ةالصلا ٌنوميِقي ندا «درك يكس هكا

 ماع مه سا 0 هنتر ١76 ملا 0 0 5 هرم ما

 ةرفجم ورامي للعرب م مه َكتلوُأ » َنوُقفَن

 مثلا واو ع

 كني ميك قذدد

 كاعد ىذلا نامالا نأ دارلاو (نينمؤ» متنك نإ) لاقف ديك أتاا اذه ىف غلاب مث (هلوسرو هللا

 نمجتحاو ؛ امنع جورخلا اورذحاف . ةعاطاا هذه مازتلاب الإ هلوصح متيال هيف متبغرو هيلا لوسرلا

 دع ءىشلا لع نإ ةملكب قاعملا نأ هريرقتو :ةيآلا هذبب نامبالا لاوز بجوب ةعاطلا كرت : لاق

 مدع دنع نامبالا مدع مزايف (نإ) ةملكب ةعاطلا لع قلعم نامبالا انههو « ءىثلا كلذ مدع دنع

 . ملعأ هتلاو (هنع نوهنتام رئابك اوبفتحجت نإ) ىلاعت هلوق ىف روكذم ةلأملا هذه مامتوةعاطلا

 مهتداز ةثايآ مهيلع تيلت اذإو مه.ولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا نونمؤملا امنإ إل ىلاعت هلوق

 ًاقح نونمؤملا مث كئلوأ نوقفني مهانقزر امو ةالصلا نوميقي نيذلا نولكوتي مهمر ىلعو ًانامإ

 عرك قزرو ةرفغمو ممر دنع تاجرد 3

 نامالا نوك كلذ ىضنقاو (َنيْنمٌوَ منك نإءلاوتشلو هناك ط] الافات لافت هنأ ملعا

 دعا لصحبال ناميالا نأن يبو ؛ ليصفتو حرش ديزم ةيآلا هذه كلذ حرش ةعاطلل امزلتسم

 نامالا نأ ىلع لدت ةبآلا هذه نأ ملعاو . ةيآلا (نونمؤملا امتإ) لاقف تاعاطلا هذه لوصح

 ىدحاولالاق (ممولق تئجو هتلاركذ اذإ نيذلا) هلوق : لوآلا : ةسوتر ومآ ل وصح دنعالا لصقل

 : رعاشلا لاق . فاخ اذا لجوأو ؛ لجو وهف ءالجو لجاوي لجو :لاقي

 كاوأ : ةيبملا ىدهتتا ءاذإأ : لع الل قرار ذا اك

 هنه عشقت )/ىلاثت هلوق:هريظن وا« هتلا'نم اغتاخ ناك اذا انماَوم, توك ءالع] نموملا نأ دارللز

 ىف مث نيذلا) هلوقو (نوهفشم ممر ةيشخ نم مث نيذلاو) هلوقو (ممر دوشخي نيذلا دولاج

 ةمظعلا فوخو « باقعلا فوخ : نيمسق لع فوخلا : قئاقحلا باحصأ لاقو (نوعشاخ مهتالص

 دحأ بلق نع لوز.الوهف ةمظعلاو لالجلا فوخ امأو . ةاصعلل وهف باقعلا فوخ امأ .لالجلاو

 تادوج و ملا لكن ع هتاذلىنغ ىلاعت هنأال كلذو ؛ السرم ًايبنوأ ابرقم اكلم ناكءاوس « نيقولخملا نم



 ةيآلا «نينمؤم متنك نإ هلولسرو هللا ازعيطأ وو ىلاعت هلؤق ١0

 ىلع اهضعب حيجرت ىلع ليلد اهيف سيلو « ةيآلا هلمتحت هوجولا هذه لكو : ىضاقلا لاق «هذخن ىل راص

 اهنم دحاو لكنأ اكو « لمت<«لكلاف الاو ؛ هب ىضقنيعتلا لع لديام رابخالا ىف مص نأو . ضعب

 هيلع هلام كلذب دارملا نوكي نأ برقالاو « اهنيب ضقانتال هناف ةزئاج عيمجا ةدارا كلذ كف « زئاج

 دابجلا ىلع ًاضيرحت هل غوسي هنآل ,اطوصحدعبو الوصحلبق ةمينغاا ةلمج نم هريغ لفني نأ مالسأا

 وأ . ةعجرلا دنعوأ . برا ىفغلابيل . ةبراحلا ءادتبا ىف ًادحاو لفني ناكامو>:ك سوفنال ةيوقتو

 صتخي مالسلا هيلع ناك ىذلا سنا نم هلفنيو . نيرضاحلا ضعبل خضري وأ ؛ لتاقلابلس هيطعي
 ناكام ىلع دئازلا ىمالا دارا (لوسرلاو هلل لافنآلا لق) هلوق كنوكيف ريدقتللا اذه ىلعو . هب

 : نيدهاجملا اقتحتم

 : ناثح هيفف (لوسرلاو هلل لافنألا لق ىلاعت هلوق امأ

 هيضتقتام ىلع اهتمسقب هللا هرمأيل وسرلاو هللاب صتخم اهمكح نأ هنم دارملا (لوآلا ثحبلاإ)

 نوكأ ىأر لإ اضم [مسق قروعالل] سلا هيك

 كلذوءلوسرالوهسمخ هللناف هلوقب ةبخونماهنإ:ىدسلاو ةمركعو دهاجم لاق (ىناثلا ثحبلاإ)

 سنخلاتايآبهللا اهخسنف ؛ لوسرلل اهلك مانغلا نوكسن نأىضتتقي (لوسرلاوهلل لافنألا لق) هلوق نآل

 لافناآلا لق) هلوق نأ : لوألا : هوجو نم هنع بيجأو « تاباورلا ضعب ىف سابع نبا لوق وهو

 هنإ مث ءاخوسنم ريصينأ نكي الف قاب ىنعملا اذهو.لوسرلاوهلل اهيف مكحلا نأ هانعم (لوسرلاو هلل

 هي كرك لع لت ب 201 2ي] نأ : ىاثلا .. نماعلا اكلف اهيساخأ ةعبرأ ناوكب نأب كح ىلاعت

 ضعبل مالسلاه يلع لوسرلا هلفزاسمإ و.بلسلاب لب , مئانغلابال ةرسفمانهه لافنالا و , نيمتاغلل اكلم

 . حلاصملا نم ةحلصمل سانلا

 . ناثحب هيفو ( منيب تاذ اوحلضأو هللا اوةتافإ) ىلاعت لاق م

 ةعزانملا اوكحرتاو . هللا ةيصعمىلع اومدقت الو هّللا باَمع اوقتاف هانعم «لوآلا ثحبلا)
 . سو هيلع هللا لص هللا لوسر هب كح امب اوضراو . لاو>ألا هذه ببسب ةمصاخماو

 املوءلاوقالانم مكنيب تاذ اوحلصأو ىأ (مكنيب تاذ اوحلصأو) هلوق ىف (ىناثلا ثحبلال
 | ردصأ|ف ةرمصم تناك مل رارساللا نأ اك ؛ نيبلا تاد امل لبق.« نيبلا ف ةعقاو لاوقالا تناك
 . رودصلا تاذ امل ليق

 لوسرلا مكح ةفلاخ نع مثاهن ىلاعتهنأ ىنعملاو (نينمؤ» منك نإ هلوسرودهللا اوعيطأو )ل لاق
 اوعيطأو) هلوقب لوسرلا ةعاطإ مهم نأب كلذ دك أ مث (كنيب تاذ اوحلصأو هللا اوةتاف) هلوقب



 اوه  ةيآلا «لوسرلاو هت لافنآلالق لافتا نع كنولأسي» ىلاعت هلوق

 قعيلع ردب موي هومنغام مسق ملسو هيلع هللا لص هنأ :ءاه دار هوجو ةيفف (لوالا امأ)

 نورجاهملا|ءأف « راصناألا نم ةسمخو نيرجاهملانم ةثالث مهو : أضيأ اورضحب مل ماوقأ لعو رضح

 هيلع هناف .ديز نب ديعسو ةحلطو ؛ ةضيرم تناكابنأل هتنبا لع هكرت مالسلا هيلع هناف نامع مهدحأت

 «راصنالا نم ةسزخلا امأو : ماشلا قيرط ىف اجرخو ريعلا ربخ نع سنجتلل امهثعب دق ناك مالسلا

 ىلع هفلخ مصاعو ؛ ةنيدملا ىلع مو هيلع هللا لصوناا هفلخ « رذنملا ديعنب ناورم ةبابلوبأ مهدحأت

 ةملضلا ن كزالاو « هنع قلب امل" 5 ووغ ل[ ذادعورلا قمامدا]ة بلا ةاافوللا5 ثان

 ف مللسو هيلع هللاىلص ىنلا برضو ؛ اورضحب مل ءالؤهفءريبج نب تاوخو ؛ ءاحورلاب ةلع هتباصأ

 رديموينأىور : اهناثو . امبسب ةبآلا هذه تازنف . ةعزانم هيف مهريغ نم عقوف ؛مهسب مانغلا كلت

 : نابشالاقف ٠ فاصملا ىف لسو هيلع هللا لص هللالوسر عم اوفقو خايشالاو اورسأو اولتق نابشلا

 مئاتغلاباويهذتالف ءانيلا متركال متمزءاولو كل أدر انك : خايشالالاقو ءانمزهوانلتق انال انل تانغلا

 امإو.متانغلا لافنالا : جاجزلا لاق : اهثلاثو . ةيآلاتازنف . ببسلا اذهب ةمصاخلا تعقوف ءاننود

 نوكي ريدقتلا اذه ىلع نال فيعض هجولا اذهو؛مبلبق ناك نم ىلع ًامارح تناكامنأل اهنع اولأس

 امر سمان كااسأا اذهان كلذ ا ءاتد لطف لاكن هنا مكح بلط لاؤسلا اذه نم دوصقملا

 . ةصاخلاو ةعزانملاب

 اذه ىلعف « مئانغلا ىوس ًائيش لافنآلا نم دارلا نوكي نأ وهو 4ىناثلا لاّتحالا امأو)

 نم دارملا : تايؤرلا نكعب ف نابع نبأ لاف :اهدحأ هوجو ضي كافالا راف ف رذعلا

 للص ىنلا ىلإ وهف عاتموأ دع وأ هاد نم ءللاتق يع نم نايلسملا ل] نيك شما نع دمام ناك لا

 لوق وهو « سلا لهأل هللا هلعجب ىذلا سنا لافنالا : اهنناث و « ءاشي ثيح هعضي ملسو هيلع هللأ

 ىذلاوهو بلسلاىه لافنألا نأ : اهملاثو . ةيآلاتازنف . سخلا نغاولأس امن موقلاف :لاق ؛ دهاجم

 هلف التق لتق نمد مامالا لاق اذا مك. لاتقلا ىف هلابيغرت « منغملا نم همبس ىلع ادئاز ىزاغلا ىلإ عفدي

 نعو:لفنلا سمن الو:هعبر وأ هثلث وأ هفصن مكلف لوقي وأ.كل وهف متبصأ امم ةيّرَسل لاق وأ عهبلس

 هفيس تذخأو ىصاعلا نب دعس هب تلتقف ردب موي ريمع ىخأ لتق : لاق هنأ صاقو ىبأ نب دعس

 نيكر شملا نم ىردص ىنش دق ىلاعت هللا نإ تاقف لو هيلع هللا لص هللالوسر ىلا هب تم ىنبحيأف

 «متانغلا هيف تعضو ىذلا عضوملا ىف هحرطا كل الو ىل اذه سيل» لاقف . فيسلا اذه ىل بهف

 هللا َلوْسِر' ىءاج يح اليلق ذل تزوجت اقف لف ةخأاو ىف راع ئاقاسا منان ار فرك

 دقهنإو ىل يل و فيسلا يتلأس كننإ» دعساب : لاقق لافتالا ةروس تلزنأ دقو لسو هيلع هللا لص



 يدلل يل رج لاو, دهن لاه اذلا لع لا لإ "قا كلن ولأني د نت

 . ملسو هي هيلع هللا لص ىنلاوه هنأ كشالف ؟ ناكنم لؤنملا 35 قانا كلل 0 7

 ناك ام ةلفانلاو لفنلا : ىرهزلا لاق : لوقنف ىهام لافت الا نأ وهو 4« ثلاثلا ثحبلا امأو

 مهل لحت مل نيذلا مالا رئاس ىلع اهب اولضف نييلسملا نال ءالافنأ مئانغلا تيمسو . لصالال ا

 قحسإ هل ابهوو) ىلاعتلاقو . لصالاوه ىذلا ضرفلا ىلع ةدايز اهنألل ةلفان عوطتلا ةالصو 0 ٠

 - لاقت لع هدالز ىأ (ةلفان ٍتوقعيو

 : نابجو هيف :لوقنف ؟ ناك لافنألا ماكحأ ىأن ع لاؤسلا اذه نأوهو 4 عبارلا ثحبلا امأو )ل

 كلذ نعاعقاو ناكلاّوساا نا للع لدي باوجلا نييعت نأ الإ اممم ناك ناو « لاؤساا ظفل : لوآلا

 نع لاؤس هنأ هنم ملعف (ىئاتيلا نع كن راك رمحا 2 كتوااشل راها هلوق هريظن و. ء نيعملا

 ىف لاقىلاعت هنآ انيعم ناكب اوجلا نأ الإ ؛ نيعمريغ حلا كلذو . ىئاتيلاو ضيحلا ماكحأنم كح
 ل12 لإ كلذ ١ أ هلع ثاوملا اذهب لدف' (ضحلا ف ءاسنلا اولزتعاف ئذأ وه لق) ضيخأ

 مهوطلاخت ناو ريخ مهل حالصا لق) ىئاتيلا ىف لاقو . ضيحملا ىف ءاسنلا ةطااخم نع الس ناك

 ملام ىف فرصتلا نع اعقاو ناك نيعملا لاؤئسلا كلذ نأ ىلع نيعملا باوجلا اذه لدف (؟«اوخاف

 كلذ نأ ىلع لديام هيف سيلو (حورلا نع كنولأسيو) ىلاعت لاق اضيأو . ةلكاوملا ىف مهتطااخمو

 باوجلا اذهلدف (ىبر رمأ نم حورلا لق) باوجلا ىف لاق ىلاعت هنأ الإ ماكحالا ىأ نع لاؤسلا

 لاؤسلا باوج ىفلاق امل انهم اذكف ءاميدق وأ اثدحم حورلا نوك نع ناكل الا كلذ نأ ىلع

 نمو اهفرصم فيك لافن الا نع هولأس مهنأ ىلع اذه لد (لوسرلاو هلل لافنالا لق) لافنألا نع

 . الل قحتسملا

 : لآّوسلا اذه تمدارملاو « لافن الانمىأ (لافن الآ نع كرات ) هلوقنأ ىىناثلا لوقلاوإ

 دعبيالو . اذك ىنطعأ اذكىنطعأ هللالوسراي نولوةي اوناك مهنأ ء ربخلا ىف ىورام ىلع ءاطعتسالا

 (لافن الا كنولأسي) هتلادبع أرقو . ةمركع لوق اذه نم ماقم نع ةماقإ
 لافن الا نإ : لوقنف . لافن الاب دارملا ف نيرسفملا لاوقأ حرش وهو (سماخلا ثحبلاوإل

 : لو الا : هوجو هيلع لديو « ايف سفانتلاو عزانتلا مهنيب عقو دق نوكي نأ ىضتتقي اهنع اولأس ىتلا
 . ةعزانملاو ةمصاخما نع موقلاعنمرك ذ نم دوصقملا نأى لع لدي (لونسرلاو هلل لافن الا لق) هلوق نأ

 تعقو نأ دعب كلذ نع اولأس امنإ مهنأ ىلع لدي (5كنيب تاذ اوحلصأو هللا اوقتاف) هلوق : اهناثو
 . كلذولع لدي (نينمؤم متك نإ هلوسرو هللا ربط وز هلروق نإ :راتلاثاو منيب ةموصخلا

 لاومالا ىهو ؛ متانغلا لافناللا هذ ه نم دارالا وك قل لح لوقنف اذه تفرع اذإ

 "ام عادارملا كرك نأ زمر ؛ ارهق رامكتلا نم ةذوحاتملا



 ؛و## ةيآلاعلوسرلاو هلل لافنألا لق لافنألا نع كنولأسيو» ىلاعتهلوف

 ةيكف 8 ةباغ ىلا <. ؛ هلأ نه كل ةيندم

 ةرقبلا دعب تلزن 7٠ه اهتايآو

 2 آآا ِ 9

 هل 2 را ا لارا نقيم تيط 6 7 - 06ه مالا

 او-حاصاو هللا اوقتاف لوسرلاو هلل لافنالا لق لافنالا نع كنولاسي

 22 2 ما ص را ع دم س1 2 ِ 2 2س ورا ةسدع 2

 6212 نينمؤم متنك نإ هلوسرو هللا اوعيطاو منيب تاذ

 لاهالا, هروح

 ةيندم تايآ سمخو ا ع

 هللا اوهيطأو تيب تاذ اوحلصأو هللا اوقتافلوسرلاو هلل لافنآلا لق لافنألا نع كن ولأسي )ل

 ( نينمؤم متنك نإ هلوسرو

 لؤسملاو لئاسلا « ءايشأ ةسم“خ نع ثحبلا ىضتقي (لافنأألا نع كنولأسيو) هلوق نأ لع

 ءقث ىأب' قيارسفملا»نإو ناك ماكحاللاىأ“ رع لاوسللا كلذ نوكارأ لقفل هك

 - نامل !نوف

 رابخا(لافنالا نع كنولأسي) هلوق نإ لوةنف ؟ اوناكن م نيلئاسلانأوهف (لوالا ثحبلا امأ)

 انيعم امولعم لاؤسلا اذه نع لئاسلا ناكل وزنلا ةلاح نآل ء انهه كلذ نسحو مهركذ قبسي مل نمع

 ماوقأ مثو . لافنالاو مانغلاب قلعت ممل اماوقأ اوناك مهنأ كش الو « مهللإ ظفللا اذه فرصناف

 . ةباحصلا نم

 نوت 2 6



«هتدابع نع نوريكتسيال كبر دنع نيذلانإ »ىلاعتهلوق 1 مس سس سس اس
 ةيالا

 ةياكح ىلاعت هلوقك « ةريثك ةيدوبعلاىف نيقرغتسم ةكئالملا نوك ىلع ةلادلا تابآلا نأ ملعاو

 شرعلا لوح نم نيفاح ةكئالملا ىرتو) هلوقو (ثوحبسملا نحنل انإو نوفاصلا نحنل انإو) منع

 : ملعأ هللاو (ممر دمحم ترودحبسي

 سرواست ك2 ل ل



 ١١ ةيآلا «هتدابع نع نوربكتسيال كبر دنع نيذلا نإو ىلاعت هلوف

 ةهجلابال ةمحرلاو لضفلاب ةيعم لا هذه نأ كمشالو (مكعم وهو) لاق ىلاعت هنأ (لواآلا هجولار)
 فالخال و «ىلجأل مب. ولق ةرسكسنملادنعانأ» لاق ىلاعت هنأ ةنابزلاراسنالاىف ءاج اضيأو  انهاذكف
 .ءانهاذكف ةةهطلا وا ناكملا لحال تبل سلا هنا

 دارملاس يلو « ريمأألا نم ةميظع ةبرق ريزولل:لاقي.فرشلاب برقلا دارملا نإ (ىناثلا هجولاو)

 « ريزولا نم ناكملاوزيحلاو ةهجلا ىف كلملا ىلإ برقأن وكب شارفلاو باوبلا نآل . ةهجلاب برقلا هنم
 . ةهجلاب برقلاال . فرشلاب برقلا وه ربتعملا برقلا نأ انملعف

 ناكملا ىف مهاكسأ هنأ ثتيح نم هللا ىلإ مهتقاضاب ةكئالبلل فيرشت اذه نأ (ثلاثلا هجولاو إل

 . تاماركلاو تاعاطلاو حاورأالا دعصمو راونألا لزنم هلعجو هفرشو همرك ىذلا

 طا لك منال (كبر دنع نيذلا) ة:الملا ةفص ىف ىلاعت لاق كك 4« مع بارلا هجولاو ١)

 اذكف © دللا ىف نيقرفتم اوناك .:زإو « امظع اهيجل هفيلخلا دنع نإ : لاقت © قاحلا لإ

 : لعأ هللاو . انهه

 لضفأ ةكئالملا نأ تايثإ ىف ةيآلا هذهب هللا همحر مصالا ركب وبأ كسمت (هيناثلا ةلأسملا)

 نوركشيال كير دتع نذلا نإ لاق كانا وردداجلاب كار سررت (1 لاح 25 7

 ةكئالملا تناكول حصي امنإ مالكلا اذهو « ةدابعلاب قحأو ىلوأ تنأف . ىنعملاو (هتدابع نع

 ؟ هه لضفأ

 نعةرابع ميبسنلا نأ تفرع دقو , نوحبسي مهنوك الوأمهتاعاط نم ركذ (ةعبارلا ةلأسملا)

 ركذب هفدرأ حيبستلاركذ امل مث « مولعلاو فراعملا ىلإ عجري كلذو , ءوس لك نم ىلاعت هللا هيزنت

 ةيدوبعلاو ةعاطلا ىف لصأللا نأ ىلع لدي بيترتلا اذهو « حراوجلالامعأ ىلإ عجري كلذو , دوجسلا
 : هانعمو ؛ رصحلا ديفي (نودجسيهلو) هلوقاضيأو . حراوجلا لامعأ الع عرفتي و ؛ بواقلا لامعأ

 . هللا ريغل نودجسال مهنأ

 مهنأ دارملاو (نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف) ىلاعت هلوق نيبو هنيب عملا فيكف : ليق ناف

 ؟ مدآل 2

 تاومسلا ةكئالم ءاظعامأف . ضرالاةكالممدآل اود نيذلا : ىلازغلايشلا لاق : باوجلاو

 هلوقو . مومعلا ديفي اذهف « هللا ريغل اودجام مهنأ ديفي (نودجسي هلو) هلوق نإ :اضيأ ليقو . الف

 ٠ ماعلا ىلع مدقم صاخلاو ء صاخ مدآل اودجسف



 ةنآلا «هتدابع نعنوريكتسيال كبر دنع نيذلا نإ» ع 1 ١6٠١

 اتساعا مسا | كاسر ا 6 2 تاس هس ١ لس

 ناو هتدابع نع توريكتسال كبر دنع نذل نإ

 6 2 رار ه1

 [لودجسل )1 ٠١

 مث «حورلا رهوج ىلإ ايالجو راونأ ديرم ىلايخلا رثالا كلذ نم دعصي م , لاخلا ىف ىناسللا
 ىلا ىرخأ ةرم مث , لايخلا ىلإ هنمو ناسالا ىلإ ةدّئاز راث 1 ةيناحورلا تاقارشالا كلت نم سكعنت

 ضعبب اهبضعبإ ىوقتيو « ضعب ىلا ابضعي ايارملا هذه نم راونألا هذه سكعنت لازب الو : لقعلا

 ىف نيفراعلارفسا ةياهنال مرجال « بتارملاراونأ ديازنل ةياهنال ناك املو « ضعبب اهضعب لئكتسيو

 ]لال المر كل اكل 2 كلذ ورق دقلا ةيلاقلا يت اماجملا هذه

 ؛ مالسلا هيلع ىنلا عم اباطخ هرهاظ ناكنإو (كسفن ىف كبر ركذا و) ىلاعت هلوق نأ ملعاو

 اا كل ] ع هي يلو ةصووصتع جود دجبا لكل ورزقكم لك قد ف ماع هنأ الإ

 (مولعم ماقم هل الإ انمامو) ةكئالملا ةفص ىف لاق اي ةقطانلا هسفن

 (نودجسي هلو هنوحبسيو هتدابع نع نوربكتسيال كبر دنع نيذلا نإ) ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيفو

 ىوقيام هبيقع ركذ هيلع ةبظاوملا ىفو ركذلا ىف هلوسر هللا بغر امل «ىلوألا ةلأسملا )ب

 ةياهن عم ةكئالملا نأ : ىنعملاو (هتدابع نع نوربكتسيال كبر دنع نيذلا نإ) لاقف كلذ ىف هيعاود

 ,دس+اودق+اثداوحو «بضغلاو ةوهشلا ثتعاوب نع مهتءارب و مهتمصعو مهترابط ةياغو مهفرش

 تاملظب ىلتبم هنوك عم ناسنالاف ء عوشخلاو عوضخلاو دوجسلاو ةيدوبعاا لع نيبظاوم اوناك امل

 اءاملو . ةعاطلا ىلع ةبظاوملاب ىلوأ ةيناسذالا ثعاوبلاو ةيرشبلا تاذلل ًادعتسمو تاينامسجلا ملاع

 مالسلا هيلع دمحم لاقو (ايح تمدام ةاكزلاو ةالصلاب ناصوأو) مالسلا هيلع ىسيع لاق ببسلا

 (نيقيلا كيتأي ىتح كبر دبعاو)
 رعشم (دنع) ظفل اولاقو (كبر دنع نيذلا نا) هلوقب اوكسمت ةبيشملا (ةيناثلا ةلأسملا)

 . ةهجلاو ناكملاب

 ىوتسا مث) هلوق ريسفت دنع ةروسلا هذهىف ةيلقنلاو ةيلقعلا ةريثكلانيهاربلا ان ركذانأ هباوجو

 . ةهجلاو ناكملا ىف الصاح ىلاعت هنوك عنتمي هنأ لع (شرعلا ىلع

 ناد وكر هنايبو ةيآلا هذه ىف ليوأتلا ىلإ ريصملا بجو : لوقنف اذه تبث اذإو



 اد ةيالاعءلاصالاو ودغلاب لوقلا نم رهجلا نودو» ىلاعت هلوق

 . هتقوىأ ءاسملا اندو . هتقو ىأ حابصلا اند:لاقي اء اودغ ودغلا تقو ىمس مث ءريسلل اهودغ ىأ

 دحاوو تاودغلا لثم عمج ودغلا : ثيللا لاق . ةودغ عمج ودغلا نوكي نأ «ىتاثلا لوقلاإ

 لاقي لاق . ليصالا لصالا دحاوو لصأ اهدحاو : ءارفلا لاقف (لاصألا) امأو ؛ ةودغتاودغلا

 أدتبي امتإ : هتليلب موياو لصألا نم ذوخأم ليصألا لاقيو ؛ لاصآلا دنع ىأ نيلصؤم مهانئج

 ءاليصأراهنلارخآ ىمسف «ىناثلا مويلا ليل لوأب لصتم موي لكراهن رخآو ليللا لوأ نم عورشلاب
 . ىناثلا مويلل لصألا وه امل امصالم هنوكل

 بلقنا ةودغلا دنع نأ هيف ةنكحلاو ء ركذلا اذه لاصآلاو ودغلا صخ 4 يناثلا ةلأسملا)

 ىه ىتلا ةيلظلا نم بلقنا ملاعلاو « ةايحلاك ىه ىتلا ةظقيلا ىلإ توملاك وه ىذلا مونلا نم ناسنالا

 ناسنالا نال دضلاب الاف لاصالا دنع امأو . ةلذوو ةعيبطا ره ىذلانوتلا ىلإ ةلطدع ةعط

 قو ةصلاخلا ةيلظلا ىلإ صلاخلا رونلا نرد هيف بالقني ماعلاو ؛ توملا ىلإ ةايحلا نم هيف بلقني

 اذه لثم ىلع ردقيالو رهاقلا ىوقلا بيجعلا رييغتلا نه ناعونلا ناذه لصحت نيتقولا نينه

 هللا صخ ةبيجعلا ةمكحلا هذبلف , ةيهانتملا ريغلا ةردقلاو ةرهابلا ةمكملاب فوصوملا هلالاالإ ريبغتلا

 ةموادم دارملاو نيتقولا نيذه ركذ : لاق نم سانلا نمو. ركذلاب سمالاب نينقولا نيذه ىلاعت

 امايق هللا نوركذي نيذلا) هلوق ىف لاق هنأ سابع نبا نع . ناكمالا ردقب هيلع ةبظاوملاو ركذلا
 اهدنع ركذلاب هللا رمأل لاوحألا هذه ىوس ةعبار ةلاح مدآ نبال لصحول (مه.ونج ىلعو ادوعقو

 . ماودلا ىلع ركذلاب سمأ ىلاعت هنأ هنم دارملاو

 (لاصآلاو ودغلاب) هلوق نأ ىنعملاو (نيلفاغلا نم نكتالو) ىلاعت هلوق (سداسلا ديقلاو)

 ىلع لدي (نيافاغلا نم نكت الو) هلوقو تاقوألا لك ىف الصاح ركذلا نوكي نأ بحب هنأ لع لد

 هللا لالج راضحتسا نع ةدحاو ةظحل ناسنالا لفغيال نأو « امئاد نوكي نأ بحي ىلقلاركذلا نأ

 ةقالع ندبلا نيبو حورلا نيب نأ «لوقلا قيقحتو « ةيناسنالا ةؤقلاو ةيرشبلا ةقاطلا ردقب هتايربكو

 ندنلا ىف تلصح ةلاح لكو « ندبلا ىلإ رثأ هنم لزن حورلا زهوج ىف لضح تأ 5 نألا 22

 اذإو « هنس سرض ضماحلا ءىثثلا ليخت اذإ ناسنالا نأ ىرت الأ ء حورلا ىلإ حناتت اهنم تدعص

 بظاو اذإ اضيأو : ندبلا ىلإ حورلا نم لزنت راث آ هذبف « هندب ننس بضغو ةهوركم ةلاح ليخت

 سفنلا رهوج ىف ةفتار ةيوق ةكلم تلصح تاركو تارم رركو لامعألا نه لءع ىلع ناسنالا
 1 لستلا ل] نآديلا نم تالعص رانا هدف ٠

 ركذلا كلذ نم رثأ لصحءهسفن عمسي ثيحب ىتاسللاركذلا رضح اذإ : لوقنف اذه تفرع اذإ



 ةيالا «لاصالاو ودغلاب لوةلانم رهجلا نودود» ىلاعت هلوق ٠

 84 ادا ءاققلاو كبار ١ رمال للكلاب رقت رك 1ذ]) «لوشاع لالا اوفشك اذاذ. ! لذلخلا

 . نيبناجلا ةياعر

 تبلقف «ةفوخ هابلصأ : جاجزلالاقو (ةيفخو) ىرخأ ةءارقففو (ةفيخو) هلوق ( ثلاثلاديقلا)

 اهناثو.لامعأللا ىف ريصقتلا فوخ :افدخأ: هوجو ىلععقي ف وخلا اذهلوقأ ءاهلبقامراسكتن الءايواولا

 , ةحنافلا ف هب حلا قبسام ةعاخلا ف رهظيامتإ هنآل « ةقباسلانم مهفوخ نوققحم او . ةمتاخلا فوخ

 كفك حا فرخ ايتلاثؤا ,ةمايقلام وي ىلإ نئاكوه ام ملقلا فج» لوي مالسلا هيلع ناككلذلو

 ركب وبأ خيشلا ناكو ؟ ةرصاقلا ىراكذأو ةصقانلا ىناعاطب دحالو امل رصح ال ىتلا هللا ةمعن لباقأ

 لاءاخ نلتانأ ملعأ هللاو دارملا لءل:تلقف ةملكلا هذه نع تراس كلر اركلا كوه طقاارلا

 كنم :لوقي دبعلا ناك ريصي:ريدقتلا اذه لع نآل . كرشأ ذقف هركشب هللا ناسخإ هوجو ةلئاقم

 فارتعءالاعمو ريصقتلا فو عم ركشلاب 3 اذإ 5 كف ادهن كمال وأ نكشلا ىمو ةيعتلا

 . ةيدوبعلا ةحتار هيف مشي كانهف ٠ عوضخلاو لاثأا

 نع تاعاطلا نوصل داري نيدتبلا قحىف ءافخالاف (ةيفخو) هلوق وهو : ةناثلا ةءارقلا امأو

 تاكتسا اذا ةبحملا نال كلذو ؛ ةريخلا هوشنه نيبرةملا نيهتنملا قسىفو « ةعمسلاو ءايرلا بئاوش

 هيلع هلوق ىلع ءانب ءافخالا نيح ىف رك ذلا عقوءءانفلا لصحو لغوتلا !ذهل مك اذاف « ةريغلا تبجوأ

 «هنأسل لك هللا فرع نمو مالسلا

 نوكي ثيحب ركذلا كلذ عققي نأ هنم دارملاو (لوقلا نم رهجلا نودو) هلوق «عبارلا ديقلا)

 (اليبس كلذ نيب غتباو اهب تفاختالو كتالصب رهجت الو) ىلاعت لاق اي ةتفاخلاو رهجلا نيب اطسوتم

 رهجلا نودو) هلوةريسفتو : سابع نبا لاق (ايفخ ءادن هبر ىدان ذإ) مالسلا هيلع ايركز نع لاقو
 ركذلاو ؛ ىناسللا ركذلا لوصح دارملا ناف « هسفن عمسي هجو ىلع هير ركذي نأ ىنعملا (لوقلا نم

 هر للاطسلا رئات ىلا كانا كالذل ةيفوال اخذ اتأتي  ةناقنا اتقن عمسي ثيحب ناك اذإ ىناسللا

 ازا رن نيك وإلا ةقالتلا ناكاراللا اود قلم كنكا و لك عر عيال نتادإلاو قا وازلا ىلقلا ركذلا ىف

 كفامكتالا ولن ارا د الملا ن1 نسا تاس اكن الا :هانُطويصتإو ا ضفيالل] انضنبا لم واكذ آلا ةانه

 . مالظلاو رونلا ربدم راونأ ىلإ ماسجألا ماع تائلظ ضيضح نم قرتلاو

 : لئاسم انههو (لاصألاو ودغلاب) هلوق «( سماخلا ديقلاو )

 : نالوق «ودغلا» ظفل ىف «ىلوألا ةلأسملا)

 (ربش اهودغ) ىلاعتهلوق هنمو « اودغ اودغ ودغأ تودغ لاقي ردصم هنأ «لواآلا ل وقلا)



 ١ ةيآلا < ةفخو اعرضت كسفن ىف كبر ركذاود :ىللاعت هلوق

 ثلاثلا مكملا

 امنإو , ءامسأالا رئاس الو كحلإ ركذاو : لقي لو (كسفن ىف كبر ركذاو) لاق ىلاعت هنأ

 بيرقتلاو ةمحراا ةباه ىلع لدب كلذ لكو « هيلا هسفن فاضأو ءابر هن وك مساب ماقملا اذه ىف هامس

 ظفل ناآآلا مسالا اذه عامس دنع اجهتبم احرف دبعلا ريصي نأ« هنم اذاوضقملاو ناسخ الاز!لضفااو

 ةقيقحلاب و « هيلع هللا معن ماسقأ دبعلا ركذتي مسالا اذه عامس دنعو « لضفلاو ةيبرتلاب رعشم برلا

 اذه فاشكتنا دنعف (اهوصحتالهتلا ةمعن اودعت نإو) ىلاعت لاق اي , اهماسقأ لقأ ىلا هلقع لصيال

 ذئيحو « فوخلا مظع (ةفيخو اعرضت) هلوق كلذ دعب عمس اذاف ؛ ءاجرلا ىوقي بلقلا ىف ماقملا

 مالسلا هيلع لاقام ىلع نامبالا لمكي هدنعو ء فوخلا تابجومو ءاجرلا تابجوم بلقلا ف لصحت

 بجوي برلا ظفل عامس نأ ىهو « ةقيقد انه نأ الإ «الدتعال هؤاجرو نمؤملا فوخ نزو ولد

 انملع ؛ ءاجراا بجوي ام ءادتبالا عقو ايلف ء فوخلا بجوي ةفيخلاو عرضتلا ظفل عامسو ءاجرلا

 . مرفأ, اجمنا

 ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلإو ٠ عرضتلا لوصح ركذلا ىف ةربتعملا دويقلا نم (ىناثلا ديقلا)

 ماعنالا ةروس ىف هلوةف نآرقلا امأ . لوقعملاو ؛ نآرقلا هيلع لديو ءربتعم ديقلا اذهو (اعرضت)

 ناسذالا لاحلاكنآلف : لوقعملا امأو(ةيفخو ًاعرضت هنوعدترحبلاوربلا تاملظنم مكيجني نم لق)

 كبرركذاو) هلوةبرتي امنإءدوصقملا اذهو « ةيبوبرلا ةزع : امهدحأ : نيرمأ فاشكناب لصحامنإ

 ىلإ ركذلا نم لاقتنالاف (اعرضت)هلوةب لمكي امتإ كلذو ةيدوبعلا ةلذ ةدهاشمب : ىناثلا (كسمت ىف

 جارعم متيامهبو  دوعصلا هيسشي رك ذل ىلإ عرضتلا نم لاقتنالاو « جارعملانم لوزنلا هبشي عرضتلا

 ىلقلا ركذلاو «فوخلاو ؛ عرضتلا اهءزاول نم هللا ةفرعم نأ وهو ثح انههو ةيسدقلا حاورألا

 هع يح وك فود و عرضتلا اذه رابتعا ىف ةدئافلا اف «فوخلاو عرضتلا نع 5 3

 ىلاعت هنأ ناسنالا لقع ىف ؟كحتسا امبر هنآل . قالطالا ىلع فوخلاو عرضتلا اهمزاي ال ةفرعملا نأب

 اذاف بذعيال كلذك ناك اذإو . هيف قحلل ةدئاف الو «ريغلل ءاذبإ باقعلا كلذ نآل ًادحأ بقاعيال

 هنع بيجأو هنمدبال هنأ ىلع ىلاعت هللا صن ببسلا اذهلف ٠ فونلاو عرضتلا لمكي مل« اذه دقتعا

 لالجلا فوخ : ىتاثلاو.. نيدتملا ماقم وهو! باقعلا فود : لوألا : نيمسق لع فوألا نأ

 ىف فوخلا اذه ناكهللا لالحب فرعأ ناكنم لكو لاوزلا عنتمم فوخلا اذهو ؛نيققحلا ماقموهو

 ةفشاكمو « لاما ةفشاكم نيماقم تافشاكملا باحالنأب تاوجلا اذهنعبِبِجأاو لك ةبلق



 ةيآلا «ةفيخو اعرضت كسفن ىف كبر ركذاو» ىلاعت هلوق 30

 نإ : هينا و ١ نق هير كذب ناي ةيآللا هذه: ىف هرمأ نأب ؛ زماألا كلذ كفدرأ لاك

 ىلا برقأ طرشلا اذهب هنأل ,ةفصلا هذبب ركحذلا عقو اذإ لمكي امتإ ركذلاب ناسنالا عافتتا

 ,عرضتلاو صالخالا

 . دويقب اديق» ركذلاب هلوسر رمأ ىلاعت هنأ 4 ةيناثلا ةلأسملا )

 , راكذألا ىناعمب افراع هنوكه سفن هتلاركذي داراو (كسفن فكبر ركذاو) (لوالا ديقلا)

 مادإ) نال كلور ةيلئتلا و لداخل زي زاعلا و رَدلاَو لاكلا تافضل اًريضحتسسم هناسلب ااهلوشي ىتلا

 نأ ىلع اوعمجأ ءاهقفلا نأ ىرت الأ . ةدئافلا مدع ناك باقلاب ركذلا نع ايراع ناك اذإ ناسللاب

 هناف ٠ ائيش اهنم مهفيالو ظافلألا هذه ىناعم فرعيال هنأ عم تيرتشاو تعب :لاق اذإ لجرلا

 : ماكحأ انركذام ىلع عرفتيو انهه اذكف « ءارشلاو عببلا دقعنيال

 كانا مكملا

 ةولخلاب نيديرملا نم ادحاو رمأي نأ دارأ اذإ ناكبواقلا باحصأن م رياكاألا ضعب نأ تعمس

 أرقي « ةماتلا ةيفصتلالوصحو ةدملاهذهلايكتسادنعم“ ءاموي نيعبرأ ةيفصتلاو ةولخلاب هرمأ .ركذلاو

 لكف ؛ ءامسالا هذه عامس دنع كبلق لاحربتعا ديرلا كلذ لوقيو ؛ نيعستلاو ةعسنلا ءامسألا هيلع

 باوبأ حتفي امتإ هللا نأ فرعاف « هقوش مظعو هرثأت ىوق هعامس دنع كبلق تدجو مسا

 فيطل نسح قيرط اذهو. هنيعب مسالا كلذ ركحذ ىلع ةبظاوملا ةطساوب كيلع تافشاكملا

 7 ابلا اذه ىف

 ىلا مكاملا

 ركذي نأب هلوسر سمأ امل ىلاعت هنأل سفنلا مالك تايثإ ىلع لدت ةياالا هذه : نوملكتملا لاق

 . كلذ الإ سفنلا مالكل ىنعمالو ىتاسفنلا ركّذلا لوصحت فارتعالا بجو هسفن ىف هبر

 ؟ هفرعملاورلعلا قناسفنلا ركذلا نم دارملا نوكي نأ زو< المل : اولاق ناف

 لاح هلطي نإ امإ هنأل ءادتا .ىثاا ملعلا ليصحت ىلع هل ةردقال ناسنالا نآل لطاب اذه : انلق

 لطاب ىااثلاو.لاحم وهو لصاحلا ليصحت ىضتقي هناأل لطاب لوالاو.هلوص- مدع لاح وأ هلوصح

 هنأ تبثف هل ًابلاط هنوك عنتمب ءىثلا نع لفاغلاو هنع الفاغ نهذلا ناك ؛ ًاروصتم نوكي الام نآل

 رمآلا دورو ىلع ةلاد ةيآلاو ؛ هب رمآلا دورو عنتماف ء تاروصتلا ليصحت ىلع ناسنالل ةردق ال

 كلذو « روصتلاو ملعلاو ةفرعملل ارياغم ىنعم ىناسفنلا نكرذلا نروكب نأ تحبوف م ىاشمتلا زك ذلاب

 ؛نولطلاا ره



 ١٠ه ةنآلا «ةفيحو اعرضت كسفن قف كبراوكذاو»:ىلاغت هلوق

2000 

 0 + رجلا َنوُدَو ةَعيْحَو اًعرَصَ ا

 6222 َنيلفاَعلا ره ك3 3 اناَضآَلاَو

  هوجولا لك نم ةبآلا هذه موصخلا لالدتسا طقسي اذه دنعو « هتوبن قدص ىلع ازجعم هنوكب

 : هوجو « ىلوأ هانركذام ىلع ةيآلا لمح نأ ىوقي امو
 هيف اوغلاو نآرقلا اذهل اوعمستال) اولاق مهنأ رافكلا نع ىكح ىلاعت هنأ (لوآلا هجولاإ)

 ىلع فوتولا مهنكمي ىت>ءتوكسلاو عامتسالاب مهرمأي نأ بسان كلذ مهنع ىكح املف (نوبلغت مكلعل

 . زاد#الا دح ىلإ ةغلابلا ةريثكلا هوجولا نم نآرقلا ىفام

 موقل ةحرو ىدهو مكبر نم رئاصب اذه) ةيآلا هذه لبق لاق ىلاعت هنأ (ىناثلا هجولاوإل

 . مزجلاو عطقلا ليبس ىلع نينمؤدلل ةمحر نآرقلا اذه نوكب ىلاعت مخ (نونمؤي

 هلوقب نوبطاخلا ناك ولو (نومحرت مكلعل اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ءىرق اذإو) لاق مث

 نوكب ةيالا هذه لبق ىلاعت مزج هنآل (نومحرت مكلعل) لاق امل نونمؤملا مم (اوتصنأو هل اوعمتساف)

 ؟ تنم بلل ةمحر نوك نأ رقلا عامتسا لعل لصف ريغنم هدعب لوقي فيكف اعطق نينمؤبلل ةمحر نآرقلا

 (نومحرتكلعل) هلوقذتتيححص ؛ نورفاكلا ره (اوتصنأ وهل اوعمتساف) هلوقب نيبطاخما نإ : انلق اذاامأ

 لوسرلاب اونمؤتف : زاجمالا لئالد نم هيفام ىلع نوعلطت كلعلف اوتصنأو هل اوعمتساف ؛ ىنعملا نآل

 باطخلا نإ انلقولو (نومحرت مكلعل) هلوق نسح هانلقام ىلع هانلمحول انأ تبثف , نيموحم اوريصتف

 هانركذ ىذلا ليوأتلا ىلع ةيآلا لمح نأ تبئف . هيف «لعل» ظفل ركذ نسحي ل نينمؤملا عم باطخ

 لوانتيامباطخلا اذهنأ ليلدلابانيب انال « هوجولا لكن م هب مصخلا لالدتسا طقسي ذئنيحو ؛ ىلوأ
 رب محولا غيلبت ناموا 51 زامكتلا زان اع

 لاصالاو ودغلاب لوقا نم رهجلا نودو ةفيخو اعرضت كسفن ىف كبر ركذاوإ) ىلاعت هلوق

 «نيلفاغلا نم نكن الو
 : ما ةبآلا ُّى

 نأ معا (اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ”ىرق اذاو) لاق امل ىلاعت هنأ ملعأ «لوألا ةلأساا)

 لوسرلاالإ سيل ”ىراقلاكلذ نأ مواعمو ؛ نآرقلا عامتسا مبنكمي ىتحلاع توصب نآرقلا أرقي ًائراق

 ىلع نآرقلا أرقي نأب ٍلسو هيلع هللا ىلص ادم هللا رمأ ىرجي ةيراج ةيآلا هذه تناكف ؛ مالسلا هيلع

 هنإ 1 . ةلاسرلاو ىحولا غيلبت نم دوصقملا لصحيل كلذب هرمأ امنإو٠ عيفر لاع توصب موقللا

 «6ه حك ركنا ١2



 ل1 الاكل ارك الاف نال رقلا ىو اذا هت اعن هلو 0

 توكس بجو (اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ءىرق اذإو) ىلاعت هلوق مودع نأ بهف دحاولا ربخ

 «باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالصال» ماللاوةالصلا هيلع هلوق نأ الإ « مامالا ةءارق دنع مومأملا

 نآرقلا مو# 0 نأ تدثو 04 مودعلا كلذ نم الإ] «باتكلاةحتاشب الإ ةالصالد هلوقو

 .٠ نسح لاؤسلا اذهو 5 ربخلا اذه ةيآلا هذه مو صيصخن هلأ ريصملا بج وو مزال د>اولا ريخ

 تاواصلا ىف ةءارقلا هلع بحبو ؛ صنلا اذه ىضتقمب المع :ةيرهجلا تاولصلا ىف ةحتافلا أرقي نأ

 سماخ لوق ةيآلافوءنسح لاوس اضيأ اذهو . ةلاخلا هذهىلع اهف ةلالدال ةيآلا هذهنألل ؛ ةيرسلا

 خيلبتلا ءادتبا ىف رافكلا عم باطخ(اوتصنأو هل اوعمتساف نآرَلا”ىرق اذإو) ىلاعت هلوق نأ وهو

 ةيالا هذه لبق ىح لاك هللأ نأ هرب رقت و كتساتم نسود لوق اذهو 4 نيملسملا 2 اباطخ نككلو

 ةالصلا هلع ىنلا ناك اذاف . ةصوصخم تارجعمو ةصوصخم تايآ نوبلطي رافكلا نم اماوقأ نأ

 ىل سيل هنإ مهمالكنع اباوج لوقي نأ هلوسر هللا مأف ءاهتيبتجا الول اولاق اهب مهيتأيال مالسلاو

 امإ سو هيلع هللا لصونلا نأ ىلاعت نس 3 "اح رلا ظمأ ناذالا ل ندلو «نر لع حرتقأ نأ

 تايثا ىف ةيفاكة مات ةزجعم نآر مان آل « ةوبنلا ةع ىف اهو>رتقا ىتا تازجعملا كلتب نامتالا كرت

 (نونمؤي موقل ةمحرو ىدهو مكبر نم رئاصب اذه) هلوقي ىنعملا اذه َنَع لاك هللأ ربعو ةوبذلا

 فلخ مومأملا ةءارق هنم دارملا (اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ”ىرق اذإو) ىلاعت هلوق نإ انلق ولذ

 داسف ل صحو 0 مظنلا عطقناو 2 هوجولا نم هج و قاعت اهليقام نيدو ةيآلا هذه نيد لصحمل مامالا

 هجولا اذه ىوس رخآ ائيش هنم دارملا نوكي نأ بجوف « ىلاعت هللا مالكب قيليال كلذو ؛ بيترتلا

 قدص لع ةلاد ةزجعم هنأ ثرح نم : ة>رو ىدهو رئاصب نآرقلا تكا عدا ل هربرت و

 ىنلا نأ وهو « صوصخم طرشب الا رهظيال كاذك هنوكو « مالسااو ةالصلا هيلع دمت

 ىلع اوفقي ىتح اوتصنأو هل اوعمتسا رافكلا كئاوأ ىلع نآرقلا أرق اذإ مالسااو ةالصلا هيلع

 دمحم قدص ىلع الاد أزجعم هنوك مهل رهظي ذئنيخ , ةريثكلا مولعلا نم هيف امب اوطيحيو « هتحاصف

 هلوق قدص مل رهظلو 2 تازجعملا رم بلط ىلع نآرقلا اذه أوئيعتسيف 3 ملسو هيلع هللأ ىلص

 كس مامالا فاخ ةءارقلا ند مومأملا مع ىلع ةيآلا اح ولو 6 ديفملا قنصل بيترتلا لصحو

 ءىر# أذإو) هأوق نأ ربظ اذه تبث اذإو 5 وأ هانركذام لعهلج نأ تدق 5 بيترتلا ل تخاو مظنلا

 جاجتحالا ضرعم ىف نآرقلا مهيلع لوسرلا ةءارق دع رافكلا عم باطخ (هل اوعمتساف نآرقلا



 2 يالا | وتصنأ واهل !وعمتساف نآرقلا :ىرق اذا وو ىلاعت .هلؤق

 ةظفل نآل.دعبلا ةياغ ىف لوقلا اذه لوقأو . ةدحاولا ةروصلا هذه ىلع هرصق زوجي فيك و ماع
 رادلا تلخد اذإ هتأرمال لاق اذإ لجرلا نأ هيلع ليلدلاو « راركتلا دمفتال و: طابترالا دنفت اذإ

 قافتالاب قلطت ملايناث رادلا تاخد اذاف ؛ةدحاو ةقلطت قلط ةدحاو ةرمرادلا تلخدف , قلاط تنأف

 . راركسلا ديفتال (اذإ) ةملك نآل

 بوجو الإ ديفيال (اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ”ىرق اذإو) هلوق : لوقنف اذه تبث اذإ

 ظفالا بجومب انيفو دقف«ةبطخلا ىفنآرقلا ةءارقدنععامتسالا انبجوأ الف ؛ةدحاو ةرم تاضنالا

 :ةيالابجومب لو هتانأ الإ مومعلاديفي ظفلل نأ انباس ؛ ةروصلاهذه ءاروام ىلع ةلالدظفللا ىف قبب ملو

 مامالا ةتكسلاحف ةحتافلا مودأملا أرقي ذئنيحو ؛ مامالا تكسي : هللا ه.حرىعفاشاا دنع نأ كلذو

 ىدحاولا هدروأ لاؤسلا اذهو : تْئش امهيأ ىف ةءارقلا منتغاف «ناتتكس مامالل ةلس وبأ لاق اك

 . طيسبلا ىف
 تابجاولا نم سيل وأ تابجاولا نم هنإ :لوقن نأ امإ مامالا توكس : لوقي نأ لئاقلو

 نأ مرا تكسي نأ: يدهتف بكسل نأ هل روج نأ ضع تاثإو عا ا 1
 دنع توكسلا كرت ىلإو ؛ عامتسالا كرت ىلإ ىضفي كلذو ؛ مامالا ةءارق عم مومأملا ةءارق لصحت

 صوصخ رادقمو دودحمدح هل سيل توكسلا اذهف اضيأو « صالا فالخ ىلع كلذو « مامالاةءارق

 رادقمىف ةحتافلا ةءارق ماما نه مودأملا نكمتيال اب رف«ةفخلاو لقثلاب ةفلت نيمومأبلل ةتكسلاو

 مومأملا نكمتيل اتك اس قبب امنإ مامالاف اضيأو « روكذملا روذحا مزاي ذئنيحو « مامالا توكس

 ريصي توكسلااذهىف مامالان ألءاءامإ مومأملاو ؛ امومأم مامالابلقني ذئئيحو « ةءارقلا ماما نم

 ركذو « زئاج ريغ ىدحاولا هدروأ ىذلا لاؤساا اذه نا تبثف «زئاج ريغكلذو « مومأملل عباتلاك

 كرات ىمست برعلاو.رهجلا كرت وه تاصنالا نا:لاقف . ةيالاب كلسعلا ىلع ايناث الاؤس ىدح>اولا

 . ًادحأ عمسي مل اذإ هسفن ىف أرقي ناكناو . اتصنم رهجلا

 نال ؛ عامتسالا نم هعنمب ةءارقلاب هلاغتشاو عامتسالاب الوأ هرمأ ىلاعت هنإ : لوقي نأ لئاقلو

 هجولا ىلععومسملا مالكا كلذب طي< ثيح هنوك نع ةرابع عامتسالافءريغ عامتسالاو«ريغ عامسلا

 اذإو « هانركذام دارااو (ىحوي امل عمتساف كترتخا انأو) مالسلا هيلع ىموم ىلاعت لاق ؛ لماكلا

 ديفي عامتسالاب رمآلا نأ انلع عامتسالا ره عنمي امن ةءارقلاب لاغتشالا نأ رهظو اذه تبث

 :ةءارقلا نع

 نآرقلا مومعع صيصخت زوحي هنأ ىلع اوعمجأ ءاهقفلا : لوقن نأ دمتعملاوهو (ثلاثلا لاؤسلا)



 ةيآلا«اوتصنأو هل اوعمتسافنآرقلا ”ىرقاذإو د 0 رع
 هل ا مرورا ورا هام ا

 6« 4» َنومحرت ملم اوتصنأو هل اوعمتسات نآرقتا ال يرض

 0 9 ل ل را 221: نايقدامملاو ةوبلاو دجوتلا
 تايردالإ لزلصو مهنأ الإ دحلا كلذ ىلا اوغلب ام نيذلا : ىناثلاو . نيقيلا نيع باحصأ مهو امل

 مسقلا قحفو « رئاصب نوقباساا مثو نيلوآلا قح ىف نآرقلاف : نيقياا لع ب اوحأ مثو ١ نيلدتسملا

 نينمؤملا نم ثالثلا قرفلا تناكاملو « ةمحر نينمؤملا ةماع ق- ىفو ء ىده نودصتقملامهو ىناثلا

 (نونمؤي موقل) لاق مرجال

 (نومحرت مكلعلا وتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ءىرق اذإو إل ىلاعتهلوق

 ءىرق اذإو) هلوقب هفدرأ (مكبر نم رئاصب اذه) هلوقب نآرقلا نا مظع امل ىلاعت هنأ ملعا

 : لئاسم ةيآلا فو (نومحرت مكلعل اردنا رينز داعيات ناذقلا

 « تصتناو « تصنأو « تصن : لاقي ؛ عامتسالاو تركحبلا تاضنالا (ىلو الا ةلأسملا)

 دحأو ىنعمب

 « بوجولا رمآلا رهاظو . هرمأ (اوتصنأو هل اوعمتساف) هلوق نأ كشال 4ةيناثلا ةلأسمإا)

 .لاوقأ هيف سانللو . ًابجاو توكسلاو عامتسالا نوكي نأ هاضتقف

 ىفف اهمومع ىلع ةنآلا هذه ىرجبانأ رهاظلا لهأ لوقو . نسحلا لوق وهو «لوآلا لوقلا)

 بحي لوقلا اذه ىلعف ؛ توكسلاو هعامتسا دحأ لك ىلع بجو نآرقلا ناسنالا أرق عضوم ىأ

 . نايبصلا ىملعمو «'قيرطلا ىرباعل تاصنالا

 اوناك: هنع هللا ىضر ةريرهوبأ لاق . ةالصلا ىف مالكلا مجرحت ىف تازن اهنأ «ىاثلا لوقلاوإل

 مثو ىنأي لجرلا ناك : ةداتق لاقو « تاصنالاب اورمأو ةيآلا هذه تلزنف ةالصلا ىف نوملكتي

 ىلاعت هللا لزنأف « مهجئاوحن ةالصلا ىف نوملكت, اوناكو ؟ ىتب ىو متيلص 5٠ مهأسيف ةالصلا ىف

 ا ةكللاد

 أرق سابع نبا لاق . مامالا ءارو ةءارقلاب رهجلا كرت ىف تلزن ةيآلا نأ (ثلاثلا لوقلاوإ)ل

 اوطاذع ؛ ممتاوصأ نيعفار هءارو هباحصأ أرقو ةبوتكملا ةالصلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . هباحأو ةفينحىبأ لو وهو ةيآلا هذه تلزنف ؛ هيلع

 ءاطعودهاجمو ريبجنب ديعسلوق اذهو , ةبطخلادنع توكسلاف تاز: اهنأ «عبارلا لوقااوإل

 ظفللا لاقو « لوقلا اذه دعبتسا دق قءانلا) نملانربتك و « هلأ همحر يعفاشلا نع لوقنم لوقلا اذهو



 ٠ ةبآلا «ابتيبتجاالول اولاق ةيآب مهنأت مل اذإ وهىلاعت هلوق
 كي 7 |

 5 اَنمئإ لق ايت لول اولا ةياب م يا
 -2 ه- 0

 ما با هر 62 26-2 2-2 او ا ل

 8. نوم _ ةمحَرَو ىدهو بر نم ر اصب اذه

 كا ممم مما ممم مم مما ما

 57 هلوقك « تلعفأ ىلع تددمأ بحتسيو دمحم ام ليزغتلا ىف ءاجاه:ةماع «ىدحاولا لاق

 ءىجيهناف هفالخب ناكامو (لامب ننودمتأ) هلوقو (ةبك افب مانددمأو) هلوقو (نينب ولام نم هبمثدع
 ءايلا مضنمو ءاياا تف ىهو ةماعلا ةءارق انهه هجولاف (نوهمعي مهنايغط ىف مدعي و) لاق تددم ىلع

 ثيللا لاق (نورصقيال 5 ردي لا كلذ مربل) هلوقك هدضل ريالا وهام لمعتسا

 ىبتارو هنع فنك اذإ ارابغتإ! ردع 0 نع نالف رصقأ:ديز وبأ لاق ءىثلا نع فكلا راصقالا

 . لالضالا قفىوذملا امأولالضا! نفىواغلاامأ.لالضالاولالضا| نعن و رصقيالمث : سابعنبالاق

 رئاصب اذه ىبرنم ىلإ ىحويام عبتأ امنإ لق اهتيدتجا الول اولاق ةبآب مهتأت ل اذإ و ) ىلاعت هلوق

 «نونمؤي موقل ةمحرو ىدهو معبر نم

 ءاوغالا ىف نورصقيال سنالاو نجلا نيطايش نأ ىلوألا ةيآلا ىف نيب امل : ىلاعت هنأ ملعا

 تايآ نوبلطي اوناك م-منأ وهو لالضالاو ءاوغالا عاونأ نم ًاعون ةيآلا هذه ىف نيب لالضالاو
 نم انل رجفت ىح كل نمؤت نل اولاقو) هلوقك .تنعتلا ليبس ىلع ةصوصخم تازجعمو ةنيعم

 الول) ١ ولات كلذ دنعف «٠ مهتأي ناكام مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : داعأ مث (اعوبني ضرأآلا

 «كسفن لبق نم هتلعتفا اذإ هتلحتراو هتقلتخاو مالكلا تيبتجا برعلا لوقت : ءارفلا لاق (اهتيبتجا

 ؛ىرتفمكفإالإ اذهنإ) نولوقي اوناك منال كسفن دنعنم امم تئجو اهتلعتفاو !هتلوقتالول ىنعملاو
 كشئاثعلاةنجيَو كءاعدازش هللانأ ف اهداضتتك نإ كرك وكم 0 لاك
 3 ىلإ ىحويام عبتأ امنإ لق) هلوق وهو : ىفاشلا باوجلا ركذي نأ هلوسر أ اذه دنعو

 هبىدر 1 ءىث لكف ىح ولا رظتنأ امنإو ؛رومالا نم رم أ ىف ىبر ىلع حرتقأ ن نأ لق هأنعمو

 اهحرتقا ىلا تازجعملاكلتب نايتالا مدع نأ نيبمث ء حارتقالا كرتو توكسلابجاولافالاو « هنلق

 هذه ترهظ اذاف « ةرهاب ةغلاب ةزجعم هاوعد قفو ىلع نآرةلا ررهظ نال . ضرغلا ىف حدقي ال

 ركذف «تنعتاا باب نم ةدايزلا بلط ناكف «ةوبتلا حيحصت ىف ةيفاك تناك ةدحاولا ةزجعملا

 اكو لاضراللا ةارييغلا ]0 (مكبر نم رئاصب اذه) هلوق : اهلوأ : ةثالث اظافلأ نآرقلا فصو ىف

 ةمشت ةزيضنلا اظْفل هلع قاطأ ؟تافملاز ةودلا وطرف لل 3لوقعلا اساء اس نار ل

 فراعمىف سانلا نأ اهلبقامو ةبترملا هذه نيب قرفلاو (ىدهو) هلوق : اهناثو . ببسملا مساب بيسلل



 ةيآلا«ىغلاف مهنودع مهتاوخإو» ىلاعتهلوق 6

 اوجاع هيلع توضنملا|نوكو ٠ ارداق هنوكاةسنفت ىف هداقتعا وهو :.كتلاثلاو ىتاثلا داقتغالا امأو

 ناك ةثلاو « لمعلا ىف ءاسأ 5 هنأ دقتعي هنأ -اهدح] : .. , ٠ نااساف اضيأ ناداقتعالا ناذدين

 هيلعبوضخملا نا : اهيناثو . هنعزواجتهنإ مث : ىلاعت هللا ةردق ةضبق ىف اريسأ ناك وهو.« هيلع ارداق

 ركذت نأ : اهلاثو . هللا ةرذق ىلإ ةبسنلاب,رججاع نايضغلاة“كاذك ذ « نابضغلا دب ىف زجاع هنأ اك

 : اهعبارو . شاحبالاو ءاذيالا كرت ىلإ عوجرلاو بضغلا ءاضمإ كرت نم هب هللا ها نامل

 كرت نإو « ةلتاقلا تابحلاو ةيذؤملا عابسلل اكيرش ناك مقتناو بضغلا انصمأ اذإ هنأ كرد نأ

 اا وأ ١ اتساع: ءاياواإلاو ءابنالا ياك 8 , اكيرتش "ناك وفعلا راتخاو .ماقتتالا

 امأ ٠ هوجولا أوسأ ىلع هنم مقتتي ذي « هيلع ارداق ايوق فيعضلا كلذ باقنا امبر هنأ

 ناطيششلا نم فئاظ مهسم اذإ) ىلاعت هلوق نم دارملاف ةلمجاب و « هيلا هنم اناسحإ كلذ ناك افع اذإ

 ىتلا هوجولانم هانركذ ام (اوركذت) هلوق نم دارملاو « ةثالثلا تاداقتعالا نم هانركذام(اوركذت

 تاركذتلا هذهه ترضح اذإ هنأ هانعم (نورصبم مه اذاف) هلوقو تاداقتعالا كلت فعض ديفت

 لصح و ىلجتلاو فاشكنالاو راصيتسالا لدحبو:ناطيششلا فئاط سم لوزي لالا نف موقع 0

 ناطقا هس رو صدا

 ديز اذافتجرخكلوةك « ةأجافمال انهه (اذإ)ىنعم (نورصبم مهاذاف) هلوق (ةعبارلا ةلأسملا)

 . رسبلا رمحا اذإ كينتآ كلوةك « ءازج ىعدتسي (مهسم اذإ) هلوق ىف اذإو

 ::لئاسم هيفف (ىغلا ىف مهنودمب مهناوخإو ل ىلاعت هلوق امأ

 . نيلوق ىلع دوعت اذام ىلإ (ممناوخإو) هلوق ىف ةيانكلا نأ ىف اوفلتخا «ىلو ألا ةلأسملا)

 كلذو « ىغلا فنيطايشلا نودي نيطايشلاناوخإو : ىنعملا نأ رهظألا وهو («لوألا لوقلا)
 ادادما كلذ نوكيف « سانلا نووغي سنالا نيطاسثف « نجلا نيطايشل ناوخ] سنالا نيطايش نآل

 ؛ لالضالاو ءاوغالا ىلع نجلا نيطايشل مهنم

 نون وكي نيظايشلا ناف « نيقتمب اوسيل نيذلا ساناا مث نيطايشاا ناوخإ نإ (ىاثاا لوقااورإل

 . نيطايششلا نم اخأ رقاك لكل نأ ىلع نايئبم نال وةلاو ؛ هيف مل ادد»

 فوقولانعسفنلال غشو اهيلع ةماقالاو ةسوسولا كل: ةيوقت د!د٠الاريسف” (ةيناثلا ةلأسملا)

 : ابياعمو اهحئابق لع

 (مهنودمي) نوقابلاو  دادمالا نم ميملارسكو ءايلا مضب (مهنودمي) عفان أرق (ةئلاثلا ةلأسملا)

 . دادمالا نم ةانعم دهأو « بذج هانعم دم ليقو ٠ دعددأو دميدم ناتغل امهو؛ ميملا مضو ءايلا حتفب



 6 ةيالا «ناطيمشلا نم لعالم مهسم اذا اوقتانيذلا نإ» ىلاعت هلوق

 مهمل

 هغزني دق ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نأ قلوة. فتن لاح هنأملعا (ىلوألا ةلأسملا)

 ىلع ديزي نيقتملا لاح نأ ةيآلا هذه ىف نيب مث , هللاب ةذاعتسالا ةلاخلا هذه جالع نا نيب و ناطيشلا

 ىف ءادتبالاك وه ىذلا غزنلا الإ ناطيسشاا ند هللصحال لوسرلا نآل ؛ بابلا اذه ىف لوسرلا لاح

 نوكي سملا اذهو « ناطيشلا نم فئاط مهس نأ وهو هيلع ديزيام نيقتملا ف زوجو « ةسوسولا

 . غزنلا نم غلبأأ ةلاحال

 (فئاط) نوقابلاو ء فلأ ر يغب (فيط) ىتاسكلاو ورمع وبأ و ريثك نبا أرق“ ( ةيناثلا ةلأسملاال

 فاط : لاقي ديزوبأ لاقو ء دصم هنإ ليقف فيطلا ىف اوفلتخا : هللا همحر ىدحاولا لاق . فلآلاب

 نم مهيتأيو موقلاب ريدتسي لعج اذإ ةفاطا فيطي فاطأو . ربدأو لبقأ اذإ افاوطو افوط فوطي

 هلصأ ف يط نوكي نأزئاج و : ىرابنالانبالاق . مانملا ف ملأ اذاافيط فيطي لاي ا فاطو ؛ مهمحاون

 .ردصموهلوآألا ل وقل ىلعف ؛ ةنك اسءاياوقبأ و نيءايلاىدحا اوفذخ ؛د.دشتلا و لقثتسا مهنأ الإ . فيط

 ىرابنالا نبا لوق ةحصل دهشيو . ت.هو تيمو نيهو نيه باب نم وه ىرابنألا نبا هلاقام ىلعو

 بضغلاو نونجلا ىمس مث , فيطلاف لصالاوه اذه . ديدشتلاب (فيط مبسم اذإ) ريبجنب ديعس ةءارق

 برعلا مالك ىف فيطلا : ىرهزالا لاق . لايخلا ةمل هبشت ناطيشلا ةملنه هلل هنآل ء افيط ةسوسولاو

 ىنعمب نوكي نأ زوجيف فئاطلا امأو . نونجلا هبشي نابضغلا نآل ء فيط بضغلا ليق مث « نونجلا

 هذه ىف ءارقلا لاق . ةلعافو لعاف ىلع هيف ردصملا ءاج امن كلذ وحن و ةبقاعلاو ةيفاعلا لثم ء فيطلا

 فيطلا : لاق نم مهنمو ؛ ناسنالاب لإ ىذلا لايخلاك ناكام وهو ؛ ءاوس فيطلاو فئاطلا : ةبآلا

 . رطاخلاك فئاطلاو ةرطلاك

 ند المع هيلع بوضخملا نم حبقتسا اذا ناسنالاب جيبي امنإ بضغلا نأ ملعا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 دنعف ؛ عفدلا نع ازجاع هنوك هيلع بوضخملا ىف دقتعاو « ارداق هنوك هسفن ىف دقتعا مث , لامعألا

 روم الا رهاوظب اورتغيفما جلا ملاع تاملظ ىف اعقاو ناك اذا ةثالثلا تاداقتعالا هذه لوصح

 . ةريثك تاهج نم ةثالثلا تاداقتعالا هذه تلاز بيغلا لاع نم رون هل فشكتا اذإ امأف

 امنإ هنأ هل فشكتا اذاف ؛ هيلع بوضخملا نم لعفلا كلذ حابقتسا وهو : لوألا داقتعالا امأ

 ةيعادلا كلت هيف هللا قلخ ىتمو « ةغتتار ةمزاج ةيعاد هيف قلخ ىلاعت هنآل ٠ لمعلا كلذ ىلع مدقأ

 لابي رطخب دقف ًاضيأو ٠ بضغلا لاز ىندملا اذه ىلجت اذاف : لمعلا كلذ ىلع مدقي ال نأ هنم عنتما

 رفي كلذ دنعف : ابكرت ىلإ هل ليبس الف كل ذك ناك ىّتمو « ةلاحلا هذه هنم لع ىلاعت هللا نأ ناسنالا

 «بئاصملا هيلع تناهردقلا يف هتلارس فرعنم» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ةراشالاهيلإو ؛ هبضغ
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 ماد يا نرآطيشلا ؛ نم م فئاَط يلع ٠ اَذإ ا نيل نإ

 3 نير سس اسم 3 هرثام 27 ةرخملا 26 - ه- 7 هم

 م ', َنورصٌفبال او لا ارا «١١١5؛ل ور صنم

 ىلد هللالوسر لاق : لاق ىعشلا نع . كلذولع لدتال ةيالاو . هتسوسو لوسرلالبق ول هتمصع ىف

 نوعبلسأ هنكلو انأو لاق هلا لوسراي تنأو اولاق«ناطيش هعمو الإناسنإ نمام» لسو هيلع هلل
 ىلعةلالدلاك اذهو « احيرط دجسملا ىف حبصأل ناهلس ةوعد الولو , هقلح تذخأف ىتاتأ دقلف « هللا

 لوسر نم كلبقنم انلسرأ امو) ىلاعتلاقو . لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ س وسوي ناطيبشلا نأ

 هيلع هنأو . سوسوب ناطيشلا نأ انيس انأ به : ثلاثلا (هتينمأ ىفناطيشلا قلأ ىنمت اذإ الإ ىن الو

 الط دكا داو ك1 هلل هذه نفح نأ الزلم هل رار ىثأ لتعتا ةاتلاو ةدالضلا
 « ةرم نيعبس ةليللاو مويلا ىف هللا رفغتسأال ىنإو ىلق ىلع ناغيل هنإو» مالسااو ةالصلا

 ديدشو هيلع هللا معن ميظع ءرملا ركذتي نأ ةلالا هذه دنع هتلاب ةذاعتسالا 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 ىلع لابقالاو عبطلا ىضتق» .رع ضارعالا ىلإ نيرمآلا نيذه نم دحاو لك هوعديف هباقع

 : عرشلا أ

 نيفلكملا عيمج ماع بيدأت هنأ الإ لوسرلا هب هللا صخ. ناو باطخلا اذه (ةسماخلا ةلأسملا)

 لاف كالذ] و « ناطسقلا يوان و ينأتإ نم عنام فطل هانركذ ىذلا ليبسلا ىلع هللب ةذاعتسالا نآل

 ىلعو اوندأ نيذلا ىلع ناطاس هل سيل هنإ مجرلا ناطيرشلا نم هللاب ذعتساف نآرقلا تأرق اذاف) ىلاعت

 ةبظاوملا تبجو « ناطيشلا عزن عفد ىف ارثأ ةذاعتسالا هذهلا نأ صنلاب تبث اذإو (نواكوتي مجمد

 . لاو>آلا رثك أ ىف هيلع

 رضحج اذإ الإ ديفتال ناسللاب ةذاعتسالا نا ىلع لدي (يلع عيمس هنإ) هلوق «ةسداسلا ةلأسملا)

 رضحتسا و عيمسىاف كناساب ةذاعتسالا ظفل ركذا لاق ىلاعت هن اكف ؛ ةذاعتسالا ىنعم ملعلا بلقلا ف

 فراعملان ودب ىناسللا لوقلا ةقيقحلاىفو : كريمضيف امب ميلع ىتاف كبلقو كلقعب ةذاعتسالا ىناعم

 . رثآلاو ةدئافلا يدع ةيبلقلا

 مهاوخاو نورصبم ماذاف اوركذت ناطيششلا نم فئاط مهسم اذإ اوقتا نيذلا نإ )) ىلاعت هلوق

 («(نورصقيال مث ىغلا ىف مهنودمب

 :«انام يذلا



 أر ةيآلا «هللاب ذعتساف غزن ناط.شلا نم كنغزني امإ و» ىلاعُت هلوق

 : مَع عيمم نإ 4 10 2 " ناطيسٌلا 5 50 مَ

 ىلعربصي نأب لسو هيلع هللا ٍلصلوسرلا رمأ هنمدوصقملاف (نيلهاجلا نع ضرعأو) هلوق امأو
 هعانتماىلع ةلالد هيف سيلو ء اهلاثمأب ةسيسخلا مهاعفأالو ةككرلا مهاوقأ لباقيالنأو ؛ مهقالخأ ءوس

 نيكرشملا لاتقب رمألا عم نيلهاجلا نع ضارعالاب مالسلا هيلع رمؤي نأ عنتمبال هنالل  لاتقلا نم

 نيب عمجاناك اذإو مهلتاق نكلو ؟اهلثمب متهافس لباقيال عراشلا لاقي نأ ضقانملا نم سيل هناف

 ريثكشب نوفوغشم نيرسفملا نم ةيرهاظلا نأالإ « خسنلا مازتلا ىلإ ةجاحال ذئنيخل انكم نيرمألا

 . ةجاح الو ةرورض ريغ نم خوسنملاو خسانلا

  ملع عيم هنإ هللاب ذعتساف غزن ناطيشلا نم كنغزتي امإو ل ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيفو

 للص ىنلا لاق (نيلهاجلا نع ضرعأو) ىلاعت هلوق لزن امل : ديزويأ لاق (ىلوالا ةلأسملا)

 (كنغزني امإو) هلوق لزنف ؟ بضغلاو براي فيك سو هيلع هللا

 ناسنالللوسيامب بلقلاف هسخنو هسواسو نع ةرابع « ناطيشلا غزن نأ لعا (ةيناثلا ةلأسملا)

 رثك أو جاعزالا غزنلا ليقو « م-مْنيا١ تدسفأ اذإ موقلا نيب تغزن ديز ىنأ نع فاجللا

 فرعلاب هرمأاىل ىلاعت هنأ مالكلاريرةتو ءرششلا ىلإ ةكرحلاب جاعزالا هلصأو ؛ بضغلا دنع نوكيام

 لاقف هتلباقم نع تركحبنلااب ىلاعت هرمأ كلذ : دنعف ةهافسلا رهظيو هيفس جيب امبر كلذ دنعف

 بضغلا جيه ةهافسلا ىلع هيفساا مادقإ دنع نأ مولعملا نم ناك املو (نيلهاجلا نع ضرعأو)

 ناسنالا كلذ لمحىف الاجم ناطيغلا دم ةلاخلا كلت دنعو ةمالسلا ةلاح ىلع ناسنالا قيال ظنغلاو

 مال.كلاو (هللاب ذعتساف) لاف ضرغلا اذهل جالعلا ىرجم ىرحبأه ىلاعت نيب مرجال , ىغبفي الام لع

 : 'ءاضقتسالا لع باتكتلا' لأى ا قبس نف ةةاغتسالااريسفتق

 لوس رن [نمزاوج هنأ لول: اولاقو هيلا هذ ءانناللا ةوصعف نوعاطلا + ده

 (هللاب ذعتساف غزن ناطيشلا نم كنغزنيامإو) هل لقي ملالإو ؛ بنذلا وأ ةيصعملا ىلع ماذقالا

 كيلق : لصح نإ : هل لاق ىلاعت هنإ مالكلا اذه لصاح نأ : لوألا : هوجو نم هنع باوجلاو

 هنأ ىلع كلذ لدي لو (كلمع نطبحيل تكرشأ نل) لاق ىلابعت هنأ اي « غزن ناطيشاا ند

 1 0 امهف لصح هنأ لع كلذ ل ادي لو (اتدسفل هللا الإ ةملآ اممنف ناك ول) لاقو

 حداقلا امنإ , هتمصع ىف حدقيال اذه نأ الإ « مال-لا هيلع لوسرلل سوسوب ناطيشلا نأ اناس

 ١6< رفع )مد



 هال ىلا ار فل اذار: لات لوف 0

 3 ا ددشتلا كرت هيف لخديو (وفعلا ذخ) هلوقب دارملا وهف 4 لوألا مسقلا ام ُ

 6 ةظاظفلاو ةظلغلا كرتو « بيطلا قلخلاب سانلا عم قلختلا ًاضيأ هيف لخديو ؛ ةيلاملا 0

 لإ ناك ايوع دي نأ بانلا اذه نمو (كلوج نم اوضفتال بلقلا ظيلغ ًاظفب تنك 370) كلاعت لاق

 (نسحأ ىه ىتلاب مل داجو) ىلاعت لاق م. فطللاو قفرلاب قملا نيدلا

 رمأي نأ هيف مكحلاف . هيف ةحاسملاو ةلهاسملا لوخد زوحال ىذلا وهو (ىناثلا مسقلا امأوإ)

 هل ل 11 فانا لا نة 1 هيأ فارع رءأ اكله تف وعملا و. ةناغلاو <فقرعلا و.« ف ورحملاب

 فدثكي لو فرعلاب سمأي ملو وفءلاب ذخالا ىلع رصتقا ول مسقلا اذهف نآل كلذو « همدع نم ريخ

 رمأ اذإ ةنإ مث ء زوحيال هنأو قحلا لاطبإو نيدلا ريبغت ىف ًايعس كلذ ناكل « لالا ةقيقح نع

 ءاذيالاو ةهافسلا لع نيلهاجلا ضعب مدقأ امبرف هنعرفنو ركدملا نع ىهنو هيف بغرو فرعلاب

 ال لادا زيتا ةلوق داو (نيلفاحلا نعي سل ر عاوز ةكلا.ارخلا فتات لاق كيشلا اذولف
 اوغلابف نوعمسيال) ةنجلا لهأ ةفص ىف لاقو (نوضرءموغالا نع مث نيذلاو) لاقو (امارك اورم

 اهف قالخالا مراكم ىلع ةلمتشم ةيآلا هذه نأ تءلع ؛ ميسقتلا اذهب كلمع طاحأ اذإو (امثأت الو

 ليربجاي» مالسلا هيلع لاق ةيآلا هذه تلزن امل : ةمركع لاق . ريغلا عم ناسنالا ةلماعمب قاعتي

 «كيلظ نمو فعت و كمرخ نم لطعتو كعطق نم لصت نأ اوه لوقي كبر نإ دمعات لاق ؟ اذهام

 اذإو .هنع توفعدةف  كعطق نم تلصو ول كال ةيآلا ظفال قباطم لي ربج ريسفت : للعلا لهأ لاق

 لاقي: نيلع اكل رغ تايحر رغأ دقت كانللظ قبع تاؤفع اذإ و4“ ف ونملا7 كيتا دقق كمر نم كيتا

 نيرسفيللو : ةيآلا هذه نمقالخالا مراكمل عمجأ ةيآ نآرقلا فسيلو : هنعهللا ىضر قداصلار فعج

 ىأ « مهلاومأ نم كل افعام ىأ (فرعلاب رمأو وفعلا ذخ) اولاقف رخآ قيرط ةيآلا هذه ريسفت ىف

 ةكلرتابف دفا هكر حاله دقن أنك ::اّولاق/ كلذ ءارإو اغا أ شتالو , ةذخع ارفع ةباكاوأ ام

 « قحلا نيدلا راهظاب ىأ (فرعلاب رمأو) هلوق الإ ةخوسذم ةبآلا هذه تراص ةاكرلا بوجو ةبآ

 هذه ىلعف فيساا ةيآب خوسذم اذهو : اولاق نيكرشملا ىأ (نيلهالا نع ضرعأو) هلئالد ريرقتو

 (فرعلاب رمأو) هلوق الإ ةخوسنم ةيآلا عيمج ةقيرطلا

 مالكلا اذبف اضيأو « ليلد ريغ نم قلطءللدييقت هركذ اب (وفعلا ذخ) هلوقصيصخت نأ ملعاو

 ةاكزلا ذخآ نال «كلذل ايفانم ةصوصخلا ريداقملاب ةاكزلا باحيإ نكي مل ةاكزلا ءادأ ىلع هانلمح اذإ

 اببس ةاكرلا باجبإ نكي ملف ىزللا ىلع رمالا ددشيالو سانلا لاومأ مارك ذأ ال نأب رومأم



 هم ةرالا«ىفيعلاب سو ىفسلاةخوب لاعت كوت
 ك0 ااا سس مس ع

 هرغا راسو

 فكلدحلاب نيلهآجلا نع ضرعَأَو فرعا ماو وفعلا ذخ

 ؟ اهريركت ىف ةدئافلا اف ةمدقتلا تايدلا ى'ةروك ذم تزراض "دق ءاشاألا هذه" :'"ااولاق ناف

 روكذم اذهو عيردتلا ةبج ىلع روكذم لوألا نآل ىنعملا اذه ديعأ امنإ : ىدحاولا لاق : لوقنف

 نوكي نأ" كحي دوتعملاهلالا * لاق“ هداك قدوم ال نم نينو“ هدانكلا هلز رد نك نيب نافل 2 لع

 . ةيههالل ةحلاص نكت الف كلذك تسيل مانصالا هذهو : نيحلاصلا ىلوتي ثيحب

 ريغ نوعدي نيذلا نيكرشملا ءالؤط تافص ةروكذملا لاوحالا هذه نأ (ىناثلا لوقااوإل

 نوردقي المهنا : ىلاعت لاقف هباححأو ملسو هيلع هللا ىلصهللالوسرنوفوخب اوناك رافكتلانأ ىنعي « هللا

 ةجحلا عاونأ مظعأ ترهظأو مهتوعد ول كنأ ىلإ ةقاملاو لهجلا ىف اوغلب دق مهنأ لب . ءىثىلع

 . ةتبلا كلذ مهلو قع اوعمسي مل ناهربلاو

 ؟ ركذام حصي فيكف مانصالا ركذ مدقت امتاو « نيكرشملا 7 مدقتي مل : ليق ناف

 (نوديك مث ؟ءاكرش اوعدا لق) ىلاعت هلوق ىف مهركذ مدقت دق : انلق

 مانصألا ىلع تافصلا هذه انلمح ناف «نورصبي ال مهو كيلا نورظني مهارتو إل ىلاعت هلوق امأ

 نارظانتم نالبج : مهطوق نه موقلا هوجو اههجوب ةلباقم امتوك ةرظان اهنوك نم دارملا : انلق
 ةدشل مهنأ الإ س اناا ىلإ نوراظني اوناكنإو مهنأ : ىنعملاف نيكر شملا ىلع اهانلمح ناف « نالباقتم ىأ

 نأ ىلع لدت ةيآلا هذهو ؛ ىمع مهن اكاوراصف « ةيؤرلاورظنلا كلذب اوعفتتي مل قحلا نع مهضارع]

 اذه نع بيجأو . رياغتلا لع لدي كلذو : ةيؤرلا نو رظنلا تبثأ ىلاعت هنال « ةيؤرلا ريغ رظنلا

 مهنأ نظن أ (!ناوؤزظحاال ةكيشللا ىف مهنأ أ عم كياا نورظني مهنأ مهمسحت هانعم : ليقف لالدتسالا

 ور اكسل قجايلا كرت وز لل كلا ب ىنعمب ةيؤرلاو « كنور صبي ال مهنأ عم كنورظني

 (ىراكس مش امو

 4( نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخر ىلاعت هلوق

 نوردقيالا<يدباعو مانصألانأو ؛هالوتي ىذلاوه هللانأىلوآلا ةيآلا ف نيباملىلاعت هنأ ملعا

 سانلا ةلماعم ىف مقتسملا طارصلاو مجوَلا جينملا وهام ةيآلا هذه ىف نيب « رارضالاو ءاذيالا ىلع

 .ةفلك زر يغ'نم:ىأاسو ليطفلا ىفخلا : ةغللا لهأ لاق (افرعلاب رمأو وعلا ذخر لاق

 لاخدإ زوحي نأ امإ « مهنم ذخؤتو سانلا نم فوتسآ ىتلا قوقحلا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 .زوجبالنأ امإو ء ابن ةحاسملاو ةطاسملا



 ةيآلا«نيحلاص'!ىلوتيوهو باتكلال زن ىذلا هللاعاونإ» "0 ريل 1

 نيد »2535١(2 َنيحلاصلا لَو وهو باَتكْلا 1 عنأا هلي ل نإ

 ه-أ زرته 002 ٍَ مر د0 رو هع ا نإ 5-4

 نإ « ١ ةا/» نورصمي مهسفنا الو مكرصن مياوختل ل هنود نم ه نوعدت

 هربخ هاند ض2 6 هر

 ه٠ نورين مكنون تل لإ رع

 هنود نه نوعد: نيذلاو نيملاصلا ىلودب وهو ياعكللا لّزنا ئذلا هللا 53 نا ىلاعت هلوق

 كيلا نورظني مهارتو اوعمسيال ىدهلاىلإ مثوعدت ناو نورصني مهسفنأ الو كرمت نوعيطتسيال

 (نورصببال مثو
 هذهم نيبرضل'و عفنلا ىلع امل ةردقال مانصالا هذه نأ ةهدقتملا تايآلا ىف نيب امل هنا معا

 ايندلا عفانمو نيدلا عفان:ليصحت ىلوتيىذلا وه هنال : ىلاعت هللا ةدابعلقاع لك ىلع بجاولانأ ةيآلا

 وهو) هلوةب دارملا وهف. ايندلا عفان ليصحت امأو « باتكلا لازنإ ببسبف « نيدلا عفانم ليصحت امأ

 ٠ لئاسم هشو (نيملاصلا كيد

 ليعف ءاي ىلوألا ؛ تآ اي ثالثب ىلو ءارقلا أرق : هللا همحر ىدحاولا لاق «ىوألا ةلأسملا)

 ءاي ةثلاثلاو « ةددشم ءايراصف اهفىلو ألا تمغدأ دق «ةروسكمىهو لعف'ا مال ةيناثلاو . ةنك اسىهو

 عال نكي ىلا ةايلا ]قدح ا هنأ كلذاهجاوو « ةددق ءابب هللا ىلو : وربع ىلأ نع ىورو : ةفاضالا

 هللاىلو ليقف « ةفاضالا ءاي ىف ليعف ءاي تمغدأ مث ,هلاف هب تيلاماف موق نم ماللا ف ذحاك « ليعف

 0-2 لعأ هللاو « تاءاي ثالث عامتجا اوزاجأف نوقابلا امأو . ةفاضالا ءاي ةحتف ةحتفلا هذهو

 ياتكلا لوا ىنذلا هللا وه قريت ىطدح لاو ىذلا “أهلا ىاو نأ (ةيناثثا ةلأسملا)

 نم ةوادع مهرضتالف « مهرصني نيحلاصلا ىلوتيو نيدلا ىف ةعفاناا ةميظعلا مولعلا هذه ىلع لمتشملا

 رخدي ناكام زيزءلادبعزي رمع نأ تءمسو. مهديك هرضي نأ نه نيكرشملا نمأي كلذ ىفو ؛ ,هاداع
 ند ناكناف 3 نيمرجلا نم و نيملاصاا نم نوكي 3 5 ىدلو 5 لاَقف هيف هل ليقف 5 اك هدال 5

 ىلاعت لاق دمق نيمرجملا نمد ناكناو 4 ىلام للا هل ةجاح اللف الو هل هللأ ناك ند هللأ هيلوف نيمدلاصلا

 . هتامهم حالصاب لغتشأ مل هللا هدر نمو (نيمرجملل اريبظ نوكأ نلف)

 (نورصني مهسفنأ الو مرصأ نوعيطتسي ال هنود ىره نوعدت نيذلاوإإ هلوق 0

 : نالوق هيفف

 تافصلا هذهب مانصالا فصو هنم دارملا نأ (لوألا لوقلا)



 5 ةيآلا «نوديك م كءاكرش اوعدا لق» ىلاعت هلوق

 لغتشي نأ تزنت الا لم آلا لضفالاب قل, فيكف كلذك ناك اذاو « ةتبلا مانصألا هذه لضف

 اذه . ةرضملاعفد ىف الو ةعفنملا باج 7 هللا ةدئاق هنم سال ىدلا تودالا سحلا هداك

 1 111 راعأ نتي قاس كفر“ آلا هذه ىف لابد هركذ قذلا رلذلا اذه يره نذكر

 ءاضعألا هذه مدع لعج ىلاعت هنإ : اولاقف . ىلاعت هلل ءاضعأللا هذه تابثإ ىف ةيآلا هذبب مل 0

 اليلداهمدع ناكل ىلاعت هلل ةدوجوم ءاضعألا هذه نكت مل ولف ؛ اهتيهلإ مدعىلع اليلد مانصاألا هذه

 : نيبجو نم هنعباوجلاو . ىلاعتهلل ء.اضعالاهذه تابثاد لوقلاب جوف :؛لطاب كلذو ةيطالا مدعىلع

 ؛ مصلانم الاح لك أو لضفأ نانالا نأ نايب : ةيآلاهذهنم دوصقملا نأ ( لولا هجولا)

 « ةيشامربغ هلجر ممصلاو . ةعماس نذأو : ةرصاب نيعو « ةئثطاب ديو . ةيمشاملجر هل ناسنالا نأل

 لطفأ ناتننالا ناك كلدك#ناكلذاو: ةلمئاسل لغه ] : ةرضبم ع ةنيعزأ فقطإ رعد

 وه اذكبف ”لبج نوذادلا ضع لا “هذال كك كالا الاخت « منصلا نم الاح لقا

 . لابجلا ءالؤه مهو هيلا بهذام ال : مالكلا اذه ركذ نم دوصقملا

 101 ركذ ى هاا ةجحلا ريرقت : مالكلا اذه ركذ نم دوصقملا نأ باوجلا ىف (ىناثلا هجولاإ)

 ةدابع نسحت فيك ىنعي (نورمهني مهسفنأ الو ارمدن 3 نوءيطتساالو) هلوق هو ةيالا هذه

 ديأو“ ةيشام لجرأ اهللصح مل مانص الاهذه نأب كلذ ىلاعتررق مث ءررضلاو عنا لعردقيال نم

 ؛رارضالاو عافنالا ىلع ةرداق نكت 1كلذكم "الا ناك ىتهو ؛ ةعماسن اذآو « ةرصاب نيعأو : ةشطان

 ءاضعالاو حراوجلا هذه نع ايلاعتم ناك ناو وهف سدقتو ىلاعت ملاعلا هلإ امأ . ةطآ اهنوك عنتماف

 قرفلا رظف رصبلاو عمسلا لاكب فوصوم وهو ررضلاو عفنلا ىلع ةردقلا لاب فوصوم هنأ الإ

 . نيبابلا نيب

 هيلع لوسرلا نوفوخم اوناك مهنإ : نسحلا لاق (نوديك مث ؟ءاكرش اوعدا لق إل ىلاعت هلوقامأ
 لاصيإ ىلع اهل ةردقال هنأ ل رهظيا (نوديك مث مءاكرش اوعدا لق) ىلاعت لاقف ٠ مهتهلآب مالسلا

 هلثمو اهوفذح نوقابلاو (ىوديك ) ىف ءايلا ورمع وبأو عفان تبثأو ؛ هوجولا نم هجوب ىلإ راضملا

 هذه اوفذح دقو ءىااوقلا هبشت لصاوفلا نأ هيف لوقااو « ىدحاولا لاق (نورظنت الف) هلوق ىف

 : :هلؤتك تاوقلا قا اذ كالا

 لمملا ىدوهلاك هيدي هلزتم ف سالحالا سلب

 اواخياو ىنوابعال ع (نورظنت الف) هلوق ىنعمو : تابثالا وه لصالا نآلف اهوتبثأ نيذلاو

 مواكرشو متنأ 0



 ةبآلا ونام نوشك لجرأ م مار ىلاعت و ابا

 ا 6 ا تر ا 1/2 هم 7 390 - ا هو م رث-

 امي نورصيب نيع 0 نيعا مهل ما اهب نوعي دبأ م ملل ما | ب نوشمي 0 ل

 هر اس ]ل ذيك رو ني

 «9١ه» نورظن لق نودبك مث مك 578 اوعدأ لق اب َنوعمسي ناد 0 1

 ظافالا هذه تدرو مرج الف , ةمهاف ةلقاع اهنوك اف اودقتعي نأ بجو « عفنتو رضت اهنأ اوعدا

 لاقو 5 نيجتسيلف مثوعداف لقي لو )سى اوبيجتسيلف مثوعداف) لاق كلذلو « مهتادقتعم قفو ىلع

 ىلا لقي ملو (نيذلا نإ)

 اونوكي نأ مه سعأ ىراصق ىأ مهب ءازوتسالا ضرعم ىف دروأ وغللا اذه نأ : ىتاثلا باوجلاو

 اهومتلعجو اديبع كسفنأ متلعجرلف ؛ كيلع مل لضفالو مكلاثمأدابع مهف كلذ تبث ناف . ءالقع ءاحأ

 نايبلا اذه دك أ مث (اهب نوشمي لجرأ مهأ) لاقف . كلاثمأ ادابع اونوكي نأ لطبأ مث ؟ اباب را

 ماللاو مهتهج نم راضملا فششكو عفانملا بلط ءاعدلا اذه ىنعمو (مكل اوبيجتسيلف موعداف) هلوقب

 ىلع ردقتال اهنأ لقاع لكل رهظ امل هنأ ىنعملاو زيجعتلا ىنعم ىلع رمآلا مال (اوبيجتسيلف) هلوق ىف
 دبعت مل) هيبآل مالسلا هيلع مهاربا لوق هريظنو « ةيدوبعملل حلصتال ال ا

 هللا اما ءاعدا ف ىأ (نيقداص منك نإ) هلو ا ظل 2 ل ل عمي الام

 بجو « ةيدوبعملا حلصتال اهنأ ةينيقيلا ةثالثلا لئالدلا هذهب تبث املو دام ة هد

 ميكحجلا ىحلا ملاعلا رداقلا هلالا ةدابعب الإ لغتشيال نأو « اهلإ تفتليال فأ لقاعلا ىلع

 . عفانلا راضلا

 ناذآ مل مأ اب نورصبي نيعأ مل مأ اهب نوشطيبدبأ مل مارا نوقع لجأ مأ) ىلاعت هلوق

 «(نورظنت الف نوديك م مءاكرش اوعدا لق اب نوعمسي

 هذه ةدابعب لغتشي نأ لقاعلا ناسنالا نم بقي هنا نايب ىف ليلدلا نم رخآ عون اذه نأ ملعا

 نيعالاو ىديالاو لجرألا ىهو . ةعبرأ ءاضعأ ةبآلا هذه ىف ركذ ىلاعت هنأ هريرقتو . مانصألا

 هكر ىرهلا فاي ىلياك ن4 ةدحار لك ىف لطح اذإ ءاضعاألا هدفت نأ" كيشالق .«ناذآلالو

 ةرداقلا ديلاو ىثملالِ لع ةرداقاا لجرلاف «ىوقلا هذهنع ةيلاخ تناكاذإ اهنم لضفأ نوكست ةكردملاو

 نذاألاو ةرصابلا نيعلاو «ةايحلاو ةكرحلا ةوق نع نيتيلاخلا لجرلاو ديلا نم لضفأ شطبلا ىلع
 «ةايحلا ةوق نعو ؛ةعماسلاو ةرصابلا ةوقلا رع نيتيلاخلا نذآلاو نيعلا نم لضفأ ةعماسلا

 ىلإ ناسذالا ةليضفل ةبسنال لب « مانصالا هذه نم ريثكب لضفأ ناسنالا نأ ٍرهظ اذه تبث اذإو



 ا ةيآلا «كوعبتي ال ىدحلا ىلإ مهوعدت ناودولاعت هلوق

 ىلع ةيآلا هذهب انباحصأ جيتحا (نوقلخع مهو ًاثيش قاخيالام نوكرشيأ) هلوق ( يناثلا ةلأسملا)
 قلختال اهنأ ببسب ماسجألا ةيحلإ ىف نعط ىلاعت هنألل : اولاق « هلاعفأل قااخالو دجومريغ دبعلا نأ

 اذهو : اهتيهإ ف نعطلاا هجوتيل .ىشل ةقلاخ تناك امنأر يدقتب نإ انلق ول متي ام نعطلا اذهو ايش

 كلذ ناك مو اهلإ ناك هسفنتلاعف الل آقلابدعلا ناكل كل ناك اعلا ناك 31-7

 هسفن لاعفألل قااخريغ دبعاانأ انلع ءالطاب

 رصتنتال و اهعاطأ نم رصنتال مانصألا نأ ديري (ارصن مل نوعيطتسيال ول ىلاعت هلوق امأ

 عفنلا لاصيإ ىلع أرداق نوكي نأ بحي دوبعملا نأ:ىعملاو ىدعلا ل عةيودملا : ظنا ءاهاعع نع

 ؟ اهتدادع لقاعلاب قيل فيكف . كلذك تسيل مانصألا هذهو ررضلا عفدو

 ممرسك دارأ نم ناف ًاهوركم مهسفنأ نع نوعفدي الو ىأ (نورصني مهسفنأ الو لاق مث

 . هعفد لع اوردقيمل

 هنأ ةمدقتملا ةيآلاب تيثأ امل ىلاعت هنأ ملعاو 4« ىوعبتيال ىدحلا ىلإ مموعدت نإوإل لاق مث

 ا ل معال هنأ ةيالا هذبب نيب ء ومالا نمرمأ ىلع مانصآلا هذهل ةردقال

 هيف حصيال اذكف ءرضيالو عفنيال اك هنأ هلاح نم مولعم نوكرشملا هدبعي ىذلا دوبعملا اذه نأ

 مالكلا اذه ىوق م ؛ هنع تكحي نم هبطاخي نم لاح لصفيالو. عابتالا ريخلا ىلإ ىعداذإ

 (مهرذنتلل مأ مهترذنأأ مهلع ءاوس) هلوق لثم اذهو (نوتماص من مأ مومتوءدأ مكيلع .اوس) هلوقب

 ىلع لعفلا فطع ةيآلا كلت ىف قرفلا نأ الإ ةيآلا كلت ىف تحاملا نم ةيف ام انركذؤ

 (نوتماص متن مأ) هلوقو : ةيلعف ةلجج (مهومتوعدأ) هلوقنأل « لعفاا ىلع مسالا فطع انههو . لعفلا

 . ةعسإ ةلمج

 ةدئافلا كلتو . ةمكحو ةدئافل الإ زوحي ال ةيلعفلا ىلع ةيعسالا ةلملا فطع نأ تبث هنأ ملعاو

 ماودلاب ةرعشم مسالا ةغيصو ؛ لاح دعب الاح ثودحلاو ددجتلاب ةرعشم لعفلا ةغيص نأ ىه

 . رارمتسالاو تابثلاو

 ىلإ اوعرضت ةلضعم ىفو مه« ىف اوعقو اذإ اوناكنيكرمثملا ءالؤد نإ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 مئادحإ نيب قرفال مهل ليقف ؛ نيتماص نيتك اس اوةب ةعقاولا كلت ثدحت مل اذإو « مانصآلا كلت

 نايب هللا دك أ مث . ةظفللا هذه ىف ةدئاف'ا وه اذهف , ؟توكسو متعع ىلع اورمتت نأ نيبو مثءاعد

 هنأ وهو : لاوس هيفو (5كلاثمأ دابع هللا نود نم نوعدت نيذلا نإ) لاقف « ةيههالل حلصت ال اهنأ

 امل نيكرشملا نأ : لوآلا : هوجو نم هباوجو ؟ تادامج امنأ 8 دابع اهنأب ابفصو نحت فيك



 ةيالاءنوةلخي مثو ائيش قلخنالام نوك رشيأ» يلاعت لوكا 1

 2 هد هدلرس دم م ا 2 100 2ك تاع تا هس ا 0

 ارصنمهل ن ناويطقولو »1١941١« 0 هفيواسلامنركو نأ

 هرئه سس متن ساس هي د ال واس ني ) 0

 يلع ءاوسمك و عبشيال ىدملا كل | مهوعدت ”نإو' اذ؟١ نورصنب مهسفنا الو

 3 ام ال تحس رع ا 6 1 نطو دين

 دا ندو نم نوعدت نذل نإ «لول» َنوتماَص متنا ما م مهوموعدأ

 هرثر ل ةيوعوم مهر 26 ةهررارل هو

 »١45« َنيِقداَص م متتك نإ مل ابجي مثوعداف ص

 مسفنأ الو ارصن مهل نوعيطتسي الو نوقلخي مهو ايش قاخي الام نوك رهو لاك 1

 نوعدت نيذلانإ نوتماص متن مأ ممومتوعدأ مكيلع ءاوس موعبتي الىدهلا ىلإ موعدت نإو نورصني

 «نيقداص متتك نإ كل اوبيجتسيلف مهوعداف مكلاثمأ دابع هللا نود نم

 (نوك رشي امع هللا ىلاءتف) هلوقب دارملا سيل هنأ ىلع لئالدلا ىوقأ نم ةيآلا هذه نأ معا

 كلذ ناكر فل انكاع ديتج | هكا هده تراك كلذ اولا" ناك ول ذإ كسلا[ هضق كف ذك 3م

 1 11 ندا درسصفملا الأ ىف هير[ تاكو دانك ك امعدأرملا لو. 0 قمارلاو مظنلا ىف داسفلا ةياغ

 : لئاسم ةيآلا ىفو . ناثوآلا ةدبع ىلع درلا ةقباسلا

 هلوقف ةيمهالل حلصت ال ناثوآلانأ ىلع ةجحلا ةماقإ ةيآلا هذهنم دوصقملا (ىلوألا ةلأسملا)

 . نوقلخي مو ؟ اًئيشقلخي نأ ىلع ردقيال ام نودبعيأ هانعم (نوقلخمممو ائيش قلخيالام نوكرشبأ)

 . مانصأللا ىنعي نوقواخم مهو ىأ

 نونااو واولا ركذ فيكف اضيأو (نوقلخي مثو) لاقف عمت مث (قلخت) دحو فيك : ليق ناف
 ؟ سانلا ريغ عمج ىف

 ناد-ولا غيصنم هذهف : عمجاونينثالاو دحاولا ىلع عقت (ام) ةظفل نأ : لوألا نعباوجلاو

 رمل ةياعر (قلخي) هلوق دحوف نيتهجلا ربتعا ىلاعت هّللاذ عمجلل ةلمتحيو . اهظفل رهاظ بسحب

 . ىعملا بناجل ةياعر (نوةلخي مهو) هلوق عمجو ظفللا

 : لوقنف ؟زوحي فيك لقعي نم ريغ ىف نونلاو واولاب عما نأ وهو : ىناثلا نع باوجلاو

 هلوق هريظنو « هنوروصتيو هنودقتعيام ىلع ءانب ظفللا اذهدروف زيمتو لقعت اهنأ اهودب اعدقتعا امل

 للا اهيأاي) هلوقو (نيدجاس ىل مهتيأر رمقلاو سمشلاو) هلوقو (نوحبسي كلف ف لكو) ىلاعت

 (مكدك اسم اخدا



 م4 ةيآلا « نو « رشي اهنا كلحست وانا كلو

 عاضنم اب اخ ىلاعت هنأ, 35 سفن نم ةقاولخن اهتروكا ىتلوةلاولاق , لوح داوملا حول ايف 0

 لوقأو « مضلا ةلع ةيسذجلاو ؛ ليمأ سنجلا ىلإ سنجلا نأ هيف ةمكحلاو : اولاق . مدآ عالضأ نم

 لون نأ ىلع الح ىذلا اف 7 مدآ قلخي نأ ىلع ارداق ناكامل ىلاعت هنأل لكشم مالكلا اذه

 اضيأو ؟ ءادتبا اضيأ ءاو> قلخ ىلاسعت هنإ : لوقنال لو ؟ مدآ ءازجأ ءزج نم ءاوح قاخ ىلاعت هنأ

 نإ + لاعب قتلا اصر أو, اذا ةعلخ ىلع رديال ملف دحاو مظع نم ناسنا قاخ ىلع ردقي ىذلا

 فالخ نع ىنت ةذخ اؤم هيف نميألا بناجلا عالضأ ددع نم نمف يالا ناجل عالضأ ددع

 اهنم قلخو) هلوق ىف (نم) ةملك نم دارملا اف ؛ كلذب لقن مل اذإ : لاقي نأ قب . حيرشتلاو سحلا

 هعوز ةيشيحت رخو. ةدصتخ تعصب ن وك ةرإذ كلا قالا نأ ان رك د دف : لوقف (اهبجوز

 دارملالب نيعملادرفلا كلذدارملاس يلو «هبالإ ةالصلاهللا لبةيال ءوضواذه» مالسلاو ةالصلاهيلعلاق

 ىموم هيف هللا ربظأىذلا مويلا وه اذه ءاروشاع موي ىفد مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو . عونلا كلذ

 لعج ىلاعت هنأ ىلع هيبنتلا دوصقملاو ؛ مدآ ةجوز ىتاسنالا عونلا نم قلخ دارملاو «نوعرف ىلع

 اهامثغ دقو ةأرملا لجرلا نايتإ نايشغلاو « اهعماج ىأ (اهاشغت اسلف) هلوق هلثم ًاناسنإ مدآ جوز

 ىطختاا هبشي وهو « اهلل هلثمو . امل ةيشاغلاك راص دقف اهالع اذإ هنالك لذو : اهالع اذإ اهاشغتو

 ةفطنلا ديرب اولاق (ًافيةخ المح تامح) هلوقو (نحل سابل متأو كل سابل نه) ىلاعت لاق . سبللاو

 ىلعوأ رهظىلع لمحام ءاحلا رسكب لما وءرجشلا سأر ىلع وأ نطبلا ىف ناكام حتفلاب لمخلاو ىنملاو

 موقت اتناك اهتأ.:دارالو .««ةفخلا لديس لع لما و: ءانملاب ترمتسا]ىأ,(هن توف) هلوقو. ةنادلا

 هر 0 و فيفختلاب (هبترف)رمعينب ىحيأرقو : فاشكلا بحاصلاق . لقئريغنمىثمو دعقتو
 ظ اهسفنىف عقو هانعم (هن ورمتفأ) ىرخأ ةءارقىفو (هنورامقأ) هلوقك . ةيرملانم (هب تراف)

 0 ىنعي (امممر هللا اوعد) اتدالو تندو لقثلا لاح ىلإ تراص ىأ (تلقثأ الف) هيف تباتراو

 (امهانتآ اسلف)كلئا مذ و كلئالآل (نيرك امقنلا نمننوكنل) اناثمأي وس دلو ىأ (ًاحاصانتيتآ نئل) ءاو>و

 نباو ريثك نبا أرق ءاصقتسالاب م دق هريسفت ىف مالكلاو (امهات 1 اهفءاكرش هل العج ًاحلاص) هلل

 عفان أر قو عمج ةغيدب (ءاكرشهنع) صفح ة ياو ريف ٠ مداعو « فاسكلاو « ةزمحو ءورعوبأو « صاع

 كرش ىوذ ءارظن هل العج هانعمو فاكلاا نيونتو نيشلار سكب (اكرش هنع) ركب ىبأ ةياود ىف مداعو

 هلل اولعج مأ) هلوق هتجفل (ءاكرش) أرق نمو دلولا ىف اكارشإ هلل اثدحأ ةانعم لاقي وأ .ءاكرشلا مثو

 اذه « نيطايشلا عيمج عاطأ دقف سيلبإ عاطأ نم نآل سيلبإةيآلا هذهىف ءاكرشلاب دارأو (اوةلخ ءاكرش

 . ملعأ هللاو ليوأتا ىلإ ةجاحالف هب لقن مل اذإ امأ « ةروهشثملا ةصقلا ىلع ةيآلا هذه انلمح اذإ

 )١و -رخف ١١و



 ةيآلا هنوك ريثيب اع هللا ىلاعتف» ىلاعت هلوق //

 « ريدقتلا :لوةنف (امهاتآ |مفءاكرش هل العج احلاص امهات ايلف) هلوقالإ اهظافلأ نمءىث ىفلاكشإ الو

 ا را 1 ل اولا ا أ شامل تاج بيوس اعاض ادلوب امهات نلف
 ىأ (ةيرقلا لأساو) هلوق هريظنو امهدالوأ ىت آ امف ىأ . امهاتآ امف اذكو « هماقم هيلا فاضملا

 29 | افلا لكأ لأعاو

 (ءاكرش هل العج) هلوق ىف ةينثتلا ىف ةدئافلاام ليوأتلا اذه ىلعف : ليق ناف

 ظفلب امهنعربع ةرم ىثاألاو ركذلا هتمدارلا (العج) هلوقف ىثنأو ركذ نامسق هدلو نآل :انلق

 هللا ىلاعتف) ىلاعت هلوق وهو . عما ظفلب امهنع ربع ةرمو « نيعونو نيفنص امهنوكل ةيثثتلا

 ني ب ايع

 ىلإ دئاع (امهانآ ا|مف ءاكرش هل العج) هلوق ىف ريمضلا نأ اناس باوجلا ىف (ثلاشلا هولا

 هالغحي نأ ىلع امزع ملاصلا دلولا امهاثآ امل ىلاعت هنإ : ليق هنأ الإ « مالسلا امهيلع ءاوحو مد

 هب نوعفتني اوناك ةراتف « كلذ ىف ل ادب مث . قالطالا ىلع هتيدوبعو هتعاطو هللا ةمدخ ىلع اهو

 ةبرق انم ناك نإو لمعلا اذهو . هتعءاطوهتلا ةمدخ هنورمأياوناك ةراتو ءاهءفانمو ايندلا حلاصم يف

 هازل1 مناك ديا هللا لاجنر لاعتلاقيا ذهلف « نييرفملا تائيس رارباآلاتاتس> نأ الإ : ةعاطو

 نع ءاينغاألا ىنغأ انأ» هناحبس هللانع ايك اح لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنعلقنام ةيآلا هذه نم

 لك ١ لاك الاف : ىدعتلا اونه لغو هق رش و هتك ىريغ هيف كرشأ المع ليغ نم ؛ كرشاا

 مهنإ.: لوقن انأ الإ . ةروكذملا ةصقلا كلت ةعحص انملس : لوقن نأ ليرأعلا ف (عبارلا هجولا)

 صيخشلا كلذ ءاعد ببسب ضرملاو ةفآلا نم لس امتإ هنأ اودقتعا مهنأ لجالل ثرحلا دبعب اوس

 « افرح هنم تملعت نم دبع انأ : لثملا ىف لاقي . معنملل ًادبع هيلع معنملا ىمسي دقو ؛ ثرحلاب ىمسملا

 ؛ رعابشلا لاق . نالف هدو دبع ةباتك ::ناونع ىلع بتك لضافألا ضءب تيأرو

 ادبعلا هبشت اهدعب ىل ةميش الو ايواث مادام فيضلا دبعل ىنإو

 ةكربب تافآلا نم لس امنإ هنأ ىلعاهببنت ثرحلا دبعب دلولاكلذ ايمس مالسلا امهيلع ءاوحو مدآف

 تانسح نأ انركذ دق انأ الإ  هقولخو هكوام هنأ ةهج نم هللادبع هنوك ىف حدقي ال اذهو « هئاعد

 ىفبايتاعم مالسلا هيلع مدآ راص مرجال ديعلا ظفل ىف كارتشالا لصح ايلف نيبرقملا تائيسراربالا

 ةيكلاا تاه ]اذ مآ ىف ه] وقلام ةلج | قفين ديعلا) لخفل ادرج ىف لاخلا كازرتشالا ببسي لمعلا اذه

 : ثحابم اهيفو ةيآلا ظافلأ ريسفت ىف (ةيناثلا ةلأسملا))

 هلوقو. مدآ سفن اهنأ روهشملا (ةدحاو سفن نم مكقلخ ىذلا وه) هلوق (لواآلا ثحبلا إل



 /مجا/ ةيآلا «نوك رشيامغ هللا ىلاعتف» ىلاعت هلوق

 مالكسا اذهريرقتو ؛ كرشلاب مهطوقو ؛ مبلهج ىف نيك رشملا ءالؤه ةلاحةروص ةلاخلا ا

 اناسنإ اهجوز اهسنج نم لعجو ةدحاو سفن نم مكنم دحاو لكقلخىذلا وه : لوقي ىلاعت هناك

 انا نال اهنا ةجوذلاو جوزلا اعد . لم ارهظوهتجوز جوزلا ىئغت املف « ةيناسنالا.ىف هيواسي

 00 8 هللا امهات ايلف : كتان و :كمالال نيزك اشلا نم نتوكتتل ايوس اخلاص اذِلَو

 لوق وه اك عئابطلا ىلإ دلولا كلذ نوبسي ةرات مهنآل .امهاثآ ايف ءاكرش هلل ةجوزلاو جوزلا

 لة 5 واألاو مانصالا كلة راو طف نيمجتملا الرق ند 2 لا ىلإ ةزاتو.: نييعيابطلا

 ا مانصالا ةدبع

 ةياغ ف باوجاذهو « كرشلا كلذ نع هللا هزنت ىأ (نوكر شي امع هللا ىلاعتف إ) ىلاعت لاق م“

 : ذادنلا وا ةحالعلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىف اوناك نيذلا شيرقل باطخلا نوكي نأب 4« ىتاثلا ليوأتلا) .

 (اهجوزامم) لج( نمل عج و ) ىكق (سفن نم مكقاخ ىذلاوه) هلوق نم دارملاو' ىصق.آ رهو . ملسو

 ثيح امهاتآ امف ءاكرش هل العج ىوسلا ملاصلا دلولا نم ابلطامامهات١ املف . هيلا نكسيل ةيشرق ةيبزع

 2 لا ا  تاللا دبع“ لوضع ذتعاو: : ئازملا دقو 0 فاتادل كيرالا "اهلحلا |

 ! كلرخلا ىف انع اردكأ يدل اقع ال

 ىلعو مالسلا هيلع مدآ ةصق حرش ىف تدرو ةيآلا هذه نأ لسن نأ «ثلاثلا لب وأتلا)

 مالسلا هيلع مدآ نإ نولوقي اوناكنيكر شملانأ : لولا : هوجو لاكشالا اذه عفدوف ريدقتلا اذه

 ءاوحو مدآ ةصق ىلاعت ركحذف ءاهلإ رشلا عفدو ريخلا بلط ىف عجريو ؛ مانصألا ديعي ناك

 ىلاعت هنأ اركذ ىأ (نيركااشاا نم ننوكنل اخلاص انتي نئل) الاق امهنأ امهتعىكح و“: مالسلا اهيل

 (ءاكرش هل العج احلاص امهاتآ ايلف) لاق مث  ةمعنلا كلت ركشب اولغتشال احلاص ايوس ادلو امهانآ ول

 امهانآ اسلف : ريرقتلاو « ديعبتلاو راكنالا ليبس ىلع مابفتسالا ئدمن درو (ءاكرش هل العج) هلوف

 الوم كرما نعام لاس ّقأ (نوك رشا ا لاكو لاق مث ؟ امهاثآ |مف ءاكرش هل العجأ احلاص

 لجرىلع لجر معلب نأ هريظنو مالسلا هيلع مدآ ىلإ هنوبسني و كرشلاب نولوقي نيذلا نيكرشملا

 رشلا لاصيإو كمذ دصقي هيلع معنملا كلذ نأ : معنملا كلذل لاقي مث , ماعنالا نم ةريثك .هوجوب

 ذك هيلا تضحأو انك و اذكراهبلا ندكحلا اال كلتا معنملا كلذ وتنال

 انهه اذكف ديعبتلا ىلع ؟ىغبلاو ةءاسالاو رشلاب ىنلباقي هنإ مث ءاذكو

 ءاوحو مدآ قح ىف اهرخآ ىلإ اهوأ نم ةصقلا هذه نأ : لوقن نأب اوجلا ىف (ىناثلا هجولا)



 ةيآلا ( اهبجوز اهنم لعججو هذا رن نم متلخ ىذلا وه» لاك هلوق م1

 ؟ كنب قشني وأ كلتةيف كربدنهأ ؟ جرخ نبأ نم كل ردن امو ةميمب وأ الك نؤكي«نأ فاخأ 9

 تلأس نإ : لاقواهاتأ مث . كلذ نممهىف الازب : ملف : مالسلا هيلع مدآل كلذ تركذو  ءاوح تفاخف

 نكن مسا ناكو « ثرحلا دبع هيمست كنطب نم هجورخ : ض هلعجب نأ هللا

 ادل وهلا امهانآ امل ىأ (امهانآ امف ءاكرشش هل العج احلاص امهاثآ املف) هلوق كلذف ثرحلا ةكئالملا ىف

 . ةصقاا مامت اذه ثرحلا هب دارهلاو , اكيرش هل ءاو- و مدآ لعج ىأ اكي رش هل العج احلاص ايوس

 (0رك رد انع هللا للاعتفز لاق ىلاعت هنأ : لوألا : هوجو هلع دن ودساف لي واتلااذه نأ ملعاو

 قلحالاه وكر شرأ) ةدعز لاق ىلاعتاهنأ : ىنآثلا .'ةعامج كرشلا اذهم اوتأ نيذلا نأ ىلع 0 كلذو

 هلل ءاكرش مانصالا لعج نم ىلع درلا ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ ىلع لدي اذهو (نوةلخي مهو ًائيش

 نوكأ كافلع سلنإ دا رطا ناك ول :«علاتلا رك ذ ةيآلا هذه ىف نيعللا سيلب ال سا

 «امد ةغيصبال«نم» ةغيصب ركذي امإ لقاعلا نآل « اًديش قلخي ال ام لقي ىلو . ايش قلخي ال نم

 ءامسالا عيمجي املاع اكو . سيلباب ةفرعم سانلا دشأ ناك مالسلا هيلع مدآ نأ : عبارلا

 عفثرحلا وه سيلبإ مسا نأ مع دق نوكي نأو دبال ناكف (اهلكءامسألا مدآ ملعو) ىلاسعت لاق اك

 ؟ثرحلا دبعب هسفن داو ىمسفيك ثرحلاوه همسا نأب هماععمو مدآ نيبو هنيب ىتا ةديدشاا ةوادعلا

 لصحول انم دحاولا نأ : سهاخلا ؟ مسالا اذه ىوس دحب 1 21 د 2 ل

 ه0 لا هدم لكما يكلي نأ ىلإ ناعذؤ ناننإ 0 د ريا هنم وجرب دلو هل

 مدآ ملعو)هلوق نه لصح ىذلا ريثكلا هبلعو هتوبن د هيلع مدآف . راكنالادشأ هيلعركنأو

 فيك ءسابإ ةسوسو لجأل اهف عقو ىلا ةلزلا ببسي هل تلصح ىلا ةريثكلا هيراجتو( اهلك ءامسالا

 اهنمزارتحالا لقاعلا بع بحي ىتلا ةركدملا لاعفألا نم كلذ نأ فرعي مل فيكو ردقلا اذذ هبنتي مل

 اذه لعج هنإ لاقي نأ امإ ولخنالف « ثرحلا دبعب هامس « مالسلا هيلع مدآ نأ ريدقتب نأ : سداسلا

 ناك ناف "هلق نمىزلعأو ترتل دع هنأ ظفللا اذع-ةدخ أ هنأ |« ذل :ةقتطن ةلعجلاوأ أدل ملعرسا ظفلاا

 نممزلي ملف « ةدئاف تايمسملا ىف ديفت ال باقلآلاو مالعألا ءامسأ نآل هللاب اكرش اذه نكي مل لوألا

 نأ دقتعا مالسلا هيلع مدآ نأبالوق اذه ناكىاثلا ناكنإو «كارشالال وصح ظفللا اذهب ةيمسنلا

 . لقاع هلوقيال كلذو « مدآ ريفكست مرجلا بجوي كلذو نيوكتتااو داحبالاو قلخلا ىف اكيرش هلل

 . هيلا تفتليال نأ لسملا لقاعلا لع بحيو دساف لوقلا اذه نأ هوجولا هذبهب تبثف

 ” نفاق هذه نع كلاعب يللا ةجحض غوجو ةيلآلا النو أت ىف: [كوقتفا اذه كقارع اذإ

 لثملا برض ليثمت ىلع ةصقلا هذه ركذ ىلاعت هنإ : لاق لافقلا هركذام (كوألا ليوأتا)



 / ..ةيآالا ءابجتوز انف ل حجو ةدحاو نمفن نم مكقلخ ىذلا وه» ىلاعتهلوق

 امس سها  سرلا_هلس اسس هاش م 0

 ة ابلإ ن 00 وجوز اهنم لعجو ةَدحاو سفن نم ٌمَقَلَح ىذا وه

 كا 00 هللا اوَعد تلقتأ لَك هب ترق اًفيفَح المح تمت امش

 00 را

 مف هل الحج اًكاَص امه[ آم 10 نيرك اش | نم نتوُكَن احلاص

 هر اس رثا ني ا مرن

 »١5« َنوكرشي امع هبا ىلاعتف ل

 . ةيآلا ملظ مظن كككفت بجويو ًادج ديعب ىدنع لوقلا اذهو (ةنج نم مهحاصبام)

 ترتكجتسال ىلا ملعأ تناك ولو : ريدقتلاو .لوآلا مالكلا مامت هنإ (ىناثلا لوقلاول

 مالا نكي مل املو . ءوس ىنسميال ثيحب ترص ىتح رشلا نع تزرتحالو « ريخلا ليصحت نم

 هللا هردقأ اهب لع الإ ندم الهنأ قد اكع,نيب املو «يدنع لصاح_ وعض علا ملع نأ رهظ كاذك

 ةغلايم ريذنااو (نونمؤي موقل ريشبو ريذن الإ انأ نإ) لاق هب ملعلا هللا هاطعأ امالإ معي الو « هيلع

 لعفىع باوثلاب ةرامشبلا ف ةغلابم ريشبلاو ٠ تابجاولا كرتو ىصاعملا لغف لع ٍتاقعلاب راذنالا ىف

 نينمؤملل ريشبو ريذن هنأ : امهدحأ : نالوق هيف (نونمؤي موقل) هلوةو ىصاعملا كرتو تابجاولا

 ىرخاللا ركذ ديفي , امهادحإ ركذ نآل ةيناثثا ركذ كرتو نيتفئاطلا ىدحإ ركذ.هنأ الإ نيرفاكلاو

 نأالإ لكلل ًاريشبو ًاريذن ناكنإو مالسلاو ةالصلاهيلع هنأ : ىناثلاو (رحلا مكيقت ليبارس) هل وع

 اذهريرقتىف انغلاب دقو ؛ركذلاب هللا مهصخ ببسلا اذهلف .نونمؤملا# ةراشبلاو ةراذنلا كلتب عفتنملا

 (نيقتملل ىده) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىنعملا
 اهاشغت الف الإ نكسيل ابجوز اهنم لعجو ةدحاو سفن نم مكقلخ ىنلا وه ىلاعت هلوق

 نيزك اشلا نم ننوكنل اح اص انتين نئل اهب هللا اعد: تلقثأ ,اسلف .هب ترف ًافيبنح الخ كلَخ

 (ن وكر ش امع هللا ىلاعتف امهات آ |مف ءاكرش هل العج ًاحاص امهات آ الف

 : لئاسم اهيفو كرشاا لاطبإو ديحوتاا سمأ ريرقت ىلإ ةيآلا هذه ىف عجر ىلاعت هنأ ملعا

 مدآس فن ىهو (ةدحاو سفن نم مكقلخ ىذلا وه) سابع نبا نع ىورملا (ىلوألا ةلأسملا)

 تاح)مدآ (اهاشةتالف)ىذأريغنممالسااهيلع مدآ علضنم هللا اهقلخ ءاو>ىأ 00 اسوا

 ءاوحاب اذهام : لاقو لجر ةروص ىف سيلبا اهاتأ اهنطب ىف دلولا ٍلَقث ىأ (تاقثأ ابلف افيفخ المح



 ةيآلا ريشي و رذنالإ انأ نإ ءوسلا ىنسم امود ىلاعت هلوق /

 ةحلاص تناكذنإو « رفكلا اديرم نوكي ةردقلا كلتا رجا نانا انمكيكت نإ ثا محلا

 رودص عنتما نامبالا ةخلاصتناكنإو « رفكلل اديرم نوكي ةردقلا كلت قااخف ؛ نامالل

 ةواذإا كلت قلاخفا « ةفزاج ةنئعاؤ :ثّوذح دقعاالا ' ناتماللا ىرع الديهلبنع رفكلا

 ارا 1 دبعلا كالعال : ريداقتلا عيمج ىلع نأ تبق ٠ ا انزع نكي ةمداجلا

 . هللا ءاشام الإ

 ءاشانألا ارحالو انهن ىدقنل كلمأال لقر هلوق رفاظ نأ :لواآلا : هؤجوب هنع ىضاقلا باج

 كريخب الأ دمعاي : اولاق . رافكسلا نأوه هلوزن ببسنأ ان ركذانأ الإ ظفللا بسحب اماعناك نإو (هللا

 لمحيف ؛ءالغلا دنع هيلع حبرفف صرخرلا ىرتشن ى> ؛ولغي نأ لبق 56 رعسلا تقوب كبر

 , طحقلاتقو رضلاب دارملاو « اهريغولاومآل! كلمت : عفنلاب دارملاو ؛ هلوزن ببس ىلع ماعلا ظفلللا

 ليلدلاو ٠ بيغلا ملعب لصتن اهف ارض الو اعفن ىسفنل كلليزال هل 10 ١ ىاتلا: اهايغ لماوماألاو

 كلمأال : دارملا : ثلاثلا (ريخلا نم ترثكتمال بيغلا ٍلعأ تنك ولو) هلوق كلذ دارملا نأ ىلع

 مالكلا اذهنف دوصقملاو , هنمىننكميو هيلع ىنردقي نأ هللا ءاشامردق الإ عفنلاو رضلا نم ىسفنل

 . هيلع هللا هردقأ اذإ الإ ءىثىلع ردقبال هنأ ناب

 انقأ انأ عم هيلا ريصملا زوجي فيكو « ظفللا رهاظ نع لودع اهرسأب هوجولا هذه نأ لعاو

 . ملعأ هللاو ؛ ةيآلا هذه ظفل رهاظ هيلع لدام الإ سيل قالا نأ ىلع ىلقعلا عط امانا هاربا

 تنك ولو) هلوقب بيغلاب هلع مدع ىلع سو هيلع هللا لص لوسرلا جتحا (5 اانا ةلأسملا

 بلج ؛ هنم دارملا ليقف . ريخلا اذه رم دارملا ىف اوقلتخاو (ريخلا نم ترثكتسال بيغلا لعأ

 حابرآلاو بدجلاو بصخلاب لصتيام هيفلخديو ؛ اهتارضمو اهتافآ عفدو « امتاريخو ايندلا عفانم

 نإ ملعأ تنك كفيغلا لعأ طييكلا وليت يب ا كيتا / اوك للطن هامل ارا ةيقاور كاكاو

 : كلذ قرو لف عرعدب لععشا تكف « كاذ:ف رثؤت الو اذه ىف رثوت قدا نيدلا لإ ىؤعدلا

 ترثكش#ال غلا ملعأ تن فليك اول ار دقتلا وا تالا وبلا نع باؤيملاب لضتاقا هيم داززملا لبق

 ةيربلكا نم

 , هريغإوب ةهاسلا مايك تقو نع ارؤشلا لثم اهنع:هولأس ىتا لئاسملا هذه نع ::باؤإلاو

 : نالوق هيفف (ءوسلا ىنسم اموزإ هلوق امأ

 تازثكتشال يينلا لعأ عكوإ و)هلوق دنعمالكسام# : هللاهمح  ىدحاو اا لاق ل ءالاؤل ودا

 هلق ان ركذاك ناونجلا ىلإ هوبسن مهناألكلذو ؛ نونجوب سيل ىأ (موسلا ينسمامو) لاقمث (ريخلا نم



 / ةيآلا هللا ءاشامالإ ًارضال وأعفن ىسفنل كلمأال لقد ىلاعت هلوق

 هو 226582 ا مار هاد
: 

 هس دل مخ همس مو سم 7 22 6 3 ده. 4 صساصل 60-6 رر 2-286 1

 5 ريشا و ردد الإ انا نإ وسلا ىدسم امو ريخلا نمد نزحهن.ءال

 8 2 ا 607

 »١88« نونمؤي

 ترثكتسال بيغلاٍلعأ تنك ولو هللا ءاشامالإ ارضالو اعفن ىسفنل كلمأال لق ىلاغت هلوق

 «(نونمؤي موقل ريشبو ريذن الإ نأ نإ سلا دس افرع

 : لئاسم ةنآلا ىف

 ىسفنا كلمأ ال) هلوق نأ : لوألا : هوجو اهلبق امب ةيآلا هذه قلعت ىف (ىلوألا ةلأسملا)

 هوس ى لااطت هلق ع زالكو ا, ريش نادت رز ان نإ كحل لع ىعدأ ال انأ ىأ (ارض الو اعفت

 هللا ءاش امالإ اعفن الو ارضىسفنل كلمأ ال لق نيقداص متنك نإ دعولا اذه ىتم نولوقيو) سنوي

 رتل ىدمالغلا وصخ لاب كب را كار لأ داي : اولاق كم لهأ نأ ىور : ىاثلا ( لحأ ةقأ لكل

 : تلاثلا :ادرذلا ءْوده لاحت ههنا ل وأ : ةيلطخطا قكارالا لإ نخالا تدع ىلا را حبرتف

 ترفق قءرطلا ىف حير تءاج قلطصملا ىنب ةوزغ سه مالسلاو ةالصلا هيلع عجر امل : مهضعب لاق

 اورظنالاقو . نيقفانملل ظيغ هيفناكو ةنيدملابةءافرتومب لسو هيلعهللا ٍلصونلا دخان افظل رانا

 ةنيدملاب لجر توم نع ربذ لجرلا اذه نم نوبجعت الأ هموق عم ىنأ نب هللا دبع لاقف « ىتقان نبأ

 ىف ىتقانو تيكو تيك اولاق . نيقفانملانم اساننإد مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف . هتقان نيأف رءيالو

 الو اعفن ىسفنل كلمأال لق) ىلاعت هللا لزنأف ؛ لاقامىلع اهدجوف«ةرجشب اهمامز قلعت دق بعشلا اذه

 (هللا ءاشاه الإ ارض

 لاومألا ءاطعاب هوبلاطو بويغلا نع رابخالاب هوبلاط امل موقلا نأ معا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 كلذك ناكاد.ع ناكنم لك نأ نيبو « ليلق هملعو ةرصاق هتردق نأ ركذ ةميظعلا ةلوذلاو ةريثكلا

 ؟ ملعلا اذهو : ةردقلا هذه هل لصحت فيك دبعلاف ؛ ىلاعت هللالإ اسيل طيحما ملعلاو ةلماكلا ةردقلاو

 (هّللا ءاشامالإ ارضالو اعفن ىسفنل كلمأال لق) ىلاعت هلوقب لامعالا قاخ ةلأسم ىف انباحصأ جتحاو

 نأ لع لدي كلذو ,٠ ىلاغت هلا هيف الإ لضخالا نأ: كتجاوذا اند ازمكلا او عفن نامالاو

 يلع ةردقلا نأ ًارارم هان ركذام هريرقت و « هناحبس هللا ةئيشمب الإ نالصحال رفنكحلاو نامالا



 ةيآآلا «اهتع ىقح كنك الاس لح ا /8

 تاق انقنارةلنإ 1 يب ف فور افي لودلا اذه دياز وكئدنلاو 5 0 لوق اذه ىلعو

 (اهنعؤ> كناككنولأسي) ىلاعتل اقف : ةعاسلا ىّتم انل ركذاف « ةبارق كنيب و اننيبنإ مالسلا هياع دمحل

 : مثرفك ىلع اومادام مهب ايفح نوكستال كنأ ىنعمب راب مهل قيبدص كناك ىأ

 (ىح.)لوقلا اذهىلعو : اهتف رع بلطلاريدشأ 3 ؤسلاريثك ىأ (اهنعؤح ) (ىلاثلا لوقلاو ١

 ءىثلا نع ثحبلاو لاؤدلا رثك أ نمو « لاؤسلا ىف فاحلالاو حاحلالا وهو ءافحالا نم ليعف

 كن اك ىأ (اهنعح كن اك) هلوقف . ىصقتسا ىأ « ةلأسملا ىف قحت موق نم وه ةديبعوبأ لاق ؛هماع

 هلال دف يك رتلا اذه ١ فافككلا حام لاه ٠. الع تلطف كعلابو انع'لاوسلا ترثك أ

 غلابهيؤحتونالفب نحو . فحلأ اذإ ةلأسملا ف ىحأو « هلاصئتسا لقبلا ءافحإ و ٠ براشلاءافحإهنمو

 . نابراقتم نالوالا نالوقلاف : ريدقتلا اذه ىلعو ؛ هب ربلا ىف

 : ريدقتلاو ريخأتو ميدقت هيف نوكي نأ : لوآلا : نامجو (اهنع) هلوق ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ببسي سايتلالا لصحيال مولعمهنألو مالكلا لوطا «اهد هلوقفذح مثاهب حكن اك اهنع كنولأسإ

 ةران ىدعي نأ زوجي ىلا ظفل نآل مهب ىنح كن اك كنولأ ي : ريدقتلا نوكي نأ : ىتاثااو . هفذح

 | اي ل ل ا اك دي ارادلا
 ةعاسلا مايق تقو نع لاؤم (اهاسرم نايأ ةعاسلا نع كنولأسي) هلوق (ةتلاثا ةلأساا)

 ملف « اهتبابمو اهتدشو ةعاسلا لقث هنك رع لاؤس (اهنع ىح كل اك كنولأسي) ايناث هلوقو

 : راركتلا ملي

 (ىبر دنع ابلعامتإ) هلوقب لوألا نع باجأ

 ناك لوألا لاؤسلا نأ نيتروصلانيب قرفلاو 4 هللا دنع امملع امنإ )9 هلوقب ىتاثلا نع باجأو

 ءاكأ ظعأو ءاهتبابمو اهتدش رادسةه نع اعقاو ناكىناثلا لاؤسلاو . ةعاسلا مايق تقو نع اعقاو

 وهو ؛ ةباهملا ةياغ ىلع لادلا مسالا ةمايقلا ةدش رادق» نع لاؤسلا دنع هلوق وه ةءظعو ةبام» هلل

 اهدحأ : هوجو هيفو (نو.اعيال سانلا رثكأ نكلو) هلوقب ةيآلا هذه متخ ىلاعت هنإ مث هللا انلوق

 ا ا ا ا ا لالا ىذل !ىبسلا ناورلعي الا اناا ثكلأ نكلو



 ١ ةيألا ءاهنع ىنح كنأك كنولأسي» ىلاعت هلو
 ءىنثلا راهظإ ةيلجتلا (اهتقول املحي ال) لاقف ىنعملا اذه دك أ ىلاعت هنإ مث ,ةيصعملا نع رجزأو

 نيعملا اهتقو راهظإ ىلع ردقي.ال ىأ (وهالإ) نيعملا اهتقو ىف اهرظيال : ىنعملاو ؛ هروهظ ىلبجتلاو

 . وه الإ رابخالاو مالعالاب
 هلوق هريظنو : لقثلاب ةعاسلا فصو دارملاو «ضرآلاو تاؤومثيلا ف تاقث) ىلاعت لاق مث

 ةلزاز نإ) لاف مظعلاب ةعاسلا ةلزاز ىلاعت هللا فصو اضيأو (اليقث اموي مهءارو نورذيو) كا

 (ديدش هللا باذع نكل و نكد مهامو) لاف ةدشلاب اماذع فصوو (ميظع ءىش ةعاسلا

 لاق : هوجو (ضرألاوتاومسلا ىف تلقث) هلوق ريسفت ىف نيرسفملل : لوقنف اذه تفرع م

 تروكيو تاومسلا تقف امج دنع نأ لح كر رحال تارا لع اع را

 ريغ ضرأألا لدبت مويلا كلذ ىف نأ لجاأل ضرألا ىلع تلقثو موجنلا ترثتاو رمقلاو 8

 ءامسلا لهأ ىلع ادج ليث مويلا اذه نإ : مدالا ركب وبأ لاقؤ.ء ناحلا و لابحلا عزم و : كرأللا

 ميظع مويلا اذه نإ : موق 0 00 نكد

 لاؤسااو با-كئاو كعبلا ىلإ اهدسعب َناوريَصي مهنأ نولعي قالا نأ ببس ٌبواقلا'لع لقتلا

 ضراألاو تاومسلاف ترفخ ىأ(تاقث)ىدسلا لاقو . ديدش مويلا اذنه لثم ىف هللا نم فوذلاو

 تاقث) موقلاقو . ابعوةوو !متودح نوكي ىتم نيلسرملا ءايبنالاو نيبرقملا ك5 الملا نمدحأ معي و

 اكو ؛ ضرآألاو تاومسلا لهأ ىلع نيعملا اهتقوب ملعلا ليصحت لقث ىأ (ضراألاو تاومسلا: ىف

 هللا رثاتسا ىذلا ملعلا ىف لاقي كإذكف « هلماح ىلع لقث دق هنا هلمح رذعتي ىذلا لومخيا ىف لاقي

 مهيلع لقثي هنأ هب ىلاعت

 ءىجن ال ثيحي اهنوكل ريرقتو مدقت امل ديكأت اضيأ اذهو 4 ةتغب الإ مكيتأت الإ لاق مأ
 ًاجفت ةعاسلا نإ» لاق هنأ 0 هللا لص ىبنلا نعو . قلخلا نم ةلفغ نيح ىلع أف ةتغب.الإ

 لجرلاو . هقوس ىف هتعاسب موقي لجرلاو ٠ هتيبشام قسي لجرلاو ؛ هعضوم حلصي لجرلاف ؛ سانلا
 كيد نش ىدلا ىف لاق ملسو هيلعهتلا ىلص ىننلا نع نسحلا ىورود هعفريو هنازيم ضفخب

 ءاخلإ> نم هيب ةعاسلا 0 هيف ىلإ ةمقللا عفريل لجرلا نإو ةعاسلا نموت

 اتلأسم هيفو (اهنع ىنح كن اك كنولأسي إل ىلاعت لاق مث

 ىف>لاقي : ىبارعالانبا لاق فطللا رابلا ىنإلا : لوآلا : هوجوؤجحلا ىف «ىلوآلا ةلأسملا)

 ىأ (ايقح ىل ناك هنإ) ىلاعت هلوق هنمو 0 ءاقللاو مالكلا قحلاو ءايفحت ىل حنو ةواف- ىل

 مبعم ةرشعلا فيطل مهم راب كنك كنولأي ريدقتلا اذه ىلعف « هتوعد اذإ ىناعد بيجي افيطل اراب

00- 3 621 



 ل1« ن ردع كاب ع] زق اهلل ناب ةعاشلا نع اكنولأ يد ىلاعتداوق لبا

 هنأ - قاتلا ؟ ةكمبراآلا' هنه الإ تيل ناكرقلا فن ةلكلا كلاطللا نأ انيب ل : داعملا ف مالكلاب هعتأ

 ىلإ ةرباثملا نع كلذب اثعاب (مهلجأ برتقا دق نوكي نأ ىمع نأو) ةمدقتملا ةيآلا ىف لاق امل ىلاعت

 موتكم ةعاسلا تقو نأ بولقلا ىف ققحتيل (ةعاسلا نع كنولئسي) هدعب لاق حالضالاو ةبوتلا

 : لئاسم ةيآلاىفو «تابجاولا ءادأو ةبوتلاىلإ ةعراسملا لع نيفلكملل الماح كلذ ريصيف ؛ قالا نع

 >1( ىم ًاموق نإ امابع ناله ؟ وه لك لئانفلا كلذ نأ|ى ]وماما (ىلوآلا ةلأسملا)

 دمحاي اولاق ًاشيرق نإ : ةداتقو نسحلالاقو : ةيآلا هذه تلزنف ةعاسلا موقت ىتم انريخأ دمعاي اولاق

 ؟/ةعانشلا تف انل ركذان ءاةبازق' كتبو انتين

 ةمايقلا تيعسو ايرثلل مجنلاكةبلاغلا ءامساألا نم ةعاسلا : فاشكلا بحاصلاق 4ةيناثلا ةلأسملاإب

 كلا اذه ةعاسلاب يكس دج او دعاس افا ىصعي قلخلا اكياس نول وأ هت اهعوق ول ةعاشلاب

 7 قا ا ذيع ةدحاو عال [ملوط لع امالوأ

 نامزلا نع لاؤس وهو « ءىحب ىذلا تقولا نع ماهفتسالا هانعم نايأ (ةشلاثلا ةلأسملا)

 هركنأو نيالا نم ذوخأم هنأ نوبشملا : نالآوق هقاقتشا ىو « ىم ىتعمب نابأ نأ مالكلا لصاحو

 ًاذوخأم امهدحأ نوكي فيكف ؛ ناكملا نع لاؤس نيأو : نامزلانع لاوس (نايأ) لاقو ىنج نبا

 كف, ىلإ هاش كازل فتم ناالعف ى) نم ةقاقعشا نأ ىج نا ةراثخا ىدلاوهو : ىاثلاو . وخلا نم

 "0 ]لاق اذكهدلا ادناقتما لكلا ناكمكل] وأ ضعبلا نال ؛ هلا 'تيوأ' نم' لعف « ىأ ةلقفلَو

 طا رك نايل ىلاطاا أ زقو

 اهارجم هللامسب) ىلاعت هلوقل ءاسرالا ىنعمب ردصم انهه :ىسرملا» اهاسرم 4«ةعبارلا ةلأسملا)

 ىلاعتلاق . تين اذإ.؛!اوسري ىسر لاقي تاثالا ءاسرالاو , اهواسرإ و اهٌوارجإ ىأ (اهاسرمو

 هنمواليقث ناكاذإ ءىثلا تابثلمسا وهلب ؛ تابثلا قاطمل امس سيل وسرلا ناكف (اهاسرأ لابجلاو)

 تلقا كرف الدب فعلتلا ره واحلا لع ءادشاللا كمن ناك امو ءاةتيقسلا ءاَسْدراو ع لبجلا ءاَسرإ

 . ءاسرالاب اهتوبثو اهعوقو ىلاعت هللا ىس مرجال (ضراألاو تاومسلا ىف

 ةعايقلا مايق لصحي هيف ىذلا تقولا ملي ال عأ (ىبر دنع ابملع امنإ لق إل ىلاعت لاق مث

 (اهبف بيرال ةيتآ ةعاسلا نإ) هلوقو (ةعاسلا لع هدنع هللا نإ) هناحبس هلوق هريظنو هناحبس هللا الإ

 ىم :لاقو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ليربج لأس املو (اهيفخأ داكأ ةينآ ةعاسلا نإ) هلوقو

 ءافخا ىف بيسلاو : نوقةقحلا لاق «لئاسلا نم ملعأ اهنع لوئسملا سيل» مالسلا هيلع لاقف ةعاسلا

 , ةعاطلاىلإ ىعدأ كلذ نوكيف .اهنم رذح ىلع اوناك. نوكتىتم اري مل اذإ مهنأ ؟دابعلا نع ةعاسلا



 ا/ةإ ةيالا هل ىداهالف هللا للضي نمو ىلاهةهلوق

 2 ا ريل راس ام ااا مد ظنا

 تكنو كاين 0 ا َْق ف مرّذيو هل كضنلا هلا للضي 0

 0 دلع اهملع امم لق اهاَسْم َنأيأ ةعاسلا نم

 اَنعإ لق اَبَع 7 1 51 يأمل ضرألاو تاَومسلا ف
2-4 22 

-_ 

 همم نوال سال رثكأ نكلو هللا دنع اهلع

 7 1 «شرعلا اذه نم مظعأ شرع اهنم دحاو لك ىف هلو «ملاعلا اذه ءارو ملاع فلأ فلأ هل

 لاكب رشبلا لقع ةطاحإ نكمي فيكو ؛ تاومسلا هذه نم عسوأ تاوممو , ىسركلا اذه نم ىلعأ

 هذه ناسنالا رضحتسا اذاف (وهالإ كبر دونج معي امو) هلوق عد مس نأ دعي,هت وكلمو هللا كلم

 انل لع ال كناحبس) محلوق مهف هتيهلإو همك راك0] ةفرماف 6 دارأو هلقع ىف ماسقالا

 ىرعملا ءالعلا وبأ لاقام معنو (انتءلعام الإ

 رمقلاو سمشلاو هب موجنلا ىرحت كلف نم هلل ؟سانلا اممأا

 لطبخ مريخ ىجاوتا ىف ان اق انراعو انصاف هللا لع إف

 «نوممعي مهنايغط ىف مهرذيو هل ىداه الف هللا لاضي نمل ىلاعتو هناحبس هلوق

 للضي نم) لاقف نيبذكملا نيلاضلا لاوحأ تعن ىلإ ىرخأ ةرم ةيآلا هذه ىف داعى اعت هن أ معا

 قبسام لثم هللا نم لالضلاو ىدهلا نأ ىلع ةيآلا هذمب انباحصأ لالدتسانأ لعاو (هل ىداه الف هلل

 هلوقو « ةداعالا ىف ةدّئاف الف مدقتام لثم اهنع انباوجو . ةلزتعملا تاليوأتو «ةفلاسلا ةبآلا ىف

 ءايلاب «مثرذيو» ورمع وبأ أرقو : هلبق 0 وهو فانئتسالاب عفر (مهنايغط ىف مهرذنو)

 لوي. امف كلذ هجوو ؛ مزجلاو ءايلاب قاسكلاو ةزمح أرقو ؛ هناحبس هللا مسا مدقتل ءارلا عفرو

 أهدعب امو ءافلا عضوم نال (هل 5 هل وق نم اهدعبامو ءافلا عضوم ىلع فطع هنإ : هيوديس

 . مزجوه ىذلا 3 ىلع «مثرذيو» له ؛ طرشلا باوجل مزج
 وهالإ اتقول اهيلحيال ىبر دنع اهملع امتإ لق اهاسرم نايأ ةعاسلا نع كنولئسيإل ىلاعت هلوق

 هللا دنع يلع 1! لقا :ع تح كن اك كنولثسي ةتفب الإ مكيتأتال ضرالاو تاومسلا ىف تاقث

 (نودلعيال سانلا رثك أ نكلو

 ردقلاو ءاضقلاو ةوبنلاو ديحوتلا ىف ملكت اىلىلاعت دنأ : لوآلا : نيهجو ةيآلا مظن ىف نأ معا



 ةيالاءضرالاوتاومسلا توكلمىف اورظني لوأ»للاعتهلوق ,/

 ةداجلارةيخت يم دا تردملا فالف ًاضيأ9 ٠ ميدقلادض ثيدحلانال : اولاق . امبدق سيل نآرقلانأ

 دض ثيدخحلا نولمجيف قيتعي سيلو :؛ ثيدح ءىثلا اذه نإ : لاقي كلذلو « برق نع هثودح

 دعب الاح ثدحب هنأل ؛ ثيدح هبإ مالكلا ىف : لاقيو « هدوجو درامز لاطىذلا قدتعلا

 ا عامسالا ىلع لاح

 . امثودح ىف عازن الو تاملكلا نم ظافلاألا ىلع لوم هنأ :هنع انباوجو

 امماسقأ ةفرعم دعبالإ نوكي ال ضراألاو تاومسلا توكلمىف رظنلا نأ 4 عبارلا بلطملاإ)

 الاحوأ ازيحتمن وكب نأ امإ وهف « ىلاعت هللا ىوسام لكلاقينأ . اهماسقأ حرش ىف مالكلا ليصفتو
 نارك نأ امإ و" الكتل نارك نأ .املاق "ةيحتتملا:امأ («ويحجالا!قاللاخح الو ازتختم ال وأ زيختملا ف

 جردنيو « بك اوكلاو كالفألا ىبف ةيولعلا امأ»ءاةيلفشا امإاو ةيواغا اه ؟ئبف ظئاشنلا:امأ :٠ انكرف

 عوفرملا فقسلاو ءرومعملا تيبلاو « رانلاو ةنجلا اضيأ هيف لخدي و . ىمركلاو شرعلا هانركذ اهف

 اف لخديو « ةعبرألا رصانعلا تاقبط : ىهف ةيلفسلا امأو : ماسقألا هذه ليصفت ىف صقتساو

 ؛ناويحلاو تابتلاو نداعملاو ةيولعلا راثآلا ةعبرأ ئبف تايكرملا امأو ءزوافملاو لابجلاو راحبلا

 برقيف « ضارعالاىهو زيحتملا ىف لاحلا امأو « ةعبرآلا سانجألا هذه عاونأ ليصفت ىف صقتساو

 بئاحي ىف لقاعلا لمأت اذإ مث ؛ ةريثك عاونأ سنج لك تحت لخديو « اسنج نيعبرأ ند اهسانجأ

 1 لحاشال كرو صا اكن امان اراه رانا امزرازل ااههاكخأ

 « نامسة وهف « زيحتملا ىف الاح الو ازيحتم نوكي ال دوجوملا نأوهو 4« ثلاثلا مسقلا امأو)

 نوكي ال نأ امإو «حاورآلاب ىمسملا وهو : كيرحتلاو ريبدتلاب ماسجأب اقاعتم نوكي نأ امإ هنآأل
 ابفرشأو اهالعاف لوألا مسقلا امأ . ماسجألا قئالع نع ةأيراللا ةشيدقلا وداود لهو: كادكك
 (ةننامث ذئموي مهقوف كبر شرع لمح و) ىلاعت لاق ع شرعلل ةلماحلا ةسدقملا ةيناملا حاورألا
 شرعلا لو> نم نيفاح ةكئالملا ىرتو) هناحبس هلوقب اهلا ةراشملا ةسدقملا حاورألا اهولتيو

 هدنع عفشي ىنذلا اذ نم) هلوقب ةراشالا مهلاو ” يرككلا ناكتياه رات (مهبر دمحت نودبسي

 تاومسلا هيسرك عسو ءاش امبالإ هملع نم ءىثب نوطيحيالو مهفلخامو مهيدبأ نيبام ملعي هنذأنالإ

 تافاصلاو) هلوقب ةراشالا مهيلاو . عبسلا تاوهسلا تاقبطيف ةسدقملا حا ررالا اهرب نال

 نوحبسيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال مهنأ : مهتافص نمو (اركذ تايلاتلاف ارجز تارجازلاف افص

 . نوامعي هرمأب مو لوقلاب هنوقبسيال .نورتفيال راهلاو ليللا

 هناحيبس هللا لعلف رحبلا يف ةرطقلاكهتوكلمو هللا كلم نم هانلصفو هانركذ يذلا اذه نأ ملعاو



 // ةيآلا«ضرالاو تاومسلا توكلمفف اورظني وأد ىلاعتهلوق

 ديال هثودحناف ثدحم لكو ؛ ثدحم وهف كلذك ناكام لكو « نوكسلاو ةكرحلا نع واخت ال ةرذلا

 نيعملا تقولا كلذب هصاصتخاف . هدعبو كلذ ىلبق هلوصح زاوج عم نيعم تقوب اصتخم نوكي نأو

 داع اممج صصخلا كلذ ناك ناف . يدق صصخم صيصختب نوكي نأو دب ال « هيف ثدح ىنذلا
 ماسجالارئاسل ةيواسم ةرذلا كلتنأ اضيأو « ىلاعتو هناحبس هللاوهف امج نكي ل ناو . هيفلاؤ.لا

 ابصاصتخاو . تافصلا رئاسو معطلاو عبطلاو لكشلاو نوللا ىف اهل ةفلاخمو . ةيمجحلاو زيحتلا ىف

 زئاجلاو «تازئاجلا نم نوكي نأو دب ال « ماسجألا راس تفلاخ اهرايتعاب ىتلا تافصلا كلت لكب

 وهذ امسج نكي مل ناو ؛ هيف لوألا ثحبلا داع امسج ناكنإ حجرملا كلذو ء حجرم نم هل دب ال

 ريغ تارابتعاو . ةيهانتم ريغ تابج نم عناصلا دوجو ىلع ةلاد ةرذلا كلت نأ تبثف « هناحبس هللا

 هتايولعو هتايلفسو هتابكرمو هتادرفم « ىناحورلاوىنامسجلا لاعلاءازجأ عيمج ىف لوقلا اذكو « ةيهانتم

 : رعاشلا لاق ام قدص كل ربظي اذه دنعو

 ككاوسأا لع لومار هيلث نقلك قر

 هبن املو (ءىث نم هللا قلخ امو) ىلاعت هلوق نم كل ةدئافلا تربظ ذئايخ اذه تفرع اذإو

 ىف ديدشلا بيغرتلا بجوب امب هفدرأ « ةفيطالا ق'اقدلاو ةبيجعاا رارسألا هذه ىلع ىلاعق هللا

 نأو) هلوقفف (نأ) ةظفلو (مباجأ برتقادق نوكي نأ ىسعنأو) لاقف ركفتلاو رظنلا اذهب نايتالا

 مهاجآ لعل : ىنعملاو ٠ نأشلا يمض ار يصف ى*ا مخ هنأو 2” هولدقتب ةليقنلا نم ةففخملا ىف (ىع

 لقاعلا ىلع بجو امئناق لامتحالا اذه ناك اذإو « رانلا ىلإ اوريصيو رفكلا لع اوكلبف تبرق

 ديدشلا ف وخلا اذهنم سفنلا صيلختىف ًايعس « ةيؤرلا هذهىلإةردابملاو « ةركفلا هذه ىلإ ةعراسملا

 هدعب ثيدح ىأبف) لاق ةيلقعلا لءالدلاو ةيلجلا تانايبلا هذه ىلاعت ركذاملو ٠ مظعلا رطخلاو

 تانيبلاو ةرهاظلا تاهيبنتلا هذه نم هيفام عم نآرقلا اذهب اونمؤي مل اذإ ممنأل كلذو (نونمؤي

 . ةريثك بلاطم ىلع ةلاد ةيالا هذه نأ للعاو . هريغب نامبالا مهنم ىضري فيكف : ةرهابلا

 مالانأ ىلعليلدلاو : لالدتسالاو رظنلا نم دبالو زئاجريغ ديلقتلا نأ (لوآلا بلطملال

 (اوركفتي ملوأ) هلوق كلذك

 وه نإ) لاق امل هنأ هيلع ليلدلاو ٠ ديحوتاا ىلع عرفتم ةوبنلا ىمأ نأ (ىناثلا بلطملاوإ)

 اذه ىلإ ناك امل :كلذك مآلا نأ الولو ٠ ديحوتلا لع لذنامركحذب هعنأ..(نيبم ريذن»الإ

 . ةجاح مالكلا

 ىلع (نونمؤي هدعب ثيدح ىأبف) ىلاعت هلوقب ىضاقلاو ىتابجلا كسمت ثلاثا بلطملاوإ)



 ةيالاءضرالاو تاومسلا توكل»ىف اورظني موأ»ىلاعتهلوق اك

 هذآ ذآ مكر ع

 نأوءىّت نم هَاَواَحاَمَوِضَرَأْلاَو تاومسلا توككم ف اورظ 5 6

 ل د لا 0 2-06

 «لملهرر نلونمؤ» هدعل ثيدح ىامب ابف مهلجا برتقا لق دق نو نأ م

 لوط حايصلا ىلع بظاو « نونج اذه مكبحاص نإ : مهلئاق لاقف « هباقعو هللا 7 مهرذحي 16

 هنأ اوملعيل « مالسلا هيلع لوسرلا ىمأ ىف ركفتلا ىلع مهمحو ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف « ةليللا هذه

 ةبحي ةلاح هاشغي ناكح مالسلا هيلع هنأ : ىناثلا . لاهجلا هيلا هبسن املال راذنالل اعد امإ

 نولوّي اوناك لاهجلاذ « ىثغلاب ةميدش ةلاح هل ضرعتو « هنول رفصيو ههجو ريغةففىحولا لوزندنع

 مالسلا هيلع هناأل كلذو « نونجلا عاونأنم عون هب سيل هنأ ةبآلا هذهىف نيب ىلاسعت هللاف نونج هنإ

 ىلإ ةحاصفلا ف تغلب ةحيصف ظافلأب  ةرهابلا تانيبلاو ةعطاقلا لئالدلا ممقيو « هللا ىلإ موعدي ناك

 ةقيرطاأ ىضرم , ةرشعلا بط « قلخلا نسح ناكو ؛ اهتضراعم نع نورخالاو نولواآلا زي ثيح

 ةرورضلاب مولعملا نمو « نيملاعلا ءالقعلل ةودق اهبسب راص ةنسح لامعأ ىلع ًابظاوم « ةريسلا قز

 نيدلاىلإ ةوعدلا ىلع هداهتجا نأ رهظ اذهتبث اذإ و « نونجلاب هفصو نكميال ناسنالا اذه لثم نأ

 مدل ل ار نا ناكلا فعرتل نيملاعلا تر ةلجارأ" © نبق ىدنن هنا ناك انمإ

 ديحوتلا ىلع لديام هبيةع ركذ مرجال « ديحوتلا لئالد ريرقت ىلع اعرفم ةوبناا ىمأ ىف رظناا ناك

 تاومسلا توكلم لئالد نأ ملعاو (ضرالاو تاومسلا توكلم ىف اورظني موأ) لاقف

 ًاراوطأو ًارارم باتكلا اذه ىف اهانلصفدقو : ةريثك مدقلا مكحلا عناصلا دوجو ىلع ضرالاو

 . ةداعالا ىف ةدئاؤ الف

 ةروصقمريغ ديحوتلا ىلع لئالدلا نأ ىلع هيبنتلا دوصقملاو (ءىث نم هللا قلخ امورإ لاق م“

 ليلدو ؛ رهاب ناهربىهف حاورآلاو ماسجألا ماع تارذنه ةرذ لكلب . ضرالاو تاومسلا ىلع

 رهظ تيبلا ةوك ىلع عقو اذإ ءوضلا نإ : لوقنف . لاثمب ىنعملا اذه ررقنلو « ديحوتلا ىلع رهاق

 عناصلا ىلع لدن اهنإ : لوقف تارذلا كلت نه ةدحاو ةرذف مالكلا ضرفنلف ؛ تآ ايملاو تارذلا

 اهل ةياهنال يتلا زايحاألا ةلمج نم نيعم زيحب ةصتخم اهنال كلذو.« ةيهانتم ريغ تاهج نم مكسحلا

 هيف ةرذلا كلت عوقو أن انضرف ؛ ةيهانتملا ريغلا زايحاللا كلت نم زيح لكو « هل ةياهنال ىذلا ءالخلا ىف

 حج رمو صصخم ند هل دبال نكمملاو : تازئاجلاو تانكمملا نم نيعملا زيحلاك لذي اهبصاصتخا ناك

 كلت اضيأو « هناحبس هللا وهف امسج نكي مل ناو هيف لاؤسلا داع امسج ناكنإ صصخلا كلذو



 / ةيآلا «ةنجنم مهمحاصيام اوركفتي مل وأ» ىلاعتهلوق

 مى ا 0 3 0 رو ع سس ودع ءوه

 ««امعر جلا فادإ ةنج نم مههحاصب اَم اورُكَمتي موا

 اذه نع ةاران وص مانجا هفلخ ال نأ حلاصملل هتياعرو هتمكحىف بحب ناكل لب ةبوقعلا نم تادايزلا

 هل انوص« ةنجلا ف الإ هقاخال نأ وأ , فيلكتلا دج. ىف ريصتنأ لق هتيمب هنكل هةلضنأ وأ : باقعلا

 لاطأو . فيلكتلا ةطروف هاقلأو ايندلاىف هقلخ الف ؛ ةرخآلا باقعففو ايندلاتافآ ىف عوقولا نع

 ؛ باقعلا قاةحتساو قسفلاو رفكلا ديزم الإ ديفيال كلذ نأب هيلع عم ىصاعملا نم هنكمو هرمع

 منهج انأَرذ دعلَو) هلوف هو ؛ ةقدفملا ةثالا ىف هج ربت 6 ٠ كانلا لاو تادقلل لإ تلك 1| 2

 ىذلا رحبلاكنآرقلا نوري مهناف « ةلزتعملا ءال ؤه نم بجعتلا ديدش انو نسالا# ن0

 ىف نوفتكي مهنإ مث ءامل ةقباطم ةعطاقلا ةرهاقلا ةيلقعلا لئالدلاو تايآلا هذه نم أولم هل لحاسال

 ناكدشا هدارآام نأب قلع نآآلإ ."ةنهاولا كاملكلاو ةفيعضصلا هرجولا هذب كانالا هذه تدان را

 : ملعأ هللاو . بجعتاا اذه ليزي

 «نيبم ريذن الإ وه نا ةنج نم مهبحاصبام اوركفتي )وأ ) ىلاعت هلوق
 داع , هتانيب وهلئالدف ل.أتلا نعنيلفاغلا . هتايآ نعنيض رعملا ديدجت ىف غلاب امل ىلاعت هنأ ملعاو

 باقلاب ىنعملا بلط ركفتااو (ةنج نم مهحاصباماوركفتي مل وأ) لاقف . مهتاهيش نع باوجلا ىلإ

 نأ امو هل كدتلاو ةه لماتلاو روحا 3" لمحتاو '"راقنلا قمل ااوم سلع كك نا كل

 ةبج ىلإ ةقدحلا بيلقت ىهو ةمدقم الو ؛ ءالجلاو فاشكنالا نم ةصوصخم ةلاح رصللاب ةيؤرلا

 ةلاح ؛ نيقيلاو لعلاب ةامسملاىهو ؛ ةريصبلاب ةيؤرلا كلذ كتف رسصبلاب ةيؤرلا كات ليصحتل ابلط : كر

 3 ايلط «بناوجلا ىلإ لقعاا ةقدح بيلقت ىهو ةمدقم املو : ءالجلاو فاشكنالا ف ةصوصخم

 وركفتتي ملوأ) ىلاعت هلوقف ؛ هتركفو لقعلا رظنب ىمسملا وه كلذو ؛ ىلجتلاو فاشكنالا

 . فوذحم ظفالا ىفو ء امات ايقيةحانافرعىهاكءايشالا ةفرعم بلطا ىورتااوريدتلاو لهأتلاو ركسفلاب
 ةبكرلاو ةساجلاك ؛ نونجلا نم ةلاح ةنجلاو ؛ ةنج نم مهيحاصيام اوملعيف اوركفتي ملوأ : ريدقتلاو

 .نونجلا عاونأ نم عون هب نوكي ال نأ بجوي (ةنج نم) هلوق ىف «نم» لوخدو

 هيلع هلعف نأ : لوألا : نيهجول نونجلاىلإ هنوبسني اوناك ةكم لهأ نم لاهجلا ضعب نأ معاو
 الغتشم « ةرخآلا ىلعالبقم ايندلا نع اضرعم ناك م السلا هيلع هناآل كلذو « مهلعفل افلاخم ناك مالسلا

 نأ : ةداتقو نسحلا لاق . نونجم هنأ هيف اودقتعاف « مهتةيرطل افلاخض لمعلا ناكف ؛ هللا ىلإ ةوعدلاب

 ؛ نالفينبأي نالف ىنباي لاقف . شيرقنم اذخف اذخفوعدي افصلاىلع الي ماق سو هيلعهتلا ىلص ينلا



 ةيآلا «نيتمىديك نإ مهل لمأو» ىلاعت هلوف 1

 لاجيالاهضيقنو ةدملا ةلاطاولاهمالا ةغللاىف ءالمالا (نيتم ىديك نا ل ىلمأو )) ىلاعت لاق م

 ةوالمو ةولمو ةولم لاقيو . اليوط ىأ (ايلم ىنرجماو) هلوق هنمو رهدلا نم ليوط نامز ىلملاو

 ىصاعملا ف اودامتتيلمثرمع ةدم مل ليطأو مهلهمأ ىأ ( مل لمأو) ىنعف « ليوط ناهز ىأ رهدلا نه

 نبا لاق (نيتم ىديك نإ) هلوقو . ةبانالاو ةبوتلاب اهنع اوعلقيل ةيصعملا ىلع ةبوقعلاب مبلجاعأ الو

 . ةناتم نتم لاقي ىوقلا وه ءىث لك نم نيتملاو ء ديدش ىركم نإ دن رب : شائع

 جاردتسالا ىهو « ثالثا ظافلألا هذب+ ردقلاو ءاضقا ةلأسم ىف اوجتحا انباحصأ نأ لعاو

 هللا نع دعبلاو ركتلا ىلإ اةقوشيام ديلا. دارأ ىلاطتا هنأ لع'لدت.ابلكو ,.نينملا ديكلاو ءالمالاو

 هللا هلارقن ام دنع كلذ .لاعت

 ىتح تابوقعلا ىلإ مهجردتسا ىلاعت هنأ « جاردتسالا نم دارملا نأب«ىئابجلا ىلع وبأ باجأ

 . اذه نوكي نأ زو دقو : ةتفب هيف اوعقي ىتح كلذملإ مل اجاردتشا « نوملعي ال يح نم ايف اوعقي
 ةريحلاض عب لاقدقو"لاق . ةرخآلا باذع نوكي نأزو<و « لاصتتسالاو لتقلاك ايندلا ىف باذعلا

 مدقتب ربخأ ىلاعت هللا ناآلءدساف كلذو : لاق . نوءلعيال ثيحنم رفبكلا ىلإ مهجردتسنس : دارا
 «لايقتسالا ديفي (مهجردتسنس) هلوق ىف نيسلا نال « لبقتسهلعف هيلا مهج ردتسي ىذلاف ره 7

 . رفك ىف مهعقوي نأ لبق مهتيمي نأ زاوجل رخآ رفك ىلإ مهجردتسي نأ : دارملا نوكي نأ كلر

 امره دككلا و 1 رس اورفك .٠ هه قا نابي رداكلا تفاعراإل ىلاعت هناللاو ا ءاةانلق اما: لذ دارملاف . نخآ

 . هسفن لعفب هقاعي امإو ؛ هلعف

 ميلجاعأ الو . رفكلا لع ,هرارصإ عم ايندلا ىف مهيقبأ ىنأ : هانعف ( مل لمأو )ل هلوق امأو

 « هباذعوه هديك نآل (نيتم ىديك نإ) هلوق ىنعماذهو « ىنوزجعي الوىتوتوفيال منال ةبوقعلاب
 ودا تح دا دافل نامأ وول ذك ؟هارتمو

 :هأذعم( مهجر دتسنس انتايآب اوبذك نيذلاو) هلوق نأ : لوألا : نيهجو نرم هنع باوجلاو

 ريصف . ايندلا ىف اريخو ةمعن هللا هداز رفكلاو بنذلا ىف ايدامت اوداز الك مهنأ انركذام

 هذه « هللا ةعاط ىلإ عوجرلان ع ًادعب و هللا ركذ نعضارعالا ىف مه.داعل اس ايندلا تاذلب مهزوف

 : ىناثلا . هراكنإ نكمي فيكف ادهاشم اسوسح| مأ اذه ناك اذاو ؛ سانلا ضعب ىف اهدهاشن ةلاح

 هدبعب دارأ ام ىلاعت هنأب لوقلا لطبي اضيأ اذه نأ الإ ؛ باقعلا ىلإ جاردتسالا هنم دارملا نأ به

 اوتع هب ديزي دق امم لابمالا اذهو : جاردتسالا اذه نأ ملع امل ىلاعت هناأل «حالصلاو ريخلا الإ

 كلذ الا مطر نأ لق هناماآإل ريكا هي.دارأ ولف , ديدتتلا باقعلا قاقحتساو اداسفو ًارفك و



 نا ةيآلا «نوملعيال ثيح نم مهجردتسنس انتاياياويةككنتذلا ود ىلاعت هلوق

 6 اضآأ اساسا حا حا 5-62 هام هام

 لما لم" نومي ال ثْيَح نم مهجردتسمس اتاي اباوبدك نذل

 هي يي | 62

 ل3 نيم م ىدإكا نإ 0

 0 5 0 1 دارملا وأ . ةيالا هذه ةنفأ تلات قالا :نامّزلا وهو ٠ ء لسو

 نيفوصوم موق نع ةنمزآلا نم نامز اولخي ال هنأ انوك د, اه. دازللا ذي , ةووكذملا ةفضلاب موق هيف

 ةيالال مف ؛ قحلا ىلع هباحصأو ادمم نأس انلا لكل ارهاظ ناكدق هنالل . لطاب لوآلاو ةفصلا هذه

 لصح دق هنأ ةرورضلاب لعب دحأ لكن آل ء اضيأ لطاب ىتاثلاو ؛ ةدئافلا نع هجرخب ىنعملا اذه ىلع

 اع لدأ وهو. ثلاثلا مسقلا ل ا مف 2 نيقحلا نم عمج هيف لصح ةيضاملا ةنموألا ىف ام نامز

 نأ ىلع لدي اذهف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ ةجح مهءامجا نأو نيقحلا نم موق نع نامز الخ ام هنأ

 ة مالا رئاس عامجا

 4« نيتم ىديك نإ محل لمأو نودلعإ ال ثيح نم مهجردتسنسانتايأب اوبذكن يذلاو ١ ىلاعت هلوق

 مهيلعامو ؛ ىلاعت هللا تايآب نيبذكملا ركذداعأ : ةلداعلا ةيداحلا ةماللا لاح ركذامل ىلاعت هنأ لعا

 ىضر سابع نبا نعو : نيبذكس ا عيمج لوانتي اذهو (انتايآب اوبذك نيذلاو) لاقف . ديعولا نم

 ىلع ليلدلا لدام الإ ؛ لكلا لوانتي مومعلا ةفص نال , ديعب وهو , ةكم لهأ دارملا : امهنع هللا

 . هنم هجورخ

 , لازنتسالاوأ داعصتسالاىنعمب ةجردلانم لاعفتسالا جاردتسالاف (مهجردتسنس) هلوق امأو

 .ىث دعب ًائيش هاوط باتكلا جردأو ؛ هاطخ نيب براق اذإ ىصلا جرد هنهو ؛ ةجرد دعب ةجرد

 وهو جردلان ا ل ؛ مهضعل بيقع م تام , موقلا ج -ردو

 . أر أزج هيطو ءىشلا فل

 ؛مهداريام نوءلعيال ثيحنم مهءاقعع فعاضنو:مبكلمام ىلإ ممرقنس ىنعملاف اذه تفرع اذإ

 ىف ريخلاو ةمعنلا باوبأ نم اباب مهيلع هللا متف بنذ ىلع اومدقأ وأ مرحي اوتأ املك مهنال كلذو

 كدارت يبس ىصاعملا ف نوجردت: و ىغلاف ايذاموداسفلاف اكاميناو ارطب ةزؤهاد زف« اندلا

 اىل هنع هللاىضر رهع لاق اذهلو ؛ نوكيام لفغأ مهترغلع ةدحاو ةعفد هللا مهذخأي مث معنلا كلت

 مهجردتسنس كوقت كتعس قافراع ريتش نك رنا كف ذوعأ ىنإ مهللا» ىرضت: نول هيلا لح

 «نوءعيال ثرح نم

 400 5ك هك 2



 ةياآلا «قحلاب نوده ةمأ انقلخ نمو» ىلاعت هلوق م

 درر ود ل1 ملا كلج
 «2181>نولدعي هبو قلاب نودم ةما انقلخ نمو

 . ءاعساألا ىف داحلالا ىه ةثالثلا ماسفاللا هذهف « هللا

 رئاس هيلع قلطي نأ ىلاعت هللا ىلع هظفل قالطإ ىف لوألا دورو نم مزلي له : لئاق لاق ناف

 ؟ قالطالا ىلع هنم ةقتشملا ظافلألا

 : هريزقتو ءايبناللاو ةكتالملا قح.ىف الو ؛.ىلاعتهللا تح ىفالمزال ريغكلذ نأ ىدنعقحلا : انلق

 . ملعت نكتملام كيلعو . اهلك ءامسألامدآ مٍلعو) هلوق اهنمتايآىف ىلاعت هللا قحف درو « معد ظفل نأ

 هلوق دروأضيأو « ٍلعماي ىلاعت هللا قحىف لاقي نأز وال مث (نآرقلا لعنمحرلا . املع اندإ نم هانماعو
 مدآ قح ى.درو دقف « ءايبنالا قح ىف امأو . بحاب لاقي نأ ىدسنع زوجيال مث (هنوبحيو مهح)

 ق-غ دروو ءايواغ ايصاع ناك مدآ نإ لاقي نأ زوجال مث (ىوغف هبر مدآ ىصعو) مالسلا هيلع
 نأ طباضلاو « ًاريجأ ناكمالسلا هيلع هنإ لاقي نأ زوحال مث (هرجأتسا تبأاي) مالسلا هيلع ىموم

 ىهفاهنم ةقتشملا ظافلأألا قالطاب عسوتلا امأف ؛ دراولا ىلع اهيفراصتقالا بحي ةمهوملا ظافلألا هذه

 . ةزئاج ريغةعوذممىدنع

 تلاق ..هللا ءامسأ ىف دحلأ نمل ديعوو ديدمت وهف (نوامعي اوناكام نوزجيس]ل ىلاعت لاق م

 . هلعفو هلمع ىلع عرفم ءازجلا نأ ىلعو , دبعلل لمعلا تابثإ ىلع تلد دق ةيآلا : ةلزتعملا

 «نولدعي هيو قحلاب نودهي ةمأ انقلخ نمور ىلاعت هلوق

 نيلقثلا نه ًاريثك نأ ربخأف ( سنالاو نجلا نم ًاريثك ماهجل انير د رقي لاو كلون معا

 .مسينم ًاريثك نأ ًاضيأ نيببل (نولدعي هيو قحلاب نودهم ةمأ انةلخ نمو) هلوقب هعبتأ رانلل نوقولخم

 هبو قحلاب نودهي ةمأ ىسوم-موق رهو) هلوق ىموم ةصقىف ركذ ىلاعتهنأ ملعاو . ةنجال نوقولخم

 هللا صدم .موقدنم دارملا نأ بع نيرسفملا رثك أ هلحانهه مالكلا اذهىلاعت هللاداعأ اسلف (نولدعي

 لالا هع أزل, ةفاأل مدر ابغأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع حيرج نباو ةداتق ىور : سو هيلع

 هنأ سنأ نب عيبرلا نعو ءاهلثم ىسوم مرق هللا ىطعأ دقو مهيف هذه» لاق ماللاو ةالصلا هيلع

 نب ىسيع لني ىتح قحلا ىلع اموق ىتمأ نء نإد لاقف ةيآلا هذه لسو هيلع هللا ىلص ىنلا أرق لاق
 :ةذه : ىابجلالاق . راصنالاو نيرجاهملا ماللاو ةالص'ا هيلع د ةمأ ديرب سابع نبالاقو «ميمم

 نوعفتجي ال .مهنأو هيلا ىدهيو هب لمعيو قملاب موقي نمع ةنبلا نامز واخي ال هنأ ىلع لدت ةيآلا

 ةلعامتا لص:دتمبدوجو نامز دازرملا نوكي نأ امإ ولخي ال هناآل . لطانلا ىلع ةنمزألا نم ءىث ىف



 ا ةيآلا هئامسأ 3 3 دحل, نيذلا اورذوو ىلاعتولوف

 لهنا هلو#ب ريشيو نك د امو اهلزانم نيابتو امتاجرد توافت ىلع تايناوسجلاو

 تاهضلا انا ان رو دوج 0 مدعلا نم اهجرخأو ءايشالا مذه قاخ ىذلا دوجوملا لإ

 ءايشاللا:ذهت دصو هولعو هزعو هنوريجو هئايرركلهيشنال هنأ أ يريك ][. هلوقو ؛كودنلاو

 ركذلا سقن,دحاولا لاثملا اذه تفرع اذاف . ماسالا مده"نيركرأ لإ لاش تأ 1

 ةلوق تحت ةعدوملا رارسالا نءرتعسن كاقحالع تنبااذع العار ؛اروولار نادل د ل

 (أمب هوعداف ىتسحلا ءامسالا هللو)
 : لئانم ف (هئامسأ ىف نودحاي نيذلا اورذو إل ىلاعت هلوق 5

 : ءارفاا لاق . لحنلا ف فاسكحلاو صاع هقفاوو (نودحلي) ةزمح أرق «ىلوآلا ةلأسملا)

 ةخللاىف داحلالا ىنعم : ةغللا لهأ لاق  تدحلأو ادحل تدجل : لاقي : ناتغل (نودحلي)و (نودحاي)

 دق : لاقي . هنم سيلام هيف لخدملا قا نع لداعلا د>لملا : تيكسلا نبا لاق . دصقلا ى.رع .لجملا

 ..اهنع ىف ار كالا وةماقتسالا نع كاودعلا ةداحلالا ةقثلل ملهى مااو اتكرر ) لاق 00

 ىلاعت هلوةلةماعلا ةءارق دوجاألاو : هللا همحر ,ىد>اولا لاق . ربقلا بناج ىف رفح ىذلا دحللا هيمو

 برعلا عمست داكت الو ءدحام : لول مبمالك ىف رثكأ داحلالاو (داحلاب هيف درب نمو)
(١ 

 دحال.نولوقي .

 قالطإ : لاول هج 3 هي الث لع عمي هللا ءاعسأ قف كاخلالا: نوةقحلا لاق «ة يناثلا ةلأسملا)

 كلذ فاو( هلا ةناتكأللا نمط ل افكلا نأ لثم . هللا ريغ ىلعةرهاطلا ةسدقملا هللا ءاهسأ

 زعلا نم ىزدع 0 هلالا نه تااللا قاعتشساو 5 ةانملاو قزغلاو تااللاب مهل ًامانصأ اوس ههلأ .

 اهدنا اومسن نأ ةىتاثلاو +: نهتزلاب هشفن: بقل لناتكلا ةلشم ناكور.. نانلا|نم ةاتمافاعتسا

 حورو ؛نبأو 6 خأ : 0 لوقو : حيسملل - ًابأ  هامسنم ةدمسل لثم.« هب هتيمست زو< ال

 ةلزتعملا نأ لثمو . هب هنومسيو هناحبس هللا ىلع مسجلا ظفل نوقلطي ةيماركلا نأ لتقو.«لداقمتلا

 ظافلاألا هذهو : مذلل اقحتسم ابيفس ناكل اذكو اذك ىلاعت لعف ول ؛ مهمالك ءانثأ ىف نول ةيبدق

 تبث هناف « هللا قحىف ظفللاب ةقالطإ زاج هانعم مصام لك سيلو : انباحصألاق . بدآلا ءوسب ةرعشم

 دورقلاو ناديدلا“ قلاخ اي.: لاقي نأ زوجي ال مث « 0 ءاج قااخلا وم هباحيسسا لدا

 ضراألا قلاخاي : لاقي نأو « راكذألا هذه لم _.رع هللا هيزنت :بجاولا لب «:نادزقلاو

 نأ ةناعلاثلا و٠. اةقياؤلعلا تلج | اراكداللا نقله ريغأك] تا 5 محاراي تارثعلا ليقماي تاومسلاو

 لالج قئال ريغ 1 هامسم ناكامب ر ةناف ؛ هامسم رودتي الو هانعم فرعيال ظفلبهبر دنعلا ل
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 ةيفقرت هللا ءاممأ نأ لع لدي اذدهو ء..ام هللا وعدي نأ ناسنالا اكاد ارت 000

 د 1 فاي لا لاقل نأ ار كالو درا لاق ان روك مأبااذهادكؤ ب انميو ٠ اصلا

 . ةيحالطصأال ةيفيق و: ىلاعت هللا ءامس أ نأ لع لدب كلذو . هيقفاي بيطاي لقاقاب ل

 ةرقك هاانايكأ"نأ :اعلدت ابناأل ىمسملا ريغ مسالا نأ ىلع ةيآلا تلد (ةسماخلا ةلأ دي

 نأ كش الو ةريثك هللا ءامسأ نأ تبثف . اهقوف انف ةئالثلا ديت ىهو . عملا ظفلل ءامسآلا ظفل نآل

 ةفاضإ ىضتقي (ىنسحلا ءامسآلا هللو) هلوق ًاضيأو ىمسملا ريغ مسالا نأب عطقلا مزلف ٠ داو هلل

 الر امان اكل "تكاوذلا شو" مؤلف اضيأو © لاح هتشفن ىلإ -ّودلا ةفاضإاو ءهللا ىلإ .ءايسألا

 . ىمسملا ريغ مسالا نأ ىلع لدي كلذو ًاقح ناك(ءامسآلا هللو) لاق

 هبر وعد,ال ناسنالا نأ ىلع لدي (اهب هوعداف ىنسحلا ءامسألا هتلو) هلوق (ةسداسلا ةلأسملا)

 نأ ردلدلاب تفرع اطال ك1 ف اعنل ل ارعاذإددلإ احلا هطعذلا هده: «ىنتملاءاعنناإلا كلثالا

 ندع دقيفل كلذ ليل دلابأ تفرغ اذاذ ءاةسادقملا هفيارشلا تافضلا كلتب ًاقوصوم ًاقلاخ ًابرو ألإ هل

 ءاصقتسالاب ةروكذم ةريثك طئارش ةوعدلا كلتل نإ مث ٠ تافصلاو ءامسألا كلتب هبر وعدي نأ

 ةزع : امهدحأ : نيرمالل | رضحتسم نوكي طا ا ىيلحلا هللادبعوال جاهلا فاتك ف

 نكي ملاذإ امأف . ركذلا كلذ عقوم مظعي و ءاعدلا كلذ نسحي كانهف . ةيدوبعلا ةلذ : ةيناثلاو . ةيوبرلا

 هرم 2 قالون نأ اداززأ نم.نأ قهاو ( الاثم يدم | ذل رك ذأ انأو :اةانئافلا لدلق ناك كلذك

 قيلخت ىف ىلاعت هللا ةمكح راث ] ةفرعم نم هنكمأ ام عيمج ةينلا ى رضحتس نأ بحي هناف رك هللا

 ةكح راثآ راضحتسا ىلإ هسفن نم ىدعتي مث ؛ ةيكرحلا وأ ةيسهلاو ةيلقعلا هاوقو هندبو هسفن

 نم ةيولعلا راثآلاو «نداعملاو تابنلا فانصأ عيمجو ؛ تاناويلاعيمجو . سانلا عيمج قيلخت ىف هللا

 ىلاعت“ هللا ةرد.ة راثآ رضحتسي مث . ىلاعلا فارطأ لك ىف د-جوت ىتلا قعاوصلاو قربلاو دعرلا

 تاقبط قيلت ىف ىلاعت هللا ةردق راثآ رضحتسي مث . زوافملاو راحبااو لابجلاو نيضرألا قيلخت ىف

 ىلع تاومسلا قابطأ قيلخت ىف ىلاعت هللا ةردق راثآ رضحتسي مث « ةيولعلاو ةيلفسلا رصانعلا

 هللا ةردق راثآ رضحتسي مث ؛ تارايسلاو تباوثلا نم تارينلا مارجأ قيلخت ىفو ؛ اهمظعو اهتعس

 طيحما ميظعلا شرعلا قيلخت ىف هتردق راثآ رضحتسب م1 را ا نيرا ل لت كا

 شرعلا' ةل مح نررم ةكئالملا قيلت ىف هتردق راثآ رضحتسي مث . تادوجوملا هذه لكب

 ىضقأ بتارملاو تاجردلا هذه نم رضحتسي لازي الف « تايناحورلا ماع دوتجو ىسمركلاو

 تايناحورلا هذه عيمج راضحتسا دنع مث « هلايخو هرطاخو هركذو هلقعو همهف هسيلا لصي ام



 ا ةيآلا ءاه هوعداف ىنسحلا ءامسألا هللو ه ىلاعت هلوق

 لها لثمنأ لعق اعلا ليلذلا لو“ + هسفن: لقم' لكم قهف وشارك نار لكل تك انه

 لوقي نأ "لئاقل' ىت ل ءىشلا مساب ىئمتسم راغب لااذعلا ةلأت اعز اذه 1 ةراكلاع ىف نمل هللا

 ثيعلاو وغللا ىلع هللا مالك لمح نال . هيف ةدئافال دئاز فرح (هلثك سيل) هلوق ف « فاكلا»

 . ديعب ةدئافلا مدعو

 هنوك مزل ءىثلا مسا تحن الخاد ىلاعت ناكولو (ءىث لك قلاخ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةجحلا ل

 نم. دب ال مالك 8 لوقت اناآل ء صيصختلا هلخد ماع اذ-ه لاَ ال . لاح وهو هسفنل الاخ ىلاعت

 نوميقيو « لكلا ماقم رثك آلا نوهيقي مهنأ روهشملا فرعلا بسحب تبث : لوقنف هنع ثحبلا

 . مدعلا ماقمردانلا ذاشلا

 اوقحلأ  اردان جراخلاذاشلا بلاغلا ناكو بلغالا رثك آلا ل صح اذإ هنإ : لوقنف اذه تبث اذإ

 ذاشلا كلذ اولعجو . هيلعلكلا ظفل اوةلطأو : مودعملاب ردانلا كلذ اوةحلأو , لكلاب رثك آلا كلذ

 . مومعلا صيصخت باب نم ردانلا

 داق مظعأ ناكءىثلا مسا ىلاعت هللا ىلع قدصي نأ ريدقتب نإ ؛ لوقنف اذه تفرع اذإو

 هنأ دقتعي نأ ثِجلَوف ,؟بدكملا تاب نما نارك, نقم اذه لثم: ف :نطيقخللا لااا و لطم

 روذحلا اذه انمزاي ال ىتح ءىثثلا مساب ىحسم سيل ىلاعت

 فلل نتن ادي نيل واجر ,اللازار هلحل ه0 5 فطام مسالا اذه (ةثلاثلا ةجحلا))

 ىتا ةيآلا نأ هللا باتك ىف دراو ريغ هنأ ىلع ليلدلاو « هنم عانتمالا بجوف . ءىثثاي هئاعد ىف لاق

 دقو (مكنييو ىنيب ديهش هللا لق ةداهش ربك أ ءىث ىأ لق) ىلاعت هلوق مسالا اذه ىلع اهلاهتشا موتي

 . هيف مالكلا طقسف , دوصقملا ىلع لدت ال ةيآلا هذه نأ ماعناألا ةروس ىف اني

 لالجلاو فرشاا ىلع لدت ال ظافلأ ؛ مولعمو تاذو روكذمو دوجوم : اناوقف : لئاق لاق ناف

 ؛ ليصفتلا بابلا اذه ىف قحلا : لوقنف . ىلاعت هللا ىلع اهقالطإ زوحي ال هنإ اولوقت نأ بجوف

 ةسفن ىف ىلاعت هنأ تينع نإ ؟ ةقيقحو + تاّذو ءنئش ىلاغت هنإ“:كلزق'ىم داإرالا اه: لونان رك

 له هنأ هن تينع نإو قمل تاع وهف شو داود ومو تاثر ةتزتج اكل

 محراي نحر اي هللااي : نولوقي فلسلا انيأرانال .زوحياللوقنف ؟ المأ ظافلالا هذهب ىداني نأز وحي

 , مولعماي وموهفماي ةقيقحاب تاذاب : لوي ًادحأ نأ انءمسالو انيأر امو « ةفيرشلا ءامسألا رئاسيلا

 . ملعأ هللاو . ىلاعت هلل ًآبجاو ءاعدلاو ءادنا ضرعمف ظافلالا هذه لثم نع عانتمالا ناكف

 هل تاصح ىلاعت هنأ ىلع لذي (اهب هوعداف ىنسحلا ءامسألا هتلو) ىلاعت هلوق 4( ةمبارلا ةلأسملا)



 ةيالا «ام هوعداف ىنسحلا ءامسألا هوم لاحت هلوق <

 للم هك الكا 12 لي يك ليوم ةكعيرلاهقل نوكب لوتسن اذهادسب انإ مث . ارداقا
 . ايح هنوك . املاع ارداق هنوك نم انرلع ءابجالا نو كب نأ عنامي رداقلا ماعلا نأ انبلعو ؛ 0

 ةبترتم مولع اهب لعلا لب ء ةدحاو ةجرد ىف اعقاو هماسأب و١ كانت هتافضن ملعلا سيل ةهأب اذه نظف

 لصقل نم اضع دافتس

 ىنسحلا ءامسالا نأ هانعمو , رصحلا ديفي (ىسحلا ءامسالا هللو) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 بجاو امإ دوجوملا نآل كلذو , ىنعملا اذه ةدك ىلع لدي دق ىلقعلا ناهربلاو « ىلاعت هلل الإ تسيل

 قايم ايار هاج ب دنيا هاوي دا ولاول يل هتانل , كج اولاو»: هتاذل: نكمت ام]و ««ةتاذلا دوجولا

 عسومج ىو هدوجو ىفو هتيهام ىف جاتح وهف «هتاذإ نكمت لكو « هتاذل نكمت وهف ءدحاولا كلذ

 بلسلاوضحبنا مدعلا ىلع قبل هالولو ؛ هتاذإ بجاولانيوكست ىلإ ةيبلسلاو ةيفاضالاو ةقيةحلا هتافص

 كف < هنايحإ ب هقاوييلا ليصاح وهف هاوسام لك لاكو « هتاذإ لماك هناحبس هتلاف فصلا

 « ةيراعلا ليبس ىلع هريغلو .هتاذ يفو هتاذلو هتاذب هناحبس هل وهف ٠ فرشو لالجو لاك

 نأ نيبلا ناهرباا اذهب تبثف « مدعلاو ناصقنلاو ةجاحلاو رقفلا وهف ؛ هتاذ نم هريغل ىذلاو

 ىف قرع رهف هلوسام لك نأو ., هلل الإ تسيل ىلا تافدصلاو ؛ هلي الإ تسيل ىسجلا .اعسألا

 نافل ودام رح

 تسي ىنسحلا تافصلاو . هلل الإ تسيل هللا ءامسأ نأ ىلع ةيآلا هذه تلد (ةثلاثلا ةلأسملا)

 لاك ةفص ىمسملا ىف ديفيال مسأ لكذأ ديفي اذهف لاكلاو نسحلاب ةفوصوم اهنوك بجيف ؛ هلل الإ

 قلطأال : لاقهنأ ناوفص نب 2 لقن اذه دنعو « هناحبس هللا ىلع هقالطإ زوحبأل هناف لالجو

 ةراقح اهرثك أو ءايشاألا سخأ ىلع عقب ءىثلا مسا نآل : لاق . ءىثلا مسا ىلاعت هللا تاذ ىلع

 ًافرش ىمسملا ىف ديفيال هنأب عطقلا بجو كاذكح ناك اذإو ٠ فرشلا تاجرد نع اهدعبأو

 . ةلالجو ةبترو

 فرشلا ىلع ةلاد نوكتنأ بحي هللا ءامسأ نأ ةيآلا هذه ىضتق تبث : لوقنف اذه تبث اذإو

 نوكي نأ هللا ذاعمولاق . ًاثيش هنوكب هللا ةيمست عنتماف كلذك سيل ءىثلا ما نا
 هنأ وهو , ظفللا ضح ىف عقو عازنلا امنإ . ًادوجوهو انا ةقيقح هني ل نك افااعاور اذه
 لالجلاو حبلا ديفي مسا وهف . ءايشآلا ”ىثنم هنإ انلوق | هأف ؟ ال مأ ظفللا اذهب هتيمست حصي له

 . لئالدلا نم رج عاونأب هللا 6 دكأ م 000 ىلع مالا اذه قالطإ ناكف «فرشلاو

 لإ لثم ءىثلا نيع نأ كش الو . ءيث هلثم لثم سبل هانعم (ءىث هلثك سيل) ىلاعت هلوق : لوالاف



 ا ةيآلا اهم هوعداف ىتسحلا ءامساللا هّللو» ىلاعتهلوق

 ىقازعأ ةفاملإ اين أ "اق زار ةنركر ءةماوطمم تاداضفإ "اتوا رع "فاكر اننا كا
 هتارو دقه نال ىلاعت هتل ال ةءاهنال ءامسأ تاراتعالان م:نيعوتلا نه كنس لطحيف .'ةضاوتطخغ

 لكف هلاعفأ ةفرعمب هتفرءم ىلإ ليبسلا امنإ و , هتاذ هنك ةفرعم ىلإ ليبسال ناكاتملو : ةيهاثتم ريغ

 ارح اذه ناكاملو : رثك أ.هللا ءامسأب هيلع ناكءرثك أ هتاقولخيىف هتيكح رارسأ ىلع هفوقو ناك نم

 ىنسحلا هللا ءاعسأ ةفرعمل ةياهنال كلذكف ء هل ةياهنالو هل.لحاسال

 : عاونأ ةثالثىلاعت هللا تافص نأ وهو : نوملكتملا هلاقام هللا ءامسأ ميسقت ىف (ىاثلا عوتلاإ)

 ةثالثلا ماسقالا هذه نم دحاو لك بسحب ىلاعت هللو . ىلاعت هللا ىلع ليحتتسيو « زوج و : بحب ام

 .: ةصوصخم ءاهسأ

 ,ةيوتعموأ « ةيتاذ نوكت نأ امإ ىلاعت هللا تافص:نأ هللا ءامسأ ميسقت ىف (كلاثلا عوتلاوإ ٠

 .!لاقفالا!تافضا لزم كتاكوأ

 ,ىلاعت هللا ريغ ىلع اهقالطإ زو نأ امِإ ىلاعت هللا ءامسأ ميسقت ىف «عبارلا عونلاوإل

 ناف . قلاخلا ريبكلا فيطللا زيزعلا ميحرلا مجركلا :انلوقك وهف : لولا متسقلا ان

 قح ىف اهانعمل ارباغم ىلاعت هللا ق- ىف اهانعم ناك ناو ؛ دابعلا ىلع .اهقالطإ زوج ظافلالا هذه

 دع تلق 5 هاا مسقلا امأ . رحرلا هللا : انلوةك وهف ىناثلا مسقلا امأو ذاق

 مرك أايو ؛ نيمحارلا محرأأ : انل وةك ىلاعت 0_0 اهقالطإ نكميال ثيحن تراض ةصوصخم

 : تيطارالل او كا ومسلا 'نلاعاواو يتنفكاذلا

 اق وفك دحر اهوكذ نك انادنلا ل21 لما: لاقت نأ كلان أيس 0 عونا)» 5

 ةدارفإ زوال هناف ءراضو تمت : انلوةك ؛ كانك ناكل ناموا ميكحاي ىحاي نهرا" هللاب

 . عفاناي راضاي تيمي ىحاي : 7 نأ فمي ؛]/*برككذإ

 1 لااا كافض خم اخاف لوأ ::لاد نأ كاعت هللا ءاعمأ ميسقت ىف (سداسلا 0

 ريل ةطساوب هناحبس هدوجو لعن امتإ اناآلكلذو ؛ابمدع ىلعاهدوج ولاحجرم ءا.شاأللل اثدحم

 لقعلاىضق :هتاذل مدعلاودوجولا نكس وحي |ملاعلا اذه نأ ىلع ليلدلالداذاف ؛ هيلع تانكمملادوجوب

 هن«لعيامل وأ نأ تبثق « هناحبس هللاالإ سيل حجرملاكلذو ؛ همدع لعهدوجو حج ريحجر مىلإهراقتقفاب
 ةحصلا ليبس ىلع وأ ب وج ولا ليبس ىلع حج رينأ امإ حجر لا كلذ لوةن مث . ارثؤمواحج م هنوك وهىلاهت

 احكم يرك وهفلا ىلع حج رامإهنأ قبف ؛لطابكلذو . هماودب ملاغلامادلالإو ؛لطاب لوآلاو

 هز وكره ؛ احجرم «نوكب لعلادعب هنم م ولعملانأ تثق ؛ ارداقىلاعت هن وك الإ سيل . ةح.صلا ليس لع



 ةبآلا اهب هوعداف ىتسحلا ءامسأللا هللود ىلاعت هلوق تا

 ا ا وا كرك لور ات فا ااا ةزوش خا ىف : ابناثو ؟ةزروسلا
 : !هعبارك 6 "بلا هل وهالإ هلإال هللا) هلوق وهو هط 8 اكلاثاو (ىدسلا ءامساللا هلف

 ش لا الل رخل :يرابلا قلاخا هللا لاه)):هلوقا وهزرييتتجلا نخآ ىف

 0 ل الا ل هل طال نال را لو هظز اذه تنزع اذإ
 ىهو ؛لالجلا :توءنو»لاكلا تافص ركذ الإ ىلاعت هللا قح ىف نسحلل ىنعم الو : امتاهوهفمو

 . هيلا هريغ راقتفا توثو « هريغ ىلا هراقتفا مدع : نيعون ىف ةروصحم

 عماولب هانيمسقئاقحلا ففيرش قئاقذلا ريثك اريبك اباتك هللا ءاملا ييقنت ىرانل نأ ملعاو

 انهه ركذن نحنو «هبيلإ عجربل دنكف .اضمتسالا دارأ ىو طاففل)او ءادسالا عربشفت : تانيبلا

 3 . ةريثك هوجو نم اهميسقت نكمي هللاءامسأ نإ : لوقف : اهنم اتكن وأعمل

 :.« تاذلا ءازجأ نم ءزجل وأ , تاذلل مسا نوكي نأ امإ مسالا : لوقت نأ «لوآلا هجولال

 : فشك ىفو « مظعألا مسالاب ىمسملا وهف تاذلا مسا انزل اهب فاق تاذلا نع ةكار اع فضل: زوأ

 5 قىح قوه .زج مسأ ن ادع ناكل لاح كايت تارت في هن, تادلار هيد الا امأ وا .تاوسأ ةجاخعانملا | ىم/ دفا امع ءاطظنلا

 3 0 حرا جاو كت رف كنك انك 1 جال اكل تا ف ل امعإ

 دل وكت

 ع 0 3 ل .وأ ةفاضإ وأ .ةضعج نروكتنأ امإ ةغضلا تلوقنقا ةفضل لنا اأو

 جب عم ةيباس ةعصت وأ بلس عم وأ ةفاضإ عم ةيقيق- ةفص ناوكي )نأ انمإ هناكلا 'ةعبارأ 04 ةثالثلا هذه

 دوجوم انل وةكفةفاضالانعةيراعلا .ةيقيقحلاةفصلا امأ . ةيبلسو ةفاضإو ةيقيقحة فص عومجبوأ ةفاضإ

 «ىحانلوةكو « ةيناث ةفص ةدحولا : لوقي نم دنع ؛ دحا ال دز كهع هور“ لوكا ققاكدع

 0 ب لا ناحل سلا امان ات افا جالا كينلإ خف هزاع ةفيتس فما املا ناف
 ةيقيقحلا ةفصلا امأو . مالكا سودقلا :انلوةكف «ةيبلسلا ةفصلا امأو ؛ مولعمو روكذم

 أف ؛ رداقلاو مولعملاب قلعت هلو «ةيقيقح ةفص ىملعلا ناف  رداقو ملاع :انلوةكف « ةفاضآلا عم

 . ميدق :انلوةكف . ةيبلسلا عم ةيقيقحلا ةفصلا امأو : رودقملاب قلعت املو . ةيقيقح ةفص ةردقلا

 وه هاف . لوأ :انلوةكف « ةيبلسلاعم ةيفاضالا ةفصلاامأو . هللوأال دوجوم نع ةرابع هنآل ؛ ىلزأ

 ” هنا يك :انلوقكف : بلدلاو ةفاضالاعم ةيقيقحلا ةفصلا امأو « هريغ هقبس امو هريغ قبس ىذلأ

 كسلا هذه ن 7 و « ةيقيقح ةفص ملعلا ةفصق هلعف زوحبالام لعفي الو : ءايشألا قئاقحملعي ىذلاوه

 .'بلس ىثبني ال 1 لعاف ريغ هنوكو . تافاضإو بسن : تامولعملاب ةقلعتم

 اهلاخ هتوكف « ةهانتم ريغ انه تافاضالاو « ةيهانتم ريغ . تولسلا : لوقنف اذه تفرع اذإ



 مه ةيآألا أم هوعداف ىنسحلا ءامساللا هللو» ىلاعتهلوق
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 ,2018١ نولمعي اوناكام نوزجبس

 ندبلاو مسجلا لصأ نضرالاةبرتاو.  «ةرقؤيم_نشرعلا »هإ] دنع حورلا

 ىلا و .لغاألا ءلوبقل- :احلضل .. اامهليب :نانللا «كلا فلأ دق

 نطولاحزانلابيرغلا مامذ ف رعاف نطوق مسجلاو ةيرغ ىف حوزلاف

 رغاكلاو ىلاعت هلل ةعيطم ماعنالان آل : ليقف ىرخأ هوجو (لضأ مهلب) هلوق ريسفت ىف ليقو
 هركذتو اهممر فرعت ماعنالا نآل « ماغنالا نم قي رطأظخأ مه : لتاقم لاقو ؛ عيطمريغ

 ىعسأف اهراضمو اهعفانمرصيت ماعن آلا نأ (لضأ ,هلب) جاجزلالاقو .نوركذيالو ممر نوفرعبال

 نودناعم مهن أ نودلعي م مرثك أ دانعلا ل هأ و رافكلا ءالثؤهو : اهراضمنع زرتختو اهقفانم ليد ىف

 اا ام ليقو « باذعلا ىفو رانلا ىف مهسفنأ نوقايو « هيلع نورصيف كلذ عمو

 مورق خد معنب هيلع رعنأ ىذلا ههلإو هبر نع بروي زفاكلاو .اهحلاضمب موقي نمو

 : ايدناآلا هءاج دق رافكلا ءالؤهو , لضت ابلقدشم اهعم ناك اذإ ايان ك3 نكي مل اذإ لضت اذإ لضت

 (نولفاغلا مث كئلوأ) لاقف ةيآلا متخ ىلاعت هنإ مث لالضلا ىف نودادزي هو بتكتلا مهيلع ل 5

 . باقعلا نم هئادعالو باوثلا نم ةئايلوالل هللا دعأ اع : ءاطع لاق

 نورجيس هئاممأ ىف نودحلي نيذلا اورذو اهب هوعداف ىسحلا ءامسآلا هتلوزل ىلاعت هلوق

 «نولمعي اوناك ام

 ىلاعت هللا ركذب هدمب ىمأ (نولفاغلا مث كئلوأ) هلودب منهجل نيقولخلا فصو اسمل ىلاعت هنأ ملعا

 نع ةلفغلا وه مج لوخدل بجوملا نأ ىلع هيذتلاكاذهو (اهم هوعداف ىنسحلا ءامسآلا هللو) .لاَف

 نم لودحي ةدداشملاو ,قّوذلا باحأو ىلاعت هللا د رذ ماهج باذع نع صاخلاو . هللا 0

 مقو اهتاوهشو ايندلا ىلع لبقأو « هللا ركذ نع لفغ اذإ بلقلا ناف كلذك سالا نأ مهحاورأ

 ل

 « بلط ىلإ بلط نمو . ةبغر ىلإ ةبغر نم لقتقي لازي الو ؛ نامرحلا ريرهمزو صرلا باب ىف
 نعو تافآلا نارين نع صلخت هللا ةفرعمو هللا ركذ باب هبلق ىلع حتفنا اذاف . ةلظ ىلإ ةبلظ نمو

 لئاسم ةيالا قبو تاوضتلا و ضواللا تر ةفرعع رءمدساو «تاراسخلا تارسح

 م: وأ :ةجيرأ روسي روك ذم (ىسملا ء(سالا يور لايمت هل رق لو لإ كلا نار
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 هل حنس ناف « اهدادضأو ةمكحلا نم داوم هيف هبلق ناسنالا ىفام بجيأو لاقف سانلا بطخ

 نإو « فسآلا هلتق سأيلا كلهأ نإو . صرحلا هكلهأ عمطلا هلجاه نإو.؛ عمطلا هلأ ءاجرلا

 نزحلا هلغش فوخلا هلان ناو .ء طخسلاب قش اضرلاب دعس ناو « ظيغلا هب دتشا بضغلا هل ضرع

 نإو ؛ءالبلا هلغش ةقاف هتضع نإو « ىنغلا هاغطأ الام دجو نإو « عزجلا هلتق ةبيصملا هتباصأ نإو

 لصفلا اذه : لوقأو دسف» هل طارفأ لكو رضم هب ريصقت لكف ؛ فعضلا هب دعق عوجلا هدهجأ

 ةطوبرم حراوجلالامعأ نآل ءردقلاو ءاضقلا ةلأ سرس ىلع علطملاكوهو «٠ فرشااو ةلالجلا ةياغفف

 اكو 6 اهلبقا رضع رخل تلاول] ةنتاما اخاف, ةقلقلابلازو2أ نمي ةلا لكو.؛ فووالقلا لازوأب

 همحر ىلازغلا خيشلا ركذو . ربجلاب فارتعالا نم صالخ ال هنأ لع ةلاحلا هذه ىلع ناسنالا فقو

 . ريجلا بهذم ريرةت ىف الصف ءايحالا باتك ىف هللا

 «تكرت كرتلا تْئش نإو . تلعف لعفلا تش نإ ىلأ ىسفن نم دجأ ىإ : ليق ناف لاق مث

 لهو : لوقت انأالإ كلذ كلسفننم تدجو كنأ بهو : لاق مث ىريغبال ىب الصاح ىلعف نوكيف

 نأ كنظأ ام ؛هأشت ملءاشت ال نأ تئش نإو « هتئش ائيش ءاشت نأ تّئش نإ كنأ كسسفن نم دحين

 اذاو «ءىثثا كلذ ءادشتكناف أشت ملوأ تئشرلب : هل ةياهنالام ىلإ هيف سماألا بهذا الإو « كلذ لوقت

 ناسنتالاف كب كتئيشم لوصح دعب كلعف لوصح الو هب كتثيشم الف « هتلعف أشت ملوأ لشق ةيش

 . رات ةروص ىف رطضد

 وه ملعلا لحم نأ ىلع (ابب نوهقفي ال بولاق مهل) ىلاعت هلوقب ءاملعلا جتحا يةيناثلا ةلأسملا))

 لح ناكول حصي اممإ اذهو. مذلا ضرعم ىف مهمولق نع مهفلاو ه-قفلا ىن ىلاعت هنآل « باقلا

 . ملعأ هللاو بلقلا وه هقفلاو مهفلا

 ىف ةكراشتم تاناويحلا راسو ناسنالا نأ هريرقتف « لضأ مه لب ماعناآلاك كئلوأ ل هلوق امأ

 ةرهاظلاو ةنطابلا سنا ساوحلا عفانم ىف ًاضيأ ةكراشتمو « ةداوملاو ةيمانلاو ةيذاغلا ةعيبطلا ىوق

 اا دكا ا رو اناثل) ياراسسالا لص اعإو 5 ذتلاو ركسستلاو لختلا لا وحأ "قو

 نس 1 الو 1 ككل لكل ردكا وال ةاذإ قمل هف زعم لإ ةيدهت ىتلا ةيركتفلاو' ةلقعلا ةوقلا ف
 . ماعنالاكاوناكر يلاب لمعلاو قا ةفرءهو ركدفااو لقعلا لاو>أ رابتعانع رافتكلا

 ناسنالاو « لئاضفلا هذه ليصحت ىلع ال ةردقال تاناويملا نآل 4« لضأ م لبزل لاق مث

 اهليصحت ىلع ةردقلا عم ةميظعلا لئاضفلا باستك ١ نع ضرعأ ندو ؛ ابليصحت ىلع ةردقلا ىطعأ

 لاقو (لضأ مه لب) ىلاعت لاق ببسلا اذهلف . اهنع زجعلا عم اهبستكي مل نمم الاح ضخ ناك
 فلا مكح

 ةيآلا ءلضأ مه لب ماعنالاك كئلوأ» ىلاعت هلوق



 أ ةيآلا ءابب نوهقفيال بولق ىهلد ىلاعت هلوق

 . ادج افيعض ةيآلا هذه ليوأت بوجو ىف ةلزتعملا
 فنراذآ مهلو اهب نورصبي ال نيعأ ملو اهب نوهقفي ال بولق ملل ىلاعت هلوق امأ

 : ناتلأسم هيفف ( اه نوعمسيال

 كشال : اولاقف لامعالا قلخ ىف محلوق ةح ىلع ةيآلا هذه انباحصأ جمتحا (ىلوآلا ةلأسملا)

 مهل تناك هنأ كشالو ءايندلاب ةقلعتملا مهحلاصم اهب نوهقفي بولق 1 تناك زافكلا:كتااؤأ.قأ

 ةيآآلا.هذه نم دارملا نوكي نأ ِكِياَرَف ةحاملكلا اع قودي اناذاو («تاكرللا [«نورعي نلا

 : نيدلا ملاصم ىلإ عجري ام مسولقب نوهقفي اوناك ام مهنأ وهو « نيدلا ىلإ عجريامب اهدبيقت

 . نيدلا حلاصم ىلإ عت نوعمسو نورصيي اوناكامو

 مهعامسأو مراصبأو ممولق نأ عم نيدلا ل يصحتب مهفلك ىلاعت هنأ تبث : لوقنف اذه تبث اذإو

 بولطملاوه كلذو « هب مالا عم هنعدصلاو ءىشلا نععنملا ىرججىرحب وهو ؛ كلذل ةح اص تناكام

 حيبق لمعلا ىلع هل ةردقال نم فيلكت نآل . مهفيلكت هللا نم حبقل  كإذك اوناك ول ةلزتعملا تلاق

 مدعو لئالدلانع ضارعالا ةرثكب مهنأ هنم دارملا نأ ىلع ةيآلا لمح بجوف . مكسحلاب قال ريغ

 . ةعماس نذأ الو ةرصاب نيع الو مهاف بلق هل نوكيال نمب نيبيششم اوراص اهيلا تافتلالا

 ةغارلا ةدك أملا ةرفثلا كلم كراض : -ىعا نع هنرق تدك ان اذإ ناطمندلا نأ "فاول

 ةلاح هذهو « هلئاضفو هنساحم راصيإ نع ةعنامو ٠ ءىثنا ةمص ىلع لادلا مالكا مهف نع هل ةعنام

 ءىتلا كبح  روهتملا لثلا" ىف اولاق كتبسلا اذهلو 0 هسن نم,لقاع لك اهلج ةرر 2 1

 تمسياو حا

 مالبسسااو ةالصلا هيلع لوسرلا ةوادع ىف اوغلب رافكلا نم ًاماوقأ نإ :لوقنف اذه تبث اذإ

 ملعلاو « هنم ىوقأو غلبملا اذه هتلاسرب فارتعالاو هنيد لوبق نع ةرفنلا ةدش ىفو هضغب ىفو

 ىف لصاح وه لب ؛نا.ذالا رايتخاب سيل بلقلا ف بحلاو ضغبلا لوص> نأب لصاح ىرورضلا
 .هرك مأ ناسنالا ءاش بلقلا

 «ةيعلا ناتحاب سيل بلقلا,.ىف .ةوادعلاو ةرفنلا هده لوصح نأ عيلخ# لوس ا دكه سدت اذ

 ةخسارلا ةرفنلا كلتعم هنكميال ناسنالا ناف « بلقلا ف ةوادعلاو ةرفنلا هذه تلصح تم هنأ تبثو

 هد ضخال, ام ورا نحل اي:لوَقلا تتااقه تنالاذإ وم معلاو مهفلا ليصحت ةديدشلا ةوادعلاو

 ىور . نسحلا ةياغ ىف وهو ىنعملا اذه ريرقت ىف ةبطخ بلاط ىنأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ نع لقنو

 هنأ هنع هللا ىضر بلاطى بأن ب لع نع هنعمىلاعت هللا ىضرىعفاشلا بقانم باتك ىف قبلا دحأ خييشلا



 ةءآلا «سنالاو نجلا نم اريثك منهجل انأرذ دقلو د ىلاعت هلوق ا

 هللا دا نانا : ناقي نأو دبال هنأ تبثف , هنم ادارم نيعملا عضوملا نوكي نأ زو الو . نيعمل

 ةيآلا تراصف ؛ مهج ازلخ دفا ووفك ىل ان د ل, : لاق هن اكف ءفوذح مونم مهقلخم ىلاوت

 نآل (نوديعيل الإ سنالاو نجلا تقلخ امو) هلوق ىلع اهؤانب بجي « رهاظلا ةكورت» موق ىلع

 . فذح نود حصي اهرهاظ

 الا داع ؛ نهج ىلإ اوريصيف او رفكي ىكل متأرذ اذاهنأ دارملا ناك اذا هنأ( عباسلا هج ولا)

 دق داو: رانلل قافحتس اال اهنأ عم ةبقاعلل امنواعجي مهنكل ؛ ةبقاعلل ماللا هذه نأأَنإ 9 16

 نكحم: ال هنأ هوجولا هذبب تبثف « ىلوأ انلوق ناكف « رانلا قاقحتسا عم ةلصاح ةبقاع ىلع اهاناق

 ريثك ةبقاع تناك امل هنأ : هريرقتو « ليوأتلا ىلإ هيف ريصملا بجوف : اهرهاظ ىلع ةيآلا هذه لمح

 ةريثك راظن اذهلو : ةقاعلا ىنعمب ماللا هذه ركذ زئاج منهجران ف ةلارخملا له» :رنالاو نجلا له

 مولعمو (تسرذ اولوقيلو تايآلا فرصن كلذكو) ىلاعت هلوقف نآرقلا امأ : رعشلاو نآرقلا ىف

 ناك لاما ةلسللا اذه زارو يس «قلاذ "اولا اكل مهنكل ؛ كلذاولوةيل اهفرصام ىلاعت هنأ

 لاق اًضِيَأو (كلبيس نع اولضيل انبر ايندلا ةاحلا ىف الاومأو ةئيز هلمو نوعرف تينآآ كنإ انبر)

 تناك املهنأ الإ . ضرغلا اذهل هوطقتلاام مهو(انزحو اودع مهل نوكيل نوعرفل ١ هطقتلاف) ىلاعت

 : لاق تاببأف رعشلا امأو ؛ ظفللا اذه نسح . كلذ مهرمأ ةبقاع

 0 لااا دع ع ( نرخ عار نود "كوالا

 را رو شجاعا اللا“ عارو] انام" لاقو

 قارخلل" وننأآو ”"تولل لود موي لك داب كللم هلا < لاقاو

 دلال رنا ةةزعات# 1 اوين زاروا" عرب وزر و و“ لانز

 . باوجلا ىف موقلا مالك ىهتنم اذه

 ىلع ظفللا اذه لمح ىلقعلا عانتما ليلدلاب تبث اذا نسح امتإ ليوأتلا ىف ريصملا نأ معاو

 الدق ا راك لإ علا نك طفلا رغاط هلع لذامالإ ودخل هنأ ؟لكدلاب تيتا انآ: ةرهاظ

 راحبلاب ةضراعم : ىهف « ةلزتعملا بهذم تابثا ىف ام اوكسمت ىتلا تايالا امأو . اثبع ماقملا اذه

 هلوق وهو ةيآلا هذه ليفام اهتلمج نمو « ةنسلا لهأ بهذم ىلع ةلادلا تايرآلا نم ةءولمملا ةرخازلا

 هذه دعإ امو ءانبهذم رص وهو (نورساخلا مث كئاوأف للضي نمو ىدتهملا وهف هللا دبي نم)
 ىديك نإ محل لمأو نودلعيال ثيح نم مهجردتسنس انتايآب اوبذك نيذلاو) هلوق وهو ةيآلا

 مالك ناك « انبهذم ديشيو انلوق ىوقيام الإ « سيل اهدعبامو ةبالا هذه لبقام ناك امو (نيتم



 1 ةيالاعسنالاو نجلا نم أردت ك منهج انأرذ دقلود ىلاعت هلوق

 3 سصماللا هبتشا' هنالل  لطابلا دسافلا د اقتعالا كلذ ليصخ اى اكس ادلع ] يعل اولا لأذ

 . حيحصلا قحلا داقتعالا وم هنأ نظو

 ناك نراف « مدقتملا ا | ال لهجلا اذه ىف عقو امنإ : ريدقتلا اذه ىلعف : لوقتف

 لصح لبج ىلإ ىبتلا نإو « لاحم وهو لسلستلا مزال رخآ لهجل قباسلا لهجلا كلذ ىلع همادقإ
 نيهاربلا هذه نأ تبثف : ناه 1 و ليلدلا دك أتو مازلالا هجوت دقف ء رخآ لهج ةقباسلال ءادتبا

 (سنالاو نجلا نم اريثكنهجل نأ رذدقاو)ىلاعت وهناحبس هلوقحيرص هيلع لدام ةحصب ةقطان ةيلقعلا

 ىلع ةلاد تايآلا نم اريثك نآل , متركذام ةيآالا هذه نم دارملا نوكي نأ نكميال : ةلزتعملا تلاق

 ارشي»و ادهاش كانلسرأ انإ) ىلاعت لاق . حالصلاو ريخلاو ةدابعلاو . ةعاطلا لكلا نم دارأ هنأ

 هانفرصدقلو) لاقو (هللانذاب معلا الإ لوسر نما سرأ امو) لاقو (هلوتزو هللاب أ ونمؤتل اينو

 لاقو (رونلا ىلإ تاملظاا نم مكجرخيل تانيب تايآ هدبع ىلع لزني ىذلا وه) لاقو (اوركذيل مهني

 لاقو (5كب ونذ نم مكارفغيل ىوعدي) لاقو (طسقلاب سانلا موقيل نازيملاو باتتكلا مبعم انلونأو)

 هنأ در ورتخلا لعن نحنو ؛ ةريثك تايآلا هذه لاثمأو (نودبعيلالإ سنالاو نجلا تقلخ امو)

 نم اريثك ,مهجل انأرذ دقلو) ىلاعت هلوق لمح نكميال هنأ انيلعف « نآرقلا ىف ضقانتلا عوقو زوحبال

 هرهاظ ىلع (سنالاو نجلا

 نورصيب ال نيعأ مهلو اهب نوهةفيال بولقمحل) ةيآلا هذه دعب لاق ىلاعت هنأ (ىاثلا هجولاإ)

 نيرداق اوناك املو ؛رانلل نيقولخم اوناكولو « ممل مذل! ضرعم ىف كلذ ركذ اما ىلاعت وهو (اهب

 . نامبالا كرت ىلع مهمذ حبقيف . ريدقتلا اذه ىلعو ةتبلا ناميالا ىلع

 ؛الصأ ةمعن رافكلا نم دحأ ىلع هل ناكامل رانلل مهقلخول ىلاعت هنأ وهو (ثلاثلا هجولاإل

 اولح نإفا لإ تاي « رحبلا ىف ةرطقلاك , مادلا باذعلا ىلإ سايقلاب ايندلا عفانم نآل

 لك ىلع هللا ةمعن ةريك نم أولمم نآرقلا ناك املو . انهه اذكف « هيلع امعنم نوكيال هناذ امومسم

 . متركذ اك سيل ىمالا نأ.انملع « قاخلا

 اذه لطبي بيهرتلاو بيغرتااو :«باقعلاو باوثلاو « مذلاو حدملا نأ (عبارلا هجولال

 . هنورصني ىذلا بهذملا

 ةدئافال هنالل « رانلا ىف ءادتبا مهقلخي نأ بجول ؛ رانال مهقلخ ىلاعت هنأ ول (سماخلا هجولاإل

 . مهيف رفكلا قاخي رانلا ىلإ مهجردتسي نأ ىف

 عضوملا كلذل مسا منهجنالل , رهاظلا كورتم (منهجل انأرذ دقلو) هلوق نأ (سداسلا هجولال



 ةيآلا«سنالاو نجلا نم اريثك منجل انأرذ دقلو»ىلاعتهلوق . 3:

 هم ع را ه2 هنأ م رج 07 سه هس 0 2 6

 بولق مه سنالاو نجلا نم اريثك مهل رذ دقلو
 3 وهقفيال

- 
 هر ه سم2 ه م م خا ع 6 د نما مخ < 0 رس سس 2 262 2 0

 لب م الام اك كلو ابي َنوَُمسيال ناَدآ موا َنورَصيدَل دعا 1
 تت

 106, َنوُلفاَْلا م مه كلو لا

 مهلو اهب نوهقفيال بولق مل سنالاو نجلا نم اريثك منهج انأارد دقلو) ىلاعت هلو

 كتلوأ لضأ مث لب مامنالاك كئلوأ اب نوعمسال ناذآ مهو اب نورصيبال نيعأ

 ا « نولفاغلا مه

 ةدارإو لاعفالا قاخ ةلأسم ىف انبهذم ةكح ىلع عضوملا اذه ىف ةيناثلا ةجحلا ىه ةيآلا هذه

 نجلا نم اريثك قلخ هنا حيرصلا ظفللاب نيب ىلاعت هنا: لوألا : هوجو نم هريرقتو تانئاكلا

 مولف «رانلا لهأ نم مهنأب مهنع ربخأ امل ىلاعت هنا : ىتاثلا . هللا نايب ىلع دي مالو ؛ نه ننالاو

 لاحلا ىلإ ىضفملاو لاحت كلذ لكو ابذك قدصلا هربخو الهج هللا لع بلقتا رانلا لهأ نم اونوكي

 ىلاعت هنا تبثف « هديري نأ عنتما الاحم ءىثلا نوك ملء نمو « لاحم رانلا ف ملوخد مدعف ٠ لاحم

 ىذلا وه كلذو « رانلا ىف مهلخدي نأ ديزي .نرأ بحي لب ءراناا ىف مهلخديال نأ ديري نأ عنتم

 ةردقلا هيف قلخ ىذلاف نام الا ىلع ردقي مل نإ رفكلا ىلعراقلا نا : ثلاثلا . ةيآلا ظفل هيلع لد

 عنتما اعم ناميالا ىلعو رفكلا لع ارداق ناك ناو «رانلا ىف هلخدي نأ دارأ دقف « رفكلا ىلع

 « لسلستلا مزا هلبق نم لصح نا حجرملا كلذو ؛ ججرملال رخآلا ىلع نيفرطلا دحأ ناحجر

 رانلل هقلخ دقف  رفظلل ةبجوملا ةيعادلل قلاخلا وه [تراكاسلف ؛ ىلاعت هلق نم لصح ناو

 مث ؛ ةنجلا لوخد بجويام ليصخت باستك ىلع هناعأو ةدنجلل هقلخ ول ىلاعت هنا : عبارلا . اعطق

 ء ديعلا دار لصح دئتش « رانلا ف لود دلا بجوملا رفكلا ليصحت ىف ىعس دسعلا نا انردق

 لقاع هلوقيال كلذو « ىلاغت هللا نم ىوقأو ردقأ دبعلا نوك مزايف « ىلاعت هللا دارم لصح ملو

 ةفرعملاو نامتالاديربامتإو ءرانلا قاقحتسال بجوملالهجلا ورفكساا ديربال لقاعلا نأ : سماخلاو

 دبعلا دصق فالخ ىلع لهجلاو رفكلا لص>املف . ةنجلا ىف لوخدلاو باوثلا قاقحتسال ةبجوملا

 نم هلوصح نوكي نأ بحي لب ؛ دبعلال بق نم هلوصح نوكيال نأ بجو . هداهتجاو هدهج دضو
 . يلاعت هللا لبق



 ه3 ةيآلا «نورساخلا مث كئلوأف للضي نمو» ىلاعت هلوق

 كلت ببسلا اذهل جرخأف ؛ هرايتخا ءوس رم هنم مدقت امل كلذ نع للضإ نمو ىدتهملا وهف

 . نيرساخلا نم وهف هيف رثؤي نأ نم فاطلالا
 نمالإ نانوكيال لالضالاو ةيادحلا نإ ىلع تلد دق . ةعطاقلا ةيلقعلا لئالدلا نا انيب انأ ٍلعاو

 هللا نم الإ سيل ىعادلا لوصحو ىعادلا لوصح ىلع فقوتي, لعفلا نا : لوآلا : هوجو ند هللا

 نامالا هنم هللا ٍلع نف , عوقولا عنتمم هللا مولعم فالخ نا : ىنالا . هللا نم الإ سيل لعفلاف

 لصح اذاف  ةفرعملاو ناميالا لوصح دصقي دحأ لكنا : ثلاثلا . دضلاب و رفكلا ىلع ردقي مل

 . لوقت مث ء هريغ نم لب هنم سيل هبا انملع هبيقع رفكلا

 ةنجلا ىلإ ةرخآلا ىف ةيادحلا ىلع (هللا دب نم) هلوق لمح هنأل فيعضف : لوآلا ليوأتلا امأ

 بحي لب ٠ ملظناا ىف ةكاكر بجوي كلذو ٠ ايندلا ىف قحلا ىلإ ءادتهالا ىلع (ىدتهملا وهف) هلوقو
 . مظنلا نسح مالكلا نوكي ىتح ؛ دحاو ءىث ىلإ نيعجار ءادتغالاو ةيادهلا كلج انا

 252 لامأ كان حتف زاج ولو ؛ ظفللا فالخ وهو « دئاز رامضال مازتلا هناف (ىناثلا امأو)

 ناف ؛ ةجح نوكي نأنم لجو زع هللا مالك رخيو ءايفن تايئالاو اتايثا ىننلابلقنال تارامضالا
 . ةدافالا نع لكلا جرخب ذئنيحو ؛ ءاشيام ةيآلا ىف رمضي نأ دحأ لكل

 هفصو هنأ ةّبلا ةغللا ىف ديفيال انالف ىده نالف لئاقلا لوق نآل فيعضف 4 ثلاثلا امأول

 داسفلا ةياهن ىف هنأو ةغللاف سايق ء هرفكو انالف للض نالف هلق لع اذه سايقو « ايدتهم هنوكب

 قح ىف ةلزتفملا دنع هلعف دقف , فاظلالا نم ىلاعت هللا زودقم ىفام لك نآآل لطاب اضيأ : عبارلاو

 . ملعأ هللاو . ديعب ليوأتلا اذه ىلع ةبآلا لمحل « رافكتلا عيمج

 الط اهفذ- زوحيو ؛ لصاللا ىلع هيف ءايلا تابئا زوحي (ىدتهملا وهف) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 : باتكلا تيب ىف لبق اك فيفختال

 احيرساا نطمخي ديالا باود 2تالمعي ىف ىلصنمب ترطف
 : اضيأ هتانبأ نمو

 دمألا تفطعنربلا ءامأ تحطم, !2ةيدجقاب ةمامك» قعْياو ؛ كوكك

 . ءايلا فوذحم فاو ديري ىلصوملا حتفلا وبأ لاق

 اورسخ ىأ (نورساخلا مه كئاوأف) هلذخيو هللا هللضي نمو ديري «للضي نموإل هلوق امأو
 , ةرخآلاو ايندلا



 ةيالا « ىدتبملا وبف هللا دم نم» ىلاعن هلوق هر

 0: ناورساجلا 0 كيل واف للضي, نمو ىدتهملا وهف هّللا دهم نم

 هريخ الثم ءاسكلوق نركير اذن فرك فأر ايعدخ) : نيهج )نم هعافتراموقلا كلوقو عاونالا

 ادتبم ربخ هنأ ىلع هعفر نوكف . موقلا تلق ؟وه نم : كل لبق . الثم ءاس تلق امل كنا : ىناثلاو

 . موقلا لثم ءاس : ىردحجلا أردو . فوذحم

 ريغ كلذو ؛ ءوسلاب افوهوملثملا كلذ نوك ىضتقي (الثم ءاس) هلوق رهاظ ( ىناثلا ثحبلا ل

 نع رجزاا ديفي وهف اضيأو . ءوسلاب افوصوم نوكي فيكف « ىلاعت هللا هركذ لثملا اذه نآل.زئاج
 ءوسلاب :قوصوملان وكي نأ يجوف؛ ءودلاب افوصوم نوكي فيكف «نامالاىلإ ةوعدلاو رفكللا

 ةلزنم كلذن ليثتلا ف اوراص ىتحءاهنع مهضارعاو ىلاعت هللا تايآب مهبيذكست نم لشملا هدافأام

 . ثهاللا بلكلا

 ذئنيح لخديف(اوبذك )هلوق ىلعافوطعمنوكي نأ اماف (نودلظي اوناك مهسفنأو إل ىلاعت هلوق امأ

 ايطقيامولك نوكأ لفااوإأ مهسفنأ ٍلظو هللا تايآب بيذكتلانيب اوعمج نيذلا ىنعمب ةلصلا زيح ىف

 لبق هناك ص اصتخالل وهف ؛ لوعفملامدقت امأوءبيذكتلاب مهسفنأ الإ اوءلظ امو ىنعمب ةلصلا نع

 . ممريغ ىلإ مهنع لظلا كلذ أ املك امر ملظلاب مهسفنأ رك

 (نورساخلا مث كئلوأف للضي نمو ىدتبملا وهف هللا دي نمإإل ىلاعت هلوق

 : ناتلأسم ةيآلا ىف

 لثملاب مهلاح فرعو روك ذملا فصولاب نيلاضلا فدو امل ىلاعت هنأ لعا (ىلوألا ةلأسملا)

 تب رطضا هذه دنعو ؛ ىلاعت هللا نم لالضلا نأو « هللا نم ةيادحلا نا ةيآلا هذه ىف نيب روكذملا

 م اقلا اضن زل وب ايلا موك د ئدلا وهو: لواإلا ::ةريثك اهآووعو لثوأتلا ىف اوك ذو  ةلرتمملا

 دشرلاةقيرط كلابسلا.انندلا ف ىدتهملا وهف ءةرخآلا ىف باوثلاو ةنجلا ىلإ هللا هدم نم داراا نا

 نع هلاضي نمو ؛ هفصو اذه نم الا ةرخآلا ىف باوثلا ىلا ىدمال هنا ىلاعت هللا نيبف « فلكامف

 هدبل ىما».قيففتلااو.ل انذحب ةيآلا اف نإ ضيتاالاق + قئاثلاوو (نوزرس خللا م كئلوأف) هنجلا قيرط
 نوكي نأ : ثلاثلا . رساخلاوهف لبقي مل نأب للضي _رمو ؛ ىدتهملا وهف هادهب كسمتو لبقف هللا

 هللا حدمو حدملاككلذ نآل « ىدتهملاوهف ايدتهم هنوكب هللا هفصو نم نأ ىنعمب هللا هده نم دارملا

 هللا هفصو نمو ىأ للضي نمو ؛ حودمملا فصولا كلذب افوصوم ناكنم قح ىف الإ لصحيال
 ىدهلا ةدايزو فاطلالاب هللاهده. نم دارملا نوكي نأ : عبارلاو(نورساخلا مه كئلوأف)الاض هنوكب



 نأ/ ةيآلا «انتايآب اوبذك نيذلا موُهلا الثم ءاسد ىلاعت هلوق

 لا 61 نر < هرج سرا ناسا ع اصل 22 مرد نأ رث هالو # ءل -

 لالا, نوبلظي اوناك مهسفناو انتاب اب اوبذك ندذلا موقلا الثم ءاس

 لئاضف مهدنع رهظيو همواع عاونأ مهللع دروب هنا لجال نوكي امنإ كاذف « ايندلا بلط ىلإ هيلعب

 هجرخم و ؛ هناسل علدي تارابعلا كلت ريرقتو .تاملكلا كلت ركذ دنع هنا كش الو ء اهقانمو هسفن

 ةييعاسلاخ ”كناكف# انندلاب توفلا ل ةيرتطعلا هدم و صرخلا ةرار- ىو هنبلق ن 2 00-1

 ةسيسخلا ةعيبطلا درجمب لب ؛ ةرورضالو ةجاحريغ نم ادبأ هناسل جرخأ ىذلا بلكلا كلذ ةلاح

 . ةتباا هصرح لازيال صيرحلا ناسنالا كإذكف « ةتبلا ةثهل لازنال ثهاللا بلكلا نا : ثلاثلاو

 ثحل جيهو هيلع دش نا بلكلا اذه نا ىنعملاف (ثهلي هيلع لمحت نإ ىلاعت هلوق امأ

 صيرلا اذه كاذكف . هل ةيلصأ ةءيبط حيبقلا لعفلا كاذ نأ لجاآل «ثحلاضيأ كرتناو

 ةياصأ ةداع ةراسخلاو لالضلا كلذ نأ لجأل لاض وهف هظعت مل نإو ؛ لاض وهف هتظعو نإ لاضلا

 . هل ةيتاذ ةعبطاو

 (ثهلي هكرتت وأ ثهلي هيلع لمحت نا) هلوق لحام : ليق ناف
 . اهلك لاو> لا ىف اثهال اليلذ بلكلا لثمك ليق هناك« لاحلا لع بصنلا : انلق

 هللا تايآب نيبذكملا عيمج ليثفلا اذهم مف 4انتايآب اوبذك نيذلا موقلالثم كلذإل ىلاعت لاق م

 نم مهءاجمث . هللا ةعاطىلإ موعدي ايعادو مه.دبم ايداه نونمتي اوناك ةكم لهأديري : سابع نبالاق

 ثهلي هيلع لمحت نا ىذلا بلكلا نيبو متين ليثعلا لصخ ؛ هوبذكف هتنايدو هقدص ىف نوكشيال

 لك ىف لالضلا ىلع اوقبف لوسرلا متءاج امل اودتبم ملو اوكرت امل اودتمم ل مهناآل ثهلي هككرتت وأ

 . لاو> آلا لكىف ثهللا ىلع قب ىذلا بلكلا اذه لثم لاوحألا

 (نوركفتي مهلعل) مهءايبنأ اوبذك و اورفك نيذلا صصق ديري « صصقلا صصقافإل لاق مث

 . لناووظعتي ديري

 «نودظي اوناكمهسفنأو انتايآب اوبذك موقلا الثم ءاسإل ىلاعت هلوق

 نعكلذب رجزو (ان:ايآب اوبذك نيذلاموقلا لثمكلذ)ب لكلاب مهليثع دعب لاق امل ىلاعت هنا معا

 : لئاسم هيفو (الثم ءاس) ىلاعت هلوقب رجزلا باب ىف هدك [بيذكتلاو رفكلا
 ”ىسوهف ءوسي ءىثلا تءاس : لاقي دعتمو مزال لعف ءوسإ ءاس : ثيالا لاق (ىلوأل ةلأسملا))

 زييعلا ىلع الثم بصتتا موقلا لثم ؛ الثم ءاس هريدقت:نويوحنلا لاق . ةءاسم هءوسي هءاسو حبق اذإ

 لباس قم تتم ذاقف «. اعاوت.تركذ, اطلق« التم كيوتني ارا ءائيشب كدت نأ انااا لاس تلقالذإ كل

 <( 6 ترش عمو



 ةءآلا «ثهلي هيلع لمحت نإ بلكلا لثك هلثف » ىلاعت هلوق 5

 . هبةماقالا مزل اذإ « ناكملاب نالف دلخأ : لاقي هنمو ء« ضرأألا ىلإ ليملا مزل : ليق هنأاكو ؛ ماودلا

 : ديوس نب كلام لاق

 اودلخأف اوماقأ عوبري نيورمعو كلام لئابق ن٠ ىح ءانبأ

 لاقو « انندلاب : لتاقم لاقو ءايندلا ىلإ لام ديرب (ضرالا" ىلإ دلخأ هنكل و) سابع نبا لاق

 ناك لذو « ايندلاب ةيآلا هذه فض راألا اورسف ءالؤهف : ىدحاولا لاق . ايندلا ىلإ نكس : جاجزلا

 ناويلاو تابنلاو نداعملا نم اهتعتمأ رئاسو عايضلاو راقعلا نم اهيفام نآل « ضرالا ىه ايندلا

 ايندلا نعربعي نأ ححصف ٠ ضراألا ىه اهلك ايندلاف . اه. لمكيو ىوقي امتاو ء« ضرألا نم جردتسم

 هلوق نأ الإ ءأشن مل انكلو « هانعفرل انّئش ول ليقل هرهاظ ىلع مالكلا ءاج ول : لوةنو ء ضرالاب

 : هانعم (هاوه عبتاو) هلوق هماقم مبقأ مرج ال ىنعملا اذه ىلع لد امل (ضرأللا ىلإ دلخأ هنكلو)

 ؛ ىدرلا ةيواه ىف عقو مرج الف « ىوهلا عبتاو تايآلا نم هللا هات 1 امب كسلا نع 0ع

 ردك د نال عب لاف كك كلذ. للعلا باعصأ ىلع تايآلا ليلا رب هردلا هذهو

 خلسنا ىوهلا عبتا امل  ةباجتسملا تاوعدلاب هصخو ؛ مظعألا مسالا هيلعو ؛ هتانيبو هتايآب لجرلا

 اذاف .رثك | هقح قرشا معن تناك نم لك نأ ىلع لدي كلذو ٠ بلكلا ةجرد ىف راصو نيدلا نم

 هلوقب ةراشالاهيلإ و « مظعأ هللا نع هدعب ناك ؛ىوملا ةعباتم ىلع لبقأو ىده ا ةعبات»ه نع ضرعأ

 ؛هانعم اذه ظفلوأ دعب الإ هللانم ددزب ل ىده ددزي ملو ؛ املع دادزا نم»مالسلاو ةالصلا هيلع

 ثهللا : ثيللا لاق (تثهلي هكرتت وأ ثهلي هيلع لمحت نإ بلكلا لثك هلثف) ىلاعت لاق مث

 . شطعلا نم هناسل علدي هناف « رحلا ةدش دنعو ودعلا ةدش دنع ءايعالا هلان اذا بلكلا نأوه

 تاناويحلا سخأو ؛ ثهاللا بلكلاب عقوامتإو ؛ بالكلا عيمجي عقوام ليثقلا اذه نأ ملعاو

 دلخأو ءايندلا ىلإ لاف نيدلاو معلا هللا هاثآ نف ؛ ثهاللا بلكلاوه بالكتلا سخأو ؛ باكا وه

 هدر ]لا اذه رزقت ىو «تهاللا كلكلا وهو + تانازويحلا نحلأب اسقف ناك «ضرألا ىلا

 لاح ىف ثيلب هناف.ثفاللا تلكلا. الا نشطع وأ ءابعإ نم تيلي امتاف تهلي ءىث لك نأ : لوآلا

 هةعيلادو_هنم ةداع كلذ ناكف ؛نئرلا لاخ فاو: لرئطتعلا لاح ىو . ةحارلا لاح ىقيو «ءايعالا

 1 كلا دكتف يرو رخو وح اح لج الل ةةييستلا] هةقالمو ءةيلصأللا هتداعك هيلع بظاوم وهو

 قليو « ايندلا بلط ىلا ليمي هنإ مث «سانلا لاومأ خاسو أل ضرعتلا نع هانغأ نيدلاو ملعلا هللا هانآ

 درجم , حيبقلا لعفلاو ٠ سيسخلا لمعلا لع بظاو ثيح ؛ ثهاللا كلذ لاك هلاح تناك« ايف هسفن

 لسوت اذا ملاعلا لجرلا نأ : ىتاثااو . ةرورضلاو ةجاحلا لجأ الال : ةسي-لا هتعيبطو . ةثيبخلا هسفن



 هو ةيآلا «ضراألا ىلإ دلخأ هنكلو اه هانعفرل انًدْش ولود ىلاعت هلوف
 ددشكد- شسسششد لاش سش دس اسسسمللا

 ؛ ةلدالاب نمؤي ١ رفا لك ىلع عقب اذهو : دعابتو : ىرعو؛ خلنا : كلوق ءاوسو . اهنم ىرعو

 مكعمامل اقدصم انلزن امب اونمآ باتكلا اوتوأن يذلا اهيأي) ىلاعت هلوق هريظنو , رفكلا ىلع ماقأو

 زئاجو (ىبأو بذكف اهلك انتايآ هانيرأ دقلو) نوعرف قح ىف لاقو (اهوجو سمطن نأ لبق نم

 اكو فو ضرعأف ::نروراهو. ىتومفبلا لس رأ لاش هاك نرد د ع اد

 . ناطيشلل اعبتم الاض ًايداع

 نيدب املاع ناك : لوألا لوقلا ىف لجرلا اذه نأ وه : نيلوةلا نيب قرفلا لصاح نأ ملعاو
 ؛ اهلوبق نم عنتما تانيبلاو لئالدلا هللا هانآ امل ىناثلا لوقلا ىلعو « هنه جرخ مث «هديحوتو هللا

 تبث دقف اضيأو ءابنم جرخ مث اهيف ناك هنأ ىلع لدي اهنم خلسنا هلوق نآل « ىلوأ لوألا لوقلاو

 ىلإ هنم جرخ مث « ىلاعت هللا نيدب املاع ناك ناسنإ ىف تلزن امتإ ةيآلا هذه نأ رابخالاب

 : وللا ردا
 ؛ مهتاوغو سنالا رافك ناطيشلا هعبتأ: لوألا : هوجو هيفف (ناطيشلا هعبتأفإ) هلوق امأ

 (ناطيشلا هعبتأف) ملسم نب هللا دبع لاق : ىتاثلاو . هل ًاعابتأ سنالا رافك لعج ناطيشلا أ

 تلعفأ : لاثم « موقلا تعبتأ : لاقيو : ةديبعوبأ لاق . مهتقحل ىأ . موقلا تعبتأ : لاقي . هةكردأ ىأ

 هلوقو . مهتكردأ ىتح ىأ . مهتعبتأ ىتح مهعبتأ تلزام : لاقيو . مهتقحلف كوقبس دق اوناك اذإ

 نأ نايب هنم دوصقملا : ىتاعملا لهأ لاق . نيملاظلا نم ناكف ناطيشلا عاطأ ىأ (نيواغلا نم ناكف)

 ناطيشلا هب بعالتىتحءايندلا ىلإ لامو ؛ ىمعلاو ىوهلاو لالضلا ىلإ هنمخلسناف ء ىدهلا وأ نم

 لثم نعسانلا رذحيل هتصق هللأ ركذف : لوالاو ةرخالا ْق باخو , ىدرلاو راوبلا ىلإ هأهتنم ناك

 عفري ناكف ءام لمعلل هاتعفر انّئش ولو : هانعم انباحصأ لاق (اهم هانعفرل انّئُش واو) هلوقو . هتلاح

 لدي اذهف « هريغ ءافت.ال «ءىثلا ءافتنا ىلع لدت (ول) ةظفلو : هتلزنم ةحلاصلا لامعألا كلت ةطساوب

 اهوجو لمتح ةنآلا ظفل : ةلزتغملا تلاقو . رفكلا ديرب دقو ؛ نامبالا ديري ال دق ىلاعت هنأ لع

 ليدرتو ؛ ةهركت نأب“ هلامع أ فانعفأرل امتلك قلو « دام قالا الاق لاو آلام دج ولان م ا

 ؛ ةدئاز ةلزنمب فيلكتلا ةدايزب هانعفر انكل .ةمفرلا هل لسن ىتح رفكلا كلذ لبق , هنع فيلكتلا

 , ارجو زهق 'ءرفكلا نو هتيي.لوح نآبهانهإرلانتساو] : ئانلا 3 نأنمالا: لع ةرهش زا نإ كاف

 . هرايتخا عم ناقكرت مرج الف. فيلكتلا فاني كلذ نأ الإ

 هنم هعنم اذإ:ىلاعت "هنأ : ىتاثلا-نعو ء ديعب ةتاماألا لع ةعفرلا.لمح نأ : لوآلا نع باوجلاو

 : ةففزلاو كفاه. اسما كلذ كيل كاري
 ىلع موزللا دالخالا لصأ : ةيبرعلا باحصأ لاق 4ضرألا ىلإ دلخأ هنك اول ىلاعت لاق م“



 ةيآلا «اهنم خلسناف انتايآ هانيتآ» ىلاعت هلو ه:

 ءارافك !!وتاكو هلهأ اًرَعو ؛ هيف وه ىذلا هذي دصق مآلتلا هلع ىسوم نآإل كلذو , ءاروعاي نأ

 عنتماف ظعألا هللامساهدنعو : ةوعدلا بام ناكو ؛ هموقو مالسلا هيلع م وهىلءوعدينأ هنم اوبلطف

 00 ! ونبو ىموم عقوو ال ا 1

 عمساف « ىلعهءاعد تعمس امك : لاقف . معلب ءاعدب : لاقف . هيتلا ىفانعقوبنذ 01 ا ل لاف

 ناك امم هللا هخلسف ؛ ناميالاو مظعالا هللا مسا هنم عزني نأ هيلع ىسوم اعد مث « هيلع ىتاعد

 نمآيبن ناك هنإ : ًاضيأ لاقيو . هتصق هذهفءاضيب ةداحك هردصنه تجرخف . ةفرعملا هنم عزنو هيلع

 ديعسو رم نب هتلادبع لاقو . ًارفاكراصو نامبالا هنم هللا عزتنا ىسوم هيلع اعد ابلف ؛ هللا ءايبنأ

 أرق دق ناكو ٠ تلصلاىبأ نب ةيمأ ىف ةيآلا هذه تلزن :قور وبأو ؛ ملسأ نب ديزو . بيسملا نبأ

 هيلع ًادمهللالسرأاملف ءوه نوكي نأاجرو : تقولا كلذفف الوسر لسرم هللا نأ ٍلعو « بتكلا

 هيف لاق ىذلا وهو : لو هياع هللا لص ىنلاب نمؤي ملو ؛ ًارفاك تاه مث ءهدسح مالسلاو ةالصلا

 ل هنأ كلذاو نيف وللا ركشك اهردش نأ ليرت هلل ارفك و هركيش نمو ملسو هيلع هللا ىلص ىنا

 ةنجلاو ؛ ةرخآلا لاوحأو «ضرألاو تاومسلا قلخ نم هديحوت لئالد ركذيو « هرعش ىف هللا

 بهرتي ناك قسافلا سو هيلع هللا لص ىنلا هامس ىذلا بهارلا لماع اا تبلارول الق و: راثلاو

 رصيق ىنأو ؛ رارض دجسم ذاختاب نيقفانملا ىمأو . مالا ىلإ جرخ مالسالا ءاج الف : ةيلهاجلا ىف

 . بيسملا ني ديعس لوقوهو « ًاديحو ًاديرط كانه تاف ؛ !سوهيلع هللا ىّلص ىنلا ىلع هدجنتساو

 مصالاو نسحلا نع ؛ ملسو هيلع هللا يصىننلا نوفرعي اوناك« باتكللا لقأ ونام قتلو هلق

 . لسه ىبأو ؛ ةمركعو « ةداتق لوق وهو ؛ هنع 0 يدل هيلع ضرع نميف ماع وه : ليقو

 6 رفاك اص مث ءأي 1 ناكةيالا هذه ىف روكذملا نإ : لاقي نأ حصي لهف : لئاق لاق ناف

 فرشياالىلاعت هنأ لع لديكلذو (هتالاسر لعجب ثيح لعأ هللا) لاق ىلاعتهنأل ؛ ديعب اذه : انلق

 , ةيلاعلا تاجردلاو « فرشلا ديزمب ديبعلا رثاس نع هزايتما مع اذإالإ « ةلاسرلاب هد.ع نم ًادبع

 ؟زفكلا هب قيل, فيكن ءهلاح اذه ناك نف . ةميظعلا بقانملاو

 : نالوق هيفف (اهنم خلسناف انتايآ هانيتآ ١ ىلاعت هلوق امأ

 راص ىتح « هتلدأ هانمهفو ء ديحوتلا ججح هانملع : ىنعي (انتايآ هانينآ ) (لوالا لوقلا)

 : خاسناىنعمو « هطخسملإ هللا ةمحر نمو ؛ هتيصعمرلإ هللا ةبحنم جرخىأ (اهنم خلسناف) اهب ا

 هنم خلنا ةياكلاب اًديش قراف نم لكل لاقي . اهنم جرخ

 لبشي ملف اهانيب ىأ (انئايآ هانينآ ) هلوق لاقف : هللا همحر سم ب كلك دا «ىناثلا لوقلاو )



 نم ةيآلا«اهنم خلسناف انتايآ هانيتآ ىذلا أد مهلعلتاو» ىلاعتهلوق

 ص ََ
 03 رثمع هع ل س6 0 حا 0 ع اا د ل را

 نكس ل اب
 0 0 ا

 م خاسناف اتاي 1 ىذلا أبن م لع لا

 هاوه َعِنَو ضرالاَلإ رع 1 هاتف اقر. وأ م

 ري 2-5265 6 ل

 نيذلام وعلا لدم ” كلذ ثوب هكر وأ .كهل هيلع لمحت نإ |بلكلا لامك هلت

 0 نورك علا صصقاةاَنتاي 5

 ذهنه دوصعلا نأ 1 : 0 لاق 4 1 نم 1 ا 0 اولوةي وأ ) هلوق امأ

 وهو ؛ كرشلا كلذ ىف مهاندلقف « اوكرشأ انءابآ نآل . انكر شثأ امنإ رافكلا لوقيالنأ دابشالا

 مهيلععنتما قاثيملا مهيلعذخأ اليلاعت هنأ : لصاحلاو (نولطبملا لعفامب انكل.تفأ) هلوق نم دارملا

 ةيالا ىعم : اولاق : لئاللا كصن دارعاتم ذارلا نأ لع ةيالا اول نيذلا امأو . ردقاا ال كات

 (نيلفاغ اذهنع انك انإ) ةمايقلا موي اولوقي نأ ةهارك لوقعلل اهان رهظأو « لئالدلا هذه انبصن انإ

 نال  انذلساأل دلعتلا ليش نع اك 21ا4] اورد نإ ههارز وأ هه ةلعات 5

 ديلقتلا ىلع لابقالاو « هنع ضارعالا ىف مل رذع الف ؛ مهعم مكاق ديحوتلا ىلع ةلدآلا بصن

 . ءابالاب ءادتقالاو

 تايالارئاسانييءةيآلا هذهفف انيب وانلصفام لثمنأ : ىنعملاو (تايآلا لصفن كلذك ول لاق مث

 : ليقو (نوعجري مهلعلو) هلوةنم دارملاوهو « لطابلا نع اوضرعيو قحلا ىلإ اوعجريف اهوربدتيل
 ةدوجوم ةيرشبلاحاورآلا نأ وهو ؛ ثلاث لوق ةيآلا ىفو ؛ ديحوتلا ىف قاثيملا نم مهيلع ذخأام ىأ

 ىف جاتحي سيل ملعلا اذهو ؛اهقئاقحو اهتاوذ مزاول نرد هلالا دوجوب رارقالاو « نادبألا لبق
 , ةضماغ ةيلقع ثاحبأب فاشكنالا مامت فشكتي امنإ ثحبلا اذهو « بلطو بدك ىلإ هليصحت
 . ملعأ هللاو . باتكلا اذه ىف اهركذ نكميال

 نيواغلا نم ناكف ناطيشلا هعبتأف اهنم خلناف انئايآ هانينآ ىذلا أبن مييلع لتاوإل ىلاعت هلوق

 ثهلي هيلع لمحت نإ بلكلا لثمك هلشف هاود عبتاو ضرألا ىلإ دلخأ هنكلو اهب هانعفرل انثولو

 ( نوركفتي مهلعل صصقلا صصقاف انتايآب اوبذك نيذلا مولا لثم كلذ ثهلي هل رتتوأ
 الكام ةيآلا ف

 معلب ىف ةيآلا هذه تلزن : هللا مهمحر دهاجمو دوعسم ناو سابع نبا لاق (ىلو الا ةلأسملا)



 ةيآلا لب اولاق مكب رب تسلأ» ىلاعت هلوق 0

 0 ل ا الر 3117 1 2 ةوذلا جا رخا تيثو.« نآرقلاب مدا
 ىبتنم اذهف ؛ ناكمالا ردقب نعطلا نع ربخلاو . ةيآلل انوص . اعمامبملا ريصملا بجوف « ةعفادم الو

 . ماقملا اذه ريرقت ىف 1 اكل

 (مهتيرذ) نوقابلاو عمج ا ىلع فلاألاب (مهتايرذ)و رمع وبأزو رفاعول وعف عفانأرق م ةيناثلا اع

 هعمج نع ىنغتسادق هناف درفأ نف . عمجاو دحاولا ىلع عت ةيرذلا : ىددحاولا لاق . د 0 اع

 رشبأ) هلوقك عمجا ىلعو (ارشب اذهأه ) هلوقك دحاولا ىلع عقي هناف رشبلاك را صف عما ىلع هعوقوب

 ةيرذلا عمجال كلذكريسكتال و حيحصتب رشب عمجب مل ايو (انلثم رشب الإ متنأ نإ) هلوقو (انودهب
 هعمْج اعمج ناك نإو . هيف عمجا زاوج ىف لاكشإ الف ادحاو ناك ناو ةيرذلا نإ : لاق عمج نمو

 رايتخاوهو ؛« تاردجلاو تاقرطلا وكن . تعمج دق ةرسكملا عونبا تيأر دق كنألل « نسحاضيأ

 تبثأ نم لوقرلعامأ : لوةنف (ىلب اولاق برب تسلأ مهسفنأ ىلع مدهشأو) ىلاعت هلوق امأ سنوي

 ةلومت اهنإ : لاق هركنأ نم لوق ىلع امأو ؛ اهرهاوظ ىلع ةلوم ءايشاللا هذه لكف لوألا قاثيملا

 ايراجكلذراصف ؛ ملوةع اهب تدهبشو ؛ هتبب وبر ىلع ةلدآلا مط بصن ىلاعت هنأ : ىنعملاو « ليثقلا ىلع

 : نالوق هيفف (اندهش) هلوق امأ  هتيناد-وب انرارقاو انسفنأ ىلع مدبشأ اذإام ىرجم

 اودبشا ةكئتالبلل هللا لاق (ىلب) اولاقامل منال كلذو . ةكئالملا مالكن م هنأ (لوآلا لوقلا )

 اذهه عطقنا دق ةيرذلا مالكن آل (ىلب اولاق) هلوق ىلع فقولا نسحب لوقلا اذه ىلعو ؛ اندهش اولاقف

 مهملع اندبش اولاق ةكئالملا نأ : هريرقت (نيلفاغ اذه نع انك انإ ةمايقلا موي اولوقت نأ) هلوقو

 ديري (مكب ديمب نأىساور ضرالاىف قلأو) لاق اي «ال» ةلك طقسافءانررقأام اولوقيالثل رارقالاب
 . اولوقي نأ ةهارك اندهش : هريرقتنييرصبلا دنعو « نييفوكلا لوقاذه « 9 ديم الثا

 اولوقت نأ) هلوقف «ريرقتلا اذه ىلعو « ةيرذلامالكةيقب نم (اندهش) هلوق نأ (ىاثلالوةلاو )ل
 0 مهدبشأ و :ريدقتلاو (مهسفنأ ىلع مدهشأو) هلوقب قاعت» (نيافاغ اذه نع انك انإ ةمايقلا موي

 كلذ اولوقي نأ ةيه!ركوأ (نيلفاغ اذهنع انك انإ) ةمايقااموي اولوقي الثل ءاذكو اذكب « مبسفنأ

 وهو هلبق امب قلعتم (اولوقي نأ) هلوق نآل (اندهش) هلوق دنع فقولا زوجيالف ؛ ريدقتلا اذهىلعو
 ورمعوبأ أرقف : اولوقتوأ (اولوةي نأ) هلوقىف ءارقلا فاتخاو . هنم هعطق رحب لف (مدبشأو) هلرق

 ممدبشأو - مثروهظ نم مدآ ىنب نم) هلوق وهو ةببغلا ىلع مالكلا نم مدقت ىذلا نآل « ًاعيمج ءايلاب

 تسلأ) هلوق وهو باطخ مالكلا ىف ىرج دق هنأل ء.ءاتلاب نوقابلا أرقو اولوقي الثا (مهسفنأ ىلع

 . ىنعملا ىف نوبطاخملا مه نيبئاغلا نال ء نسح نيهجولا الكو (اندهشش ىلب اولاق مكبرب



 ها ةيآلا «ىلب اولاق مكب رب تسلأ» ىلاعت هلوق

 لمعلا ىلعقي اذإ ناسنالا نآل ؛ قرفلا اذه ةحصب ؟ اح رهاظلا قرفااو ؛ هيف نايسنلا لوصح دعبي

 نهوض كهف هدا و" هطلت ١اولا١ لمعلا نسرام اذإ مذ الا عنتمي ةريثك نينس دحاولا

 قرفلا رهظ

 مدآ رهظ ىف اهرسأب اهلوصح عنتمي تارذلا كلت عومب : لاقي نأ ودو (قاثلا هجولا امأوإ

 لباق . أزجتيال ىذلادرفلا رهوجلاو ؛ ةايلا لوصحل اطرش تسيل ةينبلا اندنع : انلق . مالساا هيلع

 مالسلاه يلع مدآ رهظنإ متلق ملف ؛ادرف ارهوجتارذلا كلت نم دحاو لك انلعج اذاف ؛ لّقعلاو ةايحلل

 قا رجل رو" ره رج ناسا "انف ا[ مال باوجلا اذه نأالإ ؟ اهعومج عسنيال

 ريغرهوج هنأو « ةقطانلا سفنلا وه ناسنالا : انلق اذإ امأو : ءامدقلا ضعب بهذموهام ىلع . ندنلا

 . لئاز لاؤسلاذ زيحتملا ف لاحالو « يحتم

 ىف وأ تقولا كلذ ىف ةجح نوكت نأ ىه قاثيملا ذخأ ةدئاف هلوق وهو (ثلاثلا هجولا امأو)

 ؟ ايندلا ةايحلا

 اودارأ اذإ ةلزتعملا نم نأ سيلأ اضيأو ؛ ديرب ام محبو ءاشي ام هللا لعفي : لوقت نأ انباوجل

 عامسا ىف نيفلكملا ضعبل نوكي نأ دعبي ال : اولاق حراوجلا قاطنإو : لامعألا نزوب لوقا حيحصت

 نه ءادعكلا دع ل ةتدللا نمعل نورت ار 0 14 اذكف ؟ فطل ءايشألا هذه

 ةيةبوةمايقلاءوب ق ءاثيملا كلذ مهركذي ىلاعت هللا نإ اضيأ لقو . فطل قائيملا ذخأ تقو ىف ءاضشألا

 . نيه لبس اهلع مالكلاو ةفيعض هوجولا

 هلعج نكي لهف . رذلا نم قاثيملا ذخأب لوقلا حصي نأ ريدقتب نأ وهو «ىتاثلا ماقملا امأو ١
 : 6 ! نآل كلذل ةعفاد الوأ ةروكذدملا ةثالثلا هوجولا لوقنف ؟ ةيآلا هذه ظافلأأل اريسفت

 ؟ررهظ نم كير دخل 3[ ه4 1 اك (مهتيرذ م روهظ نم مدآ ىب نم كبر

 8 17 وهظنم لقي لو هتيرذ هرهظ نم لاقل مدآرهظنم ةذوخأم ةيرذلا هذه تناكول اضيأو

 هذه رسف هنأ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ةياورلا تد هنأب :لوقلا كلذل نورصانلا باجأ

 ىلاعت هنا ىلع لدي ةيآلا رهاظ : ل رن كم ريغ هللا لوسر ريسفت ى نعطلاو هجولا اذه ةبآلا

 نالف هنم دلوتي ىنالفلا صخشلا نأ ملعي ىلاعت هنأ ىلع كلذ لمحبف مدآ ىب روهظ نم رذلا جرخأ

 نم مهضعب زيميو مهجر دوجولا ف مط وخد مع ىذلا بيترتلا ىلعف رخآ نالف نالفلا كلذو

 هتوبث ىلع لديام ةيآلا ظفا ىف سيلف ؛ مدآ بلص نم ةيرذلا كلت لك جرخب ىلاعت هنأ امأو « ضعب

 ٍروهظ نم ةيرذلا جارخإ تبثف ؛ هيلع لد دق ربا نأالإ  هنالطب ىلع لديام اضيأ ةيآلا ىف سيلو



 ةيآلا «ىلب اولاق مكبرب تسسلأو ىلاعُت هلو 6

 ل ىلاغت هنأ :: كال طةنملا كبابرأو:رظتلا اح أ لاوق.ةيآإلا :هقهريسفت ىف (ىناثلا لوقلاو)

 ىلاعت هللا اهجرخأف ةفطن اوناك مهنأ جارخالا كلذو مهئابآ بالصأ رم دالوالا مهو ةيرذلا

 ىلع مدهشأ مث الماك ًاقلخو « ايوسآر شب مهلعج مث, ةغضم مث : ةقلع اهلعجو ؛ تاهمآلا ماحرأ ىف

 مهناكاوراص داهشالابف.هعنصبئارغو.هقلخ بئاجيو ؛ هتينادحو لئالد نم مهيف بك رامب مهسفتأ

 ايتئا ضر اللو امل لاقف) ىلاعت هلوق اهنم رئاظن كلذلو . ناسللاب لوق كانه نكي مل ناو ٠ ىلب اولاق

 نك ل لوه نأ كا حرأ اذإ. ىتل ان سل انفزر الاتعت نا وق ابتعو (نيعئاط انيتأ اتلاق اهرك وأ اعوط

 ١ : برعلا لوقو (نوكيف

 ىققدي نم لس لاق ىنقشت1 دتوللرادجلا لاق

 ىو اك دحام 70! ةئذلا قاف

 2 يت ا : رعاشلا لاقو

 مالكااوه اذهف . هيلعمالكلا لمح بجوف « مالكلايف روهشم ةراعتسالاو زاجمانه عونلا اذهف

 نكي مل لوقلا اذه حصي نأ ريدقتبو « ةتبلا هيف نعطال ىناثلا لوقلا اذهو ؛ نيلوقلا نيذه ريرقت ىف

 ؟ ال مأ حصي له لوألا لوقلا نأ ىف مالكلا امنإ : لوألا لوقلا ةحصا ايفانم كلذ

 ؟ هيف دنع راتخلا اف : لئاق لاق ناف

 ريدقتب نا : ىناثلاو ؟ رذلا نع قاثيملا ذخأب لولا مصي له هنأ : امهد>أ : ناماقم انهه :انلق

 ؟ ةيآلا هذه ظافلاآلا ريسفت هلعج نكي لهف « هب لوقلا حصي نأ

 نكميو « اهانررقو اهان ركذىتلا ةيلقعلا لئال دلاب اوكسمت دق هل نوركسنملاف «لوألا ماقملا امأ ١)

 .٠ عنقم هجوب امنه لو لك نع باوجلا

 قاثيملا اذه ذخأب لوقلا حصول هنأ وهو . ةروكذملا ةيلقعلا هوجولا نم «لوالا هجولا امأإ)

 : نآلا هك ذتن نأ بجول

 مولعلاو . ةيرورض ةيلقعمولعلا هذهن آلىلاعت هللا وهةيضاملا لاوحاآألا وصح ملعلا قلاخ : انلق

 . اهقلخ نأ ىلاعت هنم حص كإذك ناكاذإو ؛ ىلاعت هللا وه اهقلاخ ةيرورضلا

 ليبس لعىرخأ نادبأىف انك ندبلا اذهلبق نإ : لاقينأ اوزوجل , اذه مز وجاذاف : اولاق ناف

 ! نادبالا كلت لاوحأ نآلا رك ذتنال انك نإو خسانتلا

 ار وهاد و نيتساهفاتمقب و « ىرخأ نادبأق انك اذإ اناآل كلذو رهاظ نيرمآلا نيب قرفلا : انلق

 ملف تقو لقأو . نامز عرسأ ىف لصح امنإ قاثيملا اذه ذخأ امأ «اهتايسن ةداسعلا ىرجم ىف عنتءا



 51 ةيآلا «ىلب اولاق كرب تسلأ» ىلاعتهلوث
 لالدتسالاب هللا اوذرع اذإ نيفلكم نوقب امتإو ةلاحمال نيفلكم اوناكلوآلا ناكناف «كلذك

 زمش] واف ءءانذلا ةاملا هذه ق ملا وحأ نيف كلذ ىف ماوحأ تزاتما امل كلذك اوناكولو

 رخآ قاثيم قبس ىلإ قاثيملا كلذ تقو ىف فيلكتلا رقتفال قاثيملا كلذ قبس ىلإ ايندلا ىف فيلكتلا
 لوقعلا لماك اوناكام قاثيملاكلذ تقوف مهنإ لاقي نأ وهو : ىناثلا امأو . لاحوهو لسل.نلا مزلو

 . مهياع فيلكتلاو باطخلا هيجوت عنتمي ذئئيخ ؛ردقلا لماكالو
 كلت تناكولو (قفاد ءام نم قلخ قلخ مم ناسنالا رظنيلف) ىلاعت هلوق « ةرشاعلا ةجحلا)

 كلذ الإ ناسنالل ىنعمالو قفادلا ءاملا اذه لبق نىدوجوم اوناكل , نيلماك نيمهاف ءالقع تارذلا

 :نآرشلا!ضنلةراكلذاو قفادلا ءاشللا نم_رانراغ نابإلا نورك ذل دش د

 هلقع لازأ مث قاثيملادنع ةردقلاو مهفلاو لقعلا لماك هقلخىلاعتهنإ لاقي نأز وحيال مل : اولاق ناف

 . هاك هده لاب يو مالا محجر يف:.ىرخأ ةرم هقلخ هنإ مث ؟ هتردقو همهفو

 لب ءادتبالا ليبس ىلع الخ ةفطنلا نم هقاخ ناكامل كلذك رمألا ناكول هنأل لطاب اذه : انلق

 أدتملا قاخلاوه ةفطنلا نم هقاخ نأ ىلع نوملسملا عمجأو . ةداعالا ليبس ىلع الخ نوكي نأ بحب

 . لطاب هومتركذام نأ ىلع اذه لدف

 مهريغ وأ سانلا ءالؤه نيع ىه لاقي نأ امإ تارذلا كلت نأ ىه «ةرشع ةيداحلا ةجحلاإ)

 ءالقع ءامهف اوقب مهنإ لاقي نأ امإ : لوقنف . لوآلا لوقلا قب , عامجالاب لطاب ىتاثلا لوقلاو

 :ىناثلاو . لقعاا ةب.دبب لطاب لوآلاو كلذك اوقةبام وأ ةغضمو ةقلعو ةفطن اوناكام لاح نيرداق

 امئلاثو ءايندلا ىف اهيناثو « قاثيملا تقو املوأ : تارم عبرأ ةايحلا هللصح ناسنالا لاقي نأ ىضتقي

 قاثيملا ىف ةلصاحلا ةايحلادعإ توم . تارم ثالث توما هلل صح هنأو . ةمايقلا ىف اهعبارو ءربقلا ىف

 انبر) ىلاعت هلوق ىف روكذملا ددعلل فلاخم ددعلا اذهو ءربقلا ف تومو ءايندلا ف تومو « لوألا

 (نيتنثا انتيمحأو نيتنثا انتمأ

 لولا ناكولف (نيط نم ةلالس نم ناسنالا انقلخ دقلو) ىلاعت هلو «ةرشع ةيناثلا ةجحلا إل

 كلذو < بقاعملا تاثللا تطاخملا فلكملا هزيل ناسنالا, ىهن رذلا كلذ ناكل اجي ردلا اذ

 نأ لغ ليلذ.فاتكلا نصنو؛. ةغضملاو ؛,ةقلغااو ءةفطنلا نم قولخت )ريع زدلا كلذ نأكل . لطإب

 (نيط:نم ةلالس نم :نآتنالا انقلخ دقل وز ىلإكعت هلوق وهو « ةقلعلاو ةفطللا ه0 ىرلخ لاس ١

 نايبف ةروكذملاهوجولاةلجهذهف (هقلخ ةفطن نم هقلخ.ىث ىأ نم هرفك أام ناسنالا لتق) هلوقو

 . فعض كوقلا !ذه لأ

 40 كرد بو



 ةيآلا « ىل ىلب اولاق برب تسلل 1و لاغتادلوق 1

 مناق هنيعب ليادلا اذهو ليلدلا اذه ىلعالإ سيل خسانتلا لاطبإىف اندامتعا ناكاذاف . الطاب خيسانتلاب

 قاتللاو ديدلا اطعأ قاثملا حفر قيلت[ لاه نأ راج واذ ةءاضتقع!لوقلا, بجو « ةلأسملا هذه ىف

 ندي ىف ندبلا اذه لبق انك انإ لاقي نأ ًاضيأ زوال ملف ءهنف الخ را تقولا اانه ىف انأ عم

 نيو كرقلا اذ نبا يرد الفن ةلج انو لاو جالا كلت نم ًائيش ركدتال نذل اذه ىف انأ عم رخآ

 . خسانتلا بهذم مازتلا ًاضيأ دعبيمل لولا اذه مازتلا دعبي مل ناف خسانتلا لهأ بهذم

 ا مظع ددع مدآ دال وأ نم هللا مهقلخ نيذلا قلخلا عيمج نأ «ةسماخلا ةجحلا)

 دعس هرغص بع مدآ تلصو رادقملاو ةيمجحلاف امظعأغلم غلب تارذلاك لت ند لصاحلا عومجم اف

 . عومجملا كلذل عسي نأ

 دعبي مل كاذك نكي ملول ذإ «مهفلاو لقعلاو ةايحلا لوصحل طرش هيا ذإ 6 ةسداسلا ةجحلا)

 متقو . ةقيقدلا مواعلا ىف ةريثكلا فيناصتلل افنصمامهاف القاع نوكي نأ ءابغا تارذ نم ةرذ لكىف

 نم دحاو لكف 0 ةايحلا لوصحل طرش 2” ةيلبلا 5 تين نإ تاللاهجلا مازتلاىلإ ىخذف» بالا اذه

 ةيمحللاو ةينبلا نم ةردق هل تلصح اذإ الإ ؛ القاع امهاف املاع نر نأ نك تارذلا كلت

 مدآ قيلخت لوأ نم دوجولا ىلإ اوجرخ نيذلا صاخشألا كلت عومجف كلذك ناكاذإو ؛ ةيمدلاو

 ةعفد اولصح ممرسأب مهن ا (لاقس نأ نكي فيكف . ايندلا ةصرع مهيوحنال ةمايقلا مايق رعاللا

 1 ؟ مالسلا هيلع مدآ باص َْق ةدحاو

 ريصيل تقولا كلذ ىف مهنه هللا هذخأ دق نوكي نأ امإ قاثيملا اذه اولاق 4ةعباساا ةجحلا))

 داقعتال لطاب لواأللاو  انذلا رادف مطوخد دنع مهيلع ةجح ريصيلوأ « تقولا كلذ ىف مهيلع ةجح

 مذلاو حدملاو باقعلاوباوثلا نيقحتسم نوريصيال قاثيملا نم ردقلا كلذ ببسب نأ ىلع عامجالا

 امل مهنآل ايندلا راد ىف ملوخد دنع مهيلع ةجح كلذ ريصي نأ هنم ٌبولطملا نوكي نأ زو< الو

 ؟ نامالاب كسّملا ىف مهيلع ةجح كلذ ريصي فيكف ايندلا ىف قاثيملا كلذ اوركذي ل

 لاح نم ملعلاو مهفلا ىف ىلعأ نوكي ال ةيرذلا كتل وأ لاح نإ : ىعكلا لاق 4 ةنماثلا ةجحلا)

 ؟ تاوذلا كئلوأ ىلع ههيجون نكمي فيكف « لفطلا ىلع فيلكتلا هيجوت نكي ملاملو ؛ لافطألا

 نأو (لقلااهيأي ةلم تلاق) لاق اك لقعاالملاهتلاىف وي نأ دعبي ملال : لاقف هنع جاجزلا باجأو

 ريعبلل لمعلا هللا ىطعأ كو (نحبسي لابجلا دواد عم انذعو) لاق اك حبسي ىت> مهفلا لبجلا ىط ب

 . انههاذكف تيعدنيح تداقتاو تعمم ىتةلخاللو ؛ لوسرلل دجى

 اوناكاموأردقلاو لوقعلا ىلءاك اون وكي نأ امإ تقولا كلذوف رذلا كئاوأ نأ (ةعساتلا ةجحلا»



 / ةيآلا « لب اولاق برب تسسلأ » ىلاعت هلوق

 : نيهلا باحأ هو ىت>رب ةنجلا ىف ءالؤه ضيبلل لاقف (ىلب اولاق برب تسلأ )) مهل لاق مث

 اد دع مهداعأ مث ةمأشملا باخصأو لامشلا باحصأ مثورلابأ الو رانلا ىف ءالؤه ةوسلل لاقو

 . ءاسنلا ماحرأو  لاجرلا بالصأ نم مهلك قاثيملا لهأ جرخن ىتح نوسوبحم روبقلا لهأف : مدآ
 هيلا بهذ دق لوقلا اذهو (دهع نم مهرثك الاندجو امو) لوألا دهعلا قضفت نملف'لاكتا كاقو

 "لكلا + ةنركحو  كاحقلاو ري نم اليساو ”يشملا نا عشا ءامذق 0

 لاقق ؟ ره نم براي لاقف . رون مهل آموق هتيرذ ىف مدآ رضبأ هنأ : امهنع هلا قطر سابع نبا نعو
 « ةنس نوعبس لاق هرمع كف لاق ؛ دوادلاق ؟ وه نم لاقف ارون مهدشأوه ادخن أوو .تاسأألا

 مدآ رمع مث ايلف . ةنس فلأ مدآ رمع ناكو ؛ ةنس نيعبرأ ىرمع نم هتبهو دق ليلق وه : مدآ لاق

 تسلأ : لاقف ؛ ةنس نوءب رأٍ لجأ نم قب لاقف ؛ هحور ضبقيل توملا كلم هاتأ ةنس نيتسو ةئاعتست

 سفن لكل بتك كلذ دنمذ ؛ اًئيش لجأ نمدحالل لعجالل تنك ام لاقف ؟دواد كنبأ نم هتيهو دق

 داسفىلع اوجتحاو . هجولا اذبم ةيآلا هذه ريسفت زوحيال هنأ لع اوقبطأ دقف : ةلزتعملا امأ . اهلجأ

 . هوجوب لولا اذه

 (مهروهظ نم) هلوق نأ كش ال (,هروهظ نم مدآ ىنب نم) هلوق : اولاق مل «ىلوآلا ةجحلا)
 لف : ريدقتلا اذه ىلعو . مدآ ىب روهظ نم كبر ذخأ ذإو : ىنعملا نوكيف (مدآ ىب) هلوق نم لدي

 . اًئيش مدآ ربظ نم ذخأ هنأ ىلاعت هللا ركذي

 نم) لاق املقي رذلا نم ًائيش مدآ رهظ نم جرخأ ىلاعت هنأ دارملا ناك ول هنأ (ةيناثلا ةجحلا١

 هلوق كلذكو ءدحاو ربظ الإ هل سيل مدآ .نآأل « هربظ نم : لوقي نأ بحب ناك لب (مهروبظ
 ٠ هتيرذ لاقل مدآ ناك ول (مهتيدذ)

 اذهو (لبقنم انؤابآ كرشأ امنإ) اولاقمهنأ ةيرذلا كئلوأ نعىكحمىلاعت هنأ 4 ةثلاثلا ةجحلارل

 . اكرشم ناكام مالسلا هيلع هنآآل «مدآ دالوأب قيلي مالكا

 رذلا كئلوأ نم قائيملا هللا ذخأولف « لقاعلا نم الإ نكمال قاثيملا ذخأ نأ (ةعبارلا ةجحلا)

 تقولا اذه ىف اوركذتي نأ بجول مهلقع لاح قاثيملاكلذ اوطعأو ءالقعاوناكو لو ؛ءالقعاوناكل

 هناف ةبيهم ةميظع هعقاو هل تدقو اذإ ناسنالا نآل ؛ ملاعلا اذه ىف لو خد لبق قاثيملا اوطعأ مهنأ

 ليلدلا اذه و « ريثكلاب ال وليلقلابال ًاثيشاهنمركذتي ال الك انايسن اهاسني نأ القاع هنوك عمزو#ال
 ىرخأ داسجأ ىف داسجألا هذهلبق تلصح دق انحاورأ تناكول لوقت اناف . خسانتلابلوقلا لطب

 لوقلا ناككلذ رك ذت مل ثّيحو « رخآ دسج ىف دسجلا اذه لبق انك انأ نآلا ركذتت نأ بجول



 2 دم ا ف يلا 2

 ا ةاطب د22 26-212 دل 22-2065

 موسفنأ لع مهدهشأو مهتيرذ م هروبظ نم مدآ ىب ىب نم 6 ذخاذإو
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 يه 6

 اذه نع ا نك ةمايقلا مون اولوقت نأ ادب كي اولاَف برب تسلأ

 ها و اس < ةهمبت < وس 6 3 - رام هَ

 مهدعب نم ةيرذانكو لق ُ ان" را مَ اَمعإ | اولوقت وأ" َنيلفاَغ

 6 رن _اكع را لا

 مهلعل تابالا لصفت كاذكو «لالو نولطبملا 1 اما كلف

 سس 2 ان

 «اا/لةرر نوعج رب

 تسلأ مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ىب نم كبر ذخأ ذإو ل ىلاعت هلوق

 انؤابآ كرشأ امبإ اولوقت وأ نيلفاغ اذه نع انك انإ ةمايقلا موي اولوقت نأ اندهش ىلب اولاق مب رب

 (نوعجري مبلعل وتايالا لصفن كلذكو نولطبملالعف امب 1 مهدعب نه ةيرذ اك

 : لبا ةيآلا ْق

 ىصقأ ىلع اهعباوت عم مالسلا هيلع ىموم ةصق حرش امل ىلاعت هنأ ملعا (ىلو آلا ةلأسملا)

 ةيآلا هذه ريسفت ىفو ل ا ةيآلا هذه ىف ركذ هوجولا

 ىضر رمع نأ ىنهجلا راسي نب ملم ىورام رثآلا لهأو نيرسفملا بهذم وهو : لوآلا : نالوق

 هللا ناد لاقف اهنع لئس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : لاقف ةيآلا هذه نع لئس هنع هللا

 لهأ لمعبو ةنجلل ءالؤه تقلخ لاقف ةيرذ هنم جرختساف هرهظ حسم مث مدآ قاخ ىلاعت و هناحبس

 «توامعيرانلا لهأ لمعبو رآذلل ءالؤهتقلخ لاقف ةيرذ هنميرختساف هرهظحسم مث نولمعي ةنجلا
 ةنجلا دبعلا قلخ اذإ هللا نإ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟ لمعلا ميفق هللا لوسراي لجر لاقف
 دبعلا قلخ اذإو ةنجلا لخديف ةنجلا لهأ لامعأ نم لمع ىلع تومب ىتح ةنجلا لهأ لمعب هلمعتسا

 نعو هرانلا هللا هلخديف رانلا لهأ لامعأ نم لمع ىلع تومب ىتح رانلا لهأ لمعي هلمعتسا رانلل

 هرهظ حسم مدآ هللا قلخ املد ملسو هيلع هللا بص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىذر ةريره ىأ

 مدآ رهظ ةحفص حسم هللا نا : لتاقم لاقو «ةمايقلا موي ىلإ هتيرذ نم ةمسن لك هربظ نم طقسف
 ةيرذ هنم جرف: ىرسيلا هرهظ ةحفص حسم م“ ؛ك رحم ردات هاني ةيرذ هنم جرن ىنهلا

 , كتبرذ ءالؤه مدآب لاقف رذلا ةئيبك ءادوس



 عه ةيآلا «ةلظ هناك مهةوذ لبجلا انقتن ذإو» ىلاعت هلوق
 ه راسو ريا 6 ملا 2 مه آئ2252-2522- ةهرثخ ه2 2-2656

 ب اما ادخل 0 تاي تاناو و ةلظ هناك مهقوف لبجلا انقتن ذإو

 ه-أ رو ىر 00 2ع © »2

 «01 نوقتت لعل هيف ام اوركذاو ةوقب

 . هلقام ديك أتل ةروكذم ةدايز

 ؟ركذلاب تدرفأ فيكف ةالصلا ةماقإ اهنمو « ةدابعلك ىلع لمتشي باتكلاب كسعلا : لبق ناف

 . نامبالا دعب تادابعلا مظعأ اهنأو ؛ ةالصلا ةبترم ولعل اراهظإ : انلق

 ةوقب 5 انيتآ ام اوذخ مهب عقاو هنأ اونظو ةاظ هنأاك مهقوذ لبجلا انقتن ذإو ١ ىلاعت هلوق

 «نوقتت مكلعل هيفام اوركذاو

 ىر اذإب ارجلا ىفام قت : لاقي . هبىرلاو , هعضوم نم ءىثلا علق قتنلا لصأ : ةديبعوأ لاق

 ىأ (لبجلا انقتت) ىنعف ايمر اهدالوأب ىرت اهنأل اهدلو رثك اذإ قاتنمو قتان ةأرمأو , هبصو هب

 كلظأام لك ةلظلاو ةفيقس هناك: سابع نبا لاق (ةلظ هنأك) هلوقو مهقوف هانلعجو هلصأ نم هانعلق

 ىف ةروك ف. ةصقلا هذ هو ؛لالظو لاظ عملاو , طئاح حانج وأ ةباح وأ تلي مقا

 ىف ىوق : ىتاملا لهأ لاقو . اونقيأو اودع : نورسسفملا لاق (م,م عقاو هنأ اونظو) ؟ةرقبلا ةروس

 هلوق دنع هيف مالكلا ىضدو  نظا' ىنعم ىف رهظألا وه اذهو « هوفلاخ نإ مهم عقاو هنأ مهسوفن
 عفرف ء اهلقثو اهظاغل ةاروتلا ماكحأ اولبقي نأ وبأ مهنأ ىور (مهير اوقالم مهن نو لا

 أف امب اهومتلبق نإ : مل يقو . خسرف ىف اخسرف ناكو ؛ ,هركسع رادقم مهسؤر ىلع روطلا هللا

 وهو ؛ ريالا هبجاح ىلع ادجاس مهنم دحاو لك رخ لبجلا ىلإ اورظن الف ؛ يلع نعقيل الإو
 رظني وهو رسيألا هبجاح ىلع الإ دجسي ايدوهم ىرتال كلذلف , هطوقس نم افوخ ىنهلا هنيعب رظني

 . ةبوقعلا امم انع تعفر ىلا ةدجسلا ىه نولوقي و « ىنهلا هنيعب

 مانيتا ام اوذخ : نيلئاق وأ ىانيتآ ام اوذخ انلقو ىأ (ةوقب مانيتآ ام اوذخ ل ىلاعت لاق مْ

 ؛ ىهاونلاو رماوألا نم (هيف ام اوركذاو) هفيلاكتو هقاشم لامتحا ىلع مزعو ؛ ةوقب باتكلا نم

 «ةوقب ةميظعلاةيآلا نم كانيتآ ام اوذخ : داري نأ زوجيو ٠ باقعلاوباوثلا نم هيفامأو ا

 (اويفشإف نكرر تاليا: راطفأ قم ايده كرا متعطتسا نإ) هلوةك هنوقيطت متتك نإ

 . هيلع متنأ ام نوقتت مكلعل ةرهابلا ةردقلا ىلع ةلالدلا نم هيفاهاو كد



 ةيآلا «ةالصلا اوماقأو باتكلاب نوكسمب نيذلاو» ىلاعت هلوق 1

 ايندلا عاتم عيمج ةديبعوبأ لاق (ىندألا اذه ضرع نوذخأب) هلوقو . هتحئنار تريغتاذإ فل كلذكو

 ءارلا نوكسي ضرذلا امأو « رجافلاو ربلا اهنم لكأي رضاح ضرعايندلا لاقي ؛ ءارلا حتتفب ضرع

 لكسيلو اضرع ضرع لك ناكف « ضورع هعمجو ريناندلاو مثاردلا ىنعأ ؛ نيعلا فلاخ اهف
 عتمتي امو ايندلا ديري ىندألا ءىتلا اذه ماطحىأ(ىدآلا اذه ضرع) هلوقب دارملاو ؛ اضرع ضرع

 لجاع هناآل برقلا ىنعمب وندلانمامإ (ىندآلا)و « ريقحتو سيسخت (ىندآلا اذه) هلوق ىفو ءاهنم هب

 لع ماكحالا ف اشرلا نم هنوذخأي اوناكام دارملاو . اهتلقو اهطوقسو لاخلا وند نم امإو « بيرق

 . انل رفغيس نولوقيو بنذلا كلذ نورةحتسي مهنأ مهنع ىلاعت ىكح مث . مالكلا فيرحت

 لاقو . بونذلا ىلع مثرارصإ نع رابخالا دارالاو (هوذخأي هلثم ضرع مهن نإورإ لاق مْ
 لاقف مهلعف حبق ىلاعت نيب مث . اهنم نوعتمتسي ال مهنأو ايندلا ىلع مهصرح نع رابخإ اذه نسحلا

 نع مهعنم دارملا ليق (قحلاالإ هللا ىلع اولوةي ال نأ) ةاروتلا ىأ (باتكلاقاثيه مهلعذخؤي لأ)

 اذه انل رفغيس اولاق مهنأ دارملا : ليقو «ةوشرلا ذخأ لجاأل عئارشلا رييغتو باتكلا فيرحت

 ؛ لطاب لوق كلذو  رارصالا عم بنذلا

 . هل رفغي ال ةريبكلا بحاص نأ وه ةاروتلا كح نأ ىلع لدي لوقلا اذهف : ليق ناف

 وجرن لب نارفغلاب عطقن ال نحنو « ةروفغم ةريبكلا هذم نأب نوعطقي اوناك مهنأ : انلق

 . مهاد ريغ عطقنمباذعلا كلذف اهيلع هللا بذعي نأريدقتب نإ : لوقنو ؛ نارفغلا

 هوسردو هؤرق دق مهنّأل مهباع ذخأ امل نورك اذ مهف ىأ (هيف ام اوسردو إل ىلاعت لاق مث

 ( نولقعي الفأ) ةرقحلا ةثيبخلا ةوشرلا كلت, نم «نوقتي نيذلل ريخ ةرخآلا رادلاو + لاق م
 هب تكسمتساو هب تكسو ءىثلاب تكسم لاقي (باتكلاب نوكسمي نيذلاو) ىلاعت هلوق امأ

 ىلاعت هلو مف مصاعةجح امأ . ديدشتلابنوقابلاو ةففخ (نوكسع) مصاعنعركب نأ ا رقر هل تكشماو

 : ىدحاولا لاق (ميلعنكسمأ ام: اولكف)هلوقو (كجوزكيلع كسمأ) هلوةو (فورعمب كاسماف)

 الكر, هتكلمأ : لاقي هاللوو 2 ريكا هن دلوأ انههزوإ ةزريكلل ديدشتلا :كربأل بىوفأ ديدشلاو

 : 1 2201 لاك

 ::نالوق (باتكلاب.نوكسع نيذلاو) هلوق ىف : لوقنف اذه تفرع اذإ
 : ىنعملاو (نيحلصملا رجأ عيضنال انإ) هربخو ءادنتبالاب اعوفرم نوكي نأ (لوآلا لوقلا)

 (المعزسحأ نم رجأ عيضنال انإتاحلاصل' اولمعو اونمآ نيذلا نإ) هلوةكوهو مثرجأ عيضنال انإ
 . هب كنع و دعوب هقدر تاتكلاب كتفلاإ كار ند كو ركذ ذك جل ري طن كك

 (عيضنال انإ) هلوق نوكيو (نوقتي نيذلا) هلوق يلعافطع ارورجم نوكي نأ (ىلثلا لوقلاو 9
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 ها

 . تانسحلاب ربدخلا ىلتبملا ةاماعم مهانلماع ىأ (تائيسلاو تانسحلاب مهانولب ول هلوق امأ

 دحاو لكو : ىتاعملا لهأ لاق : دئادشلاو بدجلا ىه تائيسلاو ؛ ةيفاعلاو بصخلاو معنلا ىهو

 . بيهرتلا لجالف مقل اهأو: يخغرتلا نجل معنلا اهأ « ةعاطلا ىلا وعدي تائيسلاو تانسحلا نم

 اوبوت, ىكديري (نوعجري) هلوقو
 رفع ن نؤاوقيو ىدأألا اذه نت عقودا كامكهلال رتازو ايل ماس نماقادن ) ىلاعتهلوق

 قحلا الإ هللا ىلع اولوةيال نأ باتكلا قاثيم مهلع ذخؤي ملأ هوذخأي هلثم ضرع مهتأي نإو انل

 اوماقأو باتكلاب نوكسمب نيذلاو نولقعت الفأ نوقتي نيذلل ريسخ ةرخآلا زادلاو هفاماؤسردو

 ( نيحلصملا رجأ عيضنال انإ ةالصلا

 ناكاذإو : مومذم ىناثلاو . حودم لوألا نأ هرهاظ (فاخ مهدعب نم فلخف) هلوق نأ معا

 لاق . فلخ رهركذ مدقت نيذلا مهنم نيهلاصلا دعب نم فاخف : دارملا نوكي نأ بجيف.. كلذك

 نرق رثإ ىف ءىحب ىذلا نرقلل لاقي ببسلا اذهلف . كنمذخأ امم كيلع فلخاام فلخلا : جاجزلا

 فلخو قدص فلخ نولوقي مهلك سانلا : ىحينب دمحأ لاقو : فلخ اًضنا هلق لاهو تل

 دق فلخلاو فاخلا لاق نم ةيبرعلا لهأ نم نأ : مالكلا لصاحو . ريغالءوسلل فلخو « ءوس

 . ديبل لاق مذلاب صوصخم فاخلا لوقي نم مهنمو « ”ىدرلا ىفو حلاصلا ىف ركذي

 برجالا دلجك فلخ ىف تيقبو

 نم *ىدراللاقي « داسفااوهو « فلخلا نم ذوخأم مذلا ىف لهعتسملا فاخلا :لوقي نممهنمو

 دسف اذإ افلخو افواخ فلخت ءىثلا فاخ وءافلخ قطنو انت خ كروت الملا هنمو .فاخ لوقلا



 ةيآلا «كلذ اك دل نا 1

 ا 500 تا هه هازل س62

 مهانولب و كل | َنود مهمو نوحلاصلا مهم 'م امأ ضرألا قى مهاتعطقو

 7 ةاس مه رث هه سل ميل 2

 « ١8١ و مهلعل تائيسل و اا ىلعأب

 ب ه_-

 نأالإ (هللا نم لبحت الإ اوفقث اهنبأ ا تبرض) ىلاعت هلوقب دوم ال راغصلاو لذلا 7 لع

 لك ىف مل لذلا موزل ىلع عطقلا نم عنمي ةيآلا هذه ىف روكذملا ءانثتسالا نآل ةيوق تسيل اهتلالد

 اذه ىلع اهتلالد تناكف ؛ ءانثتساالو 92 امف لصحب 1 اهريسفت ق.نح ىلا ةيآلا ان: لاوخألا

 ممتع . مث نم دوييلا ءالؤرم لذلا اذه نوقحلي نيذلا نأ ىف اوفلتخاو . ادج ةيوق ىنعملا

 مه ولذأ اذإ كلذب مايقلاب اورمؤي مل ناو « مهنم ةيلظلا ةالولا لوخد لمتحي ليقو هتمأو لوسرلا

 4 كب نأ زاج اذاف (نيرفاكلا ىلع نيطايشثلا انلسرأ انإ) هلوق ون ىلع (نثعبيا) هلوقلمحلئاقلا اذهو
 هريغو رصنتخم دارملا :لاق . لئاقلا اذهو : ةثعبلا كلذكف ٠ عنملا كرتو « ةيلختلا لاسرالاب دارملا

 نم ريذحتلا دارملاو (باقعلا عيرسل كبر نإ) هلوقب ةبآلا متخ ىلاعت هنأ مث « مويلا اذه ىلإ

 ىف لخدو « ةيدوهيااو رفكلا نمبات نمل (ميحر روفغل هنإو) ايندلا ىف ةلذلا عم ةرخآلا ىف هباقع
 ء ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب و هللاب ناميالا

 تانسحلاب مهانولبو كلذ نود مهنمو نوحلاصلا مهن ع ضرالا ىف مهانعطقوإل ىلاعت هلوق

 «نوعجرب مهلعل تائيسلاو

 دارملا (مهلع نئعبيل) هلوق نم مدقت ىذلا نأ ىلع لدي ام دحأ 4« مهانعطقو ال هلوق نأ ملعاو

 رهاظو (امنأض رآلاىف) هدعب لاق كلذلف . اديدش اةيرفت مهانقرف ىأ (مهانعطق ) ىنعمو ؛ دوهلا ةلمج

 «هانعطق ىنعمو ؛ دوهيلا لاح نمبلاغلا وه اذهو « ةمأ اهيف مهنمو الإ ةنوكسم ضرأ ال هنأ كلذ

 . مهنم ةفئاط هيفو الإ دلب دجوي الق هناف
 ناكهنآلل مالسلا هيلع ىسوم نمز ىف اوناكن يذلا موقللا دارملا لبق «نوحلاصلا مهنمل لاق م“

 لسو هيلع هللا ىلص ىلا اوكردأ نيذلا ديري : دهاجمو سابع نبا لاقو . قملاب نودهي ةمأ مهف

 . ةيدوهملا ىلع ماقأ نم دارملاو « كلذ نود موق مهنمو ىأ (كلذ نود مهنمو) هلوقو هب اونمأو
 , ناك هخالص نأ الإ اخلاص نوكي نم (كلذ نودمهنمو) هلوق نوكب نأ زوحي ال مل: ليق ناف

 . برقأ رهاظلا ىلإ كلذ نآل نيلوآلا حالص نود

 ةيدوهلا لع تبث نم كلذب دارملا نأ ىلع لدي («نوعجري مهلعل إل كلذ دعب هلوق نأ : انلق

 . حالصلا نم جرخو



 1 ا ةيآلا «ةمايقلا موب ىلإ مهلع نئعبمل كير نأ ا ىلاعت هلوق

 هذه ىف ركحذ مهلاعفأ 6 قو - لامعأ حاصم ضعب انهه حرش ان ناهجتتتا ميا

 انوه. هاكر ةزقلا ١ 211 ا هلوقو(مهنإب نذؤم 5 ىلاعت هلوق هنمو مالعالل

 كلاعت واهناحسم) هلق فاك نذأ ىدم (نذأت )اهل وقف :لجف ةاتعم لب هيف. سيل ايش ولعأ نأ هانم

 هلوقامأو هيفكلذ لصح ملنإو ؛ ولعلا هسفن نم رهظأ هنأ ىندمال عفتراو الع هانعم (نوكر شب امع

 : ناثحب هيفق (مهلع نئعبيا)
 ىرخجج راج (نذاتدإ و) ةلاوت نال مسقلا باوج (نثعييل) هلوق ىف ماللا نأ لوألا ثحبلاإ)

 . ربخلا كلذب ًامزاج هنوك ىف مسقلا

 امع اوتع ااذ) هلوق ىلإ ًاعجار نوكي نأ ىضتةي (مهيلع) هلوق ىف ريمضاا (ىناثلا ثحبلا)

 م .تتركتلا هلع رص لل ارهش يدلك ملع دق هنكل (نيئساخ ةدرق اونوك مهل انلق هنع اوهن

 لهأ ناف دوهلارئاس د ارملالب : نورخآ لاقو . مهنم اوقب نيذلاو مهلسندارملا : مهضعب لاَقف اوفلتخا

 ةنآلا هذه:نورثك آلالاقو ) ةمقملاب لذلا ا ىدعتملا خسف لدعتم نسو حلاص نيب اوناك ةيرقلا

 دوصقملانآل . برقأ اذهو . هتعيرشىلإمثاعدولسو هيلع هللا لص لوسرلا مهكر دأ نيذلا دوهلا ىف

 ءاقرلا نع مثرجذو ملسو هيلع هللأ لص لوسرلا نامز ٌّق اوناكن يذلا دوملا تو ةنآلا هذه نم

 نيذلأ امأف 5 ةيدومااو رفكلا ىلع اوتنث نيذلا دوملا دارالا أ َّق ةمشال ( كلاثلا ثحبلا إل

 ىضتقيكلذو ةمايقلامويىلإدودمم باذعلاك إذ نأ لع صيصنت اذبف 4 ةمايقلا موي ىلإ )) هلوق امأ

 . ةيزلا ذخأ وه : مهضمب لاقف هيف اوفلتخا كلذ دنعو « ايندلا ىف لصحب امنإ باذعلا كلذ نأ

 لتقلا : ليقو (اوفقث انيأ ةلذلا مملع تبرض) ىلاعت هلوقل لالذالاو ةناهالاو فافختسالا : ليقو

 ىو رمح لهأ َّق ةنآلا هذه لعج لئاقلا اذهو 5 نطولا نك داعبالاو جارخالا : ليقو .٠ لاتقلاو

 راغصلاو « مهمزاي لذلا نأو «زعالو ةلودال هنأ ىلع دوهلا ف تلزن ةبآلا هذهو « ريضنلاو ةظيرق

 ناك كلذك مالا نأب اندهاش مث . ةعقاولا هذه نع دمع نامز ىف ىلاعت هتلاربخأ املو . مهقرافي.ال

 ءحص نإدويلا مث لاجرلا عابتأنأ ىف ىورملاربلاو « ازجعم ناكف « بيلا نع اقدص ارابخا اذه

 ىف ناكل كلذ الولو لوآألا مسالاب اورك ذف  هتيلاب اوناد مث ادوم هجورخ لبق اوناك مهنأ هانعف

 ءاملعلا ضعب جتحاو . ةيآلا هذه فالخ كلذو ءرهقااو ةلذلانعاوجرخ دق لاجدلا مهعابتا تقو

 «)١و -رخآ د
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 رت ري ذأ 0#

 هل ميحر روم هلو ككل عاف كير نإ

 « نيه فنيهك سيب فيفخت ىلع (سي) ةسداسلاو . اهيف ءايلا ماغدإو ءاي سيئب ةزمه بلق ىلع سدر

 . اودرمتمهب باذعلا اذه لوزن عم مهنأ ىلاعت نيب مث . فاشكلا بحاص ابلقن تآ ارقلا هذهو

 (نيئساخ ةدرق اونوك مهل اناق هنع اومن امع اوّتع الف ال لئاق نم زع لاف

 : ثحايم هنفو

 ءاوعاطأ دق هبنع اومن انع اوتع اذإو «.نايصعلاو ءابالا نع ةرابعوتعلا «( لوألا ثحبلا)

 نع اوتع اسلف : ريدقتلاو « راهضإ نم دب الف كلذ دارملا سيل هنأ مولعمو ؛ هنع اوهن امعاوبأ مهنأل

 « ىهنلل ًاباكترا كلذ ناك ىبملا كرت اوبأ اذاو « فاضملا فذح مث , هنع اوهنام كرت

 لب ؛ لاقملا نم سيل (ةدرق اونوك مهل انلق) هلوق نإ : لاق نم سانلا نم /ىناشلا ثحبلا)

 لوقت نأ هاندرأ اذإ ءىثل انلوق امنإ) هلوقنأ ىلع ةلالد هيفو :لاق . كلذ لعف ىلاعت هنأ : هنم دارملا

 عمسلوقب كلذك اونوكي نأب اورمأ : جاجزلا لاقو . مالكلا ال لدفلا ىنعمب وه (نوكيف نك هل

 . غلبأ نوكيف

 ؛ هيلع ارداق نوكي نأ بحي لعفلاب رومأملا نآل , ديعب اذه ىلع مالكلا اذه لمح نأ ملعاو

 . ةدرق مهسفنأ اوبلقي نأ ىلع نيرداق اوناكام موقلاو

 ثالث كلذك اوثكف « نورغاص ةدرق مهو موقلا حبصأ : سابع نبا لاق (ثلاثلا ثحبلا إل

 « ةدرق اوراص موقلا بابش نأ :امهنع هللا ىضر سابع نبا نع لقنو . اوكله مث سانلا قتآرف

 ؟ةدرق اوقب له اوخسم نيذلا نأ ىف اوفلتخاو . رهاظلا فالخ ىلع لوقلا اذهو « ريزانخ خويشلاو

 خسملا ىف مالكلاو . هيلع ةيآلاىف ةلالد الو ؛ مبا - يعتاد , اوكلهوأ مبلسن نم ةدرقلا هذه لهو

 . ملعأ هلل ”ديفلا ةروس ىف .اضخسألاب قس دق تاتحاتملا نم 45 امو

 كبر نإ باذعلا ءوس مهموسو نم ةمايقلا موي ىلإ مهيلع نثعبيأ كب رنذأت ذإو) ىلاعت هلوق

 (محر روفغل هنإو باقعلا عيرسل



 نك ةيآلا «هب اوركذام اوسن املف» ىلاعت هلوق

 نوني نوداكيال دحىلإ بنذلا اذه ىلعرارصالاف اوغلب دق مهنأ : ىنعي ؟ مهيذعم وأ مهكلبم هللا

 . هكرت بجوف . رثآلا مدع ةدئافلا يدع ظعولا اذه راصف . هنع

 اومجحأ ةقرفو « بنذلا لع تمدقأ ةقرف : نيتقرف اوناك ةيرقلا لهأ نأ (ىناشا لوقلاوإ)

 « حيبقلا لع ةمدقملا ةيدعتملا ةينذملا ةقرفلا ظعوب ةقرفلا هذه تلغتشا املف , نيلوآلا اوظعوو هنع

 ؟ كمعزب (مهبذعم وأ مهكلبم هللا ًاموق نوظعت مل) ةظعاولا ةقرفلل ةبنذملا ةقرفلا تلاق كلذ دنعف

 اباطخ (ركبر ىلإ ةرذعم) هلوق ناكو نيتقرف اوناك ول ممنأل ء حصأ لوألا لوقلاو : ىدحاولا لاق

 (نوّتت مكلعلو) اولاقل ةيدتعملا ةقرفلل ةيهانلا ةقرفلا نم

 ّىدانلا كو نوللاقلا هب ,هركذام اوكرت امل مهنأ : ىنعي مهب اوركذام اوسن الفل هلوق امأ

 . ةيصعملا لعف ىلع نيمدقملا نيملاظلا انذخأو ءوساا نع نوهني نيذلا انيجنأ « هاسني امل

 تجين ركنملا نع ةيهانلا ةقرفلاو « تكله ةيدعتملا ةقرفلا نأ لع لدي ةبالا ظفل نأ معاو

 نع لقنف ؟ اوناك نيقيرفلا ىأ نم مهنأ ىف نورسفملا فلتخا دقق (نوظعت ل) اولاق نيذلا امأ

 ناكو « ةيهانلا تن و ناتقرفلا تكله : ًاضيأهنع لقنو . هيف فقوت هنأ امهنع هللا ىضر سابع نا

 زكحالا نع ىقللانع”اوتكس نذل .الاؤم'نإ : كاقو كب ةالا هذه ارقالذا ساع نإ

 قيحلاز هك انلدف طفل 1 مث , اهركتت ءايشأ ىرن نحنو ءاوكله

 مبكلهم هللا اموق نوظعت مل) اولاق امل مهنأب هيلع اوجتحاو . ةثلاثلا تكلهو ناتقرف تحن اذهىلعف

 هنآل مبظعو اوكرت امتإ مأو « راكنالا دشأ مهيلع نيركنم اوناك مهنأ ىلع كلذ لد (مهبذعم و

 . هب نوعفتني الو ظعولا كلذ ىلإ نوتفتايال مهنأ مهنظ بع بلغ

 نيك ناتلا ال وه هذ ليقوم. ريم لل 12 20114 طش را

 (اوملظ نيذلا انذخأو) هلوق تحت هنع نيهانلا ظعولل

 طقس ضعبلا هب ماق اذاف . ةيافكلا لع بحي امنإ ركنملا نع ىهنلا نأل مزال ريغ اذه : انلق

 اكل خسملا ريغ باذعلا اذه نأ رهاظلاو ء سيئب باذعب مذخأ ىلاعت هنأ ركذ مث « نيقابلا نع

 لاق . ليعف نزوي (سيئب) اهدحأ :.تآ ارق ةظفللا هذهىفو ديدشىأ (سيئب باذعب):هلوقو .هركذ

 لاول لا كا 0 أب نمو توين الشفا ن وك نأ لوألا: :ناهجر 0و: لكلا

 وف زفما اذإ نرش اها اضطر سا فلا نر لاس فشلا ره لا ل تاره و د

 : ةثلاثلاو . رذحنزوب (سب) ةيناثلا ةءارقلاو . سؤبىذىأ (سيئب باذعب ) هلوقف . ريتفىأ « سناب

 نزوك (سيب)ةسماخلاو . لعيف ىلع (سئيب) ةعبارلاو ٠ بئذ ىف بيذلاك« ءاي ةزمهلابلق لع (سي)



 ةيآلا «اموق نوظعت مل مهنم عَ تلاق ذإو» ىلاعت هأوق /

 ا 6 مه سل

 اوك 1 شال ؛اوُملط يذل اةذخأو ىوسلا نع ا نيذلا
2 22 - 

 ت7 27ه

 «لكعهرر نوفسفب

 نيذلا احل: ردا نع نوم نيذلا اك ك4 ]و ؟ دام اوسن اللف نوقتي مبلعلو مكبر لإ 8 ٠

 «نوقسفي اوناكامب سيئب باذعب اويلظ

 هلوقو بارعالا ىف همكح همكحو (نودعي ذإ) هلوق لع فوطعم (تلاق ذإو) هلوق نأ ملع ءا

 كئلوأ ةظعومف لولذلاو بعصلا اوبكر نيذلا مهئاحاص نم ةيرقلا لهأ نم ةعامج ىأ (مبنم ةمأ)

 اموقنوظعت 0( هلوقو.مبظعو نع نوعلقي اونكأما نيرخآ م اوقآل مهطوبق نمار ىتح نيدايصلا

 امنإو « رشلا ىف مهيداعل (اديدش اباذع مهب ذعموأ) مهنم ضرأألا روطمو مهمرتخم ىأ (مبكلهم هلل

 : ناثحي هيف (كبر ىلإ ةرذعم اولاق) هلوقو مهعفنيال ظعولا نأ مهملعا كلذ اولاق

 بصن نم امأ . عفرلاب نوقابلاو بصنلاب (ةرذعم) مداع نع صفح أرق « لوألا ثحبلاإ)
 ةرذعم ائلوق وأ ةرذعم هذه : ريدقتلاف عفر نم انا 0 را: كام جاجزلا لاف (ةرذعم)

 . فودذحلا اذهل ربخ ىهو

 قد وا ةردعماو اودع: ةرذغأ اةتاذع::ديز ولأ كاقاو(( ةراذعلاكردضمٌةرذعملا (قاثلا ثحبلاإ)

 انالف ترذعو . ىرذعب موقي ىأ ىنرذعي نم : لاقيءهرذع : ليقو : هرذعب ماق ىأ ةغللا ىف هرذع

 هللا ىلإ انسفتأ رذعب انم مايق ىأ (.كبر ىلإ ةرذعم) هلوق ىنعم اذه ىلعف « هرذعب تق ىأ عنص امف

 . ركذملا نع ىبنلا ةماقأب انلوط اذإ اناف«ىلاعت

 رذعي رذع نم ةلعفم ىلع مسا ةرذعملا : ىرهزالا لاقو « نيروذعم كلذب نوكنف انلءؤدق : انلق

 : لاقيو « راذتعالا ماقم مسالا ميقأف . انبر ىلإ راذتعاانتظعوم : اولاق مناك. راذتعالا ماقم مقأو

 اندفع ثا أ ا(نْوَعَع مهلعلو) هلوقو « هترذعف هياذ نم ةرذعمو ارذعو اراذتعا نالف رذتعا

 . كيدلا. اذه ركرتي هشبل | ةنبد طع الا انيس! عفتني نأ

 : نالوق ةبآلا هذه ىف : لوقنف اذه تفرع اذإ

 لعفيمل نممهنمو بنذلا كلذ ىلع مدقأوكمسلا داص نم مهنمةيرقلالهأ نأ (لوالا لوقلا)

 , لعفلا كلذ نع مهرجزو « ةبنذملا ةقرفلا ظعو نم مهنم : نيمسق اوراص ىناثلا مسقلا ذهو ؛كلذ

 نأ ملعلا عم  مهوظعت مل : ل اولاقو نيظعاولا ىلع اوركنأو «ظعولا كلذ نع تكس نم عهنمو



 مم ةيالاءاموق نوظعت مل مهنم ةمأ تلاق ذإو» ىلادهلوق

 2 2- 522 تدر هه هب رو هاج ثنا هارون مك ني 0

 اديدش ًباَدع مدكوا مهكلهم هللا مَ َنوُظَت] مهم هم تاقذإو

 300 © رتل يو ذآ هرم

 ام 4 0 را ع حار 0 مهلعلو بر لِ ةرذعم اول

 هس لس

 (نودعي) ءىرقو ؛ هنع اومن دقو تبسلا موي مهدايطداوهو « هيف هللادح نوزواحب ىنعي (تبسلاىف

 اوناكو ذاذعالا نم (ح ادق و انحلال اك رح تلم و كاذلا قاءانلا تعد نرد

 ردصم (تبسلا)و ةدابعلا ريغب هيف اواغتشيال نأب نورومأم مثو تبساا موي ديصلا تال آ نودعي

 ؛ مويلا اذه ميظعت ىف نودعي هانعم (تبسلا ىف نودعي ذإ) هلوقف اهآلس تمظع اذإ دوهلا تتبس

 (نوتبسيال مويو) هلوق هيلع لديو « تبسلا ىمأ مهميظعت موي : هانعم (مهتبس موي) هلوق كلذكو

 ىلعأرقو ؛ ءابلامضب (نوتبسيال) ءىرقو (مهتابسأ موي) زيزعلا دبع نب رمع ةءارق اضيأ هدكؤيو
 0« وتقتل ءانيلا الع (ناؤكيشي الز يشل نع ارك الاانا مضي (نوتبسيال) هنع هللا ىضر

 ؛نايتاآلا تقو ىف اودع ذإ مهلس : ىنعملاو (نودعي) هلوقب بصن (مهناتيح مهيتأت ذإ) هلوقو

 فنراد .ىث لكو ةعراشو عراش عمج عرشو ءاملا ىلع ةرهاظ ىأ (اعرش مهتبس موي) هلوقو

 ىلعو.بيغملا نم تندىأ ةعراش موجتو « قيرطلا نم تند ىأ ةعراش رادو ؛ عراش وهف ءىث نم

 اررمادورلا نإ كقاعو نتاع نا لاق اهم مهنكم ثيحب ةيرقلا نه وندت تناكناتيحلاف اذه

 هيف ديصلا مهيلع مرحووب هللا مهالتبافتبسلا اوراتخاو هوكرتف , ةعمجا موي « هب مترهأىذلا مويلاب

 تبسلا ىضقتلا اذاف . رحبلا ىف اهيلا نورظني ناتيحلا مل تعرش تبسلا موي ناكاذأف . هميظعتباو نشل

 نوتبسيال مويو) هلوق ىنعم كلذف ؛ هب هللا مثالتبا ءالب كلذو . لبقملا تبسلا ىف الإ دوعت اهو تبهذ

 نألع لد كادر: مهقسف ببسي مموليتديدشلا ءالبلا كلذ لثمىأ(مهولبن كلذك )هلوقو (مهيتأتال

 , نحناو ءالبلا عاونأب هالتبا هاصع نمو ةرخآلاو ايندلا لاوحأ هنع هللا ففخ ىلاعت هللا عاطأ نم

 ايندلا ىفالو نيدلاىفال حاصاألاو حالصلا ةياعر هيلع بحال ىلاعت هنأ ىلع ةيآلاهذهم انباعصأ جتحاو

 بجو ولفءرفكلاو ةيصعملا ىلع مبلمحب امبز تبسلاموي ناتيحلا ريثكت نأ ملع ىلاعت هنأل كلذو

 كإذ نع ممل ًانوص مويلا كلذ ىف ناتيحلا هذه رثكيال نأ بجول  حلصألاو حالصلا ةءاعر هيلع

 ريغ محلصالاو حالصلا ةياعر نأ ًانيلع مميصعمو مرفكب لابي ملو كلذ ل ءفالف . ةيصعملاو رفكلا

 . ىلاعت هللا لع ةبجاو

 اولاق ًاديدش ًاباذع مهب 001 مبكلهم هللا ًاموق نوظعت مل منم ةمأ تلاق ذإورإل ىلاعت هلوق



 تف ةرضاح تناك ىت لأ ةيرعلا نع مهلأ 2 أو»ىلاعت هلوق 69

 ذِإ تبسلا ىف 3 | رحبلا رضاح تناك ىتلأ ة ةنرقل هلأ نع م كاسب

 مول كلّذك م منال نوبي ميو 000

 علت نوعسفي 0 5

 هس يل م سس ب يي يبي يب بيب بيب سي سس تسلل

 نوفوصوم مهنآل كلذف (نوقسفي) هلوقنيبو (نودلظي) هلوق نيب قرفلاوهو 4 نماثلا امأو)

 هللا ةعاط نع اوجرخ مهنأ لجال «نيقساف مهنوكبو : مهسفنأ اولظ مهنأ لجل , نيملاظ مهن وكب

 ىف لابلاب رطخام اذهف . نيماللا نيذه لوصح ىلع هيبنتلا نيفصولا نيذه ركذ ىف ةدئافلاف « ىلاعت

 . ىلاعت هللا دنع اهب ملعلا مامتو « ةفلتخملا ظافلالا هذه دئاوف ركذ

 ميتأت ذإ تبسلا ىف نودعي ذإ رحبلا ةرضاح تناكىتلا ةيرقلا نع مهأساو) ناعم هلوق

 6 نوةسفياوناكامب ممولبن كلذك مهيتأتال نوتبسيال مويو اعرش مهتبس موب مهناتيح
 : ليام)اعقرز# ةرغلا ةرزوق ىةزركينم اضقأ مصقلا ةاذقبنأ ملعا

 هذه نأ , مبلبق نم ةصقلا هذه فرعت دوصقملا ( ملأساو) ىلاعت هلوق «ىلو ألا ةلأسملا)

 دحأ لاؤسلا اذه ركذ نم دودقملا امنإو ؛ ىلاعت هللا لبق نم لوسرلل ةمولعم تراص دق ةصقلا

 حيبقلابنذلا اذهىلع اومدقأدق اوناكمهنأ ريرقت لاؤسلا اذه ركذنم دوصقملا نأ : لوألا : ءايشأ

 سيل هتازحعمب و سو هيلع هللا لص دمحمب رفكلا ىلع مهرارصإ نأ ىلع ممل ًابيبنت ةشحافلا ةيصعملاو
 . مدقلا نامزلا نم مهفالسأىف الصاح ناكر ارصالاو رفكلا اذهلب ؛ نامزلا اذهف ثدح ًائيش

 هنأ كلذبفرعيل ؟ اذكو اذك رمآلا اذه له هريغل لوقي دق ناسنالا نأ (ةيناثلا ةدئافلاو)

 ملتي مل ايمأ الجر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكاملو « اهقئاقد نع لهاذريغو « ةعقاولا كلتب طيح

 « ناصقنالو ةدايزالو توافتريغنم اههجو ىلع صصقلا هذهركذي هنأ مث . اباتك علاطي ملو ءايل

 . زجعملا ىرجم ١ كلذ نأك

 فركلاو  ةيريط ليقاو ..نيدم:| ليقو# ةلثأ ةيرقلا كلت: نأ لع نورثك آلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ىنعي جاجحلاو نسحلا نم حصفأ نيبورق تيأرام ءالعلا نب ورمع ىنأ نعو ٠ ةيرق ةنيدملا ىعست

 ةتلعاشأ لو هبركو رحبلا نم ةبيرق ىغي :(رحبلا ةرضاح تناك ) هلوقو .« ندملالهأ نم نيلجر

 نودي ذإ) هلوقو (مارخلا دجسملا ىرضاحهلهأ نكي نم كلذ) يلاعت هلوةك ةبيغلا ضيقنروضحلاو



 7 ةيآلا «ةطح اولوقو ادت بابلا اولخداو»ىلاعتهلوق
 هذه دّياوف ركذ نكميو « ةتبلا اهنيب ةافانم الو ةبراقتم ظافلألا هذه نأ معاو (نوملظي ا

 . ةفلتخلا ظافلآلا

 قرفلاف (اونكسا) انهه لاقو (ةيرقلا هذه اولخدا) ةرقبلا ةروسف لاق هنأوهو (لوألاامأ))

 . ايناث اهنوكس مث ءالوأ 006

 اونكسا) انههلاق و . ءافلاب (اولكف ةيرقلا هذهاواخدا) ةرقبلاىفلاق ىلاعت هنأوهف «ىناثلامأو ١

 امإ هناف . مدعني ابضعب دجوي م٠ ةصؤوصتع ةلاح لوخدلا نأ قرفلاو -قاؤلاب (اواكو ةيرقلا هذه

 دلو ال نازل ن رك كلذ كعب" ام امأو  ةلاوخ د لوأ قا

 ركذ نسحب مرج الف . رارمتسا ال سيلو ةلئاز ةيضقنم ةلاح لوخدلا : لوقنف اذه تبث اذإ

 لك الا نوكف . ةنقاب ةرمتشم ةلاخ قاوكسلاامأ و (ةيردلا هاذه ]والخ دار نا, ]كهف : هدع) «بيفجتلا داق

 . قرفلا رهظف هبيقع ال هعم الصاح

 بيقع لكألاق رفلاف انه هركذ امو (ادغر) ةرقباا ةروس ىف ركذ هنأوهو 4 كلاثلا امأوإل

 لكألا كلذ ناكاملو ؛ متأو لك أ تناك لكلا كلذ ىلإ ةجاحلا نآل ء ذلأ نوكي ةيرقلا لوخد

 لح ىف نوكي ال هنأ رهاظلاف « ةيرقلا نوكس لاح لكألا امأو (ادغر) هلوق هيف ركذ مرج ال ذلأ

 . هيف (ادغر) هلوق كرت مرج الف . ةلمأكتم هيف ةذللا نكت ملام ةديدشلا ةجاحلا

 ةروس ىفو (ةطح اولوقو ادج بابلا اولخداو) ةرقبلا ةروس ىف هلوق وهو 4عباارلا امأو)ل

 ىلع نيركذلا ن.ذه نم دحاو لك مجدقت ن نسح هنأ لع ةينتلا دارملاف ٠ هنم سكعلا لع فارعاألا

 توافتي مل عوشخلاو عوضخلا راهظإو : ىلاعت هللا يظعت امهنم دوصقملا ناك انهنأ.دلإ هرخآلا

 . ريخأتلاو محدقتلا بسحب لاحلا

 ةراشإ وهف (مكتائيطخ) انهه لاقو (؟اياطخ) ةرقبلا ةروس ىف لاق هنأوهو(سماخلاامأو

 . عرضتلاو ءاعدلا اذهب نايتالا دنع ةروفغم ىهف . ةريثك وأ ةليلق تناكءاوس بونذلا هذه نأ ىلإ

 ةدئافلافواولا فذحانههو واولاب (ديزنسو) ةرقبلا ةروسفف لاقرلاعتهنأ وهو (سداسلاامأو إل

 هل ليقف ؟ نارفغلا دعب لصح اذامو : لاق الئاق ناك : ريدقتلاو « فانئتسا هنأ واولا فذدح ىف

 (نينسحما ديزنس)

 رعشيال لازنالا نلف (انلسرأ) هلوق نيبو (انلزنأ) هلوق نيب قرفلا وهو «عباسلا امأو)

 وهو : اريثك هلعج مث . ليلقلا باذعلا لازناب أدب ىلاعت هناكف « اهب رعشي لاسرالاو ؛ ةرثكلاب

 (ترجفناف) هلوق نيبو (تسجبناف) هلوق نيب قرفلا يف هانركذام ريظن



 ةيآلا «ةيرقلا هذه اونكسا مهل لبق ذإو» ىلاعت هلو 4

 راو لل ياو ذو
 201100 هررتو مر هه هر ه-أ

 لديف لكلو نينسحلا ا متائيطخ مل 0 رفعت ا ا ا

 ه ةاام مو ع هد سه را

 مب تلم رج يطاق لي عنف الو سا ين

2 - 

 أب اوناك «59١؟» ن

 مهنأ ول هركذ نسحب امن مالكلا اذه نآل كلذو , فذح هيقو «انوملظ امو ىلاعت لاق م

 ىلع اومدقأ وأ, هنم مهعنم هللا نأ عم اورخدا مهنإ لوقت نأب امإ كلذو ءهب هللا مت 5 8 رظعت
 فلكملانأمولعمو ؛ هنم مهعنم هللا نا عم كإذريغ اولأس مهنأل وأ « هنع هللا مبعنم تقو ىف لكلا
 نكلو !"وءلظ امو) هلوقب هبنو هب ىلاعت هللا مهفصو كلذلف . هسفنل ملاظ وهف روظحلا بكترا اذإ
 ىعس ثيح هسفن الإ رضأ ام وهف ةيصعملا ىلع مدقأ اذإ فلكملا نأ كلذو (نوملظي مهسفنأ اوناك
 : ميظعلا باقعلل ةقحتسم هسفن ةروريص ىف

 اولخداو ةطح اولوقو متئش ثيح اهنم اولكو ةيرقلا هذه اونكسا مهل ليق ذإو إل ىلاعت هلوق

 مهل ليق ىذلا ريغ الوق مهنم اوملظ نيذلا لدبف نينسحملا ديزنس مك ائيطخ 2 عن اذدجس بالا

 (نوملظي اوناكامم ءامسلا نم ازجر مهلع انلسرأف

 . ةرقبلا ةروس ىف نايبلاو حرشلاعم ةروكذم اضيأ ةصقلل هذه نأ معا

 لوألا ': هوجو نم ةّرقتلا ةّروسىفا ىلا ةيآلا ظافلأ تفلاخت ةيآلا هذه ظافلأنإ : لاقي نأ قب
 ىناثلاو (ةيرقلا هذهاونكسا مهل لبق ذإو) لاق انهو (ةيرقلا هذه اولخدا انلق ذإو) ةرقلا 2

 ةرقلا ةروس ىف لاق هنأ : تلاثلاو  واولاب (اولكو) انههو ءافلاب (اولكف) ةرقبلا ةروس ىف لاق هنأ
 اولخداو) ةرقبلا ةروس ىف لاق هنا : عبارلاو . ةروسلا هذه ىف ةروكذم ريغ ةملكلا هذهو (ادغر)

 رفخن) ةرقبلا ىف لاق هنأ : سماخلاو . ريخأتلاو مدقتلا ىلع انهه لاقو (ةطح اولوقو ادجس بابلا

 (نينسحماديزنسو) ةرقبلا ةروسىف لاق هنأ : سداسلاو (متاًئيطخ مكلر فغن) انهه لاقو (كاياطخمل

 لاقو (اوءلظ نيذلا ىلع انلزنأف) ةرقبلا ةروس ىف لاق هنأ : عباساو . واولا فرح فذح انههو
 امب) انهه لاقو (نوقسفي اوناك امب) هرقبلا ةروس ىف لاق هنأ : نماثلاو (مهلع انلسرأف) انهه



 4 ةيآلا «كانقزرام تابيط نم اولك »ىلاعت هلوق

 ىنا : لق الهو « اعومج هثيجم هجو اف 2 درفم ةزشعلا ادعام زنم «لوأآلا لاؤسلا)

 ؟ اطبس رشع
 اطايسأ عضوف ؛ طابسأ ةليبق لكو « ةليبق ةرشع ىتثا مهانعطقو دارملا : باوجلاو

 5 ةليسق عارم

 . تنؤءال ركذم طبسلا نا عم (اطابسأ ةرشع ىتنثا) لاق (ىناثلا لا ؤسلا)

 ممألا ىلإ ثينأتلا بهذف (امنأ) هدعب ركذ ىلاعت هنال ٠ كلذ لاق امإ : ءارفلا لاق باوجلا

 ىنعملا : جاجزلا لاقو . ازئاج ناك ركذم طبسلا نأ لجأل رشع ىنثا :لاق ولو : لاق مث

 لاقو . ةقرفلا وهو ؛ فوذحم فوصومل تعن (اطابسأ)هلوةف(اطابسأ) ةقرف (ةرشعىتنث|مهانعطقو)

 (ةرشع ىتنا) هلوق نم لدب هنكلو . ازييم (اطابسأ) هلوق سيل : ى.سرافلا ىلع وبأ

 امأ مهانعطقو : ىنعمب (ةرشع ىتنثا) نم لدب وه : فاشكلا بحاص لاق (امأ) هلوق امأو

 ىرخالا همؤتام فالخ مت تناك ةدحا ولكو . ددعلا ةفيثك ةعامجو هميظع ةمأ تناك طبس لك نآل

 . نيشلا سكي (ةريثع ىتثا) ”ىزرقو .تفلتأت داك ال

 هاقستسا ذإ ىسوم ىلإ انيحوأو) ىلاعت هلوق ليئارسإ ىنب لاوحأ حرش نم 4 ىناثلا عونلا)

 نسحلا لاق . ةرقبلا ةروس ىف اهركذ مدقت دق اضيأ ةصقلا هذهو (رجحلا كاصعب برضا نأ هموق

 ءاهذخأ اضع الإ ىدهضرتعا ًارددلا لك“

 مالسلا هيلع ىسوم ىلاعت هللا مأف « هنوبرشي ءام ىلإ هيتلا ىف اوجاتحا امبر اوناك مهنأ معاو

 (تسجبناف) هوقو , ةجاحلاردق هنم اوذخأيف مهسفنأعم هنوديري اوناكو . رجحلا هاصعب برضي نأ

 سجبتو سجبنأو سجبي ءاملا سجب : لاي . هراجفنا هساجبناو ءاملا سجبناف : ىدحاولا لاق

 ضقانت الفريدقتلا اذهىلعو « ءاوسراجفنالاو ساجبنالاو لاق مث « ةغللا لهأ لوق اذه  رجفت اذإ

 ساجبنالا : نورخآ لاقو ؛ ةرقبلا ةروس ىف روكذملا راجفنالا نيبو انهه روكذملا ساجبنالا نيب

 مث ؛اليلق جورخلاب أدتبا ءاملا نأ : عما قيرطو ؛ ةرثكب هجورخ راجفنالاو « ةلقب ءاملا جورخ

 « مهيقسي ناك فيك هنأىلاعت ركذ املو ؛ ءالعلا نب ورمع ىنأ نع ىورم قرفلا اذهو « اريثك راص

 هذه عومجب نأ كش الو . ىولسلاو نملا مهيلع لزنأ هنأ : اثلاثو . مهيلع ماغلا للظ هنأ ايناث ركذ

 هوجولا نسحأ ىلع بارشلاو ماعطلا مهيلع لبس ىلاعت هنأل « ىلاعت هللا نم ةميظع ةمعن لاوحألا

 .٠ ندمكفلا راضم مهنع عفدو

 هريغ كرتو موعطملا كلذ ىلع مهسفنأ رصق دارملاو (انقزر ام تابيط نه اولك إل لاق 5

 4١١ كك رك لك 62



 ةيآلا ءامأ اطابسأ ةرشع ىتثا ممانعطقو» ىلاعت هلوق 3

 اقسَتسا ذإ | ىسوم لإ ا ا ا ع كلا همام

جلا كاَصعب برضا نأ 5
ع 5 ةَرْشع انا هنم تسب ر

 0 

 رضا يرالاو ىملا مع نو او مالا مهلع انالَظو هر سن
 2 هَ هزم ع3

 <« ٠ نومظي 0 نكلو انو امو م ا

 دمع ربخ مهيلا لصو : لاقي نأ امإ هنال فيعض لوقلا اذه : نيققحملا ضعب لافو . د>أ مهنم انيلا

 . ربخلا اذه مهلا لصواموأ ؛ سو هيلع هللا لص

 مهفصو زوجي فيكنف , رافك مهف ةيدوهلا ىلع اورصأ مهنإ مث « مهلا هربخ لصو : اناق ناف

 « ٍلسو هيلع هللا ىلص دمع ربخ مهلا لصي مل مهنأب انلق نإو ؟ نولدعي هبو قحلاب نوده ةمأ مهنوكب
 نأ لقعي فيكف « مهرابخأ ل قن ىلعرفوتتال ىعاودلانأ عم ءانيلا مربخ لصوامل هنأل ءديعب اذهف

 ؟ هركذو هربخ نم تاألتما دق ايندلا نأ عم مالسلاو ةالصلا هيلع دمر بخ مهلا لصيال

 ؟ مييلا انربخ لصي ملو انيلا مربخ لصو دق جوجأمو جوجأي نإ سيلأ : اولاق ناف
 . بابلا اذه ىف ليقام ةلمج اذهف , مهلا انربخ لصي مل هنأ فرع نيأ نف « عونمم اذه : انلق

 (نولدعي هيو)قحلاب ةيادملا ىلإ سانلا نوعدي ىأ (قحلا نودب) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 كلذ نمو ؛ لداع مح وهو ؛ لدعيو قحلاب ىضقي وه : لاقي . قحلاب مكحلا لدعلا : جاجزلا لاق

 0 اواو هل ملول نأ اوعيطتست ناو) هلوق

 ١ ا ظل هلل كرسي لا اع از اس ”لطابسلأ ةرنعغ ىتنثا مهانعطقو) ىلاعت هلوق

 ماهغلا مهيلع انللظو مه.رششم سانأ لك ملع دق انيع ةرشع اتتثا 0 عال كامو فرحا

 (نوملظي مهسفنأ اوناكنكلو انوملظ امو كانقزر ام تابيط نم اولكىولسلاو نملا مهيلع انلذنأو
 ميلعج ىلاعت هنأ : امهدحأ : ليئارسإ ىبلاوحأ نم نيعون حرش ؛ ةيآلاهذهنم دوصقملانأ ملعا

 ثا ليئارسإ ىنبب قرف ىلاعت هنأ دارملاوا ةرقبلا ةروس ىف اذه مدقت دقو « اطبس رشع ىن'ا

 الث كلذ مهب لعفو مهزيف « بوقعي دالوأ نه الجر رشع ىثا نم اوناك مهنآل ؛ ةقرف ةرشع
 مهضعب انزيمو اقرف ىأ اعطق مهانريص ىأ (هانعطقو) هلوقو . جرملاو جرحا مهيف عقيف اودساحت

 : نالاؤس انههو فيفختااب (مهانعطقو) ”ىرقو ضعب نم



 م١ ةيآلا قحاب ثكودبم َّأ ىسوم موق نمو» ىلاعت هلوق

 ّ روس 2 2 5-2 2

نودي هبو قحاب نودبم ةمأ ىسوم ف تت
 «١هة2 

 ا #آ 5-98

 لع رع لوط ىظاوي نأ نوح 1 لوسرلا نأب لصاح ىرورضلا ملعلا نآل . ةلمجا ىف هب ىنأ دق

 نس> الاف رطلاب ىتأ له هنأ ادأو . لضفألا قيرطلا اذهب ىنأدق مالسلاهيلعدنأ انملعف « لضفآلا كرت

 ىتمو . لضفالا بناجلاب ىتأ مالكا هيلع هنأ تبثف . مولعملا ضراعيال كوكشملاو ء كوكشم وبف

 «تفف رش لصأ اذهف (هوعنتاو)ةيآلا هذه. كاكعت هلودل كلذ انيلعاسجي نأ بجو كلذ ١

 >والإوه نإىوملا نعقطني امو) ىلاعت هلوةل صوصتنلا ىلع لاد  ماكحألا ةفرعمف ىلكن وناقو

 (هوعبتاو) ىلاعت هلوقل هلثم انيلع بجوف (ىحوب

 قيلير ال كلذاو « جترتلل «لعل» ةملك نأ : امهدحأ : ناثحب هيفف (نودتبت لعل ) هلوق امأو

 ةءاديحلا ؟نيفلكملا لك ,نمذارأ ىلاغت هلأ _ىصتم ءارهاط تأ ناتو . دو 0 د

 ؛ ةريثك اراممباتكلا اذهىف قبسدق نيماقملا نيذهريرقت ىف مالكلاو « ةلزتعملالوق لعن امبالاو

 . ةداعالا ىف ةدئاف الف

 « نولدعي هبو قلاب نودع ةمأ ىموم موق نمور ىلاعت هلوق

 ىموطع موق نه اقر كر 3. هتساتميقلكلا لع تحي هنأ كفوو 4 لاوس ول[فضو امل لاو هلأ ملعاو

 اوفلتخاو ؛ةرثكلانع ءىنيةءآلا ظفانال ا ةعامجم بأ نيبو « هيلا ىدهو قحلا عبتا نم مالسلاهيلع

 هيلعلوسرلا نامزفف اوناكن يذلا دوهلا مث ليقف ؟ تناك نامز ىأفف و « تلصح ىتم ةمآلا هذه نأف

 نيليلق اوناك مهنأ هيلع ضارتعالاو ايروصنباو « مالسنب هللادبع لثم اودسأو ٠ مالسااو ةالصلا

 قالطإ زاج « نيدلا ىف نيفلتخماوناك امل هنأب هنعباوجلا نكمي , ةرثكلاىضتقي ةمآلا ظفلو'. ددعلا ف

 11 نبسلا ىلع اوشم موق مسمنإ : ليقو (ةمأ ناك مهاربإ نإ) ىلاعت هلوق ىف م ميهلع مال امل

 ليئارسإ ىب قرفت نم: ى.ليدبتلاو تب زختلا نع هاوناضو هللا سانلا»اوعدو ئتلوم ةناواج ذل

 نأزوجيو . هنيد ىف اولخدف معيسملا ءاج نأىلإ كلذولع اوماقأ اونوكي نأ زوجيو « عدبلا مهئادحإو

 7 1١م كاجل ياو 3 نيرسفملا نم ةعامجو ىدسلا لاقو «كلذ لبق اوكله اونوكي

 ذ ًاقفن 1 هللا حتفف . مهنم مهذقني نأ هللا اولأسو اوءنض اف رشع ىنثالا ةلجىف طبستقب ؛ ءايبنألا

 9 مهنإ : لاق نم مهنم « اوفلتخا ءالؤه مث نيصلا ءارو نم اوجرخ ىتح هيف اوراسف ضّراألا

 نوابقتسي لسو هيلع هللا لص دم نيد ىلع نآلاممنإ لاقنم مهنهو نآلا ىلإ ةيدووملا نيدب نيكسمتم
 الو دحأ انم مهلا لصيالو نودساحتي الو نوملاظتيال « ةعمجاب اوكسمتو تبسلا اوكرتو « ةبعكلا



 ةيآلا «ىمآلاىنلا هلوسرو هللاب اونماف» ىلاعت هلوق 3

 الع ليلدلا ماقأ قيرطلا اذهف . هيلع هللا اهرهظأ ىتلا تازجعملا عر هللا 00

 | دنع نم اقداص

 نأ لج و ؛ ٍلسو هيلع هللا ىلص دم ةونب اهانررق ىتلا ةرهاقلا لئالدلاب تبث املاقنأ لعاو

 هلاعفأوهلاوقأ ىلإ عوجرلابالإ كاذامو « ليصفتلا لع هعرش ةفرعم نكمي هبىذلا قي رطلا هبيقع ركذي

 6ر5 لاك هوت ةكاشالا اإل و

 لثتمي نأ وهف لوقلا ىف ةعباتملا امأ . لعفلا ىفو لوقلاىف ةعابتملا لوانتت ةعباتملا نأ لعاو

 ىهف لعفلا ىف ةعباتملا امأو . 1 بيغرتلاو ىهنلاو رمآلا ىفرط ىف هلوقيام لك فلكملا

 لإ 20 كلا ا! ور ىو لكلا ىرطاف ناكءاونم هينعوتملا ىأام لثم نامآلا نع ةرامغ
 0 لاعب كلور ناكنا كوسا ران مالها ظ ف أ تنور. قيمشتلالواني موعبت [و) ظفل

 وهو « ليلدلا هصخامالإ هلعفام لك ىف هب ءادتقالا بجو ؛ ىمنو أ لك ىف هل دايقنالا بحب هنأ ىلع

 . لسوهيلع هللا ىلص لوسرلا صاوخ نم اهنأ لصفنملا ليلدلاب تبث ىتلا ءايشآلا

 هلع ا فرك تااذنأ ليلي لع ها قلاع لفتح :لروشرلا' هنأ ىذلل زئقلا *: ازليق نافذ

 ناككلذنأا ليس لعادب تأ هنأ ىدقتخ , ًابودنتم ناكك لذ نأ ليس لع هب. ىأدهنأ اه 0

 لد الاآو ا ةتكيايلب اضمن ةتنراتل كرت كزد ناك ءاشلك كلج وهنأ ثيل لع هن انيتأ قلذب« ًايتودنم

 . انيلع هبوجو ىلع لديال لعفلا كلذ ىلع لوسرلا مادقإ نأ 0

 لعفب ىتأنم نأ ل يلدب ٠ عوبتملا هب ىتأىذلا لعفلا لثمب نايتالا نع ةرابع لعفلا ىف ةعباتملا : اناق

 تاكااكلق . هيف هفلاخ هنإ : لبق . هبتأب ًايلولو ٠ هيلع هعبات هنإ : لبق « لعفلا كلذىف هقفاو هريغنإ م

 لعف لثم ةماآلا ىلع بحي نأ 3 ةعباتملاب وجو ىلع ةيآلا تلدو « ةعباتم عوبتملا لعف لثمب نايتالا

 بوجولا دصق ىلع كلذب ىت أ مالسلا هيلع هنأ فرءنال انأ انهه قو ملسو هيلع هللا ىّلص لوسرلا

 رهاظلا لعفلاب ناينالا لاحو ؛ مولعم ريغ مازعلاو ىعاودلا لاح : لوقنف . بدنلا دصق ىلع وأ

 اهنوكل ؛ ىعاودلاو متازعلا لاح نع ثحبلا ىلإ تفتلي ال نأ بجوف ؛ مولعم سوسحلا لمعلاو
 نكي ىتلا رومآلا رم اهنوكل . رهاظلا لمعلا ىف ةعباتما بوجوب محن نأو ءانع 0 1

 لوسرلا هلعف ه١ لعق لكى لصاللا نأ لع ةلاد ةياآلا 5 ريرقت و « ةبيشلا هذه تلازف ٠ نو انا

 ليلدلا هصخ اذإ الإ هلثم نايتالا 50

 لامعاللا نم لمع بوجوب كحن نأ انوورأ اذا ال "< لَوَدِف اذنه كفرع ااذإ

 .لوسرلا نأ ملعن ذتنيخ :كلذك سمآلا ناك اذاو « ةكرت نم لضفأ هلعف لمعلا اذه نإ : انلق



 مب ةيآلا «ىمألا ىناا هلوسرو هللاب اونمآف» ىلاعت هلوق

 لكو « مهتوم دعب مهلا ءازجلا لاصيإ ىلع رداق هنإ اضيأو « معنلا مظعأب لكلا ىلع معنم هنإ اضيأو
 بسلا بسحب امأ. « قلخلا فيلكت هنم نسحب هنأ ىف « مات بيس ةثالثلا بابساللا هذه نم دحاو

 ىاشلاتيسلا :بسح اءأؤ 6 ةتمدخو ةتغاطي: هدسع ةيلاط#ىوملا رف قدح ةناف ىيلوأألا

 هنألف ثلاثلا ببسلا بسحب اهأو « ةعاطلاو ركشلاب هيلع معنملا ,ةبلاطم معنملا نم نسحي هناالف

 هنأ رهظف « ةعاطلا عاونأ نم عونب هفلكي نأ فلكملا ىلإ ماتلا ءازجلا لاصيإ ىلع رداقلا نم نسحب

 نسحي هنأب مزجلا مزلي هناف « ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا اهركذ ىتلا لئالدلاب ةثالثلا لوصألا تتبث امل

 ةروكذملا تايآلا نأ تبثف , فيلاكتلا عاونأب مهصخب نألاعت هنم زوحيو « لسرلالاسرإ هلل نم

 لاسرإ هنم نسحي هنأ ٍلعو ءدحاو هلالا اذه نأ ىلعو ءارداق املاع ايح الإ لاعلل نأ ىلع ةلاد

 . بتكلا لازنإو لسرلا
 رثذ ةندلا هاذه ىف ةروث دملا لاي دلا هذه ةررك دلا لوضإلا هده كرت ال لاجل معاو

 لوقلا نأالوأن يب امل هنال كلذو « نسحلا ةياغىف بيترتلا اذهو (هلوسرو هّللاب اونمآف) هلوق هدعن

 هللا دنع نم قح لوسر ادم نأ ركذي هفدرأ , نكمت زئاج سمأ مالسلا عهيلع لسرلاو ءايبنألا ةثعبب

 هلوقب أدب هن ص , ايناث هلوصحم“ ؛ الوأ هزاوج نيبي نأ هيلع بجو بولطم تابثإ لواخنف نآل

 بحي لصاألاو « هيلععرف ةلاسرلاوةوبنلاب نامبالاو « لصأهّللاب نامبالا نأ انيب اناأل (هللاب اونماف)
 نموؤي ىذلا ىلا ىناا هلوسرو) هلوقب هعبتأ مث (هللاب اونمآف) هلوقب أدب ببسلا اذهلف : هميدقت

 . (هتالكو هللاب
 تازجعم نأ : هريرقت و ءاقح ايبن هنوك ىلع ةلادلا تازجعملا ركذ ىلإ ةراشإ اذه نأ ملعاو

 : نيعون ىلع تناك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ًايمأ الجر ناكهنأ اهفرشأو اهلجأو , ةكرابملا هتاذ ىف تروظ ىتلا تازجعملا (لوالا عونلاإ)

 ةدلب ةكم تناك ام هنآل ؛ءاملعلا نم دحأ ةسلاجم هل قفتي ملو ءاباتك علاطي ملو « ذاتسأ نم ملعتي مل

 مولعلا ملعت ةبيغلا كلت ةدم ىف نإ لاقي نأ نكمي ةليوط ةبيغ ةكم نع هللا لوسر باغ امو « ءاملعلا

 ىلع لمتشملا نآرقلا اذه هيلع رهظأو قيقحتلاو ملعلا باب هيلع هللا حتف كلذ عم هنإ مث « ةريثكلا
 اذاتسأقلي ل ايمأالجر ناك هنأ عم , هيلع ةميظعلا مولعلا هذهروهظ ناكف : نيرخآلاو نيلوألا مولع

 (ىمآلا ىنلا) هلوةب ةراشالا هيلاو ؛ تازجعملا مظعأ نم اباتك علاطي ملو

 عوبنو ء رمقلا قاقشنا لثم هتاذ جراخم نم ترهظ ىتلا رومآلا هتازجعم نم «ىناثلا عونلاوإ)ل

 هثودح ناك امل« مالسلا هيلعىسيع نأىرتالأ « ىلاعت هللا تاملكب ىمست ىهو . هعباصأن يب نم ءاملا

 ةييرغ ًارومأ تناك امل تازجعملا كلذ كف . ةيلك ىلاعت هللا هامس مرجال ء داتعملل افلاخم ابيرغ !ىمأ

 (هتاملكو هللاب نمؤي) هلوقب دارها وه عونلا اذهو « ىلاعت هللا تاملكب اهتيمست دعبي مل ةداعلل ةقراخ



 ةنآلا«ضراآلاو تاومسلا كلم هل ىذلا» ىلاعت هلوق 0

 . موقلا كلذ الإ ناكام نامزلا كلذ ىف سانلا

 لوي نأب هلوسر رمأامل ىلاعت هنأ ٍلعاف (ضرأآلاو تاومسلا كلم هل ىذلا ب ىلاعت هلوق امأ
 . ىوعدلا هذه ةدح ىلع لدي ام ركذي هفدرأ مكيلا هللا لوسر نقإ مهلك سانلا

 . ةعبرأ لوصأ ردرقتب الإ اهتدئاف رهظت الو مت ال ىوعدلا هذه نأ لعاو

 هلوق ىف ةركذاق هيلع لذي ىذلاو . ارداق املاع ايح الإ ملاعلل نأ تابثإ («لواآلا لصألاإ

 اهزاقثفا ٍلعلذت «ضزالاو تاوفسلاءاسجأ ناألكاذو (ضرالاو تاومسلا كلم هل ىذلا) ىلاعت

 اهريرقتو امخرشو : ميظعلا نآرقلا ىف ةروكذم ةريثك تاهج نم ؛ رداقلا ماعلا ىحلا عئاصلا ىلإ

 ؛لصاآلا اذه تأنثإ لإ لسزلا ةئئرو قئيلكتلا ندح ىف انرقتقأ امتإو «رّيسفتلا اذه ىف روكذم

 رثؤملا كلذ ناك ن كتل « رثؤم هل لضخ نإوأ ؛هدوجو ىف رثؤي رثؤم ملاءلل لصح ال نأ ريدقتب نآل
 . انكمت مالتسلا مهيلغ لسرااو ءايبنألا ةثعبب لوقلا نكي مل رايتخالاب العاف ال تاذلاب ابجوم

 ةزانشالا هيلإو ؛دنلاو دضلاو كيرشاا نع هزنم دحاو ملاعلا هلإ نأ تابثا «ىناثلا لصالاو إب

 , لصآلا اذه رنرقت ىك] لسرلا ةثعب زاوجو ف يلكتلا نسدح ىف انرقتفا امتاو (وه الإ هلإال) هلوآب

 هوعدن ىذلا ناسنألا اذه لعلف قلخلا ىلإ ايبن نيملالا د-ألسرأو : ناهمإ ملاعلل نوكي نأريدقتب نأل

 هناف ريدقتلا اذه ىلعو : ىناثلا هلالل اقولكم ناك لب هل اةولخم ناكام هلالا اذه ةدابع ىلإ لوسرلا

 ابلظ هياع ةغاطلا باحنإو : هيلا لوسرأا ةثعب ناكف ؛ هتعاطو هلالا اذه ةدابع ناسنالا اذهلع بجي

 لكلا ىف هفيلكت نوكيو ؛ هل اديبع قلخلا عيمج نوكي ذئنيخ ءدحاو هلالا نأ تبث اذإ امأ . الطابو

 نكي مل ادحاو ىلاعت هلالا نوك تبثي ملام نأ تبثف ؛ امزال هيهاونو هرماوأل لكلا دايقناو اذفان

 . ازئاج فيلاكتلا ىلع ةلمتشملا بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإ
 نأ ريدقتب نآل ,ةفايقلاو ثعبلاو رشنلاو رشحلا يع رداق ىلاعت هنأ تابثإ (ثلاثلا لصالاو))

 لدالا اذه ريدقت ىلإو « اوغلو اثيع ةيصغملا نع زارتحالاو ةعاطلاب لاغتشالا ناك« كلذ تبشرال

 ارداق نوكيف ءايناث ءايحالا ىلع ارداق هنوك تبث  الوأ ايحأ امل هنال (تيميو ىح) هلوقب ةراشالا

 0 ا | ل1 احلا نكي زيدقتلا اذنه لعيو مارقنلاو رشا ةداعالا لع
 انلاضأو. ل وألا ءايحالا نعركشلا ماقم امتاق ةعاطلا كلتبهمايق نركيل « ةيدوبعلاب هبلاطي نأ ىلاعت

 . هيلإ ءازجلا لاضيإ ىلع ارداق نوكي ذّديِخ . ىناثاا ءايحالا ىلع هتردق ىلع لوألا ءايحالا لد

 لاسرإ ىلا هللا نم حصي هنأ تبث . ةثالثلا لوصآألا هذه ةحصب لوقلا تبث امل هنأ معاو

 هاوس م ىلوم الو هديبع مهلك قلخلا ريدقتلا اذه ىلع نأال ,فيلاكتلا قلخلا ةلاطمو لسرلا



 "1 ةيآلا ءاعيمج .كيلا هللا لوسر ىنإ سانلا امأاي لقد ىلاعتهلوق

 ماع هنإ لاق نمسانلا نم (اعيمج .كيلإ هللا لوسر ىنإ سانلا امأاي) هلوق : لوقنف اذه تبث اذإ

 : نيهجو نم صيصختلا هلخد هنإ : اولاقف نولوآلا امأ «كلذ ركنأ نم مهنمو صيصختلا هلخد

 نكي مل نيفلكملا اج نم اونوكي مل اذااماف . نيفلكملا ةلمج نماوناك اذإ سانلا ىلإ ل وسر هنأ : لوآلا

 نعو غلبي ىتحىصلا نع ثالنع ملقلا عفر» لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنآل كلذو ؛ مهلا الوسر

 ريخ هيلا لصو نم لك ىلإ هللا لوسر هنأ: قاتلا «<قيفي ىتح نونا نعو ظقيتسي ىتح ماذا

 فرط ىف موق لوصحخ انردقول امأ“ةتعباتم كاذدنع ةنكع ىح ؛ هع ارشو هتازجعمربخو هدوجو

 هتوبذب رارقالاب نيفلكم نونوكي ال مهف ؛ هتازجعمربخالو هدو>و ربخ مهغلبي مل ملاعلا فارطأ نه

 : نيهجولا نذه نم ةنآلا ىف ضلصختلا لوخدب لوقلا ركنأ نم ساثلا نمو

 نيفلكملا الإ لوانتيال باطخلا اذهو باطخ (سانلا اهمأ اي) هلوق نأ هريرقتف : لوآلا امأ

 « سانلا نم نيفلكملا الإ اوسيل (سانلا اأ اي) هلوق تحت اواخبد نيذلا سانلاف كلذك ناك اذإو

 . صيصختلا هلخد ماع (سانلا اهمأ اي) هلوق نإ : لاقي نأ مزلي لف ريدقتلا اذه ىلعو

 مهغلي مل موق ضرألا فارطأ نم فرط ىف لصح : لاقي نأ ادج دعبي هنّألف (ىناثلا امأوإل

 نكي مل دعبتسملاك كلذ ناكاذإو  هعئارشو هتازجعم ربخو « مالسلاو ةالصلا هيلع دم روهظف ربخ

 . صيصختلا اذه مازتلا ىلإ ةجاحانب

 قلخلا لكىلإ ثوءبممالسلاو ةالصلا هيلع ادمم نأ ىلع تلد ناو ةيآلا هذه (ةيناثلا ةلأسملاإ) .

 بحي لب ٠ قاخلا لكىلإ اثوعبم ناكام مالسلا مهيلع ءايبنآلا نم هريغ نأ ىلع ةلالد ايف سيلف

 . لئالدلا رئاس ىلإ ؟ال مأ قاخلا لكىلإ اثوعبم ناك نم ءايبنألا نم هريغ ىف ناك له هنأ ىف عوجرلا

 ةالصلا هيلع هلوةل قلخلا لكىلإ اثوعبم ناكام هريغ ًادحأ نأ ىف ءاملعلا نم عمج كسمت : لوقنف

 ضراألا لل :كلعجو . دونمالاو:رخحالا لل] كلطارأ « لبق دحأ نهطعي ملاسمخ تيطعأ» مالسلا

 وانا ةمئنخلا كامعطأ)و زهق ةزريدما ىف كعار يعول يودع لاك رض لور

 «ىمال ةعافشا ابتأسح او: هلقكت لط كليفر 01

 نأ دعبي ال هنآل «بولطملا اذه تايثإ لع ةتلالد لوانتي ال رخلا اذه": لوق نأ لئاقلاو

 داوددحال لص لو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر صاوخ نم ةسنخلا هذه عونممج دارملا نوكي

 اضيأو ؛هصاوخنم عومجملا اذه داحآنم دحاو نوك هصاوخ نم عومجملا اذه نوك نم مزلي لو

 عيمج ىلإ اثوعبم ناكدقف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ هدالوأ عيمج ىلإ اثوعبم ناك مالسلا هيلع مدآ نإ لبق

 عيمج نأ عم , هعم اوناكنيذلاىلإ اثوعبم ناك« ةنيفسلا نم جرخ امل مالسلا هيلع احون نأو  سانلا



 ةنكلا6 ابجي ار ار شالا |اجسأاق: لق ”دىلاعت هلوق 9 ٠
 ْرَ
 هدد

 تام كم هل ىذا اع ل 00 0 ف! نسا
 نع هم سه يد 9 ع ص ه- هعءه8© مى

 ل 27 م رت هز هر تضخ مب | 2 8

 22/2 نودتمم 5 ركل هل 2 نم ون

 . نآرقلا روهظ عم ترهظ هتوبن نآل هتوبن عم لزنأ هنإ هاتدما' ,انلق

 بولاطملاب نوزئافلا مه ىأ (نوحلفملا مث كئلوأ لاقإل تافصلا هذه ركذ ال ىلاعت هنإ مث
 د ل اانا

 ضرالاو تاومسلا كلم هل ىذلا اعيمج مكيلإ هللا لوسر ىنإ سانلا اهمأاي لق) ىلاعت هلوق

 هوعتاو هتاملكو هللاد 0 لنمؤ ىذلا « ىلا ىنلا هلوسرو هللأب اونمآف تيميو ىحي وهالإ هلإال

 «نودتمت م لل

 ةمحرلا لوصح طرش نم نأ ىلاعت نيب مث (نوقتي نيذلل اهيتك أسف) لاق امل ىلاعت هنأ معا

 : ةيلكلاب قلخلاىلإ هتلاسر ةيآلا هذه ىف ققح ؛ ىلا ىنلا لوسرلل نيعبتم مهن ]1 نسنلا ككل ذل

 : ناتلأ سم ةملكلا هذه ىفو (اعيمج كيلإ هللا لوسر ىتإ سانلا اهمأأي لق) لاقف

 . قلخلا عيمج ىلإ ثوعبم مالسلاو ةالصلا هيلع ادم نأ ىلع لدت ةيآلا هذه 00 ةلأسملا)
 قداص لوسر ًادمت نأ : ىنابفصألا ىسيع عابتأ مهو ةيوسيعلا مل لاقي دوهيلا رم ةفئاط لاقو

 هلوق نآل . ةيآلا هذه ؛ 00 لاطيإلعانليلدو . ليئارسإ ىنبىلإ ثوعبم ريغو : برعلاىلإ تا

 رمانلا# 2 نراقب كاطع سيتا اعاطر

 اف 0 « سانلا عيمج ىلإ اثوعبم هنوك ىضتقي اذهو اي مكيلا هللا لوسر ىنإ إل لاق مث

 اح آالوسر ناك هنإ ::لاقينأ اماف:. نيملاعلا لك ىلإ ثوعبم هنأ ىعدي ناك هنأ « هنيدنم رتاوتلاب معي

 لكى اقداصهنوكب مزجلا بجوو . هيلاعبذكلا عنتما . اقحالوسر ناك ناف ء كلذك ناك ام وأ

 بجو « قلخلا عيمجيلإ اثوعبم هنوك ىعدي ناك هنأ ةيآلا هذه رهاظبو رتاوتلاب تبث ايلف ؛هيعديام

 . طقف برعلا ىلا ًاثوعبم ناك هنإ : لوقي رم لوق لطب كلذو ؛ لوقلا اذه ىف اقداص هنوك

 ٠ ليئارسإ ىبب ىلإ ال
 ىلإو برعلا ىلإ الوسر هنوكىف حدقلا ىضتتقي اذهف « اقحال وسر ناك ام هنإ : لئاقلا لوق امأو

 . ضقانتم لطاب مالك ضعب نود قلخلا ضعب ىلإ لوسر هنأب لوقلا نأ تبثف ؛ ,هريغ



 و 2 ةيآلا «مهلع تناكىتاا لالغألاو مرص]"مهنع عضيو» ىلاعت هلو

 ىور هنآأل , بلكاا عيب رحتهللا همحر ىعفاشااعرف : لصالا اذه ىلعو . لصفنم ليلدل الإ ةمرحلا

 ثيبخو ؛ ثيبخ بلكلا» لاق هنأ نيحيحصلا باتك ىف ملسو هيلع هللا للص ىنلا نع.سابع نبا نع
 اضيأو (ثئابخلامملع مرحو) ىلاعت هلوقل امارح نوكي نأ بجو ثيبخ هنمث نأ تبن اذاو «هنمت

 ليلدب ثيبخسجرلاو (سجر) هلوق ىلإ (رسيملاو رخلا امنإ) هلوق ليلدب سجر اهناآل ةمر# رذلا

 (ثئابخلا مهلع مرحيو) ىلاعت هلوقل مارح ثيبخلاو . هيلع ةغللا لهأ قابطإ
 : ناتلأسم هيفو (مهلع تناكىتلا لالغالاو مرصإ مبنع عضيو) ىلاعت هلوق (ةعساتلا ةفصااإ)

 . دحاولا لع (رهرص]) نوقابلاو « عمجا ىلع (مراصآ ) هدجو رماعنبا أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 وهو : هتفاضإ كلذ ىلع لدي هظفل دارفإ عم ةرثكلا ىلع عقي ردصم رصالا : ىسرافلا ىلعوبأ لاق

 ناب رار ؛ عمج نمو (مهراصبأو مهعمسب بهذل هللا ءاش ولو) لاق اك , ةرثكلا ىلإ درفم

 (انونظلا هللاب نونظتو) هلوق ىف م ام ورض تفلتخا اذإ عمجب دق رداصملاو « ةفلتخم دوهعلا

 : هنمدارملاو « هلقثل كارحلانم هسبحي ىأ ؛ هبحاصرصأب ىذلا لقثلا رصألا (ةيناثلا ةلأسملا)

 : هنم دارملا (مهبلع تناك ىتلا لالغآلاو) هلوقو . ةديدش تناك مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش نأ

 عبتت و  ةطاخلا ءاضعأألا عطقو ؛ ةبوتلا ف سفنلا لتةو « لوبلا رثأ عطقك مهنا دابعف تناكىتلا دئادششلا

 , لعفلا نع عنمب لغلا نأ ا . لعفلا نم عنمب ميرحتلا نآل  الالغأ هلا اهلعجو محللا نم قورعلا

 هلل ًاعضا وت مهقانعأىلإمه.ديأ اولغو ؛ حوسملا اوسبل ةالصلاىلإ تماق اذإ ليئارسإونب تناك: ليقو

 . ةراعتسم ريغ لالغالا لولا اذه ىلعف « يلاعت

 ًاررضناكام لكنآل . ةعورشمن وكت ال نأر اضملا ف لصألا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ ٍلعاو
 مالسلاو ةالصلإ هيلع هلوقلريظن اذهو : ةيعورشالا مدع ىضتقي صنلا اذهرهاظو « الغوارصإ ناك

 وهو«ةحمسلا ةلهسلا ةيفينحلاب تعبه مالسلاو ةالصلا هيلع هلوةلو:مالسالا فورارضال و ررضال»

 . ةعيرشلا ىف ريبك لصأ
 (هباونمآ نيذلاف) هدعب لاق . عستلا تافصلا هذهب مالسلاو ةالصلاهيلع ادمم فصوامل هنألعا 5

 عنملاريزعتلا لصأ : فاشكلا بحاص لاق . هورقو ىنعي (هورزعو) دوهيلا نم ىنعي : سابع نبا لاق

 . حيبقلا ةدواعم نم عنم هنآل . دحلا نود , برضلا وهو ريزءتلا هنمو

 ليقو .نآرقلا وهو (هعم لزنأ ىذلا رونلا اوعبتاو) هودع ىلع ىأ (هوريصن و )ل ىلاعت لاق م

 . روتلا نايبك بواقلا ىف هناي ائذلا ىلا لقرةلانلا و نارا

 امنإو . دمع عم لزنأام نآرقلاو ؟ نآرقلا ىلع انهه رونلا لح نكحمي ٍفيك : ليقناف

 . ليربج عم لزنأ

 416 تر كو



 ةنآلا «ىألاو جدلا لوسرلانوعبتي نيذلأ» نس نيالا

 مرمأي) هلوق نوكحي نأ زوحب : ش زلا لاق (فورعملاب مثلمأي) ميز هلوق «ةسماخلا ةفصلا)

 لوقأو (فورعملاب مهم أي هنأ (ممدنعاب ودكم هنودج) ىنعملان وكي نأ زو<و « افانئتسا (فورعملاب

 ىلع ةقفشلاو هللا ىمأل مظعتلا» مالسااو ةالصلا هيلع هلوق ىف ةروصحم فورعملاب مالا عما

 رار ك1 اقل هلا نكمااطلاو هتاذلا دوجولا تخازاامإ. دوجروملا.نآللا كلذ. .«هتلا :قاخ

 عوضخلا راهظإو هتيدوبع راهظإو هميظعت نم فرشأ فورعم الو « هلالج لج هللا وهف هتاذل
 تافآلاو صئاقنلا نع أربم لاكلا تافصب افوصوم هنوكب فارتعالاو هتزع باب ىلع عومشخلاو

 هيلا ريخلا لاصيإ ىلإ ليبسالف ء اناويح نكي مل ناف هتاذل نكمملا امأو : دادنالاو دادضالا نع اهزنم

 ةقولخم اهنأ ثيح نم ميظعتلا نيعب اهلكىلإ رظنلا بحي هناف اذه عمو : ةايحلاب طورشم عافتنالا نآل

 ىلع ارهاب اناهريو ارهاق اليلد تناك امل تاقواخلا تارذ نم ةرذ لك نأ ثيح نمو . ىلاعت هلل

  .نرم ةرذ لكىف ىلاعت هللا نأ ت يحن مو. مارتحالا نيعب هيلا رظنلا بحي هناف هبزنتو هديحوت

 كلذ ناكنإ امأو « مارتحالا نيعب اهلا رظنلا بجيف ةيفخ اكحو ةبيحي ًارارسأ تاقولخلا تارذ

 هيف لخديو « هيلع ناسنالا ردقيام ىصقأب هيلع ةقفشلا راهظإ بحي هنافناويحلا سنج نم قولخلا

 هللا رهأل مظعتلا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ تبق فورعملا ثبو ماحرألا ةلصو نيدلاولا رب
 . فورعملاب رمآلا تابج عيمج ةعماج ةملك هللا قلخ ىلع ةقفشااو

 ةدانعوهو ةروكذملا رومآلا دادضأهنم دارملاو (ركنملازع مهاهتيو) هلوق (ةسداسلا ةفصلا)

 .محرلا عطقو «نييبنلا لع هللا لزنأ امب رفكلاو . ملع ريغب هللا تافص ىف لوقلاو ؛ ناثوألا

 . نيدلاولا قوقعو

 ءايشالا تابيطلاب دارملا : لاق نم سانلا نه (تاببطلا مهل لحيو) ىلاعتهلوق «ةعباسلا ةفصلاز)

 تاللحلا مهل ليو ةيآلا ريصت ريدقتلا اذه ىلع نأ ::لؤالا»: نيهجول دفنا انهو اهلك هتلا مكحول

 ءايشالانأ ىردنال انال . ةدئافلانع ةيآلا جرخت ريدقتلا اذه ىلعنأ : ىناثلا . ريركستلا ضحم اذهو

 بيض ةباطتنلالاءانشآألا#تابنطلا نم.دازملا نوك نأ تجاولا لب ؟ ىه كو ىهام هلل ابلحأا قل

 لصأألا نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه تناكفلحلا عفانملا ف لصاألاو « ةذلااديفي اهلوانت ناآلكلذو عبطلا

 . لصفنم ليلدلالإ لحلا عبطلا هذلتسي و سفنلا هبيطتستا» لك ىف

 ةتيملا دي ري« سابع نبا نع ءاطع لاق. (ثئابخلا ميلع مرحبو) ىلاعت هلوق «ةنماثلا ةفصلاإ)

 را ردت وبلا هتبختسياملك : لوقأو (قسف؟كلذ) هلوقىلإ ةدئاملا ةروسفف ركذامو مدلاو

 هنف لصالاف عبطلا هتعتشل اه لك نأ هاذتقم ناكف « ةمرحلار ا اضملاىفلصالاو ٠ « لال اح كم كارا ناك



 م ةيآلا ىلا ىنلا لوسرلا ن وعبنإ نيا نيذلا» ىلاعت هلوق

 ىلإ هللا هلسرأ نم فرعأا بسحت ظفللا اذه صتخا دقو : الوسر هنوك «ىلوآلا ةفصلا إل

 . فيلاكتلا غيلبتل قلخلا

 .(ىلاختءدتا دنع ىذقلا علفر هنوك لع الدي”وهوا! اين نايك" ماد ةهلغلا)

 لاق . برعلا ةمأ ةفص ىكعوه ىذلا (ىألا) ىنعم : جاجزلالاق . ايمأ هنوك 4 ةثلاثلا ةفصلاإ)

 نؤرقيال و نوبتكباوناكاممهرثك أ برعلاذءبدحنالو بتكتال ةيمأ ةمأ انإ» مالسلاو ةالصلا هيلع

 لهأ لاق . ًايمأ هنوكي هفصو ببسلا اذهلف ءكلذك تناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاو

 ةلقلا هلأ! لوألا اة وجو ملا داون اكلم لح سن[ يشل نبل ناكر دخلا

 رييغت الو هظافلأ ليدبت ريغ نم ىرخأ دعب ةرم ًاموظنم ىلاعت هللا باتك مهيلع أرقي ناك مالسلاو

 ليلقلاب امنع صقني نأو ايف ديزينأو ديال هناذ اهداعأمث ةبطخ لجترا اذإب رعلانم بيطخملاو هناك

 ريغ نم هللا باتك ولتي أرقي ناك امو بتكي ناكام هنأ عم مالسلاو ةالصلا هيلع هنإ مثءريثكلاو

 الف كئرقنس) ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلإو تازجعملا نم كلذ ناكف . رييغتالو ناصقنالو ةدايز

 لص نيلواألا بتك علاط اسمبر هنأىف ًامهتم راصل ةءارقلاو طخلا نسحي ناك و لهنأ : ىناثلاو (ىسنت

 ملعت ريغ نم ةريثكلا مولعلا لع لمتشملا ىظعاا نآرقلا اذه ىتأ ايلف ةعلاطملا كلت نم مولعلا هذه

 تانك قم هلق: نما واتت: كك“ موز هل وق قماأ رم ةعلاطمالو

 ذ سانلا لقأ ناف لهس ءىث طخلا ملعت نأ : ثلاثلا (نولطبملا باترال ًاذإ كنيميب هطخت الو

 هات 1 ىلاعت هنإ مث « مهفلا ىف مظع ناصقن ىلعلدي هيلعت مدعف « ىعس ناذاطخلا ناوللل هل

 كلت عمو « رشبلا نم دحأ هيلا لصي ملام قئاقحلاو مولعلا نم هاطعأو نيرخآلاو نيلوألا مولع

 ؛امهفوالقع قلخلا لقأىلعهدلعت لبسي ىنلا طخلا لعتيل ثيح هلعج مهفااو لقعلاىف ةميظعلا ةوقلا

 ةقراخار ومالا نم كلذو نيدضلا نيب عنا ىرجم ًايراج نا داضتانا نيتلاكت ا نيتاه نيب عمجا ناكف

 ”فتا يقلل ىرخ نا ال

 لدي اذهو (ليجنالاو ةاروتلا ىف مهدنع ابوتكم هنودحي ىذلا) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةفصااإل

 اذه ركذ ناكل ابوتكم نكي ملول كلذ نال « ليجنالاو ةاروتلا ف بوتكم هتوبن ةحصو هتعن نأ ىلع

 ناتبيلاو بذكلا ىلع رارصالا نآل ؛ هلوق لوبق نعىراصنلاو دوهيلل تارفنملاظعأ نم مالكلا

 اسلف :هلوق لوبق نع سانلا رفني و « هلاح ناصقن بجوي امف ىعميال لقاعلاو ٠ تارفنلا مظعأ نم

 لئالدلا مظعأ نم كلذو ليجنالاو ةاروتلا ف اروكذماناكت عناا كلذ نأ لع اذه لد كلذ لاق

 . هتوبن ةمص ىلع



 ةيآلا «ىماآلا ىنلا لوسرلا نوعي نيذلا» لع هلوق ف

 ةاروتل ىف مدن وكم هنود ىذل ىلا هن رع 1 نوع يذل

 2س كر نأ ضرس نإ جس ١ هه ودم

 يح ل لع فم فول م , لج لاو

 تا خل ل ا هذ همسو مث همر

 هباونمآ يذلا مولع تناك ىَأ لالْعألا مص مه ا اصلا تقال ع

 تاس يبان يس سا 22--2

 ءادا» نوفل مه كلو همنا رولا اوَُبأَو هورصتو هور

 لمعلاامأو « ةفردملاف ملعلا امأ العو املع ناسنالا ىلع بحيا» هيف 0 يىناثلا مسقلا 1 ول

 نذلاو) هلوقب 5 رالا عومجما اذه لاو ةالصلا مف لخديو ناكرالاب لمعلاو ا ا 2 ارقالاف

 فلا نوتماوب نيذلا نيقتملل. ئده) ةرقبلا ةزروس لاوأ'ق للاعت هلوق هريظنو (نونمَوي 38 بم

 (نوةفني مثانق زر اممو ةالصلا نوميقيو

 ليجنالاو ةاروتلا ف مثدنع ابوتكم هنودحب ىذلا ىألاىنلا لوسرلا نوعبتينيذلا إل ىلاعت هلوق

 مثرصإ مهنع ممم ثئابخلا مهلع رخو تابيطأا 3 ل تملا 0 مايو فورعملاب ممرمأي

 كّيلَوأ هعم كر ىدلازولا اوعداو هورصلو هورزعو 4ب اونمأ نيذلاف مهيلع تناك ىلا لالغالاو

 ةاكول ذاك ]1 ىاوقتلا هالو اندلا قف ةمحرلا" هل بتكت نم ةفص 0 نس تا ل معا

 مثدنع ايودكم هنود ىنذلا ئالائتلا) عابتا هتفص نم ثكوذب 0 5 كلذ اذا مح «( تأد ايالاب ناعمالاو

 نه هتوب داقتعاب هوعبتي نأ كلذب دارملا : مهضعب لاف كلذ ىف اوفلتخاو (ليجنالاو ةاروتلا ىف

 لاقو 8 قلخلا ان ثعبب نأ لبق هعل أ رش ْق هوعبش نأ زوج ال ذإةأروتلا َّق هتفص أودَدَجو ثيح

 ل ا كلا ناز 291 ف اكيتكم هنودجيس دارملا نأ (ليجالاو) هلوق ف

 ىلاعت نيبف لوسرلا مايأ ليئارسا ىنب نم قل نم دارملا لب : مهضعب لاقو « ليجنالا هللا لزنأام
 ىناثلا لوقلاو . ىلا ىناا لوسرلا اوعبتا اذإ الإ ةرخآلا ةمحر مهل بتكيال نيقحالاا ءالؤد نأ

 زوفي.ال ةمحرلاهذه نأ ةي.الاهذبم نيب ىلاعت هن اكف .نكمي ال دجوو ثعب نأ لبق هعابتا نآل « برقأ

 َْق هتفص هذه نهو « ىسمود نمهز ف لئالدلاب عمو ةاكلا و قنا نم الإ لامار ىب نه م

 هعئارش ىف ىأللا ىنلل اعبتم كلذ عم ناك اذإ لوسرلا مايأ

 . عسن تافصب ةيآلا هذه ىفلسو هيلع هللا لص اد# فصو ىلاعت هنإ : لوقنف اذه تفرع اذإ



 8 ةيآلا«ةاكرلا نوتأيو نوقتي نيذلل اهيتك أسف» ىلاعتهلوق
 رهظيل عفانملا ليصحتو راضملا عفد هنم دبعلا بلطي نأ بساني دبعلل ايلو ىلاعت هنوك نأ ملعاو

 هذه بلط بساني عوشخلاو عوضخلاو ةبوتلاب دبعلا لاغتشا اضيأو ٠ هتيهلإو هلضفو همرك راثآ

 مث « ءايشألا هذه بلط هيلع عرفو هل ايلو ىلاعت هنوك وهو ؛ الوأ لوألا ببساا ركذف « ءايشألا

 نورسفملالاق (كيلإ انده انإ) لاقف عوضخلاوةبوتلاب دبعلا لاغتشا وهو « ىلاثلا ببسلا هدعب ركذ

 ىذلاببسلان أل اضيأببساا اذهركذا؛إو « ةبوتلا«دولا» ثيللا لاق ؛ كيلا انعجروانبت ىأ (انده)

 انتوكو ءايلوو ابرو الإ هنوك نيرمآلا نيذه عومجج الإ سيل ءايشآلا هذه بلط نسح ىضتي

 اذاف « ةيدوبعلا ةلذ دهع : ىناثلاو . ةيبوبرلا ةزع دهع : لواألاف « نيعشاخ نيعضاخ نيبئاث هل اديبع

 ةدعب ركذ مالتللا هيلع ىنوم ءاعد: لافت هللا كح الو . امين ىوقأ تيس الق اهتجاو الصح

 نم بذعأىنإ هانعم (ءاشأ نم هب بيصأ ىباذع) لاق ىلاعت لاف ؛ مالسلا هيلع ىسومل اباوج ناكام

 نأ دحالل سلف كلم صلاخ ىف فررصت نمو: ىكلم لكلا نال ضارتعا لع دحل نىدلا 1

 ىمحرو) هلوقو ةءارقلا هذه ىعفاشلا راتخاو « ةءاسالا نم(ءاسأنم)نسكلا آرقو « هلغ ضر

 هتمحر نأ وه (ءىش لك تعسو ىتمحرو) هلوق نم دارملا لبق . ةريثك لاوقأ هيف (ءىش لك تعسو
 نينال انك ًاسف) هلوقب ةراشالا هنلاو نينمءملاب ةصخخ ىهف ةرخالا ى هز و: كلا تع ل

 هتمحر هيلا لصو دقو الإ دوجوم الف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ مدعلا نم ريخ دوجولا : ليقو (نوةد

 حجار تاذلاب امو ضرعلاب بولطم رشااو . تاذلاب بولطم ريخلا ليقو ؛هدوجو بتارملا لقأو

 خال وزب ريخلا ةدارإ نع ةرابع ةمحرلا : هلزتعملا تلاقو ؛ بولغم عوجرم ضرعلاب امو « بلاغ

 ةمحرب وهف عافتنالا نم انكمتم وأ اعفتنم ناكنا هنآل ريخلاو ةذللاو ةمحرلل ىلاعت هللا هقلخ دقو الإ

 هتمحر و ىلاعت هللا ةمعن نم ىهو ؛ ةريثكلاض اوعألا هلفلأ كانه لصح ناو ةريثك تاهج نم هللا

 ماعلا نم (ءىثلك تعسو ىتمحرو) هلوق انباحصأ لاقو (ءىش لك تعسو ىتحرو) لاق ببسلا اذهلف

 (.ىث لكنم تيتوأو) هلوقك « صاخلا هب ديرأ ىذلا

 «نونمؤي انتايآب مث نيذلاو ةاكرلا نوتؤيو نوقتي نيذلل اهبتك أسفإ) هلوق امأ

 ىتلا ءايشالا ىهو  كورتلا : لوألا : نيعون ىف ةرودحم هللا فيلاكت عيمج نا ملعاف

 هلوقب ةراشالا هيلإ عونلا اذهو «٠ اهنم ءاقتالاو امنع زارت>الاو : ابككحرت ناسنالا ىلع بحي
 ناسنالا لام لع ةهجوتم نوكت نأ اهإ فيلاكستلا كلتو لاعفالا : ىناثلاو (نوقتي نيذلل)

 مع ةلعارأ

 (ةاكرلا نوتؤيو)هلوقب ةراشالا هيلإو ةاكرلا وهف (لوالا مسقلاامأ)



 ةبآلا «ةنسح ايندلا هذه ىف انل ك5 | ىو لاول 7 :

 ل

 نقع لهل نط ةرعألا فو د11 امد 5
 ركل اطر در عهد د نآل كو 01 ف 6 0 -2 هر 2

 نونؤي ون وقتي نب دال اهتكأ تف رى و لك تعسو ىتتدو ا نم 4 ٌبيصأ
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 هرثألل 2س دق تالي أنا كلت لاطبإ ىف مالكلا امأو :دبعلا قيخت 0 0
 : ملعأ هللا, . 5 102 اتكللا ادعى

 تنأو انمحراو انل رفغاف انيلو تنأ إل كلذ دعب لاق هنأ 2 اما 7 م

 كاهل ر يصانالاو ا لوا هنأ ءانعمو ؛ رصخلا دهن (انلو تنأ) هلوف نأ معاو (نيرفاغلا ريخ

 رفغاف)هلوقو (ءاشتنم ىدمتو ءاشتنم اهب لضت) هلوق نم ا 1 5” تادلا

 امنارفغ هللانم بلطف ؛ ةميظع ةءارج (كتنتفالإ ىه نإ) هلوقىلع همادقإ نأ هنم دارملا (انمحراو انل

 ل نك راك 3م ك1 قم لك نأ ناعم (نتاداغلا يدخ ظنا وز هلوق و اهنع نواجتلاو

 نآر كلا كلذنا ةليعاب و كلقلا نع ةسلسللاةقبزلل اعفد وأ« ليزجلا تاوثلل وأ" ليما ءانثلل ايلظ نإ

 لب « ضرغو ضوع بلطل ال كدابع بونذ رفغتف تنأ امأ « ررض عفدل وأ عفن بلطل نوكي

 ُ؛ ملعأ هللاو (نيرفاغلا ريخ) هنوكب عطقلا بجوف ؛ مركلاو لضفلا ضخ

 ىباذع لاق كيلإ انده انإ ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلا هذه ىفانل بتك اول ىلاعت هلوق

 مه نيذلاو ةاكرلا نوتؤييو نوي نيذلل هتك اق ءىثش لك تعسو ىمحرو ءاشأ مرد ف

 (نونمؤي انتانآب

 انلبتك او) هلوقف . ةفجرلا ةدهاشم دنع ملسو هيلع هللا لص ىسوم ءاعد ةيقب نم اذه نأ معا

 نإ مث (انيلو تنأ) هلوق وهو ىلاعت هلا الإ هليلوالا هنأ الوأ ررق هنأ هانعم (ةنس> ايندلا هذه ىف

 مدقمررضلاعفدو . عفنلا ليصحت : ىناثلاو . ررضلاعفد : امهدحأ : نارمأ رصانلاو ىلولانم عقوتملا

 هعبتأ مش (انحراو انل رفغاف) هلوق وهو : ررضلا عفد بلطب أدب ببسلا اذهلف « عفنلا ليصحت ىلع

 (بتك او) هلوقو (ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلا هذه ىف انل بتك او) هلوق وهو عفنلا ليصحت بلطإ

 زل ارك 2 كلا و ١ نإ قرة هلا وشو كاجالل نعم نكاذتب ةباتكسلا و. انل بجو! ىأ

 ةنسح ايندلا ىف اننآ انبر لوقي رم مهنمو) هلوق ىف مهنع ىلاعت هللا ربخأ ثيح ةمالا هذه نه
 (ةنسح ةرخآلا يفو



 1 ةيآلا «ءاشن نم اهب لضت كتنتفالإ ىه نو لاعت هلوق

 قا لعفت ال ىأ ؟ كم دخب نم نيهتأ : لوقت ا. كلذ لعفتال كنأ دارأو , دحجلاىندمب ماهفتسا

 . انكلمال ىأ فاطم ماهفتسا وه : دربملا لاق : ىناثلا

 ىلإ ةذئاع (ىه) هلوق ىف ةيانكلا : هللا همحر ىدحاولا لاف 4 كتنتفالإ ىه نإإل هلوق اأو

 ءاهفسلا ايف عقو ىتاا ةنتفلا كلت نأ : ىنعملاو . دنه الإ ىه نإو ديز الإ وه نإ : لوقت اي ةنتفلا

 نأنايب دك أ مث « قملا ىلع اوتبتف اهنع اهوق تمصعو« اونتتفاف اموق اهب تلاضأ كتتنتف الإ نكست مل

 نم ةيآآلا هذهو : ىدحاولا لاق مث (ءاشت نم ىدهتو ءاشت نم اهب لضت) لاقف , ىلاعت هللا نم لكلا

 ةيالا هذبم ةيربجلل قلعتال : ةلزتعملا تلاق . رذع اهعم مه قبال ىلا ةيردقلا ىلع ةرهاظلا ججحلا

 : ةفجرلاب ىأ (اهب لضت) لاقىللاعت هنألو « نيدلا نع كدابعنم ءاشتآ نم اهب لضت ؛ لقي مل ىلاعت هنآل

 نش تملا ةلط 97 ناو أتلا ىلع ةيآلا هذه لمح بجوف ؛ امهللا لضيال ةفجرلا نأ مولعمو

 . املع ريصلاب مهفلك ةقح رلارروظ] امل اول :كدفت هدع و كلانا ىنعملاف (كتنتق الإ

 باوثلاو ةنجلا ىلإ ناحتمالا اذه-ىدهت : لوألا : هوجو هيفف «ءاشت نم امم لضت ل هلوق امأو

 نإ.ىوأ ٠ نمؤيال نأ طرشي ءاشت نم بقاعتو« ناميالا لع قبيو.فلكملا كلذ: نمي نأ ظرتتب

 ءاشت نم كلبت :نيدقتلاو : كالهالا لالضالاب دارملانوكيي نأ ::ىناثلاو.. هيلع ريصنال نكل نمآ

 نم ةياده ىف ببسلاك ناحتمالا اذه ناك امل هنأ : ثلاثلاو . ءامشت نمع اهفرصتو ةفجرلا هذهب

 . هيلا افاضي نأ زاج ؛« لض نم لالضو . ىدتها

 ؛ هانركذام داره ان وكي نأ بحبي هنأىلع ةلاد ةيلقعلا لئالدلاو  ةعستم تاليوأتلاهذه نأ ملعاو

 دحأ ىف اهريثأت مجرتي ال رفكلاو نامالل ةحلاصلا ةردقلا نأ : لوآلا :هوجو نم اهرئ رقتو

 هللا وه ةيعادلا كلت قلاخو « ةحجرم ةيعاد لجل الإ ء رخآلا فرطلا ىف اهريثأت ىلع نيفرطلا

 هللا نم ةيادهلا نأ تيث تامدقملا هذه تتبث اذاو لعفلا بحي ةيعادلا كلت لوصح دنعو ؛ ىلاعت

 11و: نامالا الإ: ديرب ال ءالقعلا نم اذهحلا نأ قاكاا أ لالكتتلام ؟لالضالا ذأ

 7 مل ثيحو : اقحم انمؤم دحاو لكن وكي نأ بجول هدصقو هرايتخاب رمآلا ناكولف ؛ قدصلاو
 ديحلا ل غن ةرذلاَو ةيادخلا لوصح ناك هنا 4 كلن راس نكت نانا

 لكنا نيداقعالا أ" لع نأ عنتما « لطابلا داقتعالا نع قحلا داقتعالا هدنع زيمتي ملاف

 املاع هنوك ىضتقي «لطابلا وه رخآلا نأو قملا وه داقتعالا اذه نأب هيلع نكل «نيوكتلاو

 كلذ نوكب ةطورشم داقتعالا ليصحت ىلع ةردقلا 0 نأ مزليف ؛ هيلع وه ام الوأ دقتعملا كلذب

 نأ عنتمي هنأ تبثف «لاحم هنأو هسفنب اطورشم ءىثلا نوك ىضتقي كلذو : الصاح قملا داقتعالا



 ةي آلا «أنم ءاهفساأ لعفاسمب انيكلهتأ ىلاعتدلوق 0 ١

 5 لجعلا ةدابع ىلع مهمادقإ ببسب تاصح امنإ ةفجرلا هذه ةأالع (انم ءاهفلا لعف

 ىسوه.رخ هنأ ةيؤرلاو مالكلا تاقبم ىف ركذ ىلاعت هللا نأ : ثلاثلا . ةيؤرلا بلط ىلع مهمادقإ

 موقلا نأ ركذ ىلاعت هللا ناف « ةءآلا هذه ىف روكذملا تاقيملا امأو « اكد لبجلا لعج هنأو اًمعص

 وهو « ةفجرلا هتذخأ لاقي فيكو « ةفجرلا هتذخأ مالسلا هيلعىموم نأركذي ملو ؛ ةفجرلا مهتذخأ

 ماكحألا هذهب نيتي ان يذهنم دحاو 300 ؟ ىايإو لبق نممهتكلهأ تئشول لاق ىذلا

 بلطو مالكملا تاقيم وه تاقيملا اذه نأب نولئاقل جتحاو . رخآلا ريغ امهدحأ نأ نظ ديفي

 نأ ىلع ةيآلا هذه تلدف (انتاة مل ىسوم ءاج املو) 5 هيدا ىف لاق لاكي هلإ اولاق ناب هيو

 الجر نيعبس هموق ىسوم راتخاو) ةيآلا هذه ىف لاق ايلف  تاقيملا كلذ, صوصخم تاقيملا ظفا

 تلاثلا كلذ نع ع تافلا اذ دارا نوكيينأ جو (انتاقنمل

 اليا !.ةلا وش ى ةررك دملا هر ىلا نإ كشالر .: بيع للدلا اذه نأ: هباوج و

 . ملعأ هللاو . ى 21

 ىسوم نإ : لاق هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع ىورام ت تاقملا اذه ريسفت ىف 4 « ثلاثلا هجولاو)

 هيلع ىسوم عجر املف « ىلاعت هللا هافوتف نوره مانق « لبج حفس ىلإ الطنا مالبلا ار

 هايحاف نوره ىلإ اوههذو الجر نيعبس هموق ىسوم راتخاف « نوره لتق ىذلاوه هنإ اولاق مالسلا
 : لعأ هللاو . بابلا اذه ىف ليقام ةلج اذهف ؛ كلانه ةفجرلا مهتذخأف  دحأ ىنلتقام لاقو ىلاعت هللا

 : ىدسلا لاق . توملا تبجوأ ةفجر اهنإ : ليقف ةفجرلا كلت ىف اوفلتخا (ةسماخلا ةلأسملا)

 ؟ دحاو مهنم ىعم قبب لو مهرايخ تكلاهأ دقو ليئارسإ ىبب ىلإ عجرأ فيك براي ىسوم لاق

 هلو ىعق  ىلاعت هللا مهايحأف © للا دا د أ لع ررمأل فكاو ليئارشإ يبا لوثأ اذا

 نيعبسلا لعل يئارسإ ونب همهتينأ فاخمالسلا هيلع ىسوم نأ (ىايإو لبق نم مهتكءاهأ تتش ول)

 ناكف « تاقيملل انجورخ لبق انتكلهأ تش ول : هبرل لاقف ؛ اوتام مهنأ اوقدصي ملو مهلا داع اذأ

 .ىومبتي الو كلذ نونياعي ليئارسإ ونب

 ةبيهملا ةلاخلا كلت اوأر امل موقلا نكلو ءاتوم تناك ام ةفجرلا كلت نأ 4« ىناثلا لوقلاو

 كلع ىنوم فاخف مهروهظ مصقنت و ؛ مهاصافم مهنم نيبثت تداك ىتح اوفجرو ةدعرأ | مهتذخأ

 . ةفجرلا كلت مهنع هللا فشكف اعدو ىكب كلذ دنعف  توملا مالسلا

 هيلع رع نظري نإ نركال هنإ : معلا لهأ لاف (انم ءاهفسلا لعف امب انكل.تأ )) هلوق امأ

 هنأ : لولا : ناثحب هيفو « ةيآلا ليوأت بجيف : ,هريغ بونذب اموق كليي ىلاعت هللا نأ مالسلا



 /١ ةيآلا انت اقبل الجر نيعبس هموُق ىسوم راتخاو» ىلاعتهلوق

 نمراخ نإ لادا ران ا ملا 0 3 و بلاكدعقف « جرخ 0

 2 31 < مهايث اورهطيو .اورهطتوا وهوصل َْن أ مهرمأف ع 0 مثراتخاف ة ةرشع ناسقلا

 . تاقيملا ىلإ مب

 هيف ىموم ىلاعت هللا ملك ىذلا تاقيملا ىلإ جورخلل وه له رايتخالا اذه (ةعبارلا ةلأسا ا))

 : نيرسفللل لاوقأ هيف ؟ رخآ عضوم ىلإ جورخلل وه وأ ةيؤرلا هللا نم ىموم لأسو

 نيعسلا ءال وم 2 مالسلا هيلع هنإ : اولاق ةيؤرلاو مالكلا تاقيمل هنإ «لوآلا لوقلا)

 اندو هلك لبجلاب ل ل أ ىح 3 ماعلا ند دوم هيلع عفو للا" نها ىو 5 (كلف (٠ ءاندرّوط كل

 ,ادجساأوءقو ماعلا اوعدك ا ذإ ا أوندف اوندا : موقلل لاقو « هيف لخدو . مالسلا هيلع ىموم

 اولطف هيلإ اولقأف مالا فشكتا مث . لعسفت الو لعفا هأ 0 ىموم ملكي وهو هوعمسف

 ةفجرلا نم د أرماىه ىهو (ةقعاصلا مهتذخأف ة هر4ح هللأ ىرت 0 كإ نهؤن اقل ىسومأي اولاق)و ةيؤرلا

 امبانكلهتأىايإو لبقنم مهتكلهأ تئشول بر) مالسلا هيلعىموملاقف « ةيآلا هذه ىف ةروكذملا

 (ةرهج هللا انرأ) موق هنم دارملاف (انم ءاهفسلا لعف

 لعو 0 5 و لا بلطو مالكلا ت اقملر ءاغم تاقيم تاقيملا اذه نم دارملا نأ ىناثلا لوقلاو )

 لجعلا اودبعام اونأاك نإو نيعبسلا ءالٌوه نأ : : امدح : هوجو ىلع هيف اوفلتخا دقف لوقلا اذه

 ةدابع نعىبنلا ىف اوغلابام مهنأ : اهيناثو . لجعلا ةدابعب مهلاذتشا دنع لجعلا ةدبع اوقرافام مهئأ الإ

 ادحأ هطعت ملام انطعأ اولاقو مهبر اوعد اوبوتيل تاقييملا ىلإ اوجرخ امل مهنأ : اهثلاثو . لجعلا

 نولئاقلا جتحاو : ةفجرلاممتذخأف مالكلا كلذ ميلع ىلاعت هللا ركتاف ٠ يا ه.طعتال و ءانلبق

 ةيؤرلا بلطو مالكلا تاّقيم ةصق ركذ ىلاعت هنأ : لوألا : 0 مههذم ةمص ىلع لوقلا اذهب

 ةصقلا هذه نوكت نأ ىضتقي لاخلا رهاظو ٠ ةصقلا هذهب اهعبتأ مث لجعلا ةصق ركذب اهعبتأ م

 ىلوألا ةصقلا ىف مالكلا ةمتتىلإ . ادوع اذه نوكي نأن كمي 36 ىتلا ةمدقتملا ةصقلل ةرياغم

 دعب ابهنم لامتتنالا مث . دحاو عضو. ىف ةدحاولا ةصق' ىف مالكلا مامتإ ةحاصفلاب قالا نأ الإ

 دعب اهنم لاقتنالا مث , ىرخأ ةصق ىلإ اهنم لاقتنالا مث . ةصقلا ضمب ركذامامأف « اهريغىلإ اهمامت

 ىلوألاو . بارطضالاو طبخلا نم اعون بجوي هناف « ىلو ألا ةصقلا ىف مالكلا ةيقب ىلإ اهمامت

 مهنأ الإ . ركتم كانهرمظي مل ةيؤراابلطو مالكلا تايم ىف نأ : ىتاثلا . هنع ىلاعت هللا مالك ن وص

 ل وهلا كلذ بدسب تلصح امتإ ةيآلا هذه ىف ةروكذملا ةفجرلا تناكولف (ةرهج هللا:انرأ اولاق)

 ام انكلمتأ) لاق لب كل. اك ىسوه لقي ل انلف 5 انم ءاهفنسلا هلؤقي انج اتكلم : َلاَعَي نأ بجول

 ه5 كه 2



 هيلا اما 1 ار نس لولا سوت راد أوو لات هلاوق ١

 لعفلل ةحلاص ةيلصألا اهتمالس بسحب ةميلسلا ءاضعألا نأ : لوقن نأ هيف مالكلاقيقحتو . طفلا

 دحال ًاردصمريصي نأ عنتما ءاوتسالا اذهىلع قبي ماد امو ؛هدضلو لعفلل ةماصو ؛ كرتلاو

 هل نأ. ناسنالا مكحاذاف ؛ لا وهو « حجرم ريغ نم نكمملا ناحجر مزل الإو « ىتاثلا نودنيبناجلا

 اذهلوصح دنعف . هدضنم هلريخ بناجلا كلذ نأب مح دقف , احجار ًاحالصو ًادئاز ًاعفن لعفلا ف

 فرطلا نم ًاريخفرطلا كلذ نوكب مكحلا الولف , كرتلا ىلع احجار لعفلا ريصي بلقلا ف داقتعالا

 كلل لركي هكح لع افوقوم ناوركلا نع لعفلا رودص ناك انلف العاف ريض نأ عنتما رخآلا

 . ملعأ هللاو . ًايرايتخا العفىناويحلا لعفلا ىمم مرجال ء هكرتنم ًاريخ لعفلا

 سيل كلذ نأ ملعي هنأ عم لبج قهاش نم هسفن ىري دقو هسفن لقي دق ناسنالا نإ : ليق ناف

 ”اراورشلا نم ل تاريخا نم

 نع صلختي لتقلا كلذ ببسب هنأ دقتعا اذإ الإ هسفن لتق ىلع مدقبال ناسنالا نإ : لوقنف

 ىلعو . ارشال ًاريخنوكب مظعألا ررضلاىلإ ةبسنلاب لهسألا ررضلاو « لتقلا كلذ نممظعأ ررض

 : ملعأ هللاو . لئاز لاؤسلاف ريدقتلا اذه

 «نم» ةملكت فذخ .نيعبس هموقنمىموم راتخاو هانعم : نييوحنلا ةعامجلاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 لوق !ردفنار 4 اديز لاجرلاترثتخاو ١ لاحرلا .رهترتخا ٍح لاقي 2 بصنقلعفلا [ىصوو

 عزاعزلاحايرلا بهاذإ ا هاش 06 را[ ايدل امد :٠ ىدزرفلا

 مث «دحاو فرح ىناثلا ل وعفملا ىلإ ىدعتي املاعف آلا نمنأب ابلا اذه ىف لصالاو ىلعوبأ لاق

 : رعاشلا لاق ىنذ هللارفغتسأو ىنذ نم هللا رفغتسأ كلوقو ًاديز لاجرلا ترتخا لاقيف عسقي مث

 2 هدا هللا رع ا تسل 6 هللأ ا

 : رعاشلا لاق ريخلا ًاديز ترمأو ريخلاب ًاديز ترمأ لاقيو

 : ملعأ هللاو هبب ترمأ ام لعفاف ريخلا كترمأ

 هموقب دارأو انتاقيمل هموق ىسوم راتخاو :ريدقتلا فتوكي نأ وهو رخآ هجو هيف ىدنعو

 ىلعو ناري فطع (الجر نيعبس) هلوقو مهنم دوصقملاوهام ىلع سنجلا مسال ًاقالطإ مهنم نيربتعملا

 .٠ تافلكتلا نم هورك ذامىلإ ةجاح الف هجولا اذه

 طبس لك نم ًأطبس رشع ىنثا هموق نم راتخا مالسلا هيلع ىموم نأ اوركذ (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 رجأ لثمكنمدعق نمل نإ لاقف ءاورجاشتف نالجر مكنم فلختيللاقف «نيعبسو نينثا اوراصف « ةتسب



 ١ ةيألا ءانتاقيمل الجر نيعبس هموق ىسوم راتخاو» ىلاعُت هلوف
 00 د ا عدلا ةزج ل1 هد مع انياس عه 0-7

 57 لآ 0 د اطلق 0 الجر نيعبس هموق ىسوم راتخاو

 9 سال هك سا هل د هادا ا سعد 6 هع ح6 ا

 | ىهذإ كلا فاول لك احح اهنأ ىايإو لبق نم مهتكلهأ تش ول

 د 6 حما حا سدح 0  مادسصإ ساونا احا 2 2 276

 ا 1 اق نم ىدهتو ادت ماب لضُت كد

 هلم ره

 «١هعرر نيف

 نيعبرأ ماصف ترسكت حا حاولالا مالسلا هيلع ىسوم ىلا امل : سابع ننالاف . ىاثلا تاتكلا لإ

 خسن امفو ىأ 0 ىفو) هلوق اذه ىلعف  ىلو آلا ىفام نيع اهيفو حاولالا ىلاعت هللا داعأف ءاموي

 تناك اهنأ كشالو . اهاقلأام دعب اهنادعأب ىسوم اهذخأو رمكتت مل حاولألا نإ اناق نإ امأو . اهنم

 (ىده) ىأ (ةمحروىده) هلوقوريدقتلا اذهىلع اخسن نوكت اضيأ ىهف ظوفحما حوالا نم ةيوتكم

 . مهر نم نيفئاذادبرب (نوبهري مهرل مث نيذلل) باذعلانم (ةمحرو) ةلالضلا نم

 (ممرل) هلوق ىف ماللا ىف ةدئافلا اف مهر نوبهري نيذلل ريدقتلا : ليق ناف

 ؛ةيوقتلل ماللا تلخدف افعض هبسكي هلوعفم نع لعفلا ريخأت نأ : لوالا : هوجو هيف انلق

 ءايرال نوبهرب مهمر لجأل مث نيذلل : ىنعملاو لجالامال اهنأ : ىناثلا (نوربعتايؤرلل) هلوق هريظنو
 قاحازق كلوقك ادهم لقا ناك نإ *:لوكتملا وطاف ردك, دفامنأقلاغلا "ل

 عضوم ىفو (ىري هللا نأب لعت لأ ) نآرقلا فو ؛ هديب قلأو هدي قلأو ؛ ةروسلا تأرقو ةروسلا

 انركذ دقو (كل فدر) هلوقك ديك أتو ةلص ماللا (مهبرل) هلوق اذه ىلعف (هللا نأ نوملعيو) رخآ

 (مكنيد عبت نمل الإ اونمؤتالو) هلوق ىف اذه لثم

 تُئش ول بر لاق ةفجرلا مهتذ_أ ايلف انتاقيلل الجر نيعبس هموق ىسوم راتخاو ]ل ىلاعت هلوق

 ىدلبتوءاغت نم ام لضت كتدالز# عوز ا( ا فلل قنا" انما انكتلمأ تاير لذ نم مبتكلهأ

 4« نيرفاغلا ريخ تثأر انمرأ ؤءانل رام علو (كن كاش نع

 ::ا]ت اسقف ةيآلا ةذه ف

 «هرايخو هريخذخأ اذإ ءىشلاراتخ! : لاقي ريخلا ظفلنم لاعتفا :رايتخالا (ىوألا ةلأسملا)

 ىوتسا ببسلا اذهلو ؛ عابو لاق وحن افلأ تبلق ةحتف اهلبقو ءايلا تكرحت املف «ريتخا : راتخا لصأو

 . ىف ايوتساف افلأ امهيف ءايلا تبلقف ريتخمو ريتخم لضالاو « راتخم ءامهف ليقف لؤعفملاو لعافاا ظفل



 كيو ا ل كل واو قاع هلوق ١

 ةدفاحيم عر 272 هل ه-أ هي سس لك

 ةمحر و ىده مخل فو نتذا 7 املا 0 02 0 1

 دم 1 ه2 6 هزاع مرت ل يب ان

 نبدا كالا مهيرلم نيذلل

 نذل ةمحرو ىده اهتخسذ ىفو حاولألا ذخأ بضغلا ىموم نع تكس ملول ىلاعت هلوق

 (نوبهري مهرا م
 دنع هنم نراك ام ةيآلا هذه ىف نيب بضغلا عم هنم ناك اه انل نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 .كضقلا فكل

 لئاسم ةيآلا ىفو

 :لاوقأ:(بضخلا ىلوم نع تكس) ةلؤق ىف (ىلوألا ةلأسملا)

 ىلع هيوقي ناك بضغلا نأاك ةراعتسالا نوناق ىلع جرخ مالكلا اذه نأ «لوآلا لوقلا)

 لاز املف , كيلا كيخأ سأرب ذمخو حاولالا قلأو ءاذكو اذك كموقل لق : هل لوةيو لعفام

 121 رابح كدمنلا

 ؛ اولاق م" بلقو بضغلا نع ىسوم تكس : ىنعملا نأ « ةمركع لوق وهو 4(ىناثلا لوقااو إل

 .اةواكذلملا فطار: كلخدأ!:"ايعللو هيلا ىف: ةؤسلقلا كلحذأ

 ىموم ..رعتكس) زاج اذه ىللعو ؛ ورم لاب دارألا (ثلاثلا لوقلا)

 كلذو « مالكلا نع هاف دس هانعف تمص امأو « نكس ىنعم (تكس) نال تح زوحيالو (بضغلا

 : بضغلا َُف زوحبال

 هنم عقي مل نوره هاخأ نأ فرع امل مالسلا هيلع هنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ 4ةيناثلا ةلأسملا)
 ىلرفغا بر) هيف لاق ىذلا تقولا وهو . هبضغ نكس كلذ دنعف . هرذع ةح هل رهظو ريصقت

 هبضغ تارامأ نم مدقتاه لوأ كلذ نآل , هبضغ لاوز ىلع كلذب اهبنم هيخال اعد اكو (ىخالو

 . هبضغ نوكسل ةمالعلاك نيلعفلا كنيذ دض لعل ؛ نيماللا م هلعفام ىلع

 قلأو) ىلاعت هلوق ىف ةروكذملا حاولألا هنم دارملا (حاولألا ذخأ) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 عابسأ ةتس نأ نم لبق ىذلا نأو : لطبي ملورسكتي مل اهنم ايش نأ ىلع لد, اذه رهاظو (حاولألا

 ليوحتلاو لقنلانعةرابع . خسنلا (اهتخسن ىفو) هلوةو كلذك مالا سيل ءامساا ىلإ تعفر ةاروتلا

 لصالايفام تاقن كنك 0 كلذ تخسن تاق.فرح دعب افرح باتك نع اباتك تدتك اذا



 ١س ةيالا «اونمآو اهدعب نم اوبات مث تائيسلا اولمع نيذلاو» ىلاعتهلوق

 (ايندلا ةايحلا ىف ةلذو مهبر نم بضغ مهنانيس) هنأ مهقح ىف لاقي نأ نكمي فيكف مهلع

 بضخلا كلذ شفتو ( هرحالا قال اندلا ىلضح اعز تصخلا كلذ كأ 22 1

 . اولذف اولض دق مهنأ وه (ايندلا ةايحلاىف ةلذو) هلوقب دارملاو « مهسفنأ ل تقب مثلمأىلاعت هللا نأ وه

 ؟ ايندلا مكح ىلع اذه لمحبي فيكف « لابقتسالل (مهانيس) هلوق ىف نيسلا : اولاق ناف

 هموق ناتتفاب هربخأ نيح مالسلا هيلع ىسوم هب ىلاعت هللا ربخأ امع ةياكح مالكلا اذه : انلق

 ناكف . ايندلا ةايحلا ىف ةلذو مهبر نم بضغ ملانيس هنأ تقولا كلذ ىف هربخأف « لجعلا ممذاختاو

 . رابتعالا اذه نم ليوأتلا اذه مصف « ةلذلا ىفو لتقلا ىف مبعوقو ىلع اقباس مالكلا اذه

 هللا ىلص ىنلا نمز ىف اوناك نيذلا مجؤانبأ لجعلا اوذختا نيذلاب دارملا نأ «ىاثلا قيرطلاو إل

 ناهجو ةيالا ف : ريدقتلا اذهىلعو ؛ ملسو هيلع

 . بقانملا ىف كلذ لعفت ام ءابآلا لاعفأ حئابقب ءانبالا ريعت برعلا نأ (لوالا هجولاإ)

 دوهملا فصو انهه اذكف « مهئابآ نمىضم نمكلذ لعف امتإو ءاذكو اذك متلعف : ءاتتال وأ عي

 مكح مث ؛كلذ اولعف مهابآ ناك نإو « لجعلا ذاختاب ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نمز ىف اوناك نيذلا

 تب رض) مهتفص ىف ىلاعت لاقاأك (ايندلا ةايحلا ف ةلذو )ةرخالا ف(مهبر نمبضغ مهلانيس) هنأب مهيلع
 (ةنكسملاو ةلذلا مهيلع

 مهانيس) كلذ اورشاب نيذلا ىأ (لجعلا اوذختا نيذلا نإ) ريدقتلا نوكي نأ (ىناثلا هجولاو إل

 . هيلع مالكلا ةلالدب فاضملا فذح مث . مهدالوأ كاتس نأمل

 هللا بضغ هؤازجل هللا نيد ىف رتفم لك نأ ىنعملاف (نيرتفملا ىرحجن كلذكوإ ىلاعت هلوق امأ

 : ةيآلا هذه أرق مث «ةلذ هسأر قوف دحبو الإ عدتبم نمام : سنأ نب كلام لاق . ايندلا ىف ةلذلاو

 . هللا نيد ىف رتفم عدتبملا نآل كلذو

 لمع نم نأ ديفي اذهف (اونمآو اهدعب نم اوبات مث تائيسلا اولمع نيذلاو ال ىلاعت هلوق امأ
 . كلذ دعب نمؤي مث ؛ابنع عجريوالوأ اهكرتي نأب كلذو ء الوأ اهنع بوتي نأو دب الف تائيسلا

 ةيآلا هذهو ب روفغل اهدعب نم كبر نإ) هريغ هلإال هنأب قدصيو « ىلاعت هللاب نمؤي ايناثو

 اوامع نيذلاو) هلوق .نأل «,نارفغلا بجوت اهنم ةبوتلا نأ ىف ةكرتشم اهرسأب تائيسلا نأ. لع لدت

 ند اذهو ء هل اهرفخي هللا ناف بات مث تائيسلا عيمجي ىتأ نم نأ : ريدقتلاو . لكلا لوانتي (تائيسلا

 : ملعأ هللاو «نيبنذملل حرفلاو ةراشبلا ديفيام مظعأ



 آلا «مهمر نم بضغ مهلانيس لجعلا اوذختا نيذلا نإ » ىلاعت هلوق 17 2

 دل ملا اك 2 1 ١

 انندلا ةأيحلا ىف ةلذو مهر نم بضع مهانيس لجعلا | نيا َنِ

 ت7 هدم 6

 امرا 1 مث * تآئيسلا اولمع َنيدلاَو 101 َنيرفمْلا ىرَج َكلَذكَو

 مى ده مخل | م سس | اضأ هس

 «<«١ه؟» ميحر 5 وفغل ام 6 55 نإ 1 1

 رسكلا قيو فذحل اىلع ءادنلا ىنبم نآل ةفاضالا ءا,ف ذك ىبأ ريدقت ىلع هلثم هط ىفو ؛ ميلا 1

 : نالوق هيفو , نيتروسلا ىف مهلا حتفب نوقابلاو (دابعاي) هلوقك :ةفاضالا ىلع لديل ميلا ىلع

 دحاو مسا ةلزنمب راصف نيفرحلا نيذه باحطصا ةرثكل ىنبو ادحاو امسا العج امهنأ : 1

 هاو . ةفاضالا ءاب نم ةلدملا فلالا فذ لع هنأ : امهناثوا .ارثعةسمخو تومرضح وح

 : عاملا لاق كاعأ ىلا

 ىعجماو ىولت ال انع ةنبا أي

 ىب تمشت الف ؛ ىنولتقب اوداكو ىالد ىلإ اوتفتلي مل 35 «ىوفعضتسا موقلا نإ ) هلوقو

 اكيرش ىناعجتالىأ لجعلا اودبع نيذلا « نيملاظلا مولا عم ىنلعجت الو لجعلا باحصأ ىنعي ءادعألا

 تمدقأايف ىأ (ىلرفغا بر) : مالسلا هيلع ىسوم لاق اذه دنعف ؛ مبلعف ىلع مل كتب وع ىف مهل

 كت>رفانلخدأو) لجعلا ةديعىلع ميظعلا ديدشتلا هكرت ىف ( اللوز: اة د1 او ل سذلا انه نما هلع

 (نيمحارلا محرأ تنأو

 : لعأ هللاو . هط ةروس ىف روكذم ةصقلا هذه ىف تاباوجلاو تالاؤسلا هذه مامت نأ ملعاو

 كلذكو ايندلا ةايحلا ىف ةلذو مهر نم بضغ مهلانيس لجعلا اوذغتا نيذلا نإ ىلاعت هلوق

 (مبحر روفغل اهدعب نم كبر نإ اونمآو اهدعب نم اوبات مث تائيساا اولمع نيذلاو نيرتفملا ىزجت

 . لجعلا دبع نم لاح حرش ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ معا

 ادوبعمواملإ لجعلا اوذختا : ريدقتلاو . فوذحم ذاختالا_ ىلوعفم نم ىناثلا لوعفملا نأ ملعاو
 (ىموم هلإو مكهلإ اذه اولاقفراوخ هل ادسج الجي مع رخأف) ىلاعت هلوق فوذحلا اذه ىلع لديو

 ةدابع اورشاب نيذلا مث لجعلا اوذختا نيذلاب دارملا نأ : لوألا : ناقيرط ةيالا هذهىف نيرمدفمللو
 كئلوأ نأوهو ؛لاؤس هيفف ريدقتلا اذه ىلعو (مبرنم بضغ لان يس) مهيف لاقنيذلا مو « لجعلا
 هللا بات اذإو « بنذلا كلذ نع ةبوتلا ضرعم ىف مهسفنأ اولتق مهنأ ببسب مهيلع هللا بات ما وقأالا



 ١“ ةيآلا «هيلإ هرحي هيخأ سأرب ذخأو حاولالا قلأو هىلاعت هلوق

 . ىدحاولا هلاقا|ذكه . ؛هتاقوأ لوأ ىف .ىثلا لمع اهانعم نآل , ةفومذمريعإةعار لاو

 (ىضرتل بر كيلإ تاجيو) مالسلا هيلعىموملاق ملف ؛ ةمومذم ةلجعلا تناكول : 00 ان

 مكبر دعو : نسحلا لاقو ؟ هل اوربصت ملف مكبر داعيم ىنعي (مبر ىمأ منلعأ) ىنعملا سابع نبا لاق
 كام دعف هلل نيلثلا ضأر لع تأ ١ امل هنأ اوردق مهنآل كلذو ٠ 0 نم مدعو ىذلا

 . كبر أ تأ نأ لبق لجعلا ةدابعب متلجيأ : ىلكلا لاقو ؟ مكبر طخس ملأ ديري ءاطع لاقو

 : نارمأ وهو : هل ابجوم بضغلا كلذ ناكام هدعب ركذ نابضغ عجر ىسوم نأ ىلاعت ركذ املو

 مث . هزجاعم رظعأ حاولالا كلت تناكاملو ؛ ةاروتلا اهف ىتاا ديري (حاولألاقلأو)لاق هنأ : لوالا
 :تمفلا كو 0 لمعلا اذهلثم ىلع مدقيال ءرملا نآلءبضغلا ةدش ىلع كلذ لد اهاقلأ هنا

 ابعابسأ ةتس اهنم عفرف ء ترسكت حاولألا قلأ الف , عابسأ ةعبس تناكةاروتلا فري مدباملا

 هيلع هللا لصىنلا نعو ؛ ةمحرلاو ىدهلاَقب ايفو ؛ ءىثث لك ليصفت عفراهيف ناكو . دحاو عبس قبو

 فارع هماوع هيفي لاعت هلأ هويحأ ذهل ةقئاعملاك كنا نذل رع الكل محريدلاق هنا ملسو هيلع

 مهذب ىف امب كشمتم كلذ ىلع هنأو قح هب هريخأ ام نا

 اذهف . ترسكت تيحب اهاقلأ هنأ امأف حاولآلا قاأ هنأ الإ نآرقلا ف سيل : لوقي نأ لئاقلو

 . مالسلا مهيلع ءايبناللاب قيلي ال هلثمو ؛ هللا باتك ىلع ةميظع ةءارجل هنأو نآرقلا ىف سيل

 . بضغلا كلذ نع ةدلوتملا رومألا نم (ىناثلا سالاوإل

 حدقي نمل لاوس عضوملا اذه ىفو (هيلا هرحي هيخأ سأرب ذخأو حاولألا لأول ىلاعت هلوق

 نونءاطلاف ةلمابو ؛ حيحصلا باوجلا مم هط ةروس ىف هانركذ مالسلا مهلع ءاينآلا ةمصع ىف

 نوتكملاو "لو اههتسالااو اةناهالا لسا لكلا 2 1 نولوةي ءاببنالا ةمصع ىف

 ةعقاولا كلت ةفك هنم:تفشكتسإ وراسل شف عل[ هيعلأ لس أرنا ةنإ الاف ايل

 ىوفعضتسا موقلا نإ 3 9 لاق اذاسلف : ليق ناف

 هيلع ىسوم نأ ليئارسإ ىب لاهج موتي نأ فاخ مالساا هيلع نوره نأ هنع باوجلا ؛انلق
 امو ىتوفعضتسا موقلا نإ مأ نبا هل لاقف . لجعلا ةدبع ىلع نابضغ هنأ م هيلع نابضغ السلا

 , لمعلا اذه نع مهب مهعنمأ ام عنا نم ىعم نكي ملو مهتيمن دقو : لجعلا ةدابع كت ىف ىنوعاطأ

 ىلع ىب هلعفت ىذلا لعفلا اذه ن هو موقلا ناف كؤادعأ مهف هب ىنادعأ تمشت ام ىب لغفت الف

 . مارك الا ىلع ال ةناهالا

 (مأنبا) مصاع نعركيوبأو يتاسكلاو ةزمحو رماعنبا أرقهنأ ملعاف (مأ ن نباإ) ىلاعت هلوق امأو



 ةيآلا «ميريرمأ -ا.عأ ىدعل نم قا هب لاقد 0 0

 ةدهاشمو عوجرلا دنع نوكي نأ زاوجل كلذ ها رحب ةدابع ىف لبق نم مهربخ فرع

 0 كلذ فرع مهلع هموجت دنع هنإ : موق لاقف هيف أوفلتخا ببسلا اذهلف ؛ كاذكا د ملاوخأ

 ىلاعت هلوق نأ : لوالا : هوجو هيلع لديو : برقأ اذهو « لبق نم كلذب افراع ناكلب : -موبأ

 رهارأ ٠ انسأ نإ شع نك اعجاز ناكاهلا+ هنأ لغ لدي (افسأ .نابضغ هموق.ل] ىسوم عجر املو)

 ناك مهيلإ هلوصو لبق مالسلا هيلع هنا ىلع اذه لدف ٠ مهلإ هلوصو لبق هموق ىلإ اعجءار ناك اسمنإ

 . تاقيملا ىف ةعقاولا كلت عوقوب هربخأ هنأ هط ةروس ىف ركذ ىلاعت هنأ :ىتاثلا . ةلاحلا هذهب املاع

 لوق وهو« بضغلا ديدشلا فسالا نأ : لوألا : نالوق فسآلا ىف (ةييناثثا ةلأملا)

 (مهنم انمقتتا انوفسآ املف) هلوقب اوجتحاو . جاجزلارايتخاو سابع نبا نع ؛ ءاطعو ءادردلا ىنأ

 :,نيردلا اوه ف سألا نإ1:.ىدلاو نسحلاو سابع نبا لوق اك رودرا تاقارؤ م اويضغأ ىأ

 ” يدل !االاق .رو رح يل ميسأ لح رب يان نإ .: تلاع اهنأ اهنعاهشلا] يضر ةضث اع تدم ىفو

 كنوذوه نم'ةركتام كءاج اذاق:«تضغلانمنزخلاو نزهلانمتضغلا نآل : نانراقتم نالوقلاو

 ان كال 3 كاكا اكرذاه ىدخ] قيسنف كوخ كقوق وله نم كءاج اذإ و «كيضغ

 * دقو . مهتتفىلاعت هللا نآل ءانيزحافسأ « لجعلا مهتدابع لجل هموق لع نابضغ ىسوم ناكاذه ىلعف
 (كدعب نه كموقانتف دق انإ) : هل لاق ىلاعت ناك

 باطلا ا ذهاز يدع مى افلح منك وىاقم متقامسُب هانعف ع نمىنومتفاخ مسني ل هلوقامأ

 مالساا هيلع نوره : مثو ؛ ليئارسإ ىنب هوجول وأ هعايشأ و ىرماساا نم لجعلا ةدبعل نوكي ام

 اراتناخ قت ئدملا نإوك لولا ريدقتلا لع او (/ىوق ف: قفلخا)' ةلوق.هيلغ لذي ةعم نوتماؤملاو

 ١ وعنم م ثيحىومتفلخامسنب ىنعملان وكي : ىناثااريدقتلا اذهىلعو « هللاةدابع ناكم لجعلا مث دبع 0

 الإ رءانيه را ءالاعتاهللا ريغ ةدابغ نم

 . مذلاب صوصخملاو , لعافلا نم «سئب» هيضتقيام نبأ (لوآلا لاؤسلاإب
 سب هريدقت فوذحم مذلاب: صوص#لاو (ىنومتفلخام) هلوق هرسفي رمضم لعافلا : باوجلاو

 : مقفالخ ىدعب نم اهنومتفلخ ةفالخ

 (قومتقلخ) هلوق دعب (ىدعب نم) هلوقل ىنعم ىأ (ىناثلا لاؤسلا)

 ضاللخإو هنع ءاكربشلا, قثو «لاعت هللا ذسيح وت نم  ىم متيأرام نيرا زم هانم - كتارشلاو

 اولاق نيح رقبلا ةدابعنم مهعنمأو ديحوتلا ىلع ليئارسسإ ىنب لمحأ تنك ام دعب نم وأ . هل ةدابعلا

 . نيفاختسملا ةريس اوريسي نأ ءافاخلا قح نمو (ةحلآ مهل ااهلإ انا لعجا)

 ةمومذم تراص كلذلو ؛هنقو لبق ءىثلاب مدقتلا ةلجعلا ىنعف «_كبر ىمأ متاجيأ)) هلوق امأو



 1 ةيآلا «افسأ نابضغ هموق ىلإ ىموم تعا ىلاعت هلو

 همم 4 0 “أ يسع اح

 نإ ءأ كا هل | أ س ارد 2 رول ا 5 م ملجأ
 #2 2 كي

 عم ه ىاعحت 1 اا هع يتلا مَ 20 ا قوفعضتسا مول

 تناو كتم راق الخد 0 5 َنيِماَظْلا 6 وَقلا
5 

 «لهزد نيمحارلا حر

 0 هنإلاقينأ 1 ا 0 0 ملل امل مهيديأ ىف طقس اواض دق مهنأ اوأر املو

 وه له هيلع مدقأ ىدلل لمعلا نأ ف 0 اص اذإ ناسنالا نال كلذو « 0 ميدقتلا اذه

 ًادساف أطخ وأ ًاباوص هنوك ملعي الام ىلع مادقالا نأ ثيح نم هيلع مدني دقف ؟ أطخ وأ باوص

 ناكمنأ يطل معلا لماكتي كلذ دعب مث « مدنلا لصحي ةلاحلا هذه روهظدنعف « زئاج ريغ الطاب وأ

 ىلاعت نيب مث . ريخأتلاو محدقتلا مازتلا ىلإ ةجاحال ريدقتلا اذه ىلع نأ تبثف الطابو ادسافو أطخ

 ىلاعت هلا ىلإ عاطقنالا اورهظأ الطاب ناكهولمعىنلا 3 ملعلا لوصحو مدنلا اذهروهظدنع مهنأ

 مدقأام ميظعب فرتعا نم مالك اذهو (نيرساخلا نم ننوكنل انل رفغيو انبر انمحري مل نئل اولاقت)ف

 نيرسالا نم مهنوكمهسفنأ ىلع اوقدص م“ , هترثع ةلاقإ ىف هبر ىلإ بغرو هنمردصام ىلعمدنو هيلع

 ”ىرقو  مهيلإمالسلا هيلعىسوم عوجردعب لصحامئإ رافغتسالاو مدنلا اذهو « مهل هتلارفغي ل نإ

 ءاوحو مدآ لاقاك نييئاتلا مالك اذهو « ءادنلا لعب صنلاب (انب رو) ءاتلاب (انلر فغتوانبر ا:حرت مل نثل)

 (انمحرتو انل رفغت مل ناو) مالسلا امهملع

 متلعَأ ىدعب نم ىنومتفلخ امسنب لاق ًافسأ نابضغ هموق ىلإ ىموم عجر املوإإ ىلاعت هلوق

 اوداكو قوفعضتسا موقلا نإ مأ نبا لاق هيلإ هرحي هيخأ سأرب ذخأو حاولآلا قلأو مكبر أ

 ىف انلخدأو ىخاللو ىلرفغا بر لاق نيملاظلا مولا عم ىناعحت الو ءادعاألا ىب تمشت الف ىتنولتقي

 «نيمحارلا محرأ تنأو كتمحر

 :' لئاشم هبآلا ق
 دق نوكي نأنمعنمبال (ًافسأن ابضغ هموقىلإ ىمومعجر املو) هلوقنأ ملعا (ىوألا ةلأملاإ)

 6١ رد



 ةيآلا «اولض دق مهنأ اوأرو مهيديأف طقس املو » ىلاعت هلوق /

 نم نأشنم نآل هدي ىف طقس مدن نمل لاقي امن : فاشكلا بحاص لاق (ىاثلا هجولاوإ

 . اهيف عقو دق هاف نآلءاهيف اطوقسم همدن ريصيف « امغ هدب ضعي نأ همدن دتشا

 طقس اولاق اذهلو « لفسأ ىلإ ىلعأ نم ءىثلا لوزن نعةرابع طوقسلا نأ ( ثلاثلاهجولاو)

 هيلع مدقي امإ وهف لمع ىلع مدقأ نف ,ةأرملا تطقسأو ءىش كدي نم طقس : لاقيو « رطملا

 كلذ نأ,هل ناباذاف . ةعفرو افرش هئروي لمعلا كلذ نأو ءباوصو ريخ لمعلا كلذ نأ هداقتعال

 اذهلف .تحت ىلإ قوف نه طقسو لفسألا ىلإ ىلعألا نم طحنا دق هنأاكف ادمساف الطاب ناك لمعلا

 نأ تيثف ء ضراألا ليع ةطقسلاب كلذ اوهبش  ةطقس هنم كلذ ناك : أطخأ اذإ لجرلل لاقي ببسلا

 يف ةدئافلا اف : لاقي نأ قب « نسحتسم زئاج مدنلا دنع ةلصاحلا ةلالا ىلع طوقسلا ظفل قالطا

 هناك مدانلاف « ظفحلاو طبضلاوذخالا لع ناسنالا ردقي اهب ىتلا ةلآلا ىه ديلا : لوقنف ؟ ديلا ركذ

 ثيحنم هسفن دي ىف طقس دق هن اكف « اهفالتب لغتشيو مدنلا هل لصح ابلجألل ىتلا ةلاخلا كراد-تي

 . ىفالتلاو كرادتلاب لغتشا مدنلا كلذ لوصح دعب نأ

 ىتخيام وهو طيقسلا نم ذوخأم اذه نأ : مهضعب نع ىدحاولا ىكح 4عبارلا هجولاوإل

 ضراألا تجلث جلثلا نم : لاقي ا" ضرالا تطقس هنم :لاقي . جلثلا هبش تاودغلاب ضرألا

 قدأب بوذي طيقسلاو . طيقسلا هدي ىف عقو ىأ هدي ىف طقس ىنعمو « جلثلا امءاصأ ىأ انجلو

 رسخ.نم لكل الثم اذه راصف طق ءىث ىلع هنم لصحي مل طيقسلا هدي ىف عقو نف « قبيالو ةرارح
 . هرمأ رخآ ةمادنلا تناكو : لئاط ىلع هيعس نم لصحي ملو هتبقاع ىف

 هرمأىف ريحتي هنال . هدي ىف طقس هل لاقي امنإ مدانلا : ءاملعلا ضعب لاق (سماخلا هجولاوإل

 طقاسلا كح ىف زجاعلاو . ديلا ىه مالا رثك أ ىف لامعألا ىف ةيلصألا ةلالاو هلامعأ نع رجعيو

 فرعلاىف لاقيو ماتلا زجعلا بسب لصح امنإ ديلاف طوقسلا نأ لع ىديالاب طوقسلان رق اسلف

 . هلجرو هدي تلض ؛ عنصي امل ىدتممال نم

 ةراتو هيلع ًادمتعم هدي ىلع هعضيو هسأر ”ىطأطينأ مدانلا ةداع نم نإ (سداسلا هجولاوإل

 طوقسم ديلا تناكف ههجو لع طقسل هدب تعزن ول ةئيهىلع ههجو نم رطشو « هنقذ تحن ابعضي

 متبلصالو) هلوقك « مه.ديأ ىلع طقس ىنعمب مه.ديأ ىف طقس هلوق نوكيو ايف طوقسلا نكمت اهيف
 : 9 هللاو . اهيلع ىأ (لخنلا عوذجيف

 لاق مهن و يعل ير مه: اكًانيببت مطالض اونرتدق ىأ «اولضدق مهنأ اوأرو) ىلاعت لاق مث

 لاقيلاعت هن أكف ةفرعملا دعب ناعطقي امنإ ريحتلاو مدنلا نآل ًامدقم رخؤملا نوكي نأ بحي ىضاقلا
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 هوب الإ لجعلا كلذ نوكداسف ىلع جتحا ةلاقملاو بهذملا اذه مهنع 0 ال ىلاعت هنأ ملعاو
 لجعلا اذه نأ ليلدلا اذه ريرقتو (نيملاظ اوناكو هوذختا البس مه.دهمالو بملكيال هنأ اوريملأ)

 ادامج امإ ناك كلذك ناك نم لكو ؛ دشرلاو باوصلا ىلإ ممدهم نأ هنكءالو ممملكي نأ هنكمال

 نوكيال نمنأ ىلع ةيآلاهذهمانب اصأ جمتحاو « ةيههالل حلصياال هناف نيريدقتلاٍلعو « ازجاع اناويح امإو

 الإ لصحب ال كلذو ؛ ىبلاو صمالا هل ىذلا وه هللا نآل الإ نكي : ليبسلا ىلإ ايداه الو املكتم

 لف ىهنلاو مالا نع زجاعلجعلاو ؛ ىهنلاو مالا هنم حصي مل اماكتم نوكيال نف ءاملكتم ناكاذإ

 قدصلا لإ يداه اوكي «نأ الإ رك طخ لآ 8 لرتةنالا هدكع هز لانو: لإ 5
 :املإ نوك ال نأ تجر عالم نكت ننتقل

 تابثإناكنافالإو : املإ ذختي نأ زوحي ؛ ىدهيو ملكت, نأ حصول هنا بجوي اذهف : لبق ناف

 . متركذ اهيف ةدئاف الف الإ ذختي نأ زوال هنأ ىف هيفنك كلذ

 همدع نم مزايف : ةيهلالالوصحل اطرش كلذ نوكي نأ دعبي ال : لوألا : نيهجو نم باوجلاو

 مهملكي نأ ىلع ردق نم لكنأ : ىناثلا . ةيحلالا لوصح هلوصح نم مزايال ناكنإو ةيهلالا مدع

 فصو ىلع نوردقي امتإ ؛ ةيادهلا ىلع نوردقيال قلخلاو « هلإ وهفرشلاو ريخلاىلإ مهب نأىلعو

 . ىلاعتو هناحبس هللا الإ هيلع رداق الف اهبصنو لئالدلا عضو ىلع امأف « ةيادهلا

 ةدابع نع اوضرعأ ثيح مهسفنأل نيملاظ اوناكىأ (نيملاظ اوناكو) هلوقب ةيآلا متخ هنا معاو

 . ملعأ هللاو . لجعلا ةدابعب اولغتشاو ىلاعت هللا

 انل رفغيو انبر انمحري مل نآل اولاق اولض دق مهنأ اوأرو مهيديأ ىف طقس املوإل ىلاعت هلوق

 «نيرساخلا نم ننوكنل

 لجعلا ةدابع ىلع مهمدن دتسشا هنا (مهيديأ ىف طقس) هلوق نم دارملا نا ىلع اوقفت مهنا ملعا
 . ةراعتسالا هذه تذسح هلجال ىذلا هجولا ىف اوفلتخاو

 ىف لصح لاقي ا مهبولق ىف ىأ؛مهديأ ىف مدنلا طقس هانعم : جاجزلا لاق «لوآلا هجولافإل

 هوركملا ىلع اوقلطأ مهنأالإ ؛ ديلا ف عقاولا هوركملا لوصح لاخلا نم ناك نإو ؛ هوركحم هيدي

 . انهه اذكف .ديلا ىف اعقاو هنوك سفنلاو بلقلا ىف عقاولا
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 تاللاؤس ةبآلا ظفل ىف قب . ىموم هلإو مبلإ لجعلا اذه نأ

 وه ذختملاو (ادسج الي مهلح نم هدعل نم ىسوم موق دعارز ليق لل اولا لاؤسلا)

 ش ؟ هدّدكإو ىرماسلا

 لاقي اك هرشاب مهنم الجر نآل؛ مهيلإ لعفلا بسن هللا نأ :لواألا : ناهجو هيف باوجلاو

 هذاختال نيديرم اوناك مهنأ : ىناثلاو ,دحاو لعافلاو لئاقلاو ء اذك اولعفو اذك اولاق مو

 . هيلعاوعمتجا مهم اكف ؛ هب نيضار

 ىلع مهيديأ ىف لصح امنإو٠ مل ىلحلا نكحي لو (مهلح نم) لاق ل «ىناشلا لاؤسلا))

 نيس

 مهلاكلم تراصو ؛ مهديأ ىف لاومآلا كلت تيقب نوعرف موق كلهأ امل ىلاعت هنأ : باوجلاو

 اوناك ةمعنو ميرك ماقموزونكو نويعو تانج نم اوكرت ؟) ىلاعت هلوق ليلدب مهك خل

 (نيرخآ اموق اهانثروأو كاذك نيهك اف اف

 مهضعب وأىموم موق لك مث لجعلا اودبع نيذلا ءالؤه (ثااثلا لاؤسلا)

 لاق . مومعلا ديفب (الحي مهيلح نم هدعب نم ىموم موق ذختاو) ىلاعت هلوق نأ : باوجلاو

 : : ناثلا و. ةبآلا هذهم ومع : 5 كيو“ : نيهجوب هيلعجتحاو . نوراهريغلجعلا اودع مهلك : ندا

 لل كلور ٠ اع لانا ا وهسفن صح لاق, (ىنأل ,لرفغاتر) ةصقاا هذهىمالسلا هيلع ىسوم لوق

 لاقو « كاذك سمالا ناك امل نامءالا ىلع اوقب ولو ءاعدلل الهأ ناكام اممل ارباغم ناك نم نأ ىلع
 موق ىف عقو اس رفكلا كلذ ناف هنامإ لع تبث نم ليئارسا ىنب ىف قب دق ناك لب : نورخأ

 (نولدعي هبو قحلاب نودهم ةمأ ىسوم موق نمو) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو « نيصوصخم

 ناك اي ابهذ قب وأ مهضعب هلاقام ىلع اهدو ام لاثعلا كلذ باقتا له 4 عبارلا لاؤسلا)

 ؟ كلذ لبق

 هلوق : لوآلا : نيهجوب محلوق ةم ىلع اوجتحا لوألا لامتحالا ىلإ نويهاذلا : باوجلاو

 قعزان نم مهنمو ؛ مدلاو محللا نم ن وكي ىذلا مسجلا مسن كا (راوخ هل ادسج الع) ىلاعت

 . كاذك نكي ملوأ مدلاو محللا ند ناكءاوس : فيثك مسج لكل مسا دسجلا لب لاقو كلذ

 : هنع بيجأو . ناويحلا ىف ىتأتي امنا كلذو « ًاراوخ هل تبثأ ىلا_عت هنأ «ةيناثلا ةجحلاو)

 : هنعاهللا ىضر ىلع أرقو هيلع راودلا ظفل قالطا دعبي 3 هشأر الل كاربطلا كاذانأب
 . بابلا اذه ىف ليق ام اذبف حاص اذإ رأج نم ؛ ةزمحلاو ميجلاب (راؤج)
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 . لالدتسالا طقسف . ءازج

 نم عنملا ىف كيو ىزحي هنآل ءازج ىعس امنإ ءازجلا نأب : باوجلا اذه نع انباصأ باجأو

 ايفاك باقعلا كلذ ناكب جاولا كرت درجم لع باقعلا بترت ناف هب رومأملا لع ثحلا فو« ىَبَلا

 ملعأ هللاو . ءازج هتيمستن م عانتمالا ىلإ ليبسال هنأ تبثف.ءازج ناكف كرتلا كلذ نع رجزلا ىف
 مهملكيال هنأ اوري ملأ راوخ هل ادسج الي مهيلح نم هدعب نم ىسوم موق ذختاو ل ىلاعت هلوق

 «نيملاظ اوناكو هوذختا اليبس مه.دهي الو

 : لئاسم اهيفو « لجعلا ىرءاسلا ذاختا ةصق ةيآلا هذه نم دارملا نأ معا

 . ىلدك عابتاللءايلاديدشتو ماللاو ءاح ار سكب (مهيلح) ىناسكلاو ةزمخأرق (ىلوآلا ةلأسملا))

 نم) مهضعب أرقو . ىدثو ىدثك ىلح عمج ءايلا ديدشتو ماللا رسكو ءاحلا ضب (مهلح) نوقابلاو
 . ةضفلاو بهذلا نه هب نسحتي ام مسا ىلحلاو « ديحوتلا ىلع (مهلح

 ىلحلا طبقلا نم نوريعتسيو هيف نونيزتي ديع محل ناك ليئارسإ ىنب نإ ليق (ةيناثلا ةلأسملاإ)
 , ليئارسإ ىنب ىديأ ىف ىلحلا كلت تيقب طبقلا هللا قرغأ املف « مويلا كلذا طظبقلا ىلح اوراعتساف

 نأ مالسلا هيلع ىسوم اولأس دق اوناكو ردق اذ مهف اعاظم الجر ناكو . للحلا كلت ىرماسلا عمج

 نم افك ذخأ دق ناك موق لاقف « سانلا فلتخا مث . الجم ىرماسلا غاصف ؛ هنودبعي الإ هل لعحب

 هنم رهظو امدو ام بلقناف . لجعلا كلذ فوج ىف هاقلأف مالسلا هيلع ليربج سرف رفاح بارت
 هنإ ةلزتعملا نم نيرسفملا رثك أ لاقو ! ىسوم هلإو 5ك اذه : ىرماسلا لاف . ةدحاو ةرم راوخلا

 كلذعضو دق ناكو « ص وصخ لكش ىلع بيبانأ هفوج ىف عضوو افوجب لجعلا كلذ لغج دق ناك

 صوصخم توص هنم رهظيو بييانألا فوج ىف لخدت جيرلا تناكف ؛ حايرلا بهم ىلع لاثعلا

 ىذلا عضوملا ىف هتحت لعجو . فوجأ لاثفلا كلذ لعج هنإ نورخآ لاقو « لجعلا راوخ هبشي
 . راودلاك هفوج نم توصلا !وعمسف سانلا هب رعشيال ثيح نم هيف خفني نم لجعلا هيف بضن
 ليبس ىلع ءاملا امف نورحب ىتلا ريواصتلاهذه ىف نآلا نولعفي دق سانااو لوقلا اذه بحاص لاق

 سانلاىلإ قلأ مث ءلانملا كلذ نم توصلارهظأ هريغو قيرطلا اذهف . كلذ هبشيام تاراوفلا
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 اس هامرب هر ورز

 الإ نورحب له مخالب د تطبح ةرخآلا ءاقلو 9 3 0 نيدو

 ١« 51/2 نو اي

 نوكي دق ريغلا ىلع ربكلا راهظإ نآل (قحلا ريغب) هلوق ةيآلا هذه ىف 1 لاعت 11 رلعاو

 . ةقدص ٍكنملا ىلع ربكتلا روهشملا مالكلا ىفو ؛ لطبملا ىلع ربكتي ن ا ودلال ناف ىذا

 : ثحابم هيفف (اايبس هوذختب ال دشرلا ليبس اوري نإو ) ىلاعت هلوق امأ

 نركش و ءارلا مضي نوقايلاونيشلاو ءارلا حتف ءا تع رإا) ناكل وو ةزمح أرق (لوألا ثحبلا )ل

 (ادشر مهتم متسن آ ناف) ىلاعت هلوقل . حالصلا ءارلا مضب (دشرلا) لاقف امبنيب و رد رف ع

 امههىتاسكلا لاقو (ادشر تملع ام:) ىلاعتلاق . نيدلاىف ةماقتسالا امبحتفب (دشرلا)و ؛ احالصىأ
 2 مسالا مضلاب (دشراا) ليقو « مقسلاو مقسلاو ٠ نرخاو رولا لثم تحاو ىعع ناتعل

 ,ردصملا نيتحتملابو

 لمعلاو ملءلاف باوصلاو قحلانيدلاو ىدهلا ليبس نع ةرابع (دشرلاليبس) «ىاثلا ثحباا )

 : امهذحأ : نيرفآأل ناك امنإ فرصا اذه نأ ىلاعت نيب مث ؛ كلذل اداضم نوكي ام (ىغلا ليبس)و
 اهنعضارعالا ىلع اوبظاو مهنأ دارااو ء اهنع نيلفاغ مهنوك : ىناثلاو . هللا تايآب نيبذكم مهنوك

 . ملعأ هللاو . امنع لفاغلا ةلزنمب اوراص ىتح

 (نولهعياوناك امالإ نوزجيله مها نعأ تطبح# رخآلاءاقلو انتايآب اوبذك نيذلاو إل ىلاعتهلوق

 انتانآب اًويَذُك ا وتاب نيربكتشملا فرص هلجأل ام ركذ ال ىلاعت هنأ ملعا

 باقعلا باب ىف نوفلتخي مهنأ نظي نأ نأزو< ناكدقف « نيبدكملا كتلوأ لاخ نيب (نيلفاغامعاوناكو

 ناكوأ ًاعضاوتموأ ًاربكتم ناكءاوس مهعيمج لاح ىلاعت نيبف ءربلا لامعأ ضعب لمعي نم مهف نآل

 كلذب ىنعي (ةرخآلا ءاَقْلو انتايآب اوبذك نيذلاو) لاقف « ناسحالا ريثك ناكوأ ؛ ناسحالا ليلق
 طابخالا ةقيقحف مالكلاو ؛ ةطبح مه امعأ نأ ىلاعت نيبف ؛ ىصاعملا للع مهتءارجو داعيدلل مثدحج

 . ةداعالا ىف ةدئاف الف ءاصقتسالا ىلع ةرقبلا ةروس ىف مدقت دق

 انمي الإ نورحي له : ريدقتلاو فذخ هيفو (نولهعي اوناكام الإ نوزحي لهز) ىلاعت لاق مث
 نأ ىف شاه ىنأ لوق داسف ىلع ةيآلا هذبب انباحصأ جتاو . نولمعي !وناكام ىلعوأ ؟نولمعي اوناك
 ٍبجاولاكلذ دنع لعف هنمردصي مل نإو ؛ بجاولال عفيال نأ درجمب باقعلا قحتسي بجاولا كرات

 ىنزاخيالنأ جوف : لمعب بجاولا كرتسيل و ؛ لمعلا ىلعالإ ءازجال هنأ يلع لدت ةبآلا هذه : اولاق



 : ةيآلاءضرألا ف ةرورركش نيذلا ىاب ا, قعر كفر عيب ذك! افتهلوق

 كلذ لثمب رفكلا ىلع ةبوقعلا نأ مواعمو رفكلا ىلع مهءادقإ ىلع مل ةبوقع 1 | مهيف قاخ

 . رفكلا فرصلا اذهنم دارملا سيل هنأ تبثف ء زوجال هلع بقاعملا لعفلا

 كلذ عم لوي نأ نكمي فيكف هنع مهدصو ناميالا نع مهفرص ول هنأ (ثلاثلا هجولاإ)

 ىلعةيآلا لمح نأ تبثف (اونمؤ نأ سانلا عنمامو.نيضرعم ةركذتاا نع ملاف.نونمؤيال ملاف)

 . ىرخأ هوجو ىلع اهلمح بجوف نكمت ريغ هجولا اذه

 هللا دعو امل مامت مالكلا اذه نإ : ىناهفصألا ملسم 5 ىعكساا لاق «لوآلا هجولافإل

 نم ىسوم عنم ىلع نوردقي الف مبك الهإ مهفرصىنءمو ؛ هئادعأ كالهإ نم هب مالسلا هيلع ىموم

 مل نإو كبر نم كيلإ لزنأام غلب) هلوقب هييشوهو ءاهب ناميالا ند نينم 0 و ا

 مالسلا هيلعىموم ءادعأ عنمب نأ ىلاعت دارأف (سانلا نم كلمصعي هللاو . هتلاسر تغلب اف لعفت

 ةلاسرلاو ةروثلا غيلبت ىف همزاي امب مايقلا نم هعنمو هئاذيإ نم

 ىفام لين نع نيربكتملا ءالؤه فرصأس :لاقف ىئابجلا هركذامليوأتلا ىف (ىناثلا هجولاو )ل

 لذلا لازنإ ةطساوب كلذ نع مهفرصي امتإو ؛نينمؤملاو ءايينآلا نيدعملا ةماركلاو زعلا نم ىتايآ .

 . هللا ىلع مربكتو مهرفك ىلع ةبوةعلاىرجم ىرحي كلذو « مهبلالذالاو

 اورفك اذاف . ناميالا قبس دءبالإ اهب عافتنالا نكميال تايآ تايدآلا ننأ (ثلاثلا هجولاو ل

 . امنع هللا مهفرصي ذئنيخ , تايآلا كلتب عافتالا مهنكعال ثيحب مهسفنأ اوريص دقف

 لدتسيال هناف تايآلا كلت دهاش اذإ هنأ مهضعب لاحنو ملع اذإ ىلاعت هللانأ «عبارلا هجولاوإل

 . اهنع هفرصي نأ ىلاعت هللا نم حص « هنم كلذ هللا ملع اذاف , اهقحب موقي الو اهب فختسي لب اهب

 ىلإ ىهتنيو هرفك ىف غلابي نم رافكلا نم نإ : لاق هنأ نسملا نع لن (ساخلا هجولاوإ)

 ليقام ةلمج اذهف . ءال وه (ىتايآ نع فرصأس) هلوق نم دارالاف ؛ هلق تام هيلا لصو اذإ ىذلا دحلا

 اخ هلأ ىف هب وقيام حض لع ةيوق !ةلالد انف: سيلا ةيآلا كذا نأ: رهو هيا ةجابلا دن

 : ملعأ هللاو. لامعالا

 ممريغل سيلام قا نم مهل نأو قلخلا لضفأ مهنأ نوري مهنأ : نوربكستي ىنعم ( يناثلا ةلأسملا)

 دحاأل سيل ىذلا لضفلاو ةردقلا هل ىذلا وه هنآل  ىلاعت هللالإ نوكتال ربكتلا ىنعأ ةفصلا هذهو

 ربكتلا ةفصو . اهريغ ىلع سفنااربك رابظإ :ربكتتا : مهضعب لاقو ء اربكتم هنوك قحتسي مرجالف

 ٍنآل هاوس نم يلع كلذرابظإ قحتسي هنآل «هلالج لج هللاف حدم ةفصو ؛ دابعلا عيمج ىف مذ ةفص

 , لطان هريغ ق> ىفو . ق> هقحفف كلذ



 ةيآلا«ضرألا ىف نوربكتي نيذلا ىنايأ نع قف رصاسو ىلا ةلوك 8

 اور نإو قحلا ريغ ضرالا ف نوركتي نيذلا ىف 2 اس 2-8 3ع | تماس صاسأ لس 02 ةام و هم
 ه- -- سي _ |

 تا نإ ل

 سلانر نإَو اليس هوو :الدشرلا ليس 00 د0
 ه- 6م

 31-5 9-5 ه- أ 0 --

 نود َنيلفاَع 0 53 اوبك مم كلذ اليس خا 2

 ةيآ لك اوري نإو قحلا ريغب ضراألا ىف نوربكتي 3 ىايآ نع فرصأس إل ىلاعت هلوق
 كلذ اليبس هوذختب ىلا ليبس اوربي نإو اليس هوذ_خترال همر لميس أورب نإو اماونمؤيال

 «نيلفاغ اهنع اوناكو انتايآب اوبذك ممنأ
 لكان هلا

 ركذ (نيقسافلا راد ميرأس) هلوق ةمدقتملا ةيآلا ف ركذ امل ىلاءت هنأ لعا (ىلوألا ةل أسملا)
 انباهأ جتحاو (ضرآلا ىف نوربكتي نيذلا ىانآ نع فرضأس) لاقق هب مبلم اعيام ةيآلا ا

 ناميالا نع مهفرصي ىلاعت هنأ هنم دارملا نوكي نأ زوحيال ىنابجلا لاق «لوآلا هجولاإل

 اذه لبق نم اوبذكف اورفك مهنأ ىلاعت نيب دقو لبقتسملا لوانتي (ف رصأس) هلوق نآل هتايآب

 دشرلا ليبس اوري نإ ممنأبو قحلا ريغب ضرآألا ىف كس مهنوكب مهفصو ىلاعت هنالل ءفرصلا

 لصحدق رفكلا نأىلع ةلاد ةيآلانأ تبثف ؛ اليبس هوذختي ىغلا لبس اورينإو « اليبس هوذختيال
 دكا ردكلا ف كلا اذه ةماذارملا ُنْدِيل هنأ لع لذي اذهف «ىضاملا نامزلا ىف مل

 هجوىلع روكذم (ضراألا ىف نوربكت, نيذلا ىتايآ نع فرصأس) هلوق نأ (ىاثلا هجولا)
 ىلاعت هنأ هانعم ناكل « مثرفك وه فرصلا اذه نم دارملا ناكولف « رفكلاو ربكتلا ىلع ةبوقعلا
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 ىلو الا ةعبطلا

 هعبط مزتلم نم بلطي

 5 6 1 أ 08-2 5 و 0 5 3 وو » تي و > 8
 2000 ع 1

 ا ا د

 ىطر ماج دادي فيبرشل | تفحصملا عم مرام الا عع عض ةهدلا مال »اء. ءولا» ”ذإ زج ع

 همزئلل ةظوف# لقنلاو عيمطلا قوقح

 ةيرصملا ةيبيلا ةعبطملاب عبط
 ةيدالبم )؟عرب  ةيرجم ١و
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