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 فرات ةيآلا ء« نونقوت مير ءاقلب مكلعل  ىلاعت هلوق

 نالامهءاعدبيجيو مثءادن عمسي ايو ةدحاو ةعفد نآلا مهقزري كلاَقف ةدحاو ةعفد قلخلا بساح

 ةيبك وكلا تارينلاو ةيكلفلا مارجالا ءاقبا ىلع ردق اي ىلاعت هنأ مالكلا لصاحو . ةدحاو ةعفد

 ىرثلا تحتام ىلإ شرعلا قوف نم ربدي نأ هنكمي اكو « هنع نيزجاع قلخلا ناك ناو ىلاعلا وجلا ىف
 باحصالانمو نأش نع نأش هلغشيال ثيحب قاخلا بساح كلذكف نأش نع نأش هلغشيال ثيح

 . اراوطأو ارارم باتكلا اذه ىف هريرقت سم دقو ىلاعت هللا ةيؤر ىلع ءاقللا ظفلب كسمت نم

 ىلاعت هلوق هلوأو ءرشع عساتلا ءزجلا ىلاعت هللا ءاش نإ هيليو ء رشع نماثلا ءزجلا مت

 هلاك ! ىلع هللا ناعأ . دعرلا ةروس نم «ضرألا دم ىذلا وهوإل



 ةيآلا «تايآلا لسصفي» ىلاعت هلو 52

 كلذك رماألا ناك ىتمو ءاطبلاو ةعرسلل نم صاخرادقمب ةصاخ ةبج ىلإ اصاخ اريس بك اوكلا

 . كلذ لبق ةلصاح تناكام ىرخأ ةلاح ةحنو ةظحل لك بسحب اهل نوكي نأ مزل

 عطقنت مويلا كلذ ءىجم دنعو «ةمايقلا موي ىلإ نيكرحتم امهنوك دارملا نأ (ىناثلا لوةلاوإل

 اذإو تروك سمشلا اذإ) هلوق ىف كلذ ىلاعت هللا فصو م تاريسلا كالت لطبتو تاكرحلا هذه

 هلوةكوهو (رمقلاو سمشلا عمجو . ترطفنا ءامسلا اذإو . تقشناءامسلا اذإو . تردكنا موجنلا

 (صماألا ربدي) لاق لئالدلا هذهركذ امل ىلاعت هنإم (هدنعىحسم لجأ و الجأ ىضقم) ىلاعت و هناحبس

 لكلا ىلع هلمح ىلوالاو ماعلا لاو>أ نم رخآ عون رييدت ىلع اذه لمح نيرسفملا نم دحاو لكو

 ىحولا لازنإ هيف لخديو ءراقفالاو ءانغالاو ةتامالاو ءايحالابو مادعالاو دا<الاب مريدي وهف

 مولعملاملاعلا اذهنالكلذو ةمحرلاو ةردقلالاك ىلع بيحت ليلد هيفو : دابعلا فيلكتو لسرلا ةثعبو

 لد روكذملا ليلدلاو « ىلاعت هللا الا اهب طيحبال سانجأو عاونأ ىرثلا تحتام ىلإ شرعلا ىبعأ نم

 الكل مال سلا ةللر هتككطر هتفص و ةعض ومو هعضوب اهنم دحاو 15 صضاصتخا نأ لع

 لات واهناحبسا ىرابلا الإ ار ءىث رييدت هتكمال هناف ءىث زييدتب لغتشا نم لك نأ مواعملا نمو

 ماسجألا ملاع ريدي ىلاعت هنأ لع ةيآلا هذه ىف لمأت اذإ هناذ لقاعلا امأ نأش:نع نأش هلغشيال هناف

 رييدت نع رييدت هعنمب الو نأش نع نأش هلغشي الف ريغصلا ربدي م ريبكلا ربديو حاورألا ملاعو

 . تانكمملاو تاثدحبلل هبامثم ريغ هتردقو هيلعو هتافصو .هتاذ ىف ىلاعت هنأ لع لدي كلذو

 هملعوهتيهلإ ىلع ةلادلا تايآلانيب ىلاعت هنأ : لوآلا : نالوق هيفو (تاينالا لصفي إل لاق م“

 ةممادلاةيقابلا تادوجوملا : امهدحأ : نامسق عناصلا دوجوملع ةلادلا لئالدلانأ : ىناثلاو . هتكحو

 : ىناثلاو . هركذ مدقت ىذلاوه لئالدلانم عونلا اذهو . بك اوكلاورمقلاو سمشلاو كالفالاك

 . ةحصلا دعب مرلاو ٠ ىنغلا دعب رقفلاو . ةايجلا دعب توملا ىهو « ةريغتملا ةثداحلا تادوجوملا

 تادوجوملا رم عونلا اذهف «لاو-آلا دشأ ىف ىذلا لقاعلاو  شيعلا أنهأ ىف قمحالا نوكو

 هنأ ىلإ ةراشإ (تايآلا لصفي) هلوقو . ةرهاب ةرهاظ مكحلا عناصلا دوجو ىلع اهتلالد لاوحألاو

 . ليصفتلاو زييعلا ليبس لع ضعب بيقع ابضعب ثدح

 ىبف مكحلا عناصلادوج ولعل دن ام ةروكذملا لئالدلا نأ معاو «نونقوت مكبر ءاقلب كلعل ١ لاقم“

 امترثك واهتمظع ىلع اهرييدت وءايش لا هذهقاخ لعردق نم نآلرشنلاو رشحلاب لولا ةمص ىلع لدت ًاضيأ

 فيكىلاعت هنأ هيلع هللاناوضربلاطى بأن .ىلعل لاق الجر نأ ىوربىلوأ ناكر شناا ورشحلا لعردقينأللف



 4 ةيالا« ىعسم لجل ىرجب لك رمقلاو سمشلار خسو» ىلاعتهلوق

 . كاسمالا كلذ ةيفيك نوفر عنالو

 نال , شرعلا ىلع ارقتسم هنوك هنم دارها سيل هنأ لعاف (شرعلا ىلع ىوتسا مث هلوق امأو

 امولعم ادهاشم ءىثلا كلذ نوكي نأ بحيو عناصلا دوجو ىلع لديام ركذ ةيالا هذه نم دوصقملا

 نأ ريدقتب اضيأو هيلع هب لالدتسالا نكمي فيكف شرعلا ىلع رقتسا ىلاعت هنأ ىأرام ادحأ نأو

 هجايت>ا ىلع لدي لب ؛ هلالج ةياغو هلاح لايكب رعشيال كلذ نأالإ شرعلا ىلع ارقتسم هنوك دهاشي

 بجوي كلذو « ةلاحلا هذه راص مث ةلاحلا هذه ناكام هنأىبع لدي اذهف اضيأو . زيحلا و ناكملا ىلإ

 ايوتسمراص مث ًابرطضم اجوعم ناك هنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظف حاج وعالادض ءاوتسالا ًاضيأ و ريغتلا

 ظفحلاو رييدتلاو ةردقلاو رهقلاب ماسجأالا لاعىلع هؤاوتسا دارملانأ تبثف , لاحم هللا ٍلع كلذ لكو

 لالدت:سالا امأو . هيلا جايتحالاىفو هريبدتىفو هظفح ىف ىرثلا تحتامىلإ شرعلا قوفنم نأ ىنعي

 (ىمسم لجل ىرجب لك رمقلاو سمشلا رفض و) ىلاعتو هناحبسهلوق وهف : رمقلاو سمشلا لاوحأب
 : ةلالدلا نم نيعون ىلع لمتشا مالكلا اذه نأ ٍلعاو

 دوجو ىلع لالدتسالا ىلإ عجري هلصاحو (رمقلاو سمشلا رخمو) هلوق (لوآلا عوناا)

 ةكرحلاةلباق مارجآلا هذبف ةلثامتم ماسجالان آل كلذو : مارجألا هذهتاكر< رهاقلا رداقلا عناصلا

 نم ةدحاو. 15 نأ اضنأو ..صصخ نم هل ديال نروكسلا ود ةمانلا ةكرذتا |( ع[ نر

 لورق نم ذنع امسالل :ىصضتغ نم اضرأ دب تلق ةعرسإلاو ءلطلا نم سس فنا 1 2 تالا ككل

 ضعب ىف كرحتت اهنا فارتعالا بجو اذهو تانكي ةطولخ تا 0 ع
 هيفدب ال رخآلا زيحلا ىف نوكسلاو نيعملا زيجلا كلذ ىف ةكرملا لوصخ ضعبلا ىف نكستو زامحألا

 . حجرم نم آضيأ
 لصحت هجو ىلع ةصوصخ ريداقممب تانكسلاو تاكرحلاكل: ريدقت نأ وهو «ثلاثلا هجولاإل

 . ردقم نم دي الف ةنعبةلاح ةدملا "نحت ةراواسم اهراودأو اهنأذ

 لامشلا ىلإ ةلئام اهضعب و ةيبرغم اهضعبو ةيقرشم تاكرحلا كلت ضعب نأ 4 عبارلا هجولاوإل

 . ةغلاب ةميكحو لماكر ييدتب الإ ميال ًاضيأ اذهو بونجلا ىلإ ةلئام اهضعبو

 :نالوق هيفو (ىمسم لجل ىرجبلك) هلوق ةيآلا هذهىف ةروك ذملالئالدلا نم (ىناثلا عونلار)
 ريكا ةنساف متي كلذو لزنم ام ل موي لكالزنم نونا و ةنام سمشلا ساق نأ لاق نرالا

 نورشعو ةينامت هلرمقلا كاذكو ىرخأ رهشأ ةتس ىف اهنم دحاو ىلإ ىرخأ ةرم دوعت اهنإ مث

 هذهنم دحاو لكلردق ىلاعت هنأ هقيةحتو . اذه (ىمسم لجل ىرحب لك) هلوقب دارملاف : الزنم

 «١م- رخآ  م.و



 ةيالا «ابتور دمج ريغل تاومسلا عفر ىذلا هللأ ) ىلاعت هل وذ 2

 بجول نيعم زيح ىف 0 لوصح بجو ولو ةيواستم اهرسأب ىهو ةيهانتم ريغ فرصلا ءالخلا

 ةيكلفلا مارجألا لوصح نأ تبثف ةبباشتم اهرسأب زايحألا نأ ةرورض زايحالا عيمج ىف هلوصح

 امنإلاقي نأ زوحي الو ء حجرمو صصخم نم دبال لب هتاذل ًابجاو ًارمأ سيل اهتاهجو اهزايحأ ىف

 هلةياهن الام ىلإ رورملا مزلو ظفاحلا كلذ ىف مالكلا داعل الإو ؛ اهتحن دمع الو اهقوف ةلسلسب تيقب

 سدقتو ىلاعت ملاعلا ربدم نأ لجأل ةيلاعلا اهزايحأ ىف ةيكلفلا مارجألا لاقي نأ تبئف لاحت وهو

 مسحي سيل هلالانأ ىلع ًاضيأ لدبو . رداقلارهاقلا هلالا دوجو ىلع رهاق ناهرب اذهف . كانهاهفتوأ

 هنيعلو هتاذإ زيحلا كلذ ىف هلوصح نوكينأ عنتمال نيعمزيحىف الصاح ناكول هنآل ءزيحب صتخمالو

 نوكي نأو دبالف هتاذإ نيعم زبحف هلوصح نوكي نأ عنتميف ةيواستم اهات راحلا نأ انام

 هتاذو ثدحم نيعملا زبحلاب هصاصتخاف ثدحم وهف راتخلا لعافلاب لصحام لكو صصخم صيصختب

 الصاح ناكول هنأ تبثف . ثداح وهف ثداحلا .رع ولخيالامو . صاصتخالا كلذ نع كفنتال

 ]0 الأو . ةهملا ر رد نع لاعتم للاخت هنأ تيتف , لاخ كلذ و.: اثداح ناكل حملا ريما ف

 2 كف تارقحلا 0000 ل ا اذ وف ىلاعت ناك ولف 10سم كنا

 ىلإ جاتحم وهف ةبج قوف ةهجب ًاصتخم ناكام لكف (امنورت دمع ريغب تاومسلا عفر ىذلا هللا) هلوق

 هيفف (امنورت) هلوق امأ . قوف ةبج نع اهزنم هلالا نوكي نأ بجوف ةبآلا هذه محي هلالا ظفح

 متأو ىأ (امتورت) لاق م“ . دمع ريغب تاومسلا عفر : ىعملاو فتأتسم مالك هنأ : لوألا : لاوقأ

 مفر : هريدقت ريخأتو ميدقت ةيآلا ريرقت ىف نسحلا لاق : ىناثلا . دام الب ةعارفرم ىأ ان

 . دمع ريغب اهنورت تاومسلا

 : ثلاثلاو . زئاج ريغريخأتلاو مدقتلا ىلإ ريصملا ناك هرهاظ ىلع مالكلا لمح نكمأ اذاهنأ ٍلعاو

 106 اهار د اكلو دع تاردتلل ىأ :ةئرع دمع يعل : ىنملاو , دمعلا ةمص (اهنورت) ةلوق نأ

 ليوأتلا اذهو . اهنورثال مكنكلو ايندلاب طيحم دجريز نم لبج وهو فاق لبج ىلع دمج اهو

 ناكولو .رداقلا هلالا دوج و ىلع ةجح نوكيل مالكلا اذه ركذ اما ىلاعت هنآل ؛ طوقسلا ةياغف
 ىأف فاق ليج ىلع ةرقتسم تناكامل تاومسلا نإ لاقي هنآل ؛ ةجحلا تتيث امل هوركذام دارملا

 هيلعدمتعيام داعلا نأ وهو . لكلا نم نسحأر خآ هجو هيف ىدنعو « هلالا دوجو ىلع اهتوبل هلالد
 ل ذو ىلاعت هللا ةردقب ىلاعلا ولا ىف ةفقاو تيب امنا: ماسجإلا هذه نأ ىلع انللد دقو

 نأ الإ ةقيقحلا ىف دمع اهلىأ اهنورت دمعر يغب ءامسلا عفر هنإ لاقي نأ جتنف .ىلاعت هللا ةردقوه اهدمع

 ريبدتلا كلذن وريال مهنأو ىلاعلاوجلا ىف اهايإ هؤاقباو هريبدتو هظفحو ىلاعت هللا ةردق ىهدمعلا كلت
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 لزان ريغ سايقلاب تبثملا كحلا نأ تيئف رفكي ال عامجالابو (نورفاكلا مم كئلوأف هللا لزنأ ام

 كير نف هللا لزنأ ىذلاوز هلوق نأ لج 9 ًاقح نوكبال نأ حو كلذك ناك اذإر تانغ

 نكي ل اذإو . ًاقح نوكيال نأ بجو هللا هلزني ملام لكف هللا هلزنأ ام الإ قحال هنأ ىضتقي (قحلا

 هنع نوبي< سايقلا وتبثمو (لالضلا الإ قحلا دعب اذافف) ىلاعت هلوقل الطاب نوكي نأ بجو اقح

 ىنلا مكحلا ناك انقلاب لمعلاب نعأ انمل هنال ؛ للادنع نم اضنأ لزان ساملا تل مكحلا نأب

 قحلا وه مِلسو هيلع هللا لص دمت ىلع لزنملا نأ ىلاعتركذ املو . هللادنع نم الزان سايقلا هيلع لد

 . ديدهتلاو رجزلا ليبس ىلع هب نونمؤيال سانلا رثك أ نأ نيب
 سمشلا رفسو شرعلا ىلع ,ىوتسا مث اهنورت دمع ريغب تاومسلا عفر ىذلا هللا ال ىلاعت هلوق

 «نونقوت مكبر ءاقلب مكلعل تاياالا لصفي رمآلا ريدي ىمسم لجأ ىرحي لكرمقلاو
 داعملاو ديحوتلا ةمص ىلع لديام هبيقع ركذ نونمؤيال سانلا رثك أ نأ ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 : لئاسم هيفو ةبآلا هذه وهو

 هلوق ليلدب هربختاومسلا عفر ىذلاو أدتبمهللا : فاشكلا بحاص لاق «ىلوأآلا ةلأسملا)

 لصفي مالا ريدب) هلوقو ةفص تاومسلا عفر ىذلا نوكي نأ زوجيو (ضرالا دم ىذلا وهو)

 نكح دامع لاقي دامع عمج وهو نيطاسألا دمعلا : ىدحاولا لاقو ء ربخ دعب اريخ (تايآآلا

 مضقو ميضقو ؛ مداو مداو م.دأل ثم دومعلاع مج دمعلاو دمعلا : ءارقلا لاقو ؛ بهأو باها لثم
 مهيب |مف هنودمتعياوناك اذإ هموق دمع نالف : لاقي هنمو : ءىثلا هيدمعلام دومعلاو داعلاو ؛ مضقو

 لاوحأبو رمقلاوس مشكلا لاوحأيو تاومسلا لاوحأب لدتسا ىلاعتهنأ مِلعا (ةيئاثلا ةلأسللا)

 هذه نأ + ىلا اهنووت دع ريغب تاومتبلا لاوخلاب لالدتسالا'امأ اء تانتلا كاوحلابو ضررا

 امتاوذلو اهناعال كانه اهّواَقب نوكي نأ ليحتسيو ىلاعلا وجلا ىف ةفقاو تيقب ةميظعلا ماسجالا

 نيعم زيح ف 010 ا ماسجالا نأ“ لوألا :نيبجوا

 كلذ ىف ةضرتعملا زايحالاو هل هباهتال ءالخلانأ : ىناثلاو . زيحلا 0 ىف مسج لك لوصح بجوال
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 دع رلأ ةرودل دس

 ايإ
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 000 ك1 تل د كلا لا ىدلاو تاكلا »تار كلت ملا
 م

 ١١« نونمويال سانلا

 دعا ةروس

 ةيكم تايآ ثالثو تنوعبرأ

 ملع هدنع نمو) هلوقو (ةعراق اوعنص امب مهيصت اورفك نيذلا لازي الو) ىلاعت هلوق ىوس

 (لابجلا هب تريس ًانآرق نأ ولو) ىلاعتهلوق ىوس عامجالاب ةيندم ىه مدآلا لاق (باتكلا

 ل[ اني ظ

 (نونم وبال سانلا رثك أ نكلو قحلا كبرر نم كيلا لزنأ ىذلاو باتكلا تايآ كلت رملاإ)

 لاقو « ملعأ هللا انأ : هانعم امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق ظافلاألا هذه ىف انماكت دق انأ لعا

 مهنم ةعامج اهمخفو امهريغو ىناسكلاو ورمعوبأ اههلامأ دقو . نمحرلا كللملا هللا انأ ءاطع ةياورف

 اذهو . باتكلا تايآآ اهنإ : لاق مث . رملاب ةامسملا ةروسلا تايآ ىلإ ةراشإ (كلت) هلوقو مصاع

 كيلا لزنأ ىذلاو) هلوقو رهدلا هجو ىلع ًابقاب هلعجيو هيلع هلزني نأب ًادمم هاطعأ ىذلا باتكلا

 محلا: لاَعف سايقلا ىفن َّق ةيآلا هذه كف سال نمو هريخ (قحلا) هلوقو اد (كبر نم

 مكحي ل نمو) ىلاعت هلوقل ًارفاكهب مكحي مل نم ناكل الإو هللا دنع نم لزان ريغ سايقلاب طبنقسملا



 فكنا .ةيآلا «نونمؤي موقل ةمحرو ىدهو» ىلاعت هلوق

 نونمؤي مول ةمايقلا ىف ةمحرلا | وصحل اببسو ايندلا ف ىده اهوك 4 ةسماخلاو ةعبارلا ةفصلا

 ؛ باوصلاب ملعأ هللاو (نيقتملل ىده) هلوق ىف هانررق كهب اوعفتتا نيذلا مث مهنآل ركذلاب مهصخ

 موي ىلاعت هللا دمحب ةروسلا هذه ريسفت م ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق بآملاو عجرملا هيلاو

 ردصلا قيض تنك دقو . ةئاهتسو ىدحا ةنس ؛ ناوضرلاو ريخلاب متخ . نابعش نم عباسلا ءاعبرالا

 ناس-الاو لضفلا تاجردب هصخ ونارفغلاو ةمحرلاب هللا هدمغت دمج ملاصلا دلولا ةاذو ببسب ادج

 : زاحيالا لئيس ىلع هتيئرم ىف تايبالا هذه تركذو
 مسحلاو حورلاب كامح نم كانيدف انل ةداقنم رادقالا تناك وله
 رسالاو مكحلا ىف قرلاب اهل انعضخ ةوشر لخات كدلمالا تناك رو

 ميلا ةجل ىف شرعلا رقم نم ىرس هنيح ناح اذإ مركح هنكلو
 مكلا وفيكلافكاذزعفرحتألو امئاد مدلاب رمعلا كيلع ىكبأس

 مجلا مركلاب :رمحرلا كفحتأو هبرتب تنفد ربق ىلع مالس

 مها اقر اوم نإ مسقأو

 دعب دعب دحأو ىنومو ىنايح

 226 هلالا ع 5 تدبضر

 ىمهع اذنأ هنأ, الإ" كيبحت

 مظعلا نيكم ىف نزحلا رانب اوسحأ

 مخلا ةموادم نم ىلوأ توملا لب

 ىنصخي و ىدلو صحب نأ ةيلاعلا ةسيفنلا دئاوفلا نم هيفام دافتساو ىناتك علاط نم ىصوأ انأو

 ةرفغملاو ةمحرلاب مالاو بالاو ناوخالا نع اديعن ةبرغ ىف تام دق نمل وعددو

 املست سو هبحصو هلآو دمع انديس ىلع هللا لصو قحىف كلذ لعف نمل ءاعدلا ريثك اضرا تك

 .:نيملاعلا تر تدحاو نيمآ ا رثكا

 . ةحافلا ةءارقب
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 ركذم (صصقلانسحأ كيلعصقن نحن) ةروسلا لوأىف ركذ هنأ : ثلاثلا « ٍلسو هيلع هللا لص دم

 ببسب ناكامنإ ةصقلا هذه نسح نأ ىلع اهيبنت (بابلا ىلوأل ةربع مبصصق ىف ناكدقل) اهرخآ ىف
 مالسلا هيلع فسو. ةصق مهصصق نم دارملاو . ةردقلاو ةمكسحلا ةفرعمو ةربعلا اهنم لصح هنأ هنأ
 راس صسق 5 - نإ ىلا ف دقت هنازلا لسرلا ضصق دارملا لاق نما نساثلا نمو « هنأ و هتو]إو

 . مالسلا هيلع فسو» ةصق دارملا نوكي نأ ىلوالا نأ الإ لسرلا

 لوقع ىوذ اوناك سو هيلع هللا لص دم موق نأ عم (بابلآلا ىلوآل ةربع) لاق مل ليق ناف
 . كلذب ربتعي ل مهنم ريثكلا ناكدقو : مالحأو

 ةربع اهنوكب ةصقلا هذه فصو نم دارملاو « رايتعالا نم نينكمتم اوناك مهعيمج نإ : انلق

 اوركفتو اوردتعا نيذلا بايلألا ىلوأ نم دارملا :لوقن وأ « لقاعلا اهمريتعي نأنكم تيحباهنوك

 امب الإ قيليالف ءانثلاو حدملا لع لدي ظفل (بابلآلا 0 نا : اهتقرعمب اوعفتتاو اهف اولمأتو
 . تافصب ةصقلا هذه فصو ىلاعت هنأ ٍاعاو ؛ هانركذ

 . هريرقت قبس دقو (بابلألا ىلوآل ةربع) اهنوك «ىلوألا ةفصلا )ل

 وهو هب ءاجىذلا دارملانأ : لوآلا : نالوق هيفو (ىرتفياثيدحناكام) هلوق 6 ةيناثلا ةفصلا ال

 ءاملعلا طلاخ ملو دحأل ذملتي ملو بتكلا أرقي مل هناأل ىرتفي نأ هنم حصيال ٍلسو هيلع هللا للص دمع

 "يالا 1 حب رام رع نم ةازوتلا ى ريو املا ةعياطم نوكتت تح ةصقلا ءانه ئرته نأ لاحم لف

 لاقف ىرتفم ريغ هنوك دك أىلاعت هنإمت . هنمبذكلاحصيال هنأل ؛ هفنؤبذكي قل هنأ هازال نأ

 امل قفاوملا هجولا لع تدزو ةصقلا هذه نأ ىلا ةراشا وهو (همدي نيب ىذلا قيدصتو نكلو)

 هيدي نيب ىذلا قيدصت ناك نكلو ريدقت ىلع اقيدصت بصنو ؛ ةيهالا بتكلا راسو ةاروتلا ْ

 زوحيو : لاقم“ ؛ جاجزلاو ءارفلاهلاق (هللال وسر نكلو مكلاجر نم دحأ ابأدمح ناكام) ىلاءتهلوقك

 : هيدي نيب ىذلا قيدصت وه نكلو : ىنعم ىلع و>نلا سايق ىف هعفر

 ءىث لك ليصفتو دارملا : لوألا : نالوق هيفو (ءىث لك ليصفتو) هلوق « ةثلاثلا ةفصلاو ١

 3 0 لكل انقل ان أ ىلا ايا ف إو يأ مم مالت دلع فاسو هع
 وي ةصقلافصو هلعج نم قبلأ نآرقلا لكل افصو فصولا اذه لعج ناف (ءىث نم باتكلا ىف

 ىلع كك لاق . نيدلاب لصتيام رئاسو مارخلاو لالخلا نم نمضتيام : دارملا نوكيو ؛ اهدحو

 لك : ديري (ءىثش لك تعسو ىمحرو) هلوقك صاخلا هب ديرأ ىذلا ماعلا نم وهف : اعيمج نيريسفتلا

 (.ىش لكن م تبتوأو) هلوقو اف لخدي نأ زوحي ءيث
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 نككو ىو ًبدَح َناكاَم بالا ىلوأل ربع مهصَصَق ىف 76
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 ١11١« ترو 0 همحر و ىدهو .ىت لك ليصفتو هيدي نب ىذلا قيدصت

 ليوأتلا اذهو 000 اونمآ نيدلا نا لسرلا نظف مبموق نايا نم لسرلا سأتتساااذأ ا

 كلم ىأ نبا نأ ىور : ةيآلا قف ةروكذملا هوجولا نسحأ وهو ابنع هللا نضر ةشئاع نع لوقتم

 ىرتالأ ارشب اوناك عبناأل ءاوبذك مهنأ لسرلا نظو : لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع لقن

 هللا يضر ةشئاعل كلذ تركدذف لاق (هللا رصنا ىتم همم: اونمآ نينلاو.لؤبمرلا لوقب ىح) هلوق لإ

 نك را ا ا ىلص ادم هللا دعوام : تلاقو هتركنأف اهنع

 ةياغفف ليوأتلاو درلا اذهو مهياونمآ دق اوناكن يذلا مهب ذكي نأ نم اوفاخىتح ءايبنالاب لزب مل ءالبلا

 ل ا

 أرق ( ءاشننم ىجنفانرصن مهءاج) روكذملادحلا ىلا لالا غلب امل ىأ ان رصن مهءاجإل هلوق امأو

 هراتخأو . هلعاف مسير ىلع ءايلاجتفو مهجلاديدشتو ةدحاو نونب (ءاشننم ىجنف) ماعن.او مصاع

 ىرخأألا ىفنينونلا ىدحإ ماغدإ : ىناسكسلا نع ىورو . ةدحاو نونب فحصملا ىف هآل ةديبع وبأ

 مغدتالف ةكرحتم نونلا نأ طخ اذه : مهضعب لاق ؛ءايلانوكسو ميجلا ديدشتوةدحاو نونب ا

 ىلع ءايلا نوكسو ميلا فيفختو . نينونب نوقابلاو ؛ مبجلا ىف نونلا ماغدإ زوحي الو ؛ نك اسلا ىف

 . كلذ مهب لعفت نحن و : ىنعم

 اذه) هلوق نأ اك لاحلا لعف ىكحام:إو « ىضمامف ةصقلا نأ ىرتالأ . لاح ةياكحاذهنأ لعاو

 . ةيضام ةصقلاو رضاحلا ىلا ةراشإ (هودع نم اذهو هتعيش نم

 ىذلا قيدصت نكسل و ىرتفي اثيدح ناكام بابلألا وآل ةربع مهصصقىف ناكدقل إل ىلاعت هلوق

 4« نونمؤي موقل ةمحرو ىدهو ءىث لك ليصفتو هيدي نيب

 لمأتلا هنم دارملاو ٠ لوهجملا فرطلا ىلا مولعملا فرطلا نم روبعلا نع ةرابع رابتعالا نأ معا

 هناقلإ دسعب فسوي زازعإ ىلع ردق ىذلا نأ : لوألا : رومأ مهصصقب رابتعالا هجوو .ركفتلاو

 هعمجو ؛ مهلدبع هنأ هينونظي اوناكنأ دعب نحف نم نلف و . نجسلا ىف هشخن دعب هتالعإ و٠ بجلا ىف

 ءالعإو ملسو هيلع هللا لص دمع زازعإ ىلع رداقل . ةليوظلا ةدملا دعب بحأام ىلع هتوخإو هيدلاو عم

 دمح قدص ىلع ةلاد ةزجعم نوكيف « بيغلا نع رابخالا ىرجم راج هنع رابخالا نأ : ىناثلا . هتملك



 ةيآلا «لسرلا سأيتسا ١ اذإ | ىحو ىلاعت 1 ١ صا

 2 را مفرح عا مااا يا 6/2 ةامام 2

 نم ىجنف ان رصف خه ءَج اوبن م ا

 0 كا

 62« ردم ال : درءالو ةاَش

 ناومسنلا نم قاخلاىلا 0 0 نا نأ 1 0 اواو دمحعاي كلت نأ 0 0

 عببتا نمو افج ادب نم» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . ةيدابلا لهأ نم الوسر ثعبي مل اضيأو

 « لفغ دبصلا

 ةرخالارادلو) هلوقو ةبذكملا مألا عراصم ىلا « اورظنيف ضرالا ىف اوريسي لفأ) لاق مث

 ةالص هلوق هلثمو ؛ ةرخآلا لاحو ايندلا لاح نيتلا> سانلل نآل « ةرخآلا ةلاخلا راد ىنعملاو (ريخ

 . ارارم هلئالد انركذ دقف ىلوألا نمريخ ةرخآلا نأ نابب امأو . ىلوآلا ةضيرفلا ةالصىأ ىلوألا

 ءامثن نم ىجاف انرصن متءاج اوبذك دق مهنأ اونظو ليسرلا سأيتسا اذا ىتحإل ىلاعت هلوق

 « نيم رجم ا موقلا نع انسأب درب الو

 , ديدشتلاب ىوقابلاو لاذلارسك و «فيفختلاب (اوبذك ) قاسكلاو ةزمحو مصاع أرق هنأ ملعا

 ' ناميإ نم لسرلاسأيتسا اذا ىتحىأ .موقلاب عقاو نظلا نأ : امهدحأ : نيهجو نم فيختلا ىنعمو

 . رفظلاو رصنلا نم اودعو اهف اوبذك لسرلا نأ مولا نظف موقلا

 مهلا ريمضلا اذه دوع نسحب فيكف ميلا لسرملا ركذ قبس اهف رحب مل : لبق ناف
 اوريسي ملفأ) هلوةف ىرج مركذ نا تلق تْئش نإو مهبلا لسرملا ىلع لدي لسرلا ركذ : انلق

 نم مهلبق نم نيذلا ىلإ !دئاع ريمشلا نوكيف (مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنبف ضرأألا

 . نابسحلاو مهوتلا ىنعمب انهه نظلاو لسرلا ىبذكم

 ليوأتلا اذهو اودعو امف اوبذك دق مهنأ اونظ لسرلا .نأ ىنعملا نوكب نأ (ىناثلا هجولاوإل

 لجالل كلذك مالا ناكامتاو : اولاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةكيلم ىنأ نبا نع لوقنم

 ناميالانعكلذب جرخي لب . بذكلا هتلابنظي نأز وجال نمملا نآل ءديعب هنأالإ ةيريثبلا فعض
 « نيقيلا ىنعمب نظلا نأ : لوألا :.ناهجو اهيقف ديدشتلا ةءارق امأو ٠ لسرلا ىلع هلثم زوحب فيكف

 كإانهفمهلع اوعد ذئنيخ . كلذ دعب نامالا مهنمردصيال ا دكت مر ممآلا نأ اونَسأو ىأ

 ناك لل نارقلا ف نيك معلا ىنعمب نظلا دوروو « لاصئتسالا باذع مباع هناجبس هللا ل زنأ

 ريدقتلا ونابسحلا ىععينظلا نوكي نأ : ىتاثلا و . كلذ نوقيقي ىأ (ممر !وقالممينأ نوئظي نيذلا)



 "0 ةيآلا «الاجر الإ كلبق نم انلسرأ امود ىلاعت هلوق

 اووف ىلا لمأ سمينا والجر الإ تا

 نيد ريح رخال رادأو مهلبق نم َنيذلا قع َناكفك اورظنك ضدألا ف

 »٠. 62١ َنولقعت الأ اوق

 لم اهلع انأ ىلا ةقيرطلاو ؛ اهلا وعدأ كلا والا دس | 000
 ىلاعت هل وق هلثمو 3 تاوثلا ىلا ىدو ىذلا قيرطلا هناك المس نيدلا ربو 4 ىجاهنمو ىنسو

 (كبر ليبس ىلإ عدا)
 لإ :اهلع رع نانالا نأ امل ا تادقتسملا وبشر قيرطلا ةقللا رك ف 1 ملعاو

 ةوعدلا ىعابتأ ةريسوىتقيرطو ىنريس ىلإ ىنعبتا نموانأ ناهريو ةجحو ةريصب لع هللا وعدا ةنجلا

 نأ ىلع لدي اذهو هللا ىلإهعسو رادقمب اعد دقف ةهيشلا نع باجأو ةجحلار كد نم لك نآل « هتلاىلإ

 ىلعو لوقي امم ةريصب ىلع نوكب نأ وهو طرشلا اذه عم زوحبو نسحب اما ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا

 لسرلا ءانمأ ءاملعلا» مالشلاو ةالصلا هيلع لاقو رولا شح ين تاذك لك 8
 هلوق دنع مالكلا عطقني نأ زوجي اضيأ ليقو «هيلا مهتوعدت امل نوظفحي ثيح نم هللا دابع ىلع

 هلوق ىلع فطع (هللا ناحبسو) ءاوقؤو (ىنعبتا نمو انأ ةريصب ىلع) لاقو أدتبا مث (هللا ىلإ اوعدأ)
 نيك رشملا نم انأ امو . وكر شن اتبع هنن اون. هللا ناحس لق وا. ليس هذه لق ىآ ( ليش هده

 لوصأللاٍلعو مالكلاةفرح نأىلع لدت ةيآلا هذهو . ادلوو اًوفكو ادنو ادضدتلا عم اوذختانيذلا

 . اهلجال الإ قلخلا ىلإ مهثعبام هللا نأو مالسلا مهملع ءايبنآلا ةفرح

 ضرآلاىف اوريسيلفأ ىرقلا لهأ نم مهلا ىحونالاجرالإ كلبق نم انلسرأ اموإل ىلاعت هلوق
 4« نولقعت الفأ اوه نيذلل ريخ ةرخآلا رادلو مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف

 نباو عفان أرق (نواقعي الفأ) ءايلاب نوقابلاو : نونلاب (ىحون) مصاع نع صفح أرق هنأ معا
 : نوقابلاو ٠ باطخلا ىلع ءاتلاب (نواقعت) : مصاع ىرع صفح ةياورو ؛ ورمع وا ا

 . بئاغلا لع .ءايلاب

 ثعبل لوسر لاسرإ دارأول هللا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هتوبنىركتم هبش ةلمج نم نأ معاو

 لكلا ناك ايلف (ىرقلا لهأ نم مهملا ىحون الاجر الإ كلبق نم انلسرأ امو) ىلاعت لاقفف اكلم

 «١م- رخغ  ؟:د



 هيلا «هللأ ىلا وعدأ قيل هذه لق» لاعلا 21و 5

 اص 1غ هرج

 هوت ىلع < 1 لإ م

 «١١م» دا

 ناو ف1 تان اكو نيل واللا لمضف اضرأ كابا 0 نمو . لئالدلا عماجم هذهف اهيف ةلصاحلا

 ربخ ايندلا ىف مهنم قبب و اوتام دابعلا اورهقو دالبلا اوبرحو ضرآلا 3 اولوتسا نيذلا كولملا

 حرش ىلع ىوتحما باتكلاو لئالدلا هذه عاونأ طبض اذهمهيلع باقعلاو رزولا قب مث ءرثأ الو

 اذهلف هب ةطاحالاب قيال ىرشبلا لقعلاو لفسألا ملاعلاو ىلعألا ملاعلا ةلمج حرش وه لئالدلا هذه

 هنأ ىلع عفرلاب (ضرآلاو) ”ىرق فاشكلا بحاص لاق ماهبالا ليبس ىلع ىلاعت هللا هركذ ببسلا

 لير كرد رعب نإ يدق لغ بصنلاب (ضرالا وز ىدسلا ارق هزيخاملع (نورعز و ادْيَم

 :ضرآلا عفرب (املع نوشمب ضرالاو) هللادبع فحصم قو ءاهنوذوطي انلوقي

 هلالا دوجوبني رقم اوناك مهنأ : ىنعملاف (نوكرشم مهو الإ هتلب مربكأ نمي اموإل هلوق امأ

 اكيرش هلذوتيثي اوناك مهنأ الإ (هللا نلوقيل ضرآلاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلو) هلوق ليلدب

 "لاك هلأ اضنأ هغر هقلخ هللا نوممشي نيذلا مثا دع هللا ىخر سانع 1 نعو « ةيدونعملا

 كيرش الإ كل كيرشال كيبل : نولوقي اوناك مهنآل برعلا كر شم ةيبلت ىف ةيآلا هذه تلزن

 ةناي 5ئداملا وهل كب رشال هدحاو اير هللا : اولاق كم لهأ نأ اضيأ هنعو « كلمامو كلمت كل وه

 تلاقو « هدنع ا لاقاو كرف رمأ زي اودحتوب لف

 حيسملاو هل كيرشال هدحو هللا انبر : ىراصنلا تلاقو ؛ هللا نبا زيزعو هدحو هللا انبر : دوهيلا

 ةاضتالار نو الا لاقو . انانرأ ال ره وهدحو هللا انئر: رمقلا ال ردكفلا ةدع لاق و": هللا نبا

 رارقالا' نع ةرابعنامالا نأ ىلد ةيالاهذهم ةيماركلاتجتحاو « هعم كيرشثالو هد>و هللا انبر

 هراغ نامآلا نأ لع لدي كلذاو نول رثم مهنأ عم نينمؤم مهنوكب مكحرلاعت هنالل . طقف ناسللاب

 ىأ (هللا باذع نم ةيشاغ مهتتأت نأ اونمأفأ) هلوق امأ . مولعم هباوجو ؛ ناسللاب رارقالا درجم نع

 لاحلاىلع بصن ةتغبو . ةَأْخ ىأ (ةتغب ةعاسلا مههتأت وأ) مرمغتو مهلع كا

 ديك أتلاك (نورعشال مثو) هلوقو اوعقوتي مل ثيح نم مأج حاف اذإ ةتغبو ات اتغب ىمالا مهن دعب : لاقي
 8 هلوقل

 انأ امو هللا ناحبسو ىنعبتا نمو انأ ةريضب ىلع هللا ىلا وءدأ ليبس هذه لق إل ىلاعت هلوق

 نيك رشملا نم



 ا ةيآلا «ضراألاو تاومسلا ىف ةيأ نم نب اكو» ىلاعت هلوق

 ةصقلا هذهاوبلط دوهملا نم ةعامجو شيرق رافك نأ اهلبق امب ةبآلا هذه لاصتا هجو نأ ملعا

 هنا سو هيلع هللا لص هللا لوسر دقتعاو ؛ تنعتلا ليبس ىلع ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر نم

 هركذامىلاةراشإ هنأاكو « ةيالاهذه تلزنف مثرفك ىلع اورصأ اهركذ ايلف ءاونمآ امب رف اهركذ اذا

 : ىرابنالا نب ركب وبأ لاق (ءاشي نم ىده- هللا نكلو تببحأ نم ىدهتال كنإ) هلوق ىف ىلاعت هللا

 لاقو . تقول تق : لاةينأز وحي الف . اهلعامدقم نوكيال (ول) باوجنآل . فوذحم (ول) باوج

 ىنعمو ؛ اصي رح ص رحب صرح : ةذاشىرخأ ةغلو اطرح صرح صرح : لاقي رداصملا يف ءارفلا
 رهاظ هاثعم (رجأ نم هيلع مطأست امو) هلوقو . دابتجالا نم نكميام ىصقأب ءىثلا بلط : صرحلا

 داعملاو ةوبنلاو لدعلاو ديحوتاا لئالد ىف طم ةركذت وه ىأ (نيملاعلل ركذ الإ وه نإ) هلوقو

 مث « ةميظعلا عفانملا هذه ىلع لمتشي نآرقلا اذه نأ : هاتعمو «تاداسلاو فلاكتلاو سصشلا

 بأ نم ني اكو) ىلاعت هلوقو . اودرمتي و اوابقل ءالقع اوناك ولف « المج الو الام مم بلطتال

 لئالدلا ىف اولماتي مل اذا بجمال هنأ : ىنعي (نوضرعم اهنعمثو اهيلع نوري ضرالاو تاومسلا ىف

 اهيلع نورمي مهنإ مث ,ةيكحلاو ةردقلاو ديحوتلا لئالد نم ولم ملاعلا ناف «كتوبن ىلع ةلادلا

 . اهلا نوتفتلي الو

 رومأ نم نوكت نأو دبال ةمحرلاو ةمكملاو ةردقلاو ملعلاو ديحوتلا لئالد نأ ملعاو

 : نامسق ىهف : ةيكلافلا مارجالا امأ .ةيرصنعلا مارجالا امإوةيكلفلا مارجالا امإ ىهو ؛ ةسوسح

 , عئاصلا دوجو ىلع ةنيعملا اهريداقمب لدتسي دقف : كالفآلا امأ . بك اوكلا امإو كالفألا امإ

 انك 2 ]يلام انك ل وأ نضعلا ق وذ ايضني نووكب لدتسي 0

 ببسب امإو « اهئطب و امتعرس ىف اهتاكرح ةيفيك ببسب امإو « رداق كرحم نم دب الف مدعلاب ةقوبسم

 اهريداقمب عناصلا دوج و ىلع لدتسي ص ةيبكو كلا مارجألا امأو . تاكرحلا كلت تاهج فالتخا

 لالظالاو ءاوضالا لوصح ىف اهتاريثأتب ةراتو « اهئاوضأو اهناولأب ةراتو . اهتاكرحو اهزايحأو
 نوكت نأ اماف « ةيرصنعلا مارجألا نم ةذوخأملا لئالدلا امأو ؛ رونلاو تاسلظلاو تاسلظلاو

 راثآلا : اهدحأ : ماسقأ ىهو .دسلاوملا نم امإو + رحبلاو ربلا بئاج ضو, طئاسب نهةذ

 فالتخا ىلع نداعملا : اهيناثو . حزق سوقو ءاوهلاوجلثلاو رطملاو باحسلاوقربلاو دعرلاك ةيولعلا

 دحاولك ص اصتخاو رهلاو قرولاوبشخلا ةيصاخو تابنلا : اهثلاث و . اهتايفيكو اهتافصو اهعئابط

 اهلاكشأىف تاناويحلالاوحأ فالتخا : اهعبارو . ةصوصخةيصاخو صاخ معطو صاخ عيطباهنم

 ةعفتملازايب و ةينانالا ىوقلا خيرشتو سانلا نادبأيرشت : اهسماخو . اهتقلخو اهتاوصأو اهعئابطو



 ةيآلا «بيغلا ءابنأ نم كلذ» كاكيل هلو5 1

 ه رثس هرث اس ووع رع رع لا تع

 0 .دل تنك امو كيلا هيحون بلا 0

 سرا تدب )ا سحمي 584
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 هيلع مهلاستامو 2٠ ؟: َنينمْؤم تصر وأو سانلارثك | مو( 00 0

 تت ١

 هس مود 6160 6 د اساسا وإنا 0-0]) اح امهزظا داو سس ١ ١١ 7 بسض0د٠شسأ 601226 6

 دورمي ضر الاو تاومسلا ىف ةيآ نم نياك «٠ ,نيملاعل ركدالإ وه نإ رج 1

 | مهرترثس هَ مسوس مرا ه6 أ ذآ

 مو الإ هللا مرثكا نسوي اَمَو ١ ٌنوضرعم ابع و الع
 ]بيا

 هس اس و لس راس يي رم ده ا ةراس دام 2 خر سس 5

 ةتغب ةعاسلا مهيتاتوأ هللا باَذع نم ةيشاَع مهتأت نأ اونمأ | 6 ٠١ ا

 ه-ذأ ينحل هع د ما

 «١١1ا/ ناورعش د مهو

 كلت مظعتف « ةسناجلاو ةمزالملا كلت ببسب ىرخالا ىلا اهنم ةدحاو لكىف ىذلا رونلا سكعنا

 ىم اعضوت عضو اذا ةفاصلا ةليقصلا ةآرم ال اوحألا كلت لاثمو ظ ءاوضالا كلت ىوقتو راونالا

 لكك كلل يرد كاف ىركالا كلا اهم ءدحللا و لك نما وكلا نكت اياجن نديقفلا تقرتشأ

 : انههاذكف « ةفيعضلااصب الاو قويعلا هقبطتال دحمىلا ناعبللاقيربلاو قارشالا قىرتنيو ؛ رونلا

 (ن ورك مومرأ اوعمجأ ذ | ميدل ت ا و كيلا همح ون بيغلا ءانن :أنم كلذ إل ىلاعت هلوق

 تك امو) ناثريخ (كيلا هيح وتو 5-5 بنغلا 1 نم) هري>و ادتيالاب عف عفر (كلذ) هلوق نأ ملعا

 اذه مالكلا انركذو مهرمأ لعاومزعىأ(مهرمأ 1 ذا) فسوب ةوخا كَنَع كيك آم ىأ (مهمدل

 رابخإاذهنم دصقملازأ ٍلعاو , ف.سوبب ىأ (نورك< مثو) هلوقو (كرمأ اوعمجأف) هلوق دنع ظفللا

 بتكلا علاطام لسو هيلع هللا .ّلص ادم نأ بيغلا نع رابخإ هنأ نايب . ازجعم نوكيف بيغلا نع

 الو في رحت هيف عقب ملهجو ىلبعةلي وطلا ةصقلا هذ هنايتاف ءاملعلا ةدلب ةدلبلا تناكامو دحاأل ذبلت لو

 فيك و ازجعم نوكي نأو دبال مبعمارضاح ناك هنإ : لاقي نأر يغنمو ؛ ملعتالو ةعلاطم ريغ نم طلغ
 اموئأ (مهمدل 0 امو) هلوقو 3 أآرام ةنانكللا اذهىف ةمدفملا هذه ربر قت قيس دق وأ زجعم نك

 . مهعم ناك ام ٍلسو هيلعىلاعت هللا لصادمتنأ ملعي دحأ لكنأل ؛ مهي مكمتلا ليبس وع ركذ كانه تنك

 ركذالا وه نإ رجأ نم هيلع مهلأستامو نينممب تصرح ولو سانلا رثك أ اموإل ىلاعت هلوق

 هللاب مرُثك أنمويامو نوضرءماهنع مثو اهيلع نوري ضرألاو تاومسلا ىف ةيآ نم نياكو نيملاعلل

 (نورعشيال مو ةتغب ةعاسلا مهيتأتوأ هللا باذع نم ةيشاغ مهتأت نأ اونمأفأ نوكرشم مولا
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 بيو رركشلاو اهلعت داندلا نكمالو ةرر كتم ةنامسجلا : ةذالاهذه تانج ومنآ تركنا ىفةخرلا

 : ةمهانتم ريغ رك عاونأ ىهف ةرخآلا تاداعس 1 1 ةلالملا

 نأ . هناهرب هللأ د تاتكلا اذه فاصد وهو : هيلع هللأ همحر ىزارلا نيدلا رش مامالا لاق

 ةنانل ا تاذملاا هده بوو* ع َْق تغلايو تأ || تدعو ولو 2 أممق لغو ملآو ةلأ املا هده بحاص

 تاقواآلا رثك أ ىف ًاظاوم ترص ببساا اذهلف اهنم ليلا ىلإ تلصو امو تادلجملا تدك امبرف

 ىتلعاو كاملا ىرم ئقيتا1 ادق فرز هلوك وذؤ . مالملا هيلع كسور هرك ذا ىذلا ده 0

 ل ىنفوت ةدحالاو ايندلا َْق ىلو تن ضرألاو تاومسلا رطاف ثيداحالا ليدأت نم

 هربرقت و اسلم ليقوت هلؤقر ىلاقت هلا 55 ناع الا نأ نأي. ى اناكأ كلع ا ةلأسملاإ)

 لعفا لوقي هنأ هريرقتو . ًادساف هللا نم هبلط ناك دبعلا نم ناك اذإ هءاقبإ و مالسالا ليصحت نأ

 لاقي نأ زوجي فيكف هللا نم لعفلا ناك اذإ نولوقيو انيلع نوعنشي ًادبأ ةلزتءملاو لعفيال نماي
 دبعلا نم هواقيِإو نامبالا ليصحت ناكاذإ ًاضيأ انهه لوقت نحنف « العاف تسل كنأ عم لعفا دبعلل

 ةماقالا ىف ىل فطالا بلطا : هانعم ىعكلاو ىتابجلالاق هللا نم كلذ بلطي فيكف « ىلاعت هتلانمال

 ىلع هلم مالسالا ىلع عقو لاؤسلا نال فيعض باوجلا اذهف . هيلع تومأ نأ ىلإ مالسالا ىلع

 . الاحم هللانمهيلط ناكف هلعف دّمف فاطلالا نم رودقملا ىفام لك ًاضيأو .رهاظلا نع لودع فطللا

 ىلع ةلاححال نوتومي مبنأ نوملعي مالسلا مهماع ءايبنالا : لوقي نأ لئاقل 4 ةمعبارلا ةلأملا))

 . زوال هنأو لصاخلا ليصحت بلط هلصاح ءاعدلا اذد ناكف : مالسالا

 رقتسي هجو ىلع ىلاعت هللا كحل لب نأ ململا لاح لاك نإ هيف ليقام وسع تناوشاو

 حسفنم ردصلا حرشنم نسونلا نئمطم نق ) هردقو هللأ ءاضقب ىطريو مالسالا كلذ ىلع هبلق

 وه انهه بولطملاف 5 رفكلا دض وه ىذلا مالسالا ىلع ةدئاز ةلاخلا هذهو 5 بايلا اذه ىف باقلا

 .. ىحملا اذب /ءالسالا

 حالصلاو ؛ مالساا مهيلع ءايبنالا رباكأ نم ناك مالسلا هيلع فسوي نأ (ةسماخلا ةلأسملا)

 هللا ضر سايعنبالاق . ةيادبلا بلطي نأ هب قيلي فيك ةياغلاىلا لصاولاف « نينمملا تاجرد لوأ

 مهاوثف مه ىنةحلأ :ىنعملاو . بوقعيوق#إو لعمسإ و ريها رب هئابأب ىنعي : نيرسفملا نم هريغوامهنع
 وهو٠ تافشاكملا ا ناسل ىلع ةبآلا هذه ريسفتا نم رخأ ماقم انههو 2 م,ةاجردو مهبتأ مو

 ةلك اشتم ةيسانتم تناك اذاف ؛ ةيسدقلا عماوللاو ةيحلإإلا راونالاب تقرشأ اذا ةقرافملا سوفنلا نأ
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 دلع نإ: اهلا: راع اند الكوالا هذل امأ ٠ ةريثك كاويعراهم -ةدحاو لكل ةسايرلا دلو

 ةلصاحلاةذللاب روعشلانم دشأ هنم هللاب ذايعلاو ديدشلا جنلوقلا ملأب روعشلا ناف ةيوق تسيل تاذللا

 قبل عبش اذإو عبش لكأ اذإ ناسنالا ناف اهواَقب نكميال ةذللا هذه نأ : اهيناثو . ماعطلا لكأ دنع

 ةسيلخ افلا ىف الثا اكلاثو ةبقاب ريغ اهفعض عمو ٠ ةفيعض ةذللا هذهف لكلاب ذاذتلالل هقوش

 ردقسسم سكر ىدقلا كش لاو مفلا ىف عمتجملا قازبلاب ماعطلا كلذ بيطرت نع ةرابع لك ألا ناف

 :اهعبارو . رفنمأضيأ كلذو . ةنوفعلاو نتنلاو داسفلاىلإ ةلاحتسالاهيف رهظت ةدعملا لإ لصي املمث

 ناسنالاقاذم ىف جينزوللاك لعجلا قاذم ىف ثورلا ناف اهيف . ةكراششم ةسيسخلا تانا وحلا عيمج نأ

  ناشنالا ءاذغ لران هرك رمملا كاذكم ٠ لمجلا ءاذغ لوا هركا ناسنالا نأ اكو

 عوجلا دادتشا دنع بيطي امنإ لكألا نأ : اهسماخو . سانلا نيب امف ةكرتشف ةذللا امأو

 داما دع رمح لادا نأ - ا سداسو !١ افا ضصقا جالا و :ةويدتستا ةجاجاكلتو

 ةرصتخلا ةراشالا وه اذهف «هنطب نم جرام هتميقف هنطب ىف لخديرام هتمه تناك رم : ليق

 ىهو « ىرخأ ءايشأ عمانهه لصاح لك آلا ىف هانركذام لكف : حاكنلا ةذل امأو ؛ لك ألا بياعم ىف

 ناسنالا جاتحيفلاملا ىلا ةجاحلارثكتف صاخشالا رثكن ذئتيحو « داولا لوصحل ببس حاكنلانا

 انو : لاملا كلط يبن اكلاق راض ارو ءاهلا ةياالا قوطي لاقل تلطيف لاي لالا اهنا

 نوكي نأ عبطلاب هركب دحألكنأ وهو دحاو ببس انهه هركذن ىذلاو ةريثك اه-ويعف ةسايرلا ةذل
 كلذ ناك 1 رقإ امير يعي كأا ف تانالا ردع ذاق ردا اقودح نوكي نأ بحوار ودام امداخ

 : ةسايرلا كلت ليصحت لواحب وهو . كلذ ىف قلخلا لك عزاني هن اكف . هاوسام لك ةفلاخم ىلع الاد

 ةوق بجوت بابسالا ةرثك نأ كش الو « همفدو هلاطبا نولواحب برغلاو قرشلا لهأ عيجو

 فرشىلع نوكي هناف لصح ولو رذتعملاك ةسايرلا هذه لوصح ناكك ذك ناكاذاو رتألا لوصح

 كدعل) فردا ف ابو دع احق ناكر نابسالا نم تس لك :ناواو نيخ ى فالاوزلا

 . لاوزلا كلذ ببسب ديدشلا نزحلاو ميظعلا فسالا ىف اهلاوز دنعو لاوزلا نم

 ىعسلاو تاذللا هذه بلط ىف هل حالصال هنأ اعطق لع ىناعملا هذه لمأت اذا لقاعلا نأ ملعاو

 ةبغرلاو ءاهيلع ديدشلا قشعلاو ءاهبلط ىلع ةلوبجم تفلخ سفنلا نإ مث . ةتبلا تاريخلا هذه ىف

 ةايحلا هذه ىف نوكي مادام ناسنالا نأ نؤهو : فايق انهه دقعني ذئنيحو اهلا لوصولا ىف ةماتلا

 اذهو « تارسحلا ة+ىفوتافآلا نيع ىف ناكاهبلطي ماد امو تاذالاهذهل ًابلاط نوكي هناف ةينامسجلا

 رومألا يف ببسلاو ةينامسجلا ةابحلا هذه لاوز ينمتي ذئنيَخ . هوركم ًاضيأ موزاملاف هوركم مزاللا
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 لاقف ؟ ال مأ أ اذ ولل هنم بلط ا ايام ىففوت) هلوق نأ ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ؛ لوقلا اذه ىلع نيرسمفملا نم ه ريثكو ٠ ؛ هلبق توملا طق ىن نمتي ملو هب قوحللا هبر لأس : ةدانق

 نال بلط اذهف . مالسالا نيد لعىنففوتف ىتتيفوت اذإ ديري ءاطع ةياور ىف : امهنع هللاىضر نا لاقو

 . ةافولا بلط هنأ ىلع لديام هيف سيلو مالسالا ىلع هتافو هللا لعح

 مظعيو توملا ىنمتي نأ هلقعلمك اذإ لقاعلا لجرلا ىف دعبي الو نيرمألل حلاص ظفالا نأ ملعاو

 اماع نوكحي نأ ىف هانييام ىلع ةيناسنالا سفنلا لاك نأ : اهنم ةريثك هوجول هيف هتبغر

 تراقتلا تتار نأ انركذو + تانايسلا قاافرضتم كلامو, اكلم توك نأ قر : تافاذلاإ

 صقانلاو صقان وهف كلذ نودا» لكو هلل الإ سيل امهيف قلطملا لاكلاو ةيهانتم ريغ نيعونلا نيذه ىف

 قلطملا لكلا ناك اذإو ؛ بلطلا ملأو قلقلا ىف قب قلطملا لاكلا ةذإ قاذو هناصقنب روعش هل لصحاذا

 بعتلا ملأو بلطلا قلقىف ادبأ نا الاقي نأ مزل اعنتم :راسنالل هلوصح ناكامو ؛ هلل الا سيل

 « توملاب الا سفنلا نع بعتلا اذه عفد ىلإ هل ليبسال هنأ فرع ةلاحلا هذه ناسنالا فرع اذاف

 . توملا ىنمتي ذئنيْخ

 لصاح نأ الإ ايندلا ةمذم ىف اوبنطأ نإو ءاغلبلاو ءابطخلا نأ توملا ىنل «ىناثلا ببسلاوإل

 ملألاو ءانفلا ىلع ةفرمم لاوزلا ةعيرس تاداعسلا هذه نأ : اهدحأ : ةثالث رومأ ىلإ عجري مبمالك

 ةجوزمم ىه لب ةصلاخ عا : اناثو 0 الاوز دنع لصاحلا

 ناك اعز لب ايف لضافالا نورك راش قاشلا نم.لذارالا نأ : اكلاثو : تاردكملاو داسنلا

 املو ؛ تاذللا هذه نع ةرفنم ةثالثلا تاهجلا هذهف , لضافاللا ةصح نم ريثكي مظعأ لذلاردلا هنخ

 ىنمتي مرجال ةرفنملا ةثالثلا تاهجلا هذه عمالا تاذللا هذه ليصحت ىلا ليبسال هنأ لقاعلا فرع

 . تافآلا هذه نع صلختيل توملا

 ةينامسجلا تاذللا هذه نأ نيعمجأ هللا مهحر نيققحن دنع ىوقألا وهو (ثلاثلا ببسلاوإل

 عاقولا ةذاو ٠ عوجلا ملأ عفد نع ةرابع لكألا ةذلف « مالالا عفد ابلصاح امنإو ءاحل ةقيقحال

 ةرامالا ةذلو . ىنلا ةيعوأىف ىلا لوصحنم ةدلوتملا ةغدغدلا ببسب لصاحلا ملآلا عفدنع ةرابع

 هذه لصاح ناكاذإو ةسايرلا بلطو ماقتنالا ةوهش ببسب لصاحلا ملآلا عفد نع ةرابع ةسايرلاو
 ىنمتي ذئايحو ةصقان ةلزان ةسيسخ ةريقح ءالقعلا دنع تراص مرجال ملألا عفد الإ سيل تاذللا

 . ةسيسالا لاوحألا هذه ىلإ جايتحالا نع صلختيل توملا ناسنالا

 عاقولاة ذل لكألا ةذل . عاونأةثالثىهو ةليلق ةيويندلا تاذللا لخادمنأ «عبارلا ببسلاوإ)
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 دنع 010 ام ءاوقلا نأ :الفلاثو ىرعأ ةرات مكجرخت اهنمو كين در ءاشخاب |

 ةصوصخلاا اللا تارا 13 51و > رم( دركي انع] هناف ::نوكتلا ]ةمهتاروصواةتدام/ك وح

 ةروصلاكلت داحباب و , ادوجومعومجم !كلذ ناكام ةروصلا مدع دنعف ؛ ةصوصخلا ةفصلاب ةفوصوم

 1 ك1 رو سس ال نوكلل ادج وم هنوك نأ انلعف ..روكلا كلذ, ادِخوف.راص

 ١ فرك تاومسلا تك ناابنم ىلا ارجل[ دج وم لاكمي ةنوكا انس ال رطاقلا ظل نأ كيش

 .«نآوقلا ظفل. بسحتال ةيلقفلا لئالدلا بسحب اهل د جوم َلاغت هنوكانيلاراضانمتإو

 ضراألا قيلخت ىلع مدقم تاومسلا قيلخت نأ مهوب (ضرالاو تاومسلا رطاف) هلوق نأ ملعاو

 نيعتبجوي طيحلا نيعت نال كإذو . اضيأ هدك وي لقعلا مث . بيترتلا ديفت واولا :لوقي نم دنع

 ةءانالا تاطنحع دحاولا زركخرملاب طيح نأ نكمي هناأل . ظيحملا نيعت بجونال هناف هنبعتو ركرملا

 نأ يعيب «طظفالا انضيأاو .. هنيكزا دحا و نكرم الإ: هحلا ولا "طصحتلا ارضع نأ قكم :الاثأ اكمل

 قلخ ىذلا هلل دسملا) هلوق .ىف هانركذ دق هيف ةكحلا هجوو ءةدحاو ضرأآلاو ةريثك ءاهسلا

 (ضرالاو تاومسلا

 ءادن وهو (بر)هلوقل ةفصلا ىلع : امهدحأ : نيهجونم هبصن : جاجزلالاق 4 ثلاثلا ثحبلا إب

 . ناث ءادن لع بصني نأ زوج“ قاثلاو “1 تضنلا عضوم قف كفاضم

 ايندلا ىف ىنامهم عبمجحالصا ىلوتت ىذلا كنا: ىنعملاو(ةرخآلاو ايندلا ىف ىلو تن حلاق 5

 ىلاعت هللا نم ةملك ةعاطلاو نامبالا نأ ىلع لدي اذهو « قابلا كلملاب ىنافلا كلملا لصوف ةرخآلاو

 ىلو تنأ) هلوق مومع لطبي ذئثيحو وهوه هحلاصا ىلوتملا ناكل دبعلا نم كلذ ناك ول ذإ

 ْ (ةرخالاو اينالانف
 : لئاسم هيفو «نيحلاصلاب ىنةحلأو اءاسم ىقوت ل لاق مث

 بر نع مالسلا هيلع ليربج نع ىكح مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ مٍلعا (ىلوآلا ةلأسملا)

 دارأ نم ىنعملا اذبلف « نيلئاسلا طعأام لضفأ هتيطغأىل اسم نع ىركذ هلغش 00 ةردلا

 ءاعدلا ركذي نأ دارأ امل مالسلا هيلع فسوي انههف هللا ىلع ءانثلا ركذ هيلع مدقي نأو دبالف ءاعدلا

 ةكاومسلا رطاف ثرداحاللا ليوأت نم ىتملعو كلملا نم ىتدتا دق بر) هلوق وهو ءانثلا ةيلع مدق

 ليلخلا هلعفام هريظنو (نيحلاصلاب ىنقحلأو اباسم ىنفوت) هلوق وهو ءاعدلا هبيقع ركذ مث (ضرالاو

 هللا ىلعءانث (اكح ىل به بر) هلوق ىلا انه نش (نيدمب وهف ىتقلخ ىذلا) هلوق ىف هيلع هللا تاولص

 . انهه اذكف ءاعد مالكلا رخآ ىلإ (ىل به بر) هلوق م
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 : ةيرأ اق دتع اينقدو رص نم هماظع جرخأف

 الإ تؤي منال « ضيعبتلل (ثيداحألا لي وأت نمو. كلملا نم) هلوق ىف نم 4 يناثلا ةلأسملاإل

 هناأل . كلملا نم لاق اس : مصآلا لاق . ليوأتلا ضعبو رصم كلم ضعب وأ ايندلا كلم ضعب

 . هقوف كلم وذ ناك

 رئاتللاو سده رلاعت هلالا وهو رئان ال ىذلا نا ذملا : ةلالثث تاد وجوال ف نأ معاو

 ةداضتملا ضارعالاو ةفاتخلا تافصلاوريوصتلاو ليكشتلل ةلباقاهناف , ماسجألا اع وهورث قيال ىذلا

 وهو ؛ ثلاث مسق امهطسوتيو ادج نادعابتم نامسقلا ناذهو ٠ الصأ ءىث ىف ريتات الن وك لف

 ملاعزع فرصتلاو رثالا لبقت اهنأاحاورآلار هوج ةيصاخت ؛ حاورألا ماعوهو ءرثأتيو رثْوِي ىذلا

 حورلا قلعتف « هيف ترثأو هيف تفرصت ماسجألا ملاع ىلع تابقأ اذا اهنإ مث « هللا لالج رون

 ىلاعت هلوقو . ةفرعملاو ملعلاب تايهلالا ملاعب هقلعتو « هيف ريبدتلاو فرصتلاب ماسجالا ملاعب

 (ثيداحالا ليوأت نم ىنتءلعو) هلوقو ماسجألا ملاعب سفنلا قلعت ىلا ةراشا (كلملا نم ىتتيتأدق)

 ناصقنلاو لاككلا ىف نيعونلا نيذه تاجردلةياهنال ناك املو ؛ هللا لالج ةرضح اهقلعت ىلإ ةراشا

 لضاخلا ناكف :ءهانتم رادقم الإ ناسنالل امهم لضحنأ عنتما « ءافخلاو ءالجلاو فعضلاو ةوقلاو

 «نم» ةملك هيف ركذ ببسلا اذبلف ؛ معلا ضاعبأ نم اضءبو ؛ للملا ضاعبأ نم اضعب ةقيقحلا ىف
 : ثاحيأ هيفو (ضراآلاو تاومسلا رطاف) لاق مث . ضيعبتلا ىلع ةلاد اهنأل

 : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق . ةغللا بسحب (رطافلا) ظفل ريسفت ىف (لوآلا ثحبلاإل

 تأدتبا انأو اهترطف انأ : اهدحأ لاقف رس ىف ناببارعأ ىلإ مكتحا ىتح رطاغلا ىنعم يرد تنك ام

 ىملا ترطفو ادب اذإ ريعبلا بانرطف : لاقي قشلا ةغللا ىف رطفلا لصأ : ةغللا لهأ لاق . اهرفح

 مآ اذه «تعدصت اذإ قرولاب رجشلاو تابلاب نضرالا رطفتو.: قشلاف ةتففش ىأ. طقاب

 لخد ايلف ءافخو ةيلظ ىف هن مهمدع لاح ءىثلا كلذ نآل داجبالا نع ةرابع راص 9 ,ةغللا ف

 . هنم ءىثلا كلذ جرخو مدعلا نع قشنا هناك راص دوجولا ىف

 ليلدب ضحلا مدعلا نعءىثلا نيوكست نع ةرابع هنأنظي دق (رطافلا) ظفل نأ (ىناثلا ثحبلاإ)

 دلا) لاق هنأ : اهدحأ : هوجو هيلع لذيو هيلع لديال هنأ قحلا نأ الإ « هانركذ ىذلا قاقتشالا

 ىلإ ىوتسا مث) لاق ثيح ناخدلا نم اهقلخ امنا هنأ ىلاعت نيب مث (ضرالاو تاومسلا رطاف هلل

 : امناثو . ضحلا مدعلا نم ءىثلاك]ذثدحأ هنأ ديفي الر طافلا ظفل نأ ىلع لدف(ناخد ىهو ءامسلا

 ىلاعت لاق . بارتلا نم سانلا قاخ امنإ ىلاعت هنأ عم (اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف) لاق ىملاعت هنأ

 « ١م رن ؟م»



 ةيآلا «كلملا نم ىتتينآ دق برورلاعت هلوق م
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 دولا 0 5 0 3 نم ىجارخأ اذا ا ىهو را هذه 7 ةمدقتملا | ةيآلانأ كل

 . لاك ساند لكلا. نأ ىف حرص

 هتوخاو هيبأ نيبو فسوينيب عامتجالالوصحنأ ىنعملاو (ءاشيامل فبطل ىفر نإ )إل لاق مث

 اذاف فيطا ىلاعت هناالا لوقعلا نع دعبلا ةياغ ىف ناكلابلا غارفو شيعلا بيطو ةبحماو ةفلالا عم

 "ارضنا نع كلا هاغ ف ناك نار رضخ ةناسأ لهن ءىث لوصخ دارأ

 عيمجي ملع هنأ لجال ناكاميإ هلاعفأ ىف ًافيطا هنوك نأ ىنعأ م مكسحلا ملعلا وه هنإ) لاق مث

 مكحو . بعصلا كلذ ليص< لهسي ىذلا هجولاب املاع نوكيف اهل ةياهنالىتلا ةنكمملا تارابتعالا

 . ملعأ هللاو لطابلاو ثبعلا نع أربم هلاعفأ ف مكح . هئاضق ىف مك اح : هلعف ىف محم ىأ

 ضراألاو تاومسلارطاف ثيداحألا لي وأت نم ىتتءلعو كلملانم ىتتيت 1 دق برر ىلاعت هلوق

 «نيحلاصلاب ىنقحلأو السم ىقوت ةرخآلاو ايندلا ىف ىلو تنأ
 : لئاسم ةيآلا ىف

 هلخدأف هنئازخىف هب فاطو بوقعيديب ذخأمالسلا هيلع فسوي نأ ىور 4 ىلوألا ةلأسملاإ)

 سيطارةلانزاخم هلخدأ الف ء حالسلا نئازخو بايثلا نئازخوىلحلا نئارخو ةضفلاو بهذلا نئازخ

 هيلع ليربج ىناهن لاق لحارم نامت ىلع ىلإ تبتك امو سيطارقلاهذه كدنع « كلفغأ ام ىنبايلاق

 هللا ىنرمأ « مالسلا هيلع ليربج لاقف هلأسف هيلا طسبأ تنأ لاق ببسلا نع هلس لاق هنع مالسلا

 ًاعبرأ هعم ماقأ ءالئسلاهيلع بوقعي نأ ىورو ىنتفخالهف . بئذلا هلكأب نأ فاخأو كلوقل كلذب

 هسفنب ىضف قسإ هببأ بنج ىلإ ماشلاب هنفدي نأ هيلا ىصوأ هتافو تبرق املو ةنس نيرشعو

 . توملاىنمتفةرخالا كلم ىنمكلذ دنعف ؛ ةنسننرشعو ائالث هببأ دعب شاعو رصم ىلا داعم هنفدو

 بحي دحأ لك هنقد ىف رصم لهأ مصاختف ؛ ارهاط اببط هللا هافوتف هدعب الو هلبق 5 ىبن هانمام : ليقو

 هيفهواعحبو صمم نم اقودنص هل اولمعي نأ حلصألا نأ |وأرف لاتقلاب اومه ىتح مهالحم ىف نفدي نأ

 ميئارفا هلدل وو « دحأ ل كىلا هتكرب لصتل رصم ىلا لصي مث هيلع ءاملا رم ناكمب لينلا ىف هونفديو

 0 0 ل ل عاب 5 02010 ادب نأبلا كانه سرا نفذ م اهموم لقا غشوت نوتلو .:نون:عئارفال دوو ءاشيمو



 كل ةيآلا« ىنوخإ نيدو ىيب ناطيشلا جز نأ دءل نم» ىلاعت هلوق

 . ةيربو شاوم لهأ ناعنك ضرأب هدلوو بوقعي ناكو رضحو

 اهنمو . اهنكسو ادبىلإ لو< دق بوعي ناكامهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (ىناثلا لوقلاورب

 ه لاقي فورعم عض وم مسأ أدب : ىرابنالا نبا لاق اهلبج تحت دجسم اهم هلو فسوي لعمدق

 : لاقف ريثك ًاعيمج امهركذ ناعضوم امهو ادب و بعش

 امهاوس دالب ىناطوأو ىلإ ادبىلإ ابعش تببح ىتلا تنأو

 اودب نود موقلا ادب لاقي ادب هل لاقي ىذلا عضوم ا اذه دصق هانعم لوقلا اذه ىلع ودبلاف

 « ادب دصق نم 5كب ءاجو ةيآلا ىنعم ناكف روغلا اوتأ اذإ اروغ موقلا راغ :لاقي امادب اوتأ اذإ

 ىلإ اديدصق هب ىنع نكل ةيدابلا هب دري مل ودبلا نآل نييرضح هدلوو بوقعي ناكلوَلا اذه ىلعو

 . طيسبلا ىف ىدحاولا هلاق مالك انهه

 دبعلاجو رخ نآل « ىلاعت هللا قلخ دبعلا لعف نأ ىلع ةيآلا هذه انباحصأ كسم (ةيناثلا ةلأسملا)

 هناحبس هسفنىلإ هفاضأو ودبلا نم مهئيجمو (نجسلا نم ىنجرخأ ذإ) هلوقب هسفنىلإ هفاضأ نجسلا ند

 دارملا نأ بع اذه لمحو ىلاعت هللا ل عف هنيعب دبعلا ل عف نأىف حيرص اذهو (ودبلانم مكب ءاجو) هلوقب

 . رهاظلا نع لودع هريسيتو ىلاعت هللا رادقاب لصح امنإ كلذ نأ

 بالو

 دسفأ (غزن) : فاشكلا بحاص لاق 4« ىتوخا نيبو ىنيي ناطيششلا غزن نأ دعب نمل لاق مث

 . هسخن اذإ هغسنو هغزن : لاقي : ىرجلا ىلع اهلمحو ةبادلا ضك ارلا غزن نم هلصأو ىوغأو اننيب

 ىلاعت هنآل : اولاق ربجلا نالطب ىلع ةيآلا هذبب اوجتحا : ىضاقلاو ىعكلاو ىئابجلا نأ ملعاو

 ناكولو . ناطيشلا ىلإ غزنلا فاضأو هللا ىلا ناسحالا فاضأ هنأ مالسلا هيلع فسوي نع ربخأ

 . معنلا ىف ام هيلا الإ بسني ال نأ بجول نمحرلا نم اضيأ كلذ
 نم نكح ال ناطيشلا دنع نآل . زاجم ناطيشلا ىلا لعفلا اذه هتفاضا نأ باولو

 0 متيجتساف موعد نأ الإ ناطلس نم يلع ىل ناكامو) لاقف هنع هللا ريخأ دقو ىنخحلا مالكلا

 ناكناذ اضيأو . كإذك سيل هنأ عم ناطيشلا ىلإ لعفلا اذه ةفاضإ ىضتقي نآرقلا رهاظ نأ تبثف

 مزلرخآ ناطيش ببسب ناكنا ةيصعملا ىلع ناطيشلا مادقاف ناطيدشلا ببسب ةيصعملا ىلع ءرملا مادقا

 ءرملامادقا نأ ثبثف ؛ ناسنالا ق> ىف هلثملقيلفرخآ ناطيش ببسب نكي مل ناو لاحت وهو لسلستلا

 زايتخا ىلا عبط ليم الادحأ قال هسفن بيسسباضيأ سيلو ناطيقلا يبس: نسل قسلاو ليس 7

 رفكلا ىف هعوقو ناكاملو « ةرخالا باقعو ايندلا مذ ىف هعوقو بجوي ىذلا قسفلاو لهجلا

 ىذلا مث . ىلاعت هللا نم كلذ لاقي نأ الا قبب ل نامسقلا لطب دقو « عقوم نم هل دبال قسفلاو



 ةيالا «ودباا نم 1 ءاجو» ىلاعت هلوق 221

 ادس راص هدلو حد ميهاربإ ايؤر نأ م قح ءايبنآلا ايؤر ثاف ؛ هب تفلك فياكتو 2 ترمأ رمأ

 بوةقعيلاهاكح وف سوي اهآر ىتاا ايؤرلا هذه تراص كإذكف ةظقيلا ىف هيلع خذلا كلذ بوجول

 مالسلا هيلع فسوي نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا ىكح ببسلا اذهلف ء دوجسلا كلذ بوجول امبس
 مامت نم كلذ نوكي نأ دعبيال : لوقأو : ائيش لقي مل هنكلو هدلج رعشقاو هلاه كلذ ىأر امل

 ببسب نرحلا مادو هلاصو ىف ةبغرلا ماد تنك كنإ : هل ليق هناك بوعي ىلع ىلاعت هللا ديدشت
 ملعأ هللاو ءديدشلا مامت رم دوجسلا كلذب رمآلا ناكف ءهل دجساف هتدجو اذاف . هقارف

 كا
 دن ل راع لل اعورأ) نيبو تعولا دكه رب اةدنملا رادقم قااوفلتخا (ىناثلا ثحبلاإ)

 اهإايقرلا لئوأت نإ .نولوقي كلذلو ؛ نيزثك آلا لوقا وهو «نوعبزأ : ليقو « نوفس:.ليقو

 ةرشع عبس نباوهو بجلا ىف قلأ هنأ سهلا نعو ةنس ةرشع ىنامت ليقو « ةنس نيعبرأ دعب تح

 امالث كلذ دعب شاعو . هبراقأو هيبأ ىلا لصو مث , ةنس نينامث نوجسلاو ةيدوبعلاف قبو « ةنس

 . رومألا قئاقح ملعأ هللاو ةنس نيرشعو ةئام هريع ناكف ةنس نيرشعو

 . ريثك لاق . هيلاو ىب نسحأ : لاقي ىلإ ىأ (ىب نسحأ دقو ل لاق مث

 تلقت كدرإلا ةيلقماال و اتيادإا يي :ةماواطمالا بح وأ: ذهب! ىيشأ
 بيرثتال) هتوخال لاق هنأ لوألا : هوجول رثيلا نم هجارخإ ركذي لو نجسلا نم ىنجرخأ ذإ

 هنأ : ىناثلا ء مركلا ىرجباي راج هلامهإ ناكف مهل ابيرثتك لذ ناكارُبلا ةعقاو ركذ ولو (مويلا يلع

 ناكف اكلم هوريص نجسلا نم جرخ امل اهأ ءادبع هوريص لب اكلم رصي ىل رّببلا نم جرخ امل

 راضملا ىف عقو رثبلا نم جرخأ امل هنأ : ثلاثلا , الماك اماعنإ نوكي نأ نم برقأ جارخالا اذه

 اذهناكف ةمهتلاتلازو هتوخإو هيبأ ىلإ لصو نجسلا نم جرخأ الف ةأرملا ةمبت ببسب ةلصاخلا

 نجسلاىف هلوخدنال مظعأ نجسلا نم هجا رخاىف ةمعنلا : ىدحاولا لاق : عبارلا « ةعفنملا ىلإ برقأ

 لحبف ناكناو اذهو : سفنلا ةبغرو عبطلا ليم ىلع لمح نأ ىعبني اذهو ؛ هب مث بنذ ببسب ناك
 ا رقما تاي اراراالا | تاسج نإإلا هع قي ةدخاولل اننا ناك ان وادنأ آلا .هربغ قع ىف وفعلا

 : ناتلأسم هيفو (ودبلا نم مكب ءاجوإإل لاق مث

 : نالوق ةيآلا ىف (ىلوألا ةلأسملا)

 إلا نم طسياودللا ::ئدخل ولا لاقزوأ 6 ةيدانلا »قم ىأ ودناا نم مب ءاج «لوالا لوقلا ١)

 ودب :لاقيف ردصملا مساب ناكملا ىمس مث ءاودب ودبي ادب نم هلصأو ديعب نم صخشلا هيف رهظي
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 "0 آلا «لبق نم ىايؤد ليو ات اذه تبأأي لاقد ىلاعت هلوق

 رئاسو ةوخألا 100 ىف ةغلام شرعلا لع هيوبأ عفرو : ريدقتلاو ؛ ةثنبلا لجل هلع

 . نيدجاس هل اور نيلخادل ا

 (لبق نم ىايؤر ليوأت اذه تبأاي) هلوق ماليال اذبف : اولاق ناق
 هوجولا لك نم ةفصلاو ةروصلا بسحب ايؤرلل اقباطم نوكي نأ بحبال ايورلا ريبعت نإ : انلق

 باهذ نأ كشالو .هل سانلا نم راكألا ميظعت نعريبعت ءرمقلاو سمشلاو لك ااوكلا دوج

 ايؤرلا ةح ىف ردقلا اذه كف: مظسا ةاب ىف هسال سم لإ نان برأ اس١

 . ءالقعلا نم دحأ هبجوب ملف ةروصلاو ةفصلا ىف ايؤرلا لصأل ايواسم ريبعتلا نوكي نأ اماف

 وه تقولا كلذ ىف مارك الاو ةيحتلا ىلع لادلا لعفلا لعل باوجلا ىف «سماخلا هجولاإ

 تناك ميظعتلا ىف ةغلاباا نآل دعبلا ةياغ ىف اذهو « هميظعت دوجسلا نم مثدوصقم ناكو ؛ دوجسلا

 فسوي دجسي نأ بجاولا رم ناكل ؛ تلق اك ىمألا ناك ولف , بوقعيب اهنم فسويب قيلأ
 . مالسلا هيلع بوقعيل

 اودجسيال نأ ىلع ءالعتسالاو ةفنآللا مهتلمح هتوخا لعل : لاقي نأ هيف (سداسلا هجولاوإل

 ناروثل اببس كلذ راصل كلذ اولعفي مل ول مهنأ مالسلا هيلع بوقعي معو ؛ عضاوتلا ليبس ىلع هل

 بيسإ ةمح مظعو هردق ةلالج 2 مالسلا هيلع وهف امنوك دعب ةميدقلا داقحالا روبظلو نتفلا

 ممدهاشم ريصت ىتح  دوجسلا كلذ لعف ملعلاو ةوبنلاو نيدلا ىف مدقتلاو ةخوخيشلاو ةوبألا

 دارأ اذاف ابستحم بصن اذإ ريبكلا ناطلسلا نأ ىرتالأ ممولق نع ةرفنلاو ةفنألا لاوزل اببس كلذل

 بستحلا كلذ ةعزانم دحأ بلق ىف يال نأ ىف ايس كلذ نيضبل هيلع ةبسملا ةماقإ ىف هنكم هنتر
 . انهه اذكف ةبسحلا ةماقإ ىف

 يوه الإ اهفرعيال ةيفخ ةيكحل ةدجسلا كلتب بوعي ىمأ ىلاعت هللا لعل 4 عباسلا هجولاإ)

 الإ هبلق ىف كلذب ايضار ناكام فسويو .وهالإ اهفرعيال ةيكحل مدآل دوجسلاب ةكئئالملا رمأ هنأ

 تكس كاذب هرمأ هللا نأ لع امل هنأ

 دق لبق نم ىليؤر ليوأت اذه تبأاي لاقل ةلاحلا هذه ىأر امل فسوي نأ ىلاعت ىكح مث
 : ناثحن هبفو اح ىنر اهلعج

 كلذهلاه هتوخإو هيوبأ دوج ىأر امل هنإ : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق «لواآألا ثحبلاإل

 2 اسلاباوجلا ىوقي اذه : لوقأو « لبق نم ىايؤر ليوأت 00 لاقو ؛ هنم هدلج رعشقاو

 اذه نأ الإ كدلول دجست نأ ةوبنااو نيدلاو ملعلا ىف كتلالج ىلع كلثمب قيليال تيلان(ت كتازش هناك



 ةيآلا «شرعلا ىلع هيوبأ عفرو» ىلاعت هلوق اكن

 : هوجو نم هنع باوجلاو

 ىأ هل اورخ مهنأ ةبآلا هذهب دارملا نأ ءاطع ةياور ىف سابع نبا لوق وهو « لوألا هجولا)

 دوجسملاف ركشلل ادوجس ناك دوجلا كلذ نأ : مالكلا لضاحو :ىلاعت هلل ادجس هنادجو لجل

 عفرو) هلوق نأ ليوأتلا اذه ةح ىلع ليلدلاو هلجأل ناكامتا دوجسلا كلذ نأ الإ ؛ هللا وه هل

 مهنأ ولو ؛هل اودجس مث « ريرسلا كلذ اودعص مهن 1 ال نر مرا

 . عضاوتلا ىف لخدأ كلذ نآل ريرسلا ىلع دوعصلا لبق هل اودجسل فسويل اودجس

 هلوق هنم دارملاو (لبق نم ىايؤر ليوأت اذه تبأاي) هلوق قباطيال ليوأتلا اذهف : اولاق ناف

 (نيدجاس ىل مهتيار رمقلاو سمشلاو ايكوك رشع دحأ تيأد ىنإ)

 ىأىلجال (نيدجاس ىل مهتيأر رمقلاو سمشلاو) هلوق نم دارملا نوكيو قباطم اذه لب :انلق

 ” لاقل مت امتع اذه ناك اذإو ؛ ىسنم ءالعا ىف ىئسلل و ىعلصم بطل هللا تدمج امنأ ىأ

 هوبأ هل دجسي نأب ىضري نأ هنيدو ا ادع 0 دكت 00 ٠ تم | راتلا اذه نأ ىدنع و

 . ةوبنلا لاكو نيدلاو ملعلاو ةخوخيشلاو ةدالولا قوقح ىف هتقباس عم

 اركش هلل اودجسو ةلبقلاك فسوي اواعج مهنإ : لاقي نأ باوجلا ىف ىلاثلا هجولاو ١

 كلا كلا لا لع لاك 5 ةيككلل لص : لاقيإ هناف ند لي وتلا اذه ادن ادجار .ةمعذل

 :رارعش ناسح

 ا 00 مشاه نع 2فرصنم ر ل لأ فرضا تنك

 ننسلاو نآرقلاب سانلا فرعأو مكلبقل ىللص نم لوأ سيلا

 هلوقو ةلبقلل دجس لاقي نأ زوحب كلذكو « ةلبقلل لص نالف لاقي نأ زوحب هنأ ىلع لدي اذهو

 . هنادجو ةمعنل اركش هلل اودجس م ةلبقلاك هولعج ىا (ادجس هل اورخو)

 : هلوقك ادوجس عضاوتلا ىمسي دق باوجلا ىف ( ثلاثلا هج ولا)

 رفاوحلل ادجس ايف كألا ىرت

 ىلارورخلاو (ادجس هل اورخو) لاق ىلاعت هنأل.« لكشم اذه نأالإ عضاوتلا انهه دارملا ناكو

 طقفا روما هب ىعي دقرورخلا نأب هنع بيجأو هوجولا لك لع ةدجسلاب نايتالاب رعشم ةدجسلا

 . اورمي مل ىنعي (انايمعو امص اهءاع اورخب مل) ىلاعت لاق
 نبوبآلا ىلإ دّئاع ريغ (هل اورخو) هلوق ىف رامضلا : لوقت نأ باوجلا ىف 4 عبارلا هجولال

 اللا ناك نفاراس لإ وأ فقرا لإ... اه يقمضلا لب «نيدجاس هل اوربخو.: لاقل: الإ « ةلاحأل



 51١ ةيآلا « نينمأ هللا ءاش نإ رصم اولخدا» ىلاعت هلوق

 كلئابآ هللوز ىلاعت هلوق هتمو : نأ معلا نأ اك مآ ةلاخلا نال وأ مالا ماقهابمابتل امإ ىلا لا
 (قحإ و ليعمسإو مهأربإ

 . امهقنتعاو هيلا امهم هيوبأ هيلا ىوأ ( ىناثلا ثحبلاإل

 ؟ رصم مطوخد لبق هيلع ,طوخد ىنعمام : لبق ناف
 لاقو هيوبأ هيلا مضو هيلع اولخدف ةميخ وأ كانه تيب ىف مهب لزن مهلبقتسا نيح هنأاك : انلق

 (رصم اولخدا) م
 : ثاحبأهيفف « نينمآ هللا ءاش نإ رصم اولخدا إل هلوق امأ

 مهليقتسا دق ناك هنال ؛ رصم مطوخد لبق لوقلا اذه : لاق هنإ ىدسلا لاق « لوألا ثحبلا ل

 اوميقأ ىأ (رصم اولخدا) هلوقب دارملا : اههنع هللا طر سابع ننأ نعو.؛ هانررت يذلا ره اذكر

 . رخآلاب امهدحأ نارتقال الوخد ةماقالا ىعس , نينمآ اه

 نمالا ىلا دئاع هنأ : لوآلا نال رقادع مشا ءاش نإ لوقا رق راسا (ىقاثلا ثحبلا)

 مارحلادجسملا نلخدتل )ىلاعت هلوقهريظن و ؛ هللا ءاش نإ نينمأ رهماولخدا : ىنعملاو ؛ لوخدلاولاال

 لبق مالكلا اذه مل لاق هنأ هانركذ ىذلا لوقلا لع لوخدلا ىلا دّياع هنإ ليقو (نينمآ هللا ءاش نإ
 5 را حا

 . ادحأ نوفاختال مكيلهأو مكلاومأو مكسفنأ ىلع ىنعي (نينمآ ) هلوق ىنعم (ثلاثلا ثحبلا)

 نأ نم نينمآ ليقو  ةقافلاو ةدشلاو طحقلا نم نينمآ ليقو رصم كولم نوفاخي فلس امف اوناكو

 . فلاسلا مرجلاب فسوب ممرضي

 اهلو) ىلاعت لاق عيفرلا ريرسلا شرعلا : ةغللا لهأ لاق 4 شرعلا ىلع هيوبأ عفرو إل هلوق امأ

 هل اورخو) هلوق امأو «٠ فسوي هيلع سلحجب ناك ىذلا ريرسلا انهه شرعلاب دارملاو (ميظع شرع
 ىلاعت لاق ميظع ةوبالا ىو بو ابأ ناك مالسلا هيلع بوقعي نال كلذو . لاكشإ هيفف (ادج

 هنأ اضيأو  هسفن قح نيدلاولا قح نرقف (اناسحإ نيدلاولابو هايإ الإ اودبعتال نأ كبر ىضقو)
 . خيشلا ميظعت هيلع بحي باشلاو . اخيش ناك

 ناك بوقعي نأ الإ ايبن ناك ناو فسويو ءايبنالا رياكأ نم ناك هنأ «ثلاثلا لوقلاو )
 . هنم الاح ىلعأ

 املو فسوي دج نم رثك أ تاعاطلا ريثكت ىف هداهتجاو بوقعي دج نأ 4 عبارلا لوةلاوإل

 زاجتسا فيكف بوقعي ةمدخ ىف فسوي غلابي نأ بجوي اذهف ةريثكلا تاهجلا هذه تعمتجا



 ةيآلا «هيوبأهيلا ىوأ فسوبىلع اولخد الف ىلاعت هلوُث 6

 را لسع قس ص

 0 ءاَم نإ ضم اولخدا لق هيوبأ هيل ىوآ 2 1

 نا تس | سا ل6 0-0 000 0 لل

 ليوأ اَذَه تبل دج هَل اوَرَحَو شرا لع هوب كي

 سو 2 ه طع دس 06 ه2 نت مس سصاصاع نرد 252 1

 نجسلا نم ىجرخا ذإ كيبل دقو اَقَح قر م و يو

 مل 5-8

 هس | فاتح | 0و 20 هارت اس م يب 20600 ةهمو لسا

 فيطأ نر َنِإ قوخإ ! نيبو ىييناطيشلا َعرن نأ دعب نموُديلا نم مكب داعر

 م6 رش 2و

 ا هما هاَشي امل

 عفرو نينمأ هللأ ءاشنإ رصم اولخدا لاقو هنوبأ هيلا قى فاسو ىلع ار ل ىلاعت هلوق

 ا ىبر اهلعج دق قا فا قر رات أذه كاان لاقو ادجس هلا ورخو شرعلا لع هنوبأ

 ىتوخإ نيبو ىنيب ناطيشلا غزن نأ دعب نم ودبلا نم 5كب ءاجو نجسلا نم ىنجرخأ ذإ ىف 0

 مرتقلا لتلاط هإ اش ان فل نر ذإ
 هعم نمي هيلا زهجتيل ةلحار ىتئامو ًازابج هيبأ ىلإ هجو مالسلا هيلع فسوينأ ىور هنأ لعا

 اوقات مهعمجأب رصم لهأو ءاظعلاو دنجلانم فال ةعبرأ ىف كلملاو مالسلا هيلع فسوي جرخو

 نوعرف اذه ادوماي لاقف سانلاو ليخلا ىلإ رظنف ادوهم ىلع اكوتي ىثمب وهو مالسلا هيلع بوقعي

 :مالسااهيلعبوةعي لاقف كلذ نم عنف مالسلاب أدب, فسوي بهذف فسوي كدلو اذه .ال :لاق .رصم

 اوجرخو ةأرماو لجرنيبام نوعبسو نان ”امو رصم اولخد هدإو وب وقعينإ ليقو كيلع يلع ماللسلا

 خويشلاو نايبصلا ىوس الجر نوعبسو عضل و هل ”امسمخ و فلأ ةئاتس مهنم نولتاقملاو ىسوم ف اهنم

 : ناثح هيفف (مهبروبأ هيلا ىوآ ) هلوق امأ

 نإليقفلوقلا اذهىلعو  همأوهوبأدارملا : لوألا : نالوقهي وبأ هلو قب دارم لاف (لوآلا ثحبلا ل
 اهرشنأ و اهايحأ ىلاعت هللا نا الإ « تنام دق تناك اهنإ ليقو ٠ تقولا كلذ ىلا ةيح ةنقاب تناك همأ

 ؛ مالسلا هيلع فسوب ةيؤرل اقيقحت هل تدي ىت> اهربق نم

 : ليقو «نيماينب هيخأب سافنلا ىف تتام همأ نآل . هتلاخو هوبأ دارملا نا 4 ىناثلا لوقلاوإل

 نال: نيوباآلادحأب ىلاعت هللا اهامسفهتلاخ هوبأ جوزت هما تنام امو ؛ عجولان با ةيناربعلاب نيماينب



 ب ةبالاو انبونذ انا ر مهتسا انابأاي اولاق» ىلاعتهلْوَق

 صيمقلا ريشبلا حرطى ىأ (ههجو , ىلع هاقلأ) هلوق ا م ه- رفأف صيمقلاب مويلا بهذأف بئذلا

 دادتر الا ىنعمو ًاريصب عجروىأ (اريصبدتراف) هسفن هجوىلع بوقعي داقلأ لاقي وأ بوقعيهجو ىلع

 ةلخنلا تلاط لاقي ام ًاريصب هللا هريصىأ (ًاريصب دتراف) هلوقو اهبلع ناكدق ةلاحىلإ ءىثلا بالقنا

 ًاريصي هلعج ىلاعت هللاف ةيلكلاب ىمع دق ناك هنإ : مهضعب لاقف هيف اوفلتخاو اهلاطأ ىلاعت هللاو

 ؛ نازحالا ةرثك و ءاكلا ةرثك نم هرصب فعض دق ناكل ب : نورخآ لاقو . تقولا اذه ىف

 هردص حرشناو ه>رف مظع مالسلا هيلع فسوب ةايحب رشبو ؛ ههجو ىلع صيمقلا اوقلأ ابلف

 ملعأى إ كل لقأ ملأ) لاف اذه دنعف ؛ هنع ناصقنلا لازو هرصب ىوق كلذ دنعف ؛ هنازحأ تلازو

 قلعت هل ىذلا وه ىنعالا اذه نال . ايؤرلا ةهج نه فسوي ةايحب هلع دارملاو (نوبلعتالام هللا نم

 (نوملعتالام هللانمولعأو هللا ىلافزحو ىئبوكشأ امنإ) هلوقنم مدقتامىلا ةراشإو هو ؛ مدقت امب

 نيد ىأ ىلع كلملاب عنصأام لاق ء رصم كلم وه لاق فسوي فيك : لاقو ريغبلا لأس هنأ ىور

 | نا 59 5506 اوذخأبوقعي دالوأ نإمث . ةمعنلا تمت نآلا لاق مالسالا نيد لع : لاق هتكرت

 رهاظو (ميحرلا روفغلا وه هنإ ىبر كل رفجتما فوس'لاقنيتطاخ انك !ان] اض دات رفح 0

 ىنعملااذه ببس ىف اوفلتخاو ٠ كلذدعب ل رفختسي هنأب مدعو لب ؛ لاخلا ىف مهل رفغتسي مل هنأ مالكلا

 تقو ىف مل رفغتسي نأ دار ١ نورثك لاو: امنع هللا ىضر سانع الات: لواء

 : امتع هللا قضر :نسانع نبأ لاق : ىناثلا : ةباجالا ءاجر' تاقوأألا ققوأ تقولا اذه نآإل ؛ رحتلا

 فرعي نأدارأ : ثلانلا . ةباجالل تاقوألاقفوأ اهنال . ةعمجا ةليلىلارافغتسالارخأىرخأ ةياور ىف

 : عبارلا . ال مأ ماتلا صالخالاب ةنورقم مهتبوت تلصح لهو ال مأ هقيقحلا ىفاوبات له مهنأ
 لبقتسملا نامزلا ىف رافغتسالا اذهىلع موادأ ىنأ هانعم (كلرفغتسأس) هلوقو « لاحلا ىف مهل رفغتسا

 تقو ىف ةالصلا لا ماق : ليقو . ةنس نيرشعو فين ةعمج ةليل لك ىف مل رفغتسي ناك هنأ ىور دقف

 رفغاو . هيلع ىربص ةلقو فسوي ىلع ىعزج ىلر فغا مهللا» لاقو ءامسلا ىلا هدب مفر عرف الف

 . نيعمجأ مطوكل ترفغ دق : هيلا ىلاعت هللا ىحوأت «مالسلا هيلع فسوي ق>ىف هواعفام ىدالوأل

 مل نإ انع ىنغيام : ءاكبلاو فوخلا مهيلغ دقو بوقعيل اولاق مالسلا هيلع بوقعي ءانبأ نأ ىورو

 ةلذأ امهفلخ اوماقو نمي هفلخ فسوي ماقو ؛ وعدي امتاق ةلبقلا خيشلا لبقتساف ءانل رفغي

 ىلاعت هللا نإ» لاقو مالسلا هيلع ليربج لزنف ةكلحلا اهنأ اونظف مهربص لقىتح ةنس ني رشع نيعشاخ

 . روهشموهو مهتوبنىف سانلا فلتخادقو«ةوبنلا لعكدعب مهقيثاوم دقعو كدلو ىف كت وعدباجأ

 «]مم رخف و



 ةيآلا (ةيلر لك داقلأ يقبل هاج تأ الفذ ىلاعت هلوقأ 2 0

 تأي ىبأ هجو ىلعهوقلأف اذه ىصيمقب اوبهذا) هلوق امأ : لاق هنأ لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع
 ةنجلا نم صيمقب مالسلا هيلع ليربجهيلع لزن رانلا ىف ميهاربإ قلأ امل رابجلا ذورمب ناف (اريصب

 مالسلاهيلع يهاربإ اسكسف « هثدحي هعم دعقو ةسفنطلا ىلع قاحأ  ضصبقلا ةشلاق تملا نق ةدفنطو

 اذكر هلا 0 8 لف فشار تيوقتل هاك و توقعي قيحا هاشك و.قاحا. ضيمقلا كلذ

 هنإ : لاقي نأق يقحتلاو (اذهىصيمنقب اويهذا) هلوق كلذف . هقنعف صيمقلاو .بجلاف قلأف هقنعف

 رمأ ةديعبلا ةفاسملاهذهنم هيلا ةحنارلا ل وص وال تازجعملارابظا ليبس للعهيلا ةحنارلا كلت لصوأ ىلا

 نيحمالسلاه يلع بوقعيل هنأب رقألا وامهدحالل ةزجعماهت وك نم دبال و ةزجعم نوكيف ةداعلل ضقانم

 :ىتاعملالهألاق . هل ةزجعم ناكفركذاكرمألا نأ رهظف ؛ىغبني الامىلا مالكلا اذهىف هوبسنو هنعربخأ

 نم حرفلاو حورلاتقو ءىجبو ةنحا ةدم ءاضقن ادنعمالسلا هيلع فسوي حير هيلا لص وأىلاعت هللانإ

 كلذوةنسنينامث ةدمف ىرخاألا نم نيتدلبلاىدحا برق عم هيلاهربخلوصو نمعنمو ديعبلا ناكملا

 دجال : ىنعمو لهس لابقالا نامز ىف وهف بعص كو بعص ةنحلا نامز ىف وهف لهسلك نأ ىلع لدي

 نيركبوب لاق (نودنفتنأ الول) هلوقو . مشلاةساحب هلزادجو هنالدوجولابهنعربعو مثأ فسوي حير

 اذإ ىعمصاللا نعو ءهيلا كلذ بسنو لهج اذا دنفو هلقعريغتو نزح اذإ لجرلا دنفأ : ىرابنألا

 زوجي لاقيالو دنفم خيش لاقي : فاشكلا بحاص لاق دنفملا وبف فرخ نه لجرلا مالك رثك

 نأ الول ىأ (نودنفت نأ الوا) هلودف اهرنك ىف دئفت ىتح ىأر تاذ اهتبييش ىف نكي ملال.« ةدنفم

 (مدقلا كلالض ىنل كنإ هتلات) هدنع نورضاحلا لاق كلذ بوقعيركذ املو ؛ فرخلا ىلا ىنوبسنت

 د0 )لإ كان در ءاققلا ايه لداصلا ىعي : لتاقملاق : لواللا: هوجو انهه لالضلافو

 ىفل نذا انإ) هلوقب لتاقم جتحاو ء فسوي ىلع نازحاللا نم دباكت امب مدقلا كئاقش ىل كنا

 هاسنتال مدقلا كبح يلئأ « مدقلا كلالض ىنل : ةداتق لاقو . انايند ءاقشىفا نونعي (رعسو لالض

 نكي ملو ةظيلغ ةملكاولاق دق : ةداتق لاق م (نيبم لالض ىفل انابأ نإ) مهطوةك وهو هنع لهذتالو

 ناكدقو تامدق فسوي نأ مهداقتعال كلذب هويطاخامإ نسحلالاقو ؛ هللا ىنل اهولوقي نإ و

 : نالوق «نأ» ىف (ريشبلاءاج نأ ايلف)هلوقو باوصلاو دشرلانع ًابهاذ : هركذب هعولو ىف بوقعي

 بهذ اايلف) هلوقك فذحت دقو . انهه مي ةراتركذت دقو بارعالا نمااهل عضومال هنأ : لوآلا

 عم ىه نوي رصبلا لاق : ىتاثلاو . برعلا راعشأ ىف نادوجوم ًاعيمج نابهذملاو (عورلا مهاربإ نع

 عفارلا رمضأف ريشبلا.ىجب رهظىأ ءريشبلا ءاجنأ رهظ الف : هريدقت رمضملا لعفلاب عفر عضوم ىقوام»

 هلكأ فسوي نإ تلقو مدلاب خطلملا صيمقلاب تبهذ انأ لاق ادوه وه ريشبلا نيرسفملا روهمج لاق
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 634 نودنفت تار دسم عر دجألوإ مهوب سيئا

 0 نأ اك«. ميدل َكاَكَص نكن هلل اولا
 م2 هر

 اولاَف «ود» َنويلعَتال ام هلل نم معأ نإ ا 1 [َ |ريصب لير

 م «*1» َنيئطاَح نكح ا ارد زفت 51

 «ة/8> ممحرلا روُفَْلا وه هنِإ فر

 هن الث مثو . رصم مالسلا هيلع فسوب موق لخد ا لات راناسنا نيس نمار هاهأ ناك ىلكلا

 خطلملا صيم هلال مج هتنز -انأ لاو باتكلال مح اذوه تآىوروبءةأرماو لجرت كة ترا

 ةرتسم املا ٠ ناككلا رصم نم رساحو فاح وهو هلمح ليقو . هتن هد م هح رفاق هيلا مدلاب

 . انس رف نينامت

 هللات اولاق نودنفت نأ الول فسوي حير دجال ىنإ مهوبأ لاق ريعلا تلصف املوإل ىلاعت هلوق

 ص ملعأ ىنإ مل لقأ لأ لاق اريصب دتراف هبجو ىلع هاقلأ ريشبلا ءاج املف ميدقلا كلالض ىنل كنا

 وه هنإ ىبر ركل رفتتسا فوط لاق نيتطاخ انك انإ انونذ انلا رفثتسا انابأاب ارلاق نوال لا

 «ميحرلا روفخغلا
 هب ذفنأ اذا اباتك هيلا ىنم لصفو . هدنع نم جرخ اذإ الوصف نالف دنع نم نالف لصف : لاقي

 لصفلا هرردصفايدعتم ناكاذاو لوصفلا هردصف امزالناكاذاوايدعتموامزال نوكي لصفو . هيلا

 هلهأ نم هدنعرضح نمل مالسلا هيلع بوقعي : لاق ناعنكىلا ةبجوتم رصم نمريعلا تجرخ امللاق

 منال هدالوأ عم لوقلا اذه نكي ملو (نودنفت نأ الول فسوي حر دجال ىنإ) هدلو دلووهتبارةو

 ردقف اوداتحاو مخإو فق ويوم اوسحتت اورشذا) مهلاق مالسلا هيلع هنأ ليلدب نيبئاغ اوناك

 ةيفيك ىف اوفلتخاو . اخسرف نونامت ليقو : مايأ ةرشع ليقو « مايأ ةينام ةريسم : ليقف ةفاسملا

 ايندلا ىف ةدجلا تاور تحافف صيمقلا تقفصف حيرتبه : دهاجب لاقف ؛ هيلا ةحنارلا كلت لوصو

 ناكام الإ ةنجلا حير نم ايندلا ىف سيل هنأ مالسلا هيلع لعف ةنجلا خير دجوف بوقعبب تلصتاو

 كلام 0 نع هدانسأب ىدحاولاىورو (فسوب شر دجال فإ) لاق 5 ِ .: صيمقلاك لذ نس



 ةيآلا « مويلا مكيلع بيرثنال لاق ٠ ىلاعت هلوق .-

 ةئفم وه ىذلا مويلا وهو موبلا مب رثأ ال ىأ (بيرث : ال) هلوقب قلعتم هنا (لوآلا لوقلا)

 بيرت ال نأب مويلا اذه ىف تنكح ىتأ وهو رخآ لامتحا هيفو ٠ مايألا رئاسب كنظ اسف بيرشتلا

 كلذناكف « ةيهاملا دارفأ عيمج ءافتن |ىضتقي ةيهاملا نو ةيهاسملل فن (بيرثتال) هلوق نآل ًاقلطم

 ماعلا حلا اذهب تنكح مويلا مالكلا ريدقتف . لاوحألاو تاقواألا لكل لوانتملا قنلل ًاديفم

 هللا نم بلط اندلا ةمالم منع لازأ هنأ مهل نيب امل هنإ مث . لاوحألاو تاقوألا لكل لوانتملا

 . ءاعدلا هنم دارملاو (كل هللا رفخي) لاقف ةرخآلا باقع مهنع ليزي نأ

 اقتلطم بيرثتلا ىنن امل هناك (5كل هللا رفغي) هلوقب قلعتم (مويلا) هلوق نأ (ىاثلا لوقلاو)

 هللاف اوباتو اوفرتءاواولجخو اورسكنا امل مهنآل كلذو « مويلا اذه ىف مهماذ رفغ هللا نأ و

 ذخأمالسلاو ةالصلاهيلع لوسرلا نأ ىور (5لهنلارفغي مويلا) لاق كلذلف . مهبنذ رفغومهتبوت لبق

 ميرك خأ اريخ نظن اولاقف «مب العاف قورتام» شيرقل لاقو . حتفلا موي ةبعكسلا باب ىتداضعب

 نايفسابأ نأىورو «مويلا مكيلعبيرثتال فسوي ىخألاقاملوقأ»لاقف . تردقدقو مرك خأنباو

 بيرثتال لاق) هيلع لتاف ملسو هيلع هللا ىلسص هللا لوسر كنت اذا ١ سانعلا هل. لاق ملسيل ءاج امل

 ةرحا نأ ىورو «كبلع نو كل للارغغ) ملسو هيلع هللا لص هللال وسر لاف :لعفف (مويلا مكيلع

 1 1 اكل كتم سن نع رافع رة رك كيدئام ىف ان رصخ كنإ هيلا اواسرأ هوفرع املا فلم وب

 نيعلاب فو رظني مهناف مهيف تكلم نإورصم لهأ نا مالسلاهيلع فسوي لاف ؛ كيلا ةءاسالا نم انم

 متايتاب نآلا تفرش دقلو . غلبام امهرد نيرشعب عيب ادبع غلب نم ناحبس : نولوقيو لوألا
 . مالسلاهيلع ميهارإ ةدفح نم ىنإو ىتوخإ 3 سانلا معو متئج امل نويعلا ف تمظعو

 لاق (اريصب تأي ىنأ هجو ىلع هوقلأف اذه ىديمقب اوبهذاإل مالسلا هيلع فسوي لاق مث

 : نوققحلا لاق , هصيق مهاطعأف « هانيع تبهذ اولاقف هيبأ نع مهأس كفساوي يفر المل : كورلا

 ىحولا الولو ىلاعت هللا نم ىحوب رصبلا ةوق بجوي هبجو ىلع صيمقلا كلذ .اقلا نأ فرع امإ

 راصام هابأ نأ لعمالسلاه يلع فسوي لعل : لاقي نأن كميو هيلع لديال لقعلا نال : كلذ فرعا

 هردص حرشني نأدبالف هصيق هيلعقلأ اذاف هرصب فعض بلقلا قيضو ءاكبلا ةرثك نم هنأ الإ ىعأ

 ىوقي ذئنيخ , ىوقلا نع فءضلا ليزيو حورلا ىوقي كلذو « ديدشلا حرفلا هبلق ىف لصحي نأو

 لدت ةيبطلا نيناوَملا نافذ بلقلاب هتفرعم نكمي امم ردقلا اذهف ؛ ناصقنلا كلذ هنع لوزيو « هرصب

 دارملا : لاقيو (اريصي دتراف) هل دهشيو اريصب ريصي ىأ (اريصب تأي) هلوتو « ىنعملا اذه ةىلع

 لاق (نيعمجأ كلهأب ىنوتأو) نيقابلا ىف لاقو ؛ هل ايظعت ركذلاب هدرفأ امتإو ء ربصب وهو ىلا تأي



 هه ةيالا «نيئطاخل انك نإو.» ىلاعت هلوق

 ؛ءايبنأ اوناكام هتوخا نأ ىلع ةيآلا هذهب مهضعب ججتحاو  كلملاو نسحلاو لضفلاو لقعلاو لحلاو

 ةوبنلا بصنم ىف هوك راش ولفهيلا ةبسنلاب مدعلاك ةوبنا بصنمل ةرياغمنوكست ىتلا بصانملا عيمج نآل

 ادئاز هنوك دارملا لعل لوقي نم لاؤس بهذي ردقتلا اذب-و (انيلع هللا كرث أ دقل هتلاتإ اولاق امل

 بنج ىف ام أبعيال ايندلا لاوحأ نأ انيب انال ةوبناا ىف هوكراش ناو ايندلا لاوحأو كلملا ىف مهيلع

 . ةوبنلا 0

 ءىطاخلا نيب قرفو . ادمع ةئيطخلاب ىنأ ىذلا وه ءىطاخلا لبق («نيئطاخل انك نإوزإ هلوق امأو

 ءىطاخ هنإ لاقي الو : ءىطخم هنإ بيصي الف ماكحالا ىف دبت< نمل لاقي قرفلا اذهلف « ءىطخلاو

 نع هديعبتو هعببو بجلا ىف هئاَقلا ىلع مبمادقا وه هنم اورذتعا ىذلا نأ ىلع نيرسفملا رثكأو

 غولبلا لبق مهنمعقو كلذ نال « كلذ نم هيلا !ورذتعي مل مهنإ : ىنابجلا ىلعوبأ لاقو . بآلاو تيبلا
 مييبأل اورهظيمل نأب كلذ دعب اؤطخأ مهنأ ثيح نم اورذتعا امناو « هنمرذتعي الف اينذ نوكي الف

 : هوععو نم تفيعتص ماالكلا اذهو هلكأي ل بتذلل تأ ئج هنأ لعيل ؛ هولعفام

 هنأأل ابصلا نمز ىفلامعاألا كلت ىلع اومدقأ مهنإ لاقي نأ زوحيالهنأ انيب انأ (لوآلا هجولاا)

 القاعالجر مهعم ثعبي نأ ريغ نم نيغلابلا ريغ نايبصلا نم اعمجشعس نأ بوقعي لثم ىف ديعبلا نم

 . ىغبفيام ىلع مهلمحو ىغبني ال امع مهعنمي

 بحي ال هنأ بابا ىفام ةياغ لوقت انأ الإ ىنابجلا هركذام لع رمآلا نأ به (ىاثلا هجولا ١

 ٍتاتاذإ بنذلانأ هيلع ليلدلاو : هع راذتعالا نسح هنا لاقينأ نكمب هنأ الإ كلذ نع راذتعالا

 دنع بوتي دق ًاضيأ ناسنالا .نأ انيلعف ٠ ىرخأ ةرم راذتعالاو ةبوتلا ديعي دق مث . هباقع لاز

 . هيلع ةبجاو ةبوتلا نوكتالام

 مكيلع بيرثت ال) فسوي لاق نيتطاخ نيمرجم مهنوكب و مهيلع هلضفب اوفرتعا امل مهنأ ملعاو

 : ناثحت هيفو (كل هللا رفخي مويلا

 مكدحأ ةمأ تنز اذإ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هنمو خيب تلا بيرثتلا لوألا ثحبلا)

 لصأو بيع الو خيبوتال ىأ (بي_.ثتال) هلوةف ءانزلاب اهريعي الثو ىأ «اهمرثي الو دحلا اهيرضيلف

 ةلازإ ديلجتلا نأ 6 برثلا ةلازإ هانعمو . شركناا ةيشاغ وه ىذلا محشلاوهو برثلا نم بيرثنلا

 فسوي لوقىلإ ىرتالأ خويشلا ىلإ اهنم لهسأ بابششلا ىلإ حتاوملا بلط ىتاسار لا ءاطع لاق دلجلا

 (ىبر ل رفذتسأ فوس) بوعي لوقو (مكيلع بيرثتال) هتوخال مالسلا هيلع

 : نالوق هيفو اذاممب قلعت» (مويلا) هلوق نا (ىاثثا ثحبلا)



 ةيآلا «انيلع هللا كرثآ دقل هللت اولاق د ىلاعت هلوق "0

 مما رس از

 عبرت 14.٠ نيالا نوايا د دق هلآ اولاق

 ري وو هه 1 هام سنس 6

 هوَقل اذ اذه ىصيمقب ب وبهذا نيحارا مر أوهو مك 1 هللا رف هولا

 سل و 0 را اساع

 «ة9 نيعمجأ كلها يو ريصب تأ ىأ هجو لع
 ل ا اا

 .فيفاملا مظعأللا قلبه جال اعتتلا و هرج ولا مظعأ العد ىهتيلظ تل نأ : للق هناكف ا رفظلا

 وقاك مهنأعم(ىخأاذهو)لاق اذهلو ءنورتاكترص متر ئبلا ف هءاقتلإو هلتق مثدصةىذلا زجاعلا كلذانأ

 لبق نم هيلع ًامعند راص هنإ مث تنك ام امولظ» ناك ًاضيأ اذهو :لوقي نأ هدوصقم نآل هنوفرعي

 ةرخالاو ايندلا فزع لكب امهنع هللا ىضر سابع نا لاق (انيلعهللا نم:دق) هلوةو نورت امك ىلاعت هللا

 ربصي و هللا ىصاعم قتينم : هانعم ( ربصي و قتي نم هنإ) هلوق , ةقرفتلا دعب اننيب عما كورخأ كاقاو

 ممرجأ عيضيال هللا ناف ربصي و قتينم هنإ : ىنعملاو (نينسحلار جأ عيضيال هتلاناف) سانلا ىذأ ىلع

 : ناتلأسم هيفو . نيقتللا لع هلاتمشال ريمبضلا عضوم نينسحلا عضوف

 ايقتم هنوكب فيرشلا ماقملا اذهىف هسفن فصو مالسلا هيلع فسوينأ لعا «ىلوالا ةلأسملا)

 لثم ف بذكلا رك ذو هنم ايدك لوقلا اذه ناكل اجِلَز ق> ىف ةيوشحلا هلوةيام ىلع مدق هنأ وأو

 . ءالقعلاب قيليال ىصاعلاهيف بوتيو رفاكلا هيف نمؤي ىذلا ماقملا اذه

 ءايلا تايئاب (قتي نم هنإ) لبنق قيرط ىف ريثك نبا نع ىور ىدحاولا لاق 4ةيناثلا ةلأسملاإ)
 نوكي نأ هجولا اذهىلع زوو مزجلا بجوب الف ىذلا ةلزنع «نم» لعجب نأ ههجوو نيلاحلا ىف

 ابلاو . عمشودضعيف فخم ؟ فيفختلل ًالطعفرلا فذح هنأالإ عفرلاعضوم ىف (ربصيو) دلوق

 . نيلاحلا ىف ءايأأ فذحت

 مويلا مكيلع بيرت ال لاق نيتطاخل انك نإو انيلع هللا كرثآ دقل هللات اولاقإل ىلاعت هلوت

 ًاريصب تأي ىنأ هجو ىلع هوهلأف اذه ىصيمقب اوبهذا نيس.ارلا محرأ وهو مل هللا رفغي

 (نيعمجأ ملم ىنوتأو

 ىصاعملا قي نم ناو هيلع نم ىلاعت هللا نأ هتوخال ركحذ امل مالسلا هيلع فسوي نأ ملعا

 هللات اولاق) ةيزملاو لضفلاب هل اوؤرتعاو ٠ هيف هوقدص هللا هعيضي ال هناف سانلا ىذأ لع : ريصلو

 « هللا كلضف ىأ ءاراثيا كرثآ' : لاقي : ىعمالا لاق. (نيتطاخل انك ناو ائيلع هللا كرثآ دقل

 ملعلاب انيلع هللا كلضيف ديقل : ينعملاو . هتلصو هلضفب هرب ناك اذإ ٠ بنرالف دنع رثآ نالقو



 ١ ةيالا «فسوب انأ لاقد» ىلاعت هلوق

 (هيخأو فسويب متلعفام متءلع له) لاق هنأ ماقملا اذهىف مالسلا هيلع فسوي نع ىلاعت ىكح م

 حرصو هؤاكب رثكو هبل نالو هدلج رعشقاو هلصافم تدعترا بوقعي هنبأ ناتك أرقاكل نإ |

 ةلقو نامزلا ةدش نم هيلع هاء اوفصوو هسيلإ اوعرضت هتوخا ىأر امل هنإ : ليقو . فسوب هنأب

 ديفي ماهفتسا (فسويب مئلعفام متلع له) هلوقو « فسوي هنأب ذئنيح حرصف ةقرلا هتكردأ ةليحلا

 لاقي اك وهو . هيلع متمدقأ ام حبقأ امو فسوي ىف متبكترا ام مظعأ ام : هانعمو : ةعقاولا ريظعت

 ؟ تفلاخ نم فرعت لهو تيصع نم ىردت له بنذملل

 (نورعشيال مهو اذه ممرمأب مهئبنتل هيلا انيحوأو) ىلاعت هلوقل قيدصت ةيآآلا هذه نأ لعاو

 اها وو هنأ وهال ههخأ نعةدارتا كي مخلل هضيرعت نم هب اولعفام دارملاف (هيخأو) هلوق امأو

 امأو (لبق نم هل خأق رس دقف قرسي نإ) هقح ىف اولاق ءاذيالا كلذ ماسقأ ةلمج نمو هنوذؤي اوناك

 ميبقلا لعفلا كلذ ىلع متمدقأ اغإ من : لاق هناك رذعلا ىرجب ىرحي وهف (نولهاج متن ذإ) هلوق

 لاقيام هريظنو ؛ كلذك متسل نآلاو ىنمي ؛ رورغاا ةلاهجىفوأ ابصلا ةلاهج ىف متنك ام لاح ركنملا

 كلذ نوكل نيملافضولا اذه لايت 5541 لف (محركلا كبرب كرغام) ىلاعت هلوق ريسفت ىف

 ةلازإ مالكلا كلذ ركذ امنإ انهه اذكف كمرك ىنرغ براي دبعلالوقي نأ وهو باوجلا ىرجب ايراج

 أرق (فسوي انأ لاق فسوي تنال كنئأ) اولاق هتوخا نإ مث . مهيلع سأللل افيفختو مهنع ةلاجخلل

 ءايلابو ةدودمر يغ فلاألا حتفب (فسوي تنال كنيأ) عفان أرقو « ربخلا ظفل ىلع (كنا) ريثك نبا

 كلذ لكو نيتزمهم (كنئأ) نوقابلاو عفان نع نولاق ةباور وهو فلالا دمب (كنيآ ) ورمع وبأو

 ماهفتسالابأرقنم ءارقلا نم نأ ت اءارقلا هذهنم لصخ (فسوي تنأوأ) ىبأ أرقو . ماهفتسالا بع

 اورصبأف مستو (متسلع لهز مل لاق الب تعري نإ : اوراق نواؤألا امأ . ربخلاب أرق نم مهنمو
 ىلع لديو (فسوي تنال كنئأ) اماهفتسا هل اولاقف . فسويب هوهبش موظنملا ل ؤللاك تناكو « هايانث

 هتجخ ربخلا ىلع أرق نم امأو . هنعاومبفتسا امع مهءاجأ امنإو (فسوي انأ لاق) هنأ مابفتسالا ةحص

 ؛ هسأر نع جاتلا عضو ىت> هوفرعإ مل فسوب ةوخإ نأ : امبنع هللا ىطر سابع نبا نع ىورام

 , ةمالعلا كلتب هوفرعجاتلا عفر الف ؛ ةماشلاهسش اهلثم ق# إو بوةعيل ناكو ةمالع هقرف ىف ناكو

 مابفتسالا فرح ف ذح مث . ماهفتسالا دارأ ريثك نبا نوكي نأزوجبو (فسوي تنال كنإ) اولاقف

 : ناثحب هيف (فسوي انأ لاق) هلوقو
 . نإربخ ةلمجاو ؛هربخ فسويو . أدتبم تنأو  ءادتبالا مال ماللا (لوآلا ثحبلا إل

 نم هللا هضوع امو هتوخإ لظ نم هب لزن امل ايظعت مسالاب حرص اسنإ هنأ (ىاثلا ثحبلا)



 ةيآلا «هيخأو فسوب متلعفام متلع له لاق» ىلاعت هلوق 32208906
 ةرخؤم ىأ ةاجزم ةعاضبب : ثلاثلا . عفدلاو قوسلا برعلا دنع ءاجزالاو  ءاجزاألا نم ىهو لاق

 . اهنم دوجأ وه ام اهريغ دقفل اهيلا جاتحاو رطضا نم الإ اهلثم قفنيال قافنالا نع ةعوفدم

 نأ ىغينيال : ىرابناآلا ركبوبأ لاق طبقلا ةغل نم ىه ليقو ؛ مجعلا ةغل ةاج نم : ىلكلا لاق . عبارلا

 . طبقلا ىلإ ابوسنم فيرصتلاو قاقتشالا فورعم ىنرع ظفل لعجب

 نوقابلاو . ءايلا هلصأ نال « ةلامالاب ةاجزم قاسكلاو ةزمح أرق 4 عبارلا ثحبلارل

 . مهخفتلاو بصنلاب

 املو امهعومجم وأ اهناصقنل وأ اهتلقل امإ ةاجزم ةعاضبلا نوك ىف مالكلا لصاح نأ ملعاو

 مهلهاسي نأ دارملاو (ليكلا انل فواف) هل اولاق ةاجنماهنأب مهتعاضب اوفصوو مهللاح ةدش اوفصو

 ةعاسملادارملاو (انيلعقدصتو) اولاقمث « ديجلا ماقم ءىدرلا يقيوأ دئازلا ماقم ص قانلا يقي نب ان

 ناك له هنأ ىف سانلا فلتخاو , ديجلاب رعسي اك ءىدرلاب ممل رعسي نرأو نينعلا نيب امب
 هيلع هللا صدمت لبق ءايبن اللالالح تناك ةقدصلا نإ : ةنيبعنب نايفس لاقف ةقدصلل مهنم ًابلط كلذ

 نوقابلا ركنأو ؛ ةقدصلا ليبس ىلع دئازلا ردقلا اوبلط مهن اك ريدقتلا اذه ىلعو ةيآلا هذه ملسو

 نيقواخمللعوضخلا نم نوفنأي ممنآل . ةقدصلا بلطواني ءايبنآلادال وأ لاحو ءايين آلا لاحاولاقو . كلذ

 امهنأ : دهاجمو نسحلا نع ىورو . هاوس نمع هب ةثاغتسالاو ىلاعت هللا ىلا عاطقنالا مهيلع بلغيو

 ىذلا قدصتي امنإ قدصتيال هللا نآل : اولاق « ىلع قدصت مهللا هئاعد ىف لجرلا لوقي نأ اهرك

 قدصتملاو ةقدصلا ءاطعإ وهقدصتلا اذه ىلعف ؛ لضفت وأ ىنطعا مبللا : لوقيامتإو « باوثلا ىغتبي

 انلهأوانسم) اولاقاملمهنأىورو . نورثك لا هابأو . قدصتم : لئاسال لاقي نأ ث يللا زاجأو : ىطعملا

 ١: [فأو (هحأاو تفسر مالعفام متيلع له لاق) كلذ .دنعف هانيع تقرورغا هيلإ اوعرضتو (رضلا

 ىلإ هللا ليلخ ميهاربإ نبا هللا حيبذ قإ نبا هللا ليثارسإ بوعي نم هيف . بوقعي باتك هيلإ اودفد

 راثلا ىف مرو هالجرو هادي تدشف ئدج امأ ءالبلا انب لكوم تيب لهأ انأف : دعب امأ . رصم/ر رع

 « هللا هادفف لتقيل هافق ىلع نيكسلا عضوف ىنأ اكو : هلع السر ١| رب اهلج و. هللا هاجنف قرخسل

 هصيمقب قوتأ مث . ةيربلا ىلا هتوخا هب بهذف ىلا ىدالوأ بحأ ناكو . نبا ىل ناكف انأ امأو

 هاخأ اكو نبا ىل ناك مث « هيلع ءاكبلا نم ىانيع تبهذف بئذلا هلكأ دق اولاقو مدلاب اخطلم

 كدنع هتسيح كناو قرس دق هنإ . اولاقو اوعجر مث كيلا هب اويهذف هب ىلستأ تنكو . همأ نم

 نم عباسلا كردت ةوعد كيلع توءد الإو ىلع هتددر ناف . اقراس دلنالو قرسنال تيب لقأ انإو

 . فسوب هنأ مهفرعو هربص ليعو كلاهتي مل باتكلا مالسلا هيلع فسوي ارق ايلف . كدلو



 ع«. ةب آلا «ةاجزم ةعاضبب انثجوو ىلاعُت هلو

 ريصي و قب نم هنا انيلع هللا نم دق ىبخأ اذهو فسوي انأ لاق فسوي تنال كدتأ اولاق نولهاج

 (نينسحم ا آجل عيضيال هللا ناذ

 اويهذا) هينبل لاق امل بوعي نأ : ريدقتلاو ًافوذحع انهه.نأ ىلع اوقفتا نيرسفملا نأ معا

 ففسوب ىلع اولخدو رصم ىلإ اوداعف ةيصولا هذه مهبأ نم أولبق (هيخأو فسو» نم اوسسحتف

 (زيزعلا اهيأ اي) هل اولاقف مالسلا هيلع
 ىوكشلا ىلإ اولدع اذاملف هيخأو فسوي رمأ اوسسحتي نأ مرمأ بوعي ناك اذإ : لبق ناف

 ؟ليكلا ءافيإ اوبلطو
 ديلا قيضو زجعلاب فارتعالاو قرطاا عيمجب مهمولطم ىلإ نولسوتي نيسسبحتملا نآل : انلق

 قرذاف روماللا هذه ركذ ىف هيرب : اولاقف بلقلا ققري ا ةجاهلا ةدشو لاملا ةلقو لاخلا ةقرو

 ,زيزعلا اممأ اي اولاقو . ةعقاولا هذه ركذ اومدقببسلا اذهلف . انتكس الإو دوصقملا هل انركذ انل هبلق

 ماعطلا ةلقو لايعلا ةرثكو ةجاحلاو رةفلا وهو (رضلا انلهأو انسم) عينملا رداقلا كلملا وه زيزعلاو

 : ثاحيأ هيفو (ةاجزم ةعاضبب انئجو) مهفاخ نم مهلهأب اونعو
 ىجزت جيرلا لاقي ةيجزتلا هلثمو . اليلق اليلق عفدلا ؛ ةغللا ف ءاجزالا ىنعم «لوآلا ثحبلار)

 ىجزب نالفو . هتعفاد لوقلاب انالف تيجزو (ابا# ىجزي هللا نأ رت ملأ ) ىلاعت هللا لاق ..باحسلا

 . ةليحلاب نامزلا عفدي ىأ ل

 ًاعيمجاحلوأ اهتءادرل وأ امناصقنل امإ ةاجزم اهنأب ةعاضبلا كلت اوفصو امنإ «ىناثلا ثحبلاوإ)

 تناكاهنإ نورخآ لاقو : ةليلقلا ةاجزملا ةعاضبلا : نسحلالاق ماسقالا هذه لك وركذ نورسفملاو

 نمت ىف لبقتال ةئيدر مارد تناكامهنع هللا ىضر سابع نبا لاقف « ةءادرلا كلت ىف اوقلتخاو ةئيدر

 ليقو . نمسلاو فوصلا بارعألاعاتم : ليقو « ةثر ةعتمأو لبحلاو ةرارغلاق ل : ليقو « ماعطلا

 «نعملا قوص ,ليقو : لقملا,قيوس ليقو « مدآلاو لاعنلا ليقو طقاإلا ليقو و ءارضخلا هلا

 ةروص اهف ناك ام ا اًواج ىلا مهاردلاو فسوي ةروص اهيف شقنت تناك رصم مثارد نإ ليقو

 : سانلا دنع هلودّقم تناك اف فسوب

 : لوالا : هوجو هفو ؟ ةاجرم ةئيدرلا ةليلقلا ةعاضبلا تيس ىل هنأ نايب ىف( ثلاثلا ثحبلا)

 ةعاضبب انئج انأ ىنعملاو « ليلقلاب نامزلا عفدي ىأ شيعلا ىجزي نالف مهلوق نم ىه : جاجزلا لاق
 مايأللا اب ةاجرنم ةعاضبب ريدقتلاف هجولا اذه ىلعو هب عفتني امم تسيلو « نامزلا اهب عفادن ةاج نم
 اهقفني نمم ةلويقمريغ ةعوفدم ةدودرم امنآل « ةاجزمةئيدرلامثاردلل ليق امنا : ديبعوبأ لاق : ىناثلا

 «1م- رن ؟»



 _ ةيآلاءزيزعلا اه-أاي اولاق هيلع اولخداماف» ىلاعت هلوق ا

 تت تلا ا

 عاصي تسول 1010 يرعلا "أيار ِلَعاوَحَد امل
-. 

7 -# 

 هر هاس سا مَ 2 لا ا

 لها «ىم» َنيَِدَصملا 6 0 كال انيلع قدصتو لكلا 5 فو جرم

 22 0 7 و2 هرتتهاساس هِي 50

 ب كن ارا نكن ذ َنولهاَج م تاذإ هيخأَو فسويي را دل
- 

 ات اس مه هام ع سون اس روكا هلو لسا ياس هس هه أ رت اد سدح رب

 هللا نان ريصيوقتي نم هنإ اني هللا نم دق ىخأ اًدهَو فسويأنأ لاق فسوب

0 0 

 ةتثوأ 2 11 و 2

 .» نينسحملا رجا عيضبال

 لوشلا هلاك رز كرب ناك ارهاق كلف راض نأ دعي هنال ةنوخ] ا ناك هنإ : لاك هلو د

 . لوسرلا عفد ىلع نوردقي اوناكام هتوخإو هيلإ

 هج رختسي مث هيخأ ءاعوف عاصلاعضينأ مالسلا هيلع فسويلزاج فيك « سماخعا لاؤسلاو ل

 . اهنع ائيربناك هنأ عم ةقرسلا ةمهت هب قصليو هنم
 هنأ عم هسفن دنع هسيح ىفو هب ةمهتلا هذه قاصلإ ف بغر فيكح 4( سداسلا لاؤسلاإ)

 . ىوقيو هببأ نزح دادزب هنأ ملعي ناك

 ”اطرللا ٠6 هاو ام لك كلقلا نع ليزت ةديدسلا نحل هده لم انأ : لوالا نعإتاونلعاَو

 عرضتلاو ءاعدلاب لاغتمش الا ريثك ىلاعت هللاىلإ عوجرلا ريثك نوكي ةديدشلا ةنحلا هذهبحاص نإ

 . قارغتسالا لاكل اببس كلذ ريصيف

 ىلعوسأاي) لوقي ناك ةراتف ةلجاعلا ةايحلا ىف لوزتال ةيناسنالا ىعادلا نأ : ىناثلا نع باوجلاو

 ىضاقلاف ةلئسالا ةيقب امأو (نوفصتام ىلع ناعتسملا هللاو ليمج ربصف) لوقي ناكةراتو (فسوي
 لاوخ الا لع اهكرخ نكم اهإ انيلا تلقن ىلا عئاقولا هذه لاقف ؛ نسح ىلك باوجب اهنع تاحأ

 ءايبن آلا نامز نامزلا كلذ ناك : لوقنف ىتاثلا نأو « لاكشا الف لوآلا ناكن اذ نكمب الوأ ةداتعملا

 هلع باوقعي ةدلب نإ : لاقي نأ عنتمي ملف « دعبتسم ريغ نامزلا اذه ىف ةداعلا قرخو مالسلا مهيلع

 رخآلا ىلا امهدحأ ربخ لصي مل نكلو « مالسلا هيلع فسوي ةدلب نم ةبيرق تناك اهنأ عم مالسلا
 . ةداعلا ضقن ليبس ىلع

 فوأف ةاجزم ةعاضبب انئجو رضلا انلهأو انسمزيزعلا اهيأ اي اولاق هيلع اولخد املفإإل ىلاعت هلوق
 متأ ذإ هيخأو فسوي متلعف ام متملع له لاق نيقدصتملا ىزحي هللا نإ انيلع قدصتو ليكلا انل



 لم ةيآلا«نيرفاكلا موقلا الا هللا حور نم سأيبال هنا» ىلاعت هلوق

 امهب ءىرق اك ريجلاب (اوسسجت) .ىرقو . ضيعبتلا ىلع ةلالدلا نم اهيف امل (نم) ةملك تركذف
 . تاردخلا ىف

 هيلا نكسيفءاوحلا يسن نمناسنالا هدحيامحورلا : ىعمسألالاق (هللا حورنما وس ور لاقمت

 وهف هدوجوب ذتلي و هل ناسنالا زتمم الكف +. زازتهالاَو ةكرحلا ديقي ءاحلاو واولاو ءارلا ]تكررت

 ؛ هللا لضف نم : ةداتق نعو . هللا ةمحر نم ديري هللا حور نم اوسّنيت ال : سابع نبا لاقو . حور

 مضلاب هللا حور نم : ةداتقو ن سلا أرقو ٠ . ةيراقتم ظافلآلا هذهو . هللا جرف نم : ديز نبا لاقو

 .هتمحر نه ىأ

 نإ : امهنع هللا ضر سابع نا لاق «نورفاكلا موقلا الإ هللا حود 0 هنإ ١ لاق 7

 . ءاخرلا ىف هدمحب و ءالبلا ىف هوجري ريخ ىلع هللا نم نمؤملا
 ىلع رداق ريغ هلالا نأ ناسنالا دقتعا اذإ الإ لصحب ال ىلاعت هللا ةمحر نم سأيلا نأ معا

 بجوي ةثالثلا هذه نم دحاو لكو ليخب وه لب ميركب سيلوأ بامولعملا عيمحجي ملاع ريغوأ لائكلا

 نأ تيفرقك الف دحاو لكو ؛ ةثالثلا هذه 9 لوصح دنعالإ لصحال 1 ناك اذاف نفكتلا

 : تالاؤس ةيآلا هذه ثحابم نم قب دقو : لعأ هللاو ارفاكن اكن ملالإ لصحيال نمأنلا

 ناك نمب الإ قيليال ميظعلا دحلا اذه ىلا فسوي ع بوعي غولب نأ (لواألا لاؤسلاإ)

 اهاون لاك "ا ءىثش بحلهبلق غرفتي مل هللا بح أنمو همحأهللا فرع نم ناف : هللانعالفاغ

 : لاقي نأ عنتما هدلو بح ىف اقرغتسم هبلق ناك املف ؛ نيئيشل قرغتسملا بحلل عستي ال دحاولا بلقلا

 . ىلاعت هللا بح ىف اةرغتسم ناك هنإ

 هللا ركذب لغتشي نأ بجاولا نمناك هيلع ديدشلا نرحلا ءالمتسا دنع نأ (ىناثلا لاؤسلاوإ)

 . هئاضقل ميلستلاو هيلا ضيوفتلاب و , ىلاعت

 . ءايبنألا رباكأ نع الضف ىلعلاو نيدلا لهأب قيليال كلذف (فسوب ىلع قسأاي) هلوق امأو

 مهلك همعو هدجو هوبأ ناكو ؛ ءايبنالا رياكأ نم ناك بوقعي نأ كشال (ثلاثلا لاؤسلاول

 هدال وأ زعأ ىفةبعصةلئاه ةعقاو هلتعق ومش كاذك نمو ء ايندلا عيمج ىف نيروبشملا ءايبناألارباكأ نم
 دقو اهيسال دحأ لك اهف رعي ثيح ىلا ةرهشلا ىف غلبي نأو دبال لب ؛ ةيفخ ةعقاولا كلت قبت مل هيلع

 ناكو رصم ىف فسوب ناكو ٠ ريظعلاهفسأو ديدشلاهنزح لع بوقعي قبو اهف ةليوطلا ةدملا تضقنا

 ٠ ةيفذع ةعقاولا هذهلثم ءاقب عنتمي ةفاسملا برق ع . رصمنم ابيرق ماشلا دالب ضعب ىف بوقعي
 ىو ةايملاف هنأ هيلعتو بوقغي ىلإ ادحأ مالسلا هيلع فسوي ثعبي مل مل (عبارلا لاؤلا)



 ةيالا «نودلعت الام هللا نم ملعأو» ىلاعت هلوق ١

 "عارم ناكل نكي ليفاركذ 5 انك نأ هنكمأ ىم هنآل كلذو . مهلادشأ نزحلاو

 لدي كلذو اثب كلذ ناكىنأ مأ ءاش هركذب ناسللا قلطناو هطبض نع ناسنالا ريو مظع اذإ امأو

 ىأ ضل لانا كم 5 هلوقف «ناسنالا لع ىلوتسا دق وهو هنع ازجاع راص ناسنالا نأ ىلع

 « نيتمضب ىتزحو نيحتفب . ىزحو : نسحلا أرقو . هللاعمالإ ليلقلانزحلا الو ميظعلا نرد كدر

 ايلاع انس تغلبامو كندب فحنو كمسج فعض بوقعياي : لاقو لجر بوقعي ىلع لخد : لبق

 ةئيظخ براي لاف « قلخ ىلا نوكشتأ بوقعياي هيلا هللا ىحوأف . ىدومغ ةرثكل ىن ىذلا لاقف

 0 ل رس اذ كلل د تاكوا ,هلباه زف ىل اهرضعان اهتأطخأ
 بحأ ناو ؛ هومعطت ملف نيكسم مبابب ماقف ةاش متكذ منال يلع تدجو اه هيلا هلل راد

 اهدلو عم ةيراج ىرتشا . ليقو ؛نيك اسملا هيلا عداو اماعط عنصاف نيك اسملاو ءايبنالا ىلا قلخ

 . تيمعىت> تكف اهدلو عابف

 هناسحإو هتمحر نم ملعأ ىأ «نويلعت الام هللا رم ملعأو إل مالسلا هيلع بوقعي لاق مث

 لوصو مقوتي ناك هنأ ىلاةراشإ وهف « بستحأال ثيح نمجرفلاب اانا ل عنهن وه و < نوت الاه

 كلتا هلا لاعف هاتأ تووملا كلم نأ اهدحأ : ارومأ عقوتلا اذها كيسبل اكدوا هللا كفتلاوإ

 « انهه هبلطا : لاقو رصمبناج ىلا راشأ مث هللاىناي ال لاق ؟ فسوب ىبا حور تضبق له توملا

 فسوق ىف ةرهاظ تناك .لاكلازو:ذشزرلا :تارامأ ن آل . ةقداص فّسوب ايؤر نأ لع هنأ :.اهنناثاو

 نيعامىلاعت هتكلو . هيلا هلص ويس هنأهيلا ىح وأ ىلاعت هلعل : اهثلاثو « ءىطخ ال السلا هيلعهلثم ايؤرو

 هلاّوقأ قهلاحلاكو كالملا ةريسب هونبهريخأ امل : ىدسلالاق : اهعبارو . قاقلاىف قب اذهلف . تقولا

 نأ املك ملع : اهسماخو ٠ هلثم فكل اذ راش نإ + . : لاهو فس ره ثرك نأ عمط هلاعفأو

 ةلجاذبف فسوي وه كلم اك لذ نأ هنظلعبلغف هبرضامو هاذ آ ام كلملانأ عمو قرسيال نيمايفب

 . لوآلا ماقملا ف مالكلا

 اوبهذاىنباي) هلوقوهو . فطللا ليبس لعمهعم رلكتو هدال وأ ىلإ عجر هنأ «ىاثاا ماقااوإ)ل

 (هيخأو فسوي نماوسسحتف

 اوسسحت : هينبل لاقةروكذملاتارامالا ىلع ءانب فسوينادج وف عمطامل مالسلا هيلع هنأ ملعاو

 : لاقي ىرابنالا ركبوبأ لاق ء رصبلاو عمسلاب هيبشوهو ةساحلاب ءىثلابلط سسحتلاو . فسوي نم

 زوحيو : لاق . نعماقمنمماقأ هنأل تفسوي نمانهه : ليقو ؛ نالف نم لاقي الو نالف نع تسسحت

 اد احا ااا ا راح م !! حا ودان ىلملاوا :قضيغملا قم لاا نأ



 ١ 3/ ةبالاءاضرح نوكت ىتح د ىلاعت هلوق

 ةداتقو دهاجمو نسحلاو سابع نبا ٍلاَقف نورسفملا امأو . ريثك هلثمو ًادعاق حربأال : سا

 ١ نيوخأ ءوتفلاو روتفلا لعج هن اك هبح نم رتفتال دهاجم نعو ٠ هركاذت لازتال

 نرحلل لقعلاو مسجلا داسف ضرحلا لصأنأ ىتاعملا لهأ نع ىدحاولا ىح 4ةيناثلا ةلأسملا)

 ضرح) ىلاعت لاقو : هيلع هتيمحأو هتدسفأ هليوأت نالق لع ًانالف تضرح :هلوقو . بحلاو

 (لاتقلا ىلع نينمؤملا

 قذف ضرحوذ هلأ ةذارال نوكت نأ امإ ضرح هلأب لجرلا فصو : لوقف اذه كف عا

 . داسفلا سفنو ضرحلا نيع راص هن اكف فعضلاو داسفلا ىف ىهانت امل هنأ ةدارال وأ فاضملا

 . احم ام ةءارقلا تءاجوةعضلا يف ءارإ 2

 ذيمافلا' وه -نضاخلاو نضرحلا :اهدحأ : تارابع هيف نيرسفبلل : لوقف اذه تفرع اذإ

 . فندلادسافلا : لاقق ضرحلانع سابع نب قرزاألا رب عفان لأس : امهناثو . هلقعو همسجف

 نح) أرق كلام نن سنأ نأ قور وب ركذو ء تاوماألاك الو ءايحاالاك ال نوكم ىذلا هنأ : الات

 قمن وكت وأ) هلوقو :نانشاأللا درع لثم ىعب لاق ءارا نكرر هانا مضب (اضرح نوكت

 نزحلاب فسوي .ركذت لازت ال كنإ مهبل اولاق مهنأ ةالا ىنعمو  تاومألا نم ىأ (نيكلاهلا

 تنأ : اولاق مهناك مغلا نم توم وأ هعم كسفنب عفذنال ضرم ىلإ كلذب ريصت ىتح هيلع ءاكبلاو
 ةرثك نع هعنم لوقلا اذه اودارأو ىوفاودهنم ديزأ وهام لصع نأ قاحو ديد ءالباق نالا

 ::تفسالاو ءاكدلا

 ؟اعطق كلذ اوملعي مل مهنأ عم كلذ ىلع اوفلح مل : ليق ناف '

 .رهاظلا ىلع رمآلا اذه اونب مهنإ : انلق

 ؟ مه نم (ؤتفت هللات) هلوق وهو مالكلا اذه. نولئاقلا : ليق ناف

 رادلا ىف اوناكنيذلاة عاملا لب ؛ مهنع ىلوت دق نيذلا ةوخالا مث اوسيل ءالؤه نأ رهظألا :انلق

 : همدخو هدالوأ دالوأ 0

 اذه نأ ىنعي (هللا ىلإ نزحو ىبب اوكشأ امنإ) لاق هنأ مالساا هيلع بوقعي نع ىلاعت ىكح مث

 تلا. لا كركم كب اذإ ناش الا راو نايس هنأ ة رص ىف امناو مكعم هركذأال هركذأ ىذلا

 كوفعب ذوعأو كطنع نم كاضرب ذوعأ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كن يققحملا ةرمز ىف ناكىلاعت

 ايف ثبو) ىلاعت هللا لاق قيرفتلا وه ثبلاو ؛ قفوملا وه هللاو «كنم كب ذوعأو كبضغ نم

 نرحلا دشأ ثبلا : اولاقو اثب ناكهريغل هركذ اذإو امه ناكناسنالا هرتس اذإ نزحلاف (ةباد لك نم



 ةيالا «ركذت ؤتفت هللات اولاق » ىلاءت هلوق ١

 اذهب نولئاقلاو ؛ ىبأ ىلع انزح كأ ملو ىندلت مل ىمأ تيل : لاقو هسأر ىلع هدي عضوف كيلع نزلا
 هذهم ىمعلل ايبسن اكن زحلاف « ىمعلا بجوي وهو مئادلا ءاكبلا بجوي مئادلا نزحلا : اولاق ليوأتلا
 مهنمو ؛ نيعلا ءادوس ىف ةرودك ثروب هنآل , ىمعلا بجوب مادلا ءاكبلا ناك امناو ؛ ةطساولا

 تقو نم بوقعي اننع تقفجام : ليق . افيعض اكاردأ كردي ثيحن راص هننكل ىمعام : لاق نم

 ضراألا هجو ىلع ناكامو . اماع نونامت ةدملا كلتو « هئاقل نيح ىلإ مالسلا هيلع فسوب قارف

 . مالسلا هيلع بوقعي نم ىلاعت هللا لع مرك أ ادبع

 أرقو ؛ ىازلا نوكسو ءاحلا عفرب (نزحلا نم) ءىرق هنأ لعاف «نزحلا نمل ىلاعت هلوق امأ

 ءاكبلا نزحلا : موق لاقفنزحلاو ؛ نزحلا ىف اوفلتخاو : ىدحاولا لاق . ىازلاو ءاحلا حتفب نسحلا

 كه ومار . ديدش نرخ و, دردش نزح هباضأ لاقي ناتغل امه : موق لاقو ؛« حرفلا دض نزخلاو

 ىازلاو ءاحلا اوحتفبصنلا عضوم ىف ناكاذإ : لاق ورمع ىنأ نع سنوي ىورو ؛ ةغللا لهأ رثكأ

 ءاحلا اومض عفرلا وأ ضفخلا عضوم ىف ناك اذإو (انزح عمدلا نم ضيفت مهنيعأ ىرت) هلوقك

 . ءادتبالاب عفر عضوم ىف وه لاق (هللا ىلا نزحو ىثب وكشأر اهل وقار (نيرحا نم) هلوقكا

 هربظيالف هنزح ىلع كسمملا وهو مظاكلا ىنعمب ن وكي نأ زوجبف ( ريظك وهف إل ىلاعت هلوق انو

 هسفن قيرط دس عم نزحلا نم ءولمملا هانعمو . موظكملا ىنعمب نوكي نأ روحوا: هيف ناالاق

 هدالوأ لع ظيغلا نم ءولمم ىنعمب نوكي نأ اضيأ زوو « هلم ىلع دتشا اذإءاقسلا مظك نم رودصملا

 ناسللاف مغلا ىف ةقيرغ كرام 1 ل[ ىف .ةنرلثا هذه ناسالا ءاضعأ فرشأ نأ ملعاو

 .وامملا ءاعولا هبشي ىذلا ديدشلا مغلاب بلقلاو ضايبلاو ءاكبلاب نيعلاو ( قسأاي) هلوقبال وغشم ناك

 . مغلا كاذ فصو ىف ةغلابم اذهو هنم ءاملا جورخ نكم ال ودها ىدلا

 (نيكلاهلا نم نوكت وأ اضرح نوكت ىتح فسوي ركذت ؤتفت هللات اولاق إل ىلاعت هلوق امأ

 : لئاسم هيفف

 مكتيالو ةلعفأ تح ررامو هلكفأ تئقامو هلغفأ تلزام : لاقي تيكسلاّنبالاق ( ىلواألا ةلأسملا)
 هنعتعطقتاو هتيسن اذإ أوتفو ايتف ناتغل تئتفامو تيتفام : لاقي ةبيتق نبا لاق . دحجلا عم الإ نم
 ديرأول هنأل هفذح زاجو ؤتفت الو اؤتفتام : اولاق ىنعم لع رمضم انهه ىثنلا فرحو نويودنلا لاق
 . ال ةملك نأ فرع نونلاو ماللا ريغب ناك الف نلعفتل هللاو . وحن نونلاو ماللاب ناكل تائثالا
 : نددقلا ”ىرما لوق اودتقتأو ةردصم



 اهو ةيآلا « نزلا نم هأنيع تضياو» ىلاعت هلوق

 مالسلا هيلع ليلخلل رانلا ىف ءاقلالا ىرجم ةيراج . هيلا ةبنلاب ةعقاولا هذهه تراص ببسلا اذهلف

 . حيبذلا هثبال يذلا ىرجمو

 (نوعجار هلا انإو هلل انإ) كوقي نأ ةذيدقلا ةبيصملا لوزن دتع ىلوآلا نأ سيلأ : لسق.ناف

 ةمحرو مهبر حرم تاواص مييلع كئلوأ) هلوق ىف روكذملا ميظعلا باوثلا بجوتسي ىتح

 (نودتهملا مث كتلوأو

 اذإ ىلاعت هللا مبمرك أف ةمالا هذه الإ ةمأ عاجرتسالا طعي مل هنإ نيرسفملا ضعب لاق : انلق

 انقلخ ىذلاوهو هلل نوكولمم انأ ىلإ ةراشا (هلل انإ) هلوو نآل فيعض ىدنع اذهو ةبيصم مهتباصأ

 ةمأ نأ لاما نمو : ةمايقلاو شكلا نم دبال هنأ لإ ,ةراشا تروععارادلا نزور هلوتر 1 13

 هعوجر نم ةبقاعلا ىف دبال هنأ هب بئاصملا ضعب لوزن دنع فرع نف كلذ نوفرعيال مماألا نم
 هللاب نمؤملا نوكي نأ لاحا نمو . ةبيصملا كلت دنع ةماتلا ةولسلا لصحت كانهف: ٠ ىكلاعت هللا ىلا

 .(كاذي فراغات
 ن اك ريدقتلاو (ابجياي) هلوقك وهو فسألا ءادن فسوي ىلع قسأ اي) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا

 ةريثك عضاوم ىف ىنعملا اذهانررق دقو كئيحب ناوأو كلوصح تقواذه : لوقيو فسالا ىداني

 هقطتملو هلتنزخ م أ كءاجاذا : ثيللالاق . تافام لعن حلا فساألاو (هللشاح) هلوقريسفتىف اهنم

 زوحي ةفاضالا ءاي نأ الا (سأ اي) لصألا : جاجزلا لاق . اضيأ فسأتمو نيزحىأ فيسأ تنأف

 . ةحتفلاو فلالا ةفخل فلاألاب املادبا

 : ناهجو هيفو (« نزلا نم هانيع تضيباو ]ل ىلاعت لاق 2

 ءاملا رثكي ءاكبلا ةبلغ دنعو « ءاكبلا هبلغ فسوي ىلع ىئسأاي لاق امل هنأ (لوالا هجولا

 ةءانك (نزحلا نم هانيع تضيباو) هلوقو ءاملا كلذ ضايب نم تضيبا اهت اكن يعلا ريصتف نيعلا ىف

 ولف ىمعلا لوصح ىفال ءاكبلا ةيلغ ىف نزحلا ريثأت نأ لوقلا اذه ةح ىلع ليلدلاو « ءاكبلا ةبلغ نع

 اذه نمسح مل ىمعلا ىلع هانلمح ولو . ًانسح ليلعتلا ذمه ناك ءاكبلا ةبلغ لع ضاضيبالا انلمح

 سابعنبا نع طيسبلا ف ىدحاولا هاور ليلدلا عم ريسفتلل اذه و . ىلوأ هانركذام ناكف « ليلعتلا
 . امهنع هللا ىضر

 ىلاعتهللا فشك ىتح نينس تس امهم رصييمل : لتاقم لاقىمعلاوه دارملا نأ (ىناثلا هجولاوإل

 ليربج نإ ليق (أريصب تأي ىنأ هجو ىلع هوقلاف) هلوق وهو مالسلا هيلع فسوي صيمقب هنع

 نم بهذ كيبأ رصب نإ لاقف نجسلا ىف ناك اهنيح مالسلا هيلع فسوي ىلع لخد مالسلا هيلع



 ةيآلا «هللا ىلإ فزحو ىثب وكشأ امنا لاق» ىلاعت هلوف اذ
 دحاو دلو اهلىلاىهو ىلكت نيعبس نزح لاق ؟ هنزح فيكو لاق , ممن لاق ؟ بوقعيي لع كل له
 ١ ديهش ةئام رجأ معن لاق ؟ رجأ هيف هل لهف لاق . تومب مث

 لاف ميهاربا تنأ هل لاقف ريبك خيش بوقعيب م : لاق رقابلا ىلع نب دم نع ىور : ليق ناف

 ىدابعىلإ ىفوكشت ىتمىت>» هيلاىلاعتهللاىح وأف « ىنوقو ىنسحن تبهذو ىتتريغ مومهلاو هنبا نبا انأ

 لوقي دعب نم ناكف «كمد نم اريخ امدو كمل نم اريخ امل كنلدباأل ىنكشت ملول ىلالجو ىتزعو

 لاقف «خاوم خأ بوقعيل ناك» لاق هنأ ملسو هيلع هللا لصىنلانعو هللا ىلإ ىنزحو قركشأاعإ

 مط روفر فسوب لع ءاكلا ىرضي تهدأ ىذلا لاقف كررظ نسوق 'كرصب ثهذأ ىدلا ام: هل

 ىنزحو ىثيوكشأ امنإ لاقف «ىريغىلإ ىنوكشت ىحتستامأ» هيلاىلاعت هللاىحوأف . نيماينب لع نزحلا

 ىتاحير ىلع ددراف ء ىرصب تبهذأو «٠ ىربظ تسوق ريبكلا خيشلا مح رتامأ براي لاقف « هللا ىلإ

 اماعط عنصاف كل امهترشنل نيتيم اناك ول : لاقو ىرشبلاب مالسلا هيلع ليربج هتاف نيمايدبو فسوب

 ءادغلا دارأ اذإ مالسلا هيلع بوةعي ناكو ؛ نيك اسملاو ءايبنألا ىلا ىدابع بحأ ناف , نيك اسبلل

 ىورو . راطفالا دنع هلثم ىدان امتاص ناك اذاو ؛ بوعي عم دغتيلف ءادغلا دارأ رم هب داعم ىفان

 نامزلا لوط لاق كب هارأ ىذلا اذ-هام : لجر هل لاف . ربكلا نم ةقرخ هيبجاح عفري ناك هنأ

 ' 1 اهداف الخ ا ردلطل ترا: لاق «برقعيا ىوكشتأ» هيلا هللا ىبوأفا ءنارخالا ةزثكو

 لخدتوملاكلم نأ ىورو . ةحاينلا كرتو تابثلاو ربصلاب الإ تأب مل هنأ ىلع انللد دق انا : انلق

 لاوخال نتج نكلو ال لاقف يح ئرأا نأ لئق ىعقتل تدع ::هل لاقت مالسلا هيلع بوقعي ىلع

 : مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا 3 ترا يماعملا نفسنلف ءاكلا اهأو + كوجتعل وشو كتر

 طخسإام : لوقن الو « عمدت نيعلاو نزحيل بلقلا نإو لاقو مالسلا هيلع ميهاربإ هدلو ىلع ىب

 نوكي الف ؛ هرايتخاب سيل ناسنالا ىلع نزحلاءاليتساف اضيأو «نونوزحن يهاربإاي كيلع انإو برلا
 امأو : هعفد ىلع ردقيال ثيحص ريصي دقف ءاكبلا لاسرإو هوأتلا امأو . فيلكتلا تحت الخاد كلذ

 تائيس تارب الا تانسح نأ لجآل كناك امنإ اهف ةبتاعملاف متركذ ىتلا تاياورلا ىف دروام

 نأو دبال ددرتلاو ريحتلا عضوم ىف ناك اذا ناسنالا نأ ىهو ىرخأ ةقيقد هيفف اضيأو . نيبرقملا

 ناكف ءاتيم راص مأ ايح قب فسوب نأ ملعب فناكام مالسلا هيلع بوقعيف : ىلاعت هللا ىلا عجري

 لك نع تافتلالا نع هبلق عطقني و ىلاعت هللا ىلا عوجرلا رثكي ناك هفقو: ببسبو هيف أفقوتم

 ضعب ىف راص امترف « ةفلتخت ةعقاولا هذه ىف هلاوحأ تناكو « ةعقاولا هذه ىف الإ ىلاعت هللا ىوسام

 اك 2ك ذك ك2 ناكفا هن لاا ف 1 2 ناح 1 خاأذت هللا ركذب مهلا قرغتسم تاقوأالا



 ١5 ةيالا «فسوب ىلع ىسأي مود ىلاعت 8

 دنع فسوب ةقرافم ىلع هنزح مظع اميإو ( فسوي لع نسأ اي لاقو) مالطا نع انل

 : هوجول ةعقاولا هذه

 حدقلا ىلع عقو اذإ حدقلاو . نماكلاميدقلا نزحلاىوقي ديدجلا نزحلا نأ (لوالا هجولاإ)

 : ةريون نب ممتم لاقو عجوأ ناك

 كفاوسلا عومدلا فارذتل قيفر اكبلا لع روبقلا دنع ىنمال دقو

 كداكدلاو ىوللا نيب ىوث ريقل هتبأر ربق لك قبتأ لاقف

 كلام ريق هلك اذهف د ىساللا ثعبي ىسالا نإ هل تلقف

 ثعبب ىساألا نأب باجأف : هيلع هومالف كلام هيخأ ىلع هنزح ددجتق اربق ىأر اذا هنا كلذو

 : رخآ لاق و.: ىفاألا

 عجوأ حرقلاب حرقلا ءاكن نكلو هدعب تابيصملا فو لف

 ةروصلا ىف امهنيب ةهباشملا تناكو : ةدحاو مأ نم اناك فسويو نيماينب نأ (ىناثلا هجولاول

 عقو الف . مالسلا هيلع فسوي ةيؤر نع هتبرب ىلستي مالسلاه يلع بوقعي ناكف ؛ لنك أةفكلاو ٠

 بئاصملا رئاس بترت ابيلع ىتلا هيئاصم لصأ تناك فسوي ىف ةبيصملا نأ (ثلاثلا هجولاإ)

 اهباهبأ تناك ةدردللا بتناعلا هى 9 : عبارلا . لكلا ىلع افسأ هيلع فسألا ناكو « ايازرلاو

 ناك مالسلا هيلع وهف فسوب ةعقاو امأو . اهنعشحبلاو اهتفرعم نكحم ىتلا رومألا ىرجب ةيراج

 مالسلاه يلع هنأ اضيأو ؛ واس نك م قفا بأ ع هوركف يتلا يشل ف نك

 مظع بابسالا هذهلف : تيم وأ ىح هنأ معي ناك اف فسوي امأو . ةايحلا ىف ءالؤه نأ ملعي ناك

 . هلاح لبجلا ىلع هتبيصم تيوقو هتقرافم ىلع هدجو

 لاق (فسوي ىلع وسأاي) هلوقىلع مالسلا هيلع بوقعي باع نم لاهجلا نم (ةيناثلا ةلأسملا)

 م مالا سيل هنأ اونيب ءاملعلاو ؛ زوال هناو هللا نم ةياكشلا ىرحب راجو عزجلل راهظإ اذه نال

 دارملا وهو : هؤاكب مظع مث ةملكلا هذ ركذي مل مالسلا هيلع هنأ هريرقتو « لهاجلا اذه هنظ

 دارملا وهو . ىغبني الام ركذو « ةحاينلا نع هناسل كاسمأ مث (نزحلا نم هانيع تضيباو) هلوق نم

 ىزحو ىثيوكشأ امنإ) هلوق ليلدب قلخلا نم دحأ عم ةياكشلا رهظأام هنإ م (ميظك وهف) هلوق نم

 رمظأ امو ةصخلا عرجتو ربص هناف هتنحم تيوقو هتبيصم تمظع امل هنأىلع لدي كلذ لكو (هللاوإ

 ليربج لأسمالسلا هيلع فسوي نأىور . ميظعلا ءانثلاو ميظعلا حدملا هب بجوتسامرجالف ةياكشلا

 «١م - رن ؟هد



 ةبآلا عكاوي ىلع قسأأي لاقو مهتعىلوتو» 06 0 لانا

 21 تاماما ناك ٠١ اياه و192 2-20 هه

 وهف نرحلا ند هأنمع تضساو م ع ل لآقو 4 لاو

 هم ع ا ل 7-2 | 2 تا 0 رام و س -

 1 وااض نجح نو 0 ىح فسوب ر كك 0 اولاَق 40 ميظك

 - راسو

 هللا ا ملعا و هلل لإ ىقزَحَو ب كانكشا م لاَ هد نيكلاملا
 1١ ا تا

 ا 0 مث 6 لا نه 3 6 0-7

 نمد اوسامنالو 1 فسوب ن 7 اوياسحتم امد دباب لكر هةر لاو

 ةهاس اس ثَي

 0:0 َنورفاكلا موقلاالإ ذا حن نا هنإ هللا حور

 تت 5 + فلَأ فسوبي ةنخح دعب نم هر دقملاعت هلعل : ىناثلاو . هللا ةمحر ب نظلا نسح ليجس ىلع

 ىنثا اوناك فسويب اوبهذ نيح منال (اعيمج مهم ىنتأي نأ هللا ىع) لاق امناو كلذ تامالع هل

 فس ود ةسيد نيماينب ا هكا اوداع رصممىلا ميلسرأ اذلو : رعد ىفبو فسود عاضف رشع

 ناك املف (ىل هللا 5 نأ ىلا هند انج نضوألا حرأ ناف) .لاقائذلا:نيكلا كلذ ؛ نتحاو

 (اعيمج مهب ىنيتأي نأ هللا ىسع لاق) مرجال ةثالث نويئاغلا

 قباطملا هجولا ىلع ايف مكسحلا رومآلا قئاقحي ملاعلا وه ىنعي «ميكحلا ملعلا وه هنإ 9 لاق مث

 . ةحاصملاو ةمحرلاو ناسحالاو لضفلل

 مظك وهف نزحلا نم هانيع تضيباو فسوي ىلع قسأ اي لاقو مهنع ىلوت و ىلاعت هلوق

 0 11 اع[ لانا نيكل الا نم نوكن وأ امر نوكت حلا تفس و دن ودفن هللاي اولاق

 نماوسأيتالو هيخأو فسوينم اوسسحتف اوبهذا ىنباي نودلعت الام هللا نم ملعأو هللا ىلإ ىزحو
 (نورفاكلا موقلاالإ هللا حور نم سأيبالدنإ هللا ح

 6 * مهقرافو مهنع نضرعأو ا هبلق قاض هاني مالك ععس الإ مالسس || هيلع بوعل َْن 0

 . مهلا داعو مهلط ة هه رخأآلاب

 لاقو مع ىلوتو) هلوق وهف مهنم رفو )2 مسرع ضرعأ هنأ وهو لوألا ماقملا | م م

 ا (تنسوي لع قسأ اي

 ىلع هفسأ مظع نيماينب قح ىف هئانبأ نم هعمس ىذلا مالكلا ببسي هردص قاض امل هنأ ملعاو
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 تح تح

 سوا ارا 267 ةعرح ص

 تايه هن اعيمج

 : اولاقف نييناعنكلا نم موق مه دق ناكن ورسفملا اقف (/اهيف انلبقأ ىلا يارإ هلق اعأ

 ا حب (نومداصل انإوز اولاف ل رغتلاو لكان ف ارتلاب اك مهنإ مث . ةعقاولا هذه نع مهلس

 مهسفنأب مهسفنأ قدص اوتبثي نأ مهضرغ سيلو « نوقداص نحنف اييلا انبسنت ملوأ ةمهتلا ىلإ انتبسن

 ءىثلا ةعص ىلع مطاقلا ليلدلاركذ مدق اذإ ناسنالالب  هسفنب ءىثلا تابثإ ىرحب ىرحي اذه نآل

 ةهسشلا كغ ل وزتل تانيبلا و لثالدلا نم هل 0 امف لمأتف ىععل كلذ ىف قداصاناو هدعل لوميدقف

 أهيمج 6-6 نأ نأ هلبأ ىمسع ل امج رب_صق مف ارمأ كفقنأ 5 تلوس ل لاق لا هلوق

 (ميكحلا م العلا وه هنإ

 ةعقاوف ما وركذ امف مهقدصي مل مالكلا كلذ هئانبأ نم عمس امل مالسلا هيلع بوقعي نأ معا

 هنأالإةعقاولاهذهىف هنيعب مالكلا اذهركذف (ليمج ربصف ارمأ مكسفنأ كل تلوسلب) لاقف فسوي

 ا نأ هللا ىس-ع) انهه لاقو (نوفصتام ىلع ناعتسملا هللاو) مالساا هيلع فسوب ةعقاو ىف لاق

 : لئاسم هيفو (اعيمج مب
 انهم هنم دارملا سيل (امأ كسفنأ مكل تلوس لب) هلوق نإ مهضعب لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 كسفنأ ,كل تلوس لب) لاق نيح مالسلا هيلع فسوي ةعقاو ىف هلوق ىف كلايتحالاو بذكلا

 ا كب اة كلا الط لا ريصملاو ىنع نيمايني جارخا مكسفنأ مكل تلوس ىنع هنكل (امأ

 ريد فاالخ ىلع هام اعلا هلأ ءاضق نانا مو مكعم هلاسرا ىف ىلع متحملأو ررضو رش كلذ

 0 امو قرس هنأ كسفنأ كل تايخ ارمأ مكسفنأ كل تلوس عملا لبا ل

 هتوخا عمبهذي نأ كلملا هممأ رصمب ةماقالا ىلع مزع امل لبور نإ لي هق (هيناثلا ةلأسملا))

 الو هوعد فسو» لاقف اهلح عضتوالإ لماح ةأمارصمب قبنال ة4دحءرص ند الإو رانا لاقف

 ىدسنع نم اوجرختال ىنباي : لاقو ىكب ةعقاولاب هوربخأو مالسلا هيلع بوقعي ىلا موقلا عد

 صقن ةثلاثلا هذهىفو « نودمش صقن ةيناثلاف و « فسوي صقتنف ةرم متبهذ « ركضعإ ١ صقن رالإ ةرم

 :هوجول ركحلا اذهب ركح امتاو. اعيبج مهم ىنيتأي نأ هللا ىسع : لاقو ىكب م ؛ نيمايش: و لسور

 كإذلاقف بيرقنع اج اي هنأ لع هتنحودؤالبو هنزح لاطامل هنأ : لوألا



 ةيآلا «اهيف انك ىتلا ةيرقلا لأ اود ىلاعت هلوق ١

 ىلاعت هلوق ليلدب ملعلا ريغ ةداهشلا نأ ىلع لدي هنألل رهاظ هانعف (انملع ام الإ اندهشامو) هلوق امأ
 اذإ : لاق مالسلا هيلع هنالو لعلل ة رياغم ةداهشلا نوك ىضتقي كلذو (انبلع امب الإ اندهش امو)

 هلوق نع ةرابع اضيأ ةداهشلا تسيلو هانركذام ىضتقي اضيأ كلذو « دهشاف سمشلا لثم تللع

 . ةدابشاا ريغ ةداهشلا نع رابخالاو ةداهشلا نع رابخا دهشأ هلوق نآل دهشأ

 مالكب نودلكتملا هيمسي ىذلا وهو ىنهذلا محلا نع ةرابع ةداهشلا : لوقنف اذه تبث اذا

 اوجرخأ مهنأ انيأر دق انأ : لوآلا : هوجو هيفف (نيظفاح بيغلل انك امو) هلوق انوا

 لاق : ىتاثلاو . هللا الا هملعيال بيغلا ناف انل ةمولعم ريف لالا ةقيقح امأو ؛ هلحر نم عاوصلا
 : ثلاثلاو . تاغللا ضعب ىلع ليلل مسا بيغلا ناف ليللاب هعاتم ىف سد عاوصلا لعل : هان. ةمركع

 كانيطعأامو كلملاىلا هباتيهذامكلذانماعولو « قرسي كنب | نأ لعن اكل اب :ةداقر نسل و دما لاق

 نكلو قرسهنأ بهف : ممل لاق مالسلا هيلعبوةعي نأ لقن : عبارلاو . كيلا هدر ىف هللا نم اثوم

 كل ضرغل هل هومتركذ متنأ لب « قرتسي قرس نم نأ ليئارسا ىبب عرش نأ كلملا فرع فيك
 3 لعن انك اهو ةعقاولا هذه ىف انعوقو لبق كلا اذه هل انركذ دق انا : مالكلا اذه دنع اولاقف

 . ىنعملا اذه ىلإ ةراشا (نيظاح بيغلل انك امو) هلوقف اهيف عقن ةعقاولا هذه

 لوقلا اذه ىلع ىلاعت هللا ءافخا ىف ىعسي نأ مالسلا هيلع بوعي نم زوج لهف : ليق ناف

 محلا اذه ركذ ركنأ اذبلف ايلسمهنم قورسملا ناك اذإ امب اصوصخم محلا كلذ ناكهلعل : انلق

 . ارفاكهنظ ىذلا كلملا دنع

 (اهيف انلبقأىتلاريعلاو اهيفانك ىتلا ةيرقلا لأساو) اولاق مهنأ مهنع ىلاعت ىكحم“

 نع ةمهتلا ةلازا ىف اوغلاب مالسلا هيلع فسوي ةعقاو ببسب نيمهتم اوناك امل مهنأ ملعاو

 رصم ةيرقلاهذه نم دارملا نأ ىلع اوقفتا نورثك لاو (اهف انك ىتلا ةيرقلا لأساو) اولاقف مهسقنأ

 : نالوق هيف مث , شيتفتلاو ةقرسلا ثيدح ايف ىرج رصم باب ىلع ةيرق هنم دارملا لب « موق لاقو
 نم عونلا اذهو . راصتخالاو زاجنالل فاضملا فذح هنأ الإ ةيرقلا لأ لاشأو دارملا: لوذلا

 تايرورضلا عفادك ةغللا ىف اذه زاوج عفادو ىسرافلا ىلع نأ لاق كيرلا هعل ىف رورشم زاك

 هال للا نادل و شل هب دلل لاننا ىلا يرايالا 2 أ كاف. ::ناثلاو: تاطوشحلا َدِحناْخَو
 تادامجا هذه هللا قطني نأ دعبي الف هللا ءابنأ رباكأ نم كنال هانركذام ةعص كإ ركذتو كبيجت اهناف
 ةلماك امان ًاروهلت رهظاذإ ىلا نأ, وهز « تلاث 'هجاو هنفو ؛ هاتركذام ةحصب ربخت ىح كل ةزجعم

 ىتلا ةياغلا ىلإ روهظلا ىف غلب هنأ دارملاو . هنع ءايشالا عيمجو ضرألاو ءامسلا لس « هيف لاقي دف
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 ١/3 ةيآلا «قرس كنبا نإ انابأاي اولوقف» ىلاعت هلوق

 اوركذب نأو 3ص رلا وه بوصألا نأ مهل رهظ وهام بوصآألا ىف اوركفت امل مهنأ معاو

 ريبكلا كلذ هلاق لوقلا اذه نأ رهاظلاو ؛ توافت ريغ رم هجولا ىلع ةعقاولا ةيفيك مهبأل

 رئاس ثعبو رصم ىف وه قبو « ليبور هنإ ليق (ىبأ ىل نذأي ىتح ضرأألا حربأ نلف) لاق ىذلا
 . بالا ىلا هتوخإ

 , فاشلا باوجلاب باجأ دق وهو اهسال « ةئيب ريغ نم قرس هنأب هيلع اوركح فيك : لبق ناف
 . مل>ر ىف ةعاضبلا لعج ىذلا وه ىلحر ىف عاوصلا لعج ىذلا لاقف

 : هوجو نم هنع باوجلاو

 ءره الإدحأ هلخدي ناكام عضوم ىف اعوضومناكعاوصلانأ اودهاش مهنأ «لوآلا هجولاإل

 امأو . عاوصلا ذخأ ىذلا وه هنأ مهنونظ ىلع بلغ هلحر نم عاوصلا اوجرخأ مب:أ اودهاش الف

 اوعجرامل كانه نال ءرهاظ قرفلاف مكلاحر ىف ةعاضبلا عضو نم ىلحر ّق عاوصلا عضو : هلوق

 فرتعي مل ادحأ ناف عاوصلا اذه امأو ٠ مهاحر ىف اهوعضو نيذلا مه مهنأب اوفرتعا مهلا هلك

 « قرس هنا مهتونظ ىلع بلغ ببسلا اذهلف . قرفلا رهظف هلحر ىف عاوصلا عضو ىذلا وه هنأب

 امو انملع امب الإ اندهش امو) محلوق سماللا اذهب نيعطاق ريغ مهنيب مث « نظاا اذه ىلع ءانب اودهشف'

 («نيظفاح بيغلل انك

 هلثمو هباحصاو كلملالوق ىف (قرس كنبا نإ) مالكلاريدقت نا باوجلا ىف «ىناثلا هجولاو)

 تنأك نإ قذ) ىلاعتلاقو ؛ كسفن دنعىا (ديشرلا ميلحلا تنال كنإ) ىلاعت لاق . نآرقلا ىف ريثك
 . انهد اذكف الف اندنع امأو كسفن دنع ىأ (مركلا زيزعلا

 ةقرس ىمسي ءىثلا اذه لثمو ةقرسلا هبشيام هيلع رهظ كنبا نأ باوجلا ىف «ثلاثلا هجولا إل

 (اهلثم ةئيسةئيس ءازجو) ىلاعت لاق نآرقلا ىف زئاج رخآلا هيبشلا ىلع نيبيبشلا دحأ مسا قالطا ناف

 اذه اوركذ مهنإ : لاقي نأ دعبي الف تقولا كلذ ىف ءايبنأ اوناكام موقلا نأ (عبارلا هجولا ١

 . كلذ مموي ايش اودهاش دقو امسال ةفزاجلا ليبس ىلع مالكلا

 ىأ « ديدشتلاب (قرس كنبا نا) أرقي ناك امهنع هللا ىضر سابع نبا نأ 4«سماخلا هجولاإل

 انركذ انا الإ ؛ ةقرسلا ىلإ هوبسن موقلا نآل ليوأتاا ىلإ اهب ةجاحال ةءارقلا هذهف ةقرساا ىلإ بسن

 ةءارقلا انلق اذإ عفديامتا لاكشالا نآآل كا وسلا فدتال تارارقلا هذه لاتما نأ باتكلا ادهن د

 ًايقاب :لاكشالا ناك ةقحي لاواللا ةءازرقلا نأ السا اذ] امل هده ع ةفحلا دل كاي طا كرا

 ةروك كلانعر ىلإ كحال عوجرلا نم دبال هنالدكب حصت م وأ ةيناثلا ةءارقلا هذه تح ءاورس



 ةيآلا بأ لإ منج راد ىلأتفتاةلوق 1/١

 العلا ا كنا نإ 0 25 لإ ا

 عقر ل تا

 انف هلا ريعل هلاوايف نك ىلا رع لسا َنيظفاَح بِلا كك
 لس دس 4 هذ

 مكر َنوقداصلا انا و

 اودلعت ملأ) 00 رييكلا اذه نع ىلاعت ىكح مث , فسوي لتق نع مهاهن ىذلا وهو ءادوم وهو

 : ناتلأسم هيفو (فسوي ىف ممطرفام لبق نمو هللانم اوم كيلع ذخأ دق مابأ نأ

 نأ هللا ذاعم) مالسلا هيلع فسوي لاق امل : امهنعهللا ىضرسابع نبا لاق (ىلو ألا ةلأسملا))

 لماح هتوص عمست الف حاصو بضغ اذا ناكو . ادوم بضغ (هدنع انعاتم اندجو نم الا ذخان

 هتوخإ ضعبل لاف هيلعهدي بوةعي ل آضعب عضي ىتح نكسي الف هدسج ىلع هرعش موقيو تعضوالإ

 هسف هسم هل ريغص نبالماللا هيلع فسوي لاف كلملا كيفك أ انأو رصد لهأ فار ن وفك

 هيذجو هسب الب ذخأو ضراآلا ىلع هلجر مالسلا هيلع فسوبي ضك رف ميسم نأ مثو هيضع بهذف

 ذخأ دق انانأ نإ :اولاقو اورك اذت ةعافشلا لوبق نم اوسيأ املف « زيزعلا اهسأ اي لاق هدنعف طققسف

 اة لا دعا ا للا فكم كف. قفا كرمبتم نع امرأ هللا نم (مظع اه ومال

 اذه لبق نم هلصأ نوكي نأ : لوألا : هوجو اهيف (مطرفام) هلوقفام ظفل ( ةيناثلا ةلأسملا)
 هلو ةيردصم نركحت نأ : ىناثلا . مكيبأ دهع اوظفحت ملو « مالسلا هيلع فسوي نأ ىف متطرف

 : ثلاثلا . فسوي ىف مكطيرفت لبقنم عقو هانعمو . لبق نموهو ٠ فرظلا هربخو ءادتبالا ىلع عفرلا

 لبق نم كطيرفتو مكهثوم ؟كيبأ ذخأ اودلعت ملأ : ريدقتااو (اوملعت ملأ) لوعفم ىلع ًافظطع بصنلا

 01 ف ةاويتستق ل هومتطوف ام انتا بق نقاو, نعم ةلوضوم نوكم نأ“: عبارلا . فسوي ىف

 حربأ نلف) لاق مث . نيروكذملا نيهجولا ىلع بصنلاو عفرلا هلحو « ةميظعلا ةنايخلا نم فسوي

 جورخلاب ىل هللا كحي وأ هيلا فارصنالا ىف ىبأ ىل نذأي ىت- رصصم ضرأ قرافأ نلف ىأ (ضرأللا

 ها كرك اظل ايخ ومار ناشتإلا نا بلو هدب ند ص الخ حا نخأ نع قاضتنالاب وأ“ ابنم

 اعاطقناهلاقهريغوأ هببأ نمهلجخو هٌوابحهعملوزب رذعروهظدارملافةلخجابو ء قحلاو لدعلاب الإ محال

 .هوجولا نم هجوب هرذعراهظإ ىفىلاعت هللا ىلإ

 انك اموانيلع مب الإ اندهش اموقرس كنبا نإ انابأاي اولوقف يأ بأ ىلا اوعجرا ل ىلاعت هلوق

 «نوقداصل انإو اهف انلقأ ىتلا ريعلاو اهف انك ىتلا ةيرقلا لأساو نيظفاح بيغلإ



 اما ةيآلا «ىابأنأ اويلعتملأ مهريبكلاق د ىلاعت هلوق
 فسوي لاقف هلذيمهنكمب ام ةيابوهو (هناكماندحأذخف) اولاق امل مهنأ عا (ىلو آلا ةلأملاإل

 مالسلا هيلع فسوي نم مهعمط عطقناف (هدنع انعاتم اندجو نم الإ ذخأت نأ هللا ذاعم) هباوج ىف

 اوصلخو) هدر نممسأيىف ةغلابموهو (ايجب اوصلخ هنماوسايسأ املف) ىلاعتلاق اذه دنعف « هدر ْق

 أوعقو امفىأرلا نوايحتيو نورواشتي دارملا نأ ةهبشالو نوجانتي سانلارئاسزع اودرفت ىأ (ايجبن

 فسوي قح ىف نيمهتم اوناكنأ دعبو ةدكؤملاقيث اوملادعب مهيبأن م نيماينباوذخأ امنإ مهنال « هيف

 اريبك اخيش ناكو مهيأ ىلا اودوعي مل ول هنأ : اهدحأ : ةريثك نحم تلصحل مهبأ ىلا هوديعي ملولف

 ماعطلا ىلا نيجاتحم اوناك مهتيب لهأ نأ : اهيناثو . ةميظع ةنحم هدالوأ نم دحأ ريغ نم هدحو هؤاقبف

 كلذو ةيلكلاب اوكله هدالوأ نأ نظي ناك امر مالسلا هيلع بوقعي نأ : اهثلاث و . ةجاحلا دشأ

 اذهىف هوناخ مهنامهوي مالا رهاظ ناف مهوايح مظعل نيماينب نودب ميبأ ىلا اوداع ولو ديدش مغ

 انزوةدكؤملا قيثاوملا كلتل اوماقأ ام مهنأ اضيأ موب ناكلو ٠ لوألا نبالا ىف هوناخ مهنأ م نبالا

 حاص الل ايلط رواشتلاو ضوافتلا بجوي كلذو ؛ ةريحو ةركف عضوه عضوملا اذه نأ كشالو

 (ايجن اوصلخ هنم اوسأيتسا املف) هلوق نم دارملا وه اذهف بوصأللا

 ريغب لسرلاسأيتسا اذا ىتحو . اوسأيتسا «ريثكنبازع ىور ىدحاولا لاق (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 عضوم ىلا نيعلا بلق سأيتسالاق نمو بسحيو بسح لثم سأي,و سني ناتغل سئ ىفو زمه
 ءاوسني اوسأيتسا : فاشكلا بحاص لاق . ةزمهلا تففخ مث سأيتساهلصأو لفعتسا راصف ءافلا

 صلخ لاقي : ىدحاولا لاق (اوصلخ) هلوقو (مصعتسا) هلوق ىف اي ةغلابملل ءاتلاو نيسلا ةدايزو

 اوصلخ جاجزلا لاق : لوألا : ناهجوهيف مث, هريغ نم بئاشلا هنع بهذاذا اصولخ صلخب ءىثلا

 . رهظالاوه اذهو « بناجألا نع اوزيمت نوقابلا لاق : ىناثلاو « مثوخأ مهعم سيلو ءاودرفنا ىأ

 ريمسلاو ريشعلاك ىجانملا ىتعم نوكي نيشعم لع ىجنلا : فاشكلا بحاص لاقت (اجي) هلو امو

 : ليق م ىجانتلا وه ىذلا ردصملا ىنعمبو (ايجن هانبرقو) ىلاعت هلوق هنمو . ماسملاو رشاعملا ىنعمب

 نيصلاخ سانلا نع اودرفناو اولزتعا (ايجن اوصلخ) ىنعم اذ ه ىلعف « نيجانتملا ىنعم ىوجنلا

 ؛ اضعب مهضعب ةاجانمل ايجانمىأ (ايجن) اجوذىأ (ىوحن) ىور . ايجانم ىأ(اجن) مماوس مهطلاخمال

 فصو هيف رومآلا نه أل وصح لق نم نآل « ايجانت اوضحمب مهنإ : لاقي نأ هوجولا نسحأو
 اوراص ؛ مهسفنأ ىف خناك اوراصدجلا ةياغىلع ىجانتلا ىف اوذخأ اسلف ؛ ءىثلا كلذ ريغ راص هنأب

 . ةقيقح ىجانتلا سفن

 لقعلا ف مريبك ليقو ؛ ليبور وهونسلا يف مهريبك دارملا ليقف 4« مه ريبك لاق ىلاعت هلرق امأ



 ةيآلا ماس لوطا هم راما انفو ىلامت هلو راف

 َدَحأ دق بأ نأ اوملعت أ مديك لام اجت اوصآَح كارما

 ىتح ض ألا حر نلف فسوي ىف مطرف لك هللا نم اقنوم مَع

 ةراوتج , حراك ءرزط ود هَ

 «ل» نيمك احلا ريح وهو ىل هلل م ذأ ىأ ىلَنَذأ

 داعبتسالا قيرط ىلع دارملا د كي نأ لمتحي (هناكم اندحأ ذخف) اولاق مث 0 نقتل كح ري

 (نينسحمانم كار انإ) اولاق 2 كلا ءادنلا لصوت حا هارلا قرط لع دارملا نوكي نأ لمت

 انتمرك أثيحانيلانينسحلا نم كازنانإ :اهمناثو . كلذ تلعف وأ نينسحلانمكارنانا :اهدحأ : هوجوهيفو

 اهثلاثو . ماعطلا نمت انيلإ تددرو هوجولا نسحأ ىلع انبولطم انل تاصحو ريثكلا لذبلا انتيطعأو

 نوعيبي اوناكو : ماعطلاهب نورتشي ًائيش اودحب ملو موقلا ىلع طحقلا دتشا امل مالسلا هيلع هنا لقت

 : اولاق مهلعلف « لكلا قت قتعأ هنإ مث هل ًاديبع رصم لهأ رثك أ ار كاس كلذ راض ادم مهسفنأ

 نم هقاتعاب ناسنالا اذه ىلإ ًاضيأ ًانسحم نكف قاتعالاب سانلا ةماع ىلإ (نينسحملا نم كارن انإ )

 ذوعأىأ , هدنعانعاتماندجو نمالإذخأن نأ ًاذاعم هللاب ذوعأىأ (هللاذاعم) فسوي اقف « ةنحمنا هذه

 هريغب دحأ ذخأ نم هللاب ذوعأ : ىنعملاو بصن «نأ» عضوم : جاجزلا لاق بنذمبًائثيرب ذخآ نأ هكلاب

 نإ تبلظو تردعت دقل ىأ (نوملاظل ًاذإ انإ ) هلوةو هيلع لعفلا بصتنا «نمد ةملك تطقس اسلف

 . هريغ نع ردص مرحي ًاناسنإ تيذآ

 مالسلا هيلع فسوينم زوجي ف يكف , بذكو ريوزتاهرخآىلإ اهوأن م ةعقاولا هذه : ليق ناف

 اذإ هنأ لعيو امسال ببس ريغ نم سانلا ءاذيإو جيورتلاو ريوزتلا اذه ىلع مادقالا هتلاسر عم

 موصعملا لوسرلاب قيلي فيكف . همتدتشيو هيبأ نزح مظعي هناف ةمهتلا هذهب هسفن دنع هاخأ سبح

 نك ده لإ ردا ىف ةعلإملا

 ذخأو حفصلاو وفعلا نع هاهنو بوقعي ىلع ةنحبلل ًاديدشت كلذب هرمأ ىلاعت هلعل : تاوجلاو

 ' رفكو ىتطل قبب وز لتقب ىسوم:بحاص ىلاعت رمأ م لدبلا

 يلع ذخأ دق مك ابأ نأ اوملعت ملأ مريبك لاق ايجن اوصاخ هنم اوسأيتسا املفإل ىلاعت هلوق

 محب وأ ى أ ىف أ ىل نذأي ىت> ضرالا حربأ نلف فسوي ىف مطرف ام لبق ردو هللا نم ًاقثوم

 0 احلا ريخ وهو ىل هللا

 : لئاشم ةيآلا ُْق



 1/1 ةيألا «زيزعلا اهيأ اي اولاق» ىلاعُ هلوق

 نم كار 12 كم ندا د |ريبك اش 52

 نأ. تاكا ذاعم لاَ «/م١ َنينسحلا

 ل

 ود َّن وماظل اذا

 م ا

 6 نا 1 انع ب 06 19

 قرسينإ) اولاق م 2 "اك ةباجالا ىلإ دئاع (اهرسأن وق ىف ريمضلا نأ وهو (ىناثلا هجولاوإل

 ةلاحلا كلتىف ل اهدبي ملو تقولا كلذ ىف هسفنف مهتباجإ فسوي رسأف (لبق نم هل خأ قرس دقف

 نم دارملاو « ممتلاقم فسوي رسأ : ىنعملاو . ةلاقبلل ًارامضإ نوكي نأ ًاضيأ زو<و ناث تقوملإ

 كلت ةيفيك هسفن ىف فس وبرسأ ىنعي . مولعملا ملعلاب و . قولخلا قلخلاب دار اي ةلاقملا كلت قلعتم ةلاقملا

 سايع نبا نع ىور . نعطلاو مذلا بجويام اهيف سيل هنأو تعقو فيك اهنا مل نيب لو « ةقرسلا

 هلوقبو سدحلاب بقوع . اهمهمه لجل تارم ثالث مالسلا هيلع فسوب بقوعلاقهنأ امبنع هللا ىضر

 نمدل خأ قرسدقف) موب بقوع (نوقرال مكنإ) هلوقب وليوطلا سبحلاب بقوع (كب ردنعىنركذا):
 هيلع تمدقأ املىلاعت هللا دنع ةلزنمرش متنأ ىأ (اناكمرش متنأ) لاق هنأ فس وي نع ىلاعت حم (لبق

 متن و هلكأ بئذلانإ مكيبال متاق مث ء بجلافهومتحرطو ك اخأمتذخأف مكيأ قوقعو كيخأ لظنم

 نع بضغلاو دقحلالازام دتمملا نامزلاو ةليوطلا ةدملادعب مث ء امهرد نيرشعب هومتعب مث ؛ نوبذاك

 ٠ ةقرسلاب هومتيمرف مكبولق

 هذهف ةلججابو « هلل اضر تناك فسوي ةقرس نأ ديرب «نوفصت ام ملعأ هتلاو إل ىلاعت لاق م“

 اذه نأب ملعأ هللاو : ىنعملاو « هيلا موللاو مذلا دوعاهنم ءىث بجويال هتقرس» ىف ةروكذملا هوجولا

 . ال مأ هيلا ةمنم دوع بجوي له هب هومتفصو ىذلا

 نينسحلا نم كارن انإ هناكم اندحأ ذفع اريبك اخيشش ابأ هل نإ زيزعلا اهسأ اي اولاق> ىلاعت هلوق

 4 نوملاظل اذإ انإ هدنعانعاتم اندجو نمالا ذخات نأ هللا ذاع لاق

 اوبحأ (لبق نم هل خأ قرس دقفقرسي نإ) موق نم هوركذ ىذلا دعب مهنأ نيب ىلاعت هنأ معا
 نأ قراسلا ىف ىلاعت هللا كح نأ اوفرتعا دق اوناكناو مهناف ةعافشلا ةقيرط ىلا لودعلاو هتقفاوم

 ىأ نييك اهتييشابأ هل: نإ ريزعلا امانا ولاقف ٠ اَرئاَج انضيأ ناك ءادفلا نخأ و وقعلا نأ الا ءأ دعست

 ردقلا ريبك لدجرل اتبا ةئوك نال كلذ اوركذ امنإو ؛ندلاو ردقلا ىف نوكي نأ زوخجيو « نسلا ىف

 <« ام رخف ؟؛و



 ةياذلا كليف قإ فيسوي, اهريسأف و. ىلاعت ا هلق 6/١

 هكر انو كل شن الا و ن1 كت لئلت اما كيو ”ناقيوأللا كلغ قس نأب هنأ
 كبأ  رمااهاتع قرش ليقو ءارقذلا ىلإ ةعفديو هنأ ةدئام نم ماعطلا قري ناك هنأ 3 قاثلاو

 دنعدكسم نأ تداراف اديدش ابح هبحت تناكهتمع نأ : تلاثلاو . ةجاجد ليقو نيكسملا ىلا هعفدو

 كف ور طساو لع ايت دسف, اع نك رح اوناكومالسلا هيلع قال ةقطنماهدنع ىقب دق ناكو . اهسفن

 دنع هكاسما ىلإ ةلبحلا هذهب تلسوتف « قرتسي قرس نم نأب مهمكح نم ناكو اهقرس هناب تلاق مث

 كلت دعي فسوي ىلع بضغلاب ةءوام ممولق تناكو هوتبمو هيلع اوبذك مهنأ : عبارلاو . اهسفن

 ربطي ال دساحلا بلق نأ ىلع لدت ةعقاولا هذ هو « ةليوطلا ةدملا كلت ءاضقنا دعبو « عئاقولا

 كلا رثلا

 هلوق ىف ريمضلا نأ ىف اوفلتخاو ( مهل اهدي ملو هسفن ىف فسوب اهرسأف) ىلاعت لاق مث

 «ريسفتلا ةطيرش ىلع راضا اهرسأف : جاجزلا لاق نيلوق ىلع دوعي ءىث ىأ ىلإ (فسوب اهرسأف)

 نم ةفئاطلا نومسي مهنأل ةملك وأ ةلمج (اناكم رش متنأ) هلو نال تباعا ناك رع متن ا

 هل 1مل فذ (اناكفا رت متأ) هلوق ىه ىتلا ةملكلا وأ ةلما رساف : لاق هناك ةملك مالكلا

 ىلع ردتسا امف هجولا اذه ىف ىسرافلا ىلعوبأ نعطو مالكلاوأ لوقلا ديرب ريكذتلاب (رساف)

 : نايا نم جاجزلا

 0000 اههدنحا : سرع لع نوذي ريسمتلا ةطي رش. لع رامضالا لاق (« لوألا هجولا)

 نأرخآلاو رمضملا لعافلاكلذل ريسفت الجرو « ابلعافريمض معن ىف ديز الجر معن : انلوةكدرفمب

 (دحأ هللاوه لقو .اورفكن يذلا راصبأ ةدخاش ىهاذاف) هلوةكءادتبالا ىف عقياذهلصأو ةلمجرسفي

 ربخلاو ادتبملا لع ةلخادلا لماوعلا نإ مث . دحأ هتلارمآلاو اورفك نيذلاراصبأ ةصخاش ةصقلاا ىنعملاو

 (راضالا سد انف . افرغ هررتأب نم هنإ) هلوقك نا وح اضيأ هيلع: لخدت

 ىلا لاو لطتم نيمسقلا الك نيسفتلا ةطورش لع رمضملاا سقت : لوتنف اذه تفرع اذإ

 نع لصفتم رستلا انههو :اط انام الو ةلخا كلت نع انواع كوك الو : نانضألا اتم لصح

 كلذو (اناكم رمش متنأ ) لاق ىلاعت أ تاكا ١ نسكت ل نأ 2 د راصالا امم لصح ىلا" ةلما

 كلذلاق هنا هلوق ناكل مالكلا اذه رمخأ مالسلا هيلع هنإ : انلقولو « مالكلا اذه ركذ هنأ ىلع لدي

 : نار را اك عج ىلا اذه نأ ملعاو . ًابذك

 . ثلاث مسق حبق نيلوألا نيمسقلا نسح نم مزليال هنألف «لوألا امأ)

 ريسفتلا اذهبو ةيفخلا ليبس ىلع كلذ لاق مالسلا هيلع هنأ ىلع كلذ لمحت انالف «ىناثلا امأول

 . لا وسلا اذه طقسي



 ا ةيآلا «لبق نم هلخأ قرسدقف قرسينإ اولاق» ىلاعت هلوق
 سس مهروس ررر .رثثا 2 م شع 26 زي مكوه ا سام هام ته هل

 اديب لَو هسفئؤفسوي أهرساف لبق نم مل حا قرش كس لا اولا
 "مح

 25 ا 2 2 2 2 _ٍء

 «ا/ا/د 000 ' رعامماو 1 8 متنا ل أَ م

 امل (ءاشن نم تاجرد عفرن) هلوقب اضيأ فسوي انهد .فصوو بك اوكلاو رمقلأو سلا ةيهلا

 . توافتلا نم نيتبترملا نيب كو ةليحلا هذه ىلإ هاده

 ءاملع اوناك مالسلا هيلع فسوي ةوخا نأ ىنعملاو « مبلع لع ىذ لك قوفورإل ىلاعت لاق م“

 . ملعلا ىف مهيلع ادئاز ناك ف سوي نأ الإ « ءالضف

 لعلاب املاع ناكول : اولاقف . ملعلاب ال هتاذب ملاعىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذهب اوجتحا ةلزتعملا نأ معار

 . لطاب اذهو ةيآآلا هذه مومعب اكسب يلع هقوذ لصحل ؛ كلذك ناكولو . معاذ ناكل

 ملع هدنع هللا نإ) هلوق ىهو ىلاعت هلل للعلا تابثا ىلع تابآآلا رئاس تلد اولاق انباحصأ نأ ملعاو

 اذاو (هملعب الإ عضت الو ىثثأ نم لمحت اهو ٠ هسلع نم ءىشب نوطيحي الو . هللعب هلزنأو . ةعاسلا

 ةياغ ةصاخ هتوخإو فسوي ةعقاو ىلع اب. مصخلا كل: ىتلا ةيآلا لمحن نحنف ضراعتلا عقو

 « ملعلا نم قتشم ملاعلا نآآل هيلا ريصملا نم دبال هنأ الإ « مومعلا صيصخت بجوي هنأ بابلا ىفام

 لقعلا ةييدب ىف لاحم درفملا لوصح نودب بك رم لا لوصحو ؛ درفم هنم قتشملاو بكم قتشملاو

 ءانبناج نم حيجرتلا ناكف

 لاقرمل اهدبي ملو هسفن ىف فسوي اهرسأف لبق نم هل خأ قرسدقف قرسي نإ | ولاة ىلاعت هلوق

 (نوفصت امم ملعأ هللاو اناكم رش متنأ

 ةعقاولا هذه : اولاقو مهسؤر هنوخإ سكن فسوي ىخأ لحر نم عاوصلا جرخ امل هنأ ٍلعا

 نيمايفي لاف ؛ مكتمانيلع ءالبلا رثك أامليحار ىنباي : اولاق مث ؛ نيصانيدلو تدلو ليحار نأ ةبيخي

 : هل اولاق ؛ مالكلا اذه ىل نولوقت مث . ةزافملا ىف هومتعيضو ىخأب مهد نم انيلع ءالبلا رثك أام
 . ملاحر ىف ةعاضبلا عضو نه ىلحر ىف هعضو : لاقف ؛ كلحر نم عاوصلا جرخ فيكف

 ىذلا هاخأ نافهنم بيرغب سيل ىمآلا اذه نإ : كلبلل اولاق مهنأ ىضتقي ةيآلا رهاظ نأ ملعاو

 وهو « هتريس ىلع الو هتقيرط ىلع انسل انا مالكلا اذه نم مهضرغ ناكو « اقراس اضيأ ناك كله

 فسوي ىلا اهوبسن ىتلا ةقرسلا ىف اوفلتخاو « ىرخأ مأ نم امهنآل ةقيرطلا هذهب ناصتخم هوخأو

 هنأ أف ناث وألا ديعي ار فاك همأوبأ هدج ناك : ريبج نب ديعسلاق : لوألا : لاوقأ ىلع مالسلا هيلع



 ةيآلا «كلملا نيد ىف هاخأ ذخأيل ناكامو ىلاعت هلوق اا

 هئاعو نم عاوصلا اوجرختسا هعاتم ىف اورظن ايلف  اضيأ هلاح نع صحفتت ىتح بهذنال : اولاقف

 . فسوي راد ىلا هب اورجو هتبقرب اوذخأف « قرتسي قرس نم نأب اومكح دق اوناك موقلاو

 : لوألا : ناثحب هيفو ( كلا نيد ىف هاخأذخأيل ناكام فسويل اندك كلذك ) ىلاعتلاق مث

 اذه لثم ىأ « قراسلا قاقرتساب محلا ىلا ةراشإ كلذو « فسويل اندك ديكلا كلذ لثمو ىنعملا

 كلذو « ةعيدخلاو ةليحلابرعشم ديكلا ظفل : ىناثلا . فسويل انمكح فسوب ةوخإهركذ ىذلا محلا

 لحاتإال] هده لاثمأ نأ وهو ؛كارلا اذه ى اردتعم ان وناق انركذ انأ الإ . لاح كلاسعت هللا ق> ق

 ىلاعت هلوق ريسفت ىف لصألا اذه انررقو « ضارغاألا تايادب ىلعال ضارغاألا تايابن ىلع لمحت

 رعشيال ثيح نم ناسنالا ءاقلإ هتياهنو , ةعيدخلا وةليحلا ىف ىعسلا ديكلاف (ىحتسيال هللا نإ)

 0000707 ل ادع رع ل2 لان نا قل ديككلاا فقد لاهل ليس الو هواركم عأاق
 هللاو ء فسوي ىمأ لاطبإ ىف اوعس فسوي ةوخإ نأ دارملا : مهضعب لاقف انهه ديكلاب دارملا ىف

 بولاق ىف قلأ ىلاعت هنأ وه ديكلا اذه نم دارملا : نورخآ لاقو . هرمأ ىلعأو هاوقو هرصن ىلاعت
 هيلعاوركح هلحر ىف عاوصلا رهظاملل مرجال « قرتسي نأ وه قراسلا ءازج نأب اوركح نأ هتوخإ

 . ةدفن دع هيحا كاسم نم مالسلا هيلع فسوي نكمل ايس كلذ راصو ؛ قاقرتسالاب

 نأ قراسلا ىف كلملا مكح ناك هنأ : ىنعملاو (كلملا نيد ىف هاخأ ذخأيل ناكامإل ىلاعت لاق مث
 كلملا نيدىلع ءانب هسفن دنع هخأ سبح ىلع ارداق فسوي ناك اف , قرسام عض مرغيو برضي

 نأ انيب دقف قاقرتسالا وه قراسلا ءازج نأ هتوخا ناسل ٍلع ىرجام هل داك ى اعت هنأالإ , همكحو

 لاق مث (هللا ءاشي نأ الإ) هلوق ىنعم وهو هسفن دنع هسبحو هيخأ ذخأ ىلا هب لسوت مالكلا اذه

 : نالام هفر (ءاشن نم تاج رد عفرن)

 ؛ فاضم ريغ نيونتلاب (تاجرد) ناسكلاو مصاعو ةزمح أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 . ةفاضالاب نوقابلاو

 باوصلا هوجو هيرب ىلاعت هنأ وه (ءاشن نم تاجرد عفرن) هلوق نم دارملا «هيناثلا ةلأسلا)

 تاجرد عفر ىلاعت هنأ وه انهه دارملاو ؛ لئاضفلا ماسقأو « مولعلا عا را دمحو :دارلا غولب ىف

 . ءىث لك ىف هتوخا ىلع فسوي

 ىده امل ىلاعت هنا ؛ تاجردلا ىلعأو تاماقملا فرشأ ملعلا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ ملعاو

 ةقفضو اضيأو ناقت نفاتاج رد عفرن) لاقف كلذ لجأل هحدم ةركفلاو ةليحلا هذه ىلإ فسوب

 نع ةءاربلاو ديحوتلا لئالد ركذ هداربا دنع (ءاشن نم تاجرد عفرن) هلوقب مالسبلا هيلع ميهاربا



 ا ع

 0-ان م يع كيوب سس

 31١ ةيآلا ءهيخأ ءاعو لبق مهتيعوأب أدبف» ىلاعت هلوق

 ذك اك حأءاحو س اير م هيأ عورتا 5
 لال ا مي محلا انج تيكر يس ١ ١ يوت

 َّش 0 مكر 0 ءاش نأ الإ كلملا ند ىف ها هاَحَأ دخل َناكاَم فسوبل
 0 ا

 ترث اس هم

 3 ميل لعىذكَقوََو هَ
 2 را

 عطقلا قراسلا ءازج لوقت مي ناببلا ىف ةدايز ا وهف) 1 . ةقرسلا هلحر ىف دجو

 ىهو ةلمج (هؤازج وهف هلحر ىف دجو نم هلوقو اذتم 0 : ىناثلا . هٌوازج وهف

 رمضملا ماقأ هنأالإ ؛ وهوهف هلحر ىف دجو نم هؤاز - ليق هناك : ريدقتلاو . ادتبملا .ربخ عضوم ىف

 :نويروحتلا دشنأو 3 ةغلاملاو ديك أتلل

 اي فقفلاو ىلا "تاوملا ندنن 1 2 ىف ترنلا يسن كال ال

 قرتسا رس اذإديرب . نيملاظاا ءازج . ءا 4 اذهلثم ىأ 4« نياظلا ىرجت كلذك )ب هل وقار

 وهف هلحر ىف دجو نم هؤازج 7 امل من : ليقو . فسوب ةوخا مالك ةيقب نم اذه : ليق م

 0 ىزجن كلذك ) فسوبي باحصأ لاقف « هٌوازج

 اندك كلذك هيخأ ءاعو نم اهجرختسا مث هيخأ ءاعو لبق مهتيعوأب أدبفإل ىلاعت هلوق

 لك قوفو ءاشن نم تاجرد عفرن هللا ءاشي نأ الإ كلملا ند ىف هاخأ ذ_خأل ناكام فسويل

 يلع لع ىذ
 محل لاق قرتسي نأ هؤازجل هلحر ىف قورسملا دجو نم نأب اورقأ امل فسوي ةوخا نأ ملعا

 ةلازال (هيخأءاعو لبق مهتيعوأب أ دبف) فس ويىلإ مهب فرصناف , مكتعتمأ شيتفت نه دبال هنا : نذؤملا

 أرقو ؛ هيخأ ءاعو نماهجرختسا هب طاحأ ءىث هيفعضو اذإام لك رهو ءاعولاعمج ةيعوألاو . ةمهتلا

 . ةزمه واولا باف (هيخأ ءاعا) ريبج نب ديعس أرقو « ةغل ىهو واولا مضي ! (هيخأ ءاعو) نسحلا

 ؟ هثنأ مث تارم عاوصلا ريض ركذ مل : ليق ناف

 ثنؤي عاوصلا : لاقي وأ عاوصلا ىلا ركذملا ريمضو ةياقسلاىلا ثنؤملا ريمض عجر اولاق :انلق

 دقف اعاوص هديبعو ةياقس هيمي ناكف سوي لعل : لاقي وأ ازئاج امهنم دحاو لكن اكف. : ركذيو

 ءاعوف رظنيال ناك: لاق هنأ ةداتق نع ؛ اعاوص مهب لصتيامفو ةياقس مالكلا نم هبلصتي امف عقو

 ءائبش ذخأ دِق اذه يرأام لاق هوخأ الإ قبي مل امل هنا ىتح : هب مهفذق ام ابئات هللا رفغتسا الإ



 ةيآلا ( ص رالا ف دسفنل اندجام مساع دل هللات ولاق» لاعتدهل 7 و / .

 ر «0/د نيقرأ.- ا اًمَوضرألاِف سفن | انجاح هل نار

 1 رطل كابل هام ا ا 0 3 0

 هؤازجومف هلسررق هن ه ُراَرَج وَ دكح َنييذاكمتنك نإ هؤارجاف
0-١ 1 

 «١/ه» نيم اللا ىرك 6ك

 تناك ةلافكلا نأ ع لدن ةيآلا هذهو « هب تافك ىأ . ةماعزو امعز معزت هب تمعز : تاكل

 «مراغ ميعزاا» هلوق ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهم مكح دقو ؛ مبعرش ىف ةحيوص

 9 ل د ىشب هلكت هذه ا ليك لاف

 درل لام ةلافك هذه نأ الإ هب ةلافكلا تحصف . مثدنع امولعم ناك ماعطلا نم ريعب لمح : انلق

 هذه لثم لعلو « ةقرسلا در ىلع ائيش ذخأي نأ قراسلل لحال هناأل بحي ملام ةلافك وهو « ةقرس

 . دنع حصت تناك ةلافكلا

 001[ ران راسا امر ضارخلا فا دسم انتجام متدلع دقل هللات اولاق إ) ىلاعت هلوق

 («نيملاظلا ىزحت كلذك هوازج وهف هلحر ىف دجو نم هؤازج اولاق نيبذاك متنك نإ

 نانو فرصتلانع تعض و اولا نم لذب ءاثلاو ءانلانم'لدب' (هتلاوإ» ف واولا : نوبرضخلا لاَ

 : نرمأ لع اوفلح : نورسفملا لاق . لجو رع هللا مسا وهو مسقلاب ق>أ وه امف تلعجو ءامسالا

 فرعهتلا نم مهعانتما ملاوحأ نم رهظ هناأل ضراألا ىف داسفلا لجأل اواج ام مهنأ ىلع : امهدحأ

 ا مهنأ ىور ىتح «سانلا عرازمىف باودلا لاسراب الو لك أالا,ال ةيلكلاب سانلا لام

 هذه تناكنمو « تاعاطلا عاونأ ىلع نيبظا وم أوناكو ٠ عرز ىف ثبعت الثل مهباود هاوفأ اودس

 ًادهاش هيف مل لصح دقو ؛ نيقراس اوناكام مهنا : ىفاايلالو دهب قلي ال نضراألا أ قداسفلاو .هقفم

 . اهذخأ اولحتسي ملو رضم ىلإ مهدالب نم اهولح ماحر ىف مهتعاضب اودجو اس مهنأ وهو . عطاق

 مالسلا هيلع فسوي باكصأ لاق ةمهتلا كلت نع مهتءارب اونيب امل مث بلا كلذ لعفيال قراسلاو

 سابعنا لاق (هؤازج وهف هلح رى دجو نم هؤازجاولاق)و اوباجأف (نيبذاك مت نك نإ هؤازج افف)

 ىرجب ىرجب مهعرش ىف قراسلا دايعتسا ناكو هتقرسسب قراس لك نودبعتسي نامزلا كلذ ىف اوناك

 صخشلا كلذ ىأ ؛ هلحر ىف قورسملادجو نم مرجلا اذه ءازج ىنعملاو « انعرش ىف عطقلا بوجو

 : ناهجو هيفو : جاجزلا لاق : مرجلا كلذ ءازجوه هدابعتسا نأ : ىنغملاو « مرجلا كلذ ءازج وه

 يذلاناسنإلا وه ةقرسلا ءازج : ينعملاو . هربخ هلحريف دج ونمو أدتبم هؤازج لاقب نأ : امهدحأ
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 ١1/4 ةيالا «ريعب لمح هب ءاجنملو» ىلاعت هلوق

 ريمحاو لبالا نم هيلع ريسام لك: مثيلا وبأ لاق «نوقراسل مكإ ريعلا اهتيأ إب ىلاعت هلوق امأو
 لامحالا ابلغ ىتلا لبالا ريعلا : ليقو ؛ لطاب ةصاخ لبالا ريعلا لاق نم لوقو ريع وهف لاغبلاو

 اهناك ريع ةافاق لكل ليق ىتح كلذ رثك مث « ريجلا ةلفاق ىه : ليقو « ءىجتو بهذت ىأ ريعت اهنآل

 . فقسو فقسك لعف اهعمجو ريع 37

 ةوعس نأ أرق ىف راهللا ليخاب هلودك هيعلا ب اتح] دارملا نيعلا اهت1) لوقف اذهاتف_ءاذإ

 هيخأ لحرف ةياقسلا لجو مهزاهحب ممزبجاسلف ليق هن اكامل باوج فذح ىلع (ةياقسلا لعجو)
 . نوقراسل مك ريعلا اهتيأ نذؤم نذأ مث) اوقلطنا ىتح مبلبمأ

 قلن فيكف هرمي ناك ناق ؟ ةرسأي ناكام وأ تقسو سان ءادسلا كلذ قطه 7 شق ا

 وهو ىتاثلا ناكنإو ءاناتهبو ًابذك ةقرسلا ىلإ مهيسنيو ًاماوقأ مهتي نأ هللا دنع نم قحلا لوسرلاب
 . ةمهتلا كلت نع مهتءارب رهظأ الهو هركنأ الهف هرمأب كلذ ناكام هنأ

 هنأ هيخالل رهظأ اىل مالتنلا هيلع هنأ : لوآلا : هوجو هنع تاو ىف اوك د ءانالا ذك

 كل ماللاف اهب تيضر ناف ةليخلا هذبمالإ هيلا ليبسالو : انهه كسبحأ نأ د.رأىتإ : هل لاق فسوي

 هنوك نع جرن مالكلا اذه ببسي هبلق ملأتي ل ريدقتلا اذه ىلعو ٠ اة لع ىضرف

 ضيراعملاو . مالكلا اذهاورهظأام مهنأ الإهيبأنمفسوي نوقراسل مكإ دارملا نأ : ىاثلاو . 0

 ىلعو « ماهفتسالا ليبس ىلع ءادنلا كلذركذ امءر نذؤملا كلذ نأ : ثلاثلاو . كلذك الإ نوكتال

 سأ نع ءادنلا كلذب اودان مهنأ نآرقلا ف سيل : عبارلا . ابذك نوكي نأ نع جرخب ريدقتلا اذه

 ةياقسلا اوبلطامل مهنأل مهسفنأ نم كلذ اولعف مهنا لاحلا رهاظ ىلإ برقألاو مالسلا هيلعف.سوي

 فسويةوخإنإ مث اهوذخأ نيذلا مث مهنأ مهنونظىلع بلغ مهالإ دحأ كانه ناكامو اهودجوامو

 اولاقأد يف هتدجو اذإهتدقفأ نم (نودقفت)ىملاسلانمحرلادبعوبأ أرقو(نودقفت اذام مهيلعاو لبق أ واولاق)

 داصلا ميتفب عوصو عوصو عاصو عاوص *”ىرق : فاشكلا بحاص لاق . كاملا عاود دقفت

 عمج و ناب رغو بارغك « ناعيص عاوص حا مضعل لاق . ةمجعم ريغو ةمجعم نيعلاو  اهعحو

 ةءارق هيلع ليلدلاو « عاوصلاو عاصلا نيب قرفال : نورخآ لاقو . باوبأو بابك ء عاوصأ عاص

 : مطوقك ٠ فصو ةياقسلاو « مسا عاوصلا : مهضعب لاقو ( كلملا عاص دقفن اولاق ) ةريره ىنأ

 . فصو ءاقسلاو مسا زوكلاف ؛ءاقسو زوك

 نذؤملا وه ميعزلا : دهاجم لاق . ميعز هب انأو ماعطلا نم ىأ (ريعب لمح هب ءاج نملورإل لاق م“

 ةديبع وبأ ىور . نهلا لهأ ناسلب ليفكلا ريعزلا : ىلكلا لاق . ليفك معز ريسفتو : نذأ ىذا



 ةيآلا «نؤقراسل من ريعلا اهتيأ نذؤم نذأ مث ىلاعت هلوق ا

 هنأ نم نيرسفملا رئاس هيلعام حيحصلاو . درفتلاب شحوتست الثل سانيالا ىف كيخأ ماقم كل موقأ

 مالكلا ىف لصاألا ناآلو ؛ سناآلالوصحو ةشحولا ةلاذإ ىف ى رق كلل نال ءتسنلا تفي ردت دارا
 . ةرو رض ريغ نم زاجلا ىلا اهنع هفرصل هجو الف « ةقيقحلا

 ةدشلاو ررضلا وهو سؤبلا نم لعتفت ستتبت : ةغللا لهأ لاّقف (ستنبت الفل هلوق امأو

 امب دارملا : لوألا :هوجو هيف (نولمعي اوناك امب) هلوقو . سؤبلاو نزحلا بالتجا سائتبالاو
 فسوي نأ : ىتاثلا ء انع انييأ هجو فارصنا ىلع صرحلاو اندسح ىلع عبتماقإ نم نولمعي اوناك

 ايفاص هيخأ بلق لحي نأ دارأف , هتوخإ عم ايفاص راصو ةوادعلانم ءىث هبلق ىف قيام مالسلا هيلع

 تفتلتالو « مدقت |يفهوعنصام ىلا تفتلتال ىأ (نولمعي اوناك امب ستيت الف) لاقف ء اضيأ مهعم

 ىلع هودسح مهنآل « هولعفام فسويباولعف امنإ مهنأ : ثلاثلا . اهيلع ارد دقأ ىلا هرككملا محلا معأ ىلا

 ديزم هصخكلا نأ بيسب هودس< نأن يماينب فاه . مارك الا ديزمب هصيصختو هيلع بالا لابقإ

 نع ىلكلا ىور . عيارلا . كنييوىبي عمج دق هللا ناف كلذىلا تفتلتال : لاقو هنم هنمأف « مارك الا

 نأببسب هاخأو فسوي نوريعي اوناك مالسلا هيلع فسوي ةوخإ نأ : امهنع هللا ىضر سابع نبا
 اهفاهباأل تناك ةنوج قرسففسوي تأرما فسوي مأ نأو « مانصألادبعي ناك امهمأ ابأ امهدج

 ذل ريستلا نم ىأ (نولمعي اوناك ام سئتمت الف) هل لاق .اهدقف اذاراهتدابع كرتي نأ ءاجر مانصأ
 5 ملعأ هللاو . اندج هيلع ناك ام

 زابجلا ىف مالكلا ىضم دقو (هيخأ لحر ىف ةياقسلا لعج مزابحي مزبج املف) ىلاعت لاق مث
 اهب قسي ناك : ليق عاوصلا وهو اهب قسي ةبرشم : فاشكلا بحاص لاقف ةياقسلا امأ ءلحرلاو

 نأ حلصياال هنم ريبكلا كلملا برشي ىذلا ءانالا نآل ديعب وهو هب لاكي اعاص تلعج مث كلملا

 نم تناكليقو لاق مث ء«برقأ اذهو اضيأ اهب لاكيو اهب قست باودلا تناك : ليقو , اعاص لعجي

 نالديعب اضيأ اذهورهاوجلاب ةمصرم تناك: ليقو ؛ بهذ نم تناك : ليقو ,« بهذلاب ةهومم ةضف

 « ةميق هل ائيش ءانالا كلذ ناك : لاقي نأ لوألا ؛ كاذك نوكتال اهف باودلا قسي ىتلا ةينآلا

 هدام هر كاد ىدلا دلل! اذه لإ أ

 نيب قرفلا فوهملعأ ىأ هنذأ : لاقي (نوقراسل مكنإ ريعلا اهتيأ نذؤم نذأ مث ١ ىلاعت لاق مث

 كار لحق نال مالعإ دعي امالعأ ملعأ هانعم نذأ : ىرابنالا نبا لاق : ناهجو نذأ نيبو نذا

 ريثكىف لعفأ ىنعم لعف لعجت برعلا نأ ليبق نم ادحاوامالعا نوكي نأ زو و لاق لعفلا ريركت
 ءادنلا : هانعم نيذأتااو  امهنيب قرفال تيلعأ هانعم تنذأو تنذأ : هيوبيس لاقو ؛ عضاوملا نم

 : مالعالاب تيوصتلاو



 ١/1 ةيآلا «هاخأ هيل ىوأ فسوي ىلغ 0 ت0 ىلاغت هلوق

 "ملا 1 ا 01-0

 0 ب لف نأ ىنإ َلق ها هيلإ ىوآ فسوي ىلع اولَحَد 58

 هر سلع مهرس ياس يي مس 2-8

 مث م اوناك اه
 ا ا 5-2

 مل اوكْقأَو اولاَق 0 نورا ه0 ريعأ انهي ندم 1

 0-0 ردع ل اجت اولو كمل َعاَوص دفنت ولاَ «الإ» 2

0 0 0 5 

 «17/؟ ميعذ

 ىلا كاذب ]هلادل لصخ اًئيش هانلع اى لأنا ىنسي « هانيلع يذلا, يال لع وذل هلو ليرأتلاو ايلا ن1
 ةقارتر هانلعاامل ظفح ردإ هنأ ئأ . ظفحلا ملعلاب دارملا نأ :لوذلا : نارحأ نالت ةالا ا

 لاق مث .: هيلع امب الماع هنوك ىلا ةراشا وهو هراث 1 نسحو هانيلعام دئاوقل ملع وذل : ىناثلاو هل

 ملعام لثم نودلعيال سانلا رثك أ نكلو : لوألا : ناهجو هيفو (نوملعيال سانلا رثك أ نكلو)

 مهناف «نوكرشملا . شانلارثك أبدارملاو « معلاوةفصلا هذهب بوقعينأ نويلعيال : ىناثلاو . بودي

 ةرخآلاو ايندلا ىف مهع# ىتاا مولعلا ىلإ هءايلوأ دشرأ فيك هللا نأب نودعيال

 اوناك اع سئنبت الف كوخأ انأ ىنإ لاقءهاخأ هيلا ىوآ تسوي لع اراد املوإإ ىلاعت هلوق

 نوقراسل ,كإ ريعلا اهتيأ نذؤم نذأ مث هيخأ لحر ىف ةياقسلا لعج مهزاب< مهزهج املف نولمعي

 ( ميعز هب انأو ريعب لمح هب ءاج نملو كلملا عاوص دقفن اولاق نودقفت اذام ميلع اولبقأو اولاق

 ىقبف ةدئام ىلع مهنم نينا لكس لجأو مهفاضاو مهمرك | نيماينب هيخأب هوتا امل مهنا معا

 اديحو كوخأ ىقب فسوي لاقف هعم ىنساجال ايح فسوي ىخأ ناك ول لاقو ىكبف هدحو نيماينب
 هأوأف ىعم هوك رتاف هل ىناثال اذه :.لاقو اتيب نينثا لك مهنم كزني نأ رمأ مث ةدئام ىلع هعم هسلجاف

 كلاملا كيخأ لدب كاخأ نوكأ نأ بحتأ : هل لاق كله هل خأ ىلع هفسأت فسوي ىأر املو : هيلا

 هيلا ماقو مالسلا هيلع فسوب ىكبف ليحارالو بوقعي كدلي مل كنكسلو كلثم اخأ دحب نم : لاق

 ..نولمتي اونك ام نشتبت الف كلح] انا نإ: للقو ةفئاغو

 . هيلا ىوأي ناك ىذلا عضوملا ىف هلزنأ ىأ (هاخأ هيلا ىوآ ) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ىنإ هب.دارأ قكتلوووو. تسنلا نم هوخأ منا در مل: بهو لاق : نالوق هيف (كرخأ انأ ىنإ) هلوقو

62 1 2 
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 ٌرتكأ نكلو 1 ل عون هنإَ اعاضن 8 سفن ىفةَجاَحالإ
0 

 ه- راسو ل ه-

 «دىد َنوَلعَبال سال

 هلا لا نم 0 01 ا انوا نلاَعَت هلق

 («نوملعي ال سانلا رثك أ نكلو هانملع امل لع وذل هنإو اهاضق بوةعي سفنف

 : لاقف كلذ ىف هللا هقدص ؛ءىث نم هللانم منع | ارو : بروق لاه لل 1 نيو ردفملا: لاق

 : ناثح هيفو ءىث نم هللا نم ىنعي قرفتلا كلذ ناك امو

 ارمأ الوهنلا ءاضق دري ناك ام قرفتلا كلذ : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (لوآلا ثحبلا)

 مثو مهبيصت 5 نوقرفتم مهو مهتباصألل مهبيصت نأ ردق ول نيعلا نإ : جاجزلا لاقو . هللا هردق

 مهقرفت ناكل عامتجالا دنع مهكلمت نيعلا نأ هللا لع ىف قبسول : ىرابنأألا نبا لاقو . نوعمتجم

 . ردقلا عفديال رذحلا لأ اهلطاح و ؛ ةيراغتنيتاكلا هدهاو"' مهعامتجاك

 . ةيلعافلاب عفرلاو ةيلوعفملاب بصنلا لمتحي (ءىث نم) هلوق « ىناثلا ثحبلا)
 ريدقت انهه اذكف ؛ ادحأ تيأرام :ريدقتلاو ,.دحأ رم تيأرام هلوقك وهف « لوألا امأإل

 تحت نم ايش جرخي ناكام قرفتلا كلذ ىأ  اًيش هللا ءاضق نم ىنغي ناكام مهقرفت نأ : ةيآلا

 . ىلاعت هللا ءاضق

 ١ ريدقتلا انهه اذكف . دحأ ىنءاجام هريدقت و ؛ دحأ نم ىتءاجام : كلوةكف (ىاثلا امأو :

 هئاضق عم ءىش هللا نم مهنع ىندي ناكام .

 او . عطقنم ءاتثتسا هنإ : جاجزلا لاقف «اهاضق بوعي سفن ىف ةجاح الإ إل هلوق امأ

 بوقعي سفن ىفةجاح ءاضققرفتلا ةفص ىلع لوخدلانأ ىنعي , اهاضق بوقعي سفن ىف ةجاح نكل

 : اهيناثو « نيعلا ةباصإ نم مهلع هفوخ : اهدحأ : اهوجو ةجاحلا كلت ريسفت ىف اوركذ مث , اهاضق

 ا ديكر كلم معلا نأ نم مهلع هفوخ : ابثلاثو رصم لهأ دسح نم مهيلع هفوخ

 . ةيراقتم هوجولا هذه لكو ؛ هيلا اوعجرب ال نأ نم مهملع هفوخ

 ءاقأو دس لير نوكت نأ ليتم : ىدحاولا لاقق (هانبلع ىلع وذل هنإو ) ةلوق امأو
 ءاملاوىذلاىعمب (ام)ن وكنت نأ نكمي و ؛ هايإانميلعت لجأ نم معوذاهناو : ريدقتلاو ٠ بوقعيولاةدئاع



 ه- حتي حو ا ع

 ١ا/و ةيآلا «ءىث نم هللا نم كتعوغغأ امو» ىلاعت هلوق

 ىف ةريتمملا باسألا عار نأ روعام نآس الأ هنأ ملعاف (ءىش نم نا نم مكنع ىنغأ امو ) هلوق

 ىجني ال رذحلانأو ىلاعت هللا هردقامالإ هيلا لصيال هنأب مزج و دقتعي ناي اضل رمان ماعلا اذه

 ليصحت ىف ىسيؤ ؛ ةراضلا ةيذغاللاو + هكلبملا ءايشالا نع دحن نأب رومأم نانالا نآف ردقلا نع

 هللاهردقامالإ هيلا لصياال هنأ, امزاج نوكي نأ ىغبني كلذعم هنإ مث . ناكمالا ردقب راضملا عفد و عفانملا

 نم اولخداو دحاو باب نم اولخدت ال) مالسلا هيلع هلوقف هللا هدارأ ام الإ دوجولا ىف لصحالو

 هللانم مكنع ىنغأ امو) هلوقو : ملاعلا اذه ىف ةربتعملا بابسالا ةياعر ىلا ةراشاومف (ةقرفتم باوبأ

 هللا ىوس ءىشلك نع ةءاربلاو ضحلا ديحوتلا ىلاو بابسألاىلا تافتلالا مدعمىلا ةراشا (ءىثشنم

 كلذو : هب صتخم ريغ لاؤسلا اذهف  نيلوقلانيذه نيب عما ىلا ليبسلا فيك : لئاقلا لوقو ىلاعت

 5 عم تائيسلاو ىصاعملا نع زارتحالاو « تاعاطلا ةماقا نم دبال هنأ ف عازنال هنا

 زرتحتو برشن و لأن انهض اذكف:. همأ نطي قش نم قتقلا نآو 2 همأ نكي ىف دس نم دكا

 اذكف . ىلاعت هللا ريدقتب الا نالصحال ةايحلاو توملا نأ عم رانلا ىف لوخدلا نعو مومسلا نع

 1 دملاو را هلام رشا نع فحاره 7 0 1 نضع ريغ لاوشلا ادهاوأ ربطت انهم

 هتدكحو هكح قباسو هتئيشمو ىلاعت هللا ءاضقبن وكي نأو دبالف دوجولا ىف لخدياملك نأ ملعي هناف

 (هلل الإ مكحلا نإ) لاقف « ىنعملا اذه دك أ ىلاعت هنإ مث

 نع ةرابع مكحلاذال كلذو . ردقلاو ءاضقلا ىف انلوق ةمص ىلع لئالدلا لدأ نم اذه نأ ملعإو

 ةدسافلا تاكرحلا نع ةبادلا عنمت م مسالا اذهب ةبادلا ةيكح تيعحو ضيقنلا نم عنملاو مازلالا

 فرطلا ريصي ثيحن رخآلا ىلع نكمملا فرط كح جيج رت ىضتقي هنالل كح ىعم اهإ مكحلاو

 كلذو  ىلاعتو هناحبس هلل الإ سيل ريسفتلا اذهب مكحلا نأ ىلاعت نيبف , لوصحلا عنتمم رخآلا

 ةطساوبامإو ةطساوريغبامإ ؛ همكحو هتئيشمو هردقو هئاضقرلإ ةدنتسم تانكمملا عيمج نأىلع لدي

 لكوتال هنأ تبث هللا نم لكلا نأ تيثامل هنأ هانعمو (نولكوتملالكوتيلفهيلعو تلكوت هيلع) لاق مث

 نع عناملا ناحجرلا كلذوابهدعىلع تانكمملا دوج وناحجرففالإ تسيل ةيغرلا نأو هللا للعالإ

 لك عفدو تاريخلا لكل وصح نأب عطقلا مزاف هللالإ محال هنأ ناهربلاب تبثو٠ محلا وهضيقتلا

 وهام ىلإ انرشأ دقزحنو لاع فيرش ماقم اذهف هللا ىلع الإ لكوتال هنأ بجوي و ؛ هللا نم تافآلا

 نم لكوتلا باتكى ىنعملا اذه زيرقتوف بتطأ تلا حر كازعلا داس بأ ل كو هي 111 فاننا
 . باتكلا كلذ علاطيلف هيف ءاصقتسالا دارأ نف نيدلا مولع ءايحإ باتك



 ةيالاعدحاو باب نم اولخدنال ىبباي لاقو» ىلاعت هلوف /١

 طرش نمسيل هنأىهو . ةمدقم ىلع ىنم مالكلا اذه اولاق ءاكحلا لوق وهو (ثلاثلا هجولاإل

 هلا لاو ظوطرلار ةوورإل 1 1|. ![ةيرشسلا تايفكلا هده نس هريثأت نوكم نأ ىوملا

 نأ هيلع لدي ىذلاو . قلعت اهب ةينامسجلا ىوقلل نوكي الو . اضح ًايناسفن ريئأتلا نوكي دق رب
 ناك ولو . هيلعىثملا ىلع ناسنالاردق : ضرألا لعاعوضوم ناك اذإ ضرءلاليلق نوكي ىذلاحوللا

 نم هفوخ نآأل الا كاذ امو « هيلع ىتملا نع ناسنالا زجعل نيسيلاع نيرادج نيب امف اعوضوم

 ال1 نا[ ١ رم هنانفلا تارداتلا] نأ ايلغف , ةطوقس تجوب هني طوقسلا

 نر 1 لا كلل ف ال هه نس و ؛ بضخ هلق ىف ضخ هلا انذوم نالف نإوك زاوضت

 نأ 1 1 ةياستا تار وعلا الا ينل ةيدبلا تاورخ) )ديم نال . اسفنلارروبصتلا كاذالا

 ا كح سوةلا ضعي نركب نأ ًاضيأ كعب مل صاخلا هندي ريغت بجو» سفتااروصت

 رهاوج اضيأو نادباألا رئاس ىف ةرثؤم سفنلا نوك لقعلا ىف عنتمبال هنأ تبثف . نادبأألا رئاس ىلا

 ناويح ندب رييغت ىف رثؤي ثيحب سوفنلا ضعب نروكي نأ عنتمي الف ةيهاملاب ةفلتخملا سوفنلا

 تدعاس مدقالا نمزلا نم براجتلاو د را عملا ادهناودت ةماجتو هأرب نارا ا

 . كش هعوقو ىف ىقبيال هدنعف هب تفطذ ةيوبنلا سوفنلاو هيلع

 ةباصاب ةيآلا هذه ريسفت ىف نيرسفملا نم نومدقتملا هيلع قبطأ ىذلا نأ تبث اذهتبث اذإو

 هدر نكمل ند مالك نيعلا

 سانلا ثدحتو رصمب اورهتشا بوقعي ءانبأ نأ : ىنابجلا ىلع نأ لوقوهو «ىناثلا لوقلا)

 ةئشاو ددعلا نم هلع متنأام ىلع (دحاو بابنم) ةنيدملا كلت (اولخدتال) لاف . محلا و مهنسحو مهب

 « مهسبحيف كلم ىلع مظعالا كلملا مفاخننأ مهبلع نمأي مل: لاقي وأ سانلا دس> مهيلع نمأي” ف

 لقعلاب سحب هيف عانتماال هنأ انيب دق لوألا لولا نأ الإ هيف راكنإال لمت هجولا اذه نأ ملعاو

 : لاقف « نيعلا مهملع'فاخ : لاق هنأ نسملا نعلقنو ؛ هيلإ ريصملا بحوف هيلع اوقبطأ نورسفملاو

 نأ كفزعيو (« تامر هنأ نم مكنع ىنغأامو) لاقو هيلع ىلإ عجر مث (دحاو باب نم اولخدتال)

 هللانم مكنع عاف رق للا ل دب و نقلا ةباضأ هلا يقل ةدانق ناكو .ىتب تسيل نرعلا

 : هرثأ عفد ىلع رداق هللاف حص نإو نيعلا نآل هل لاطبا (مىت نم

 ىلاعت هللا نأ الإ فسوي هدلو وه رصم كلم نأب املاع ناك مالسلا هيلع هنأ 4 ثلاثلا لوقلا)ب

 باوبأ نم اولخداو دحاو.باب نم اولخدتال) لاق هيلا هءانبأ تعب املف كلذ رابظإ ىف هل نذأأم

 امأف « ىعخنلا ميهاربإل وقاذهو « ةولخلا تقو ىف فسوي ىلإ نيماينب لصي نأ هضرغ ناكو (ةقرفتم

 70001277 00مم وا وبملب والا



 كيقرأ هللا مسب : لاقف ىناقرفىناتأ مالسلا هيلع ليربجن إو لاقف ىفاعم هتيأرف زاهنلا رخآ هيلا تدع

 رفعج ىب نأ ىور : عبارلاو تقفاف لاق «كيفشي هللادساح و نيع لك نمو كيْذوب ءىش لك نم

 مهل قرتسافأ ةعيرس مهلا نيعلا نإ هللا لوسراي : ءامسأ تلاقف . اضيب انايلغ اوناك بلاط ىنأ نا

 ىص اهدنعو ةملس مأ تيب ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لخد : سماخلاو . معن امل لاَقف نيعلا نم

 هيلع هلوق : سداسلاو . نيعلا نم هل نوقرتست الفأ لاف نيعلا هتباصأ هللا لوسراي : اولاقف ىكتشي

 ىضر ةشئاع تلاق : عباسلاو «ردقلا نيعلا تقبسل ردقلا قبسي ءىث ناكولو ق> نيعلاو مالسلا

 . نيعلاب بيصأ ىذلا نيعملا هنم لسغي مث أضوتي نأ نئاعلا مأي ناك : اهنع هللا

 اراكنا ىنعملا اذه ركنأ ىئابجلا ىلع ابأ نإ : لوقنف هتيهام نع فشكلا ىف 4« ىناثلا ماقملا)

 هيفاوركذ دقف هدوجوب اورقأوهب اوفرتعانيذلا امأو , ةجح نعالضفةهيش هراكنا ىف ركذي ملو اغلب

 هيف رثؤتف نسحتسملا صخشلاب لصتف ءارجأ نيعلا نم .دتم هنإ' : ظفاخلا لاق: لوألا: امر

 - 'ىضاقلا لاق ءانشاألا هذحلا ريئآتلا ةيح ىف افلا ناك نإ و ؛ رانلاو مسلاو عسللا داك

 هريث أتك نسحتسي ال ىذلا صخشلاف رثؤي نأ بجول « لاق اك رمآلا ناكول هنأل فيعض اذهو
 اك هءاقب بح دقف انيش نحتنا اذإ هنآل كلذ و ؛ فرعص ندارتعالا اذه نأ ملعاو نسحتسملا ىف

 نلمح يدر سال حل اذإ كاكا ةهركي 'دنقاو ,, هلسفن ناتسي و سفن كلو نحس 57

 ديدشلافوخلاو هلاوز نم ديدش فو ناسحتسالا كلذدنع هل صحدهناف لوألا ناك ناف : هودعل

 حورلا ف لصحبو ٠ ًادج حورلاو بلقلا نخسي ذئنيخ بلقلا لخاد ىف حورلا راصحنا بجوي

 نزحو ديدش دسح ناسحتسالا كلذ دنع لصحت هناف : ىناثلا ناكنإو ةنخسم ةيوق ةيفيك ةرصابلا

 بالقلا لخاد ىف حورلا راصحتا بجوي ًاضيأ نزحلاو . هودعل ةمعنلا كلت لوصح ببسي مظع

 نيعلاعامش نخسيف ًادج حورلانخست ىوقلا ناسحتسالادنع نأ تبئف , ةديدش ةنوفخ هيف لصحو

 ببسلا اذهلو ؛ نيتروصلا نيب قرفلا رهظف ةنوخسلا هذه لصحتال هناف نس>تسي مل اذإ ام فالخي

 . لاستغالاب نيعلا هتباصأ نمو ءوضولاب نّئاعلا لسو هيلع هللا لص لوسرلا رمأ
 نوكيو « اقح نيعلا نوكت نأ عنتمال هنإ ىنخلبلا مساقلا وبأو مثاهوبأ لاق «ىناثلا هجولا ١

 كلذهتلا نيغي نأ هفلكت هل ةحلصملا ناك اناسحتسهب ىجعأو ءىثاادهاش اد[ نرسلا تان 5

 دعبي ال مث « عنتمم ريغ ىنعملا اذهف . هب اقلعتم فلكملا كلذ بلق قيال ىتح ءىشلا كلذو صخشلا

 ةحلضملا نيعتت هدلعف ؛ كلذ ةيقت هبر لأس و باعالا نع لدعو ةلادنا كات دع هير 1 ا

 ٠ قح نيعلا ليق مرجال ةدرطم ةداعلا هذه تناكاملو



 هيلا تح ا اوم هما با لاقوو لات لرق ١ ١ حالا

 ىنعأَمَو كرس باَوبأ نماولخداو ا ملا ىبأب لاق

2 

 آد هس هه ذآ

 لكوتيلف هسيلعو تاكوت هيلع هللاَلإ مكحلا نإ ءىتت نم هللا نم مكنع
 ا

 سا كر اتا و

 «71/ 2 نولكوتملا

 / 51 لالا للعلا د ةلخل هي نال نم

 : نالوق هيف نيرسفملل ىدحاولا لاق (ىناثلا ثحبلا إل

 كلك وتوم نأ الإ : دهاجم لاق كالملا هائعم (مكب طاحي نأ الإ) هلوق نا (لوآلا لوقلا إ)

 (هرمثب طيحأو) ىلاعتلاق هك اله برق اذإ نالفب طيحأ لوقت برعلاو ؛ ىدنع ًارذعكاذ نوكيف

 ددسناو ودعلا هب طاحأنم نأ هلصأ و (مهب طبحأ مهنأ اونظو) ىلاعت لاقو . هكلهأ ام هباصأ ىأ
 . هياطيحأ دق كله نم لكل : ليقف ؛ هك الها 3 ةاجنلا كلاسم هيلع

 الف ؛ نيروهقم نيبولغم اوريصت نأ الإ (مب طاح نأ الإ) ةداتق هركذام «ىناثلا لوقلاو إل

 : عوجرلا ىلع نوردقت

 ديهشلا نآل ؛ديهش ديري «ليكو لوقت ام ىلع هللا لاق مهقثوم هوتآ املفإ) ىلاعت لاق م“

 هيف مردغ نإو ٠ ءازجلا نسحأب مك ازاج هب متيفو ناف دهعلا اذه هيلا لوكوم هنأ يدع ليكو
 . تابوقعلامظعأب م فاك

 متعىنغأ امو ةقرفتم باوبأ نم اولخداو د>او باب نم اولخدتال ىنباي لاقو إل ىلاعت هلوق

 «نولكوتملا لكوتيلف هيلعو تلكوت هيلع هلل الإ محلانإ 20 نما هللأ نم

 لامجاو لاكلاب نيفوصوم اوناكو . رصم ىلإ جورخلا ىلع اومزع امل بوقعي ءانبأ نأ معا

 : نالوق هيفو (ةقرفتم باوبأ نم اولخداو دحاو باب نم اولخدتال) محل لاق دحاو لجر ءانبأو

 : ناماقم انهه انل و مهيلع نيعلا نم فاخ هنأ نيرسفملا روهمج لوق وهو : لوألا

 نم نيمدقتملا قابطا : لوألا : هوجو هيلع لدب ىذلاو ق> نيعلا نا تابثا ( لوألا ماقملا)

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىورام : ىتاثلاو . كلذ ةيآلا هذه نم دارملا نأ ىلع نيرسفملا

 نيع لك نمو ةماهو ناطيش لك نم ةماتلا هللا تاملكب 5 ذبعأ» لوقف نيسحلاو نسحلا ةوعي ناك

 ةدابع ىورام : ثلاثلاو . مهلع هللا تاولص قحساو ليعما يهاربا ذوعي ناك اذكه لوقيو «ةمال

 م“ عجولا ديدش هتيأرف رابنلا لوأ ىف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع تلخد لاق تماصلا نبا

 000 ااا ات جتذذكذ ذكور بل
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 غظآآ7أ0ذذاتااااذ15اااا1]1]]]00100]ذ1]ذ]1آ]1]1ذ1ذ1 ذ1ذ 1 ذك ذا

 ١ا/ا ةيالا عم ل نإ علاق و ىلاعت 2

 طاق نإ لاك لل نا منو مس
 ري تحصل

 هم رثا هر هتالدس هر

 62212 ليكدل أ وقنام لع هللا كلا 1 مهقلوم هوتاو 0

 : اولاق مهتءاضب مهلا درهنأ | 0 :ءملاو « ماهفتسالل انهه «امد 71 (ىناثلا ل وقلاو١ 2

 ىغبن ءىش ىأف .هوجولا نسحأ ىلع ماعطلا نمت انيلع در مث « ماعطلا اناطعأ ىأ , اذه دعب ىغبنام

 ؟ كلذاءارو

 لجرلانإ مارك الا اذهقوف ىغبن ءىش ىأ ريدقتلار 0 الا لبع «ام» انلمح اذإ انأ معاو

 لاق .انيخأ روطح بيسي ريعب لك دادزنو اناحأ ظمحتو انلهأ نيم هلأ ايهد اذان [لا[ ف

 هلوةو ريمالو ريخ هدنعام : لاقي هنمو ماعطب ىأ ةريمب هاتأ اذإ اريم هريمب هرام لاقي : ىعمسألا

 هوخأرضح اذاف ريعب لمح لجر لكل ليكي ناك مالسلا هيلع فسوب نأ : هانعم (ريعب ليك دادزنو)

 كه ارخأإ ايش بال ملا ناكىننلا ى لع ءام» ةيلك انلمح اذإ امأو « لما كلذ دادزب نأو ديالف

 . اذكو اذك لعفن م ؛ ىناثلا باهذلا ىف ماعطلا نُقل ةيفاكى ف انيلا ترر انتعاضب

 اذه ىلع ريسي ليك كلذ : لتاقم لاق : لوألا : هوجو هيفف «ريسي ليك كلذإل هلوق امأو

 ريصق ىأ « ريس لكل: ىاثلاو جاجزلا رايتخاوهو لذبلا ىلع هصر>و هئاخسل نسحلا لجرلا

 ىدلا كلذ دا ملا نوكي نأ : تلاثلاو . نيخأتلاو سلا يسد دم لوط كا انه د

 ."ةرتكلاب دلقلا كنت لدتت ىح انعم اناخأ تسياف لبلق ريش 2[ 5 عفدي

 الف 5 طاح نأ الإ هب ىتنتأتل هللا نم اقثوم ىنوتؤت ىتح مكعم هلسرأ نل لاقل ىلاعت هلوق

 « ليك و لوقنام ىلع هللا لاق مهقثوم هوت

 لوعفملا ىنعمب ردصم وف هب قثوي ىذلا دهعلا : هانعمو « ةقثلا ىنعمب ردصم قثوملا نأ ملعا

 ببسب هب اقوثوم ادهع ىأ (هللا نم) هلوقو هب اقرثوم ادبع نوطعت ىتح عم هلسرأ نل : لوقي

 انيب انأ لجال انهه ماللا تلخد (هب ىتتأتل) هلوقو . هيلع هللاب مسقلا ببسبو هللا داهشاب هدكأت
 طاحت نأ الإ) هلوقو . هب ىتتأتل هللاب اوفلحت ىتح : هريدقتف نيعلا هللا نم قثوملاب دارملا نأ

 : ناثحب هيف (؟ب
 (.كب طاح نأ الإ) هلوقف . لصتم ءانثتسالا اذه : فاشكلا بحاص لاق (لوأآلا ثحبلارإ)

 نوحذامت ال : ىنعملا ناكف ؛ قنملا ليوأت ىف (هب ىتتأتل ) هلوق وه ىذلا تيثملا مالكلاو ؛ هل لوعفم



 ةيآلا «ميعاتم | ودحتف لوو ىلاعل هل وق ١/٠

 نت 0 مه رالال سل رس 0

 هذهىخبنامأ 00 0 مهل تدر مهعاَص 0 اوحتفاملو
 رس هس

 9 لا

 لك كلَ ريعل ا 1 اا و انلهأ ريكو ان م (متعاَصب
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 سيلهنأ دهاشي ناك هنأ : اهناثو « حالصلاوريخلا ىلإ اولامو 7 مهنأ : اهدحأ : هوجول : انلق

 ةرورضنأ : اهئلاثو « مالسلا هيلع فسوي نيبو مهيبناكام لثم دقحلاو دسحلانم نيمايدب نيبو مهنيب

 . هيلإ هلاصيإ و هظفح نمضو هيلإ ىحوأ ىلاعت هلعل : اهعبارو ؛ كلذ ىلإ هتجو>أ طحقلا

 . تقولا كلذ نيماينب هنبا باهذ ىف نذأ هنأ لع (ظفاحريخ هللاف) هلوق لدي له : لبق ناف

 آل دلل . نو رح لاق ؟ لعل + ازولاق قو رثك لا انت
 : لاق فسوي ركذ امل هنأ : ىناثلا . مهظفح ىفال هللا ظفح ىف ناكل مهعم هحورخ ىف نذأ ول هنأ

 . ىح هنأ ملعإ ناكهناأل فسويل ىأ (اظفاح ريخ هللاف)

 انتعاضب هذهىخنام انابأاي اولاق مهيلا تدر مهتعاضب اودجو مهعاتم اوحتف املوزإل ىلاعت هلوق

 ر يسي لقا كلت ا لك ةادر رااناخأ ظفعو انلهأ ريعو انلا تدر

 ىذلا ماعطلاانهه هب داري نأ ز وجيو « ءىنت لكىف ماع وهو هب عتمتسي نال حلصي|٠ عاتملا نأ ملعا

 . ماعطلا ةيعوأ هب داري نأز وجو ؛ هولمح

 «ءارلا مضي نورثك الاف (تدر) ىف ءارقلا فلتخاو 4 مهيلا تدر مهتعاضب اودجورل لاق مث

 ا[ 501 ]1 لإ كلمت ةدملا لاذلا 5-5 + فاشكلا بحاص لاق. . ءارلا ربك ةمقلع أرقو

 . داضلا ىلا اهنكسنميف ءارلا ةرسك لن ىلع ديز برض : انلوق ىف اولاق مهْنأ برطق ىكحو . عببو

 5 (ىغبنام) هلوق امأو

 اوفصو دق اوناك مهنأ : لوآلا :هوجو هيفف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ قنلل امنأ «لوالا لوقلاإ)

 ناك ول ةمارك انمرك أو انلزنأ مركلا ةياغ ىف لجر ىلع انمدق انإ : اولاقو فطالاو مركلاب فسوي

 الوايدك هانركذ ىذلا فصولا اذهب ىأ (ىغبنام) موف . كلذ لعف امل بوقعي ل 1 نم الجر

 غلاب نأ دعب هناف ء رخآ ءىث اهءاروام ةياغ ىلا ما ركحالا ىف غلب هنأ : ىناثلا . نكي مل ءىث ركذ

 00 إل نحف الالماس كر ةنأ ملا :تكاثلا : اذيلا تذرف انتعاضن"سأ اتمارث ]ف

 ”انلا هفاك انعم ىلا' هذه ناف « ىرخأ ةعاضي هيلا انعوجر



 0 نيو د وس لج ب

 تيس +

 ذخأ نأ ىأر : عبارلا . طحقلا نامز ناك نامرلا نال هني نع ل ثلاثلا

 ١م ةنآلا نيحارلامحرأوهو أظفاح ريخ هللا , ىلاعت هلوق

 ىم مهنإ : : ءارفلا لاق : ٍ سماخلا . مول م ادطلا ىلإ مهمجاح 2 م هتوخإو هيأ نم ماعطلا نمت

 وهسلا ليبس ىلع مطاحر ىف ةعاضبلا كلت اوعضو مهن ميواق ف عقو . ملا-ر ىف مهتعاضب اودهاش

 اسلا . كلامىلالاملا اودريلاوعجر وأ : هف كببسلا اوف ةلا] وج ماءاش ك1 الرا 1

 0 يل 0 || . ةنمالو بيع هب مهقحليال هج وىلع مهيلا نسحب نأ دارأ

 ل هنأ هوبأف رعي كاَذأ رإ | . نعلا ف ةدايز بلطل الا مظلاو ءاذيالا لجال خال كلذ

 ةردم لاك كلذ نورك نأ 0 هيخأ لاسرا هيبأ لع لقثي الف مارك الا ديزمل هل هبلطو

 ىتح مهلاحر ىف مثاردلا كلت عضوف . قيرطلا عطق نم صوصالا فاخب ناكو ؛ نامزلا ةدش ىلع مهل

 ش مييلا ناسحالا ىف

 : نالوق هيفو ( ليكلا انم عنم ان انابأ]| اي, اولاق مهبأىلا 0 ا

 هراشأ (ليكلا | 0 ) طوف (هئم أوعنم هددع قابلا خأللو مهبال ماعطلا اوبلطامل مهن جلا

 لب د ىلو ) فسو ِ رك الف د : أن ل ناف) تفس ونا كرك لا ةراشإ رع لمسملا ف لكلا 0 6٠

 - ناككلار هر رم (لدكس اناا )د موق كلذ دارملا نأ ىلع ليلدلاو (ىدنع مكل

 ىوقت ةيناثلا ةءارقلاو « لوألا لوقلا ىوقت ىلوآلا ةءارقلاو ٠ نونلا نوقايلاو « ءايلاب (لتك)

 بوعي لاق كلذ اولاق ايلف . هل نيظفاح مهنوك اونمخ (نوظفاحل هل انإو) اولاق مث . ىناثلا لوقلا

 مالكلا اذه لبق متركذ كن أ ىندملاو (لبقنم هيخأىلع مكتنمأ ايالإ هيلع مكنمآ له) مالسلا هيلع

 نوكي لهف هنيعب ظفللا اذهمركذانههمث (نوظفاحل هل انإو) متلق ثيح هظفح ىل متنعفضو فسوي ىف

 ؛ انهه لصحيال كلذكف كانه نامآلا لصحب مل امل ىنعي كانه ناكام الإ ىنامأ انهه

 ىلع فلالاب (ًاظفاح) ىئاسكلاو . ةزمح أرق ( نيمحارلا محرأ وهو اظفاح ريخ هتلفإل لاق م

 : ليقو ءاسراف هرد هللوالجر مهريخ وه : مطوقك اظفاح 5كل ريخ وه ريدقت ىلع ريسفتلاو زيبعلا

 نم ريخ نيماينبل هللا ظفح ىنعي اظفح كريخىنعي ردصملا ىلع فلأر يغب (ظفح) نوقابلاو لاحلا ىلع

 محرأ وهو نيظفاحلا ريخ هنع هللا ىضر ةريره وبأ أرقو (ظفاحريخ هللاف) شمعالا أرقو . كظفح

 هللا يع كوتأ نآلافناكامناكف مالسلا هيلع فسوي ظف- ىف كب تقثو هانعم : ليقو «نيمحارلا

 . دهاشام دهاش دقو مهعم هثعب مل : لبق ناف

 مترا ؟؛و



 ةيآلا «مهلاحر ىف مهتعاضب اولعجا هنايتفل لاقو» ىلاعث هلوق 1/1

 كلا وبلا اذإ نوف خي مهله م .طاحر ىف / 0 ءاَضب اولعجا هنايشفل لَو

 هام مرثهادعسع م

 لكلا ام نم أم اولا مهب لِ 0 وعجر 59 ميله

 6 لإ هيلع كم له لآ 2 توظف 1 إو ل اناَحأ امملسرَأَ

 2714 نيمحارلا متناخو فَ دي ريخ 1 0 0 ا ]عشن

 انعسو قاملك (نواعافل انإو) لمتح و ؛ هب كتيجت نأ (نولعافل انإو) نوكي نأل محو: ديك أتلا

 انا دع

 مبلهأ ىلإ اوبلقنا اذا أمنوفرعي مهلعل مهلاحر ىف مهتعاضب اولعجا هنايتفل لاقوإ ىلاسعت هلوق

 لتكن اناخأ انعم لسرأف ليكلا اند عنم انابأ اي اولاق ميبأ ىلإ اوءجر الف نوءجري مبلعل

 وهو اظفاح ريخ هللا لبق نم هيخأ ىلع مكتنمأ يك الإ هيلع مكمآ له لاق . نوظفاحل هل انإو

 (نيمحارلا محرأ

 اتا هيلا قى

 نوقابلاو نونلاو فلاألاب هنارتفل مصاع نع صفحو واسكلاو ةزمح أرق «ىلوالا ةلأسملا)

 ىسرافلا لعوبألاق ةوخالاو ناوخالاو . ةيبصلاونابصلاكناتغل امه و « فلأ ريغ نم ءاتلاب (هتيتفل)

 نوطيحي نيذلا نأ ليلقلا ددعلل ىذلا ءانبلا هجوف ٠ ريثكلل نايتفلاو ليلقلا ددعلا ىف ىتف عمج ةيتفلا

 الإ هنوص بجوف رارسالا باب نم اذه نآل نيليلق نونوكي مطاحر نم هيف مهتعاضي نولعحي امب
 ددعلا ديفت لاحرلاو (ملاحر ىف مهتعاضب اولعجا) لاق هنأ ريثكلا عما هجوو ليلقلا ددعلا نع

 . نيريثك لمعلا كلذ نورشابب نذلا نوكي نأ بجوف ريثكلا

 ملاح رف ةعاضبلا لعجي نيملاع اوناكام فسوب ةوخإ نأ ىلع نورثك آلا قفتا 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 اوفلتخامُ كلذ لطبي (اهنوفرعي مهلعل) هلوةناآل فيعضو هو هب نيفراع اوناك مهنِإ لاق نم مهنمو
 أوحتف ىتم ممهنأ : لوآلا : هوجو ىلع مهاحر ىف مهتعاضب عضوب ف ب رمادا ئذلا بسلا ق

 دوعلا ىلع كلذ مهئعببف اضحم ءافسو فسوي نم امرك ناككلذنأ اودلع . هيف مهتعاضباودجوف عاتملا

 يرخأ ةرمهب نوعجربام قرولا نم هببأ دنع نوكيال نأ فاخ : ىتاثلا . هتلماعم لع صرحلاو هيلا



 4 يسولف“ هنا نس م

 هاو هع

 ا ةيآلاءىدنع مكل ليك الف هب ىتوتأتمل نافد ىلاعت هلو

 اولاق ؟ متأنم : مهل لاق ماعطلا مهاطعأو مالسلا هيلع ؛ هيلع اول داملل مهنأ ( ىناثلا هجولاوإل

 ن هللا ذاعم 0 انويع متثج لعل : لاف راتم اك نيملا انباصأ ماشلا لهأ نم ةأعر موق نحن

 دحاوانم كلبف رشع ىنثا انك : اولاق متن 5: لاق بوقعي همسا ىن قيدص خيش دحاو بأ ونب ةوخا

 مكضعب أوعدف : لاق كانتح دقو ةردع نحتو ؛ كله ىذلا كلذ نع هب ىلستي بالا عم دحاو قبو

 ةعرقلا تباصأف مهنيب اوعرقأ اذه دنعم كيبأ ةلاسرملا غليل مكيبأ نم مكل خأب ىنوتئاو ةنيهر ىدنع

 . هدنع هوفلخف فسوي ىف ايأر مهتسحأ ناكو , نوعمش

 : اولاق ؟ اديرف اديحو هومتكرت لف : ففسوي لاق مابأ اوركذ امل مبلعل «كلاثلا هجولاوإ)

 لجأل ىنعملا اذ هصخ ملو هسفنل هصلختسا مل : ممل لاقف . دحاو هدنع ىقب لب . اديحو هانكرتام

 كفس وب لاق |ةهدتخف ذل وآألا 'رئاسل هت نمرثك أ هن هناجر

 نوكي نأ بجو ةبهلا ديزمب هصخ هنا مث , ةفزاجلا نع ديعب ريكح ملاع لجر كابأ نأ متركذامل

 ةيؤر ىلإ ىسفن تقاتشاف .اكح ءاملع ءالضن كارأ ىنا عم لايكلا تافصو ؛ لضفللا ىف يلع ادئاز

 ٍ معأ هللاو لمتحم تلاثلاو لوالاو ء نورسفملا هركذ : ىناثلا ببسلاو . هب ىنوتئاف خالا كلذ

 لمح مديزأو . هسخنأ الو همتأ ىأ (ليكلا فوأ ىنأ نورت الأ) لاق هنأ هنع ىكح ىلاعت هنإ مث

 . تفاضأ نيحأ مهلزنأ نوح هنآلل نيفيضملا ريخ ىأ ؛ نيلزنملا ريخ انأو . ىب.خأ لجأ رخآ ريعب

 هجولا كلذ رادم نآل , نيرسفملا نع هانلقن ىذلا وهو ىناثلا هجولا فعضي مالكلا اذه : لوقأو

 مهل موق نأ هب قيل الف مالكحا كلذب مههفاش ولو « سيساوج مهنأ ىلا مهبسذو مهمهتا هنأ ىلع
 اقيدص هنوك عم مالسلاه يلع فسوي نم دعبي اضيأو (نيلزنماريخ انأو ليكلا فوأىنأ نورت الأ)

 قيليال ناتهبلا نآل : ةمبتلا هذه نع مهتءارب فرعي هنأ عم «نويعو سيساوج متنأ مهل لوقي نأ

 . قيدصلا لاح

 «نوبرقت الو ىدنع 5 ليك الف هب ىنوتأت مل نافإ) لاق مْ

 امأ . بيهرتلاو بيغرتلا نيب عمج خألا كلذ راضحإ مبنم بلط امل مالسلا هيلع هنأ لعاو
 ناف) هلوق وهف : «بيهرتلا امأ و (نيلزنماريخ 5 لكلا ا . 0 الأ هلوق وهف : بيغرتلا

 : ماعطلا ايصحت ىلا ةجاحلا ةياهن ىناوناك مهنآل كلذو (نوبرقت الو ىدنع كل ليك الف هب ىنوتأت :

 بيهرتلا يامن كلذ ناك هدنع روضحلا نم مهعنم اذاف « هدنع نم الإ هليصحت مبنكمي ناك امو

 (نولعافل انإو هابأ هنع دوارنس) اولاق فسوي نم مالكلا اذه اوعمس امل مهنإ مث ء فيوختلاو

 ريركتلا نم ضرغلاو ؛ ةدوارا ا هذه نولعافل انإو « هدي نم هعزنن و هطيقس" ىلإ



 ةيالا«مزاهجب مزهجاملود ىلاعت هلوق ص

 هوفرعام مهنأ امأو : هتوخا مهنأ هل ربظ اصحفت مهلاوحأ _.رع صحفت هراد باب ىلإ فسوي

 ةطساولابالا 0 ناكامودعبلا نم ثوفقوينأب هباجحر . مالسلا هيلعهنأ : لوألا وا

 نابجوي ةجاحلا ةدشو كلملا ةباهم امسال هوفرعي م مبنأ مرجال كلذك رمآلا ناك ىتمو

 وه : ىناثلاو . نافرعلا لصحي هدنع ىذلا ماتلا لمأتلا نم عنمي ام كلذ لكو ٠ فوخلا ةرثك

 ةئياو ىزلا ريغتو ؛ ةيحللا روفو دعب هوأر مهنإ م اريغص ناك بجلا ىف هوقلأ نع مهنأ

 جات هسأر ىلعو ء بهذ نم قوط هقنع ىفو « ريرلا بايث هيلعو ؛ هريرس ىلع اسلاج هوأر مهئاف

 تقو نم نإ : لاقيف . ةدملا لوطل مالسلا هيلع فسوي ةعقاو اوسن اضيأ موقلاو « بهذ نم

 للعلا نايس ذه نم دحاو لكو , هنس نوعيرأ ىصم دق ناك تقولا اذه ىلا تلا ىف هوقلأام

 ؛ لان هللا قلت ءريكذتلاو نافررعلا لوح. نأ : .كلاثلا'و « اهعامتجا' دنع سال« ةفرعملا كوصخ

 مهرمأب مهنثبنتل) هلوقب هنع هربخأ امل اقيقحت مهبولق ىف ريكذتلاو نافرعلا كلذ قاخام ىلاعت هلعلف

 ؛ مالسلا هيلع فسو» تازجعه نم كلذ ناكو (نورعشرال مثو اذه

 مزاهج مط تفلكت ادا ازيهجت موقلاتزهج : ثيللا لاق < مهزاهجب مهزهج اسلوب ىلاعت لاق 1

 ةرصبلا لهأ تعمسو : لاق . ههجو ىف هيلا جاتحيام وهو كسملاو سوورجلا زاهج كلدكاو ارا

 « ةديحي تسيل ةغلرسكلاو « ميجلا حتف ىلع مهلك ءارقلا : ىرهزألا لاق . رسكلاب زاهجلا : نولوقي

 هيلا اوجاتحاام مهاطعأو لوزنلاب اضيأ مهمركحأو اريعب مهنم لجر لكل لمح : نورسفملا لاق

 خأب ىنوتئا) لاق مهزاهحي ممزهج امل هنأ ىلاعت نيب مث (مهزاهجي مهزهج) هلوق كلذف « رفسلا ىف

 (ميأ نم مل
 مهيخأ لاح نع فسوي لاؤسل اببس مالكلا كلذ ريصي ىتح قباس 0 نم دبال هنأ ٍعاو

 اهاوج وهفااوركذو

 ني زأ الزيعب لمح ةيطعي نأ لكلاعم مالسلا هيلع فسوي ةداعنإ اهنسحأوهو لل هجولا )

 : اولاقق «لامحأ ةرشع مهاطعأف «ةرشع اوناك هيلا اويهذ نيذلا فسوي ةوخإو « صقتنأ الو هيلع

 نأو ء رضحب مل هنزحةدشو هنس لجأ مثابأ نأ ا وركذو « هعم قب رخآ اخأو اريج اخيمث ابأ انل نإ

 نم نيرخآ نيريعب اضيأ ال زهخ ماعطلا نم ءىش نماضيأ الدب الو هيبأ ةمدخ ىف قب مهاخأ

 ىثث اذهو : كل هبح نم ديزأ هل مكيبأ بح نأ ىلع لدي اذبف فسوي لاق كلذ اوركذ ايلف ماعطلا

 اذه لد ؟كل هتبحم نم رثك أ خالا كلذل يأ هع تناك اذإ مبدأو مكلقعو مكلاج عم منال بيحب

 بسانم لمتحم بسلا اذهفءارأ ىتح هب ىنوئيج بدآلاو لضفلا ىفو « لقعلا ىفةبوجيأ كلذ نأ ىلع
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 ا نوبرشتالو ا ءمل لك الف هب ىنوتات مل نآف 60942 نيلذملا ريَخ

 0 ١ 2 م 207-285 ا

 تحد نولعامل | ومايا دع هداك

 ه_- 5-2

 أوناكو اوتمآ  نرردلل ريح ةردنالا رج الور لات هلوق 0 لاق 1 ةأملا)

 مل نمل ةرخآلا ف لصحب باوثلا نأ نومعزي نيذلا ::ةئجرملا لوق نالطب ىلع لدي (نوقتي

 .. نساك

 لصاحلا باوثلا نوكي نأ مزا ليضفتلا لعفأ ىلع ريخ ظفل انلمح نا انآل . فيعض اذه : انلق

 لدن أذهذ 2 ةيريخلا ىرعم لصأ ىلع هاناح ناو 2 دا مثريغل لصحال نأ مزاءالو لضفأ نيهتملل

 : ريخأ لانه ملل لصحيال ممريغ نأ ىلع لدي الو نيقتملل ريخلا اذه لوصح ىلع

 ممزاهجي مثزهج املو نوركنم هل مثو مهفرعف هيلع اولخدف فسوي ةوخإ ءاجول ىلاعت هلو

 ليك الف هب ىنوتأت ل ناف نيلزنملا ريخ انأو ليكلا فوأىنأ نورتالأ مكيأ ند مكل خأب ىنوتثا لاق

 «نولعافل انإو هابأ هنع دوارنس اولاق نوبرقت الو ىدنع 8

 هيلع بوقعي اهمكحسي ناك ىتاا ةدلبلا ىلا اضيأ لصوو « دالببلا ىف طحقلا مع ا هنأ ملعا

 مكمهاردب هيلا اوهذاف نمانلا ريع كاع الجر رك نإ هيبل لاقؤ مهيلع نامزلا بعصو مالسلا

 ةعقاولا هذه تراصو مالسلا هيلع فسوي ىلع اولخدو ةرشع مثو هيلا اوجرخف ماعطلا اوذخو

 هلوق َْق هنع لاكعلا هللأ ريخأام قدص روهظو هتوخا م مالسأا هيلع فدوب عامججا ْق تدلك

 نأ ىلاعت ريخأو (نورعشيال مثو اذه مرمأب مهئبنتل) بجلا ىف هوةلأام لاح مالسلا هيلع سويل

 ( مهم اب مهنكبفتل) هلوق ٌّق هريخأ دق ناكىلاعت هنالف مهفرع ةئأأمأ ( ةئبلا هوفرعأم مثو مهفرع فسوب

 اذهلف « هيلا نواصي مهنأ ىلع اليلد تناكاهآر ىتاا ايؤرلا اضيأو « هيلع نولخديو هيلإ نولصي نأ

 ةديعبلا دالبلا نم هنأب كإ لصونم لك ناكو 2 مالا كاذإ ادصرتممالسلا هيلع فسوب ناك كيلا

 ةوخالصو ايلف المأ هتوخا م لله نيلصاولا ءالؤه نأ فرعيل مهلاوحأ فرعي و مهنع صحفتي



 ةيآلا «اونمأ 0 ريخ ةرخآلا رجآلو» 0 6 5-8

 هكح ىف هللا ا 27 أنبهف ٠ 10 ناك هنا : لاقينأ عتتمال عب رآلا م 00 1

 نيع وهو هاور امف ىوشحلا بيذكت مز وأ رفكلا نيع وهو نينسحما نم ناك هنأب فسوي ىلع

 قدناو ناككألا

 : لئاسم هيفو نوقتتي اوناكو اونمآ نيذلل ريخ ةرخآلا رجل )) ىلاعت لاق مث

 : نالوق ةيآلا هذه ريسفت ىف (ىلوآلا ةلأسملا)

 ةيلاعلا لزانملا ىلإ لصو دق ناك نإو مالسلا هيلع فسوي نأ هنم دارملا «لوألا لوقلاإل

 00 لسفر < د الا ىاذل هللا هذعأ ىدلا تاوثلا نأ الإ ٠ ان دلا | ةعضرلا تاج ردلاو

 ريخلا نأ هوجولا كلت لصاحو . !راوطأو ًارارم باتكلا اذه ىف اهانركذ دق مييجرتلا تاهجو

 ةلصاح ةعبرإلا دويقلا هذه لكو « ميظعتلاب لان انو دما انما اضل اخ ان 2 يدا ع لكلا

 .انذلا تاريخ ق ةدوقفمو ةرخآلا تاريخ قف

 اتي مرخآلا نم لضفأ نيربلا دحأ نوكل لمعتسي دق ريخلا ظفل نأ (ىناثلا لوقلا)

 ا 0 2 1 نأ ع نع[ هفن ىف هنوكا نانيل لمعتسي دقو املا نه ريح يدلك

 اذا. اكا ردك تارا نفرح كيرتللا ىعل .٠ هللا نم ري ديرتلا : لاكي © ليصمتلا

 ذالم نوكست نأ مزا لوألا هجولا ىلع هانلمح نإ (ريخ ةرخآلا رجالو) هلوةف اذه تبث اذإ

 آضيأ ايندلاعفانم نا لاقيال نأ مزل ىتاثلا هجولا لعمانل نإ امأو « ًاضيأ ةيريؤلاب ةفوصوم ايندلا

 ا كا اك اكل ل كا ره هرحاإلا رح نادف دلعلا لي. تاريخ

 (نوقتي اوناكو اونمآ نيذال ريخ ةرخآلا رجال و) هلوق نم دارملانأ كشال «ةيناثلا ةلأسملاإ)

 اذهو : نوقتي اوناكواونمآ نيذلانم هنأ هقحىف قدصي نأ بجوق مالسلا هيلع فسوي لاح حرش

 اناس انك انوه دلو! ؛ نقتل نم قياسلا نامزلا ىف ناك ةنأ.لع لجو رع هللا نق صيصتت

 هيف هللا لاق ىذلا تقولا كلذ الإ نيقَمملا نم هيف ناك هنأ نايب ىلإ جاتحي مالسلا هيلع فسويل

 تقولا كلذ ىف ناك مالسلا هيلع هنأ ىلع ىلاعت هللا نم ةداهش اذه ناكف ( اهب مهو هب تمه دقلو)

 مالسلا هيلع هنأ ىلع ىلاعت هللا نم ةداهش ( نينسحلا رجأ عيضن الو ) هلوق ًاضيأو « نيقتملا نم

 ثيثف نيصلخملا نم هنأ لع ىلاعت هللا نم ةداهش (نيصلخلا اندابع نم هنإ) هلوقو : نينس#لا نم ناك

 لهاجلاو . نيصاخلا نمو نينسخملا نمو نيقتملا نم ناك مالسلا هيلع فسوي نأب دهش ىلاعت هللا نأ

 ىلاعتو هناحبس هللا لوقب لقي مل نم نأ كش الو ؛ نيبنذملا نيرسخاألا نم ناكهنإ : لوقي ىوشحلا
 , نيرمدخألا نم ناك تادبك أتلا هذه عم



 لجأ ةيآلا «نينسحلارجأعيضنالو» ىلاعت هلوق

 مظعأ اكل. انيأر ام هللاو اولاقف . نينس مهقرتسا ىتح مهءاقرب مث . راقعلاو عايضلاب مث باودلاب مث

 لهأ تقتعأ ىنأ هللا دهشأ ىنإ لاق كلذ عمس ايلف هل ًاديبع قلخلا لك راص ىتح كلملا اذه نم ًانأش

 يعبلا لمح نم رثك أ ماعطلا بلطي نم دحأل عيبيال ناكو : مبك المأ مهملع تددرو ممرخآ نعرصم

 . ملعأ هللاو فاشكلا بحاص هاور اذكه نيقابلا ىلع :ماعطلا قيضي الئ

 هبىنعي مدقتام ىلإ ةراشإ كلذو ؛ نيكل ةبوصنم فاكلا (كاذكو ) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 سبيحلا مغ نم هايإ انئاجنإو كلملا بلق نم هايإ انبيرقت ىف هيلع انمعنأ ىذلا ماعنالا كلذ لثمو

 (ءاشي ثيحامنم أوبتي) هلوقو عناوملا عفرب ديريام ىلع هانردقأ ىأ (ضرالا ف فسويل انكم) هلوقو

 هللا ىلإ ًافاضم نونلاب (ءاشن) ريثك نبا أرقو أوبتم هانكم هريدقت لاحلا لع بصن عضومىف أوبتي

 . فسوب ىلإ افاضم ءايلاب نوقابلاو ىلاعت

 الو . دحأأ هعفاديال ثيح كلملاف راص هنأ ىلع لدي (ءاشي ثيح اهنم أوبتي ل هلوق نأ ملعاو

 لاف هلبق نم كلذ نأ دكؤ يام ىلاعت نيب مث . دارأو ءاثام لكب القتسم راص لب عزانم هعزاني

 (ءاشن نم انتمحر ب بيصن)

 كلذك ) هلوق وهو هاوس دحأ نمال هللا نم ناكنيكملا كلذ نأ الوأ ركذ ىلاعت هنأ ملعاو

 : ناتدٌئاف هيفو (ءاشن نم انتمحرب بيصن) هلوقب ًايناث كلذ دك أ مث (ضرالا ىف فسويل انكم

 امل ةكلمملا كلت" : ىضاقلا لاق . ىلاعت هللا نم لكلا نأ لع لدي اذه نأ (ىلو آلا ةدئافلاإ)

 . ىلاعت هلبق نم تلصح اهم اك تراص ىللاعت هللا اهلعف رومألاب الإ متل

 نا رملا.ظفل: نال « ىلاعت هللا لبق نم, تاضح ام ةكلمملا كلت سفن نأ ىدنانأ : هبارحر

 راصملا ىلإ ظفللا اذنه قرصف +: انلوق ىوشب ةان.؟15 ىذلا عطاقلا ناهربلاو « انلوق ىلع لدي

 . هيلإ ليبس ال
 هذه : ىضاقلالاق . هذفانلا ةردقلاو ةيهلالا ةئيشملا ضحمب كلملا كلذ هاتأ هنأ 4 ةيناثلا ةدئافلا إل

 . حالصلا هيضتقيام ىلع همعن ىمأ ىرحي ىلاعت هنأ ىلع لدت ةبآلا

 ؛ حالصلا ديق ةياعر امأف . ةضحلا ةردقلاو ةيملالا ةثيشملاب ةقلعم رومألا نأ ىلعلدت ةيآلا : انلق

 . هيلع لديال ظفللا نأ عم كسفن نم تنأ هتربتعا ىمأف

 لوجلل وأرجعلل نوكي نأ امإرجألا ةعاضا نال كلذو (نينسحلا رجأ عيضن الو) ىلاعت لاق م“

 . ةعنتم ةعاضالا تناكف : ىلاعت هللا قح ىف عنتمم لكلاو لخبالوأ

 لولا قدصولو نينسحا نم ناك م السلا هيلع فسوي نأ ىلع ىلاعت هللانم ةداهش اذه نأ لعاو



 ةيذلا «ضرألا ّق د انكم كلذك ود 15 هأ وة كا

 7 رو 2 20 6

 بيصل ء انقل ترح اهنم انوش / ضرألا ف فسويل | 0 كلذ 5

 مس ني مثلو سد اس سم زر اس لس ع

 0 ةرخالار ا « 02 َنينسحلا رجأ يضل 1 نيالا

 داما واير ادار
 «ه0/» نوع أوناكو

 ال كا الاعور سل ارز فلاب انكم كلذكو ل ىلاعت: اوت
 («نوقتي اوناكو اونمآ نيذلل ريخ ةرخآلا رجالو نينسحلا رجأ عيضنالو

 : لئاسم هيف

 ضرأألانئازخ ىلع هلعجي نأ كلملانم سمبل امل مالسلا هيلع فسوي نأ لعا (ىلو ألا ةلأسملا)

 (ضرآألا ىف فسويل انكم كلذك و) لاق هناحبس هللا لب « تلعف دق : لاق هنأ كلملا نع هللا كح مل

 هل هللا نيكمم نأ الإ . تلعف دق كلملا لاق : هريدقتو فوذحم مالكلا ىف اولاق نورسفملا انههف

 وهام انهها نأ الإ « نسج هولاقام :لوقأو ا. لأنمام ىلا هباجأ دق كلملا: نأ لع لدي ضرالا ف

 ىلاعت هنأ الإ سيلف : قيقحلا رثؤملا امأو . رهاظلا ملاع ف ببس هل كلملا ةباجإ نأ وهو هنم نسحأ

 لويقلاىلا هتردقةبسنف «درلان مو لويقلا نم انكمتم ناك كلملا كلذ نآل كلذو ء ضرألا ىف هنكم

 لوبقلاحجرتي نأو دبالف «لوبقلا لوصح عنتما ىواستلا اذهىَقبي مادامو « ىواستلا ىلع درلا ىلإو

 ىلاعت هللا قلخ اذاو « ىلاعت هللادقلخي مجرمبالإ نوكيالجرتلا كلذو « كلملا كلذ رطاخف درلا ىلع

 بلق ىف ىلاعت هللا قلخ نم الإ سيل ضرالا ف فسويل نكهلاف : ةلاحاللوبقلا لص-ح حجرملا كلذ
 كرب ببسلا اذهلف « رثآلا بحب املوصح دنع نيتللا ةمزاجلا ةيعادلاو ةردقلا عومجمب كلملا كلذ

 . وه الإ سيل قيقحلار ث وملا نآل , ىملالا نيكلا ركذ ىلع رصتقاو كلملا ةباجإ ركذ ىلاعت هللا

 هفيسب دلقو هعبصأ ىف هلعجو كلملا اخ جرخأو هجوت كلملا نأ ىور «ةيناثلا ةلأسملا)

 هب دشأف ريرسلا امأ : مالسلا هيلع فسوي لاقف . توقايلاو ردلاب اللكم بهذ نم اريرس هل عذوو

 ريرسلا ىلع ساجو « ىئابآ سابل الو ىسابل نم سيلف جاتلا امأ و . كرمأ هب ريدأف متاخلا امأو ككلم

 :ه 7 كلملا هجوزو كلذ دعب تامو همولعملا ةأرملا جوز ريفطق كلملا لزعو « موقلا هل تنادو

 اشيمو مجارفا نيدلو هل تدلوف ءارذع اهدجوف « تبلطا# اريخ اذه نابل لاق الع لخد الق

 نو ريكو كلا هدب ىلع لسأو ؛ ءاسنلاو لاجرلا هتبحأو رصمب لدعلا ماقأو

 ةيناثلا ةنسلا ىف رهاوجلاو لحلاب 5 كولا ةحبلا ف ساندلاو مثاردلاب ماعطلا طحقلا ىنس ىف رصم



 ةيآلا «ملع ظيفح ىنإد ىلاعت هلوق ١5١

 امنإ « ناك قيرط ىأب هيلا ل صوتينأ هل زاجل « هيلعابجاو ناك قلخلارومأ ىف فرصتلا نأ لئاسملا

 ؛ قلخلا ىلا ىلاعتهتلا م ادح اال وسر ناك هنأ : لوألا : هوج ول هلغابجاو ناك فركاك نإ الف

 ىحولاب ملع مالسلا هياع هنأ وهو : ىناثلاو . ناكمالا ردقب ةمآلا حلاصم ةياعر هيلع بحي لوسرلاو

 ناو رمأ لايك دلل ميظعلا قاخلا كاله ىلا ىضفأ امبير ىذلا ديدشلا قيضلاو طحقلا لصحيس هلأ

 لاضيإ ف عسلا 0 أ : تيلاكلا و :"ىلذلا 3 ى طحقلا كلذر رض لي هل نر ا تل

 عقلا نى لا مهنع ررضلا عفدو نيقحتسملا ىلا عفنلا

 ناكامو ؛ هوجولاهذهنمقاخلا ملاصم ةياعرب افلكم ناك مالسلا هيلعهنإ : لوقنف اذهتبث اذاو

 هيلعابجاوقيرطلا اذه ناكف ء بجاو وهف ؛ هبالإ بجاولا متالامو « قيرطلا اذهب الإ اهتياعر هنكع

 ةتيطخ قم كلذ ناك : ىدخلا ولا لاقف ءانثتسالا كرت امأو ٠ ةلكلاب ةلئساإلا تطةس اج او ناكاك

 ركذول هنأ هيف ياسا لعل : لوقأو : ةتسدوصقملا كلذ لوصح- هنعزرخ أل اعت هنأ هو ةيؤقع تبجوأ

 ىغبني ا ةحلصملا هذه طبض ىلع هل ةردقال هنأب هملعل هركذ امنا هنأ كلملا هيف دقتعال ءانثتسالا اذه

 هنأ ملسنال : لوآلا : هوجو نم هياوجخ هسفن حدم مل هلوق اماو ؛ ءانثتسالا كرت ىنعملا اذه لج الف

 نيبابلا نيبو“. بولطملا اذه لوصح ىف نيتعفانلا نيتفصلا نيتاهم افوصم هنوك نيب هنكمل هسفن حدم

 نيدلا مولع ىف هلاك لع ناو كلملا نال فدصولا اذه ركذ ىلإ جاتحي هنأ هنظ لع بلغ دق هنأأكو قرف

 نوكي امناسفنلا حدم نأ الإ هسفن حدم هنأ به لوقنمث ءرمآلا اذهب قب هنأب اىملاع ناكام هنكل

 هَجولا اذه ريغ ىلع امأف « لام ريغ ل] لدوتلاو رخافلاو لواطتلا هب لجرلا دصق اذإ ًامومذم

 ريغ امنوك معيام لاح سفنلا ةيكزت هنم دارملا (مكسفنأ اوكزت الف) ىلاعت هلوةف مرح هنأ من الف

 املاع ناسنالا ناكاذإ امأ (ىقتا نم ملعأ وه) ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو , ةيكزتم

 : ملعأ هللاو هنم عونم ريغ اذهف قحو قدص هنأب

 ؟ ميلع ظيفح هنأ هسفن هفصو ىف ةدئافلا ام هلوق

 ميلع ؛لاملاو لخدلا ليصحت نكمي اممم ىتاا هوجولا عيمجي ظيفح لوقي نأ ىرجم راج هنإ :اناق

 تاهحيربلع « سانلا اصم عيمجب ظيفح : لاقيو ء اهلا لاملا فرصي نرآل حلصت ىتلا تاهجلاب

 اذهو عوضخلاو ةعاطلاب !متلباقم بوجوب ميلع « كمركو كيدابأ هوجول ظيفح : لاقيوأ مهتاجاح

 . هدارأ نأ هريثكت نكي عسأو باب

 <« -رغدح »١١د



 ةيآلا «ضراألا نئازخ ىلع ىنلعجالاق» ىلاعت هلوق 1

 هنوك امأ . لعلاو ةردقلاب الإ لصحال انيكم هنوك نأ تبثف « كرتلاب ىغيني الام صيضختو « لدفلاب

 تيثف , ةكملا ىعادل هلعفي امبإ لب ةوهشلا ىعادل لعفلا لعفيال أمكح هنوك نع ةرابع وهف انيمأ

 ؛داسفلاو حالصلاو رذلاو ريخلاعقاومب املاع هنوك ىلع و « ارداق هنوك ىلع لدي انيمأ انيكم ةناكيلأ

 هنع ردصيال هناف كلذك ناك نم لكو « ةوهشلا ةيعادلال ةمكلا ىعادل لعفي ثيحب هنوك ىلعو

 ىلاعت هنإ اولاق حيبقلا لعفيال ىلاعت هنأ تايثا ةلزتعملا تلواح امل ىنعملا اذهلف هفسلاو رشاا لعف

 حيبقلا لعفي م كِإذك ناك نم لكو هنغاينغ هن وك ملاع حيبقلا حبقب ملاع ىلاعت هنآل سيبقلا لعفي ال

 هفصو نأ تبثف هفسلا ةيعادنع اهزنم ناكاذإو . ارداقناكاذإ حيبقلا نع اينغ نوكي امنا : اولاق

 اذه ىف لاق مالسلاه يلع فسوي نأ ىلاعت ىكح مث بابلا اذه ىف هركذ نكميام ةياهن انيمأ انيكم هنوكب

 : لئاسم هيفو ( يلع ظيفح ىنإ ضرآلا نئازخ ىلع ىناعجأ) ماقملا

 هل لاق هيدي نبب كلملا ايؤر مالسلا هيلع فسوي ربع امل : تورسفملا لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 نئارخلا ىنتواريثك اعرز ةيصخلانينسلا هذه ىف عرزت نأ ىرأ : لاق قيدصلا اهنأ ىرت اف : كلملا

 كلملالاقف يظع لام قيرطلا اذهب لصحيف تالغلا انعب ةيدجلا نونسلا تءاج اذاف ماعطلا اهبف عمجتو

 لخدأر رع ضررا نازح لعىأ (ضرالا نتاز- لع ىلعجا) فسوي اقف لغشلا اذهب ىل نمو

 نع امهنع هللا ىضر سابع نبا ىور . قباسلا دوعملا هنم دارملاو ء. ضرآلا ىلع ماللاو فاآلا

 نئازخ ىلع ىنلعجا لقي مل وا فسوي ىخأ هللا محر» لاق هنأ ةيآلا هذه ىف لسو هيلع هللا لصصنلا

 ه1 واتسلا نم اذه لوقا وا دما هج هنخ) كلذ لاقءامل :ةنكل هتغاش نم: هامعشسال ضرآلا

 ركذ ىف عراد املو هوجولا نسحأ ىلع كلذ هيلع هللا لبس نجسلا نم جورخلا نع ىنأت امل

 ىلإ ةيلكلاب ضياوعتلاو:كرصتلا كررت نأ لع لدي انهو هنع بولطللا كلذ ىلاعت هللا نخأ ساقلالا

 : لاوأ لاعت هللإ

 لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاو ةرامآلا فسوي بلط مل : لوقي نأ لئاقل يناثلا ةلأنسملا)

 ملل اضيأو . رفاكناطاس نم ةرامآلا بلط فيكف اضيأو «ةرامآلا لأستال» ةرمس نب نمحرلادبعل

 ءرمآلا لوأ ىف نئازخلا رمأ بلط مل اضيأو « لالا ىف ةرامآلا بلط ىف ةبغرلا رهظأ ملو ةدم ريصي

 عم (ميلع ظيفح ىنإ) هلوقب هسفن حدم هسفن نم زوج فيك اضيأو . ةمهت عون ثروي اذه نأ عم

 ءانثتسالا كرت ملاضيأو (ميلع ظيفت-ىنإ) هلوقف ةدئافلا اف اضيأو (مكدفنأ اوكزت الف) لوقي ىلاعت ةنأ

 ىنإ ءىثل نلوقت الو) ىلاعت هلوق ليلدب هللا ءاش نا مياع ظيفح ىنإ : لوقي نأنسحألا ناف اذه ىف

 هذه باوج ىف لصأألا : لوقنف . اباوجنم دبال ةعبس ةلئسأهذهف (هللا ءاشي نأ الإ ادغ كلذ لعاف



 ١و ةيالا «ىسفنل هصلختسا هب ىنوت,ا كلملا لاقو» ىلاعت هلوق

 ةنابطلاب هل رقأ مدخلا ناف مهتلا عاونأ عيمج نع هلاح ةءارب : اهعبارو . بيجعلا بدآلا نم اذهو

 هداهتجاو تاعاطلا ىف هدج هل فصو ىبارشلا نأ : اهسماخو . مرجلا نع ةءاربلاو ةهازنلاو

 رومألا هذهو « نينس عضي نجلا ىف قب هنا : اهسداسو . نجسلا ىف اوناكنيذلا ىلإ ناسحالا ىف

 داقتعا نسحب تسلا ادهلف“'اهعوتج تكف + ناسنالا:ق داقتعالا نسخ تيتو انف دعو 1

 . اهاوقو هبابسأ عمج ًائيش هللا دارأ اذإو هيف كلملا

 هذختي نأ بغر مالسلا هيلع فسوي نم لاو>الا هذه كلملل رهظ امل : لوقنف اذهتفرع اذإ

 مق مالسلا هيلع فسويل لاق لوسرلا نأ ىور (ىمفنل هصلختسأ هب ىنونئا) لاقف هسفنل

 لزانم هذه نجسلا باب لع بتكف ةنس1لا ةئيهلاو ةفيظنلا بايثلاب نجسلا نردنم افظنتم كلملا ىلإ

 كلأسأ ىنإ مهللا لاق هيلع لخد املو  ءاقدصألا ةبرجتو ءادعألا ةتامشو ءايحالا روبقو ىولتلا

 صالختسالاوةيناربعلابهل اعدو لوهيلع لخدم“ هرشنم كتردقو كتزعبذوعأو هريخنمكريخ

 ةنأؤ:هدح وهل قسري نوك نأ كلط كلملاب اذ هو كارتخكلا افئاوش نا كلا در

 ديحو هنأ كلملا ملع الف ةعيفرلا ةسيفنلا ءايشالاب اودرفني نأ كولملا ةداع نآل هريغ هيف هكراشيال

 هي وقم تأ دارأ هنارقأديرفو هنامز

 قو لهأ الإ هيف ىكرشت نأ ٍبخأ و الإ .ىث نمام.مالسلا هلع كيبويللاق كلملا نأ ىو

 بوعي نن فسوي انأو ٠ كعم لك 1 نأ ىرتامأ ٠ مالسلا هيلع فموي لاق ىعم لكأت ال نأ

 دارملانأ : امهدحأ : نالوقهيفو (هملك اسلف) لاقمث . مالسلاهيلع ليلخلا مهاربإنب حيبذلا قحسإ نبا

 مالكلاب'ىدتبينأد حال نحال كولملا سلاجم ىف نآل اولاق مالسلا هيلع فسوي كلملا ملك الف
 فسوي راصامل : ليق كل ا فسوي رلكاملف : دارملا نأ : ىناثلاو , كلملاوه هب :ئدتف ىذلا اعإو

 ىذلاوه اذه : ىبارشلل لاق اباش اثدحكلملا هآر الف ؛ ةنس نيثالث نا تقولا كلذ ناكو كلملا ىلا

 بحأ ىنإ : لاقو فسوي ىلع لبقأف معن لاق اهوملعام ةنهكلاو ةرحسلا نأ عم ىلي ؤر ليوأت مع

 لاق كلذدنعف ؛ هتحصب هباقدهشو اهافش باوجلا كلذب باجأف ؛اهافش كنم ايؤرلا ليوأت عمسأ نأ

 ةلاح ىهو « ةلزنملا ىأ ةناكملا نيب نالف دنع نيكم نالف : لاقي (نيمأ نيكم انيدل مويلا كنإ) هل

 ؛هيلا تدسن ام كتاربو كتامأ انفرعدق ىأ (نيمأ) هلوقو..انن ,انايح ابا

 دبال هناأل كلذو ٠ بقانملاو لئاضفلانم هيلا جاتحياملكل ةعماجةملك (نيمأ نيكم) هلوق نأ ملعاو

 انكمتم هنوك نآلف ملعلا امأو . ةنكملا لصح اهم نآألف ةردقلا امأ . ملعلاو ةردقلا نم انيكم هنوك ىف

 ىغبذيام صيصختهنكميال ىغبنيالامب و ىغبني امب املاعنكي ملول ذإ هب الإ لصحال ريخلا لاعفأ نم



 ةيآلا «ىنفتل هصلخ# دأب ياا كالا 0 ل هاو 016

 انتمي كن لآ 500 ىسفتلا هصاخسأ 4ب ىنوتتأ كلكا لَ

 ب

 «ههد ميل ظيفح ىف ضرألا نئاز رخ لع ىلأعجا لاَ 0:5«6> نيمأ نيكم

 لفل و: هنو الإ نوكي الاورشلا نم نيطتلا تازصنا نأ [[غةيآلا ثاد. ولاق (ىبر محرامالإ)

 هلا دل 2 خل < لوغف . فارضنالا كلذ للطحل ةحيرلا كلت تلصحخ تم هنأب رءشماةنآآلا

 بجوف نمؤملاو رفاكلا نيب كرتشم كلذ لك نال ىضاقلا هلاق 6 فاطلالاو ةردقلاو لمعلا ءاطعاب

 ناهربلاب ًاضيأ كلذ انتيثأ دقو ةيصعملا ةيعاد ىلع ةعاطلا ةيعاد حيجرت وهو « رخآ ءىثب اهريسفت

 . بولطملا هنملصح ذئنيحو عطاقلا

 نيمأنيكم انيدلمويلاكنإلاق هملك املف ىسفنل هصاختسأ هب ىنوتئا كلملا لاقو ل ىلاعت هلوق

 (ملع ظيفح ىنإ ضرألا نئازخ ىلع ىناعجالاق

 : لئاسم ةيآلا ىف

 وه لب : لاق نم مبنمو ؛ زيزعلا وه : لاق نم مهنف كلملا اذه ىف اوفلتخا (ىلوألا ةلأسملا»

 لع ئلعجا) فساويب لوقا نأ. ::لواألا“::نيهجول رهظاإلا وه اذهو اريك آلا كلملا وه ىذلا نايرلا

 ناكام كلذ لبق هنأ, عاغ لدي (ئضتل هصاختساأ)' هلق نأ: ىناثلا .هِيلغ لدي (ضرأألا َنئارَخ

 كلملا اذه نأ ىلع اذه لدف «زيزعلل اصلاخ كلذ لبق مالسلا هيلع فسوي ناك دقو ؛ هل اصااخ

 .نيك الا:كلملا ره

 سبحلا ىف وهو مالسلا هيلع فسوي ىلع لخد مالسلا ليربج نأ اوركذ (ةيناثلا ةلأسملا)

 هءاعد هللا ليقف «بستحأ ال ثيح نم ىنقزراو أجرخو اجرف كدنع نم ىل لعجا مبللا لقد لاقو

 فسوي ىف هداقتعا مظع كلملا نأ : مالكلا ريرقتو . نجسلا نم هصيلخت ىف ببسلا اذه رهظأو

 وه ردقو باوجلا نع موقلا رمي امل هنآل كلذو ؛ هلع ىف هداقتعا رظع هنأ : اهدحأ : هرج

 هربص ىف هداقتعا مظع هنأ : اهناث و « هيلا عبطلا لام هتحصب لقعلا دهشي ىذلا قفاوملا باوجلا ىلع

 جورخلا ىلا عرسأام جورخلا ىف هل نذأ امل نينس عضب نجسلا ىف قب نأ دعب هنأل كلذو ٠ هتابثو

 نسحوفف هداقتعامظع هنأ : اهثلاثو 1 متلاعيمجنعهلاح ةءارب ىلعلديام الوأ بلطو تفقوتو ربص لب

 ةأرما ركذاهضرغ ناكنإو (نييديأ نعطق ىتاللا ةوسنلا لابام) هلوق لعرصتقا هنأل كلذو « هبدأ

 ءالبلا نم ةميظع عاونأ اهتهجنم هيلا لصو هنأ عم ةوسنلا رئاسر مال ضرعتو  اهركذ رتسف زيزعلا



 5 ةيآلا «ءوسلاب ةرامآل سفنلا نإد ىلاعت هلوق

 .ناك ام راذتعالا 7 ىأ ان ل أر هلأ تانعرأ اا د نأ ةلالطوم

 ؟ ةأرملل ًامالك هلعج مأ ىلوأ فسويل امالك مالكلا اذه لعج : ليق ناف

 مالك (قملا صحصح نآلا زيزعلا ةأرما تلاق) هلوق نآل « لكشم فسويل امالك هلعج : انلق

 للخت عم فسوي مالك ضعبلاو ةأرملا مالك هضعإ نأب لوقلاف ٠ هرخآ ىلا ضعبب هضعب لوصوم

 , ًاضيأ لكشم' ةأرالل املك هلك اضيأو ؛ دس نيالا. نيبو نيلوقلا نيب مريثكلا لصاإللا

 نمالا هرودص نسحيال مالك(ىنر محرامالا ءوسلاب ةراماأل سفنلا نإىسفن ”ىربأ امو) هلوق نآل

 ىتلا ةأرملاب قيلي ال كلذو ٠ سفنلا رسك ليبس ىلع مالكلا اذه ركذي مث ٠ ىصاعملا نع زرتحا
 . ةيصعملا ىف اهدهج تغرفتسا

 محر نم الا : ريدقتلاو «نم» ىنعمب (ىدد محرام الا) هلوق ىف (ام) اولاق 4 ةيناثلا ةلأسملاول

 (ءاسفلا نم مكل باطاه اوحكناف) ىلاعت هلوقك رخآلا ماعم موقي اممم دحاو لكنمو امو «ىبر

 : ناهجو هيف . عطقنموأ لصتم ءانثتسا (ىدر محرام الا) هلوقو (عبرأ ىلع ىثمي نم مهنمو) لاقو
 ضعبلا الاىأ (ىبر محرامالا) هلوق نوكي نأ : لوألا : ناهجو هريرقت ىفو ؛ لصتم هنأ : لوألا

 . ةرامأ اهنأ ىنعي ىبر ةمحر تقو الا ىأ ىبر م>رامالا : ىناثلا . ةكئالملاك ةمصعلاب ىبر همحر ىذلا

 ..ةمضنلا تقر فلا تك لكي

 مهالو) هلوقك ةءاسالا فرصت ىتلاىهىبر ةمحر نكلو ىأعطقنم ءانثتسا هنا (ىناثلا لوقلاوزإل

 (انم ةمحر الأ نورصنيإ

 نإ اولاق ؟ نوققحملاو ىهام ءوسلاب ةرامألا سفنلا نأ ىف ءاكمحلا فلتخا (ةشلاثلا ةلأسملا)

 , ةنئمطم ًاسفن تناك ىملالا ملاعلا ىلإ تلام اذاف . ةريثك تافص الو ؛ دحاو ءىث ةيناسنالا سفنلا

 هقكيتلاو ةثلاملا كفي ءوسلابةراقأ اترك ودةءوملاب ةراكآ تناك يمضتلاو ةررشلا لإ كان

 تادرجلا ملاعب اهروعش امأف ءاهنقشعو اهب تذتلاو تاسوسحلا تفلأ دق اهثودح لوأنم سفنلا نأ

 كلذ هل لصحت امتاف دحاولا كلذو دحاولاف ءدحاولا ق> ىف !ردان الإ لصحيال كلذف ؛ هيلا اهليمو

 ىنادسجلا ملاعلاىلإ 0 بلاغلان اك الف ةردانلا تاقوألا ىف هرمعلوط فاشكنالاو درجتلا

 ,سانلا نمو -ةوهلاب ةراشإ .ان وكب الع ٍٍح مرجال اردان ىلعألا ملاعلا ىلإ دوعصلا ىلإ اهليم ناكو

 ناترباغم امهف ةيبضغلاو 0 سفنلا امأو  ةيقطنلا ةيلقعلا سفنلا ىه ةنئطملا سفنلا نأ معز نه

 . تالوةعملايف روكذم بابلا اذهىف قدا ققحت ىف مالكلاو . ةيلقعلا س

 هلوقب هللا م االإ ٍنالصحي ال ناميالاو ةعاطلا نأ ىف انادكأ كمت 4ةعبارلا 3



 ةيالا« ىسفن ”ىربأ امودىلاعت هلوق “١

 مل رد الل لص هيي اهل لل مث 222 5-0-6

 روفغ 3 نإ ىرو>رأم لإ ىسلا و كفا نإ ع : ىرب أامو

 يل 3

 « 07 محر

 ه_-

 ان ارهاوب لاهجلاا هلوقب اناا

 مي رروفغىر نإ ىبر محر امالإ ءوسلاب ة رامال سفنلا نإ ىسفن ”ىربأ امو إل ىلاعت هلوق

 : لئانسم ةيآلا قو

 نإ انلق نإ انال اهلبق ام فالتخا بسحب فاتخي ةيآلا هذه ريسفت نأ عا (ىلوألا ةلأسملا)

 كلذ نا انلقنإو « فسوي مالكن مآضيأ اذه ناك ف سوي مالك(بيغلابهنخأ مل ىنأ لعيل كلذ) هلوق

 انلق اذا امأ « نيردقتلا الك ىلع ةيآلا هذه رسفن نحنو كلذك ًاضيأ اذه ناك ةأرملا مالك مامت نم

 ملعيل كلذ) لاقامل مالسلا هيلع هنإ : اولاقو هب اوكسمت ةيوشحلاف مالسلا هيلع فسوي مالك اذه نا

 فسوي لاق كلذ دنعف كليوارس كفب تممه نيحالو مالسلا هيلعلي ربج لاق (بيغلاب هنخأ ل ىنأ

 لد نإ نذر مصع ىأ (ىبر محرا ام الإ) انزلاب ىأ (ءوسلاب ةرامآل سفنلا نإ ىسفن ءىريأامو)

 . ىلع باتل هتلعفول ىأ (ميحر) هب تعمم ىذلا مهلل (روفغ

 بنذلا نع هتءارب ىلع عطاق نادرب ةمدقتملا ةيآلا نأ انيب اناف فيعض مالكلا اذه نأ ملعاو

 : ناهجو هيف لوقنف ةيآلا هذه نع مكب اوج اف :لاقي نأ قب

 ايراج كلذ ناك (بيغلاب هنخأ مل ىنأ ملعيل كلذ) لاق امل مالسلا هيلع هنأ «لوآلا هجولاإ)

 هلوقب هسفن ىلع كلذ كردتساف (كسفنأ اوكزت الف) ىلاعت لاقو . اهتيكزتو سفنلا حدم ىرجب

 ةيصعملا ف ةيغارجئابةلاىلإ ةلايم ءوسلاب ةرامأل سفنلا نا ىسفن ىزأامو : ىنعملاو (ىسفنءىربأامو)

 فسوي نآل كلذو هوركذ ام ءىثث ىلع ةتبلا لدتال ةيآلا نأ باوجلا ىف «ىناثلا هجولاو إل

 ليم مدعلو ةبغرلا مدعل ناكام ةنايخلا كرت نأ نيب (بيغلاب هنخأ مل ىنإ) لاق امل مالكا هيلع

 كرتلا نأ مالكلا اذهب نيبف تاذللا ىلإ ةقاوت ةعيبطلاو ءوسلاب ةرامأ سفنلا نآل . ةعيبطلاو سفنلا

 مالك ةيقب نم مالكلا اذه نإ : انلق اذإ امأ . ىلاعت هللا نم فوخلا مايقل لب « ةبغرلا مدعل ناكاد

 0 كفي و ءقيدفت 4 نع - امو: لوألا : ناهجو هيف ةأرللا

 ربأامو تلاق (بيغلاب هنخأ مل ىنأ ملعيل كلذ) تلاقامل اهنأ : ىناثلا(ىسفننع ىنتدوارىه) هلوق ىف

 17 دارأ نم ءازجام) تلقو هيلع بنذلا تلحأ دق نيح هتنخ دق يناف اتاطم ةنايخلا نع يسفن



 2صظص0 0

 اوه ةيآلا «نينئاخلا ديك ىدمال هللا نأو» ىلاعت هلوق

 ماتحب لب (سغلاب هنخأ 1 ملعيل كلذ) فسوب لوي ةلاحلا كلت ىف (نيقداصلا نمل هنإو هسفن نع
 هو

 لوي فسوي نإ مث , ةياكحلا كلت هل رك ذيو نجسلا ىلإ ساجلا كلذ نم لوسرلا عجرب نأ ىلإ هيف
 رين ىف ةتبلا ءاجام نيسنجاللا نيمالكلا نيب لصولا اذه لثمو (تنغلاب هنخأم ىأ عيل كلذ) ءادتبا

 . ةأرملا مالكم اسم نم اذه نأ انملعف مظن الو
 ةريثك هوجو نمفنذلا ند مال اساا هيلع فسوب ةر أهط ىلع ةلاد ةبآلا هذه 0 د أملا)

 ناك لق و جم 5 لعفب 1 5 فدو ناك ولؤهيل طو مالس أهم دلع فسوىلإ لما ان كلملا نأ : ليدل

 كلت نع صحفت نأكلملا نم بلطي نأ ةداعلاو « فرعلا تسحب لاحتسال شقبو كذا ةنم ندص

 كلذ ناك ةعقاولا كلت نع صحفت, نأ كلملا نم هيلطل هنإ 2 بنذلا ىلع مدقأدق ناك ول هنا /: ةعقاولا

 : كلذ لعفي أل لقاعلا و. ةيفنع ةسردته .تراضولا بويعلا دادح ىو هيف هيض ظن

 عنتمي لقاعلاو « القاع ناك هنأ كشال هنأ الإ هتوذ ىف وأ هتمصع ىف مهضعبل كثلا عقو هنأ بهو

 ةوءنلا نأ : ىاثلاو.. هيويع راهظا يف اودلاي نأ لع.ءادعالا لمح ىو هيسفن ةديضف ىف ىعسن نا

 كلم الإ اذه نإ ًاريثب اذ هام هلل شاخ) . ...راق تي هتهازنو هتراهطت لوألا ةرما ق تد

 ترةأزيزعلا ةأرما نأ : كلاثلاو (ءوس نم هيلع انيلعام هلل شاح) نلق ثيح ةيناثلا ةرملا ىفو 6

 ةيناثلا ةراأ ف (مصعتساف هسفن ف هتدوأر دقلو) تلاق ثيح هتراهطب كو ةرالآ ف

 ةيآلا هذه ف

 (هسفن نع هتدوأر انأ) ةأرملا لوق : الوأ :هوجو ند هت راهط ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ ملعاو

 : امملاثو(ىسفن نعىنتدوار ىه) هلوق ىفقداص هنأ ىلا ةراشاوهو (نيقداصلا نمل هنإو) اهوق : اهناثو

 اذه فسويلاقامل هنأ نوركذي ةيوشحلاو (بيغلاب هنخألل ىتألعيل كلذ) مالساا هيلع فسوي لوق

 هدده: تك أمو ةثيخلا ممتاياور نم اذهو 2( تمم نيحاللو : مالسلا هيلع ليربج لاق . مالكلا

 : ابعبارو . نآرةلار هاظ في رحتىف مهنم ايعسعضوملا اذهمامنوةحاي مملب ؛ دمتعم باتك ىف ةياورلا

 ىنأ ىلع لدي كلذ لكف . ةطرولا هذه نم ىلاعت هللا نصاخو حضتقا مل ثيحو حضتفا نأ بجول

 ةعقاولا كلت تقولا أذنه َّق نزوقو 3 لكلا نه ىوقأ وهو كا انبهو 2 نينئاخلا نم 0

 عم (بيغلاب هنخأ مل ىنأ ملديل كلذ) هلوق ىلع هادقاف ؛ ةيبتنم تراص ةنحما كلتو « ةسردنم تراص

 4هب قاعش نأ ريغ نم ميظع بذك لعو 3 ةميظع ةحاقو ىلع مادقا ةنايخلا هوجو مظعأب هناخ 4

 ) ءاللقعلا ند دحأب قبلي ا لص ةدياف ريغ نم ةحاقولا هذه لثم ىلع مادقالاو 3 ْ هةجوب ةحلضم

 ىلع ةعطاق ةلالد لدت ةيآلا هذه نأ تبت انفصال ةودقو  ءالقتلا نيم ىلا هدان) قالت تكلف



 ةيآلا<«بسغلاب هنخأ مل ىنأ ملعيل كلذ» ىلاعتهلوق ١6

 : لاوقأ هيفو ؟س مالك(بيغلاب هنخأل ىنأ ملعيل كلذ) هلوق نأ اوفلتخا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 دعبب الو : ءارفلا لاق . مالسلا هيلع فسوي لوق هنا نيرثك آلا لوق وهو «لوالا لوقلاإ)

 اولخداذإ كواملانإ) ىلاعت هلوق , هلاثمو هيلع ةنيرقلا تلد اذإ رخآ ناسنا مالكب ناسنا مالك لصو

 (نولعفي كلذكو) لاق ىلاعت هنإ مث . سيقلب مالكاذهو (ةلذأ اهلهأ ةزعأ اولعجو اهودسفأ ةبرق

 . ىعادلا مالك (هيف بيرال مويل سانلا عماج كن انبر) ىلاعت هلود اَكْيَأ

 : تالاؤس لوقلا اذه ىلع قب ( داعيملا فلخب ال هللا نإ )) لاق مث

 كلت الإ | ةرامالا" !انه ارو © تتاعلا ىلا ةراشا (كلذ) هلو « لوألا هل 0

 ” هدا هداحلا

 الو رازد5 نق ةليفام لة ]اس كلذ : زمر (تاتكلاكلذ) هلوقف ةنع انِحأ: باولو

 ! تمغلاب هنخأ ١ ىنأ كلملا ملعيل ؛ ناك اتع] لرسرلا ىدر نم تاعق ىذلا كلذ لود

 ؟ لولا اذه مالسلا هيلع فسوب لاق ىتم 4 ىناثلا لاؤسلا)

 ىلع لخد امل مالسلا هيلع فسوي نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ءاطع ىور : باوجلا
 مالسلا هيلع هنأ ىلوآألاو باطخلا نع كلبلل امظعت ةبيغلا ظفل ىلع هركذ امإو ملعيل كلذلاق كلملا

 . بدأ ءوس كلملا ةرضح ىف مالكلا اذه ركذ نآل هيلا لوسرلادوعدنع كلذ لاق امنإ

 (بيغلاب هنخأل ىنأ ملعيل كلذ)لوقي فيكفزيزعلا قحف تعقو ةنايخلا هذه «ثلاثلا لاؤسلا))

 دّقف هريزو ناخ اذإ هنإ ليقو « ةبيغلاب زيزعلا نخأ مل ىنأ كلملا عيل دارملا ليق : باوجلاو

 لاق نجسلا ىف وهو مالسلا هيلع فسوي ىلإ عجر كيد نا د ع م ا

 لحلو: نينتاخلا دك ىذدع ال هللا نأ وز ةلؤعي مالكلا مت مع بيغلاب ا زيزعلا ملعيل كلذ

 0010 ا تو 1 هلو لا نق نم لاك هنا ىصلخل ال انتاج "تتك ول ىأ نم دارللا

 "لا رك نع ايما

 ىنأ : ىنعملاو زيزعلا ةأرما مالك (بيغلاب هنخأ مل ىنأ ملعيل كلذ) هلوق نأ م ىناثلا ل 0 0

 وهو هيف لقأ مل ىأ « هتبيغ دنع هيلع بنذلا تلحأام ىنكل هروضح دنع هيلع بنذلا ت -أنإو

 ديكىدييال هللا نأو) تلاقو « لوقلا اذهب قحلا ديك أت ىف تغلاب اهنإ مث . قدا فالخ نجسلا ىف

 بنذلا نع ًائيرب ناك الهنأو تحضتقا مرجال . ركملاو ديكلا لع تمدقأ امل ىن أىنعي (نينئاخلا

 مالسلاه يلع فس وبنأ هتخىلع لدي ىذلاو : لوقلا اذه بحاصلاق . هنع ىلاعت هللا هرهط مرجال

 هتدوارانأ قللا صحصح نآلا) اهلوق ةأرملا تركذ امل لاقي ىتح سلجملا كلذ ىف ًارضاح ناكام



 مس ةيآلا تقلا نع هثدوار انآ قلل لطحضفت نآلإا] لاك هلو

 " تنغلاب نينه ةدحاو لك لعل . : اهناثو . حيبقلا لإ هبسثتو هيف نيطت تدحا تراتلا ٠ اال

 ديسلا ق> ىف ةنايخلا هذ» لثم نأ لع فسويو « اهدارم ىلع هتديس ةقفاوم ىف فسوي بيغرت ىف
 ةنايخلا كلت ىف بيغرتلا ىف نوتغلابم ىلا (ميلع نهديكب فر نإ) هلوقب قاشاف ل معنملا

 كلملادنعمالسلا هيلع فسوي ةروص مييبقتىف ليحلاو ركملانه اهوجو نهنم جرختسا هنأ :اهملاثو

 , كلذ سلا امل هنأ مالسلا هيلع فسوي نع ىكح ىلاعت هنا مث ءكاذ ظفللا اذه نم دارملا ناكف

 : لوآلا : ناهجو هيفو (هسفن نع فسوي نتدوار ذإ نكيطخام) نه لاقو نهراضحاب كلملا رمأ

 لاحت لوقت ةدحا رولا ام دال عمجا ةغيص تناكنإو (هسفن نع فسوي نتدوار ذإ) هلوق نأ

 : ناهجوانهه م“ . ةعامجا باطخ هنم دارملا نأ : ىناثلاو (مكل اوعمجدقسانلا نإ سانلا مهل لاق نيذلا)

 فسويتدوارقبنم ةدحاو 35 نأ: !ىناثلاو .اهلضن نع تسر تدوار نوم ةدح ار فك

 نم هيلعانملعاه هلل شاحنلق) لاّوَسبلا اذهدنعو « هوجولا هده لكل لمت طفلا اة ري زعلا ةأ ما لجل

 (ميرككلمالإ اذه نإًارشباذهام) نطوقوهو هقحىف مالا لوأ ىف نركذا لديك أتلاكاذهو (ءوس

 تءقواسمإ تاصحفتلاو تارظانملاهذه نأ ملعت تناكو  ةرضاح تناك يزعلا ها 1 معاو

 هتدوازاتأ ىلا صخطحنآلا) تلاقؤو قحلال وقلاب ترو ءاطغلانع تمهكف الح الر

 : لئاسم هيفو (نيقداصلا نمل هنإو هسفن نع

 أربم ناك هيلع هللا تاولص فسوي نأب ةأرملا كلت نم ةمزاج ةداهش هذه (ىلوألا ةلأسملاإ)

 بناجىعار مالسلا هيلع فسوي نأ ىهو « ةقيقد انههو ؛ بويعلا عيجنع ًارهطم بونذلا لكن ع
 تفرعف ةتبلاةأ اكلت ركذيملو نهركذف (نويديأن عطق ىتاللا ةوسنلالابام) لاق ثيح زيزعلا ةأرما

 هتفاكت نأ تدارأف « اهيلع ىمأألل ءافخإو اهناجل امظعتو اهقحل ةياعر اهركذ كرت امن هنأ ةأرملا

 اناع نم نك هك فذلا نأ. تفرتغاو 0 ءاطخلا تلا 6 الف نما لدملا د لع

 اهجو رز: كءاج ةأرما نأ بتكلا نطعيف تيارق لكك نع أربم ناك مالسلا هيلع فسوي نأَو

 ةماقأ نم دوبشلا نكمت ىح اهبَجو نع فشك نأ ىضاقلا رماف .يرهملا هلع تعدا دانا نإ

 ىنتمرك أ امل ةأرملا تلاقف . اهاوعدفف ابقدصب رقم ىتاف ؛ كلذ ىلا ةجاحال : جوزلالاقف : ةداهشلا

 . .كيلع ىل قع لك نم كتمذ تأربأ ىأ اودي ثان دلل اذه لإ

 بولقلا ف نكمتو فشكناو ضو : هانعم ( قا صحصح) ةغللا لهأ لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ؛ جاجؤلا لاق . ضرأألا ىف رقتساو نكمت اذإ : هكورب ىف ريعبا صحصح : ملوق نم سوفنلاو

 . لطابلا ةصح نم قملا ةصح تناب ىأ . ةصحلا نم ةغللا ىف هقاقتشا

 «ا١رم ترش ع



 ةيآلا «نيمديأ نعطق ىتاللا ةوسنلا لابام هلأساف» ىلاعت هلوق ١

 اراذللا ره هلاح نع كاملا صخشت نأ لا فقوتلاو نيصلا نم تفسوي هلعف: ىذلا! نأ ملعاو

 كلملا بلق ىف قبي ناك امبرف لالا ىف جرخ ول هنأ : لوألا : هوجو نم هنايبو ؛ لقعلاو مزحلاب

 نمهتءارب لع كلذ لد ةعقاولا كلت لاح نع صحفتي نأ كلملا نمسمتلا ايلف . اهرثأ ةمهتلا كلت نم

 :ىناثلا ؛ هيف نعءطلا ىلا ام لسوت. نأو ةليذرلا كلتي هخطاب نأ دحأ ردقيال هجورخ دعبف ةمهتلاكلت

 ردايي هنأ رهاظلا هجارخاب ىمأو كلملا هبلط اذا ةنس ةرشع ىتثا نجسلا ىف قب ىذلا ناسنالا نأ

 نآل ايس ريصي كلذو ٠ تابثاو ربصلاو لقعلا ةيابن ىف هنوك هنم فرع جرخم مل ثيخ , جورخلاب

 : ثلاثلا . اناتممو ابذك ناك هيف ليقام لك نأب كح نآلو ؛ مهتلا عاونأ عيمج نع ةءاربلاب هيف دقتعي

 ناك اول دإ هتاراهط هده لع اضنأ لذي ةوسنلا كلج نم'هلاحخا نع نطحفتي نأ كلملا نم هماملا نأ

 قيف (كبر دنعىنركذا) ىنارشلل لاقنيح هنأ : عبارلا . قبسامركذينأ افءاخ ناكل ءام هجر انراك

 لغتشاو « انزوهبلطا مقي لو هيلاتفتلي ملفكللا هبلط انههو . نينس عضي نجسلا ىف ةملكلاهذه ببسي

 در ىلا تافتلا هبلق ىف قيال نأ كلذ نم مالسلا هيلع هضرغ ناك هلعلو « ةمهتلا نع هتءارب راهظاب

 ىف دار ةلرد ىف هللا لموتلا نف رص امل قاالتلا ئرجم اي راج لدعلا اذه ناكو , هلوبقو كلملا

 .اعم نيتلالا ىف ةطساو ناكىذلاوه ةناف ىبارشلا كلذل ىنعملا اذه اضيأ رهظيل (كبر دنع

 : ناتلأسم هيفق ( نهمديأ نعطق ىتاللا ةوسنلا لابام هلأساف إل هلوق امأ

 أرقو ءزمهلاب (هلأساف) نوقابلاو زمهريشب (هلسف) ىئاسكلاو ريثك نبا أرق (ىلوألا ةلأسملا)
 . ناتغل امهو ؛ نونلا رسكب نوقابلاو نونلا مضي ( ةوسنلا) هنع ركب ىنأ ةياورب مصاع

 لسف : ةيآآلا ىنعم نأ : اهلوأ : فئاطالا نم عاونأ اهيف ةيآلا هذه نأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 رصتقا هنأ الإ «ةمهتلا كلت نع ىتءارب عيل نرهلاح امو ةوسنلا كلت نأشام لأسي نأب كلملا

 لقوا لش كلما رقأ ير ىرجافا لعاطقللا نكتفي لق ةعفاولا كلت نع كلكا لأسي نأ لع

 ركذ ىلع رصتقا لب « ليوطلا نجسلا ىف هْباَقلا ف تعس ىتلا ىه اهنأ عم هتديس ركذي مل هنأ : اهناثو

 « كلملا دنع عينش لعفو حيبق لمع ىلا هنبسن ةوسنلا كل وأ نأ رهاظلا نأ : اهثاثو . ةوسنلا رئاس

 ىلع نبنم اكش امو (نهيديأ نعطق ىناللا ةوسنلا لابام) هلوق درجم ىلع مالسلا هيلع فسوي رصتقاف

 نا) هلوق نم دارملا ىفو ( ميلع نهديكي ىلر نإ) كلذ دعب فسوي لاق مْ . ليصفتلاو نييعتلا ليبس

 دارملا نأ : ىتاثلاو . رومألا تايفخي ملاعلا وه ىلاعت هنألل ؛ ىلاعت هللا وه هنأ : لوألا : ناهجو (ىنر

 اا كر دك اطلع كلما كلذ كرك لإ اما هقو هلا ارم هتوكل هبفنل ايو هلعجو كللل

 « هيف تعمط امبر نهنم ةدحاو لك نأ : اهدحأ : اهوجو لمتحي هقح ىف نهديك نأ ملعاو

 اناني بكس



 ١6١ ةيآلاعهب ىنوتئا كلملا لاقود ىلاعتهلوف
 رص 22 الاس سب

 0 هلاساف َكبَد لإ م ْعجراَذاَ لوس الل ثا كلك لق
2 

 دار ا لاق 0 ١ يَ نهديكب رن نسا 6 ىلا ةوسنلا

 7-0 نت تح 2-5 ه-

 الازي ملا تأ ما تلاقءوس نم هِيَ العم هنل اح نق هس 2-0
 ري احب

 1 30 22 22غ 2

 ف اريد «ه٠» َنيقداصلا َنَل هنإَو هسف 1 ناو

 ه-أ ص

 «هرد نسا دك قدس 3 0 تا 6

 « بدجلاب رك نم هيف سانلا ذقني هانعمو . مغ وأ برك نم هذقنأ اذا هللا هئاغأ : موق نم نوكي

 ىلع لدي اذهو . ًاتيز نوتيزلاو ارمخ بنعلاو ًانهد مسمسلا نورصعي ىأ (نورصعي هيفو) هلوقو

 هرصعنم (نورصعي) ءىرقو . عورضلا نوبلح : ليقو ؛ ريخلاوبصخلا لوصحو بدجلا باهذ

 نم انلزتأو) هلوق هنمو « رطملا, ترصعا اذا ةباحسلا ترصغأ نم نورظمب هانعم : ليقو « هاي اذا

 (اجاحن ءام تارصعملا
 لابام هلاماف كيرالا عجرا لاق لوسرلا هءاج املف هب ىتوتئا كلملا لاقور) لاكن رق

 نلق هسفن نع تفس نتذوار ذإ نكتطخام لاق مياع نهديكب ىنر نإ نبدا نعطق ىناللا ةوسنلا

 هنإأو ةسفن نع هدو را ىذا ها تأرما,تلاق و قم هيلع ابعت
 (نينئاذلا دك ىدجال هللا نأو بيغلاب هنخأ مل ىنأ ملعيل كلذ نيقداصلا نمل

 مالسلا هيلع فسوي هركذ ىذلا ريبعتلا هيلع ضرعو كلملا ىلا ىنارشلا عجر امل هنأ ملعا
 نم هصالخلا ايبس هملع لعج هناحبس هناف , ملعلا ةليضف ىلع لدي اذهو « هب ىتوتئا : لاقف كللملا هنسحتسا

 فسوي ىلا ىبارشلا داعف ؛ ةيورخالا نحنانم صالخلل اببس ملعلا نوكي ال فيكف « ةيويندلا ةنجا
 فشكتينأ دعب الإ نجسسلا نم جرخي نأ مالسلا هيلع فسوي ىبأف ؛ كلملا بجأ لاق مالسلا هيلع

 همركو فسوي نم تبحي» لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نعو . هنع ةيلكلاب ةمهتلا لوزتو هرمأ
 ىح مهتربخأ امل هناكم تنك ولو نامسلاو فاجعلا تارقبلا نع لّدس نيح هل رفعي هللاو هربصو

 هناكم تنك ولو (كبررلا عجرا) لاف لوسرلا هاتأ نيح هنم تبي دقلو «ىلوجرخي نأ تلح فا

 ناك هنأ رذعلا تيغتبا املو ؛ بابلا ىلا ممردابو ةباجالا تعرسال تثبلام نجسلا ىف تنبلو

 ! ةانألا ايل



 ةيآلا «ابأد نينس عبس نوغرزت لاق د ىلاعت هلوق 1

 09177 21 نواس انما لإ ل تدك كاب اره ل كاد دلي ندا ما تركك

 ( نورصعي هيفو سانا ثاغي هيف ماع كلذ

 3 قق مالا سني 000 لاقف ايؤرلا كلت ريبعت ركذ مالسلا هيلع هنأ معا

 ةروصفرمآلاجرخيو ٠ رمالا ىنعمب ربخلا 2 اميإو (نعضري تادلاولاو . نصبرتي تاقلظملاو)

 هلوق رمآلا ىنعم ىف هنوك ىلع ليلدلاو . هنعربخي وهف دجو هن 7ك لعجيف « باحيالا ىف ةغلابملل ربخلا

 بئاد وهو . ةدحاوةلاح ىلع ءىثلا رارمتسا بأدلا : ةغللا لهأ لاق (ابأد) هلوقو (هلبنسىف هورذف)

 هلاك ل1 نك فاقلا تن هعارز ىأ ًانادو انأد باد باد نقو « هلعف ى رمتسا' اذا اذك لعب

 . رنورمن و« عمشو عمشك نوكيف , ةغلةحتفلا لعل و ناكسالا بأدفنورثك آلا : ىسرافلا ىلع 0

 هريدقتو « لاحلاعضومىف عضوردصمدهنإ : ليقو .ابأد نوبأدت ىنعم للعأب أد بصتتاو : جاجزلا لاق

 اوعدوهوسودف هلكأ مثدرأام لكن ولكأت امم اليلق الإ هلبنسىف هورذف مثدصحاف نيبئاد نوعرزت

 حالصلا ىلع اهءاقب بجوي هلبخس ىف ةبتا-اءاقبإ نآل , هيف سوسلاعقي الو دسفيال ىتح هلبنس ىف قابلا

 « سانلا ىلع دتشت ىتلا باعصلا دادشلاو : تابدجم نينس عبس ىأ (دادش عبس كلذدعب نم ىأي م)

 ىلا ا دنسم نينسلا كلت لهأ لكأ لعجيف لكأتال ةنسلا ناف , زاب اذه (نمل متمدقام نلكأي) هلوقو

 ةنصحأ لاقي نصتلاق ءىثلاءاقلإ وهو ؛نارح الا ناصحالا (نونصحت ام اليلقالا) هلوقو . نينسلا

 لل ضار اع ١) طافلا ايكو نورخدب ىأ نوزر_يرالقال] دارملاو ءذ رحت هلعج اذإ اناصخإ

 بصخلا ونس ةمدقتملا ةعبسلا نورسفملالاق (سانلا ثاغي هيفماع كلذدعب نم ىنأيمث)هلوقو « امنع

 ةنسلا هذه لاح امأو ؛ايؤرلا _.رم ةمولعم ىهو ةلقلاو طحقلا ونس ةيناثلا ةعبسلاو معنلا ةرثكو

 هنأ رك ذ مالسلا هيلع هن ال و ل ل اسلام

 هداز ةدانق نعو « معنلاو ريخلا ةريثكح ةكرابم ةنس ةيدجلا ةعبسلاو . ةبصخلا ةعبسلا دعب لصح

 . ةنس لع هللا

 نمو « ددعلا اذهلع ديزتال ةيدجملا نينسلا نأ لع كلذ لد اعبس فاجعلا تناك امل : لبق ناف

 متلق لف ؛ مانملا تالولدم ند اضيأ اذه ناكو بصخلاوه طحتقلا ءاضقنا دعب لصاحلا نأ مولعملا

 ؟ ماهلالاو ىحولاب لصح هنإ

 هيق) هلوقوهو « هيف لاحلا ليصفتامأ « مانملا نم مولعم بصخلاب طحقلا لدي: نأ به :انلق

 اثيغاهتيغي دالبلا هللا ثاغ : لاقي تيكسلا نبا لاق ؛ ىحولاب الإ لعيال (نورصعي هيفو ساسنلا ثاغب

 نأ زوحجيو ؛ نورطب هانعم (سانلا ثاغد) هلوقو « ثاغت ضرآألا 0 ثيغلا اهنف لز :أ اذا



 هيك همه

 ١ ةيآلا «ابأد نين خس ا لاق» ىلاعت هلوق

 ام اليلقالإ 00 ىفهورَدق ف مسدصح ام انني نوع الا
 لس لس لس

 مده و عع

 اليكألإ 3 2 0 دادش عبم كد دع 3 ىناي مث 410 نوكا

 م يو

 هيفو ا تاعي هيف 3 ماع كلذ دعب نم يأ مث 4400 َنونصحت ام

| 0 

 «:ةم) لورصعل

 اهمأ همأي همأ لاقي نايسن دعب ىأ (ةمأ دعب) ”ىرق : ثلاثلا . ةاجنلاب هيلع معذأام دعب : ىتعملاو

 نوكي نأ امإ هنأ مالكلا لاو , ملا نوكسب ةديعبأ رك لا تس ام سضلا ٠
 هركذب مالسلا هيلع فسوب هاصوأ ىذلا تقولا نم ةريثكلا تاقوالا ىضم دعب ركداو دارألا

 . نايسنلا دعب ركداو دارملا وأ كلملا كلذ دنع ةمعتلا نادجو دعب ركداو داؤملاو.: كلملا دع

 وه ىسانلا نولوقت متنأو ىبارشلا وه ىم انلا نأ ىلع لدي (ةمأ دعب ركداو) هلوق : لبق ناف

 . مالسلا هيلع فسوي

 قاسلا لغلف نائشنلا قبس لع لديال اذه و زبخأو ركاذ ىعع 5 دا : ئرانالا نا لاق : الق

 لمتحي ورشلادادزيف هسبحهلجأ نمىذلا هبنذل ًاراكذا كلذ نوكي نأ نمآفوخ كليلل هركذي ملامتا

 ةلوق امو - ىارتثلا كلذ آضنأ لصحو السلا ةلعا فسويل ناسدلا لضح : ناتي نأ اكن

 اهيأ فسوي) هلوق امأ « ميظعتلا ليبس ىلع هدحو كلبلل وأ عمجاو كلل امإ تاطخ (نول

 قدصلا ىف غلابلا وهقيدصلاو ؛ قيدصلا اهمأ لاقو هاتأو ل -راف : ريدقتلاو ء فوذح هيفف (قيدصلا

 نأ ىلع لدي اذهو هايؤر ريبعت ىف قدص هنآل : ليقو ًابذك هيلع برحب مل هنآل هفصلا هذه. هفصو

 لالجالاب ةرعشملا ظافلاألاب هبطاخي نأو , همظعي نأ هيلعبحب هناف ائيشلجر نم ملعتي نأ دارأ نم

 ببسي فلتخي دق ايؤرلا ريبعت ناف ؛ لعفام معنو كلملا هركذ ىذلا ظفللا نيعب لاؤسلا داعأ هنإ مث

 . ملعلا كلذ ىف روكذم وه م ظفللا فالتخا

 مهلعلكاوتفب سانلاىلإ عجرأ ىلعل دارملاف (نوملعي مهلعل سانلا ىلإ عجرأ ىلعل إب ىلاعتهلوق 6

 باوجنعنيربعملا رئاسزجىأر هنأل كاوتفب سانلاىلإعجرأىلعل لاق امتاو كماعوكلضف نوياعي

 سانلا ىلا عجرأ ىلعل) لاق ببسلا اذهلف « اهنع اًضيأ وهل أ فاح دل امل ما

 امم اليلق الإ هلبنس ىف هورذف متدصح اف ابأد نينس عبس نوعرزت لاقل لجو زع هلوق



 ةبالاوامهنم اجي ' ىذلا لاقو» ىلاعت هلوق ١

 ه6 م

 «» نولسرأَ هليوأتب كن أ ا 11 دا امم ا ىذلا لتر
 ه7 ع رس 0

 مركأاس ىو هت تا! نإ هيه وا 2 لا ا ا

 عبسو ف جحا دا كارت تاق قذف اي فلو

 مزور

 «4>» نولي مهم سأنلاَلِإ عج أ لع تاَسبأ :رَعآَو رض تال

 نيمسق لعريبتلا لع نإ : : اولاق لب نك كب كا ممل اننا

 ةيناحورلاةيلقعلا قئاقحلا ىلإ ةلختملارومألا نم لاقتنالا لهسف ةمظتنمةقستنم هيف ابٌؤرلان وكتام هنم

 اولاقموقلاو ثاغضالاب ىمسملا وهو مولعمبيترت اهبف نوكيال و ةبرطضمةطلتخم هيف نوكتام هنمو

 هذه اولاق مهن اكو مسقلا اذه ريبعتب نيملاع ريغ مهنأ او ربخأ مث ثاغضاألا مسق نم كلملا اير نإ

 نأ مابا هيفو اهم اناقع طيحالو اهلا ىدتهنال نحنف كلذك ناكامو ةريثك ءايشأ نه ةطلتخم ايؤرلا

 هناذ فسوي ةعقاو ىنارشلا كلذ ركذت ةلاةملاهذه دنعف . اهيا ىدت,دق هيف رحبتملاو ملعلا اذهفلماكلا

 .ملعلا اذهفف | رحشتمهن وك هيفدقتعي ناك

 انا فر قوس أف هايوأت مكئينأ انأ ةمأ دعب ركداو امهنم احن ىذلا اقول ىلاعت هلوق

 ىلعل تاسباي رخأو رضخ تالبنس عبس و فاحت عبس نهلكأي نامم تارقب عبس ف انتفأ قيدصلا

 «نولعي مهلعل سانلا ىلإ عجرأ

 ىنارمثلا لاق باوجلا نع زجعلاب نورضاحلا فرتعاو ايؤرلا نع الملا لأس امل كلملا نأ ملعا

 ركذف نيمانم هيلع زابخلاو انأ تصصق ةعاطلا ريثك معلا ردك اطاص الضاف الجر نسا قف نإ

 0 ادي كارلا كل و اهلا تنصل تن ذأ قاف فرجع ى اطخأ امو .. لكلا ف قدح اميليوأت

 (امهنم احن ىذلا لاقو) هلوق

 ةروسى (ركدمنم) ىلاعت هلوق ريدسفت ىف ركدا .ىجبس : لوقنف ةمأ دعب ركداوإل هلوق نأ

 , ركذت ىأ لاذلاب (ركذاو) نسحلا نع حيصفلا وه لادلاب (ركداو) فاشكلا بحاص لاق رمقلا

 عامتجادنع لصحبافإ نيحلا نآل كلذو ؛ نيح دعبىأ (ةمأ دعب) لوألا : هوجو هيفف ةمآلا امأو
 تاعاسلاو ماي.ألا نم ةمأ ناك نيحلاف ميظعلا عملا عامتجا دنع لصحت امنإ ةماللا نأ اك ةريثكلا مايآلا

 : ىدع لاق ةمعنلا ةماألا و ةزمهلا رسكب (ةمأ دعب) ليقعلا بهشالا أرق : ىناثلاو

 روبقلا كانه مهتراو ةمآلاو كلملاو حالفلا دعب مك



 0000 لللل اا ااا ا

 اكب  :-77

 ١ / ةيآلا «ناوس تارقب عبس ىرأ ىنإ كلملا لاقود ىلاعت هلوق

 (نيملاعب مالحالا ليوأتب

 رضم كام”ئأرماللسلا هلع تطاوب جرف اند امو ”انابشأ هل أه اهدار 11 لاش هنأ ملعا

 :«نامساا فاجعلا تءلتباف فاي 3 م سباي رمن نم نجرخ نامم تارقب 0 مون

 ىَح رضتلا لع تاسيايلا توتلاف+ تاسبأي رشلأ اعلساو .ااببح دقعنا ادقرضصخ تالبنس عبس ىأرو

 موقلا لاقف (ىايؤرف ىنوتفأ الملا امأاي) هلوق نم دارا اوهو مه اه 5 ةنبكلا عمجل اهيلع نيلغ

 : لئاسم هيفو مالكلا رهاظ اذهف  اهريبعتو ان ىلع ردقن الف ةطلتخم ايؤرلا هذه

 كعأ ركذلا و تنعي“ كح لعفلا و نمشتلا :باهد لفححلا 7. كيلا لإق (ةا

 ىلع اعمج ءالعفو لعفأ برعلا مالكىف سيلو . ثانالاو ناركذلا ىف فاحي عمجاو ءافحي ىثآلاو
  ناضيقن امهناّل فاحيو نامس : اولاقف نامس ظفل لع اهولخح ةذاش ئهو فاجيو فميأ ريغ لاعف

 لوقىلع (نوربعت ايؤرلل) هلوق ىف ماللاو ,. ضيقنلا لع ضيقنلاو ؛ريظنلا ىلعريظنلا لمح مهأد نمو

 ناكر بخ ايؤرلا نوكتنأز وجب : فاشكلا بحاص لاقو : لعفلاىلع لوعفملا مدقتل ةدئاز ضعبلا

 "لاح وأ نخآ اريخنوزتعت و هنم انكككيما« القسم ناك اذإ مالا ادطاق دان تا 2ك

 نمذؤتخأم اذه: نأ ىرهزالا ىحو ."اهتوشف اذإ ريت اهترعو ةزابع اهربعأ اي ررلا ترغ لاح .

 ايؤرلا رباعا ليقف رخالا بناجلا ىلإ هتعطق قيرطلاو « رهنلا تربع ىنعمو . رهنلا بناج وهو : ربعلا
 تاغضاألاو «رخآلا ىلإ نيفزطلا انحأ نم" لقتني و اهفا رطأ ى ركفتنف اب ورا ىناج لمات هنا:

 لاطتساو قاس لغ ماق ام نوكي نأ طنب شيشملاو تبث عارنأ يدم ضر
 ا كدبب ذخو) ىلاعت لاق

 كعضلاب .ةبيش تناك, ةيسانتم ريغ ءاشأ نم ةطولخم تناكنإ ايورلا :!لوقنف اذه تفرع اذإ

 ١ نجسلا نم مالسلا هيلع فسوي صالخل ايس ايؤرلا كلت لعج ىلاعت هنأ 4 ةيناثلا ةلأسملا ,

 لماكلا لبع ىلوتسا فيعضلا صقانلا نأ دهاش هنآل ؛ هببسب برطضاو قلق امل كلملا نآل كلذو

 ةيفيك فرعام هنأ الإ « رشلا عاونأ نم عونب رذنم هنأو ا اذه نأب هترطف تدهشف ىوقلا

 ىلإ سانلا فوشت مظع رخآ هجو نم الوهجم قبو هجو نم ًامولعم قزاص اذإ كاوا كالا

 عساو نأشثلا ميظع ناسنالا ناك اذإ امسال صقاناا مامتا ىف ةبغرلا تيوقو ةفرعملا كلت ليدكت

 كلذ ةيعاذد هللأ ىوق قي رطلا اذبف : هوجولا صضعب نم دل ىلع الاد اول كلذ ناكو 5 دكلمملا 1

 كلملا كلذ دنع اورضح نيذلا نيربعملا زحيأ ىلاعت هنإ مث ء ايؤرلا هذه ريبعتب ملعلا ليصحت ىف كلملا

 . ةنحلا كلت نم فسوب صالخل ايس كلذ ريصيل مييلع هامعو ةلأسملا هذه باوج نع



 ةيآلا نام تارقب عبس ىرأ نإ تينت داتا نر

 2 00 مهلا مىو لس سرت للا ل

 البلس عبسو ف اجمعبس نهلكاي 00 رعب عبس ىرأفإ كلَ

5 

 59 هتك اوإ اا 0 لا كلا هيأ فاننا رخو رفع
 - سه 2 ه د ل تا 017 تي وقل يقر ا 7

 2152 نيماعب مالحالا ليوأتب نكامو 00 ثاغضا اولاق «45» نوربعت
 تشع حا -_ح 2

 را

 انرلا 0 1 ءادقألاب اذخاؤما ع 0 دقلا اذ 00 0 - 1 اذه 00

 كلت ىف هذخا وِ ملو ء ردقلا اذهب هذخآ ىلاعت هللا انيأر املف ؛ لوأ ناك ةءاسالاب ناس>الا ةأفاكمو

 هبسن امئب ريم ناك السلا هيلع هنأ انيلع ءانثلاو حدملا هوجو مظعأب راك ل اعمر ىلا ةيضقلا

 اغلا ب رخل نايك

 ةلازا نع ةرابع هنال ءالف نايسنلا امأو : ةسوسولا ءاقلا هنكمي ناطيشلا 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 .. مدآ ىب بواقنعملاعت هللا ةفرعم لازأ دقناكلالاو . هيلع هل ةردقال ناطيمشلاو « بلقلا نع ملعلا

 ناكر ناسارلا لاتساو لاتعالا راش لإ وعي ةسوسوب هنأ يح نماهتكم هنأ": هباوجرو

 . ةفرعملا كلتو ملعلا كلذ راضحتسا نع هعنمي لامعألا

 : ناثحب هيف (نينس عضب نجسلا ىف ثيلف) هلوق (ةسماخلا ةلأسملا)

 ةعطقلا هانعمو تعطق ىنعع تعضب نم هقاقتشا : جاجزلا لاق ةخالا بسح «لوالا ثحبلا ]ل

 نوكي نأىضتقي كلذو . نيعستلا ىلإ نيرشعوأ ةرشع عمالإ عضبلا ركذيالو : ءارفلا لاق ددعلا نم

 عضب نولوقي مهتيأرامو نولوقي برعلا تيأر 0 لاه ةعسنلا ىلإ ةئداثلا نب اع ًاصوصخ

 لعأ هلوسرودتلا اولاق «عضبلا ج» هبال لاق مالسلاو ةالصاا هيلعىنلا نأ ىعشلا ىورو : ةئامو

 فسوينإ : اولاق نيتس عبس : نينس عضيبانههدارالا نأ ىلع نوربك آلا قفتاو «ةرشعلا نودام» لاق

 قبب مث نينس سمخ نجسلا ىف قب دق ناك (كبر دنع ىقركذا) لجرلا كلذل لاق نيح مالسلا هيلع
 لجرلا كلذىلإ مالسلا هيلع فسوب عرضت امل : امهنع هللا ىضر سانعننا لاق. نيئس عبس كلذدعب

 نسحلا نأ ىورو « نينس عبس هدعب نجسلا ىف ثبل كلذ ركذ الف هجورخ تقو برتقا دق ناك

 نجسلا ىف ثبل املد اهلا ىتلا ةملكلا الول فسوب هللا محر» همالسو هيلع هللا تاولص هلوق ىور

 . سانلا ىلإ انعرضت سعأ انب لزت اذإ نحن : لاقو نسا ىكب مث «ةليوطلا ةدملا هذه

 رضخ تالبنس عبسو فاحي عبس نهلك أب نامس تارقب عبس ىرأ ىنإ كلملا لاقو إل ىلاعت هلوق

 نحتامو مالحأ ثاغضأ اولاق نورنعت ايؤرلل متتكنإ ىايؤر ىف ىنوتفأ "الملا اهنأاي تاسباي رخأو



 ١ ةيالا هير ركذ ناطيشلا هاسنأذ» ىلاعتهلوق

 ةيلكلاب باوساألا نع مهرظن اوعطقي نأ نيقيدصلاب ىلوألا نأ الا قلخلا ةماعل | اج ناكناو اذهن

 . بابسالا ببسمب الا اولغتشيال نأو

 نأقاسلا كلذ نم بلطو هللا ريغب كسمت هنأ به : لاقي نأ ةبآلا لي وأت ىف (ىناثلا هج ولا)

 لثم هللا ركذنم مالكلا كلذ لخال نأ هيلع بجاولا نم ناكهنأ الإ , كلملا كلذ دنع هلاح حرشي

 . كاردتسالا اذه عقو ركذلا اذه نع هالخأ املف هللا ردق وأ هللا ءاش نا لوي نأ

 نأ : ىنعملاو ىجانلا ىلإ عجار (هبر ركذ ناطيشلا هاسنأف) هلوق نإ لاقي نأ (ىناثلا لوقلاا)

 (نينس عضب نجسلا ىف ثيلف) ىمآلا لاط ىتح كلملل فسوي رك ذي نأ ىتفلا كلذ ىسنأ ناطيششلا
 فسوبهللامحر»لاق مالسلا هيلع هنعىورامل ىلوأ لوآلا لوقلالاق نم سانلانمو  ببسلا اذهب

 ببسي بقوع مالسلا هيلع فسوب نأ ةداتق نعو «نجسلا ىف ثبلام كبر دنع ىنركذا لقي ملول

 كلتجاعام ٠ هحاص هللاق نجلا كاب لإ ىتااامل هنإ ىلا ميهاربا نعو « هللا ريغ ىلإ هعوجر

 قاتل فسوي لاق ال كلام نع فس ور قآق ىذلا برلا "وس ترادع قر نأ

 :.لاقو تسوي ىف كنسيح نليطالل الك و قرود نم تدنحا فلس وباي لق كار دبع

 :ىقوحإل لي وف ةملكلا هذه تلق لوملا زك ذ ىاسنأ ءاللا ك1

 هرخآ ىلإ ىرمع لوأ نم هتبرج ىذلاو ٠ هللا همحر ىزارلا نيدلا رخف باتكلا فنصم لاق
 ةدملاو ءةنحناو .ءالبلا لإ انس كلذ راص هللا ريغ لع ومالا نم مأ ىف لرعاط كانا د١

 هوجولا نسح أ ىلع بولطملا كلذ لص> قلخلا نمدحأ ىلإ عجريملو هللا ىلعدبعلا لوعاذإو . ةيزرلاو

 . نيسنلاو عباسلا ىلا هيف تغلب ىذلا تقولا اذه ىلا ىرمع لوأ نم لاك ممن

 هناسحاو ىلاعت هللا لضف ىوس ءىث ىلع ليوعتلا ىف ناسنالل ةحصلمال هنأ ىلع ىلق رقتساذه دنعف

 اهقرح ينم ىلوأ لجرلا كلذ لإ ناطيشلا ةسوسر »فرص نال تال كاملا سر
 . ةزئاج ملظلا نم صلختلا ىف دابعلاب ةناعتسالا نايل و ؛ قيدضلا كفس وب ل

 ةررقامو ةعيرشلا رهاظب كيسي ىاثلا لئاقلا اذغا هر كادإو , لوألا لولا وه قلل نأ ملعاو

 برشو ةيدوبعلا ماقم ىف قوذ هل ناك نمو ؛ ةعيرشلا مراكمو ةقيقحلارارسأب كسب لوآلا لئاقلا

 لوقلا اذه نأ ىلع لديام ةيآلا ظفل ىنف ًاضيأو . هانركذ 5 رمآلا نأ فرع ديحوتلا بارشم نم
 . هبرل وركذ ناطيشلا هاسنأف لاقل كلذ دارملا ناكول هنأآل « فيعض

 امل هنأ الآ هيلع راكيا ال ةقيربشلا ىف هرئاج ملظلا عفد ىف هلا ريغب ةناعتسالا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 ًاذخاؤم مالسلا هيلع فسوي راص مرجال ةيدوبعلاراح ىف نيلغوتملانيقةحلا نم اكردتسم كلذ ناك

 « ام رخف - 14د



 هلا 4 ركذ ناطيشلا هاسنأتد كامن هاوي ١4

 ةرووك ذملا ل و د ىلع ل 7 كإذ 0 مالسلا هيلع هنا انلق اذا 77 ؛ نظلا

 نابسحلاو نظاا الا ديفتال ىهو « للعلا كلذ ىف

 ةوبذب نينمؤم اناكام نيلئاسلا نيلجرلا ناف « ىجانلا ةفص نظلا اذه نأ «ىناثلا لوقلاوإل

 ظلا درجالا ار ىف ديفي ال هلوق ناكف « هيفداقتعالا ىنسحاناك امبنكلو « هتلاسرو فسوي

 عجريو سبحلا نمجرخمهنأب كح ىذلا لجرلاك لذا مالسلاهيلع فسوي لاق (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 هت وا ةهج نم مولظع هنأ هدنعركذا : ىنعملاو . كاملا دنع ىأ (كبر دنع ىتركذا) كلملا ةمدخ ىلا

 . ركذلا نم دارملا وه اذهف ء سبح اهلجأل ىتلاةعقاولا هذه ىف مولظم هنا مث ءهوعابو هوجرخأ امل

 ىنعملاو . فسوي ىلا عجارهنأ : لوألا : نالوقهيفو (هبر ركذ ناطيششلاهاسن أف ل ىلاعت لاق مث

 هللاريغي هكسمب نأ : امهدخأ : ناهجو هيففلوقلا اذه لعو : هبرركذينأ فسو» ىبنأ ناطيشلا نأ

 كلت ىف عجريال نأ ىف تناك هتحلصم نأ :لوآلا :هوجو نم هريرقتو « هيلع اكردتم ناك

 ميهاربا هدحب ىدتقي نو لهننا ىراد اخ لع ةتجاح ضارعيال نأو نيقواخلا نم دح أ ىلا ةعقاولا

 نم له : لاقو مالسلا هيلع لب ربج هءاج رانلا ىلإ ىريل قينجنملا ىف عضو نيح هناف « مالسلا هيلع

 هاسنأ ناطيشلانأب كلذ هللا فصو مرجال قولخملا ىلإ فسوي عجراملف « الف كيلاامأ لاقف « ةجاح

 كلذي هفصو 0 ٠ نيقوا-خلا ىلإ ةجاحلا ضرع ىلإ هاعدو « ديحوتلا كاذو ء ضيوفتتلا كلذ

 ىلإ هبر ىلإ عاطقنالا نع لدع امل هنأ ىنعملاو « نينس عضب نجسلا ىف ببسلا كلذل قب هنأ ركذ

 قولخلا ىلإ فسوي عوجر نأ رمال لصاحو ؛ نينس 5 نحسلا قاكلا نب قف وع قواخما اذه

 : قلتلا ١ هير نكد ءاسنأ يدل هيلع ناطيشلا !ءاليقتسالا »ايس راض هنأ .: يهدأ": ةرارمالل ايس راض

 ( هل را هرم هلع هنا اهل ايس راض ه]

 ريخ نوقرفتم بابرأأ) ناثوألا ةدابع لاطبا ىف لاق مالسلا هيلع فسوي نأ «ىناثاا هجولا)

 نأ هللا ذاعمو (كبر دنع ىنركذا) لاق ثيح هريغ ابر تيثأ انبه هنإ مث (راهقلا دحاولا هللا مأ

 برو «رادلا بر : لاقي امةيبوبرلاب هيلع محلب . املإ هنوك ىنعم بر هنوكب هيلع هنإ لاقي

 . بابرألا قن ضقاني رهاظلا بسح هيلع برلا ظفل قالطا نأ ىلع بوثلا

 كرشال ىف كلذو « ءىث نم هللاب كرشن نأ انل ناكام ةيآلا كلت ىف لاق هنأ ( ثلاثلا هجولا)

 ضقانملاكىلاعت هللا ريغ ىلا عوجرلا انهبف « ىلاعت هللا ىلا ةيلكلاب رومألا ضيوفتو ؛ قالطالا ىلع

 . ديحوتلا كلذل

 نيبرّقملاتائيسرار.األا تانسحنأالإ « ةعيرشلاىف ةزئاج مظلا عفد ىف [ضالاب ةناعتس لارلا معاو



00 30 : 2 ىالل لافووب لات 3
 0 

 ناطسعلا هاسنان "كلير دنع ىف ا 00 جات 6 ىذلا لَو
 جالا ١2 1 ل دس ات

 6260 ينس عضب ن نجسلاف تلف هبَرَرن ذ ّك

 نم ربطلا لكأتو كياصيف نا كلملاكيلإ هج 3 « مايأ ةثالث ثالثا للسان او
 (نخح ل

 فاتخاو (نايتفتست هيف ىذلا رمألا ىضق) لاقف ائيش انيأرام الاق امهنأ ريسفتلا ىف لقن مث , كسأر

 اعشاب ار امامه مه ريبعتلاب هملع اربتخيل مالكلا اذه اعضو امهنإ ليقف ايش اني أرام الاق هلجألل مف

 انك ايارام الان كزرل كلذ اهيك كل[ لد

 ىلاعت هللا لبق نم ىحولا ىلع ءانبهركذمالسلا هيلع فسوب هركذ ىذلا باوجلا اذه : ليق ناف

 ىلع هركذ اهإ هنأ لقن امهنع ىلاعت هللا ىذر سابع نبا نال لطاب لوالاو « رببعتلا معىلع ٠ ءاَحاوأ

 ىحولا ىلع اينيمريبعتلا كلذ ناك ولو (امهنم جان هنأ نظ ىذلل لاقو) ىلاسعت لاق اضيأ و  ريبعتلا ليبس

 ىلع ىنبم ريوعتلا ملع نال لطاب اضيأ 0 « نيمختااو نظلاال نيقيلاو عطقلا هنم لصاحلا ناكل

 . ناسا اور نطلإ

 ىلاعت هللا ناف ابذك وأ هيف اقدص مانملا كلذ نع هالأس امل امهنإ : لاقي نأ دعببال : باوجلا

 بيغلا كالذي: ىعولا لزن ابلف ص وصخلا هجولا لع نوكمامف حلاو لك ةنقاغأ أ هللإ لا

 كلذ ىنب هنإ : لاقي نأ اضيأ دعبي الو « ريبعتاا ليبس يلع هركذ هنأ نظلا ىف عقو لاؤسلا كلذ دنع

 ةلاحمال عقاو هركذ ىذلانا هب ىنعام (زايتفتست هيف ىذلارهآلاىضت) هلوقو سلا الع تاارخلا

 هركذ ئذلا كلذ هع الان امرين قة هنأ هب ىنع لب

 تلف هئررك د ناطننعلا ةاَسْنأف كرر دعو ركذا انين جان هنأنظ ىذلا لاقوإل لجو زع هلوق

 4 نينس عضإ نجسلا ىف

 : لئاسم هيف

 لوالالعفىجانلاوأ مالسلا هيلع سوي وهنظلاب فوصوملا نأ ىف اوفلتخا (ىلوألا ةلأ لا

 : لوألا : ناهجوهيففلوقلااذهىلعو ؛ ايجانهنوك مالساا هيلع ف سوي نط يذلا لج إلا لاهو ىدملا نك

 ىلع ءانب ريبعتلا كلذ ركذ امنإ مالسلا هيلع هنأب انلق اذا اذهو : نيقيلاو علا ىلع نظاا ذه لمح لآ

 نونظي نذلا) ىلاعت لاق . نآرقلا ىف ريثك نيقيلا ىنعمب نظاا ظفل دوروو لئاقلا اذه لاق . ىحولا

 قت قط نظلا اذه لمحت نأ :ىناثلاو (هيباسح قالم ىأ تننظ ىنإ) لاقو (مهبر وقالم مهنأ



 ةيآلا «ارمخ هبر قسيف اكدحأأم أد ىلاعت هلوق ١٠

 2ر1 ةرحاما ياس هر 6 ل م 21

 ٌُ اتفق بلصيف كلا 3 ّ 1 00 مدح ا اما نجسلا ى اا

0 

 «41د ناس هيف ىذلا ملا ى 1 أ نم ريطلا
 ا ه_- اح 2 تسال

 أ 7 ملاعلل ةملآ مانصألا هذه نإ : لوقنالنحن ا انصألا نو فعل 17

 ؛ كلذب انرمأ هللا نأ انداقتعال اهمظعنو اهدبعنو هلالا مسا اميلع قلطن انأ الإ ملاعل ا قاوم

 هما لوخسل قلو ااه كا هالات تلات عفن ةملقلا,ءاعطشت اان "لاقف , دنع للاخت تلاد انجأت

 مازتلالابجاو رمأالولوبقلاب جاو كحدللا ريغل شيلو « اناطلسال و اليلدال و اناهرئال و ةجب>ةيمستلا

 ميظعتلا ةياهن ةدابعلان آل كلذو ؛ ءايإالإ اودبعتالأن أر مأ هنإمث هل الا سيل فيلكتلاورمآلا وكلا لب

 قزرلاولقعلاو ءايحالاو قلخلاهنمن الىلاعتهلالا وهو ماعن ال اةيام هنم لصح نمي الإ قيلت الف لالجالاو

 لاق « ءايشالا هذهنيب امل ىلاعت هنإم ةيهانتم ريغقلخلا ىلإ هناسحإ تامجوةريثكءتلا معن و : ةيادحلاو

 ىلإ ةيضرآلا ثداوحلاثودحنودنسي قاخارثك أنأ هريسفتو (نودلعيال ساناارثك أنكلو)

 اوأراذاف :ببس نمهلدبال ثداحلانأل وةعلا فر رقت هنأ لجل ةييكو كلا تابسانم ا وةيكلفلا تالاصتالا

 سمشلا لاو>أ ريغتدنع لصح امنإ ؛ ةعبرألا لوصفلاودربلاو رحلا ىف ملاعلا اذه لاو-أ ريخت نأ

 ناويلاوتابنلا لاوحأنأ اودهاش امم « سمشلا ةكرحب ةعبرألا ل وصفلا اوطبر كلفلا عابرأ ىف

 فراخ ناوكلا لاوخأ نينتو تائنلاا تود اوطبز ةعيرأللا لوصُتلا فالتخا بس ةفاع

 اذه ىف ثداوحلا ثودحل ربدملا نأ قالا رثك أ عابط ىلع بلغ قررطلا اذهبف . ةعبرألا لوصفلا

 ةجردلا هذه نم قرت ىحاناسنإ قفو اذا ىلاعت هنإ مث ء بك اوكلا رئاسورهقلاو سمشلا وه ماعلا

 صخشلا كلذف ميكح ميلع رداق رهاق عدبمو دجوم ىلا ةرقتف اهتافصو اهتاوذ ىف نأ

 (نويلعيال سانلا رتك أ نكلو) لاق اذهلف « ةردنلا ةياغ ف نوكي

 ريطلا لك أتف بلصيف رخآلا امأو ارمخهبر قسيف اكدحأ امأ نجسا | ىحاصاي اإل لجو زع هلوق

 «نايتفتست هيف ىذلا صماللا ىضق هسأر نم

 « هاركذ ىذلا لاؤسلا نع باوجلا ىلا داع ةوبنلاو ديحوتا| مأ ررق امل مالسلا هيلع هنأ م

 هل لاق هيلع صق فيك انركذ دقو « فسوب ىلع هايؤرصق امل قاسلا نأ كلذو : رهاظ ىنعملاو

 كابر ةتاالثق ةثالثلا ناضغإللا مآ و « كلاح ىدح .قهندةشعلا: نسح امأ . اكن أزام 00 تسال

 صقاامل : زابخاللاقو « نسأل ب تنك اي ريصتف كلمعىلا كدريف نمئاضقنا دنع كلملا كيلا هجوب



 6 ةيآلا «اهومتيعس ,اوسأ الإ هنود نم نودبعتام» ىلاعت هلوق

 نآو هاون دحأ هزهقنال نأ راهقلا طرش نآل كلذور ؛ ةلاعدش ةاهر (ةسماخلا ةجحلا)

 ناكل انكم ناكول ذإ هتاذل دوجولاٍب جاو هلالا نوكي نأ ىضتةياذهو هاوسام:لكل ًاراهقوهنوك

 لكل ًارهاق ناك امل نابجاو دوجولا ىف لصح ول ذا « ًادحاو نوكي نأ بحيو ارهاقال ًاروهقم

 نأ تح ةؤيعملا' ناك اذاو: ؛ ادحا و ناكو.ةتاذل اي ٍعاو ناك 1ذ] لإ اراهف نورك دل لالا

 ؛اةيلظلاو روثلا نَيعَو لك ]رككلا نيعو كلفلا ريغ اش املاللا نارك نأ يضحي ادهن كاذك داك

 امنأبةفوصوم تسيل ىهو نوقرفتم بابرأ ىهف بك اوكلاب كسمت نم امأف ٠ سفنلاو لقعلا ريغو

 تايثإ ف فاكد-حاولا فرحلا اذهف سوفنلاو لوقعلاو حاورالاو عئابطلاف لوقلا اذك و « ةراهق

 : نالاؤس اهيف قب ةيآلا هذه نم ةطبنتس لا لئالدلا عومي اذهف لاع ماقم هنأو قاطملا ديحوتلا اذه

 . كإذك تسيلو ًابابرأ اهامس مل «لوآلا لاؤسلاإ)

 : ريدقتلاو ضرفلا لبس ىلع جرخ مالكلا ًاضيأو «كلذك اهنأ اهيف مداقتعال : باوجلاو
 . راهقلا دحاولا هللامأ ريخ ىبف ًابابرأ تناكنإ اهنأ ىنعملاو

 ريخ اهنإ لاقي ىتح ىلاعت هللا نيبو مانصالا نيب لضافتلا زوجي له «ىىناثلا لاقتلا 0

 ؟ راهتلا دحاولا هللا مأ

 ىبف ريخلا بج ويام اهنم لصح هنأ انمل ول : ىنعملاو « ضرفلا ليبس ىلع جرخ هنأ : باوجلا

 . راهقلا دحاولا هللا مأ ريخ

 (ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام كؤابآو متن اهومتيمس ءامسأ الإ هنود نم نودبعتام» لاق مث

 (راهقلا دحاولا هلا مأ ريخ نوقرفتم بابرأأ) ةيآلا هذه لبق امف لاق ىلاعت هنأ وهو : لاؤس هيفو
 ءامسأ الإ هنود نم نودبعت ام) ةيآلا كلت بيقع لاق مث . تايمسملا هذه دوجو ىلع لدي كلذو

 . ضقانت امهنيبو لضاحا ريغ ماما نأ لع”لدياذهأو (اهومتع

 :لواألا : نيهجو نم ةنايبزأ . "لضاح ريغدلالاب ىمسملا نأ الإ ةلضاخ ةدوجومتاذلانأ :تارملا

 كلذك ناكاذإو « ةيهلالاتافصب ةفوصوم ريغ ابنأ الإ ةدوجوم تناكنإو مانصألا تاوذ نأ

 ناثوآللا ةديعنأى ورب : ىناثلا « لصاخالاو دوج وم ريغ ةقيضحلا ىف هلالاب ىمسم وه ىدلا ىلا نك

 كلت ةروص ىلع اوعضوو ةريغص راونأ ةكئالملا نأو مظعالا رونلا وه هلالا نأ اودقتعاف ةهيشم

 اوروصت مهناف ةهيشملالوقاذهو « ةيوامسلاراونآلا كلت وه ةقيقحلا ىف مهدوبعمو ناثوآلا هذه راونالا

 نودبعيال مهنأ حصف ةتبلا دوج وم ريغ ليختملا اذهو هنودبعيو شرعلا ىلع ارقتسم ان

 لالالا ردا



 ةيآلا «هللا مأ ريخ نوقرفتم بابرأأ نجسلا ىحاصاي» ىلاعت هلوق ١

 ةدابع نم عنملا ىف ءايبنالا رثك أ ىعس ناك مرجال اهنم رضلاو عفنلا لوص-ح نودقوتيو امتودبعيزو

 ىف انهه عرش ببسلا اذهلف « مالسلا هيلع فسوي نامز ىف نوناقلا اذه ىلع رمآلا ناكف ؛ ناثوآلا

 . ججحلاو لئالدلا نم اعاونأ ركذو مانصألا ةدابعب لوقلا داسف ىلع لديام ركذ

 نأ ةجحلا هذه ريرقتو (راهقلا دحاولا هللا مأ ريخ نوقرفتم بابرأأ) هلوق (ىوالا ةجحلا)

 ناكول) هلو وهو ملاعلا اذه ىف داسفلاو لاخلا بجوت ةحلآلا ةرثك نأ نيب ىلاعت هللا نإ : لوقن نأ

 ىضتقي ًادحاو هلالا ن وكحو , للخلاو داسفلا بجوت ةحلآلا ةرثكف (اندسفل هللا الإ ةملآ امهف

 نوقرفتم بابرأأ) انهه لاق . تايدآلا رئاس ىف ىنعملا اذه ررق الف بيترتلا نس>و ماظنلا لوص>ح

 . راكذالا ليبس ىلع ماهفتسالا هنم دارملاو (راهقلا دحاولا هللا مأ ريخ

 دارأاذإناسنالا ناف ؛ ةرهاقال ةروهقمو ةلماع ال ةلومعم مانصألاهذه نأ «ةيناثلا ةجحلاو ١

 اهتهج نم ةرضمالو ةعفنم لوصح عقوتي الو ءامل ريثأتال ةروهقم ىهف اهيلع ردق اهلاطيإ و اهرسك

 ةدارعنأدارملا ناكف تافآلاو رورشلا عفدو تاريخلا لاصيإ ىلع ردقي رداق راهق لاعف ملاعلا هلإو

 ةرثكلا ىلإ ةراشإ (بابرأأ) هلوةف « راهقلا دحاولا هللا ةدابع مأ ريخ ةليلذلا ةروهقملا ةحلآلا

 ”ادفلار ركشلا قا ةيلخا احرك لاا ةراشأ: نوفا رفتم) هلوقو ا!١ذخنا و ىلاعت  هنوكا هتلباقم ىف لعج

 هلوةف ةروصلا كلت ىلع هلعحجب عناصلاو تحانلا نأ ببسب لصح امبا كلذ لكو « لكشلاو نوللاو

 ايدلا فب ظلا ادت رايت لاك هيل ةلائاقلا قا عج و هرج اع ةرروقم اترك لإ ةراثأ (نوقرعتم)

 . نيرهاظلا نيعوالا نيذه ىلع ةيآلا هذه تلهتشا هانحرش

 ىذلا نم ملعن مل ناث هل ناك ول هنآل ,هتدابع بجوب ًادحاو ىلاعت هنوك نأ «ةثلاثلا ةجحلاوإل

 ىلإ ةراشا هيفو . كاذ مأ اذه دبعن انأ ىف كشلا عقيف ءانع تافآلاو رورشلا عفدو انقزرو انةلخ

 ةراض ةعفان اهنوك لع ةدعاسملا لصحت نأ ريدقتب نال كلذو ناثوألا ةدايعب لوقلا داسف ىلع لديام

 ل كلذ أ منصلا اذه نم لصح انع ررضلا عفدو انعفت نأ ملعنال ذئتيخ ةريثك اهنأ الإ

 اذا امأ كاذ مأ اذهوه ةدابعلل قحتسملا نأىف كشلاعقي ذئتيحو « امهتواعمو امهتكراشمب لصحوأ

 دوبعم الو وه الإ ةدابعلل قحتسيال هنأ ىف نيقبلا لصحو كلا اذه عفترا ادكحاو و رغما ناك

 . ةيآلا هذه نم طتنتسم فطل هجو ًاضيأ اذهف . وهالإ تانئاكلاو تاقولخبلل

 بادأ هلوقيام لع رضتو عفنت مانصالا هذه نأ ىلع دعاسي نأ ريدقتب نأ (ةعبارلا ةجحلا)

 ىلاعت هلألاو  ةصوصخم راث 1 بسحب و ةصوصخم تاقوأ ىف عفنت اهنأف عازنال هنأالإ . تاوسلطلا

 قالطالا بع تانكمملا لك ىف ةردقلاو ةئيشملا ذفانقالطالا ىلع راهق وهفتارودقللا عيمج ىلع رداق

 , ىلوأ هتدابعب لاغتشالا ٍناكف



 ديرك ةيآلا عهللاءأريخ تودردل بابرأ أن جسلا ىحاصاي» ىلاعت هلوق

 مرتو ل 0 ه- 03

 هود «؟:هراهقلادحا ولا هل مريح 8 وقم ا نجسلا ىحاصاي
 98-5 س4

 هذ رو ع سث عوده

 نإ نراطل باي لالالا آو متأ اهومتيمس ءامسأالا هنود نم

 اوذستالا رعأاهتالإ م مكحملا
 نيرص لا,

 انلا َرَثك ١ك كلو مق ل نيدلا كل هايإ ال
 ع

 هر 77

 شط ل

 «:٠4>نوملعيال

 كارشالا مدع نأ نيب . ىلاعت هنا كلذو , ةيآلا هذه نصتب لطاب.ةمامت هفزلأ ىذلا نأ معاو

 لدف مذلا ليبس ىلع هرث ذ اماو , ةمعنلا هذه نوركشيال 1 هللا لضف نم

 لمكتوةجحلا ىوقت ذئنيح , نامبالا ةمعن ىلع ىلاعت هللا ركشي نأ نمؤم لك ىلع بحب هنأ لع اذه

 ىلاعت هللا لضف نم وهف ديحوتلاب كسلا ىلإ ةراشا هانلعج نا (كلذ) هلوق ىضاقلا لاق . ةلالدلا

 : ةوبتلا لإ ةراشا نوكي نأ لمتحو ؛ هلئيستو هفاطلا اصح اما

 نركب نأ تحوف كارغآإلا كرت وه كاذو ؛ قانا رت كمل لإ راسا كل نأ:

 رهاظلل اكرت اذه ناكف ؛ليبستلاو فاطلالاىلإ هفرصي ىضاقلاو « ىلاعت هللا لضف نم كارشالا كرت

 تاروكذملا برقأ ىلإ هفرص.بحي ةراشالا لع لادلا ظفللا .نآل ؛ ديعبف ةودنلا لإ هف رض امأ

 . كارشالا مدع انهه وهو

 و31 نود 01 دحاولا هللا مأ ريخ نوقرفتم بابرأأ نجسلا ى ه-اصاي ل ىلاعت هلوق

 هايإ الإ اودبعت الأ ردأ هلل الإ حلا نإ ناطلس نم اهب هللا لزنأام كؤابآو متنأ اهومتيمس ءامسأ الإ

 (نوملعيال سانلا رثك 7 و مهقلا نيدلا كلذ

 : لئاسم ةبالا ّق

 امل هنأ اضيأ لمتحيو « نجسلا ىف ىحاص ديري (نجسلا ىحاصاي) هلوق (ىلوألا ةلأسملا)

 ابحاص هنوك ىف ةيفاك ةليلقلا ةقفارملا تناك اذإو هيلإ افيضأ ةليلق ةدد نجسلا ىف امهتقفارم تاصح

 . بحل فراعلا نمؤملا مسا هيلع قبب نأب ىلوأ هرمع لوط هبحأو هللا فرع نف

 ةوبنلا تابثا ناكو ىلو آلا ةيآلا ىف ةوبنلا ىعدا امل مالس.لا هيلع هنأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا)

 قاخلا رثك أ ناكاملو ؛تايهلالا ريرقت ىف ةيآلا هذه ىف عرش مرجال تايهلالا تايثإ ىلع ًانبم

 ةيكلفلا حاورألا ةروص ىلع ًامانصأ نوذختي مهنأفف نأشلا امنإو رداقلا ملاعلا هلالادوجوب نيرقم



 ةيآلا «سانلا للعو انيلع هللا لضف نم كلذ » ىلاعت هلوق ١1

- 

 ًارمأن اك بوقعيو قامإو مالسلا هياعميها_با ةجرد نأ اكف اضيأو « هنم كلذدعبتسيمل هدجو هيبأ

 رثأتو متأ هلمدايقنا ناكف « لالجالانيدب هيلا اورظنو هومظعمدلو هنأ رهظاذاف ءايندلا ف اروهششم

 5 لك همالكب مهمولق

 نركي نأ كب لب ىتلاو ىلإ هلق رعد ىلإ ' لاق تيكفرازن .ناك الي( ىااثلا كاوسلا ١
 1 م ةعل رشب اصتخم

 ناك هنأ الإ ؛ هللا دنع نم الوسر ناك هلعل اضيأو « ريغتي مل ىذلا ديحوتلا هدارم لعل :انلق

 . مالسلا هيلع مهاربا ةعيرش ىلع

 ؟ كإذك نيفلكملا لك لاح و (ءىث نم هللاب كرشن نأ انل ناكام) لاق مل ( ثلاثلا لاؤسلا )ل

 هءابآ رهط ىلاعت هنأ دارملا لب « مهيلع كلذ مرح هنأ (انل ناكام) هلوب دارملا سيل : باوجلاو

 (دلو نم ذختي نأ هلل ناكام) هلوق هريظنو « رفكلا نع

 (ءىث نم) هلوق ىف ةدّمافلا ٠١ « عبارلا لاؤسلا إل

 مهنمو ؛ رانلا دبعي نم مهنمو « مانصأألا ديعي نم مهنف « ةريثك كرشلا فانصأ نأ ”تارطأ

 هللاب كرششن نأ انل ناك ام) هلوقف « ةعيبطلاو سفنلاو لقعلا ديعي نم مهنهو « بك اوكلا دبعي م

 هللاالا دجومال هنأ وهو « قحلا نيدلا ىلا داشراو « قرفلاو فئارطلا ءالؤهلك ىلع در (ءىث نم

 ."هللا الا ىزاراالو هللا, آلا قلاخألو

 نأ انل ناك ام) لاق هنأ ىهو . ةلأسم هيفو 4( سانلا ىلعو انيلع هللا لضف نم كلذإل لاق مك
 (ءىشث نم هللاب كرشن

 لدي اذهف : كارشالا مدع نم مدقت ام ىلا ةراشا (كلذ) هلوةف « هللا ل ضفنم كلذ لاق َّ

 ىفو « هنيعب هّقح ىف كلذك رمألا نأ نيب مث . هللا نم نانمبالا لوصحو كارشالا مدع نأ ىلع

 ىلع هللا نوركشيال مهنأ دارملا نوكي نأ بحيو ءنوركششيال سانلا رثك أ نأ نيب مث . سانلا قح
 هللا كفي له : لاقو « رمتعملا نا رشي لع لخد ةنسلا لهأ نم !ًدحاو نأ يح ؛ نامنالا ةمعن

 للا لك هكشل تكف 5 ناو ؛ عامجالا تفلاخ دف ءال تلق ناف . ال مأ نامالا ىلع

 هركشن نأ انيلع بجيف « ةلآلاو لقعلاو ةردقلا اناطعأ ىلاعت هنأ لع هركشنانإ رشب هل لاقف : هل العف

 كلذف هل العف سيل ناميالا نأ عم امبالا ىلع هركشن نأ اماف « ةلآلاو ةردقلا ءاطعإ ىلع

 ىلع هللا زكشن ال انإ :لاقو سرشالا نب ةمامت مهملع لخدف « رشب ىلع مالكلا بعصو .؛ لطاب

 يسال كافر لاش مررعتما لأم يراك كيلوأ )"لاق اهديلع ابركسيب هللا لب' + تانمالا
 .. لهس مالكلا



 ١١ ةيالا عهللاب ناونم دال موق ةلم تك رت ىلإ» ىلاعت هلوق

 ةثالثلا هوجولاف « مكتوب ىف نورخدت امو ؛نولكأت امب مكئبنأو ٠ مالسلا هيلع ىسيع لوق

 نم اقداص ايبن هنوكح ريرقتل رخآلا ةثالثلا هوجولاو . ريبعتلا لع ىف أقئاف هنوك ريرقتل لوآلا

 . ىلاعت هللا دنع

 ؟ ةوبنلل ءاعدا مدقتي مل هنأ عم ةزجعملا ءاعدا ىلع ةيآلا لمح زوحي فيك : لبق ناف

 هلوقؤف اضيأو « هركذ دت ناك هنإ : لاي نأو دبال هنأ لع نكلا كلذركذي مل نإو هنإ :اناق

 . كلذ لع لديام (ىتابآ ةلم تعبتاو) ةلؤق ىو (قر ىتلع امااكلذ)

 امنإو « موجنلاو ةنابكلا ةهج ىلع اكربخأ تسل ىأ (ىنر ىنبلع امم اكلذإل ىلاعت لاق 0

 . هللا يلعب لصح ملعو هللا نم ىجوب امكن ريخأ

 : لئاسم هيفو «نورفاك مث ةرخآلاب مهو هللاب نونمؤيال موق ةلم تكرت ىنإ إل لاق 3

 هنأ موت (هللاب نونمؤيال موق ةلم تكرت ىنإ) هلوق ىف : لوقي نأ لئاقل (ىلوآلا ةلأسملا)

 ضرعتلامدعنع ةرابع كرتلانأ : لوألا : هوجو نم هباوج لوقنف . ةلملا هذه ىف ناك مالسلا هيلع

 مالسلا هيلع هنإ لاقي نأ حصالاوهو : ىتاثلاو . هيف اضئاخ ناكدق نوكي نأ طارق نم سل

 ناميالاو ديحوتلا رهظيال ناككلذ لبق هلعلو . دسافلا مهداةتعاو مهمعز بسح مه ادبع ناك

 كئاوأ ةلم كرت ىرجب ايراج اذه ناكف «؛ تقولا اذه ىف هرهظأ هنإ مث , ةيقتلا ليس ىلع مهنم افوخ

 . رهاظلا بسحب ةرفكلا

 مهصاصتخا نايبل (نورفاك مه ةرحالا مهو) هلوق ىف (مم) ظفل ريركن ( ةيناثلا ةلأسملا)

 اذهررك داعملاراكناىف مهتغلاب» لجألف . أدبملل مهراكنا نم دشأ ناكداعبلل مهراكنا لعلو ؛رفكلاب

 . ديك أتلل ظفالا

 ةرخالاب هو) هلوقو . أدبملا ملع ىلإ ةراشإ (هللاب نونمؤي ال موق ةلم تكرت ىنإ) هلوق نأ ملعاو

 مييلع ءايبناألا ةوعد ةيفيك ىف ركفتو ديجلا نآرقلا ىف لمأت نمو ؛ داعملا ملع ىلا ةراشإ (نورفاكمث

 دنيجاوتلاب نارقإلا ىلا قللا ترص تتكلا .لاولرن لك را لاضإ نقدر ل ملع مالسلا

 ؛« فييع كاذ ءاروام ناو داما وا دل

 : تالاؤس هيفو 4بوقعيو قاحسإو مهاربإ ىتابآ ةل تعبتاو إب ىلاعت لاق 7

 مالكلا اذه ركذ ىف ةدئافلاام (لواآلا لاؤسلا ١)

 نم هنوك هب نرق بيغلا لع وهو ةزجعملاب ىدحتو ةوبنلا ىعدا امل مالسلا هيلع هنأ, : باوجلا

 ةفرح ىعدا ىم ناسنالا ناذ.. هلَسرو.هللا ءانينأ اوناك هيأ .دجو هدجو هابأ نأو ؛ ةودلا تدب لك

 ١6١ م- رن ح «6



 هيلا «هتاقذرت 0 ييتأيال لا هل وق عا

 سانا م نك سانا 0 0 لع هللا لضف. نر ١ 5 قلل ءىث
 ب ه-_-

 0 م " 2
 كك حبي 5 9 دس
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 نكللاو ىلإ( لعأو ادلع هللا لصف مز كلذ ..ىتر يك. ريم متلاب كوزقتا نأ | انل ناك ام ٍتومعِإو

 ( نوركشي ال سانلارثك أ

 نا كلا

 ناب نمانهه دبالف هنع الأساملل باوج سيل ةي5لا هذ مقار وواذملا نأرع عا 4 كلل دلال 1

 : لوألا : ًاهو:-و هيف اوركذ ءايلعااو مالكلا اذه ىلا باوجلا ركذ نع لدع هلجأل ىذا ل

 هترفن دّتشت و هنزح مظع كلذ عم نم هنأ كلش ازا ٠ ل هنأ نلئاقلا 0ر2 ن6 ا

 ءاج اذا ىتح « همالحو هيلعب هعم رثؤياه كلذ لبق مدّقي نأ حالصلا نأ ىأرف « مالكلا اذه عامس نع

 نأ دارأ مالسلاهيلع هلعل : ىتاثلا . ةوادعو ةمهت بس نوكي نأ نع هباوج جرخ كالذ دعب نم اهب

 كيش الو «.ريبعتلا لع هنم !وبلط منال كاذو ءهيف ازواتتعا | + ظعأو ىلعأ ملعلا ىف هتجد نأ نيبي

 عطقلا ليبس ىلع .بويغلا نع رابخالا هنكمال هنأ الل نيبذ  نيمختلاو نظلا ىلع ىنبم ملعلا اذه نأ

 ريبعتلا لع فسانلا لك ىلع اقئاف نوكي نأبف كلذك رمالا ناك اذاو « هنعقاخلا لك :ع عمنيقبلاو

 1 ىلا هيف الصاو رييعتلا ملع ىف اقئاف هنوك ريرقت ةءدقاا كلت كد نم - ناك ل

 اقرا زب املأ كلذلا نيف مونلاىف (هناقزرت مالم < ك1 ةلرر يدل ارك ا تلاقلاو فرغم

 امل مالسلا هيلع هلعل : عيارلا (هليو ا الإ) لاق كلذلو دا ا روصقم سيل

 لاعتشالا ناف. ىلاغت هللادنع نمال وسر هنوك ىلع ل.دامأ باع طار وأف : هلوةالبقو هيف ادقتعا 8 |ملع

 نأ ملع امل مالسلا هيلعدلعل : سماخلاو ءايندلا تامهمب لاختنثالا نم ىلوأ نيدلا تامهم 50

 بجوتس الو . رفكلا ىلع تومبال ىتح مال.سالا ىف هلخدي نأ ىف دبتجا بلصيس لجرلا كلذ
 ماعط اكيتأيال) هلوق : سداسلاو (ةنيب ,نعوح ند ىحو ةناب نع كله نم كاهيلو) ديدشلاباقعلا

 ىأ امكريخأ الإ هناقزرت ماعط اهكيتأيال هنأ : ىننالا و « ةظنقإلا ىلع لوم (هليوأتب اكتأبن الإ هناقزرت

 ةحصلا ديفي وهف ناسنالا هلكا اذا ىأ ؟ هتبقاع نوكي فيو ءوه 5و ؛وه نول ىأو ؛وه ماعط

 « هيلا هلسرأف ًاماعط هل عنص ناسإ لتق دارأ اذا كلملا ناك : لبق ءرخآ هجو هيفو ؛ مقسلا وأ

 ماعط امكيتأيال) هلوق نم دارملاوه اذه ءال مأ ام. هيف نأ تربخأالإ ماعط اهكيتأيال فسوي لاقف

 ىرجم ىرحي وهو « بيغلا نع رابخالا ىعدا هنأ لإ عجار هلصاحو (هليوأتب اكتأبن الإ هناقزت



 ١ ةيآلا «هناقزرت ماعط مكيتأيال لاقد ىلاعت هلوق
 م 3 2ع ٌّظ

 امك كيني ا ليف هينا 55 :انكلإ نقرر مَعَ آكيت 1

 0 0 ايمو هلا ذوي 0 0 أ د مَع

 مت ا يا اسخا ريت هاد ل

 7 انتين) ةلوقا قلب 55 ا 1 لا 0

 . مالا كلذ رخخآ هيلإ لؤي ىذلا وهو هيلإ عجريام ءىثلا ليوأت : باوجلا
 (نيئسحلا نم كارن انإ) هلوق نم دارملاام « نماثلا لاؤسلا)

 عيمجو قالخألا مراكمب ىتأتو ناسحالا رثؤت كارن انا هانعم : لوألا : هوجو نم باوجلا

 نحف أ + نسما كم كلن اولاقف مهنيزح سنؤي و « مهاضرم دوعي ناكهنإ : ليق . ةديملا لاعفالا

 كنا اولاَف ةالصلاو موصلا نم تاعاطلا ىلع ةبظاوملا ديدش ناكهنإ : لبقو « باحصاللاو ءاكرشنا

 رئاس ىفو ءايؤرلا ريبعت ىف هلوقبا ام قثوت هنافأ كازكخ ناك نمو: نيدلا قمأ كبيس نع

 لاق اك طخي مل ربع ىتم نال كلذو « ريبعتلا لع ىف (نينسحملا نم كار انإ) دارملا : ليقو . رومآلا

 (ثيداحالا ليوأت نم ىتسلعو)
 ؟ رييعتلا لع ةقيقحام (عساتلا لاؤسلا إل

 هنأوهف ناهربلا امأو ؛ ةيآلا هذه وهف نآرقلا امأ . هت ىلع نالدي ناهربلاو نآرقلا : باوجلا

 ةعلاطمو : كالفألا ملاع ىلإ دوعصلا اهنكمي ثيحب ةقطانلا سفنلا رهوج قلخ هناحبس هنأ تبث دق

 لغاشتلا اذه لقي مونلا تقو ىفو ندبلا رييدتب اطاغتشا كلذ نماه عناملاو ظ وفحا حوللا

 ةبسانم ةصوصخم ًاراثآ تكرت لاو>ألا نم ةلاح ىلع حورلا تعقو اذاف ةعلاطملا هذه ىلع ىوقتف

 تاكاردالا كلت ىلع ةيلايخلا راثآلا كلتب لدتسي ربعملاف لايخلا ملاع ىلإ .زاحورلا كاردالا كلذل

 ىنلا نع ىور هل ةدك وم ةعيرشلاو ؛ ةيلقعلا بتكلا ىف روك ذم هليصفتو « لمج مالك اذهف ةيلقعلا

 ناطيشلانمثدخت ايؤرو . هسفن لجرلا هب ثدحيام ايؤر : ةثالث ايؤرلا »لاق هنأ سو هيلع هللا لص

 ايؤر» مالسلا هيلع لاقو ةيلقعلا مولعلا ىف حيفص مسقت اذهو «ةمح ةقداصلا ايؤرلا ىه ىتلاايؤرو

 «ةوبنلا نم أرج نيعبرأو ة هت نم ءازدج حاصلا لجرلا

 ىنملع امم كلذ امكيتأي نأ لبق هليوأتب مكتأبن الإ هناقزرت ماعط امكيتأي ال لاقل لجو زع هلوق

 ق#إو مهاربإ ىقابآ ةلم تعبتاو نورفاكمث ةرخآلاب مهو هللاب نونمؤيال موق ةلم تكرت ىبإ فر



 ةباآلا « | .شاارطما قارأ ّق اههدحأ 0 لا هو ١4

 : كلبلل نيدبع اناكامبنأ رع 5 ىلا ان ا وسلا“

 (كبردنعىةركذا) هلوقلو هالومىأ (ارمخ هبرقسيف) هلوقل : با وجلا

 يا قماش لالا قلل ككاذلع كح اضاههدحأ نافع لا ثلاث ! لاوساا) 7

 هن كيلا ار شل محب الأ ىأ ور يهد ين اليستح وح لسان اهينمدخاو كك انور :«باوتطتاَو

 : ارا ةسأرر قوق لكح

 ؟ مانملا ةيؤر تعقو فيك 4« عبارلا لاؤسلار)

 :[ نال وف هةفء عت[ وطلا

 لاقف مالحالا ربعأ ىنإ هلهأل لاق نجسلا لخد امل مالسلا هيلع فسوينأ «لوالا لوقلا)

 ًائيش ايأر انوكي نأ ريغ نم هالأسف هل اهعرتخت ايؤرب قاربعلا دبعلا اذه ربتخنلف له « نييتفلا هلأ

 هايلاند كاك (هإزوءائيشايأ را اناكام ةوعتتتمأ نرآ#لاق

 مالسلا هيلع فسوي ايتأف ايؤر نجسلا الخد نيح ايأر دق اناكدهاجم لاق ىناثلا لوقلاو)

 ناصغأ ة”الثاهيف ةنس>ةبنع لصأب اذاف ناتسب ىف ىنأك تيأر نإ ملاعلا اممأ قاسلا لاف . اهنع هالأسف

 كذو ذي رهن كلل تعط هفااتارطعف عدت كلملا نن 5 نااكو اهتينكت بنعقم دنقانع ةثالثإ املع

 اهيف لالس ثالث ىسأر قوف نأأك تيأر ىنإ ماعطلا بحاص لاقو 1 م د قاازأ قإ) هلوت
 لح قاد هلا لاف زر لافت اهل وق"كلذ هنق نبت بطلا عابس اذإو ةمعطأو ناولأو زبخ

 (هنم 0 ا ازيخ هك قوف

 ءأ قارأ ىنإ) هلوق نم دارملا نأ مالسلا هيلع فسوي فرع فيك ( سماخلا لاؤسلاإ)
 ؟ مانملا ايّؤر (أرمخ

 هلوق ركذ نع هينغي (رصعأ) هلوق ركذ ناك مونا دصقي مل ول هنأ : لولا : هوجول : باوجلا

 (هليوأتب انكين) هلوق هيلع لد : ىناثلاو (ىارأ)

 ؟ رذلا رصع لقعي فيك (سداسلا لاؤسلا)

 015 قدر "تكلا كار ل قا دا كي زك نأ! اهذحأ 213 أ ثا هقا» تاو

 قدما ةيضكفا داكن ام مسأب لا نا قالا نأ": ىلثلا . فاضملا فذخ ارمخ هويطع

 نامع لهأ : ملاص وبأ لاق : تلاثلاو . ًاريصع خبطي وهو اسبد خبطي نالف نولوةي سبتلي مو

 نآرقلا لزن .: كاحضلا لاق اهب اوةطنف كم لهأ ىلإ ةظفللا هذه تمقوف رخلاب بنعلا نومسي

 . برعلا عيمج 5



 ودوم

 ١ ةيالاعذأ. 3 نجلا هعم لخد ود ,ملاعت 5

 ]وت اهانإ محلا مانلإ و هجولاأ 220 و ربد نم ص يم هلا ده هلع 7 تكاد ها لا ف

 عطقلا غلب تغلب تا,الا نم رخأ عاونأ كانهتءرهظ هأ انركذو (ميظعنك دك نإ نتن ديلا ىو هنإ)

 . ةحيضفلا ءافخإ ى:ًايعس اهنع.!'وتكس ءوقلا نكلو

 مالكلا ا.ذهرهاظو ( 2 هننجسيل ) هلر 3 عم 2 ١ اذه هلع افو لعف (مهلادب) ) هلوق 4« ةثلاثلا ةلأسملا)

 ع زوال لعفلاىلا لعمل / ]| ذا ِإ نأ لع 5 أ نس وحنلا نأ ل رخا لعفمىلا لعفلا داتسإ ىضتعي

 اذه ميقأ هنأالإ . هنجس مهل ادب مث مالكلار دنت : اولاق !ذ» دنعف « ةتبلادفي ل برض حرخ تق اذاف

 ك١ نحال سلو زوال ءهدع ريخم لعفلا لعج ناب دهشل قوذلا : لوقو 04 مسالا كلذ ماهم لعفلا

 ديز : كلوشك ارب نوكي دت مسالا : لون انآل ءزوجال هنع اربخ ربخلا لع اربخ لعفلا لوقي

 : ماقملا اذه ىف لوقن لب « هنع اخ هنوك ىقانيال ًاربخ ءىثلا نوك نأ انملعف ربخو مسا مئاقف مئاق

 . هتع اريخج راض لعفلاذ ترض وه لف زب هنعمل: لعف تره: الق اذإ 1 اه كاك

 ' 4 هب ل هعب : را نوكي أ مزأي ردقتلا انه ىلعف َ لوتانف ا هه 0 ةعصلا هذه وه هنع رخل - اولاق ناف
 تبث دف العف ناكنأ لعف هنأب هنع ربخلا لوقت لب : لادارو بذك كلذو لعفال مسا لعف هنأب هنع

 هنأ مولعمو لعف أب مسالا نع ان ربخأ |:1 : دانعم ناك امها ناكناو هنع رابخالا مصي لعفلا نأ

 ..تالوةعملا نبك قادها :ركذ ةقيتع فاس انأ] اذه ' قو« لغات

 «( ةئم ريصقلا ىلع عمي دود خخ ريغ ناهزلا لم تؤو ني 2 ةغلا| لهأ لاق م( ةئااثلا ةلأسملا

 : ليق مث « ةشحافلانم ةنيدملا ىف عامش امو . ةلاة!.١ عاطةناىلا ديري : سابع نبا لاقو « ليوطلا ىلعو

 رع ىلا تفسو» سيح : : ناملس لئاقم لاكو اء نيبف جوس لي 2 ليقو؛ نيم ٠ سمخ انهه نيملا

 هلوقل ةليوط ةدم ًاسوبح قب هنأ مولعملاردقلا امنا و , ةدولعم ريغ ريداقملا هذه نأ حيحصلاو « ةنس

 (ةمأ دعب داو ىلاعت

 هوسح هسدحأ ودا 1 :ردعت ١و 2 فو, ع انههفام ٠ ا ئجسلاهعم لخدور) ىلاعت هلوقامأ

 رصمب ربك آلا كلبلا اناك نامالغامه : لبق هيلع (ناتف نعمسلا دعم لخدو) هلوت ةلالدإكلذ فذحو

 نطو ةمسن نأ ديرب هماعط بحءاص نأ هلا مفر هبارش بداص هلا , هماءط بحاص اههدحأ

 : تالاؤس ةيآلا ىف قب امهبح صأف هيلع هدعاسي رخآلا نأ

 ؟ريبعتلاب ملاع مالساا هيلع ءنأ افرع .فيك (لوآلا لاؤسلا)

 , ايؤرلا هذه مانملا ىف انيأر انإ اركذف !ههمغو امب:زح نع الأس مالسلا هيلع هلعل : باوجلاو

 , كلذدلا تاسست (قزلا وها ا هر ال2



 ةيآلا «تايآلا اوأرام دعب نم مهل ادب م د ىلاعت هل 9 0

 را هب هس لس لس 31 زور 7

 هعم ل+>دو 05د نيح ىد ا تابآلا اورام د 1 نم م مهاد مث

 2 ب

 لأ نار ىف ل رصعأ فار نادل نايف ا
 هر

 رز تا ل

 «؟>» َنينسحلا َمَكاَر نإ هلبوأتب انين هنم ريطلا لك أت ازبخ ىم 0

 ناحجرلا لصحل ةيحوجرملا لاح عقو ولف « نا>جر عوقولا نآل عوتولا عنتم 58 احوجرم راص

 نأ اذهب تبثف ؛ لاح وهو ني ضيقتنلا نيب عمبا لوصح ىضتقي وهو « ةيحوجرملا لوص> لاح
 وهو ء رخآ هجو نم مالكلا اذه ريرقت نكمي و . ىلاعت هللا نمالإ سيل حييبقلا نع دبعلا فارصنا

 عافتنالا وهو . ةيصعملا كلت ىف ةبغرملا بابسألا عيمج مالسا| هيلع فسوي قح ىف لصحدق ناكهنأ

 ىمو ؛ ةرفنملا بايسألا عيمج امنع ضارعالاف لصحو موعطملاو حوكنملا عتعلاو هاجلاو لاملاب

 هناحبس هللا نم بلطف . كرتلاف ىعاودلا تفعضو لعفلا ف ىعاودلا تيوقدّمف ؛كلذك رمألا ناك

 اذه لصحب ملول ذإ . ةيصعملا ىعاودل ةيفاناا ةضراعملا ىعاودلا نم اعاونأ هبلق ىف ثدحي نأ ىلاعتو

 وهو لعفلا عوقو بجوي كلذو  هضراعي امع اناع ةعمللف عوقولل مجرملا لصحل ضراعملا

 (نيلهاجلا نم نك أو نويلإ ب صأ) هلوقب دارملا

 لاق نان نجلة لج داو نيح ىح هتنجتسلا تايآلا اوأرام دعب: نم مهلا دب مث) ىلاعت هلوق

 اني ه0 راطلا لكأت اررخ ىنأر قود لأ ىارأ نإ نخآلا لاقو.ارمخ رضعأ ىارأ ىقإ اههدحأ

 ( نينسحلا نم كارنانإ هليوأتب
 : لئاطم ةيآلا قو

 مرج الف مالسلا هيلع فسوي ةحاس ةءارب هل رهظ امل ةأرملا جوز نأ ملعا (ىلوآلا ةلأسملا))

 ىلع اهتقفاوه ىلع مالسلا هيلع فس وي لمحت ىتحليحلا عيمجي كلذ دعب ةأرملاتلاتحاف ء هل ضرعتي مل

 اذه نإ : اهجوزل تلاقو رخآ قيرط ىف:تلاتحا هنم تسيأ انلف ءابلا فسوي ثفتلي ملف ءاهدأرم

 اماف ء ىرذعراهظإ ىلعردقأال انأو ء هسفن نع هتدوار ىنإ : مل ل2 سانل) ىف يحض ا ريعلا دنعلا

 حلصأألا نأ زيزعلابلق ىف عقو كلذ دنعف « ىنتسيح اك هسيحت نأ امإو رذتعاو جرخأف ىل نذأت نأ

 هلق نم داوملا دود اذهفا'«ةحدضصقلا لقتب وحاو فواد ا اذهرك ذأ [ننانلا ةنسلأ نع طقس ىح هسيح

 هيلعناك امع ىأرلا ريغت نع ةرابع ءادبلا نال (نيحىت> هنئجسيل تايآآلا اوأرام دعب نم مهاد م



 اا ةرالا « نمد ع يس الارز لايتتلولا

 عاونأ مالس هيلع كيمو قدس: عمتتجا كلذ دنعف زامل فرار

 مزع 1 6 نسل :أ ؟ قاثلآو . نسحلاةءاغف كاك ال زنأ :اهدحلا# ةسوسولا

 لكو هيلع نعمتجا ةوسنلا نأ : ثلاثلاو . ام.ولطم لع اهدعاسي نأ ريدقتب فسويل لكلا لّدت نأ

 هيلع 1 عب 1 ديدشب أب 0 ءاسنلا كم ركمو ءرخ .أ1 قي رطب هفولو هيغرت تناك نونم ةدحاو

 تاهج عيمج فسوب ق> ىف عمتجاف . رك الهإو هلتق ىلع اهمادقإ و اهرش نم افئاخ تناك مالسلا

 هذه رثؤت نأ مالسلا هياع فاخت ؛ اهتفلاخم ىلع فيوختلا تاهج عيمجو !متقفاوم ىلع بيغرتلا

 . هيف ةريثكلا ةيوقلا بابسالا

 ىلا أجتلا اذهدنعف ؛ ةيوقلا ةمصعلا هذهلودصحب قتال ةيناسنالا ةقاطلاو ةيرشبلا ةوقلا نأ لعاو

 , ردصملا ىلع حعتفلاب (نجسلا) ”ىرقو (هيلا ىتنوعدي ام ىلإ كحلأ نيكنلا تر)لاقو ىلاغت سا

 : نالاؤس هيفو

 : لاق فيكف « ةيبولطملا ةياغفف هيلا هنوعدامو « ةيهوركملا ةياغىف نجسلا «لوالا لاؤسلا)

 . ةذللا: الملا: كلحلا دعا

 ةرخآلإىف باقعلاو ايندلا ىف مذلا ىهو : ةميظعامال 1 بقعتست تناك ةذللا كلت نأ : باوجلاو

 باوثلاو ايندلاف حدملاىهو  ةميظع تاداعس بقعتسي ناك. نجسلا رايتخا وهو ةرركلملا كلذ

 (هيلإ ىتوعدي امم َكإ بحأ نجسلا) لاق ببسلا اذهلف « ةرخآلا ىف مئادلا

 نجسلا بحب نأ زوجي فيكحف . ةيصعم انزلا نأ يك ةيصعم هل مهسبح نأ (ىتناثلا لاؤسلا إل

 . ةيصعم هنأ عم

 اذهف « نجسلاو انزلا ىنعأ نيرمأللا دحأ مازتلا نم دبال ناك اذا هنأ مالكلا ريدقت : باوجلاو

 ؛لمختلا 0 امهفخأفرش امهنم دحاو لكن يئيش دحأ مازتلا بجو ىّتم هنأل ؛ ىلوأ

 نيلإ لمأ نييلإ بصأ (نيلهاجلا نم نك أو نهلإ بصأ نهديك ىنع فرصت الإو إل لاق 2

 فرصنيال ناسنالا نأ ىلع ةيآلا هذب انباحأ جتحاو ؛لام اذا ًاوبص وبصي وهللا ىلاابص : لاقي

 نع هفرصي مل نإ ىلاعت هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه نآل : اولاق اهنع ىلاعت هللا هفرص اذإ الإ ةيصعملا نع

 نآأل « لعفلاعنتما ايوتسا نإ كرتلاو لعفلاىلإ ىعادلاو ةردقلا نأ :ةزنرقتاو ةيف عقو حيبقلا كلذ

 نيب عنج نيفرطلا ءاوتسا لاح املوص>و رخآلا فرطلل ةيحوجرمو نيفرطلادحال ناحجر لعفلا

 الإو . دبعلا نم سيل ناحجرلا كلذف نيفرطلا دحأ ىف ناحجرلا لصح نإو ؛ لاحت وهو 00
 ىتم هناثل اح وم هلعجا نع ةرابغ فرصلاف.ىلابتعت هلا نم اوه.لب :اةياهئلازيغ لإ بتارلت



 ةيآلا ٠ هيلا وعدل اعلا بح نجسلابرلاق .ىلاعت هلوق 202

 نت رش لسه سا سال

 نهديك ىنع فرصت 1 هل 1 1 ع َّك 0 قجسلا ب 0 ر لاق

 نه رثاسهس_مثوهل 0 سس أ ع 1 ا ّ

 لهذا هنغ انف ريطف هدرا ب باجتساو.«29: نيله نا

 تنل ا

 ممر عيمسلا وم هن

 ةرظنبا ننال ق>أ مؤللاب:نهنأ تركذ كلذ دنْعف (نهيديأ نعطقو هنربك أ هنيأر انلف) نتءمخ اهلع

 . اهدنع هثكم لاط هنأ عم اهلا: امم مظعأ نهقحل ةدحاو

 ؟ ارضاح ناكم السلا هيلع تفسوي نأ عم (نكلذف) تلاق لف : ليق ناف

 انكي فعيور ىلإ نكد هءيطن تواشأ" قرانا انبا:لاق لاواللا,: هاوكجنو ا نم هنع تاوجلاو

 ل ا ا ا حارا ف داك كل ايار كيما موانئ. ”ةريطللاب ل فرامل
 هرومتعأر ىذلا اذه: تلاقاةنعفذلا كلت ف:نعقو وهنا رايلف“ قاغتكلا اهدنع تقشعام] نلقي نك

 تلصح ولو هروصت قح هنروصتت ل _.ركنأ : ىنعي هيف ىتتمل ىذلا ىناعنكلا دبعلا كلذ وه

 هللا نق نك رت هتروص نككايخ َْق

 تلاقف لاحلا ةقيقح نع تفشك هل اهتبح ةدشف ةوسنلا دنع اهرذع ترهظأ امل امنأ ملعاو

 ) مصعتساف هسفؤن نع هتدوار دقأو)

 (مصعتساف) لاق هنأ ىدسلا نعو « ةمهتلا كلتنع ًائيرب ناك مالسلا هيلع هنأب حيرصتاذه نأ لءاو

 : باتكلانصنب ةلطمايلا ةدسافلا ةدايزلا هذه قاحلإ لع هلمحن ىذلا امو .ليوارسلا لح دعب

 مالسلاهيلع فسوينأ دارملاو 4 نيرغاصلان م انوكيلو ننجسيل هرمآ اه لعفي ملنئلو9 لاق مث

 مظع ريثأت هل راغصلاب دعوتلا نأ مولعمو : راغصلا ىفو نجسلا ىف عقوي اهدارم ىلع اهقفاوي مل نإ

 ةزمح ناك (انوكيلو) هلوقو « مالسلا هيلع فسوب لثم رطخلا مظع سفنلا عيفر ناك نم قح ىف

 : ملعأ هللاو (ًاعفسنل) هلوةكلذكو « فلألاب (انوكيل و) لع نافقي قاسكلاو

 بصأ نهديك ىنع فرصت الإو هيلا ىتوعدي ام ىلإ بحأ نجسلا بر لاقل ىلاعت هلوق

 م لعلا عيمسلا وه هنإ نهديك هنع فرصف هبر هل باجتساف 5200 0

 ةوسسذلارئاسو (نيرغاصلا نم انوكيلو ننجسيل هرمآ ام لعفي ملنئلو) تلاق امل ةأرملا نأ 37

 اهرمأ ةفلاخىف كل ةحلصمال نلقو مالسلا هيلع فسوي ىلع نعمتجا نبأ رهاظلاف ديدهتلا اذه نعم



 2 يدم ميسع هم

 ١١ه بالا «هيف ىتتمل ىذلا ن ركلذف تلاقو» ىلاغت هلوق

 ماض . ضارخا و اخاا 8 عع را يرو تجارصا (6 عرض

 نتلو مصيبتنا لاب 0 ١ نع ىّلتل ىذلا كَم كَ

 0 تا

 ع سص 76 سرضر ٠ سل 0 3 ها هه

 5١ نيرغاصلا نم اًنوكسيلَو ناسي هرم ام

 دال .اناش ال ارسل لضفأ كلملا نأب نولئاقلا 4( ةسماخلا ةلأسملاإ)

 هجارخإ نوكي نأ بجوف . مالسلا هيلع فسوي مظعت ضرعم ىف مالكلا اذه تركذ امنإ نمنأ

 ناكول كلذك مالا نوكيامنإو « هتبترم ءالعإو هنأش يظعتل اببس ةيكلملا ىف هلاخدإو ةيرشبلا نم

 نلانسحلا ىفهلاح لاك نايب دوصقملا نوكي نأ امإ ولخيال : لوقن مث . رشبلا نم الاح ىلعأ كلملا

 لوألا: نيهجولرطاب لوالاو « نطانلا قا+اوه ئدلا ىبالا] ق هلا لاي وأ ءرهاظلا للك“

 ؛ ةرهاظلا ةقلخلاببسبال ةنطابلا قالخالا ببسب اميرك نوكي امنإو ء اميرك هنوكب هوفصو مهنأ
 ةويشلانعأدعب هنوك ءامأ :.ةتلادكت اللا[ هو وهيكل ناقل دحر نات ورع معن انأ : ىناثلاو

 هيف حورلاو . باقلا قرغتسم ىلاعت هللا ةيدوبع ىلا اهجوتم ةينامسجلا تاذالا نع اضرعم بضغلاو

 . اللا نيبو لماكلا ناسنالا نيب هيف كرتشم رمأ وهف
 ليبس ىلع هيف ةءاشملا تلصح ىذلا رمآلا ىف كلملاب ناسنالا هببشت : لوقنف اذه تبث اذاو

 مالسلا هيلع فسوب هيبشت نأ تبئف ؛ ةتبلا هيف ةهباشملا لصحت مل ايف كلملاب ههيبشت نم ىلوأ ةقيقحلا

 سمألا ناك ىتم هنأ تبثو  ةرهاظلا ةروصلا ىف ال , نطابلا قلخلا ف عقوامتا . ةيآلا هذه ىف كلملاب

 لضفأ كلملا نأ تبثف « لئاضفلا هذه ىف ناسنالا نم الاح ىلعأ كلملا نوكي نأ بجو كلذك

 . ملعأ هللاو رشبلا نم

 منهو (ارشب اذهام) هلوق درو اهبو سيل لمعوام» لامعازاجحلا لهأ ةغل ( ةسدا.لا ةلأسملا))

 اذهام) ٠ 0 دوعسم نبا ةءارقىهو(رشب اذهام) أرق . ميم ىب ةغل ىلع أرقنمو (مهتاهمأنهام) هلوق

 لصاح ]1 21 انهاع لوقت تي تامل هن سيل لس

 اهتةفاومل ىلوآلا ىه ةربتعملا ةءارقلاو . اركب مأ ًارشب كل اذه : لوقتو . ىرتشم اذه ىنعمب ًارشب

 . كلبلل رشبلا ةلباقملو « فحضملا

 لعفي مل نئلو مدحتساف هسفن نع هتدوار دقلو هيف ىننتمل ىذلا نكلذف تلاق إل ىلاعت هلوق

 («نيرغاصلا نم انوكيلو ننجسيل هرمآ ام

 كلذ مظع . نيبم لالض ىف اهارنل انإ ابح اهفغش دق زيزعلا ةأرما ىف نلق امل ةوسسنلا نأ معا

 /١« قش وابو



 ةياآلا مك كلم الإ اذه نإ ارشب دما لااا / ١

 ىلع ةيآلا لمح نأ ىدنعو « نومولق ىف هنم ا بعرلا عقوو ؛ هنمظعو هنر ,ك أ مرج الف ةلاحلا

 : او هجولا اذه

 ىتتمل ىذلا نكلذف) اهلوق ليوأتلا اذه ىلع قيطني فيكف كاذك مالا ناك اذاف : ليق ناف

 ؟ ةمملا طارفاو قشعلا ةوقىف اهل ًارذع ةلاخلا هذه ريصت فيك و (هيف

 ةيكلملا ةريسلاهذهو بيجعلا قلخلا اذه عم نهلتلاق اهن أكف عوبتم عونمملا نأ ررقت دق : اناق

 ايلف هلا كر را] نع نلا كيوت كلل برش و انردسعلا تل ةتجلور اهي فل اة رهلفملا ةزهاظلا

 ملعأ هللاو نسحأ ةيآلا نارك ل يلا الك افلا وا قر الا زوا# هرسلل ارو ادخل قا فحق و يالا

 ىعمسالا ةياور ىهو نيشلادعب فلاألا تايثاب (هلل اشاحناقو) ورمعوبأ أرق «ةئلاثلا ةلأسملا)
 فيفختا فلآلا فذحم نوقابلاو ؛ ديعبتلاو ةيحنتلا ىهو ةاشاحما نم امال لصالا ىهو عفان نع

 دز ل ب انهم ىدللاو ؛ هيوتتلا ىقم دقي اهلك ءا شا و ) .تحاصالل اعانتا 021501 لع اه اود ةزثكو

 بجعتلاف (ءوسنم هيلع انيلعام هلل شاح) هلوق امأو . هلثم ليمج قاخ ىلع ردق ثيحزجعملا نم ىلاعت

 . هلثم فيفع قلخ ىلع هتردق نم

 : ناهجو هيف (ميرك كلم الإ اذه نإ ارشب اذهام) هلوق (ةعبارلا ةلأسملا)

 زكررلاعت هنال : اولاق هل ميظعلانسحلا تايثا هنم دوصقملا نأ روهشملا وهو «لوالا هجولاإل

 ىلاعت لاق كلذلو . ناطيشلا نم حبقأ ىحال نأ ايف زكر اك« كلملانم نسحأ ىحال نأ عابطلا ىف

 ءايشاألا حبقأ نأ عابطلاىف ررقت هنأ انركذ امل كلذو (نيطايششلا سؤر هناك اهعلط) ماهج ةفص ىف

 ةغلامملا ةوسنلا تدارأ املف «كلملا وه ءايحألا نسحأ نأ عابطلا ىف ررقت انهه اذكف ناطيشلا وه

 . كلملاب هنييش مرجال نسحلاب مالسلا هيلع فسؤوي فصو ىف

 نع نورهطم ةكئالملا نأ روهجا دنع روهشملا نأ ىدنع برقآلا وهو «قاثلا هجولاوإل

 مهبارشو ىلاعت هللا ديحوت مهماعطف لايخلاو مهولا عزاونو . بضغلا بذاوجو « ةوهشلا ثعاوب

 هيلع نيأرو ةتبلا نييلا فتلي مل مالسلا هيلع فسوي نيأر امل ةوسنلا نإ مث . ىلاعت هللا ىلع ءانثلا

 اا لو قوتنا ل نا هلق ان ارام ان) نآق ةقاهطلا اني واءاةلاسرلا:ةنيهوةوبللا ةبيه

 قرت دقو « رشبلا ىف ةزورغملا تافصلا عيمج نع رهطت دق اذهف « ةيناسنالا نم ةفص الو ؛ ةيرشبلا

 كلل ىف لعدو.ةناسالا داع

 دق ٍباوجلاف ؟ ةوسنلا دنع ةأرملا كلت رذع دهمتي فيكف مترك ذام دارملا ناك ناف :اولاق ناف

 . ملعأ هللاو . : قيس



 ١ 1/ ةياالا «نممدي أ نعطقو هنربك أ هنيأراسلف» ىلاعت ه6

 تذختاف اهرذعءادبإتدارأ ةطرفملاةبحلا كلت ىلع اهنملي نهنأ تعمس امل اهنأ (ةيناثلا ةلآسملا)

 ”اكتملا : لوألا : هوجو هريسفت ىفو ؛ اكتم _.رحل تدتعأو نهرءاكأ نم ةعامج تعدو ةدئام

 عطل هتوعذن نق نأ هنف الضاألا ىتتعلا لاق . ماعطلا وه اكتمل نأ ,ىاثلا هيلع اح ىذا ىلا

 وهو اهترتأ ء اكتم: فللاثلاو 65 راغتشالا لع "اكتم ماعطلا ئمست ةداسو هل تددعأ دقف كدنع

 كلذ ىف ةبك افلا عاونأ نمدخع تعضوو اهنأ ىلع لوم هنكلو كلذ ديبع وبأ ركنأو بهو لوق

 جاتحا كلذك ناك ىتم ماعطلا نآل : نيكسلاب عطقي نأ ىلإ جاتحي امان : مارال ورلعا

 تدعأو ةوسنلا كتل وأ تعد اهنأ كلذ لصاح : لوقت مث . عطقلا دنع هيلع اكتي نأ ىلإ ناسنالا

 عطق لجل وأةبك افلا لكأ لجأ ىأ ًانيكس نهنم ةدحاو لك تتآآو اضعف افلح نينم هدا شل

 ىلع ردقام مالسلا هيلع هنأو نييلع ربعيو نهيلإ جرخب نأب مالسلا هيلع فسوي ترمأ اهنإ مث محلا

 : لئابسم انههو:(نيءادنأ نكطقو هنريك أ هنأز انلفز ابنم اف وحان

 . نض-حىنعمب (نربك أ) ىناثلاو . هنمظعأ : لوآلا : نالوق (هنربكأ) ىف «ىلوآلا ةلأسملا)

 ابنا زيكلا ىف :تلخاد هتقلقحو « كضاخاذإ ةأرملا تريك لاقي تكسلت ءاطاو ئرفر ذل ل

 اميرف تعرفو تفاغاذإ ةأرملا نأوهو ء رخآ هجوهيفو ربكلادحىلإ رغصلا دح نمجرخت ضيحلاب

 (نويديأن عطقف)هلوقو هانركذ اههيفببسلاف ضيحلاب رابك الا ريسفت مصاف .تضاخاهدإو تطقسأ

 عطقتامنأ نظت تناكف تشهد امل اهنأةناتكلا هذه نسح ىف ببسلاو ٠ نهتزيحو نبتشهد نعةناتك

 اهديدح نم اهءاصن زيمتال ثيحب تراص تشهد امل اهنإ :لاقيوأ . اهسفن دي عطقت تاكو ةبك افلا

 . ابنك ىف ةحارجلا لصح ناكف ابفكب نيكسلا كلذ نم داحلا باحلا ذخأت تناكذ

 لماكلا نسحلاو قئافلا لاما بسحب هنريك أ امنا نهنأ ىلع نورثك الا قفتا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 نك اًوكلا راس لع ردبلا ةلل ازمقلا لضفكن سلاو لضفلا ىف. لسانلا لع تساوت لفف نك: لق

 تاقف ءامسلا ىلا ىب جرع ةليل مالسلا هيلع فسوب تررم» لاق ملسو هيلع هللا لص ىنأا نعو

 ةليلر مقلاك: لاق ؟ هتيأر فيك هللا لوسراي ليقف فسوي اذه لاف ؟ اذه نم مالسلا هيلع ليربجل

 سمشلار ون ىري اك ناردجلا ىلع هبج وول الت ىري رمهمةقزأ ىف راس اذإ فسوي ناك: ليقو «ردبلا
 ىدنعو هيلع اوقفتا ىذلا وهلوقلا اذهو , هبر هقلخ موي مدآ هبشي نأك : ليقو « اهيلع ءامسلا نم

 راث آو. ةلاسرلا امسو ةوبنلا رون هيلع ن مار نمتالا ردا انعإ نتااره ا

 موعطملا ىلإ تافتلالا مدع ىهو ةيكلملا ةئيهو ؛ ةوبنلا ةيابم هنم ندهاشو « ماشتحالاو عوضخلا

 كلت نم ناجعتف ةئيلاو بيلا كاتب ًانورقم ميظعلا لامجلا ناكو ؛ نهب دادتعالا مدعو ؛ حوكدملاو



 ةيآلا «نملإ كلتارأ نهركمي ترو الفور ىلاعت هلوق 1

 216 هلرماو .ةنابش ةأرظا ا 1 كلا قاس ةأرعأ“ 17 ىلكلا لاق ةيناثلا ا لأ ملال

 دلبلاف تعاش ةعقاولا كلن ن أهبشالاو . بجاحلا ةأرماو لتاقمدازو ؛ هباود 0 ل

 ىتنفلا (هسفن نع اهاتف دوارت) ةمواعملا ةأرملا هذه ىه زيزعلا ةأرماو . ءاسنلا اهب ثدحتو ترهتشاو

 :ناتلاسم هيفو (ًادح اهفخشدق) ةباشلا'ةنزاجلا ةاتفلاو باشلا تدخلا

 اهل لاقي بلقلاب ةطيحم ةدلج فاغشلا نأ : لواألا :هوجو هيف فاغشلا نأ «ىلو الا ةلأسملا)

 اه در لرش دكا تضأ ىإ ذك لوقت 7 ةفاحش تبضأ اذإ انالف 5 لاك تلقا فلغ

 (فاكعلا هطاشإا زك املعت طاحأ هس نأ: ىاثلاو + اكتلقلا كثاضأ ىحانإملا ثلا: ل21 ىأا اس

 0 1 اا راس هع افاتشا نأ رع ايناق سلا كلذ ةلماخإ "ىتمو“ كلقلاب

 باقلا ةبح ئاغشلا : جاجزلا لاق : ثلاثلاو . هايإ الإ اهلابب رطخي الو هاوس لقعت الف ةبحملا هذه

 كلا 2 كب اني ل انف ادرس ىلا هك لسعر ها مار" كلفلا

 0 قضعلاو كيدقلا

 هفعش لاقي : تيكسلا نبا لاق . نيعلاب (اهفعش) نيعباتلاو ةباحصلا نم ةءامج أرق 4 ة يناثلا ةلأسملا

 اكتفت و . فارخ 1دح لأ مالا هنم غلب اذا ريعبلا ءانملا فعشو ؛ قارتحالا ا غلب اذا 0

 اذاريعبلا نأ اك. اهدحي ةذإ عم بلقلا بحلا قارحإ نيعلاب فعشلا : لاقف ىنعملا اذه نع ةديبعوبأ

 « لابجلا سور فعشلا : ىرابنآلا نبا لاقو . هيلا حورتسي مث كلذ لثم هنم غلبي نارطقلاب ”ىن

 . هبلق نم عضاوملا ىلعأ ىلا هبح عفت را اذا نالفب فعش ىنعمو

 « زييعلا ىلع بصن (اهب>) هلوق (ةشلاثلا رك

 هك دانا اي كي دمر و را نع لدلض قرى «نيبم لالض يف اهارنل انإ 9 لاق 0

 (نيبم لال انابأ نإ)
 : لئاسم ةيآلا ىفو (امكتم نمل تدتعأو نهللإ تاسرأ نهركمي تعمس اسلف ) ىلاعت لاق 5

 نهلوق ىمس امناو نملوق تعمس اهنأ(نهركمب تعمس ايلف) هلوق نم دارملا (ىلوألا ةلأسملا)

 مالسلا هيلع فسوي ةيؤرل ءاعدتسا مالكلا كلذ تركذ امنإ ةوسنلا نأ : لوألا : هوجول ًاركم

 ' سد اهردع دهمجلا نرالع تفسر تضع كلذ نلق اذا نبنأ نفرع ننال < ههجاو ىلا رظنااو

 لا تا وطار القأا دل ادن 17 ع كرلط و قس ويل اهج ىبنلا ترشأ,زنوغلا ةأرما نأ ::قاثثا

 ةيفخلا لييس ىلع ركحذت اهنإ ةييغلاو ؛ اهتبيغ ىف دا 1 تلال ماركو اردغ كلذ نأك

 ركلات



 3 ةيآلا قمدملا ف ةرن لاقو» لاعت هلوق

 هلع لس سر ع ا ا

 0 ا 5 نع امن دوري ثأر يلون لع
 را ع م 7

 د تبل كلما سوك تعم املك «-» نيم لذكص ن اهلك
 ه- هه #ذ م ا ا

 ه اراكلت لع ج 3 رخا تلو يكس ل 00 0 3 2 1
 - ه-_-

 كر ينارتس ه2 م6 هن عع 2-5-2

 كم الإ اَذَه ل ارش دهام هلل شاَح َنلقَو نيد نعطقو هنرمك |

 برقالاةريدقتلا اذه ىلعو , حفصلا و وفعلا ةرفغملا ىنعم نوكيو جوزلا نم دارلا نوكي نأ لمتحيو

 ماوقالا كئلوأ نآل , هللانم رافغتسالاب دارملا نوكي نأ لمتحو ؛ دهاشلاوه لوقلا اذه لئاق نأ

 لاق مالسلا هيلع فسوي نأ ليلدب ناثوآلا نودبعي اوناك كلذ عم ممنأ الإ عناصلا نوتبثي اوناك

 . جوزلاوه لئاقلا نوكي نأزوجيف : ريدقتلا اذهىلعو (راهقلل د>اولاهللا مأ ريخنوقرفتم بابرأأ)

 لذيام دحأ اذهو . مدقت ايف أطخلا ةريثك تناك اهنأ ىلا اهل ةبسن (نيتطاخلانم تنك كنإ) :اوقو

 ىلع اهمادقإ اهنم فرعي ناك هنآل , فسويلال ةأرملل بنذلا نأ سمآلا لوأ ىف فرع جوزلا نأ ىلع

 لاق . رافغتسالاب اهنم ىنتك اف ةريغلا ليلق ناك جوزل كلذ نإ : مصالا ركب وبأ لاقو . ىعني لاك

 نألمتحنو « ثانألا لعزوكذلل ًاييلغت ءريكذتلا ظفلب نيتطاخلا نم لاق امتإو : فاشكلا بحاص

 : ملعأ هللاو . كيف فليحلا قرقلا اذه: ىرس لّشنلا كلذ لف. نيتطاخلا لسن نم كنإ دارملا : لاه

 انإ ابح اهفغش دق هسفن نع اهاتف دوارت زيزعلا تأرما ةنيدملا ىف ةوسن لاقو إل ىلاعت هلوق

 نهنم ةدحاو لك تنآو اكتم نحل تدتعأو نبلإ تلسزأن هركع تعمس اسلفنيبم لالض:ى اهرئل

 اذه نإ ارشب اذهام هلل شاح ناقو نب.ديأ نعطقو هنربك أ هنيأر املف نملع جرخا تلاقو انيكس

 «ميرك كلمالإ
 : لئاسم ةنآلا ىفو

 عمل درفم مسا ةوسنلا نأ : لوآلا : نيهجول انلق (ةوسذ تلاقو) لقي مل (كوألا ةلأسملا)

 وعدي لعفلا مدقت يدحاولا لاق : ىناثلا , ثينأتلا ءات هلعف قحلي مل كلذلف قيقح ريغ هثينأتو ةأرملا

 . عمججاو ةينثتلا ةمالع طاقسإ سابق يلع ثينأتلا ةمالع طاقسإ ىلإ



 ةيالا ءمظعن .؟دبك نإ نك ديك نم هيتس هلوق ا

 )اهلها نمو 7 1 ءابزقأ موه ف ركنا نم ااا رهاظلا نأ ةأرملا قدك ف لاويملاب ليما هناووتمل

 لجرلا كلذ لوق ةيوقت اهلهأنم لجرلا كلذ نو 0 رضاه نارخالا و ا اهدصقبال

 ىصلا نع ارداص لوقلا اذه ناكولو « ةينظ ةلالدلا نوك دنع اهملا راصي امنإ تاحيج رتاا هذهو

 نك ل ايل 1 نكن ل لاك ترانتالاو ؛:ةلطاق ةجحساوق ناكل نهملاف قذلا
 نم ىلع الا فرعلا ىف عقب ال دهاشلا ظفل نأ : ثلاثلاو . رثأ ديقلا اذهل قبي ال ذئنيحو ابلهأ نم

 اي هطاسأو ةنارلا ةفرعم هل تمدقت

 نماقوةشم هصيق نوك دهاشلا : دهاجم لاق « صيمقلا وه دهاشلا كلذ نأ «ثلاثلا لوةلاوإل

 لوقلا نأ معاو. لهاللا ىلإ بسنيالو اذ فصوبال صيمقلا نال فعضلا ةياغ ىف اذهو « رد

 مالسلا هيلع فسوي ةءارب ىلع اعطق لدتال ةروكذملا ةمالعاا نآل كلذو لاكشإ اضيأ هيلعلوألا

 الكرلا ريف هيلع تضع ةأرملاف انرلا تلظل ةأرملا دصق لجرلا نأ لمتحملا نم نال ةيصعملا نع

 نكدقلا نوكي هجولا اذه لعف ًاعجو ابرض هبرضت نأ دصقل هتبدجو لجرلا فلخ ةأرملا تدنعف

 ل نك رار ةيدلا نع هب رب تركت ةارملا تأ عم ربد نم اقرختم

 ةمالعلاهذهاهملإ اومضفنيقيلا غلبم ةغلاب ةريثك تناكةأرمابذك تامالع نأ انيب انأ : هباوجو

 تاحجرملاو تايوةملاىرجايراج كلذنوكينألجاللب ؛ اهلعك+لاىفاولوءي نأل جلال ىرخألا
 لمتحيو اهجوز وه ىنلا ديسلا لمتح كلذو (هصيق ىأر املف) :لاقو ربخأ ىلاعت هنإ مث

 نم اءوس كلهأب دارأ نم ءازجام كلوق نا ىأ (نكديك نم هنإ) لاق هيف اوفلتخا كلذلف دهاشلا

 . مظع نادك نإ يدك

 ديكف اضيأو . مظعلاب ةأرماددك فصو فيكف افيعضناسنالاقاخ امل 0 هنإ : لبق ناف

 . ءاسنلا ديك ىللعديزيدق لاجرلا

 تك [وكشلار تاوتسلا و كئدلملا هقلخ لإ هسنلاب ناسالا ةقلخ نأ: لوألا نع تاوكلاو

 نمل ءاسنلاو ضرار نيل وكلا نيب ءاقانم لَو ميظعرشبلاديكىلإ ةبسنلاب تاوسنلا ديكو ةفيعذ ةقلخ

 راعلا نم ثراوب ثابلا ادهن ف نهديكك نآلو:لاجرلا نوكي الام لماو ركملا نم تالا اذه

 . لاجرلا ديك هثرويالام

 هنأ هنع ىلاعت ىكح ركدملا لعفلا كلذ نع مالسلاهيلع فسوي ةءارب موقلل رهظ امل هنأ ٍلعاو

 : هاتعمو ؛ دهاشلال وق نم هنإ : لبقو « زنزعلال وق نماذه نإ : ليقف (اذه نع ضرعأ فسوب) لاق

 فسوي سمأ اكو ء اهيبسب ميظعلا راعلا لصح الو اهربخ رشتنب ال ىتح ةعقاولا هذه .ركذ نع ضرعأ
 , ةرفخملا بلط كلذ رهاظو (كينذإ يرفغتساو) لاف رافغتسالاب ةأرملا مأ ةعقاولا هذه ناهتكب



 55 اوالاف : قداصلاوه مالسلا هيلع فسوي نأ ىلع ةلاد تناك ةريثكلا تامالعلا نأ معاو

 ١١م 2 ةيآلا «ريد نم هصيق تدقو بابا اقبتساو» ىلاعت هلوق

 دحلا اذه ىلإ هالوملع طستي نأ هنكمال دبعلاو مل ًادبع ناكر ملا رهاظ ىف مالسلا هيلع فسوي

 ةأرملل بلاطلا لجرلاو جرخيل اديدش اودع ودعي ناك مالسلا هيلع فسوب نأ اودهاش مهنأ : ىناثلاو

 ؛هوجولا لمكأ ىلع اهسفن تنيز ةأرملا نأ اوأر مهنأ : ثلاثلاو ؛ هجولا اذه ىلع رادلا نم جرخال

 ةأرملاب ةنتفلا هذه قاحلإ ناكف سفناا نييزت راثآ نم رثأ هيلع ناكاف مالسلا هيلع فسوب امأو

 هيلع اوأر امف ةليوطلا ةدملا ىف مالسلا هيلع فسوي لاوحأ اودهاش دق اوناك مهنأ : عبارلا ؛ ىلوأ

 ةأرملا نأ : سماخلا « نظلا ىوقي امم اضيأ كلذو ؛ ركنملا لعفلا اذه لثم ىلع همادقإ بسانت ةلاح

 مالسلا هيلع فسورامأو : امهم المي امالكتركذ لب 0 ةشحافلا بلط ىلإ هتبسنام

 : سداستلا ؛ تتاح نئاخلان اذ حي رصلا ظفللاب مي رصتلا لعردقال 0 ناك هنأ ول وم الاب رص هناف

 هذه قاكتاف ةلماكشم تناك أ 53 قح ىف ةوهشاا بلط راث آو ازجاع ناك ةأرملا جوز نإ : لبق

 ةأرملا نمزاكةنتفلاهذه أدبمنأ ىلع ةلادلا ةريثكلا تاراماألا هذه تاصح الف ؛ ىلوأ اهب ةنتفلا

 فسويل رهظأىلاعت هنإ 3 ةيذاكةأرملاو قداص فسوي نأب هبلعل تكسو فقوتو جوزلا ايحتسا
 ىهةأرملا نأو بنذلا نع ءىرب هنأ ىلع لدنو ةروكذملا لئالدلا كلت ىوقي رخآ اليلد مالسلا هيلع

 معنبا اههناكهنأ : لوألا : لاوقأ ةثالثدهاشلااذه ىفو (اهلهأن م دهاش دهشو) هلوق وهو ؛ ةبناملا

 ةباجلاانعمس دق لاقف اهياع لخدي نأ ديري كلملا عمناكهنأ تقولا كلذ ىف قفتاو . امكح الجر ناكو

 همادق نم صيمقلا قش ناكناذ « هبحاص مادق امكيأ ىردنال انأ الإ صيمقلا قشو بابلا ءارو نم
 نضملا ىلإ ورظن ايلف .ةيذاك تنأو قداص زجرأاف هفلح 4 ناكنإ و د6 لا هدا

 مب . نكلمع نم أ ( مظع نكديك نإ نكديك نم هنإ ) اهمع نبا لاق ؛ هفلخ نم قشلا اوأرو

 نم ةمظع ةقئاط لوقاذهو «:كتنذ] ىرفتتسا اطلاق و .هينك |و اذه ع 2 ءااج 12

 : كاحضلاو 0 ا كلا 8 لرقم اًضاااوهو قاثلاو . نيرسفملا

 راض ةعفرأ دهللا ف ملكت : سابع نبا لاقف « دهملا ىف ىلاعت هللا هفطنأ ًابص ناك دهاشلا كلذ نا

 بهارلا بهارلا جرجنح اصو٠ مم نب ىسيعو « كوعرف تنب ةطشام ناو ؛ فسوي دهاش

 ناكل مالكلا اذهب لفطلا قطنأ ول ىلاعت هنأ : لوآلا : هوجول ىلوأ لوآلا لوقلاو : ىتابجلا لاق

 قيومتي لالدتسالاو ؛ةرهاقلا ةعطاقلا نيهاربلا نم نزلا ًاعطاق اناهريو انقاك ذاك ا] هلوك د <

 الوضحو اهزوتطح.لاخ ةعطاقلا ةجتملا نع لاودتلار كاسم ىظ ليلذ رد ندر لق نك نكنملا

 اهلهأ نم لاق امنإو (اهلهأ نم دهاش دهشو) لاق ىلاعت هنأ : يناثلا . زوحي ال ةينظلا ةلالدلا ىلإ



 ةيآلا عربد نم هصيقق تدقو بابلا اقيتساو»ىلاعت هلوق ١٠6

 اقبتسا ىأ (بابلا اقبتساو) هلوقو « جرخ الثل بابلا تكسمأ ةأرملا تقبس نإو ؛ جرخو بابلا
 . هموق نم ىأ (الجر نيعبس هموق ىسوم راتخاو) هلوقك بابلا ىلا

 لصت ملف هفلخ ودعت ةأرملاو حورخلا دارأو بابلا ىلإ اهقبس مالسلا هيلع فسوب نأ ملعاو

 هلوق نم د] لا ره اه , م2 كفولا كلذ ىو. الوط هتعطق ىأ ؛ هتدقف صيمقلا ريد ىلإ الإ

 نال اك ل ماا يدي ايلعبلا ةارلالوشت اهلعي اةداص_ىأ (ثابلا يدل د
 تردابفةمهتلا نم ةأرملا تفاخ كلذ دنعف ؛ ةقيقحلا ىف لجرلا كلذل اكولم ناكام مالسلا هيلع فسوب

 باذعوأ نجسي نأالإ ًاءوس كلهأب دارأ نمءازجام : تلاقو . حيبقلا لعفلاب فسوب تمر نأ ىلإ

 هؤازج سيل ىأ « ةيفان نوكت نأ ل متحيوام» نأ : اهادحإ : فئاطل ةيآلاىفو . رهاظ ىنعملاو « لأ

 نم : لوقت نجس نأ الإ هؤازج ءىث ىأ ىنعي ةيمافتسا نوكت نأ اضدأ زوو « نجسلاالإ
 كلذو عضوملا اذهىف نيتةيقد ةياعر ىلع ابلمح فسويل ديدنشلا اهبح نأ :.اهناثو . دير الإ رادلا ف

 ًاضيأو « بوبحا ماليإ ىف ىعسيال بحما نآل . باذعلا ركذ ترخأو : نجسلا 0 تأدب امنآل

 ًانوص الك اركذ كلذ تركذ لب «نيرماألا نيذه دحأب لماعي نأ بحي فسوبي نأ ركذت ملامنأ

 لقأ وأ ًآموي نحس نأ دارملاو (نجسي نأ الإ) تلاق ًاضيأو ١ ملالاو ءوسلاب ركذلا نع بوبحللل

 . فيفختلا ليبس ىلع
 نينوجسملا نم لعجي نأ بحي : لاقي لي « ةرابعلا هذه. هنع ربعيال هناف مادا سبحلا امأف

 ىريغ الإ تنغتا نال ) هلوق ىف مالسلا هيلع ىسوم ددهت نيح لاق اذكه نوعرف نأ ىرت الأ

 ناك هنأ اهنم مصحتسا هنأ مالسلاه يلع فسوي نم تدهاشامل اهنأ : اهثلاثو (نين وجسملا نم كنلعجألل

 مع ؛ ةووشلا ةياهنو ةوقلا لاكو رمعلا نآوفنع ىف

 ليبس ىلع بذكلا اذبم هيمرت نأ اهسفن نم تدجو امو. ءوسلاب ىدصق مالسلا هيلع فسوي نإ

 ان ان نم تدجو ام دال: كلت لإ رظنافإب ضيرعتلا اذهب تفتك |١لب ميرصتلا

 : ابعبارو . حيبقلابنذلا اذهب ةنس فال آ ةعبرأن م بيرقدعب هنومري ةيوشحلا ءالؤه نأ يدعتلا

 0 ]ا 2 ايراج الإ ةنلا كلذ ناكو . هفن نع اهيفدي و اه رضن دارأ مالسلا هيلع بسوي نأ

 اهعفد لع همادقإ ديرت تناكاهبلقي اهعلف ضيرعتلا ىرحب ًايراج أوس كلهأب دارأنم ءازجام : الوقف

 . ىغبني ال امب ىتدصق هنأ مثوت تناكرمآلا رهاظ ىفو . اهعنمو

 فسوي جاتحا مالسلا هيلع فسوي ضرع تخطلو مالكلا اذه تركذ امل ةأرملا نأ معاو

 لوأى اهربس كتهام ماللا هيلع فسوي نأو « ىسفن نعىنتدوار ىه : لاقف ةمهتلا هذه ةلازإ ىلإ
 7001| | ]ص ردلا لعو سلا لع فاح النا الإ رم

 الوهن تيحساف ةتهارنو هناراهط ىف اه داقتعأ



 ١ بالا ربدنم هِي تالقو بالا مسا كاسل
 مج 35-1

1١ 

 انآ الا ىذل اديس ايلا رب ربد نم هَصيق تدك 5 قّيساَو
 ه_-

 افلا اق ب

 همس ه2 0 ه2 همس ه

 هَل 7 مل باَدعْوا 02 لاو كام دارأ نم اا
 9 اتا ررا م هزار م مل ه2 ه 0 تح

 تقدصف لبق نم دق هصنق َناكْنِإ اهلهأ نم دهاَش دن ىسقت " نع ىتدْوأَر

 ه- 0 ا مرا ها يع دوا تس ل
3 

 نبال 0 0 لق هصيش راك نإ «” 1 نيبذاكلا نموهو

 يت مثله هب هما مه م 3 دل

 0 نكد نم هْنإ 0 م 0 1١:, َنيقداَصلا

 7 هامسهو ها هع 0 مى -

 تنك كنإ كبنذل 2 ضرعأ فسوي ,بر» ميظع
 9-5 9-5 2ك 0

 «؟ة نيتطاخملا نم

 الود

 :انزلاوه ءانتعفلاو ١ ةوهشلايرظنلا و ةليقلا نم .ةمتافلا تامدقم ءوببلا قاتلا . انزلا وه ءامحفلا

 نيذلا دارأ ماللا حتف نمو ىلاعت هلل مهنيد اوصلخأ نيذلا ىأ (نيصلخلا اندابع نم هنإ) هلوق امأ

 هللا لاق نيذلا مالسلا هيلع ميهاربإ ةيرذ نم هنأ دارملا نوكي نأ لمتحي و ؛ ءاوسأألا نم هللا مهصلخ

 (ةصلاخم مانصلخأ انإ) مهيف

 نآرقلا عيمج ىف ماللا ريدكب (نيصلخملا) ورمعوبأ و صاعنبا و ريثك نبا أرق 4(ةعبارلا ةلأسملا)

 . ماللا حتمب نوقابلاو

 نم ءازجام تلاق بابلا ىدل اهديس ايفلأو ريد نم هصيق تدقو بابلا اقبتساو ل ىلاعت هلوق
 ناك نإ ابلهأن م دهاشدهشو ىسفن نع ىتتدوارىهلاق ملأ باذع وأ نجسينأ الإ أوس كالهأب دارأ

 نكديك نإ نك دبك نمهنإ لاق ريد نم دقهصي# ىأراسلف نيقداصلا نم ىهو تبيذكف ربد نمدق هصيق

 «نيئطاخلا نم تنك كنإ كبنذل ىرفغتساو اذهزع ضرعأ فسوي مظع

 دارملاو (بابلا اقبتساو) لاقف هنرهواهبلط ةيفيكب هعبتأ (تمه) اهنأ اهنعىكحامل ىلاعت هنأ ملعا

 بلط قابتسالاو « اهسفن ىلإ هبذجتل هفلخ ةأرما تدعو بابلا نم جورخلا لواحو اهنم بره هنأ
 حتف فسوب قبسناف هبحاص قبسي نأ امهنمدحاو لكدبتجي بابلاىلإ ردابت هانعمو ؛ ءىتلا ىلإ قبسلا

 64 ا ا 0



 ةيآلا اهب مو هب تمه دقل وو ىلاعت هلوف ١

 قحىف الر از يشل لازلت انلا نورمأتأ) هلوقب دوهملا ريع ىلاعتهللا نأ آضيأو

 . تازجعملاب ديؤملالوسرلاىلإ بسني تفيك دوهلا

 : ًارومأ ناهربلا كلذ ريسفت ىف اوركذ دقف مالسلا هيلع فسو» ىلا ةيصعملا اوبسن نيذلا امأو

 لاقف بوثب هترتسف تيبلا ةيواز ىف توقايلاو ردلاب لاكم مص ىلإ تماق ةأااملا نإ اولاق' لوألا

 قم نيكل فيس الاغا: ةئطعما لع قار 3 ان ل را نعل ا ؟ كلذ تلعف مل فسوي

 كلذ لمفأ ال هتلاوف تبسك امب سفن لك ىلع مئاقلا ىطإ نم ىحتسأ الو عمسي الو لقعيال مص

 هز اك ردجللا لك ه1 امكع تا خر ىلاعا نتا 2 1واقت >:ىاثلا“ نافاربلا ره اذهف“ !ولاق ًاذبأ

 لاق . هنم ىحتساف ءاسناللا ةرمزفف ا راجفلا رع ]كا ةررهقراطا ف اضاع

 قيم نبا لتاعمو دا هتاف 20 نس و شلل ار ةهاغ را كغ لودرهو

 ععسمتإ اولاق : ثلاثلاو . هلمانأ نم هتوهش تجرفن هردصيف برضف بوقعي هللثمت :ريبجنب ديعسلاق

 اولقن : عبارلاو . هشيربهذ انزاذاف شير هلن وكي ريطلاك نكت ال بوةعينءااي لوي الئاق ءاوطلا ىف

 هضكر ىح بوقعي ةروص ةيؤرب رجزني مل مالسلا هيلع فسوي نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع

 تاياورلا هذه ىدحاولا لقناملو« جرخ الإ ةوهشلا نم ءىش هيف قبب ض مالسلا هيلع ليربج

 لاعك ليزغلا دهاش نتغ ل وأتلا |وذخأ نيذلا ريطفتلا ةمئأ' لق هانزك ذ ئذلا اذه ': لاقو فلصت

 ناف اضيأو «ليلدلاو ةجحلانم اذه نأف اهيف ةدئافال ىتلا تافلصتلا هذه الإ ةتبلا | ل كا

 لئالدلا بسحانزلا نعاعنتمم ناك مالسلاو ةالصلاهيلع هنأو « زئاج دحاولا ءىثلا لع لئالدلا فدارت

 نأ القت مهنأ بجعلاو زارتحالا لقكو رادزنالا ىوق ر ءاوزلا هذه املا فاضنا املف , ةيلصألا

 مالسلا هيلع لي ربج عنتماف : اولاق هلمع ريغب كانه قلوب لساوا هلي ىلص ىننلا ةرجح لخد ًاورج

 بهذ ةغثحافلاب هلاغتشا لاح مالسلا هيلع فسوب نأ اومعز انههو « ًاموي نيعبرأ هيلع لوخدلا نم

 ليربج روضح ببسب لمعلا كلذ نع عنتمي ل هنأ اومعز مهنأ بجعلاو « مالسسلا هيلع لي ربج هيلا

 ىز ىلع لجر هيلع لخد اذاف ةشحافب الغتشم ناك ممرفك أو قلخلا قفأ نأ ولو . مالسلا هيلع

 هلمانأأ لع نضع  مالسلا هيلع بوقعي' ئأز هنأ اًنههو ؛ لمعلا كلذ كرّتو رفو هنم انحتسا نيهلاصلا

 قدا كاد ردراسللا عج ملف هيلع لخد هردق ةلالج ىلع مالسلا هيلع لي ربج نإ مه , هيلا تفتلي ملف

 اننوصي نأ هللا لأسذف هرهظ ىلع هضكرب نأ ىلإ مالسلا هيلع ليربج جاتحا ىتح هروضح ببسب

 مع هللأو ةلأسملا نهى صلخملا مالكلا وه اذهف نيقيلا بلط ىف 0  نيدلا ىف ىغلا نع

 ايلا ةيانج ءوسلا نأ : لوألا : هوجو هيفو ءاشحفلاو ءوسلا نيب قرفلا ىف «ةثلاثلا ةلأسملاإ)



 ١ ةيالاعامب مثو هب تمه دقلو» ىلاعتهلوف
 لمعلا كلذ لخدل هبر ناهرب ىأر نأ الول اهاهتشاو هتهتشا دقلو : ةبآلا ىنعف« امه'مالسلا هيلع ١

 اذا لامجاو نسحلا ىف ةقئافلا ةأرملانأل كلذو 'سفنلا ثيدحب محلا رسفي نأ : ثلاثلا. دوجولا' ف

 نيبو ةيعيبطلا ةوهشلاو ةمكسحلا نيب كانه عبي نأو دب الف ىوقلا باشلا لجرأل تأيمتو تني زن

 لقعلا ةيعاد ىوقت ةراثو ةوهشلاو ةعيبطلا ةبعاد ىوقت ةراتذ . تاعزانمو تابذاجم لقعلاو سفنلا

 لاثمو « ةيدوبعلا بذاوج نع ةرابع ناهربلا ةيرو « ةعيبطلا بذاوج نع ةرابع مهلاف . ةميكحلاو '

 هلمحهتعيبط نافجلثلاب دربملا بالجلا ىأر اذا . فئاصلا فيصلا ىف مئاصلا لاصلا لجرلا نأ كلذ

 ةلاحلا هذه تناك الكلب « بنذلالوصح ىلعلدبال اذهف « هنم هعنمبهادهو هنيد نأ الإ «هبرش ىلع
 ىذلا لولا اذه ةحح ىلاعت هللا دمحن رهظ دقف ؛ لمكأ ةيدوبعلا مزاولب مايقلا ىف ةوقلا تناك دشأ

 ركذ دق ناك ولو «نيرسفملا ءامسأ ديدعتو فاصتلا درجب الإ ىدحاولا دي ىف قبي ملو هيلا انبهذ

 . نيرسفملا ضعي نع ةباورلا لع دازامرهنأ الإ ءاابع انبجاإل ةيش لوقلا كلذ ريرقت ف

 هيلع ميهاربا تدك اع كا ملسو هيلع هللا ىلصص ىبنلا نع ىور ةيوشحلا ضعب نأ معاو

 راكنتسالا قيرط ىلع لاقف رابخالا هذه لثم لبقنال نأ ىلوآلا تلقف «تابذك ثالثالا مالسلا

 هيلع مهاربا كذدكم محلا انمزل هانلبق نا نيكسماي : هل تاقف ةاورلا بيذكت انمزل هلبقن مل ناف

 بذكلانع مالسلا هيلع ميها ناووصن كمال ةاورا و دكح مكحلا انمزل هانددرناو مالسلا

 ..تذكلا نع ليهاجلا نيهتفئاط نوص نم لوأ

 نع لوقلا اذه اولقن نيذلا نأ انل نمضي ىذلا نمو : ىدحاولل لوقنف لصألا اذهتفرع اذا

 . معأ للاو٠ نييذاك مأن يقداص اوناك نيرسفملا ءالؤه

 اورسف دقف ةمصعلل نوتبثملا نوققحلا امأ وهام ناهربلا كلذب دارملا نأ ىف 4ةيناثلا ةلأسملاإ)

 باقعلان م ىتازلا ىلع ام ملعلاو . انزلا ميرحتىف ىلاعت هللا ةجح هنأ : لوآلا : هوجوب ناهربلا ةي ور

 ىلاعتهنا : لوقت لب . ةميمذلا قالخأألا نعمالسلا مهلع ءايبناألا سوفن رهط ىلاعت هللا نأ : ىناثلاو

 ( ًاريبطت ؟ربطي و تيبلا لهأ سجرلا نع بهذيل هللا ديربامإ) لاق م ابنع هب نيلصتملا سوفن ربط

 ىلع مادقالا نع مهل ةعدارلا لاو>آلا ريكذتو قالخالا كللت لوصحوه ناهربلا ةيؤرب دارملاف

 ءاسو ةشحاف ناك هنإ انزلا اوبرقت الو) تيبلا تفقس ىف ًابوتكم ىأر هنأ : تلاثلاو .٠ تاركتنملا

 مالسلا مهملع ءايبناللا نأ هيلع ليلدلا و . شحاوفلا باكترا نم ةعناملاا ةوبنلا هنأ : عبارلاو (اليبس

 اهماسقأ شخ أ واهعاونأحبقأ ىلعاومدقأ مث ءاهنعسانلااوعنم مهن أو اف .حتاضفلاو حنابقلا نعقلخلا عنملاوئعب

 (نواعفتالاماول وقتنأ هللادنعأةةمربكن واعفت الامن ولو ةتمل اونمآ نيذلا اهيأاي) ىلاعتهلوق تحتاولخدل



 الا مهو هب تمه دقلو » ىلاعت هلوق 10

 هتردق مدعو ؛ ءأ دنا مل مدعل نكمل + ملاك رت 1 ف سن هلا مظعأ هيف ل لوقتف

 باوج نأ لعلدي ىذلا نإ: لوقن مح * . لمعلا كلذ نع هتعنم هللا نيد لك 0 نأ لجال لب نملع

 هنوكب مهلا بجوف هل م كلا انكر اباوع يدعم مال طاري نأ مان كقلق حلال

 ريثك هنأ عازنال : لوقت انآل . نآرقلا ىف ريثك باوجلا كرتو ءاباوج هل رمضن انإ لاقيال هلآباوج
 ق لضحاذا هفذح و.5رتنسحامن] ٍباوجلاذ اضيأو ..افوذحم ناوكيال نأ ل ضآلا نأالإ ؛ نآرقلا ف

 كلذ نيعتىلع لدبام ظفللاف سيلف افوذ< باوجلا نوكي نأ ر يدقتبانههو « هنيعت لع لديه ظفللا

 ىلوأ اهضعب رامضإ سيلو ءاهنم دحاو لك رامضإ نسحب تارامضالا نم اعاونأ انهه ناف « باوجلا

 . ملعأ هللاو ٠ قرفلا رهظت قانا كا

 : لوقت انأ الإ لصح دق مهلا نأ انما : لوقت نأ ةيالا هذه ىلع مالكا ىف «ىناثلا ماقملا)

 دصقلا سنجنم مهلانأل لاحم ةأرملا تاذب مهلا قيلعت نآل هرهاظىلع 2 مهو) هلوق نإ

 مهلا كلذ قلعتم لعحي صوصخم لعف راهضإ نم دبال هنأ تبثف . ةيقابلا تاوذلاب داحل كفَفلاَو

 رخآ ايش رمضن نحنو اهم ةشحافلا عاقيإ وه رمضملا كلذ نأ اومعز مبف روكذم ريغ لعفلا كلذو

 كلذنع ابعنمو هسفن نعابعفدي مث مالسلا هيلع هنأ دارملا : لوآلا : هوجو نم هنايبو 0 رياغي

 قئاللاف ؛ هب قيلي ىذلا دصقلا ىلع دحأ لك ق> ىف لمحبي نأ بجوف . دصقلا وه مهلا نآل حيبقلا

 رجزىلا دصقلا قلخلا ىلا ثوعبملا لوسرلاب قئاللاو عتملاو معنتلاو ةذللا ليصحتىلا دصقلا ةأرملاب

 هعفدو هب رضي ىأ نالفب تممه : لاقي ؛ ركن انعىهنلاو فورعملاب رمألا ىلاو هتيصعم نع ىصاعلا

 . ةدئاف (هبر ناهرب ىأر نأ الول) هلوقل قيال ريدقتلا اذه ىلعف : اولاق ناف

 هنأ مالسلا هيلع فسوي ملعأ ىلاعت هنأ : لوالا : نيهجو نم هنايبو دئاوفلا مظعأ هيف لب :انلق

 الرا ايوضانم عانتمالا نأ ىلاعت هللا هيلعأف : هلتق نيررضاخلا لأ كل رز هال اهعفدي مث ول

 ناكق ؛ هب تقلعت امبرفهسفن نعاهعفدب لختشاول مالسلا هيلعهنأ : ىناثلاو . كالحلا نع سفنلا انوص

 ناكل مادق نم قزمت ول هبوث نأب دهشي دهاشاا نأ ىلاعت هلا 1 ْق 0 ؛ مادق نم هبوث قزمتي
 ال1 لعأ لاكت نان :ىكاخلا ىف ةأرلا تناكل تفلت نم ارم هيوثا اكول زا: قتاخلا ىو. بسوي

 هل ةجح دهاشلا ةداهش تراص ىتح ءابنع ًابراه ىلو لب هسفن نع اهعفدب لغتسشي ىل مرج الف ؛ ىنعلل

 . ةيصعملا نع هتءارب ىلع

 لوقب : ةعئاشلا ةجللا قال محتسم اذنه و. ةوهنسلا محلا رسفي نأ باوجلا ىف «ىناثلا هجولا)

 فسوب ةوهشملاعت هللا ىمسف « ىلا ءايشألا مأ اذه هيبتشي امفو ؛ اذهىنمهءام هيبتشيال ايف : لئاقلا



 /١١1 ةيالا ءام مهو هب تمه دقلو» ىلاعت هلوق

 هدوروو . صالخالا ةفصعم تابرقلاو تاعاطلاب انت 1 هن وك ٍاعلدي لعافلا مساب هدوروف لوعفملا

 هناف نيهجولا الك لعو ؛ هترضحل هافطصاو هسفنل هصاختسا ىلاعت هللا نأ لع لدي لوعفملا مسا

 كت زءيفلاق هنألف ؛ هتراهطب رقأس يلبإ نأ نايبامأو . هيلا هوذاضأ امعهزنم هنوك لع ظافلألا لدأ نم

 نيصاخلا نم فسويو نيصلخلا ءاوغإ هنكمبال هنأب رقأف نيصلخلا مهنم كدابع الإ نيعمجأ مهنيوغأل
 نع هلضأ امو هاوغأ ٠! هنأب سيلبإ نم ًارارقإ اذه ناكف (نيصلخملا اندابع نم هنإ) ىلاعق هلوقل

 ةحيضفلا هذه مالسلا هيلع فسوي ىلإ اوبسن نيذلا لاهجلا ءالؤه لوقن اذه دنعو ؛ ىدهلا ةقيرط

 سيلبإ عابتأ نم اوناكنإو هتراهط ىلع ىلاعت هللا ةداهش اولبقيلف ىلاعت هللا نيد عابتا نم اوناكنإ

 نأىلإ سيلبإ ةذمالت رمالا لوأىف انك نولوي مهلعلو هتراهط ىلع سيلبإ ةداهش اولبقيلف هدونجو
 : ىىزراو1ا لاق أ ةهافسلا هيلع اندزف هماع انجرخت

 ىدنج نم سلبإ راص ىدح رهدلا ىب قتراف سيلبإ دنج نم أما تتكو

 ئدعب اينيخ" نشلا قدفت قيلرطي دعب انج دك لق تام الولف

 . لابجلا ءالؤه هلوّي امع ءىرب مالسلا هيلع فسوينأ لئالدلا هذبب تبثف

 : نيماقم ىف عقب ةيالا هذه رهاظ ىلع مالكلا : لوقنف اذه تفرع اذإو

 ىلاعت هنأ : هيلع ليلدلاو . اهب مث مالسلا هيلع فسوي نأ ملنال لوقن نأ «لوالا ماقملاإ)

 نم تنك دق : لاقي اك وهو , مدقم انهه (الول) باوجو (هبر ناهرب ىأر نأ الول اب مثو) لاق
 ميدقت نأ : لوآلا : نيهجو نم باوجلا اذه ىف جاجزلا نعطو . كصلخ انالف نأ الول نيكلاحلا

 ؛ ماللاب اهباوج باحي (الول) نأ : ىتاثلا . حيصفلا مالكلا ىف دوجوم ريغو ذاش ( الول) باوج

 وهو اثلاث الاؤس جاجزلا ريغ ركذو . الول اب مهلو تمه دقلو : لاقل مترك ذام ىللعرمألا ناك ولف

 . .ةدئاف (هبزب ناهرب ار نأ الول) هلوقل ناك امل ملا دجوي مول هنأ

 هراوج نأ الإ « رئاجندح (الول) كااوج ريخأت نأ لسن انال , ديعب جاجزلا هركذام نأ ملعاو

 , مهألاف مالا نومدقي مهنإ : لاق هنأ هيوبيسنعلقنو فيكو ؛ باوجلا اذه ميدقت زاوج نه عنمبال
 نييعت امأو . مامتهالا ةدشب اطوبره ريخأتلاو حدقتلا زاوج ىف مالا ناكف ىنعأ هنأشب مث ىذلاو

 اذه امأ . زئاج ماللاب (الول) باوج ركذ اضيأ . , ةمكحلاب قيليال امم كلذف عنملاب ظافلالا ضعإ

 نيذه ىفجاجزلا لوق داسف ىلع لدت ىرخأ ةيآ ركذن انإمث ء زوال ماللا ريغب هركذ نأ ىلع لديال

 (اهيلق ىلع انطب ر نأ الل هب ىدبتل تداكنإ) ىلاعت هلوق وهو « نيلاؤسلا
 . ةدئاف (هبرناهرب ىأر نأ الول) هلوقل قبب م مهلا دجوي مل ولهنأ وهو «ثلاثلا لاؤسلا امأوإ)



 هالاللا افهسم هلو حالاته لون ١

 ءاوسلل نم 37 7 ةعقاولا هذه نيعفف كوش نأ نيملاعلابرب ق ىلإ 1 ف يف ءاششدفلا ا ءاسقأ ش أو

 هللا : ![ خا سجوبزم انلوقىلع لدت ةيالاف ًآضيأو :ءاقحفلاو ءزملا عاونأ مظعأب ىلأدق ناك هيأ عم

 ميظعلا حدملا ديفت اهنأ كشال هنأالإ « هنع ةيصعملا هذه ون ىلع لدتال ةيآلا هذه نأ به لوقن انأل

 هحدمهنإ مث . ةميظع ةيصعم ىلع همادقإ ناسنإ نع حي نأ ىلاعت هللا ةمكحب قلي الف « غلابلا ءانثلاو

 ىكح اذإ ام هلاثم ناف « مظعلا بنذلا كلذ هنع ىكح نأ بيقع ةينثالاو حنادملا مظعأب هيلع ىنديو

 غلابلا ءانثالو مظعلا حدملاب هركذي هنإ م لامعاللا نيكو بونذلا حبقأ هديع صضعل نع ناطلسلا

 تردصو تم مالسلا هيلع ءايبناللا نأ : ثلاثلا . ملعأ هللاو انهه اذكف ًادج ركنتسي كلذ ناف « هبيقع

 فسوب ناكولو ؛ عضاوتلاو ةبوتلاو ةمادنلا راهظاب اهوعبتأو كلذ اومظعتسا ةوفه وأ ؛ ةلز مهنم

 رافغتسالاو ةبوتلاب اهعبتيال نأ لاحلا نم ناكل ةركسنملا ةريبكلا هذه ىلع انهه مدقأ مالسلا هيلع

 كلذ نم ءىث دجوي مل ثيحو عضاوملا رئاس ىف اماه هنايتإ هنع ىلاعت هللا ىكحل ةبوتلاب ناو

 ةعقاولاكلتب قلعت هل ناك نم لك نأ : عبارلا . ةيصعمالو بنذ ةعقاولا هذه ىف هنع ردصام هنأ انيلع

 : ةيصحملا نه مالسلا هيلع فسود ةءاربب دهش لد

 ةؤسفلاو ءابجوزو ةأرملا كلتو « مالسلا هيلع فسوبي . ةعقاولا هذه قاعت مل نيذلا نأرعاو سس انقل

 ناك ذو ءةصعللا ىع اضيأأ ةتءاازيس-رقأ' لسيلباو:.بئاثلا نع هتءاربب دهش نيملاعلا برو دوهشلاو

 ىعدا مالسلا هيلع تفسوي نأ نايب امأ . بابلا اذه ىف فقوت ملسلل قبب مل ذةيخ : كلذك رمآلا

 نجساا بر) مالسلا هيلع هلوقو (ىسفن نع ىنتدوار ىه) مالسلا هياع هلوق وهف بنذلا نع ةءاربلا

 هتدواراضلو) ةوستلل كلاق اهتئافب كلذ تغرتعا' ةألرانا نأ. ناني. امآو «(ميلا نا وعادي الم ىلا. بخأ

 (نيقداصلا نمل هنإو هسفن نع هتدوار انأ قحلا صحصح نآلا) تلاقااضيأو (مصعتساف هسفن نع

 نك رع الفطري ميظع نكديك نإ نكديك نءهنإ) هلوق 0 ةأ ةأرملا جوز نأ ناب امأو

 هصيق ناك نإ ابلهأ نم دهاش دهشو) ىلاعت هلوةف . دوهشلا امأو (كبنذإ ىرفغتساو اذه نع

 فرصنل كلذك ) هلوقف كلذب ىلاعت هللا ةدابش امأو (نيبذاكلا نم وهو تقدصف لبق نه دق

 ىلع ةبآلا هذه ىف ىلاعت هللا دهش دقف (نيصلخلا اندابع نه هنإ ءاشحفلاو ءوسلا هنع

 . ةغلابلاو ديكحأتل ماللاو (موسلا هنع فرصنل) هلوق : املوأ : تارم عبرأ هتراهط

 نم هنإ) هلوق : ثلاثلاو . ءاشحفلاو ءوسلا هنع فرصنل كلذك ىأ (ءاشحفلاو) هلوق : ىناثلاو

 مهطاخ اذاو انوه ضرآلا ىلع نوشمي نيذلا نرمحرلا دابعو) لاق ىلاعت هنأ عم (اندابع
 مسا رخو لعافلا مساب ةرام : ناتءارق هبفو (نيصلخما) هلوق : عبارلاو (امالس اولاق ن رلهاجلا



 يح

 ١١ ةبالا وام مثو هب تمهدقل و >ىلاعتهلوق

 : نالوق ةلأسملا هذه ىفو ؟ ال مأ بنذ هنع ردص له مالسلا هيلع هنا ىف (ىلوألا ةلأسملاإ)

 : نورسفملا لاق طيسبلا باتك ىف : ىدحاولا لاق . ةشحافلاب مث مالسلا هيلع فسوي نأ : لوألا

 سلجم اهنم سلجو احيد امه ةأرملا هذبب ًاضيأ فسوي م مهتيا هر ىلا عوجرملا مهملعب قوئوملا

 هللا ىضر قداصلا رفعج لاق . هنع ةوهش.لك تلاز.هبر نم ناهربلا ىأر الف: ةأرملا نم.لجرلا

 نأ مه هنأ اهيف هعمط فنزاكف اهف عمطو هيف تعمط : لاق هنأ مالسلا هيلع ىلع نع هدانساب : هنع

 اضيأ هلعو نئاخلا سلجم اهتمَنسسلجَو نايمحلا ل : لاق. امنع هللا .-ئّضر:شانع نبا نعو : دكا ل2

 ةدئافلا ةميدع تاءلك ىف لوط ىدحاولا نإ مث « هبايث عزني الجر نيب سلجو هل تقلتسا اهنأ

 نعمأامو ؛ ةلاقملا هذه ميحصتىف هيلع لوعي ًاحيوح ًاثيدحالو اهب جتحي ةيآركذامو : بابلا اذه ىف

 مل ىنأ ملعيل كلذ : لاق امل مالسلا هيلع فسوي نأ ىور ةدئافلا نع ةيراعلا تالكلا كلت ىف رظنلا

 .ىربأ امو) كلذدنع فسوي لاقف فسوياي تمشهنيحالو مالسلا هيلعلي ربج هل لاق بيغلاب هنخأ
 عافتراو مالسلامهملع ءايبنالا قوةحب فرعأ اوناكفسويل لمعلا اذه اوتبثأ نيذلاو لاق مث (ىسضفن

 . بايلا اذه ىف همالك ةصالخ اذهف « هنع مهلا اوفن نيذلا نم ىلاعت هللا دنع مل زانم

 اذهو ؛ مرحلا لاو« لطابلا لمعلا نع ًائيرب ناك مالسلا هيلع فسوي نأ (ىناثلا لوقلاوإل

 . بذن هنعو لوقت هبو « نيملكتملاو نيرسفملا نم نيققحلا لوق

 اهانيصقتسا دقلو « ةريثك مالسلا مهيلع ءايبنآلا ةمصع بوجو ىلع ةلادلا لئالدلا نأ ملعاو

 : اهوجو انبه ديزتانأ الإ اهديعن الف مالسلا هيلع مدآ ةصق ىف ةرقبلا ةروس ىف

 تاركتمنم اضيأ ةنامألا ضرعم ىف ةنايخلاو رئابكلا تاركتم نم انزلا نأ (ىلو آلا ةجحلافإ)

 نم اضيأ ديدشلا راعلاو ةماتلا ةحيضفلل ةبجوملا ةءاسالاب ميظعلا ناسحالا ةلباقم اًضنأرا+تؤنفلا

 لوأنم ضرعلا نوص» ةنؤلا ىنكم قبو ناسنا رجح ىف ىبرت اذإ ىصلا اضيأو « بونذلا تاركتم

 معنملا كلذ ىلإ ةءاسالا عاونأ مبقأ لاصيإ ىلع ىصلا اذه مادقاف هتوق لاكو هبابش نامز ىلإ هابص

 . لامعألا تاركتم نم مظعملا

 ةفوصوم تناك مالسلا هيلع فسوي ىلا اهوبسن ىتلا ةيصعملا هذه نإ : لوقنف اذه تبث اذإ

 لكنع مهدعبأو ىلاعت هللا قلخ قسفأ ىلإ تبسن ول ةيصعملا هذه لثمو عبرألا تاهجلا هذه عيمج

 تارجعملاب ديؤملا ! مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلإ اهدانسإزو< فيكف « هنم فكنتسال ريخ

 كلذو (ءاشحفلاو ءوسلا هنع فرصنل كلذك ) ةعقاولا هذه ريغىف لاق ىلاغت هنإ مث , ةرهابلا ةرهاقلا

 عاون أ مظعأ هيلا اهوبسنينلا ةيصعملا نأ كششالو « هنع ةفورصم ءاشحفلاو ءوسلا ةيهامنأ ىلع لدي



 ةيألا اب 0 هب تمه دم و» ىلاعتهلوق 0
 رو 4-5 © واس © سس

 هنع فرصتا َكاَذَك هبر َناَهَر : ىأر نأ اول م 0

 ةاسو سس

 57 يصلنا داعم هل هنإ ءامكحْملاو 0

 نتا لابلا اذه" نما كاع هللا ارودقم ىف تاكا لكنا , فاطلالا 7 عناوملا 000 ةراذعالا

 كلت نأ انملعف لا هنأو عنتمملا ليصحتل ًالطوأ : لصاحلا ليصحتل الط امإ كلذ نوكيف . هلعف

 ةعاطلا بناج ىف ةمزاج ةيعاد هيف قاخخ نأ الإ ؛ ال ىنعمال ىلاعت هللا نم فسون اهلط ىتل | ةكل

 نأ لقنام هان ركذام دارملا نأ لع ليلدلاو ,« بولطملا وه كلذو « ةيصحملا ةيعاد هبلق نع ليزي نأو

 «كنيد ىلع ىلق تبث بولقلا بلقماي» لاق بنيز ىلع هرصب عقو امل سو هيلع هللا لص ىنلا

 مالسلا هيلع هلوق اذك و . انهه اذكف ةيصعملا ةيعاد ةلازإو « ةعاطلا ةيعاد ةيوقت هنم دارملا ناكو

 كرتلا ةيعادو « لعفلا ةيعاد نيعبصأألا نم دارملاف «نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب نمؤملا بلق»

 لساسنتلا مزاو ىرخأ ةيعاد ىلإ ترةتفال الإو « ىلاعت هللا قلخ الا نالصحال ناتيعادلا ناتاهو

 . ملعأ هللاو انلوق ىلع لئالدلا لدأ نم (هللا ذاعم) مالسلا هيلع فسوي لوق نأ تبثف

 : اهدحأ : ءايشأ ةثالث ابمالك نع باوجلا ىف مالسلا هيلع فسوب ركذ (ثلاثلا لاؤسلا)

 (نوملاظلا حلفي الهنإ) هلوق : ثلاثلاو (ىاوثمنس>أ ىبر هنا) هنعىلاعت هلوق : ىتاثلاو (هللاذاعم) هلوق

 ؟ ضعس باوجلا اذه ضعب قلعت هجو ا

 مثأ هفيلكتو ىلاعت هللا مآل دايقنالا نآل كلذو « نسحلا ةياغ ىف بيترتلا اذه : باوجلاو

 نع عنمي ىلاعت هللا ق- نأ ىلا ةراشا (هللا ذاعم) هلوقف دبعلا قح ىف هفاطلأو هماعنا ةرثكل ءايشألا

 ةلباقم حبقي قحىف معنأ دق لجرلا اذه ناك الف « ةياعرلا ةبجاو قلخلا قوقحاضيأو ؛لمعلا اذه

 اي تشل هلا هذللا نو هيج ىار فلا عفا يفنلا نوط [شيأاو ةاةءاقالا# ناتو ةماكنإ

 ىضتقي لقعلاف ءديدش ررض اهمزل اذا ةليلقلا ةذللاو « ةرخآلا ىف ديدش باذعو ءايندلا ىف ىزخ

 ةثالثلا تاباوجلا هذه نأ تيثف : هيلا ةراشا (نوملاظلا حلفيال هنإ) هلوقف اهنع زازتحالاو اهكرت

 . بيترتلا هوجو نسحأ ىلع ةبترم

 ءوسلا هنع فرصنل كاذكح هبر ناهرب ىأر نأ الوا اهب مثو هب تمهدقلو ) ىلاعت هلوق

 ( نيصلخما اندابع نم هنإ ءاشحفلاو

 : لئاسم ةيآلا هذه ىفو اهنع ثحبلاب ءانتعالا بحي ىتلا تامهملا نم ةبآلا هذه نأ معا



 ١ ذهن ةبآلا6 ىاوثمنسحىنرهناهللا ذاعم »ىلاعت هلوق

 : لثاسم هيفو «كل تيه تلاقوزإ ىلاعت لاق م“

 مله هانعمو . همو ؛ هصو ؛ اديور :وحنلعفلل مسا كل تيه : ىدحاولا لاق «ىلوآلا ةلأسملا)إ

 ءاتلا رسك ًائْضيأ زوحيو ؛ ءاتلاو ءامحلا ةحوتشم (كل تيه) نئغاإلا لاقو « ةغللا لهأ عيمج لوق ىف

 كل تيه : لاق ديز ىبأ نع ىزيربتلا نا ىتدافأ : ىرذنملا لضفلا وبأ لاق : ئدحاولا لاق . ابعفرو

 ةكب ىلا تطقس ناروح لهال ةخل اهنإ : ءارفلا لاقو . نآرقلا هب رع لاعت ىأ . ل ايه ةيناربعلاب

 برعلا ةغل تقفتا 5 نارو- لهأو شيرق ةغل نيب قافو اذهو : ىرابنالا نبا لاق . اهب اوملكتف
 ةغلو «قاسغلا» ىف كرتلاوبرعلا ةغلو ليجدلا ىف سرفلاو برعلا ةغلو «ساطسقلا» ىف مورلاو

 «ليللا ةئشان» ىف ةشبحلاو برعلا
 أرقو ءءاتلا حتفو ءاملا رسكب (تيه) ناوكذنبا ةياور ىف صاعنباو مفان أرق ية يناثلا ةلأسملا))

 زمهو ءاملا رسكب (كل تئه) رماع ىنأ نع رامع نب ماشه أرقو . ثيح لثم (كل تيه) ريثك نبا
 ىلاعت هنإ م , ءاتلاحتفو ءايلا ناكسإو ءاللا حتفب نوقابلاو « كل تأيهت نم تّمج لثم ءاتلا مضو ءايلا

 (ىاوثمنسحأ ىنر هنإ هتلاذاعم) مالسلا هيلع فسوب لاق . مالكلا اذه تركذامل ةأرملانإ : لاق

 (ىاوثم نعال كيدخلاو تامل (هنإ) هلوقىف ريمضلاو « ًاذاعم هللاب ذوعأ ىأ (هللا ذاعم)هلوةف

 هيزاجأ نأ ل قعلاب قيلي الف  هاوثم ىرك أ : كل لاق نيح ىاوثم نسحأ كلامو ىديسو ىفر ىأ
 ؛ ةءاسالاب ناسحالا نوزاحي نيذلا (نوملاظلا حلفبال هنإ) ةحيبقلا ةنايخلا هذبب ناسحالا كلذ ىلع
 ؛ هعضوم ريغ ىف ءىثا عضو ىضتقي مهلمع نآل وأ مهسفنأ نوملاظ مهنآل ةانزلا دارأ : ليفو

 : تالاؤس انههو
 نوكي(ىبر هنإ)هلوقف دحأل ًادبعناك امو ًارحناكم السلا هيلع فسوي نأ (لوالا لاوساا))

 : هيك و يذ كلف رانك

 نودقتعي اوناكام قفو لعو رهاظلا بسحب مالكلا اذه ىرجأ مالسلا هيلع هنأ : باوجلاو

 ؛ هل ايبرم هنوك هل ابر هنوكب ىنعف ةريثكلا هوجولاب هيلعمعتأو هابر هنأ ًاضيأو هل ًادبع هنوك نم هيف

 ناكهنأ هب ىنعي ناكوهو هل اير هنوك ىلع هنولمحت رهاظلا ل هأ نآف « ةنسملا ضيراعملا باب نم اذهو

 .ةلعاامعمو هلا.

 ردقلاو ءاضقلاف انيهذم ةعص ىلع (هللا ذاعم) مالسلاهيلع فسويلوق لدي له «ىناثلا لاؤسلا ١

 نأ هللا نم بلط ؛ ًاذاعم هللاب ذوعأ مالسلاهيلع هلوق نآل ةرهاظ ةلالد هيلع لديهنأ : باوجلاو

 ةحازاو ؛ةلالاو لقعلاو ةردقلا ءاطعا نع ةرادع تسيل ةذاعالا كلتو « لمعلا كلذ نم هذيعي

 «ام رخف ١هو»



 ةيالا وست ]ن عراه ىلإ هتفواروو لاعت هلوق (١

 ةاس د ةه دس ساو رس ه6 "262 تس

 تار تَقَعَو هم ا 8 : 0 ولا هتدوأرو

 ا ١ ا

 «8عد َنوُماَظلا ح داي ل هل 55 00 در رد هلا ذاعم لاق

 اذه ىفلوقلا قيقحو سفنلا رهوج ىلع سدقاا ل نه هنطالا لورا وا دفلك األا كضاق

 اندنع تيثدق هنأالإ « ةيلقعلاراونآلاو ةيلكلا فراعالل ةلباق تقلخ ةقطانلا سفنلارهوج نأ بابلا

 تايهاملاب ةفلتخم ةيرشبلا حاورألا رهاوج نأ ةيولعلا تافشاكملاب سحب و ةيلقعلا نيهاربلا بسح

 تايناحورلاملاعىلإليملا ةميظع اهنمو « ةسي-خو ةفيرشاهنمو . ةلذنو ةرحاهنمو . ةديلب وةيك ذ اهنمف

 فعضاألاو دشالل لباقتاماقملا هذهنمدحا ,لكوةريثك ماسقألاهذهف تاينامسجلاىف ةبغرلا ةميظعو

 كلل لا دج اني تاقيقلا] ره وح ةقطانلاب اراقتلا ارهوج ناكانأ قفا! اذاف نظم لاو لكاألاو

 كال وألا هوه ابن ررظن ل ردا كا فر نسغنلا هدرفا ١ ةئحلالا حئاوالاو ةيلقعلا ءاوضاللالومقل

 لاحىف تالآلا هذهو ةينادسجلا تالآلا لاعتسا ةطساوب اهلاعفأ لع ىوقت امنإ ةقطانلا سفنلا

 ندبلا ىلع ةيزيرغلا ةرارحلا تلوتساو ناسنالا ربك اذاف ءاهملع ةيلوتسم تابوطرلا نوكت رغصلا

 كلفنلا ايلمعتست نال هملاع ةيدلا تالآلا كلت تراضف.: تلال وتلقو تابوطرلاك لت تحضن

 ىوقتو اهفراعم لمكت ةيندبلا تالالال م دنعف .ةفي رد اهرهوجلصأىف سفنلاتناكاذإو ةيناسنالا

 ؛ ةيندبلا تالآلا لادتعا ىلإ ةراشإ (هدشأ غلب املو) هلوةف . امف ءاوضأللا ناعمل مظعيو اهرا د

 . ملعأ هللاو ؛ ةيرظنلاو ةيلمعلا امتوق ىف سفنلا لاكتسا ىلإ ةراشإ (املعو امكح هانيت1) هلوقو

 ذاعم لاق كل تيه تلاقو باوباآلا تقلغو هسفن نع امتي ىف وه ىلا هتدوارو]ل ىلاعت هلوق

 4« نوملاظلا حلفيال هنإ ىاوثم نسحأ ىبر هنإ هللا

 * كلاقناواهفا تعمل هلي انا فتان لانلف واللا و لامججا ةياغ ىف ناك مالسلا هيلع فسوي نأ معا

 لواحاذإ هسفن نعمه هتدوارو 5 نءهتي راج نالف دوأر : لاقي ارجاع ناك اهجوز نإ ًاضيأ

 عضاوملا ىفالإهب ىتؤيال لمعلا كلذ نأ ببسلاو (باوباآألا تقلغو) عامجاو .طولا امهنمدحاو لك

 اهتقلغأ ىأ (باوبالا تقلغو) هلوقو ديدشلا فوخلا مايق عمو ٠ ك1 ناك ذأ |مسال ةروتسملا

 لطابلا ف قاغ : لاقي: قاغ دق همزافءىث ىف ثبشت ءىش لكى مههوقنم اذه لصأو : ىدحاولا لاق

 رسعي ثيحب هلعج اذا بابلا قاغأ : لاقيف فلالاب ىدعي مث « نهرلا قلغ هنمو ؛ هبضغ ىف قلغو

 اهسفن ىلا هتعدمم « باوبأ ةعبس تقلغ اهنا ريثكتلا ىلع تقلغ ءاج امناو : نورسفملا لاق ..هحتف



 او ةيالاءاملعو اكح هانينآ» ىلاعت هلوق

 لكدي ازتيو رمألا لوأف ثدحي ناسنالا نإ اولاق ءابطاألا نال كلذو ةيبطلا نيناوقلا لع قابطنالا

 هنم قيال نأ ىلإ صاقتنالاو عجارتلا ىف ذخأب مث , لاكلا ةياغىلإ ىهتني نأ ىلإ ائيشف ائيش موي
 ًاردب ريصي نأ ىلإ دادزي لازيال مث ًافيعضالالهرهظي هناف «رمقلا لاح ةبيبش هتلاح تناكف « ءىش

 . قاحماو مدعلا ىلإ ىبتني نأ ىلإ عجارتي مث , امان

 ةزودلا هذه كلعج اذافرتكو اموي نر رضع رة 1 ردقلا اروذ نسا: كرف اذه تف

 ناسنالاف ؛ عيباسألا ىلع نادبآلالاوحأ اويتر مرجالف . مايأ ةعبس اهنم مسقلك ناك ٠ ماسقأ ةعبرأ

 لصحةيناثلا ةعبسلا ف لخد اذإ م“ « نينس عبس هلمتي نأىلإ بيكرتلا فيحن ةقلخلا فيعض ناك داواذإ

 لخه اذاف . ةنس ةرشع عبرأ هل متي .نأىلإ قرتلا ىف لازيال مث . ةوقلاو ءاكذلاو مهفلا راثآ هيف

 فياكتلا دح ىلإ غلبيو لقعلا لمكي كانهو . كلاثلا عوبساألا ىف لخد ةرشع ةسماخلا ةنسلاىف

 كانهو « نيرشعلاو ةيداحلا ةنسلا متي نأ ىلا ةلاحلا هذه لبع قتري لازيال مث ء ةوهشلا هيف كرحتتو

 ,راطقلاو رسل عئاشا رحآحويساللا اذه )6 ككل ةياثلا هللا ف لع كلا
 فوقولا نامزولا هنم ناسنالا ل قتنيو ؛ ءاملاو وكنلاةدم تممدقف نورشعلاو ةنماثلا ةنسلا تمت اذاف

 ةسمخ ناسنالل لصحب سماخلا عوبسألا اذه مامبو ؛ هدشأ هيف ناسنالا غلبي ىذلا نامزلا وهو

 وه ىذلا سماخلا عوبسألا اذهف ؛ ناصقنلاوةدايزلا ىف ةفلتخم بتارملا هذه نإ مث «ةنس نوثالثو

 ةسماخلا ىلا دتمب دقو « نيثالثلاو ةثلاثلا ىلا نيرشعلاو ةعساتلا ةنسلا نم أدتبي لاكلاو ةدشلا عوبسأ

 . ءايشألا قئاقحي ملعأ هللاو « بابلا اذه ىف لوقعملا قيرطلا وه اذهف : نيثالثلاو

 < لاوقأ هيفو « لعلاو محلا ريسفت ىف «ةثلاثلا ةلأسملا)

 . اهنيشي امم اهعنمو ٠ اهاوه نع سفنلا سبح امهلصأ ةيكملاو كحلا نأ لوألا لوقلاإ)

 انه ةيلمعلا ةميكحلا مدق امنإو . ةيرظنلا ةمكحلا معلا نم دارملاو . ةيلمعلا ىلا محلا نم دارملاف

 . ةيرظنلا ةمكحلا ىلا امتمنوقرتي مث . ةيلمعلا ةمكحلاب نولغتشي تاضايرلا باحأ نآل « ةيلمعلا ىلع

 نولزني مث ء الوأ ةيرظنلاةمكملا ىلا نولصي مهناف ةيناحورلاراظنآلاو ةيلقعلا راكفآألا باحصأ امأو

 حتفف ةنحلاو ءالبلا ىلعربص هنأل ؛لوآلا وه مالسلا هيلع فسوي ةقيرطو « ةيلمعلا هكدا لاا

 (املعو (ىح هانيتآ ) لاق ببسلا اذهلف , تافشاكملا باوبأ هيلع هللا

 . نيدلا ملع ملعلاو ؛ قلخلا ىلع امكاح نوكي ىنلا نآل  ةوبنلا وه مكحلا (ىناثلا لوقلار)

 هفن ىلع ةكاح ةنئمطملا هسفن ةروريص مكحلا نم دارملا نوكي نأ لمتحي «ثلاثلا لوقلاوإل

 ةقيعض ةروهقم ةييضغلاو ةيناويشلا ةوَلا ترراص ىمو ا ةرهاق اهملع ةملءتسم ءوسلاب ةرامالا



 ةبالا« املعو كح هانيتآ هدشأ غلب املود ىلاعت هلوق ١٠

 2 ا

 فرفض نيننحلا ىرخت َكلَدَكَواذعَو ع ا 1 هدشأ غلب 2

 ل 0 1 نيح 0

 لاعف هناأل هسفن رمأل ع بلاغ . لوآألا : ناهجو هيفو (هرمأ ىلع 7 هللاو ل ىلاعت لاق م“

 . فسو» أ ىلع بلاغ هللاو : ىناثلاو « هئامسو هضرأ ىف همكح نع عنامالو هئاضقل عفادالديرياسا

 كار هللار «راركمب رد لك هب اوذارأ هتوخإ و هنعشب ناك امو. ..اسلنإ: ناك هراونمأ ماظتنا نأ ىع

 نأراعاو . هتلاديبهلك مالا نأ نوءلعيال سانلارثك أنكسلو « ربدو ىلاعت هللا دارأ 5 ناكف «ريخلاهب

 . تلاغ هللا ءاضق نأو ؛ هلل هلك آألا نأ نقش فرع اهلاوحأ 10 اروح قم

 : لئاسم ةبآلا ىف (نينسحما تاج كلذك , انكر اك هاننأا هدشأ املوإب ىلاعت هلوق

 ىلع ريص هنإ مث ؛ هيلا اًؤاسأ امل هتوخإ نأ ىلاعت نيب : لاقي نأ ا ا 5 ةلأسملا)

 دوصقملاو « لعلاو محلا هللا هانآ هدشأ غلب امل مث ء ضرالا ىف ىلاعت هللا هنكمنحناو دئادشلا كلت

 : لاق نم سانلا نمو نحنا كلت ىلع هربص ىلع ءازجلاك ناك معنلا نرد هب زافام عيمج نأ نايب

 ركشو ىللاعت هتلاءالب ىلعربصو دبتجا نم نإ : لاق نم مهنمو « ةنسحلا لامعألا ىلع ءازج ةوبنلا نإ

 لع فس ع كد اك لاعت هناي مهلوق ةعص ىلع اوجتحاو . ةلاسرلا بصنم دجو ىلاعت هللا ءامعن

 ةلاضزلاو ةوينلا هاطعأ هنأ رك د نحلا كلت

 ىتلا ةنسحلا تاعءاطلاب ىنأ نم لك نأ ىلع لدي اذهو (نينسحلا ىزجن كاذكو )ب ىلاعت لاق م“

 "1 راكم 12 ءرالانأ لع ءالكلا واف الل كب اذهو « كصامملا كلت هيطقي هللا ناف ؛ تسوي ا ىأ

 ىلاعت هللا عاطأ اع ناكل . كلا ان الو الوز ناكام تسوي نإ ب لاقزانقانأ معاو

 لاق ىذلا تقولا نم ايبن ناكهنإ : .رسحلا لاقو”. عاجالاب لطاب لوقلا اذهو : هيلا هللا نسحأف

 اذهنم الوسر راص هنإ مث , الوسر ناك امو (اذههمأب مهتئبنتل هيلإ انيحوأو) هقح ىف ىلاعت هللا

 تقولا نم الوسر ناك هنإ : لاق نم مهنمو (ايلعو امكح هانيتآ هدشأ غلب اكور هلؤق, قعأ ثقولا

 : بجلا ةبايغ ىف قلأ ىذلا

 هتوقو هبابش ىف هاهتنم ىبتنا اذا هدشأ نالف غلب برعلا لوقت ةديبعوبأ لاق «ةيناثلا ةلأسملا)

 « مدشأ اوغلبو هدشأ غلب لاقي عمجاو دحاولا ىف لمعتسي ظفللا اذهو ناصقنا| ىف ذخأي نأ لبق

 حيرج نبا ىورفريسفتلا امأو (هدشأ غلبي ىتح) هلوق دنع ماعنالا ةروسىف دشألا ريسفت انركذ دقو

 ةديدش ةياورلا هذه لوقأو : ةنس نيثالثو ًاثالث لاق هدشأ غلب املو ؛ سابعزبا نع دهاجم نع



 هيوأسإ أم هنت غلب 6 هنمي ف اوعفارتف هنوضرعي قوسلا هواخدأ لكفت 2 00 نبيرشعل زيزعلا

 ةأرملا كلت مسا : اولاقو ٠ ملا كلذب ريفطق هعاتباف . ريرحلاو قرولاو كسملا نم نزولا. ف

 . ليعار ليقو ؛ اخيلز

 ريسفتو حمص ربخ ىف ًاضيأ تبثي ملو « نآرقلا هيلع لدي مل تاياورلا هذه نم ًآئيش نأ ملعاو
 . اهركذ: نهب ززرتح نأ لقاعلاب قل آلاف: .تادآورلا هذه, نم ءىث لع فقروت ال لايت هللا باك

 اذإ:ناكلملاب! تييوث كلوق نم كدنع هماقَمو هلزنم ىأ. (هاوثم ئرك أ) هلوق ( ةناثلا ةلأملاإ)

 ىبر هنإ) هلوق ليلدب ا ا ا هلزنم ىلعجإ : ىنءملاو ءاوثلا هردصمو ؛ هب تقأ

 ناكهنأ لعلدي « هسفن مارك ! نود هاوثم مارك اب هتأرما زيزعلا رمأ نوةقحلا لاقو (ىاوثم نسحأ

 اهرمأ كليو , ىلاعلا سلجتا ىلع هليأ مالس 9 لاقي 0 مظعتلا و كالصملا ليبس ىلع هيلا رظني

 وأ 2ع انتامهم حالصاب موه ىأ (ادلو هدختن وأ أنعفت نأ ىسع) لاق نأب كلذ للع هأوثم مارك اب

 . ار وص ناكو دلو ردل دلو ذل كاكش كلا د )دلو

 ءانكم بجلانم ةمالسلاب هيلع انمعنأ 6 ىأ («ضرالا ف فسويل انكم كإذك ول ىلاعت لاق مث

 رمد للظرا قمل ا نم انكشتم راض نأ كلذب لصوت ىد ,زيزءلا بلق هيلع انفطع ناب

 ه1 فس و اش الغإ كورا اطل دا معلاوةردقلا الإ تسيل ةيقيقحلا تالامكلانأ ملعاو

 (ضراللاف فسويل انكم) هلوقب ةراشالا هيلاف ةنكملاو ةردقلا ةفصىف هليمكتامأ « نيفصولا نيذهم

 ريشفت مدعت دقو (ثيداحالا يوت نم هيلعتلو) هلوقب ةراشرالا هيلاق 0 ملعلا قط َْق هليمكت انآ

 . ةملكلا هذه

 مثرمأب مهتينتل هيلا انيحوأو) ىلاعت لاق بجلا ىف قلأ امل مالسلا هيلع هنأ انركذ انأ معا

 دعت الف“ زئاج ضاهرالا اندنعو . تقولا كلذ ى هللا ىحوأ ىلاعت هنأ ِلَع اارهاظ' لدن كلذو (اذه

 هبل 'ةي وقت لجل لب , قلخللا ىلا هتنعي لجأ ناكام' تقولا كلذ'ىفهيلا ىعولا “كلذ نإ. : لاع نأ

 انبه لاق ىلاعت هنا مث . مالسلا هيلع ليربج روضحب سنأتسي نأل جالو . هردص نع نزحلا ةلاذإو

 ىلا قلخلا ةوعدو , فيلاكتلا غيلبتب قاخلا ىلا هلاسرإ هنم دارملاو (ثيداحألا ليوأت نم هملعنلو)
 لمحو ةوبنلاو ةلاسرلا لجل ناكل وألا حولا كلذ تر إ : لاقي نأ ًاضيأ لمتحيو + قالا: نيدلا

 موي لكاهب ريصي تاجردو تادايزب هيلا ىحوأ ىلاعت هنأ ىلع (ثيداحألا لي أ درع هيلختل )ا ةلروق

 فسروي ىف سرقت نيب نيزعلا : ةثالثا ةئئاّرف نمانلا دشأ :!ذوعسم نيا |لاقوأ هلي ناكل لا لأ

 (هرجاتسا أ ا) تلاقف لو 57 ا ةأرملاو 2 انعفس نأ ىبع هأ ودم ليو هنأ رمال لاَقف



 ةيالا «هاوثم ئءر كا هلع ف نمد هاش ىذلا لاقو» 0 و /٠ ١

 1 جاع ل 7

 0 هانم ىرخصأ 35 رمال رصم نم هآرتس ىذلا لَو

 هم ه ا سم هل ه2

 لوألا نم هساعنلو ضرألا ىف فّسويل انكم َكَدَكَو دو ل وا

 51١« َنولعياَل سانلا َرثك أن نكأو هرمأ لع بل ا

 ةوحالاو اولاف .!اهرد نر شع ونيتثاىدسلا نعو« امهرد نيرشع 2 0

 0 ا ا هدا فدعا كف دع دحأ اوك
 اذك ىف نالف دهز لاةيةبغرلا ةلق دهزلا ىنعمو (نيدهازلا نم هيف اوناكو) هلوق 4 ةثلاثاا ةفصلا

 نأ : اهدحأ : هوجو هيفو ؛ عمطلا ليلق ناك اذإ ديهز لجر : لاقي . ةلقلا هلصأو هيف بغريمل اذإ

 نم هيف اوناكهوعاب نيذلا ةرايسلا نأ : ىناثلاو . نيدهازلانم هيف اوناكم مال ؛هوعاب فسوي ةوخإ

 ربظي نأ اوفاخ مهن الّوأ .هعيبي ءىث ىأب ىلابيال هب نواهتم ءىثلل طقتلملاو هوطقتلاممنأل ؛نيدهازلا

 اوناك ةورتشا نيذلا نأ : ثلاثلاو . نامتالا' سكوأب هوعاب مرجالف , مهدي نم هعزنيف قدتسملا
 نوكي نألمتحي (هيف) هلوقىف ريمضلاو ؛ مدقتاهف 00 هذه هيجوت قيس دقو « نيدهازلا نم هيف

 . لعأ هللاو سخبلا نعلا ىلإ ادباع نوكي نأ لمتحيو ؛ مالسلا هيلع فسوي ىلإ ادئاع

 هذختن وأ انعفني نأ ىسع هاوثم ىرك أ هتأرمال رص نم هارتشا ىذلا لاقو ل ىلاعت هلوق

 نكفلو هرمأ لع اناغ ناو كن داحاإلا ل وات نم هنلعتلو ضرالاف فسويل انكم كاذكو ادلو

 (نودلعيال سانلا رثكأ
 : لئاسم هيفو

 نيدراولا نموأ ةوخالا:نم امإ هارتشا ىذلا نأ رابخالا ىف تبث هنأ ٍلعا (ىوألا ةلأسملا)

 ىذلا زيزعلاوهو ريفطإ وأ ريفطق هارتشا ىذلا نإ ليقو . كانه هعاب و رصم ىلا هب بهذ ءاملا ىلع

 دار ملف و ناطق 4 يلا ملام لجو نيل رااراوب تايقلاي تكي كالا اًرَضْمأعئا وتس كن ناك

 هارتشاو ىناف مالسالاىلا فسوي هاعدف بعصم نب سوبأق هدعإ كلف مالسلا هيلعفسوب ةايح ىف

 وهو ديلولا.نب نايرر هرزوتساو ةنس ةرشع ثالث هلزنم.ىف ماقأو ةنس ةرشع عبس نبا وهو زيزعلا

 ةئام نبا وهو ىفوتو ةنس نيثالثو ثالث:نبا وهو .ةمكحلاو كلملا هللا هات آو ةنس نيثالث نبا

 دقلو) ىلاعت هلة 8 للتسمم اطر رأ شا سوم ءن رجوف همادأ فوك لا زناك,ليقإو,... ةنلسن نيش

 ةاراشا لدقر فيتو ,نوعرف دال وأ نم. .يبيوه. ن وعارف ليقو..(تانيبلاب لبق بق نم فسوي عاج



 ١٠ا/ ةيالا «ةدودعم مهارد سخم نمثب هورشو» ىلاعت هلوق

 (نولمعي ام ميلع هللاو) لاق ىنعملا اذهلف ء بولطملا كلذ لوصحل ايس ىلاعت 5

 : نالوق هيفف (هورشو) هلوق امأ (ةدودعم مهارد سخم نمثب هورشوإل ىلاعت لاق مث

 : نالوق عئابلا كلذ ىفف ريدقتلا اذه ىلعو « عيبلا وه ءارشلا نم دارملا لوألا لوقلاا)

 فسوي اوحرط امل فسوي ةوخإ نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق (لوألا لوقلازب
 اثر تنطلق هورب ملاماف : هربخ نوفرعتي ثالث دعب اوداع اوعجرو بجلا ىف

 ٠ مهنم هوعابف انم هوءيبف : مهل اولاقف انم قبأ اندبع اذه : اولاق فسوي اوأر الف مهوبلط ةرايسلا

 ءارشلا اذه لمح بجو امتاو ؛ هتعب اذا ءىثأا تي رش : لاقي هوعاب ىأ (هورشو) هلوق نم دارملاو

 دحاو ءىث ىلا دئاع (نيدهازلا نم هيف اوناكو) هلوق ىفو (هورشو) هلوق ىف ريمضلا نآل . عيبلا ىلع

 بحب (هورشو) هلوق ىف اذكف ةوخالا ىلا دئاع (نيدهازلا نم هيف اوناكو) هلوق ىف ريمضلا نكل

 . عببلا ىلع ءارشلا اذه لمح بجوف هوعاب مهف كلذك ناك اذاو ؛ ةوخالا ىلإ ًادئاع نوكي نأ

 ملعأ كبر : قحإ نب دمحلاقو ءرّنبلانم هوجرختسان يذلا مث فسوب عئاب نأ «ىناثلا لوقلاو إل

 ىنعملاو ؛ءارشلا سفن ءارشلانهدارملا :لاقي نأ ل متحهنأوهورخآلوقانههو « ةرايسلا مأهوعاب هتوخإ أ

 نوباذك فسوب ةوخإ نأ لاحلا نئارقب اوملع مهنال «نيدهازلا نم هيف اوناكو هورتشا موقلا نأ

 نمير.« قاجت هللا قم اف وشر هءا رش ] وه كف ترقق كوع (ضئانارت امبرو اندبع هنإ موق ىف

 اورهظأ مهنأ عم . ليلق نمثب هورتشا مهنأل ةرخآلاب هورتشا كلذ عم مهنأالإ « ةعقاولا كلتروهظ

 ًاضيأ لمتحو « نعل ليلقتىلإ كلذب اولصوتي نأ مهضرغو « نيدهازلا نم هيف مهنوك مهسفنأ نم

 اوناكو : دهاجم لاق . هيف ةبغرلا ميدع ىرتشللاا راص 0 اندع هنإ : اولاق امل ةوالا نإ لاق ذأ

 . قباي الثل هنم اوقثوتسا نولوقي

 . ثالثا تافك نعلا' كلذ ةفصو لافت هنأ معا م

 سخم لك لاقو . مارحر حلا نم نآل ًامارحديري : سابعنبالاق . ًاسخب هنوك (ىلوآلا ةفصلاإ)

 لاقو . ةكربلا صقانهنأل اسخن مارا اومس ىدحاولا لاق « مارح هناف اذه الإ ناصقن هللا باتك ىف

 نع صقان :ليقو ليلق ىعشلاو ةمركع لاقو , هصقن ىأ هبلظلاقي ناصقن مظااو لظ سخب : ةدانق

 ىلعو :ىلاعت هللا همحر ىدحاولا لاق . رايعلا ةصقان افويز مهاردلا تناك ل بقو ٠ ًارهاظ ًاناصقت ةميقلا

 . سوخبم نمش ىنعملاو « مسالا عضوم عضو ردصم سغبلاف ء اهلك لاوقالا

 اذإالإ نونزيال اوناكمهنآل .نزوتالو ادع دعت ليق (ةدودعم مهارد) هلوق «ةيناثلا ةفصلاإ)

 اهدع رم عنتمي ةريثكلا نآل ؛ دودعمليلقلل ليقف امنودام نودعيو نوعبراألا ىهو ٠ ةيقوأ غلب



 ةيآلا «نولمعي امب ميلع هللاو ةعاضب هورسأو» ىلاعت هلوُق ١

 هذه ىف ءادنلا ىنعم : جاجزلا لاق : لواألا : ناهجو ءادنلا ريسفت قف لوقلا اذه للعو (فسوب ىلع

 : ىأثلا . اوبحيا تلق كن اكف هابعان : تلق اذاذ ةصقلا ديك وتو نييطاخملا هندنت بيجيتال ىتلا ءايشالا

 يطول لكاط ف 2 201 كفو تقولا اديه ىرشبلا اهنا ايي: كوقي هلاك : لع وبأارلاق

 .؟روقحلاب ثرمالو نآلا

 ريصي و ميظع نمش هعيبن : اولاقو نسحلا ةياغ ىف امالغ اودجو مهنأ وه ةراشبلا ببس نأ معاو

 هطوعلا لوضل ايما كاذ

 ىرشباي لاف , همسا ناكو هبحاص ىدان ىذلا نأ ىدسلا هركذ ىذلا وهو (ىاثلا لوقلاول

 : ىسرافلا ىلع وبأ لاق (ىرشباي) ىرشب اهمسا ةأ ما اعد : لاق هنأ شمعالا نعو . ديزاي لوقت اك
 هصاصتخال لج راي : لبق اك عفرلا لح ىف نوكي نأ زاج هجولاوهو « ةراشبلل امسا ئرشيلا انلعج نإ

 , ىرشبلا سنج ىف ًاعئاش ءادنلا كلذ لعجهنأ : ريدقت ىلعبصنلا عضوم ىف نوكي نأ زاجو ؛ ءادنلاب

 (دابعلا ىلع ةرسحايو) الجراي : لوقت م" صخب لو

 : ناتلأسم هيفف « ةعاضب هورسأو ل ىلاعت هلوق اك

 دراولاىلا دئاع هنأ : لوآألا :نالوق هيف ؟دوعي نمىلا (مورسأو) ىفريمضلا (ىلوألا ةلأسملا)

 هانطقتلا ةرايسلل انلق نإ : اولاق مآل كلذو ؛ بجلا ىف هودججو مهنأ ةقفرلا نم دا هاكر

 هدا را راما زغأ نإ : لود نأ تارصاللاو ككرشلا اناولاسا: هاني ا القنإ و لايف انك راش

 فسوي ةوخإ : ىنعي (هورسأو) لاق هنأ سابع نبا نع لقن : ىاثلاو . رصمب ممل هعيبن نأ لع اندنع

 كلذ ىلع مهعباتو انم قبأ انل دبع هنإ : اولاق لب « مهل اخأ هنوك اوفخأ مهنأ : ىنعملاو  هنأش اورسأ

 ىلع لدب (ةعاضب هورسأو) هلوق نآل ىلوألوأللاو « ةيناربعلا ناسلب لتقلاب هودعوت منال فسوي

 فش هز كانك ةراارلاب ىلا اكعإ كذا © ةعاضب ةنأب او كخام لاح ورنا كاكا: نأ

 لاق . هتعطق اذا محللا تعضب نم ةراجتلل لعحت لاملا نم ةعطقلا ةعاضبلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 . ةعاضب هواعجام لاح هورسأو :لاق هناك لاحلا ىلع ةبوصنم ةعاضيو : جاجزلا

 ىأر امل مالسلا هيلع فسوي نأ هنم دارملاو «نولمعي امب ميلع هتلاو إل ىلاعت لاق مث

 لاطبا ىف اولاتحاو هيلعهتوخإ هدسح كلذ ركذو هلتدجس مونلا ف رمقلاو سمشلاو بك اوكنلا

 كد كك لات هنأو : ةقلا كلذ ذل رديت تح نيدشلا البلا ىف ةوعقوأف هيلع رمآألا كلذ

 رصم كلم راص نأ ىلإ رمألا عباتتو هعئاقو تداست مث , رصم ىلا هلوصو ىلإ ايس ءالبلا كلذ ىف
 هريص بولطملا كلذ نع هعفد ىف ءادعالا هلمع ىذلا لمعلا ناكف مونلا ىف هآر ىذلا كلذ لصحو



 ١١و ةيالا «فدراو اولسرأف ةاوأاسسءات ءامبوورفاتعق اق

 تاس ملاع يه ل

 مااغ اذه ىَرْشباي لاَقو د 0 مهدراَو اولَسَراَ ةرايس 0

 ه- 4-50 7 تعارخح ل 6 1 0

م يلع هللا ةعاضب هورسأو
 ماركا : م نم هورشو «» َنواَمَعي ا

 مااضع سا 7 8-

 20 نيدهازلا نم هيف اوناكو ةدودعم

 ةيناسفنلا ىعاودلا نآل « ىلاعت هللا ةنوعمب الإ نكميال ربصلا ىلع همادقإ نأ : ىنعملاو (نوفصتام

 تعقو هن اكف ءاضرلاو ربصلاىلا هوعدت ةيناحورلا ىعاودلاو . ةيوق ىهو عزجلا راهظإ ىلإ هوعدت

 ىرجم ىر# (ليمج ربصف) هلوقف , ةيلغلا لصحت ىل ىلاعت هللا ةناعإ لصحت ملاهف : نيفنصلا نيب ةيراحا

 (نيعتسن كايإو) هلوق ىرجم ىرحب (نوةصتامّلع ناعتسملا هتلاو) هلوقو (دبعن كابإ) هلوق

 ةعاضب هورسأو مالغ اذهىرتشبانلاق هولد لدأف مثدراوا ناك ةرايستءاجوإإ ىلاعت هلوق

 «نيدهازلا نم هيف اوناكو ةدودعم مهارد سخم نمب هورشو نولمعي ام ميلع هللاو

 (ةرايس تءاجو) لاقف « ةنحملا كلت نمفسوي صالخ ىف ليبسلا لهس فيكن يب ىلاعت هنأ معا
 اوؤطخافرصم ىلإ نيدم نم نوريسي موق ىأ ةرايس تءاج : سابع نبا لاق . رفسلل ريست ةقفر ىنعي
 ناكو « مالسلا هيلع فسوب بجب اهبف ضرأ لعبانوطبهف « قيرط ريغ لع نوميه. اوةلطناف .قيررطلا

 هيف قلأ نيح بذمف ًاحلم هؤام ناك : ليقو ؛ ةاعرلل الإ نكي مل نارهعلا نع ةديعب ةرفق ىف بجلا

 دراولاو «ءاملا مهل بلطيل ىعازخلا رعذ نب كلام : هل لاقي الجر اولسراف مالسلا هيلع فسوي

 ىلدأ : لاقي هنأ ةغللا لهأ ةماع نع ىدحاولا:لةنو (هولد ىلدأف) موقلا ىقتسيل ءاملا دري ىذلا

 ولدي الدو لسرأ اذإ ءالدإ ىلدي ىلدأ : لاقي رّثبلا نم اهعزن اذإ اهالدو رثبلا ىف اهلسرأ اذإ هولد
 ,فوذح انههو(مالغ اذه ىرشباي لاق) ءالد عمجاو ؛.فورءم ولدلاو ؛ جرخأو بذج اذإ اولد

 رغق نم ةيحان-.ىف .فسوت..ناكو هولد.دولولا ىلدأ امل :تووسفملا لاق, تففسوي ربظف : دقن

 : ناتلأسم هو. ىرشباب : لاقق.. ىدان هنبسخ ىأرو هلآ دراولارظنف ]1 قلت

 نوقابلاو « ءايلا نوكسيو فاألاريخب (ىرشب) ىناسكلاو ةزمحو مصاعأرق (ىلوالا ةلأسملا))

 . ةفاضالا ىلع ءايلا حتفو فلالاب ىارشباب

 ١ نالوق (ىرشباي) هلوق ىف (ةيناثلا ةلأسملا :

 افسأ اي) هلوقو اذك نم ابجياي : مهلوق هريظنو ةراشبلا دنع ركذت ةللك اهنأ (لوآلا لوقلا))

 »؛١  نخر-١8«



 ةيآلا ءنرفصتامىلع ناعتسملا هللاو ليمج ريصف» ىلاعت هلوق ٠١

 ناك هبلط نأ عم هبلطي مل هل هبح ةياهتو . مالسلا هيلع فسوي روضح ىف هتبغر ةدش عم مالسلا هيلع

 . اعرشو القع مومذم ماقملا اذه ىف ربصلا اذه نأ تبثف ؛ تابجاولا نم

 اديشن تلطلا نع هم لاتتو ناجم هنإ لاقي نأ الإ ةنع' تاوجال لوقت نأ :هنع َبتاَوَلاَو

 مبهنأو ءايوقأ هدالوأ نأ لاوحألا نئارقب فرع هلعل ًاضيأو هيلع رمألل ًاظيلغتو « هيلع ةنحللل
 ًاضيأو ؛هلتقو هثاذيإ ىلع اومدقأ امبرف ثحبلا ىف غلاب ول هنأو ٠ صحفتلاو بلطلا سم هنونكمال

 مه : ةرخآلاب مظعيس هرمأ نأو ةنحماو ءالبلا نع فسوي نوصي ىلاعت هلا نأ لع مالسلا هيلع هلعل

 ملظ اذإ نيدلولا دحأ نال كلذو سانلا ةنسلأ ف مُئاقلاب ىضرامو هدالوأ رئارس راتسأ كتته دري مل

 هنافمقتنا نإو مولظملا دلولا ىلع هبلق قرت< مقتني مل نإ هنآل ديدشلا باذعلا ىف بالا عقو رخآلا

 بوصألانأ ىأر ةيلبلا هذهىف مالسلا هيلع بوعي عقواسلف  هنممقتني ىذلا دلولا ىلع هبلق قرتحي

 . ةيلكلاب ىلاعت هتلاىلإ رمألا ضيوفتو توكسلاوربصلا

 نوكي دقام هنم : نيمسق ىلع ربصلا نأ ىلع لدي (ليمج ربصف) ىلا. هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا))

 «ىلاعت هللا وه ءالبلا كلذ لزنم نأ فرعي نأ وه ليما ريصلاف ؛ ليمج ريغ نوكي دقاهو اليدج

 ريصيف هسفن كلم ىف فرصتي نأ ىف كلاملا ىلع ضارتعا الو كلملا كلام هناحبس هللا نأ ملعي من

 . ةياكشلا راهظإ نم هل ًاعنام ماقملا اذه ىف هيلق قارغتسا

 ىمفيال ميلع ؛ لفغيال ملاعو : لهجب ال ميكح ؛ ءالبلا اذه لزم نأ معي هنأ «ىتاثلا هجولاو إل

 كلذ دنعف « اباوصو ةمكح هنع ردص ام لك نراكف ؛كلذك ناك اذاو . ىغطي ال مي>ر

 . ضرتعي الو تكسي

 لبملا رون دوهش ىف هقارغتساف « قحلا نم ءالبلا اذه نأ هل فشكني هنأ (ثلاثلا هجولاوإل

 « ءافجلاب صقنت الو ءاذولاب دادزتالةماتلا ةبحلا . ليقكلذلو . ءالبلا نع ةياكشلاب لاغتشالا نم هعنمب

 11 وت ل ا سرر لاو بشن رد كرجل ناكل ءافؤلاب تدادز بول امال

 هناحسس قحلا ءاضقب اضرلا لجلال ربصلاناك اذا امأ . ليما ربصلاوه اذهف ؛ ضرعلاب لب تاذلاب

 لاوقالاو لاعفألا عيمج ىف طباضلاو . المج نوكي ال ربصلا كلذف . ضارغألا رئاسل ناك لب

 قدم رهظن رانههو الف الإ و اس ناك لافت هللا ةيدوبع تلطل:ناك ام "لك نأ تاداقتعالاو

 ” ] ىدلا نأ ءافاش ذلمأت لح ل١ لماتظ.«نوتمملا كاتفأولو + كيلق تفتساو نثآألا ىف ئوزام

 هسفنف نوكيال هنأ عمءىثلاب انوتفأول معلا لهأ ناف ؟ المأ ةيدوبعلا بلط هيلعشعءابلاو لماحلا له
 ىلع ناعتسملا هتلاو) لاق (ليمج ربصف) هلوق بوقعي ركحذ املو . ةنبلا عفن هنم رهظي مل كلذك



 .١ ةياال «نوفصتام لعناعتسملاهّللا و ليمج ربصف»ىللاعت هلوق

 متيذكلاق  اقرختم ناكامو ؛بذك مدب هصيقىلع اًؤاجا ل :ريجنب ديعس لاق : ثلاثلا لوقلا

 ناكبئذلا اذه نإ لاق مالسلا هيلع بوقعي نإ : لاق هنأ ىدساا نعو . هصيق قرخل بئذلا هلكأ ول

 هلتق لب : مهضعب لاق كلذ لاقاملل مالسلاهيلع هنإ : ليقو ؟ هصيق قرخملو هم لكأ فيكف ءاممحر

 ملا وقأ تفلتخا اسلف ؟ هلتقىلإهنم جوحأ هصيق ىلإ مهو هصيق اوكرتو هولتةفيك لاّقف . صوصللا

 : لئاسم هيفو (ليمج ريصف) مالسلا هيلع بوةعي لاق مث . مهبذك كلذ ببسب فرع

 ربصف : ريدقتلاو ٠ فوذحم هربخو « ءادتبالاب عوفرم هنإ : لاق نم مهنم (ىلوألا ةلأسملاإ)

 : برطق لاقو . ليمج ربص هلعفأ ىذلا : ليلخلا لاق أدتبملا رمخأ نم مهنمو . عزجلا نم ىلوأ ليمج

 . ليمج ربص وهف : ءارفلا لاق و . ليمج ربص ىربصف : هانعم

 : هل ليقف « ةقرخي امهعفري ناكو هابجاح طقس دق مالسلا هيلع بوقعي ناك 4ةيناثلا هلأسملاإ)

 تراي لاقف ؟ قوكشتأ بوقفزاب هلإ ىلاغتتلا نواف :نارحاألا ةرثكو نامرلا لوط لاقف ؟ اذهان

 نأل هللاو : تلاق اهنأ كفالا ةصق ىف اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىؤورو . ىل اهرفغاف اهتأظخأ ةئيطخ

 هللاو ليمجربصف) هدل ءو بوقعي لثكك ملثمو ىلثف ؛ ىنوذعتال ترذتعا نإو ىفوقدصتال تفلح

 :.لنأ امناهرذعق “لجو رعهللا لزنأف (نوةصتان لك ناكل

 : لاقف (ليمج ربصف) هلوق نع سو هيلع هللا ىلص ىننلا لئس هنأ نسحلا نع (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىلإ قزحو ب وكشأ امنإ) ىلاعت هلوق نآرقلانم هيلع لديو «ربصي مل ثب نف هيف ىوكشال رنض»

 كعجوب ثدحتال نأ ربصلا نم : ىروثلا لاقو , عزج ريغ نم ىأ ؛ ليمج ربصف : دهاجب لاقو (هللا

 ريصلا اماف بجاو ىلاعت هللا ءاضق ىلع ربصلا نأ وهو ثحب انههو , كسفن ىكزتالو . كتبيصعالو

 ىلإ دئاعاا ررضلا ىف امسال هتلازإ بجاولا لب ء بجاو ريغف نيرك املا ركمو : نيملاظلا ملظ ىلع

 غلابي مل ملو ؟ كلذ ىلع بوقعي ربص ملف ممتايخو مهبذك رهظ امل فسوي ةوخا نأ انههو « ريغلا

 ءايحالا ىف ناك نا ةدشلاو ةيلبلا نع مالسلا هيلع فسوي صيلخت ىف هنم ًايعس ثحبلاو شيتفتلا ىف
 . مومذم ماقملا ىف ربصلا نأ تبثف : هواتق مهنأ حص نإ صاصقلا ةماقإ ىفو

 كلذك و) هل لاقهناآل ميلس ىح هنأب ًاملاع ناكمالسلاو ةالصلا هيلع هنأ لاؤسلا اذهىوقي امو

 ناك اذإ و ىخولانم مالكلا اذه لاقامنا هنأ رهاظلاو(ثيداحالا ليوأت نم كسلغيو كبر كيبتحي

 ناك مالسلا هيلع بوقعي نإ ًاضيأو : هبلط ىف ىعسي نأ بجاولا نم ناكف ملس ىح هنأب املاع
 هيف نودقتعيو هنوفرعياوناكملاعلا لهأو « فيرش ميظع تيب نم ناكو . هسفن ىف ردقلا مظع الجر

 هنأ ببسلا اف . سيبلتلا هجو لازلو رهتشاو كلذ رهظل صحفتلاو بلطلا ىف غلاب ولف هنومظعيو



 ةيآلاءامأ مكسفنأ كل تلوس لب لاقد ىلاعتهلوق ا

 ١ (نلقم ق نيقداص ارك ماويل حلا, ملل |ممتللا اذن اواج ان (لوالا ةأنلا)
 هئاقلإدنع هصيق عزن ىف مهضرغلعل و : ىضاقلا لاق . همدب صمقلا كلذ اوخطلو ًايدج اوحنذ : لبق

 صيمقلا سفن ىف ًاعمط كلذ اولعفي نأ دعبي هنأل ؛ مهقدصل ًاديكوت اذه اولعفي نأ بجلا ةبايغ ىف
 ؛ ىوقأ ماه.الا ناكل مدلاب هخطا عم هوقرخ ولف : نالذخلا اذمب نرقي للكلف ةصخللا قانا الل

 . مهبذك مع احبك صيمقلا بوقعي دهاش الف

 ىلع اؤاج : لاقي اك مدب هصيق قوف ااجو ىأ (هصيق ىلع اًؤاجو) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)
 . لامحأب مهلاج

 (يذكمدب) ىرابنالا نباو جاجزلاو دربملاو ءارفلا مهو ةيبرعلا باحصأ لاق ( ةئلاثلا ةلأسملا)

 ةغلابملل ًابذكهسفن لعج هنكلو بذك ىذ مد ريدقت ىلع ردصملاب فصو هنأالإ ؛ هيف بوذكم ىأ

 ريمألا برض مثردوبوكسم ىأ « بكس ءام : لاقي اي ردصملاب نايمسي لعافلاو لوعفملاو : اولاق

 حون ءاسنو . موصو لدع لجرو (ًاروغ وام حبصأ نإ) هلوقك لعافلاو ؛نهلا جسن بوثو

 الار هلو همر د راحلا نالت ر ؛ ل رةعملا لفعلل : اولاقف امي ًاضيأ ندضملا يس ردصملاب امسااملو

 مهنآل كلذو . هصيق ىف ابك ف سوي ةصق : ىعشلا لاق (قزمم لك متقزم اذإ) هلوقو (نوتفملا 5ك

 نإ) لاق دهاشلا دهش املو ؛ هيبأ ىلع هوضرعو مدلاب هوخطلو هصيق اوعزن بجلا ىف هوقللأ امل

 : اريصب دترا هبجو ىلع ىقلأف مالسلا هيلع بوقعي ىلإ هصيمقب ىنأ املو (لبق نم دق هصيق ناك

 خطاملا صيمقلاب مهقدص ىلع اوجتحاو مالكلا كلذ اوركذ امل فسوي ةوخإ نأ ىلاعت ركذ مث

 (ارمأ مكسفنأ كل تلوس لب) مالسلا هيلع بوقعي لاق مدلاب

 عم سفنلا ىف ىنعم ريدقت ليوستلاو . آرمأ كسفنأ مكل تنيز لب : هانعم : سابع نبا لاق

 اهيلطي ىتلا هتينمأ وهو . ناسنالا لاوس نم ليعفت ليوستلا ناك: ىرهزالا لاق همامإ ىف عمطلا

 " فاق بح اع لاقإو ويملا هفاولقثتستا ترعلا نأ يغر وماهم ملضأو !هريغرو لطانلا ًاهلاطل نتزتف

 ءاخرتسالاوهو لوسلا نم تلهس (تلوس)

 لب) نولوقت أك سيل : لاق هناك (بئذلا هلكأ) مطوقل 2 011 هلق: لوقف اذه تفرك ةإ

 كل فاو ملا ورع نروطخام ركل رقأ كسفنأ كل تنيز ىأ (ًارمأ) هنأشف (مكسفنأ كل تلوس

 دسحلا فرعي ناك هنأ بيسب كلذ فرع هنأ : لوألا : هوجو ىلع نيبذاك مهنوك فرعدهب ىذلا

 كلذكو) فسويللاق مالسلاو ةالصلا هيلعدناأل ىح هنأب املاع ناك هنأ : ىناثلاو . ممولق ىف ديدشلا

 . كلذ ىف نوبذاك مهنأ ىلع عطاق لبلد كلذو (كبر كيبتحي



 0 ةيالا ءبذك مدب هصيقت ىلع اواجووىلاعت هلوق

 منغ مباصأ له : لاقو بوقةعي عزف كلذ دنعف ءاكبلا نم اوشع : لاقو ا 0

 (بئذلا هلكأف انعاتم دنع فسويانك رثو قيتسن انبهذ) اولاق ؟ فسوي ل رم لو

 ىورو ؛ صيمقلا مد نم همجو بضخت ىتح هبجو ىلع هحرطف ؟ صيمقلا نبأ : لاقو حا اصو ىف

 ءاجدق : لاق ؟ ىكحنت اهارتام ةيمأ ابأ اي : : ىعشأا لاقف تكبف حيرش ىلإ 518 ةأرعا نأ

 ىنعم ىف اوفلتخاو . قحلاب الإ ىضقي نأ ناسنالل ىغبنيال . ةبذك ةبلظ مهو نوكي فسوي ةوخا

 قبسال» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هنمو ؛ ىرلا ىف ًاضعب 0و قباسي : جاجزلا لاق قابتسالا

 ىري نأ وه مهسلاب ىرلا ىف قبسلا لصأو « ىرلا لصنلاب ىنعي «رفاح وأ لصن وأ فخ ىف الإ
 اقبتسا : لاقيف كلذب نايمارتملا فصوي مث ؛ةولغ دعبأو ًامهس قبسأ نوكي امهمأ نيبتيل نانثا
 ةءارق قف نأ ىورام ريسفتلا اذده ةمح لع َلَدِيَو امهلب قتنسأ املأ نزبتل كلذ العفا|ذ] اسانبر

 (لضتتن انبهذ انإ) هللا دبع
 انيأ نيبقيل ودعنو دتشن (قبتسن) لتاقمو ىدسلا هلاقام قابتسالا ريسفت ىف (ىناثلا لوقلاوإ)

 . ًاودع عرسأ

 ؟ نايبصلا لعف نم اذهو نوغلاب لاجر مهو أوةبتسي نأ زاج فيك : ليق ناف

 ىلع امتوبرديو مهسفنأ كلذب نوبرحي اوناكو ليخلا ىف قابتسالا لثم ناك مهنم قابتسالا : انلق
 (بئذلا هلكأف) هلوقو ةاشلا سلتخا اذإ بئذلا ةعفادمو ودعلا ةب راح ىف مهل ةلآلاك هنالو ودعلا

 . لوألا وه هجولاو ؛عاتملا بئذلا لكأ اودارأو ءاوضرع ليقو فسويبئذلا لكأ لبق

 : لئاسم هيفو «نيقداص انك ولو انل نمؤمب تنأامورإل اولاق مث
 يملا لب: :فداص هلأ ملعي نم قدصيال مالسلا هيلع بوقعي نأىنعملا سيل (ىلوالا ةلأسملا

 : انيذك دق انأ تننظل و هايإ كتم ةدعل كسوت قاانتمجال قدصلاو هقثلا لهأ نم كعك

 نيقداصانك نإ وانإ : ىنعملا : لبقو . انمهتت كنا انقدصتال كنكل نيقداص انك نإو انا لصاخلاو

 . انقدص ىلع لدت ةرامأ كدنع رهظت مل هنآل انقدصتال كناف

 . قيدصتلا نع ةرابع ةغللا لصأ ىف نامالا نأ ىلع ةيآلا هذبب انباحصأجمتحا 4ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ةنللا لصأ ىف كلذك مالا نأ تين اذاو . قدصمم ىأ (/انل نمؤع تنأامو) ةلوق نق دارملا كال

 ريسفت ىف ةرقبلا ةروس:لوأ ىف هيف 'ءاصقتسالا قتلا دقو ؛ « كلذك عرشلا فرع ىف قبب نأ بجو

 (بيغلاب نونمؤي نيذلا) هلوق

 لئاسم هيفو «بذك مدب هصيق ىلع اًواجو )ل ىلاعت لاق 3



 ةيآلا < نوكس ءاشع ُ اوءاكرد كاف كلف 530

 هما هس ساب رخل جب نا ع واض 2 21107 2

 ٍ انكرتو قبتسف نبه ا ا «1> نيك ءاّشع مهأبأ را

 (17نيقداص تك وأو الن مؤم تنال هو و بدلا هلك عام دنع فسوي

 ل

 مخ 22 36 يعم ب 52 6 ربا

 يل ركام كنتم لاق بذك مدب هصيف ىلع وياج
 نا سلس اس ا

 ص راو[ تا 2ا

 2«( 0 يلا هللاو

 . هبلق نع ةشحولاو مغلا ةلازإو هسفن نيكستو هسينأت ىحولا مدقت

 فسوي ىلإ ىحوأ ىلاعتهللا نأدارملا : لوألا : نالوق(نورعشيال مثو)هلوق ىف( ة يناثلا ةلأسملا)

 دوصقملاو . فس ويكنإتقولاك اذ ىف نورعشيال مثومويلا اذه دعب مهعينصب كت وخإ نربختل كنإ

 .هتردق وهرهق تحن نوريصيو مهلعايل وتسمريصيو ةنحناهذه نع ص الخلا هل صحيس هنأبهبلق ةيوقت

 ؛ هديىلع هعضوف عاوصلاب اعدنوركنم هل مثو مهفرعو ةطنحلا بلطل هيلع اولخد نيح مهنأ ىودو

 هومتحرطف فسوي هل لاقي مكيبأ نم خأ مكل ناك هنأ ماجلا اذه ىنربخيل هنإ : لاقف « نطف هرقن م“

 رثبلا ىف مالسلا هيلع فسوب ىلا انيحوأ انإ دارملا نأ : ىناثلاو ٠ بئذلا هلكأ مكيبأل ملقو رثبلا ىف

 ءافخإ ىف ةدئافلاو . هيلع ىحولا لوزنب نورعشي اوناكام مثو ؛لامعألا هذه. كتوخإ ”ىنت كنأب

 0 اوناكف مدسح دادزا امبرف 0 وزن

 هللانم !رمأ اذه ناك ؛ لوآألا ريسفتلا ىلع (نورعشيال مو) هلوق انلمح اذا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 رابخأ متك ببسلا اذهلف , هسفن لاوحأب هربخيال نأو هيبأ نع هسفن رتسي نأ ىف فسوب ومن ىلاعت
 ىلع ربصو : ىلاعت هللا ىمأ ةفلاخم نم افوخ هب هببأ دجوب هملع عم ؛ ةدلا كلت لوط هيبأ نع هسفن

 كلت هيلا لصوي نأ مالسلا هيلع بوقعي ىلع ىضق دق ىلاعتو هناحبس هللا ناكف ؛ ةرارملا كلت عرخت

 ايندلا نع هركحف قاعت عطقني و : ىلاعت هللا ىلا هعوجر رثكيل ةميظعلا مومحلاو ةديدشلا مومغلا

 . ملعأ هللاو- ةديدشلا نحلا لمحتب الإ ايلا لوصولا نكميال ةيدوبعلا ىف ةيلاع ةجرد ىلا لصيف

 انعاتم دنع فسوي انكرتو قبتسن انبهذ انإ انابأاي اولاق نوكيي ءاشع مهابأ اًواجو إب ىلاعت هلوق

 ركل تلوس لب لاق بذك مدب هصيق ىلع اًؤاجو نيقداص انكولو انل نمؤمب تنأ امو بئذلا هلكأف

 (نوفصتام ىلع ناعتسملا هتلاو ليمج ربصف ارمأ كسفنأ

 ينج نبا هاورو نيك اب ءامشعلا تقو مهبأ ىلإ اوعجر بجلا يف فسوي اوحرط امل مهنأ ملعا



 15 ةيآلا «اذه ممرمأب مهكبنتل هيلا انيحوأو» ىلاعت هلوق

 هلكأ نبل ) اولاق ةيآلا ريدقت نأ : لوآألا : نيعضوم ىف ةبآلا هذهىف رامضالا نم دبال هنأ عا ٠

 ىناثلاو (هب اويهذ املف) هلوق هب لصتي مث مهعم هلسرأو هل نذأف (نورساخلا اذإ انإةيصعنحن و بئذلا

 روك ذمريغامل باوجذإ باوجنم (بجلا تبايغفهولعحينأ اوعمجأ وهباوبهذ !سلف) هلوةلدب الهنأ

 انههو هيلع اليلد روكذملا نوكي نأ ظرشب ريثك نآرقلا ف باوجلا فذحو .اهف هولعخلاهريدقتاو

 , ةديدمتلا ةؤادعلا هل اوزبظأ ةتوخإ عم زرب امل مالسلا هيلع فسوي نإ : ىدسلا لاق . كلذك

 هنواتقي اوداك ىتح هوبرضف امحر مهيف ىربالو هبرضيف رخآلاب ثيغتسيف هب رضي خآلا اذه لعجو

 هولتقت ال نأ اثوم ىتومتيطعأ دق سيلأ ادومي لاقف ؛ كنباب عنصيام لعت ول بوقعياي لوقي وهو

 هوخطلي نأ مهضرغ ناكو ؛ هصيق اوعزنف ربا ريفشب قلعتم وهو هيف هنولدب بجلا ىلا هب اوةلطناف

 رمقلاو سمشلا عدا : اولاقف ؛ هب ىراوتاآل صيقىلع اودر مل لاقف ؛ بوقعي ىلع هوضرعي و مدلاب

 رثبلا ف ناكو ٠ توه هوقلأ اهفصن غلب اذا ىتح رّثبلا ىف هولد مث ٠ كسنؤتل ًايكوك رشع دحالاو
 اودارأف مهباجأف مبتكر دأ ةمحر هنأ نظف هودانف ىكبي وهو اهم ماقف ةرخصولا ىوآ مث هيف طقسف ءام

 ىقلأ امل مالسلا هيلع هنأ ىورو « ماعطلاب هيتأي ادوهي ناكو مهعنف ادوبي ماقف ةرخصب هوخضرب نأ

 اجرف ىرمأ نم ىل لعجا . بولغمريغ ابلاغاي و . ديعب ريغاب,رقاي و . بئاغ ريغ ادهاشاي لاق بجلا ف
 مالسلا هيلع ليربج هءاجخل هبايث نع درج رانلا ىف لأ امل مالسلا هيلع ميهأربا نأ ىورو « اجرخمو

 بوقعي هلع ؛ بوعي ىلا قمحساو , قمسا ىلا نيهاربأ هعفدق ؛ هايإ ةسلألو ةنملا يرجح ني ص

 . هايإ هسيلأو هجرخأف مالسلا هيلع ليربج ءاجخ مالسلا هيلع فسوي قنع ىف اهقلعو ةميمت ىف

 : لئاسم هيفو «نورعشيال مهو اذه مرمأب مهتئبنتل هيلا انيحوأو 9 ىلاعت لاق مث
 ةوبنلاو ىحولا هنم دارملا نأ : امهدحأ : نالوق (هيلا انيحوأو) هلوق ىف «ىلوآلا ةلأسملا)

 مالسلا هيلعهنأ ىف اوفلتخا لوقلا اذهب نولئاقلا مث . نيةقحملا نم ةميظع ةفئاط لوق اذهو ةلاسرلاو

 عبس هنس ناكو آغلاب تقولا كلذ ىف ناكهنإ : مهضعب لاق ًايص ناكوأًاغلاب تقولا كلذ ىف ناك له

 ىحولا لوبقل ًاحلاص هلعجوهلقع لك. ىلاعت هللا نأالإ ًاريغص ناكهنإ : نورخآ لاقو « ةنس ةرشع

 . مالسلا هبل ىسع قح قو ةوبلار

 (ىسوم مأ ىلإ انيحوأو) ىلاعت هلوق ىف م ماهلالا ىحولا اذه نم دارملا نإ (ىناثلا لوقلاو إل

 : كلذ ىحولا نم رهاظلا نال ”قوأ :لوالاو (لحلا لإ كبر نار هند

 ؟ةلاسرلا غل دحأ كانه نيدو تقولا كلذ. ى اين هلك فك ١ لق نات

 ةدئاف نوكيو تاقوأ دعب ةلاسرلا غيلبتب هرمأيو ليزنتلاو ىحولاب هفرشي نأ عنتميال : انلق



 ةيآلا« ,بجلا كتايعف هولمجينأ اوعمجأو هب نام تالق كاس هلو هر

 يق لس اللا لس رش ا اس اسس | رئثس هس هَ راس ع ل يه سا

 مهَيَلَلإيَحَوَأَو بجلا تَباَيَع ف اا نأ اوممجأ ودب اوهذ ابلف
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 نئا) مهوب أنا مالكلا اذه مالسلاهيلع بوقعي ركذ ايلف ؛ ةهج لكنه تنأ اذا حيرلا تب

 : تالاؤس هيفو (نورساخل اذا انإ ةبصع نحنو بئذلا 3

 (بئذلا هلكأ نآل) هلوق ىف ماللا ةدئافام (لوآلا لاؤسلا

 تعقو نإ ىأ . ءازجلل ًامزاتسم طرشلا نوك ديفت نإ ةملكنأ : لوألا: نيهجو نم كا
 بحاص لاق : ىتاثلا . مازاتسالا اذه ديك أتل تلخد ماللا هذهف ؛؛نورساخ نحنف .ةعقاولا هذه

 101 ا انكلل ةييذلا هلكأ أل هتلاو " هزدعت مسقلا راوضإ ىلع لدت ماللا هذه فاششكلا

 (ةيصع نم و) هلوقىف واولا ةدئافام 0 لاؤسلا)

 مهطلاحو مهنيب نم مهاخأ بئذلا فطخ نم هفاخام لصح نيل اوفلح لاخلا واو اهنأ : باوجلا

 . نورساخ موقل ًاذإ مز | بوطخلا ئكتو رومآلا بصعت 7 مهلثم لاجر ةرشع مهنأ

 (نورساخل ًاذإ انإ) مهلوق نم دارملا ام (ثلاثلا لاؤسلا )ل

 كلا لاك كلو طر 1 حر امجع نركلاه ىأ نو ساعت : لولا: ةروجكو هنف تاوبلا

 مهيلع ىعدي نآل نيقحتسم نونوكي مهن :أ : ىناثلا . نوزجاعل ىأ (نورس احلآذإ مك مكلثم ًارشب رتعطأ

 . نورضاح مثو ماعأ بن مذلا لكأ نيح مثرمدو ىلاعت هللامرسخ لاقي ناو راجدلا رة راسل

 اوناكمهتأ : عبارلا . اهانرسخو انيشاوم تكله دقف انيخأ ظفح ىلع ردقن مل نا انأ ىنعملا : ثلاثلا

 اوزوفيل بعاتملا كلت اولمحت امناو هتامهمب مايقلا ىف اودهتجاو مهبأ ةمدخ ىف مبسفنأ اوبعتأدق

 دعاف طا رس و لامعالا كلت لك اطخأ دقف:ةمدخلا هذهق ان رصف ول : اولاقف'ءانثلا و ءاعدلاب هنم

 . ةمدخلا عاونأ نم انم

 11-0 نود اههدحأ نع راجأ ملف نيرذعب رذتعا مالسلا هيلع بوقعينأ ( عبارلا لاؤسااإ)

 كدا ودعم انلفهل هح ةديش وهو . لوألا ردعلا بس ناك مهظيغو مثدقح نأ : باوجلاو

 . هنع اولفاعت ىتعملا كلذ

 ممرمأب مهتئينتل هيلا انيحوأو بلا تبايغفف هولعحي نأ اوعمجأو هب اوبهذ اسلفإل ىلاعت هلوق

 (نوردش ل مثو أذه



 ويب

 ةا/ ةيآلا«هب اوبهذت نأ ىتزحيل ىنإ'لاقد ىلاعت هلوف
 سس هام ه5 زرت هاا هس

 هلع مثنأو بلذلا هلل اي نرأ اأو هب اوبهذت نأ ىتزحيل ىإ لَ

 : كرص -

 14د نورس اذإ انإ ةبصع نحتو بئذلا هلأ نآل را 150 َنوُفاَع

 مهسفنأ لإ ةيمث م ءانلبإ هيي ف لإ ههفاضا قل ارو لد ءاعترالا

 مهسفنأ ىلإ لاملا ظفحي مايقلاو ءاعترالا اوفاضأ مهنأ لصاحلاو ؛ ىعرلا كلذ ىف ببسلا مم منال

 . هرغصل فسوبي ىلإ بعللا اوفاضأو نولماكن وغلاب منال
 فتي كلإ ءاعترالا فاضل عتري نم نيعلا رسكو ءايلاب امهالذ : عفان أرق 4 ةيناثلا ةءا رقلا )ل

 . نايبصلا لعفك بعلي ةرمو عتري ةرش كلذب بردتيل لبالا ىعر رشابي هنأ ىنعمب

 نبالاق . بعلن هلثمو نيعلا مزجو نونلاب (عترن) سماع نباو ورمع وبأ أرق 4 ةثلاثاا ةءارقلاإ)
 تاحابملا ىلع ما-ةالا بعللانم دارملا : ليقو . بصخلا هنإ : ليقو ء هرشب لكلا عترلا : ىنارعالا

 ؟ ءاينأهو بعلن نولوقي فيك : ورمع ىبأل لبق هنأىورف بعلن امأو «ناسنالا هب فصوي اذهو

 لجالل تاحابملا ىلع مادقالا بعللا نم دارملا نوكي نأ زاج اضيأو ٠ ءايبنأ ذئموي !ونوكي مل لاقف

 «كبعالتو اهبعالت اركب الهف» رياجل لاق هنأ سو هيلع هللا لص ىنلا نع ىور اي ردصلا حارشنا
 : مهلوق هيلعليلدلاو . رافكلا عم ةلتاقملاو ةبراحما ملعت هنم ضرغلاو . قابتسالا مهيعل ناكاضيأو

 . هتروص ىف هنآل ابعل هومس امنإو قبتسن انبهذ انإ
 بعللاو عترلا دانسا هانعمو  نيعلا نوكسو ءايلاب امهيلك : ةفوكلا لهأ أرق ( ةعبارلا ةءارقلا)

 . مالسلا هيلع فاسو ىلإ

 فسويلاسرإاولأسامتامهنأل ؛ ديعب اذهو نونلاب (بعلن و) ءايلاب (عتري) (ةسماخلا ةءارقلاإ)

 . لعأ هللاو ؛ بعللاب اوحرفيل ال بعللاب وه حرفيل مبعم
 اولاق نولفاغ هنع متأو بئذلا هلك أي نأ فاخأو هب اوبهذت نأ ىتزحيل ىنإ لاقل ىلاعت هلوق

 (نورساخل آذإ انإ ةبصع نحن و بئذلا هلكأ نْل
 هب مءاهذ نأ : امهدحأ : نيئيشب مييلإ رذتعا مبعم فسوي لسري نأ هنم اوبلط امل مهنأ ملعا

 !اوافغ اذإ بئذلا نم هيلع هفوخ : ىناثلاو . ةعاس هنع ربصي ال ناك هنآل هنزحي ام هايإ مهتقرافمو

 ناكف . فسوي ىلع دش بئذلا نأ مونلا ىف ىأر هنإ : ليق . هب مهماهتها ةلقل مهبعل وأ مهبعرب هنع

 تباثذلا * لبق. قاقملا اكره ءالبلا مهلاثمأ ىفو . ةجحلا مهنقل هنأأكو . كلذ ركذ اذه نف هرذحيب

 نم هقاقتشا : ليقو . فيفختلابو لصألا بع زمهلاب (بئذلا) “ىرقو ؛ ةريثك مهيض ارأ ىف تناك

 «1م رن مد
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 اسس ٠:١ نوما هلاَنِإو فسوي ىلع انا كلانا 3 0

 0 2 0 م

 «١د ندرطفأ ا بعليو عئربي را

 ةثالث لعوه : لئاقم لاقو «ندرألا ضرأب وه : بهو لاقو ء سدقملا تيب رب وه : ةداتق لاقف

 ضعب هطقتلي) مطوق ىهو اهوركذ ىتلا ةلعلل بجلا كلذ اونيع امتاو ء بوعي لزنم نم خسارف

 حرط اذإ هنأ معي ناكو ؛ اربثك اهيلع نودرب اوناكو ةفورعم تناك رثبلا كلت نال كلذو (ةرايسلا

 فلآ [ دهاشب اهودرو!اذإ وا هود رو !اوززاج د ةرايسلا.نالل .:(بزقأ ةمالسلا ىلإ !نوكي انف

 . كالملا نع دعبأ اف هؤواَقلا ناكف هب اويهذو هوجرخأ هودهاش اذإو ؛ اهف ناسنالا

 ندا ]نقر :كففللا و ةطقللا ؟ هتماو .قبازطلا قه ءيعلا كل وانت كظاقتلالا (ةعبارلا ةلأ سما

 نال: دلا) عاملا ةراشلاو 40: رانك اضلا ةراسلا ضعب نال كزودملا ىلع ءاتلاب (هطقتلت)

 ىلوألا نأ ىلإ ةراشإ هيف (نيلعاف متنك نإ) هلوقو ةراملا ديري : سابع نبا لاق . رفسلل قيرطلا ىف

 نإ و) ىلاعت هلؤق هريظن و ردقلا اذه لع اورصتقاف ديالو ناك نإ امأ و ء كلذ نم ًائيش اولعفتال نأ

 . كلذ اولعفتال نأ ىلوآلا ىنعي (هب متبقوعام لثمب اوبقاعف متيقاع

 عقرب ًادغ انعم هلسرأ نوحانل هل انإو فسوي ىلع انمأتال كلام انابأ اي اولاق + ىلاعت هلوق

 2 وظفاحل هل انإو بعلبو

 كلذ الولو فسوي ىلع مهفاخي ناك مالسلا هيلع بوقعي نأ ىلع لدي مالكلا اذه نأ معا

 ”كرسلا لذه زراف انمل لإ

 ةبحنا ةياغ ىف مهنأ مهبأ دنع اوربظأو مالكلا اذه اوركذ مزعلا اومكحأ امل مهنأ ملعاو

 مبعم هلسرب نأ هولأسف ىعرلا ىلإ ةدم هنع اوبيغي نأ مهتداع تناكو ؛ هيلع ةقفشلا ةياغ فو فس ويل

 . لئاسم ةيآلا ىفو . مهعم هلسرأو مهوقب رتغاف فسوي بلق بييطت بحب مالسلا هيلع ناكدقو

 ماهشاب ماغدالابو نينوتلا رابظاب ”ىرق (انمأتال) : فاشكلا بحاص لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 ٍ . هب ريخلا ديرنو هبح نحنو هيلع انفا 2 ل ىنعملاو ؛ مامشإ ريغبو

 : تآ ارق سمخ (بعليو عتري) ىف 4 ةيناثلا ة أسملا)

 ءايلاب بعلي و ؛ ءاعترالا نم عترن نيع رسكبو « نونلاب : ريشك نبا أرق «ىلوالا ةءارقلاإ)
 (عترن) هلوقو .هتلكأ اذإ ايعر هاعرت الكلا ةيشاملا تعر : لاقي ؛ تيعر نم لاعتفا ءاعترالاو '



 هم ةكلا بلا كراس هوقلأو» ىلاعت هلوق .

 حالصال متغرفت ةشحولا هذه تلاز اذاف « مهم حالصال نوغرفتتال نيشوشم متر صةشحولا هذه

 ضعب نأ : امهدحأ : نيلوق ىلع ؟ ناكنم لتقلاب ىمأ ىذلا لئاقلا اذه نأ ىف اوفلتخاو ؛ كتامهم

 : هتوخا نم دحأ كلذ لقي ملو ؛هلتقب مهيلع راشأف ًايينجأ اورواش مهنأ : ىناثلاو . اذه لاق هتوخإ

 ير لاق نم اماف

 ؟ ءايبنأ مهو مهم اذه قلي فيك :ليق ناف

 اذهو «نيغلاب اوناك امو نيقهارم تقولا اذه ىف اوناك مهنأب هنع باجأ نم سانلا نم :انلق

 ريغ نم نايبصلا نم ةعامج تعبي نأ مالسلا هيلع بوقعي ىلاعت هللا ىن لدم نم دعبي هنألل « فيعض

 مرق هبسب نم ارنوكتو)اراف نأ اسيأو . عاقل نم مهتم كاع ناضإإ فس 0
 مهنمو « نايبصلانم موك ىفاني كلذو٠ نيمللصد ونوكيال ةبوتلال بق مهنأ ىلعلدي اذهو (نيحلاص

 موصعم ىن وه ىذلا بآلا ءاذيإ نآل ديمي اضيأ اذهو « راحصلا باي هاذه نأ تاع

 باوجلا لب « رئابكلاتاهمأ نه كلذ نم دحاولكر يغصلا خآلا كالهإ ىف ىعسلاو هعم بذكلاو

 اومدقأ امنإ ةعقاولا هذه نأ الإ ءاينأ اوناك نإو .ءايبنأ اوناكام مهنإ : لاقي نأ حيحصلا

 . ةوبنلا لبق اهيلع

 فسوي ةلاخ نبا ناكو ليبور ناك هنإ ليق (فسوي اولتقتال) لاق الئاق نأ ىح ىلاعت هنإ مث

 . نسلاو لضقلاو ىأرلا ىف مهمدقأ ناكو ءادوبم لبق و « لتقلا نع مهعنهف هيف ًايأر مهنس>أ ناكو

 : لئاسم هيفو (بجلا تبايغ ىف هوقلأو إل لاق مث

 , هدعب ىذلاو اذه . نيفرحلا ىف عملا ىلع (بجلا تابايغ ىف) عفان أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 نوكيف ؛ ىحاونو اراطقأب جلل نأ وهف تابايغلا هجو امأ . نيفرحلاىفدحاولا ىلع (ةبايغ) نوقابلاو

 ديحوتلاف . فسوي هيف بيغي بجلا نم دحاو عوضوم دوصقملا : لاق دحو نمو : تابايغ اهف

 (بجلا ةبيغ ىف) ىردحجلا أرقو . بواطملا ىنعملا ٍلع لدأو صخأ

 امو ؛هروغ بجلا ةبايغف ؛ هرتسو ايش بيغام لك ةبايغلا : ةغللا لهأ لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 تعطق اهنأل ؛ابج تيم ةيوطمب تسيل ىتلا رّثبلا بجلاو « هلفسأ نم لظأو رظانلا نيع نع هنم باغ

 ريشملا نأ ىلعةلالدبجلا عمةبايغلا تركذ امنإو ؛ كلذهبشأام وأ ىطنمعطقلا ريغ اهبف لصحب ملو اعطق

 ناك ذإ“ قمل: اذه ةبايغلا ركذ كافأف نيرطانلا رظن هقسل ال كنحلا ن * لظم عضوم ىف هحر طب راشأ

 . نيرظانلا نيبو هنيب لوحنال بجلا نم عضوم ىف ىتلي :ذأ لمتح
 بجلا كلذ ىف اوفلتخاو  قباسلا دوهعملا ىضتقت بجلا ىف ماللاو فلالا (ةثلاثلا ةلأسملا)
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2010 

 2-5 هرو رت 6 ل 6 لس

 5 نيلعاف م نك نإ ةرايس ا , طل بجلا

 عوقونه مزاي الف : ةرطفلاتابجوهو سفنلا ليمب ةطولخم تناكو . ةيداوتجا 1 5 0

 هض رع ىفارأ - الإ ند ىف نيمصحلا دجأ نمط ايف فالتخالا

 نمو « نعطلاو مذلا ىف هغلابم كلذو : نيبملا لالضلا ىلا مهابأ اوبسن مهنأ «ثلاثلا لاؤسلا))

 . ميظعتلاديزم بجوي ة 0 ناف ًادل وز عاطلا ناك اذا امسال ءرفك 1 ودرلا قردطلا 1 غلا

 . ناوصلاو دهرا قدر ُط نع دعيلاال ايندلا ف حاصملا ةياعر نعل الضلا كم كا ل باو طار

 ل او كسلا ع م ا لأ حا هوحأو فسوبل) موق نأ (عبارلا لاؤسلا

 خآلا كلذ عييضت ىلعو ءدسحلا كلذ ببسب بذكلا ىلع او دقأ دقو امسال « رئابكلا 5

 فسالاو متادلا نزحلا ف مهابأ اوقلأو . قفشملا بآلا نع هديعبتو ةيدوبعلا لذ ىف هاقلإو حلاصلا

 اوتأ دقو الإ داسفااورشلا ىف ةقيرطالو ةموهذم ةلصخ تيقب انف بذكتا ىلع اومدقأو « ميظعلا

 . ةوبنلاو ةمصعلا ىف حدقي كلذ لكو ءاهب

 تقو ىف مالسلا مهيلع ءايبنالا ةمصع اندنع ربتعملا نأ الإ , مثركذ م مالا : باوجلاو

 : ملعأ هللا قارا رع كل دكه اأو ” ةودلا لوط

 اوف هلكت نم اونوكو مكيبأ هجو 5كل لخي ًاضرأ هو>رطا ا اواتقا ) ىلاعت هلو

 (نيلعاذ متتكنإ ةرايسلا ضعب هطقتلي بجلا تبايغيف هوقلأو فسوي اولتقتال مهنه لئاق لاق نيحلاص

 لصحيال كلذو : هيبأ نع فسوي ديعبت نم دبال اولاق ةياهنلا غلبو دسحلا ىوق امل هنا لعاو

 حو اال و هننأ عم هعامتجا نم نتا لمع ردرإ لإ كي حاولا أ تقلا: نيقيرط دخأدلإ

 ىكلاو (مكيأدجو ركل لخي) محلوق ىهوهيف ةلعلا اوركذ مث « كلذ نم مظعأ دساحلا هغلبي رشلا ىف

 هشيو نم اا وناوكتت و) ةبحاو ليملاب الع لق) هدهأ اذان ديلإ ههجرو فرق انع هلهش تفس: نأ

 : اولاقف رئابكلا نم هيلع اومزع ىذلا كلذ نأ اوملع مهنأ : لوألا : هوجو هيفو (نيحلاص ًاموق

 نيدلاحالص انهه دودقملا سيل هنأ : ىتاثلاو . نيحلاصلا موقلا نمريصنو هللا ىلإ انبت كلذ انلعف اذإ

 ببسب مكأ دارملا : ثلاثلا . مكأشب الغتشم كل ع كوبأ ريصيو كيبأ دنع كاش 0 ا



 هع ةيالا «نيييم لولو انابأنإ» ىلاعت هلوق

 ليق بصنلاب (ةبصع نحنو) أرق هنأ مالسلا هيلع ىلع نع لفقر رل ةعامج مهنأل

 . ةيصع عمتج نحو هائعم

 بوقعي نأ كلذو ؛ فسوب ءاذيإ اودصق هلجال ىذلا بيلا نايبهنم دارها 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 اوناكمهنأ : لوألا : هوجولهنم اوذأت مهنأو بحلا ىف دالوآلا رئاس ىلع هاخأو فسوي لضفي ناك

 مهنأ : اهثلاثو . امهنم بالا للاصم ًامايق رثك أو ةوق رثك أ اوناك هنأ : اهناثو . امهم ًاتسريك أ

 تبث اذإ . تاريخلاو عفانملا ليصحتب نولغتشملاو  تافآلاو دسافملا عفدب ن ومئاقلا نحن انإ اولاق

 لضفي ناكمال-اا هيلع هنإ مث , لئاضفلا هذه ىف هيخأو فسوب لع نيمدقتم مهن وك نم هانركذ ام

 لالضو رهاظ فيح اذه ىندي (نيبم لالض قفل انابأ نإ) اولاق مرجال . مهلع هاخأو فسوي

 : تالاؤس انههو . نيب

 دقملا تروي نضعب لع ذالوالا ضو ليضفت نأ ةمواعملا ررثاألا نع نإ (لوآلا لاؤسلاإل

 ايضفتلا اذه ىلع مدقأ ملف كلذب املاع مالسلا هيلع بوقعي ناك املف . تافالا ثرويو ؛ دسحلاو

 ؟ ةيضقا هذه بلق لف ؛ لضفأ عفنألاو ملعالاو قسألا اكو

 عسو ىف تسيل ةبحاو . ةبحما ىف الإ د دالوألا رثاس ىلع امبلضفام مالسلا هيلع هنأ : كارلا,

 . مول كلذ ببسب هقحلي الو هيف ًاروذعم ناكف رشبلا

 نم ًاق- الوسر هنوكب اونمآ دق اوناك نإ مالسلا هيلع بوقعي دالوأ نأ «ىلناثلا لاؤسلاإ)

 نيبذكم اوناكنإو . هلعف ىف اونعطو هتقيرط اوفيز فيك و. . هلع اوضرتعا فيكف ىلاعت هللا دنع

 1 مرذك بجوي اذهف . هتوبنل

 مهنأ الإ ؛ىلاعت هللادنع نم ًاقحالوسر هنوكب نيرقم مهيأ ةوبنب نينمؤم اوناك مهنأ : باوجلاو

 مث ؛ داهتجالا درجع ةصوصخ الاعفأ اولعفي نأ مالسااو ةالصلا مهيلع ءايبنالا نم اوزوج مهلعل

 نايبص امه نولوةي اوناكممنآل كلذو . داهتجالا كلذ ىف مهيبأ ةئطخت ىلإ ىدأ مداهتجا نإ

 ةمدخلا ةرثكو ةعفاملاو ةيافكللاو لقعلاو ندلا ىف ام-ملع نوهدقتم نحنو لماكلا لقعلا اغلبام

 مالسلا هيلع بوعي امأو . ليلدلا اذه فلاخ انيلع فسوي ميدقت ىلع هرارضإو تامهملاب مايقلاو

 امهصيصخت امأو . فيلكتهيف ىلع هلل سيله ؛ ةقاطلاو عسولا ىف تسيل ةبحلا ةدايز : لوقي ناك هلعلف

 قرب ناكل : ايناث و انس 0 تنام امهمأ نأ : اهدحأ : هوجول ناك هنأ لمتحيف ربلا ديزعب

 اريغص ناك نإو مالسلا هيلع هلعل : املاثو: دالوالا راس ىف دحيم ملام ةياجتلل و درا :م هيف

 لصاحلاو دال و آلا ٍرئاس نعردصي 1 غي لعأو فرشأ مدخلا نم عاونأب هابأ مدخب ناك هنأ الإ



 1 غل :م انيألإ بحأ ارا و تسول اولاقاذإو ىلاعت هلوق ه١

 را ك1 بوعي اول هنأ 0 ةفلز . نيتي رس نه رع ةعبراألاو بوعي ةلاخ

 . فسوبو نيماينب هل تدلوف

 فسوي نأ ىلع هلمح فلأ ريغب ةيآ ريثك نبا أرق (نيلئاسلل تانآ) هلوق 4( ةيناثلا ةلأسملا))

 . هسفنب ةيآ اهنم دحاو لكو ةريثك تناك فسوب رومأ نآل عمجا ىلع (تايآ )نوقابلاو

 سايعنبا لاق : لوآلا ًاهوجو (نيائاسلل تاي 1) ىلاعت هلوق ريسفتىف اوركذ ( ةثلاثلا ةلأسملا)

 هنأ مهيلعأفدوهيلاىلإ دادف فسوي ةءارق هنم عمسف ملسو هيلع هللا لص ىنناا ىلع دوهيلا نم ربح لخد

 : لاقذ ؟ ةصقلاهذه كيلع نم هل اولاقف ٠ عمسك | وعمسف ممهرفن قلطناف ؛ ةاروتلاف ىه اي هنم |يرعس

 موهفملان أل ءديعب ىدنع هجولا اذهو (نيلئاسلل تايآ هتوخإو فسوب.فناكدقل) لزنف « ىنملع هللا

 ةصق ىف تايآلا تناكا٠ ه انلقن ىذلا هجولا اذهللعو نيلئاسلل تايآ فسوب ةعقاو ىف نأ ةيالانم

 نيب و ةعلاطم الو ملعت قبس ريغ نم اهنع سو هيلع هللا لص دمج رابخأ ىف تاءآلا تناك لب .فسوب

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا براقأ اوناكممرثك أ ةكم لهأ نأ : ىتاثلاو . رهاظ قرف نيمالكلا

 ةصقلا هذه ىلاعت هللا ركذف دسحلا ببسب هعم ةديدشلا ةوادعلا نورهظي و هتوبن نوركني اوناكو

 مهلعجو هاوقو هرصنملاعت هللا ناف ةرخآلابو دسحلا لجأل هئاذيإىف اوغلاب فسوي ةوخإ نأ نيبو

 1 ىلع مادقالا' كتر . ل 6-0 تناك لقاعلا اهعمساذإ ةعقاولا هذ- ه لثمو « هتيارو هدب 0

 هش ننام دف دوجولا ىف لخدو ريبعتلا كلذ عقو فدوب ايؤر ربع ا قوقتت نأ ::فلاثااو

 رخأتاذاف  ءادعالا ىلع رفظااو رصنلاب مالسلاو ةالصلا هيلع ًادمم دعو امل ىلاعت هللا نأ كلذكف

 هذه ركذف هيف ًابذاك مالسلاو ةالصلا هيلع دمع نوك ىلع كلذ لدي مل نامزلا نم ةدم دوعوملا كلذ

 ىلاعت هللا نكلو « هرمأ لاطبإ ىف اوغلاب فسوي ةوخإ نأ : عبارلا . هجولا اذه نم عفان ةصقلا

 ةعقاو كلذكف .ءادعالا هيف ىعس ام ال ىلاعت هللا هردق ؟ مالا ناك رفظلاو رصنلاب هدعوامل

 . هرمأ لاطبإ ىف رافكلا ىعس هرضي مل ةجردلا ءالعإ هل نمض امل هللا ناف ملسو هيلع هللا لص دمت

 قالا لاعت هلوقك وهو كاع لأ نم ةزريثك تابآ اهف ةصقلا هذه نأ معاف (نيلئالل) هلوق امأو

 (نيلئاسال ءاوس مايأ ةعبرأ

 ” ناتلا معو مة بصع نو انم انيبأ ىلإ بحأ هوخأو فسويل اولاق ذإ إل ىلاعت لاق 5

 . ةلخجا نومضمل قيقحتو ديك أت اهفو «ءادتبالا مال ماللا (فسويل) هلوق (ىلوألا ةلأسملا))

 ًاعيمج و هوخأ اولاق امنإو ؛ نيماينب وه هوخأوهيف ةهبشال تباث ىمأ امل هتبحم ةدايز نأ اودارأ

 كلذي اومس نيعبرأألا ىلإ ليقو « ادعاصف ةرشعلا ةباصعلاو ةيصعلاو ةدحاو تناكامهدأ نآل ةوخإ



 ةأ ةبالا «نيلئاسلل سلا تانأ هوا 3و قف ناك دلو ناتج ها

 2 0 ذإ 6417 َنيلئاسلل تايآ هن 4 وخإو 2 ف 2

 م5 نيم لالَص ل نبأ نإ هم 2 راما

 :ةيللا فالحل 5 ىلإ اهنع مهلقنو اكولمو ءايبنأ ايندلا ىف مهلعج

 لكو ؛ ةوبنلا الإ تسيل رشبلا قح ىف ةماتلا ةمعنلا نآل « لولا وه حيحصلا لوقلا نأ معاو

 مالكلا متخ ةثالثلا تاجردلا هذهب هدعو امل مالسلا هيلع هنإ مث ءاهيلا ةبسنلاب ةصقان ىهف اهاوسام

 هلوقإو 1 مر لعج ثيح ملعأ هللا) هلوق ىلإ ةراشا (ميلع) هلوقف (ميكح ميلع كبر نإ) هلوقب

 ةيسدق سفن ىف الإ ةوبنلا عضيال . ثبعلاو هفسلا نع سدقم ىلاعت هللا نأ ىلإ ةراشا ( ميكح)

 . ةيولع ةقرشم ةرهوجو

 ناف ؟ ال مأ اهتحصب اعطاق ناك له مالسلا هيلع بوقعي اهركذ ىتلا تاراشبلا هذه : ليق ناف

 بئذلانأ هيلع هبتشي نأ زاج فيكو . مالسلا هيلع فسوي ىلع نزح فيكف . اهتحصي اعطاق ناك

 تيذلا هلكأب نأ فاغأ واةتوحاإلا لاق كلك و 4 هوكلع نإ هتوخإ نم اع فا ل

 هيلع هنإ انلق اذإ اماف . الوسر هلعجو هيبتجيس هناحبس هللا نأب هلع عم « نولفاغ هنع متنأو

 امزاج كح ؟ ابعوقوب مكح فيكو ؟ امم عطق فيكنف ؛ لاوحالا هذه ةحصب املاع ناك ام مالسلا

 . ددرت ريغ نم

 كلذ زكذ نآل ؛ هودبكي ال نأب اظورتشم (كبو كيتحي كاذكو) هلوق نوك نأ دعب ال لانك

 ىلإ لصيس مالسلا هيلع فسوي نأب اعطاق ناك مالسلا ةلعتا لاك أ ريدقتبف ًاضيأو ؛ مدقت دق

 بصانملا كلت ىلإ لصيو ابنم صلختي مث ةديدشلا قاضملا ىف عقي نأ عنتميال هنأ الإ بصاخملا هذه

 هلظفح ىف نواهتلا نعرجنزلا (بئذلا هلكأت نأ كاخ أور ةلرق ىه نركو تالا دل

 . هيلا لصيال بئذلا نأ عي ناكنإو

 ىلإ بحأ هوخأو فسويل اولاق ذإ نيلئاسال تايآ هتوخإو فسوي ىف ناكدقل ال ىلاعت هلوق

 (« نيبم لالض ىنل انابأ نإ ةبصع نحنو انم انيبأ

 : لكاس ةبآلا هذه ف

 نوعمش < .لييوز © ادوبي :فسوي ةوحإ ءاهمأ ةفافكلاءكحاص رك (لرالا لانا

 تب ايا نم نولوالا ةعبساا : لاق م . رشآ « داج ؛ ىلاتفن « ناد « ةنيد , رجشي ؛ نولابر ؛ يوال



 ةيالا «بوقعي ل !ىلعو كيلع هتمعن متي و» ىلاعت هلوق 3

 0 ل ا لا للا ردع لا كد ]121 لاو اشم اهلع وات“ فداللا وه تيدحلاو

 هردق لع هلال وهل اه زر كاف راع ةفاتضأل لال ديسالا ةيفك كيداخالا لي وأت نم ذارملاو

 (بوةعل لاا ع كلام ا متيو) هلوق : املاثو ) هتاالجو ١-5 ىلاغت هّللأ

 الإو اضيأ ةوبنلاب انهه ةمعنلا مامتإ رسفي نأ هنكحمال ةوبنلاب ءابتجالا رسف نم نأ معاو

 اندل |عاداعش امأ : ةر>آلا تاداعسو اندلات اداعس انهه هملا ماعإ رسفن لب ) راركتلا مزأ

 قاخلابولقىف هلالجإو مثحلاو هاجلاو لاملا فعسوتلاو عابتالاو مدخلا و دال وألا نم راثك الاف

 قارختسالاو ةلضافلا قالخالاو ةريثكلا مولعلاف : ةرخآلا تاداعس امأو .دهلاو ءانثلا نسحو

 ةوبنلاب ةمعنلا مامتإ رسفي انههف « ةيلاعلاتاجردلا لينب ءابتجالا رسفنم امأو . ىلاعت هللا ةفرعم ىف

 نع ةيلاخ ةلماك ةمات ةمعنلا ريصت هب امع ةرابع ةمعنلا مامتإ نأ : لوآلا : رومأب اذه دك أتيو

 ةلاسرلا بصنم نود قلخلا بصانم عيمج ناف « ةوبنلاب الإ رشبلا قح ىف كاذامو . ناصقنلا تاهج

 : ىناثلاو « ةوبنلاالإ سيل رشبلا ق-ىف قلطملا ماقلاو قلطملالامكلاف « ةوبنلا لاك ىلا ةبسنلاب صقان

 ميهاريإ زايتما لصحابس ىتلا ةماتلا ةمعنلا نأ مولعمو (قحنإو ميهاربإ لبق نمكي وبأ لعاهمتأ ؟) هلوق

 . ةوبنلا وه ةمعنلا مامتاب دارملا نوكي نأ بجوف « ةوبنلا الإ سيل رشبلا رئاس نع قحسإو
 كلذو « ءايبنأ اوناك مهاك بوقعي دالوأ نأ محلا مزل ةوبنلاب ةيآلا هذه انرسف امل انأ لعاو

 أدع نمق> َّق 4 لمعلا كل كئاوقعل لال اطوصح مزل ةودنلا وه ةمشلا ماممإ نم دارا ناك الف

 كار ىإ) لاق مالسلا هيلع فسوب نأ اضيأو : هدالأوأ ف هب ال ومعم قال نأ بجوف كال

 لهأ مهنيدو مهملعب ءىضتسيو . لاو لضف مل اف رع دحأ هلي وات بتناكو (انك وكر شع دحأ

 بوذعل دالوأ ةاح نوك نأ ىدتقا كلذو : ا اوكلانم ا 0ك 4 ضر

 . لس رو هاننأ

 ؟مالسلا هيلع فسويق>ىف هيلعاومدقأام ىلعاومدقأدقو ءايبنأ اونوكي نأز وج فيك : ليق ناف

 . اهلبقال ةوبنلا تقو ىف ربتعت امبإ ةمصعلا اندنعو «ةوبنا لبق عقو كاذ :انلق

 هيبشنلاه+و ناوكتر 2 نحلا نم هصالخ (كيلع هتمعل مد و) هلوق نم دارملا نأ (ىناثلالوقلازب

 هنبا ىللعو راثلا نم هئاجلاب مههأربا ىلع لاك هللأ ماعتأ وه مالسلا امهملع قداو مهأر باب كلذ ىف

 : حبذلا نم هصيلختب قا

 نأب ةرخآلا ةمعنب ايندلا ىف هيلع هللا ةمعن لصو وه ةمعنلا مامتا نأ (ثلاثلا لوقلاول



 /4 ةيآلا «نيبم ودع ناسنالل ناطيشلا نإ » ىلاعت و

 اذهل هتو2إ هدسفل هيخأو فسويل بحلا ديدش ناكمالسلا هيلع بوق نأ ( ةيناثلا ةلأسملا)

 مالسلا هيلع فسوي ركذ الف ةريثكلا تارامآلاب مالسلا هيلع بوقعيل ىنعملا كلذ رهظو ببسلا

 ابليوأتنوفرعي مهناف كايؤرب مهربختال لاقف هل نوعضخب هيوبأو هتوخإ نأ اهليوأت ناكو ايؤرلا هذه
 . ًادك كل اوديكيف

 املهنأالإ . ىروشلاو ايقبلاو ايق-لاو ىرشبلاكر دصم ايؤرلا : ىدحاولالاق 4 ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 الإ 00 : فاشكا بحاص لاق . ءامسالا ىرجم ىرج مانا ىف ليختملا اذهل امسا راص

 ةبرقلا : ل ارق 5: ثينأتلا قرح امهنني قرف مرجالف: 0 اهنم ناك امب ةصتخم اهنأ

 ءارلا مضو ماغدالاب كايرو كابر أرقي قاكتلا عمجو أ واو ةزمهحلا بلقب كايور ”ىرقو ىنرقلاو

 . ةفيعض ىهو اهرسكو

 كوداك مهيلع اهتصصق نإ ىنعملاو نأ رامضاب بوصنم وهو ( اديك كإ اوديكيف إل ىلاعت لاق مث

 .(ىوديكف) لاق م« كوديكيف له 1 ملف: ليق ناف

 كتركشو كلثخضنو كتحضت كلوقكو :« نورعت ايورالهلَوةك ةلصلل دكأت ماللاهذه : انلق

 لعلدياذهو : قيقحتلا ل هأ لاق . كل دك اردكف لن نع ديكلا ةلصنم ىهليقو «كل تركشو

 . ابضغو ًادقح ب جوي ام ايؤرلا هذه نم اودلعيم الإ و ايؤرلا ريبعتب لع مهل ناكدق هنأ

 ديكلا ىلع اومدقأ ول مهنا مالكلا اذه ىف ببسلاو (نيبم ودع ناسنالل ناطيشلا نإ 9 لاق مث

 - درعا مث « ناطيشلا لمع نم ها هيلع ىسوملوق هريظنو ناطيشلا ىلإ افاضم كلذ ناكل

 كيبتحي كلذكو) هلوق : اهلوأ : ًارومأ اوركذو ايؤرلا كلت ريبعت ةحيصنلا هذهب دصق مالسلا هيلع

 كينحب كلذك نأش ربت و زعو فرش ىلع ةلادلا ةميظعلا ايؤرلا هذه لثمب كابتجا اكو ىنعي (كبر

 ءاملا تيبج هنمو كسفنل هتصلخ اذإ ءىشاا تيبج نه قتشم ءابتجالا : جاجزلالاق . ماظع رومأل

 لاق ةؤننلاب كبر كستحي :نسحلا لافف :ءايح الا |ذه دارا فار فت:

 . هيلع ظفللا ىف ةلالد الف ةودنلا نييعت' اماف ةيترملا ملظعتو ةبجردلا ءالعا همم تاركا نررحلا

 هامس ايؤرلا ريبعت هنم دارملا : لوالا : هوجو هيفو ا ؛وأت نم كيلعيو) هلوق : ابناثو

 : أولاق . مهمانم ىف هنوري ايف سانلا ثيداحأ ليوأت ىتعي مانملا ىف هآرام ىلا هرمأ لؤي هنآل اليوأت

 رابخاللاو ىلاعت هللا تك -ق.فيداعاللا لي وا : نايا ٠ هيلع ريكا ملع ىف ناك مالسلا هيلع هنإ

 « هلي وأتو نآرقلا ريسفتب لغتشي انامز ءابلع نمد ارلا نأ ك :نيمدكلل ادا هي

 ؛ ثيدح عمج ثيداحألا : ثلاثلاو « سو هيلع هللا لص لوسرلا نع ةيورملا ثيداحألا ليوأتو

 0ك



 ةيآلا «كلت وخا ىلع كايؤر سصصقتال ىباي لاق» ىلاعت هلوق //

 نإ اديك كل اوديكتي َكتوخإ ها 0 ا
 هريس 22 - م نا 6 6 سا اس م هب

 ليون كلير كبر كيتي كإذكو 6202 3 ودع داق 1

 هس اس يي سس هيي

 6212 ميك د تنام

 ًامدقتم لصح هناف ريخلاب مالعالا امأو « لقأ مغلاو نزلا نوكي ىتح هلوصو برق دنع الإ رش

 1 رثك أ ريخلا كلذ لوصح مقوت ببسب ةلصاحلا ةجمبلا نوكت ىتح ليوط نامزب هروبظ ىلع

 ؟ هيف ببسلا اف هتلاخو هوبأ رمقلاو سمشلا نم دارملا : مهضعب لاق (سداسلا لاؤسلا))

 كاك اع لاح هيلع تلح دامو تيفوت هذلاو نأ ريا قادر و تحت نما كلذ |ولاق افا : انف

 مالسلامهيلع ءايبنألا ايؤرنآل تتام امل همأو هابأ رمقلاو سمشلا نم دارملا ناكولو : اولاق رصمب

 ءايبناللا نم تقولا كلذ فناكاممالسلا هيلع فسوينال ةيوقريغ ةجحلاهذهوايحو نوكت نأودبال
 ؟ بك اوكلا كلت امو 4 عباسلا لاؤسلا ل

 ىتربخأ دمحاي : لاقف لس وهيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ءاج ايدو نأ فاشكلابحاص ىور :انلق

 مالسلا هيلع ليربج لزنف سو هيلع هللا لص هللا لوسر تكسف فسوي نهآر ىتلا موجنلا نع
 نابرج» لاق معن لاق «لست له كتربخأ نإ» ىدوهملل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف كلذب هربخأو

 نيفتكلا وذو باثوو غرفلاو حورضلاو حبدملاو قيلفلاو نادومعو سباقو لايذلاو قراطلاو
 اهواعاإل [عاشاو ىأ : ىدوولا لاف ههل تادجسو ءامملا نم تلزنرمقلاو سمشلاو فسوباهآر

 كلا هل رز ىف هفنطملا بتكللا ىف نارك ده رع ءاعالا هدم نم اريتك نأ معاو

 . لاحلا ةقيقح ملعأ هللاو

 ناسنالل ناطيششلا نإ اديك كل اوديكيف كتوخإ لبع كايؤر صصقتال ىنباي لاق إل ىلاعت هلوق

 بوقعيل آ ىلعو كيلع هتمعن متيو ثيداحألا ليوأت نم كيلعي و كبر كيبتحي كلذك و نيبم ودع

 «مكح ملع كبر نإ قحإو ميهاربإ لبق نم كيروبأ ىلع اهمأ
 : لئاتم دب الا"

 . رسكلاب نوقابلاو ءايلا حتتفب (ىبباب) صفح أرق «ىلوآلا ةلأسملاإ)



 /1/ ةيآلا ءابك وك رشع دحأ تيأر ىنإ» ىلاعت هلوق

 ا” لقعي نبع ارب 6 اهنع ا لقينا م هربا ان لاعت 1 كيلا

 للا اهيأ اي) هلوق ىف كو (نورصيبال مو كيلإ فنورظني مهارتو) ) مانصألا ةفص ىف لاق

 (مكنك اسم ارك

 ةرم ايؤرلا ظفل داعأم (رمقلاو سمشلاو ًايكوكر شع دحأ تيأر ىنإ) لاق (ىناثلا لاؤسلاإ)

 / ؟ ريركستلا اذه ىف ةدئافلا اف (نيدجاس ىل مهتي أر) لاقو . ةيناث

 سمشلاو بك اوكلا دهاش هنأ لع لدتل ىلوآألا ةيؤرلا ركذ هللا : همحر لاففلا لاق : باوجلا

 دحأ تيأر ىنإ) لاق امل هنإ : مهضعب لاقو ؛ هل ةدجاس اهنوك ةدهاشم ىلع لدتل ةيناثلاو ءرمقلاو

 لاقو < نيدجاس ىل مهيار: لاقف ؟"توأر كك :هل للف هناكف (ردقلاور سافل ر | 07

 اممأ نأ نيب مل لئاقلا اذهو ءايؤرلا نم رخآلاو ةيؤرلا نم امهدحأ نوكي نأ زوجي : نورخآ

 . نيبم ريغ المج الوق ركذف ايؤرلا امهيأو ةيؤرلا ىلع لمحب
 ؟رمقلاو سمشلارخأ مل (ثلاثلا لاؤسلا))

 اك فرشلا دبر نم ىلع لدي زكذلاب صيضختلا نآل ء بك اوكلا لغ امبلضمل امهرخأ': انلق

 (لاكيمو ليربجو هلسرو هتكئالمو) هلوق ىف

 : هلوق ىف ؟ عضاوتلا وأ دوجسلا سفن دوجسلاب دارملا (عبارلا لاؤسلاإ)

 رفاوحلل ادج هيف َ 0

 سمشلا نأ مانملاف ىري نأعنامالو . هتقيقح ىلع هلمح مالكلاف لصألاو :لمتحم امهالك: انلق

 هل كدحس يف كاركلارو رشا

 ؟ايؤرلا هذه مالسلا هيلع فسوب ىأر ىتم «سماخلا لاؤسلا))

 : بهو لاق . رابخالاب الإ ملعي الف هنيعب نامزلا كلذ اماف ؛ رغصلا لاح اهآر هنأ كبشال :.ايلق

 ضرآأألا ف ةزوكرم تناكالاوط اصع ةرشعىدحانأن ينس عبس نياوهو مالسلاهيلع فسوي ىأر

 اذه كنج نأ كارز: لاقف هبال كلذ” ذف اتعلتا ىايلغ تيثاو ةريخص اضع ادإو . 17

 هيبأ ىلع اهصقف هل دجست بك اوكلاو رمقلاو سمشلا ةنس ةرشع ىتنث نبا وهو ىأر مث كتوخأل

 ةنس نوعبرأ هيلاهتوخاريصمو فسويايؤر نيب ناك: ليقو . اديك كل اوديكيف مهل اهركذتال لاقف

 10 نا ؟ لكقو

 امنا ةديجلا ايؤرلاو , بيرق نع اهريبعت رهظي ةئيدرلا ايؤرلا نإ نولوقي ءاكحلا نأ ملعاو

 لوصوب مالعالا اصحيالنأ ىضتقت هللا ةمحر نأ كلذ ىف ببسلاو :اولاق . نيح دعب اهريبعت رهظي



 عك ل ا يللا ا هس اسس اس سو رت مهووس اس ا 2 رربن 22-2 6

 «؛د 0 ل ل 0

 د د ا يي هلآ لاب كرد

 ( نيدجاس ىل مهتيأر

 : لئاسم هيفو

 حيحصلا : فاشكلا بحاص لاق (فسوب لاق ذإ) ركذا : ةيآلا ردقت ((ىلوالا ةلأسملا

 مهضعل أرقو , فيرعتلا ىوسرخآ بيس نع هولذ- فرصنال اينرع ناكول هناال ٠ ىناربع ممأ هنأ

 نعو « ثالثلا تاغللا هذه سنوي ىف ىور ًاضيأو.. اهحتفب (فسويو) نيسلا رسكب ( فسوي)

 فسوي مج ركلا نبا مركلا نبا ميركلا اولوقف ميركلا نم ليق اذا» لاق ملسو هيلع هللا لبص ىنلا

 ١ «مالسلا مهلع ميهاربإ نب قحنإ نب بوقعي نبا

 . ءاتلا رسكحب نوقابلاو ؛ نآرقلا عيمج ىف ءاتلا حتفب (تبأاي) رماع نبا رق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 رسكلا امأو . ءاطاو فل الا تفذخل , ةيدناا ليبس ىلع هاتبأا, لص الا ىف ناك هنأ ههجوف حتفلا امأ

 رثك مث (تبأاير لاقف فقولا ءاه لخدأ مث اهنع ةرسكلاب ىفتك او ءايلا تفذخ . ىنأاي هلصأف

 0001 | 611 كلت لزق اذه . هتناخ الا هلع ا واخ دأف ةماكلا سفن نم هن اك راص حج ةلاعتسا

 . مهمتك علاطيلف مهمالك دارأ سو « ةلأسملا هذه ىف اولوط نيبووحنلا نأ ملعاو

 رءقلاو سمشلاو ايكوك رشع دحأ نأ مانملا ىف ىأر مالسلا هيلعفسوي نأ (ةتلاثلا ةلأسملا)

 ال دل )  هردالا كل | ككلا قف  ةرخالا نو ارق رثع دحأ هل ناكو هل تدح

 اك 2 او زر كل د الم اعز ةدرمأ تح مطوخدو .هل مهعضاوتب دوجسلاو « مأالاو بأالاب

 اذه لح جوف ؛ ةقفللا ىف دجسال ىف اوكلا نأ : لواالا : نيهجول اؤرلا لع (ايكو كر شع

 (كتوخإ ىلع كايؤر صصقتال) مالسلا هيلع بوقعي لوق :ىناثلاو . ايؤرلا ىلع مالكلا

 : تالا ةيآلا قو

 ب اوكلاو ؛ءالقعلاب الإ قيليال (نيدجاس )هلوقف (ندجاس 1 مسأر) هلوق#«لوأالالاؤسلا)ب

 . تاداملا قح ىف ءالقعلاب ةصوصخملا ةظفللا تزاج فيكف . تادامج

 « ةيآلا هذه. | وجتحا ةقطان ءايحأ بك اوكلا نأ نومعزب نيذلا ةفسالفلا نم ةعامج نإ : انلق

 لاقو . ءالقعلاب صتخم نونلاو واولاب عمجاو (نوحبسي كلف ىفلكو) ىلاعت هلوقب اوجتحا كلذكو



 مه ةيالا < نيلفاغلا نم هلبقزمتنك نإود للك 8

 مهيلع اهالتف ةروسلا هذه تلزنف انياع تصصق ول هللا لوسراب اولاقف ؛ ا ناكو لسو

 نأ اونمآ نيذلل نأيملأ) ل ازنف انتركذول اولاقف (ًاباتك ثيدحلانسحأ لزن هللا) لزنف انتثدحول اولاقف

 ( هللا ركذ] مهب لق عضخت
 تلاقو) ىلاعت لاق ةعباتملا ةغللا ىف هلصأو ًاضءب هضعب ربخلا عابتا صصقلا 4 ةيناثلا ةلأسملاإل

 ةياكحلا تيمسا] واعابتاىأ (اصصق امهراث [ىلعادتراف) ىلاعت لاقو هرثأ ىعبتا ىأ (هيصق هتخأل

 والتي هنال هأرق اذإ نآرقلا الق لاقي ام ًائيشف ًائيش ةصقلا كل: ركذبثيدحلا صقي ىذلا نآلًاصصق

 لاقي صاصتقالا ىنعمب ًاردصمن وكي نأ ل متحي ةيآلا هذهف صصقلاو ةيآدعب ةيآهنم ظفحام عبتي ىأ

 نم نوكي نأز و<والاسرإ هلل ءري هلسرأ لاقي اك هقاسو هدرط اذإ ًاصصقو ًاصق هصقي ثيدحلا صق
 همولعم ىأ نالف لعباتكلا اذهو هرودقم ىأ ىلاعت هللاةردقاذه كا ومكر دصملاب لوعفملا ةيمستباب

 اذهىلعو ءصاصتقالا نسحأ كيلع صقن ىنعملا ناك ردصملا ىلع هانلمح ناف انوجرم ىأان واج راذهو

 ةحيصف ظافلالا هذه نوك نسحلا اذه نم دارملاو ةصقلا ىلإ ال نايبلا نس>ىلإ دوعي نسحلافريدقتلا

 اهنمائيش نأعم خيراوتلا بتكىف ةروكذم ةصقلا هذه نأ ىرت الأ زاجعالادح ىلا ةحاضفلا ىف ةغلاب

 صصقلا نسحأ هنوك ىنعم ناك لوعفملا ىلع هانلمح نإو ةغالبلاو ةحاصفلا ىف ةروسلاهذه هباشيال

 هذه ىف ىتلا دئاوفلا ىدحإ ناف اهريغ ىف تسيل ىلا بئاجعلاوكحلاو تكنللاو ربعلا نم هيف امل

 ريخ نايتتالل ىذق اذإ لاغت هنأو لاعت هللا دن ف عنام الو ىلاعت هللا ءاضقل عفاد ال هنأ ةصقلا

 . هعفد ىلع اوردقي مل هيلع اوعمتجا ملاعلا لهأ نأ ولف ةمركمو

 طصقنااو نالذخلل بيس دسحلا نأ ىلع اهتاالد 4 ةيناثلا ةدئافلاو ل

 زاف ريص امل هئاف 3 هيلع بوقعي قح ىف اك جرفلا حاتفم ربصلا نأ 4هثلاثلا ةدئافلاو ١

 . مالسلا م

 نإ ريدقتلا اذهو «نآرقلا اذه كيلا انيحوب ىنعملاف (نآرقلا اذه كيلا انيحوأ امب) هلوق امأف

 . ردصملا ةلزنم لعفلا عمءامد انلعج

 فسوي ةصق نع (نيلفاغلا نم) كيلا ىحون نأ لبق نم ديرب 4 هلبق نم تنك نإوإل لاق مك

 نع نيلفاغلا نم ناك هنأ دارملا : لاق نم مهنمو ؛ ىحولاب كلذ لع امنإ مالسلا هيلع هنآل « هتوخإو

 (نامالا الو باتكلاام ىردت تدك ام) ىلاعت لاق 5 كلذ لبق ةعيرشلاو نيدلا



 ةيآلا «صصقلا نسحأ كيلع صقن نحن د ىلاعت هلوق م
 72 د رم

 نإو ا اذه كب انوا مب صصقلا 5” صن نحت

 «0» َنيلفاعلا ن 1 هلق 0 6ك
 2م قسم

 ” ع ولا الل كا 01 0 ارز دير سف هدانا 57

 ضعب ىمسو ؛ ًاييرع أن آرق هنوك لاح ىف ف...وب ةصق هيف ىذلا باتكلا اذه انلزنأ انإ : ريدقتلاو

 . ضعبلاو لكلا ىلع عقم سنج مسا نآرقلا ناكل ء اك: نارقلا

 : لواألا : هجوأ ةثالث نم اقولخم نآرقلا نوك ىلع ةيآلا هذهب ىتابجلا جبتحا (ةيناثلا ةلأسملا)

 : ىناثلا لاح ىلإ لاحنم هليوحتو هلازنإو هليزنتز وجبال مدقلا ناف . هيلع 3 (مانلزنأ انإ) هلوق نأ

 هانلزتأ انإ) لاقامل هنأ : ثلاثلا . ايسرافالو ًايبرع نوكي ال ميدقلاو ايبرع هنوكب علو لاما

 : عبارلا . هثودخ ىلع لدي كلذو . ًابرعال هلذني نأ ىلع ًارداق ناكىلاعت هنأ لع لد (أب ا

 ًايكرم ناك ام لكو . تاملكلاو تابآلا نم بكرم هنأ ىلع لدي (باتكلا تايآ كلت) هلوق نأ

 انا كاكا

 تايلكلاو فورحلا نم بكرملا نأ ىلع لدت اهنإ : لوقننأ اهرسأب هوجولا هذهنع باوجلاو

 لالدتسالا اذهطقسف رخآ ءىثهمدق ىعدن ىذلا امنا . هيفعازنال كلذو ثدتارابعلاو ظافلالاو

 مزجلا ىلع ابلمح بحب «لعلد» ةملك : لاقف (نولقعت مكلعل) هلوقبىا مكر جتحا 4 ةثلاثلا ةلأ ملا ١

 ؟نونقعت مكلعلب داري نأزوحيال ذإ ؛ نيدلا اها ف هنا ا راكعنل 0 انزال

 ىلع لدي كلذو « هلئالد اوفرعي نأ ةدارال هلزنأ هنأ دازملا نأ تبثف ؛ لاح هللا ىلع هنأل كنشلا

 « فرعي مل نمو « مهنم فرع رم « هنيد رمأو هديحوت اولقعي نأ دابعلا لك نم دارأ ىلاعت هنأ

 . ةريجا لوق فالخت

 دارأو : ةروسلا هذه لزنأ ىلاعت هنأ لع لدي هنأ الإ مثركذام ىلع رمآلا نأ به : باوجلاو

 حاصلا لمعلاو ناميالا لكلا نم دارأ ىلاعت هنأ لعلدتاهنإ متاقل نكلو ةصقلاهذه ةيفيكة ف رعم مهنم

 تنك نإو نآرقلا اذه كيلإ انيحوأ امب صصقلا نسحأ كيلع صقن نحن إل ىلاعت هلوق

 («نيلفاغلا نمل هلبق نم

 : لئاسم هيفو

 هيلعهتلا لص هللا لوسر ىلع نآرقلا لزنأ امل ىلاعتهناريبج نب ديعس ىور (ىلو ألا ةلأسملا)



 ةبالا «نيمملا ناتكللا تايآ كلت رلا ىلاعت هلوق
,/ 

 ةيندق ءالو جو ١و ١ : تايآلا الإ .ةبكم

 دوهةروس دعب تلززء١1 : ا

 1١« نيبملا باتكلا تابآ كت رلا

 ةيكم ةيأ ةرشع ىدحإو ةئام

 0 8 يع انزع كابل بأ نإ نيملا# ءانكتلا تاي كلل رلا)

 ةراشإ (كلت) هلوقف (مكحلا باتكلا تابآ كلت رلا) ري فت سنوي ةروس لوأف انركذ دقو

 تاببآ ) قه( رلا) ةايسملا 'ةروسلا:هذه ىف كبلإ :تلزنأ ىلا تانآلا كلت ىأ ةروسلا هذه تانآ لإ

 ةزجعمنآرقلانأ : لوألا : هوجول نيم هنوكب نآرقلا فصوامنإو ؛ نآرقلاوهو (نيبملا باتكلا
 ؛ مارحلاو لالحلاو ؛ دشرلاو ىدهلا هيف نيب هنأ : ىناثلاو . سو هيلع هللا لص دمحم ةنيب ةبآو ةرهاق

 نيل ولا صيصق هه تنيب هنأ :!ىلاثلا الملا مذحل كيس باتكلا ناكدم شالا رك

 . نيمدقتملا لاوحأ هيف تحرشو
 : لئاسم هيفو (نولقعت مكلعل ًايرع انا رمادا انإ + لاق ع

 لآ لقتنا مل ًادمح اولس « نيكرشملا ءاربكل اولاق دوبيلا ءاملع نأ ىور (ىلوآلا ةلأسملاإ)

 هنأ اهبيف ركذو  ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف . فسوي ةصق ةيفيك نعو . رصم ىلإ ماشلا نم بوقعب



 ةيآلا « هيلع لكوتو ةعانو 0 هلوق 1

 هل مهم وهام فرعي نأ اب املاع هنوك ناسنالا ىلع بحب ىتلا بتارملا نم 4 ةينثل 7 0

 كلك ةيسدقل ا ايداللا ا الل ٠ و راملا ىف لاك دال كالخ انني ءاتدلا ق هتان ناقالاف

 تادابعلا امأ . ةيناحورلاو ةينادسجلا تادابعلاب لاغتشالاف !مميادب امأ ٠ ةياهتو ةءادب امل ةترملا

 . ةقدصلا ربلا عفنأو « مايصلا تانكسلا لك أو ؛ ةالصلا تاكرهلا لضفأف . ةينادسجلا

 تاومسلا توكلم ىف ىلاعت هللا عنص بئاحي ىفلمأتلاو ؛ ركسفلا : ىهف ةيناحورلا ةدابحلا امأو

 « ةبترملا هذه ةيامن امأو (ضرالاو تاومسلا قلخ ىف نوركفتيو) ىلاعت لاق اك ٠ ضرالاو

 ىلإ لقعلا ةقدح هيج وتو . تاعدبملاو تانكمملا لكزعرظنلا عطقو « ابببسم ىلإ بابساألا نم ءاهتالاف
 ىأر ةجردلا هذه ىلإ لصو نمو « ءايربكلا ملاع ءاوضأ ىف حورلا قارغتساو : لالجلا ملاع رون

 نأ : مالكلا لصاحو . هئاعسأ ءانس ءانف ىف انف كرا 1 الرع كار اق

 لاق ببسلا اذهلف ء هللا لع لكوتلا اهرخآو :هللا ةيدوبع وه ىلاعت هلأ ىلا ريسلا تاجرد لوأ

 (هيلع لكوتو هدبعاف)
 ريصي فيك فرعي هنأوهو . ليقتسملا ةفرعم لماع لكل ةمهملا بتارملا نم 4(ةثلاثلا ةبترملاو)

 هلوقب ةراشالا هيلإ و «ةواقشلا وةداعسلا ىف رثأ هلامعال لهو . ةننامسجلا ةامحلا هذهءاضقنا دعب هلاح

 نيدرمتملالاوحأ لمممالو نيعيطملا تاعاط عيضيالهنأ دوصقملاو (نولمعت امعلفاغب كب رامو)ىلاءت

 ريغصلافف اوبتاعيو ريمطقلاوريقنلا ىلع اوبساحيو ةمايقلا فقوم ىف اورضحي نأب كلذو : نيدحاجلا

 ةراشالاب ةيفاو ةيآلا هذهنأ رهظف . ريعسلا ىفقيرفوةنجلا ىف قيرفرمألا ةبقاع لصحيم“ث ؛ ريبكلاو

 ىبتنم رطاوخللالو قترم لوقعلل اهءارو سيلهنأو , هيسدقلا دصاقملاو ؛ ةيولعلا بلاطملا عيمج ىلإ

 هنع هللا ىضر فنصملا طخب دجو دقو . هنوعو هللا دمحب ةروصلا تمت « باوصلل ىداحلا هللاو

 همتخ بجر رهش نم نينثالا ةليل حبصلا عولط لبق ةروسلا هذه ريسفت م اهنم لقتنملا ةخسنلا ىف

 نإ وفْنعَف ةيرغلا ققوتف ةريسلانسح حلاص دلو ىل ناكدقو « ةئاهتسو ىدحإ ةنستك ربلا وريخلاب هلا

 نيقيا بلط ىف ىتاكرشو نيدلا ىف ىناوخإ هللا دشنأ اناف ء ببسلا كلذإ قرتحلاكىلق ناكو . هبابش

 اذه ,رذب نأو قرفئلاو ةمحرلاب باشلا كلذ ركذي, نأ هب عفتناو باتكلا اذه ىف رظن نم لكو

 تنأ كنإ ةمحر كندل نم انلبهو انتيده ذإ دعب انبولق غزتال انبر) لوقي وهو ءاعدلاب نيكحمللا

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دم هقلخ ريخ ىلع هللا لصو (باهولا



 م١ الاءضرالاو تاومسلا بيغ هللو» ىلاعت هلوق

 نأ الإ ؛ مالا ةغيص هتغيص كنك نإ (اولمعا) هلوقو . نولماع اضيأنحنف « رشلانم قح ىف هل

 كليخ مهيلع بلجأو كتصي مهتم .تطعتشسا نم زرفتساو) نسلب ال ىلاعت هلوقك « ليدبتلا اهنم ارم ا

 ,الزها نم ناطينشلا دعي م | و رظتناو (رفكلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش ع نث) هلاوعك (كلجرو

 : امهّنِح هللا ىضر نمابع نا لاق ناس الا رادع ونا ناحل اندعوام نورظتتنم اناف

 لكل ةعماج ةيلاع ةفيرش ةماخ ركذ ىلاعت هنإ مث . باذعلا مكل نورظتتنم اناف كالحلا (اورظتناو)

 (ضضرآلاو تاومسلا تبغ ةتلو) لاقف ةسدقملا ةفرشلا الملا

 . لبقتسملاو رضاحلاو ىضاملا : ىهو . ةثالثرومأ هتفرعمىلإ ناسنالاجاتحام عومج نأ معاو

 ىذلاوه هيلع مدقتملا دوجوملا كلذو : هلبق ًادوجوم ناك ىذلا دوجوملا فرعي نأ وهف ىضاتملا امأ

 . سدقتو ىلاعت هلالا وه كلذو ؛ دوجولا ىلإ مدعلا نم هلقن

 ؛ هتافص رشبلل مولعملا امنإو  ةتبلا رشبلل ةمولعم ريغ هتيوه هنكو هلالا تاذ ةقيقح نأ ملعاو

 :بواس ىئهف ؛ لالجلا تافص امأ . ءاركالا تافصو ؛ لالجلا تافص ؟ نايسق هتافص نإ 2

 تافص تسيل ةقيقحلا ىف بولسلا هذهو .اذك الو اذك الو ؛ مسجالو رهوحي سيل هنإ :انلوقك

 الو ةنس هذخاتال انلوَةف « هيف لاك ال . فر.هلا قنلاو ضحلا مدعلاو « مدع بواسلا نآل لالا

 سيل مونلامدع ناك كلذ الولو ريغتلا نع أربملا مّتادلا طيحلا للعلا ىلع هتلالدل مالكلا دافأ امنإ مون

 (معطيالو معطي وهو) هلوقو مونالو ةنس هذخأتال دامجاو تيملا نأ ىرت الأ  الصأ لام ىلع لدي

 نعأينغ هتاذإ دو حولابجاوهنوكديفي (معطيالو) هلوق نآل . ءايربكلاو لاكلاو 00 امإ

 ةيتوبثلا تافصلا ىه ولعلاو زعلاو لاكلا تافص نأ تبثف , هاوسام لك نع لب بارشلاو ماعطلا

 هللا فصوببسلا اذهلف ؛ ةردقلاو لعلا : ناتفص لالجلاو لالا ىلع ةلادلا ةيتوبثلا تافصلا فرشأو

 هللو) هلوقف ملعلا ةفص امأ . حدملاو ءانثلاو مظعتلا ضرعم ىف ام-مب ةيآلا هذه ىف هتاذ ىلات

 تادوج ووملاوتامودعملاوتايئزجلاو تايلكلاعيمجىفذفان هءلعنأدارماو (ضراآلاو تاومسلابيغ

 ىف هانركذام لالا ةيامن ىلع ظفللا اذه ةلالد ىف حرشلاو نايبلا مامن و . تابئاغلاو تارضاحلاو

 هيلإو) هلوقف « ةردقلا ةفص امأو (وهالإ امملعيال بيغلا ختافم هدنعو) ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 لكلا ديمو لكلا ردصم ناك ول كإذك نوكمامعإو : ةلإ لكلا عجرم نأ دارملاو (هلك الا عج ري

 ةردقلا يظع ناك. تانئاكلاو تاثدحمالكعجرم نوكي هيلاو تانكمملاعيمجلأدبم نوكبىذلا ووهوه

 نافصولا ناذهف ؛ ليمكتلاو لعفلاو ةوقلاب هل ارابج ليصحتلاو دوجولاب مدعلل ًاراهق ةئيشملا ذفان

 . هئايربك تعنو أدبملا لالج حرش ىف ناروكذملا امه

0 



 دعا ا للم مل

 اورظتاو لورد 0 الا َنوُنْوبا آ ند لو

 268167 ١2 سورا 0 2 - رت" 2 ةرتا 2

 رمالا مدرب هيلو ضرألاو تاومسلا 4 7 6« نورظتنم 5

 هوت كسل رثورثه ل

 «١١1؟» 0 اع لفاعب 106 4م لع لكوتو هديعأف 1

 ةقحاص رولا 1 للاخ نركب نآراهف ىلا ىلع ةرودللا 5 ص 0 نط 1 هنأ ملعاو

 ملولو ء روسلا رئاس ىف ركذ ام الاح لك أ ةروسلا هذهىف روكذملا قملا نوكي نأ لاهتحال . كلذ

 ةدله ىف ءاع هلأ نيب لاعت نإ 2 « انركذ اك مالا ناكل (ترمأ اك مقتساف) هلوق الإ ابق نكي

 .قىوكذلاو ةظعرلاو 5 هلت روما هر را

 ”ةرادلا لكلاو دس ردلا لع ةلاذلا نها ربلا لإ ةراشإ وهف : قدا امأ

 ''هكلاعلا هفابلا لابعالا لإ ذاقرالا ىلإ ةراشإ سف: :قركنلا امأو

 ةركذملاو ؛ ةرخآلا رادلا ىف اهلاو>أ حيبقتو ايندلا نه ريفنتلا ىلإ ةراشإ ىهف : ةظعوملا امأو

 هقارغتسال هنأ الإ ملاعلا كلذ نم ءاج امإ حورلا نآل كلذو : ةواقشلاو ةداعسلا نم كلانه امل

 اذهلف , ملاعلا كلذ لاوحأ هركذيىملالا مالكلاف ملاعلا كلذ لاوحأ ىبن ملاعلا اذه ىف دسجلا ةبحم ىف

 . هيلع ركذلا ظفل قالطإ حص ببسلا

 ابلباقو « بجوم نمو لباق نم اهلل دبال ةيهلالا فراءملا نأ ىهو : ةبيحي ىرخأ ةقيقد انبه مث

 « ةيسدقلا تايلجتلاو ةيحلالا فراعملا كلت لوبقل دادعتسالا لماك نكي ملام بلقلاو ؛ بلقلا وه

 تيبثت وهو ؛ بلقلا حالصا ركذ ىلاعت هللا مدت ببسلا اذهلف « لئالدلا عامسب عافتنالا لصح مل

 لفل قرا دلل 2 ارهزو تح ىلا كاد ةفدررأ ,لياقلا لاح حالص ركذ امل مث « داؤفلا

 . ةلالجلاو فرشلا ةياغف بيترتلا اذهو : ىركذلاو ةظعوملاو قحلا ىلع

 نويرطتتم انإإ١روظتنا و نواماع انإ مكتاكم ىلع اولمعا نونمؤي ال نيذلل لقول ىلاعت هلوق

 لفاغب كبر امو هيلع لكحوتو هدبعاف هلك مالا ع هيلإو ضرالاو تاومسلا بيغ هللو

 (/نولمعت اع

 لاق نأب كلذ عبتأ «بيهرتلاو بيغرتلاو « راذنالاو راذعالا ىف ةياغلا غلب امل ىلاعت هنأ ملعا

 (نولماع انإ متن اكمىلع اولمعا) ةغلابلا تانايبلا هذه مهف رثؤت مو (نونمؤيال نيذلللةو) لوسرلل

 نوردقتام لك اولعفا : ىنعملاو « هموقل لاق هنأ مالسلا هيلع بيعش نءعملاعت هللا هاكحام نيع اذهو
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 1/0 ةيآلا «ل اكزرلا ءاننأ نأ كيلع ضقت الكوو قامت هلز#

 0-00 1 يح رك
 هذه ىف َكءاَجَو َكَداَف هب تبن اَم لّسرلا .ابن أ نم َكيلَع صقت الكو

 1-1 هه هه #

 ه2

 فكا]زرت ٠ َنيِنمْوَلل ىَرك ذو ةظعومو قحلا

 مهقلخ كلذلو : لي لو مهقلخ كلتلو : لاقل مهقلخ ةمحرالو دارملا ناكول : لبق نا

 اذ-ه) هلوةك نارفغلاو لضفلا ىلع الوم ناكف . ًايقيقح ًاثينأت سيل ةمحرلا ثينأت نإ : انلق

 (نينس#لا نم بيرق هللا ةمحر نا) هلوقو (ىبر نم ةمحر

 . مهقلخ فالتخاللو دارملا نأ «ىناثلا لوقلاو إل

 . فالتخالل فالتخالا لهأو ةمحرال ةمحرلا لهأ قلخ هنأ راتخلا وهو (ثلاثلا لوقلاوإل

 نال باذعلا لهأو « اوفاتخي الكل ةمحرلا لهأ هللا قاخ : لاق هنأ سابع نبا نع حلاص وبأ ىور

 اذه ةح لع لدن :ئدلاو ءالهأ ال قلخخو زانلا قا ةالهأ اطل قعر ةنملا قعر ؛ ار ل2

 دبعلا ىف امهوصح نكميال لهجلاو ملعلا نأ ىلع ةلادلا ةعطاقلا لئالدلا : لوألا : هوجو ليوأتلا
 ىلدو نيفلتخم مهنوكحب ضعبلا ىلع مح امل ىلاعت هنإ : لاقي نأ: قاتلا .'لاعت هللا قلخت لإ

 وهو البج ملعلا بالقتنا مزل الإو ؛ كلذ بالقنا عنتما كلذ معو ةمحرلا لهأ نم مهاب نيرخآلا

 اذهو (نيعمجأ سانلاو ةنجلا نم منبج نأ المال كبر ةملكتمت و) هدعب لاق ىلاعت هنأ: ثلاثا لاك

 ىوقي كلذو ءرانلاو ةلالضال نيرخآ ًاماوقأو ؛ ةنجلاو ةيادهلل ًاماوقأ قلخ ىلاعت هنأب حيرصت
 . ليوأتلا اذه

 ةظءومو قحلا هذه ىف كءاجو كداؤق هبتبثنام لسرلا ءابنأ نمكيلع صقن الكول ىلاعت هلوق

 «نينمؤيلل 8

 ةدئافلا نم نيعون ةيآلا هذه ىف ركذ ةروسلا هذه ىف ةريثكلا صصقلا ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 نال كلذو « ىذألا لامتحاو ربصلا لعو ةلاسرلا ءادأ ىلع داؤفلا تيبثت (ىلو ألا ةدئافلا)

 اذإ ةبيصملا : لاقي امك. هبلق لع كلذ فخ اكراشم هيف هل ىأر اذاف ةيلبو ةنحمب لتبا اذإ ناسنالا

 عم م-ييلع هللا تاولص ءايبنألا عيمج لاح نأ لعو « صصقلا هذه لوسرلا عمس اذاف «تفخ تمع
 . هيلع ربصلا هنكمأو ؛ هموق نم ىذآلا لمحت هيلع لبس ؛ اذكه مهعابتا

 (هذهىف) هلوةفو (نينمؤملل ىركذو ةظعومو قحلا هذه ىف كءاجو) هلوق «ة يناثلا ةدئافلاو ال

 ريغ ديعب اذهو ءايندلا هذه ىف : اهثلاثو . ةيآلا هذه ىف : اهناثو . ةروسلا هذه ىف : اهدحأ : هوجو

 . عضوملا اذهب قثال



 ةيآلاءميقلخ كلذأو كلر 0 نم الإد ذب هو //

 محر نه الإ 0 ىضاقلا لافي انف ط1 ةيادشا كلنادت 0 ةناكس اوه ةجرلا كلي لاه

 هفاطلأب هللا همحر نم الإ لمتحيو « باوثلاب هللا همحر يف « باوثلاو ةنجلا لهأ ني دل نأب كبر

 ” فيلا ةناغ ى نان ارحلا ناذهو . هليبستو.هفاطلاب أتم . راصق

 كفواتخللا كاذ نأ ديفب (كبر محر نمالإ نيفلتخم نولازءالو) هلوق ن الف. /لواألا اما ١

 لاوزىلع مدقتملا ببسلا ىرجي ةيراج ةحرلا هذه نوكت كإ نكرم ١ ةعرا ه3 اكب لاو انما

 تقل 22 1 قال را فدا الا اذه لاو زر نغرخاتم ءىث كاوثلاو ؛ كفالتخالا اذه

 0 باوثلا ىلع ةمحرلا هذه لمحل « لولعملا ىرجمو ؛ هل

 ق> ىف اهلعف ىتأا فاطلالا عيج : لوقنف . فاطلالا ىلع ةمحرلا هذه لمح وهو «ىناثلا امأ و١

 ناك كأ كح رف ( نم ولا هبارمتخا أ ةحرلا اهذهو ؛:قاكلا قد ىف اضنأ ةلوعقم وق نماوملا

 نامالا دوجو ناحجربجوب له فاطل ألا كلتلوصخ اضيأو . ىاطلالا كلت ىلع ًادئاز ًائيش

 اذه لوصح ىلا ةبسنلاب اي فاطلاألا كالت دوجو ناك هبجوب مل ناف ؛ هبج وبال وأ هددع ىلع

 ال2 يدل ةلفلا كلا قالا دف ناج+ لأ بح وأ ناو: هنف, افطل اكلي ملف «نايس دوصقملا

 ناك الا لوط نأ لع لدي امو ءهللا نم نام الا ل وصح نوكي ذئنيحو « بجوذدةف ناحجنإلا

 دصقتلا عنتما ؛ لهجلا نع 0 «رفكلا ىرع ناميالا,زيمتي ملام هنأ ءىتلا.قاخ الإ! نوكيال

 ن.داقتعالا نردك 5 كو " ىلع اذا زايتمالا اذه لصح ا ل ؛ىلعلا 1 ناكألا نيركك ىلا

 كلذ نأ فرعاول نأ.« «ىلهلا اذه لوصح حصي امإو «كلذك سيل رخآلا نوكو دقتعملا ًاقياطق

 الإ .ىثلاب ملعلا نيوكسىلا دصقلا دبعلا نم حصيال هنأ بجوي اذهو « نوكي فيك هسفن ىف دقتعملا

 كل نات لاخ يد ل اللا مح و نئاكلاا نيركت ىضتقت كاذو املا ناك نأ دعب

 . بواطملا وهو « ىلاعت هللا قاخي الإ لصحال ةيادهلاو لع لوصحو نيدلا ىف فالتخالا

 : لاوقأ ةثالث هيفو ( مهقلخ كلذلو ل ىلاعت لاق مث .

 الو : اولاق . ةلزتعملا روهمج رايتخا اذهو « مهقلخ ةمحرلاو : سابع نبا لاق (لوآلا لوقاا)

 برقأ ىلا ريمضاا دوع نأ :لوآلا : هوجو هيلع لديو « مهقلخ فالتخالاو :لاقي نأ زو

 فالتخالاو : ةمحرلا وق انهه نيروكذملا برقأو « امهدعبأ ىلا هدوء نم ىلوأ نيروكذملا

 نأ زوحيال ناكل ؛نامبالا كلذ مهنم دارأو فالتخالل مهقلخ ول ىلاعت هنأ : ىناثلاو . امهدعبأ
 ناك « ىنعملا اذه ةيآلا انرسف اذإ : ثلاثلا . فالتخالا كلذب هل نيعيطم اوناك ذإ « هيلع مهبذعي

 (نودبعيل الإ سنالاو نجلا تقلخامو) ىلاغت هلوقل اقباطم



 /ا/ ةيبالا «كبر محر نم الإ» ىلإ 3 هلوق

 انباتك علاطيلف كلذ دارأ نمو عضوملا اذه ىف ملاعلا بهاذم . اصقتسا لإ ا هنأ ملعاو

 مبنم ناقيرف سانلا : لوقنف:.:بهاذللل سايل سلتا اتهه كدت نأالإ ةعرللا سا رب 0
 قنلا نأ .انيلبك ةيعدلا ةواعلاو :ةشب 00 ةراح راثلا نأب انيلعك .ةيسنللا مولعلاب رقأ نم

 روهمجا مثنورقةملاو ؛ ةيئاطفوسلا مث نوركتملاو . امهركنأ نم مهنمو « ناعمتجيال تابثالاو

 ثيحب ةيبهيدبلا مولعلا كلت بيكرت نكمي هنأ لس نم مهنم : ناقيرف مهو. ملاعلا لهأ نم م ظعاألا

 « مولعلا ىلا رظناا اضيأ نوركتي نيذلا مهو . هركنأ نم مهنمو « ةيرظن ةيملع جئاتن د

 ماعلا اذهل تيثيال نم مهنم : ناةيرف مهر. ماعلا لهأ نم مظعاللا روهمجا ره نولوآلاو ؛ نوليلق مهو

 كلذ : لوقينم مبنم : ناقيرف ءالؤهو أدبم هل تبثي نممهنمو « نولقألا مهو الصأ ادبم ناسا

 رات لعاف هنإ : لودي نه مهنمو ؛ نامزلا اذه ىف ةفسالفلا روهمج مهو ؛ تاذلاب بجوم أديملا

 منهو «دابعلا ىلا الوسر لسرأام هنإ : لوةي نم مهنم : ناقيرف ءالؤه مث «ىملاعلا لهأ رثك أ مهو

 . ةمهاربلا مه نولوألاف «لوسرلا لسرأ هنإ : لوقي نم

 لكىفو ؛« سوجمناودوهيلاو ىراصنلاو نومل ملا مهو ؛ نايدآلاو عئارشا باب رأ ىناثلا مسق'او

 ؛ ةضماغ بلاطملاو.:. ةبرطضم لوقعلاو :«رضحالو ال دحالاتافالتخا فئاوطلا هذه نءادحلاو

 رمعلا“كطلا ةعاتص:ق,لوق نأ لارزق نه نانحفابألو انكم ريغ لايخلاو',هولا تاعزانمو

 بلاطملا هذه ىف هرك ذ نسح نالف ؛ رطخ ةبرجتلاو « رسع ءاضقلاو « ةليوط ةعانصلاو , ريدق

 . ىلوأ كلذ ناك « ةضماغلا ثحانملاو ةيلاغلا

 ليادلا اف« نايدآلا ىففال الا ىلع (نيفلتخم نولازي الو) ىلاعت هلوق متلح مكن : لبق ناف

 . لامعأالاو قازرالاو ةنسلالاو ناولآلا ىف فالتخالا ىلع لم نأ زوجاللو. هيلع

 (ةداو ةّمأ نساثلا لعجلا كب ر.ءاش .ىلو) ؛هلوقو ع ةيآلا هدتتم لقا نأ هيلع ليلا! انلك

 هلوق وه ةيآلا هذه دعبامو . ةدحاو ةمأ اونوكي نأ نم مهجرخنام ىلع فالتخالا اذه لمح بجيف

 محر نمالإ) هلوق هنم ىثتسي نأ حصي ىنعم ىلع فالت+الا اذه لمح بجيف (كبر محر نم الإ)

 . انلقام الإ سيل: كلذؤ (كبور

 ناميالاو ةيادلا نأ ىلع ةيآلا هذهم انباحصأ جتحا (كبر محر نم الإ ١ ىلاعت لاق مث

 نيدلا ىفي:فالتخالا'لاوز نأ لع لذت ةيآلا هذه نال كلذو هىلاعت هللا يلح لإ لمع

 لاسراو ؛ لقعلاو ةردقلا ءاظعا نع ةرابع تسيل ةمحرلا كلتو , هتمحرب هللا هصخ نال الإ لصحال

 نأ الإ قيب ملف « رافكلا ق- ىف لصاح كلذ لكناف ؛ رذعلا ةحازاو ؛ بتكلا لازناو « لسرلا
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 هما الآ لثخل كبر ءاق ولو نردلمم !لهأو ملظي ىرقلا كللبيل كبر ناك امو ىلاعت هلوق

 نم منهج ناالمآلل كبر ةملك تمتو مهقلخ كلذلو كبر محر نم الإ نيفلتخم نولازيالو ةدحاو

 (« نيعمجأ سانلاو ةنجلا

 : هوجو هيفو ملظب الإ ىرقلا لهأ كلهأام هنأ نيب ىلاعت هنأ ملعا

 هلأ لا (مظع مظل كرشلا نإ) ىلاعت لاق كرشاا انهه لظاا نم دارملا نأ لوألا هجولاإ)

 نأ لصاحلاو مهني |مف تالماعملا فنيحلصم اوناك اذإ نيكر شم مهن وكد رجب ىرقلا لهأ كلمال ىلاعت

 نادل كرد نر كما لب ريكا و كازشال نيدقتعم موقلا نوك ل جال لزنيال لاصتتسالا باذع

 ىلع اهانبم ىلاعت هللا قوةح نإ ءاهقفاا لاق اذهو . لظااو .اذيالاف اوءسو تالهاعملا ف !واس أ اذإ

 رفكلا عم ىقبي كلللارثآلا ف لاقيو . حشااو قرضاا ىلع اهانبم دابعلا قوةحو . ةلهاسملاو ةحاسملا

 اذإ مهكرش درجمب مبكلمال ىأ ( ملظب ىرقلا كليبل كبر ناك امو) ةيآلا ىنعف « ملظلا عم ىقبي الو

 : اولاق . ةيآلا هذه ةنسلالهأ ل يوأت اذهو . دادسلاو حالصلا ىلع ًاضءب مهضعب لءاعي نيحلصم اوناك

 امل لاصئتسالا باذع مسملع لزن امتإ بيعشو طولو ملاصو دودو حون موق نأ هيلع ليلدلاو

 . قلخلا ٍلظو سانلا ءاذيإ نم مهنع ىلاعت هللا ىكح

 كك 0 نلاقي هنأ وه ةلوتملبا اع ىدلا وهو ليولفلا 0 :ا هجولاو ل

 . مهاعفأ ءوس لجل ميكا امإ لب كرش الف لظلا نع ًايلاعتم ناكال نيحلصم

 ةثشم 1 ةيالا هذه نولهحي ةلزيعملاو « ةدحاو ة هلآ انامل كيرناع 0 ىلا: لاق مْ

 هيلع مالكلا قس دقو راجالا و ءالخألا

 نايداألا ىف سانلا يتارتفا دارملاو 6كبر محر نم الإ نيفلتخي نولازي الوإل ىلاعت لاق ص

 .لاعفاألاو قالخالاو



 7 ةيآلا«ةيقب اولوأ لبق نم نورآلا نم ناك الولفد ىلاعت هلوق
 4 نيمرجب اوناكو هيف اوفرتأ ام اودلظ نيذلا عبتاو مهنم انيحنأ نم

 ببسلا نأ نيب لاصتتسالا باذع مهم لح نيمدقتملا ممآلا فنزأ نيب امل ىلاعت هنأ معا

 : نأمأ هيف

 نم ناك الولف) ىلاعت لاقف . ضرألا ىف داسفلانع نووي موق مهيف ناكامهنأ (لوآلا ببسلاإل

 هاَْعُف االول ةملك نم نآرقلا ىف ناكام لكلاق هنأ ليلخلا نع ىحو ., ناك الهف ىتعملاو (تورقلا

 ريغ ىف ىلاعت هلوقليلدب هنع ةياورلاهذه تدكامو : فاشكلا بحاص لاق . تافصلاىئ ىلا الإ اله

 تذكدتل كات نأًال ولو نوم زملاجرالولو . ءاردا دبله بر مقمعت ذاكر نادل رار نا
 ةينتب دوجلاو لضفلا ىمسو ؛ ريخو لضف ولوأ ىنعملاف (ةيقب اولوأ) هلوقو « اليلق ًائيش مهيلا نك رت

 نم نالف لاقي ةدوجلا ىف الثم ظفللا اذه راصف « هلضفأو هدوجأ هجرخ امم قبتي لجرلا نآل

 ةيقبلا نوكتت نأ زوحيو « اياَقب لاجرلا ىفو ايابخ اياوزلا ىف موق هنمو مثرايخ نم ىأ موقلا ةيقب

 هللا طخ نم امل ةنايصو مهسفنأ ىلع ءاقبوذ مهنم ناك الهف ىأ ىوقتلا ىنعمب ةيقتلاك ىوقبلا ىنعمب

 ,هردصم نه ةرملا ةيقبلاو ؛ هرظتناو هبقار اذإ هيقبي هاقب نم ةيقل نزوب (ةيقباولوأ) 'ىرقو ىلاعت
 هلعج نكمي الو (اليلق الإ) لاق مث . ىلاعت هللا ماةتنانُم ةيشخو ةبقارد ولوأ مهنم ناكالولف ىنعملاو

 ليلقلا الإ داسفلا نع ىلا ىف ةيقبلا ىلوآل ابيغرت كلذ نوكي ريدقتلا اذه ىلع هنآل الصتم ءانثتسا

 نيبغرملا نم ءاحلصلا ءانثتسا ديرت مهنم ءاحلصاا الإ نآرقلا كهوق أرق اله لوقت اك مهنم نيجانلا نم

 نورةلانمانيجنأ نمم اليلق نكسل : ريدقتلاو ؛ عطقنم ءانثتسا هنإ : انلق اذه تبث اذإو . نآرقلا ةءارقف

 . ىهنلل نوكرات مهرئاسو داسفلا نع 1

 ةفرتلاو (هيف اوفرتأام اوملظ نيذلا عبتاو) هلوق لاصئةسالا باذع لوزنل «ىتاثلا ببسلاوإل

 نيذلاب دارأو ةشيعملا ةعسو ةهعنلا هترطبأ ىذلا فرتملاو « ندبلا معنم ناك اذإ ف رتمىصو ةمعنلا

 مالا وهو نيدلا ناكرأ نم ميظع نكروهامب اومتهي ١ ىأ تاركنملا نع ىبنلا ىرات اوملظ

 أرقو تانبايرلا ليصحتب اواختتتاو تاذالاو :تاورذلا ةكيلط ]أودت ركنا نع يلا كفرا

 لاق مث « هيف اوفرتأ ًامارح اوعبتاو ىأ (اوفرتأام اولِظ نيذلا عبتاو) ىعجلا ةياور ىف ورمع وبأ

 , رهاظ هانعمو (نيمرجم اوناكو)



 ةيآلا «ةيقب 8 ١ نم نورقلا نم ناك الوافد ىلاعت هلوف /
 هذ 2 31 م ها هب فرن تسال |

 داسفلا نع رف ل اراد علف نم نورقلا نم ناك الوأق
 هر

 ه4بف ارم الط ل مَ ل د الإ سرا

 - هر رب

 »<١١« نيم ري أوناكو

 لاق (ليللا نم ًافلز و) هلوق و «ةماع سانال وه لب» لاقف « ةصاخ هل اذه : مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلل

 ىفلزلاو قلزلا نم ةملكلا لصأو : ,ىدحاولالاق . فلزلا عملاو , ةفئاطليللا لوأن م ةفلز : ثيللا

 ' ارفاق هش د ىأ فل راق هتفلزأ : لاه ٠ ىبرقلا ىه

 ىلذو ماللان اكساب (افلز)و نيتمضب (افلز) ”ىرق : فاشكلابحاص لاق 4ةعبارلا ةلأسملا)

 نيتمضي فلزلاو رسبو ةرسب وحن نوكسلاب فازلاو ةيلظ عمج لظك ةفلز عمج فلزلاف ىبرق نزوب

 نم راهنلا رخآ نم برقيام وهو ةبرقلا ىنعمب ىبرقلا نأ اي ةفلزلا ىنعمب قلزلاو ء رمدي ىف رسب : وحن

 نيهذي تانسحلا نا) لاق مث« , ليلا نما تاو( ليللا العر « ًافازو) هلوق ريسفت ىف ليقو « ليلل

 : ناتلأسم هيفو (تائيسأا

 تاواصلا نأ ىنعملا : سابع نبا لاق : لوآلا : نالوق تانسحلا ريسفت ىف (ىلوآلا ةلأسملا)

 31 1 (نإرماك نع ىرر :ناثلاو . راكلا ع ناتج الا طرت توذلا "نياسل تارامك نسما

 . ربك أ هللاو هللا الا هلا الو هّلل دملاو هللا ناحبس دبعلا لوق ىه

 نامالانالكلذو ةيآلا هذبب نامبالا عمرضتال ةيصعملا نإ لاق نمجيتحا «ةيناثلا ةلأسملا)

 ىذلا نام الاف . تائيسلا نبهذي تانسحلا نأىع ةيآلا تلدو . اهلضفأو اهلجأو تانسحلا ف ا

 ةيصعملا لع ىوقي نالف نايصعلا ىف ةجرد ىلعأوه ىذلا رفكلا بهذي ةجرد تانسحلا ىلعأ وه

 ةلازإ ديفي نأ نم لقأ الف ةيلكلاب باقعلا ةلازإدفي ل ناف « ىلوأ ناك ةجرد تائيسلا لقأ ىه ىتلا
 . دي ملا متادلا باذعلا

 ىلإ (ترمأ 5 مقتساف) هلوق ىلإ ةراشا (كلذ) هلوقف نب رك اذال ىركذ كلذ )ل ىلاعت لاق ََ

 "6 دك قنا داشرإ رو نطمللا ةظع (ني رك اذلل ىرك د) اهرخآ

 كاهأ سمأو) هلوقك وهو ةالصلا ىلع ليق «نينسحملا رجأ عيضيال هللا ناف ربصاوإل لاق مث
 (اهياع ربطصاو ةالصلاب

 اليلقالإ ضرآلاىف داسفلانع نووني ةيقب اولوأ مكلبق نم نورا نم ناك الوافرإل ىلاعت هلوق
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 /؟ ةيآلا «حبسف ليلا ءانآ نمود ىلاعت هلوق

 عامجاب لطاب لوقلا اذه نأ ملعاو . تاولصلا رئاس كرتل ةرافك نوكحت نأ بحب امب:ءاقإ نأ

 . هيلا تفتلي الف ةمآلا

 ىرطف ماقت ىتلا ةالصلانأ برقألاو راهنلا فرط ريسفتىف بهاذملا ترثك (ةيناثلا ةلأسملا

 بورغ هنمىتاثلا فرطلاو . سمدشلا عولطراهنلا فرط دحأ نآل كلذو ؛ رصعلاورجفلاىهو راهنلا

 اهناآل برغملا:ةالص نوكي نأ زوحجال ىناثلا فرطلاو . زجفلا ةالص وه لوألا فرطلاف . سمسشلا

 . رصعلا ةالص ىلع ىناثلا فرطلا لمح بجوف (ليللانم افازو) هلوق تحب ةلخاد

 « لضفأ رجفلاب ريونتلا نأ ىف هللا همحر ةفين> ىبأ لوق ىلع اليلد ةيألا تناك اذه تفرع اذإ

 ىفراد ىف ةالصلا ة.اقإ بوجو ىلع لدي ةيآلا هذه رهاظ نأل كلذو . لضفأ ردعلا ريخأت نأ فو

 تعج او :كابيورقل قا كامزلا) ؟ قيما عولطل لوألا نامزلا امه رابنلا فرط نأ انيب و راهنلا

 رهاظب لمعلا رذعت دقف ؛ ةعورشم ريغ ةرورض ريغ نم تقولا كلذ ىف ةالصلا ةماقإ نأ لع ةمآلا

 نم بري ىذلا تقولا ىف ةالصلامقأ : دارملا نوكي نأ وهو . زاجلا ىلع هلمح بجوف « ةيآلا هذه

 ناك ت قو لكف كلذك ناك اذاو « همسا هيلع قلطي نأ زوجي ءىثلا نم برقيام نآل ؛ راهنلا فرط
 ريوذتلادنعرجفلا ةالص ةماقإو . ظفللا رهاظملا برقأ ناك اهبورغىلإو . سمشثلا عولط ىلا برقأ

 لك ْلَظ ريضيام دنع رصغلا ةالص ةماقإ كلذك و ٠. سلختلا دنع اهتماقإ نم عولطلا تقو لا فرقا

 ىلابرقأن اك الك زاجغاو « هلثم ءىثلك لظرصيام دنعاهتماقإ نم بورغلا تقوىلا برقأ ةيلثم .ىث

 . نيثلأسملا نيتاهىف ةفيتحوأ لوةئوقي ةيآلاهذهرعاظ نأ تنشف « لَو لع ةظتللا ل ناك ةقرتتللا

 نال ؛ ليللا نم فلز ثالث ىف ةالصلا ةماقاب رمألا ىضتقي وهف «ليللا نم ًافاذوإ هرقل

 ةثالث فلز لصحب ىت> رتولا بوجوب مكحلا بجيف ؛ناتقو ءاشعلاو برغبللو ةثالث عملا لقأ

 ق> ىف بجو ملسو هيلع هللا ىلصىنلا قح ىف رتولا بوجو تبث اذاو ؛ اهف ةالصلاعاقيإ بحي

 لبق كبر دمحت حشا ىلاعتو هناحبس هلوق اهنيعإ ةيآلا هذه ريظنو (هوعبتاو) ىلاعت هلوقل هزيغ

 امورغ لبق وهىذلاو . رجفلا ةالص وهسمشلا عولطلبق وه ىذلاف (امورغلبقو سمشلا عولط

 . رصعلا ةالص وه

 (ليللا نم ًافلزو) هلوق ريظن وهو ( حبسف ليللا ءانآ نمورإ ىلاعت لاق مث

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىتأ لجر ىف ةيآلا هذ-#ه تلزن : نورسفملا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا))

 لاقف ؛ عاما ريغ هتأرما نم لجرلا هبيصي الك ةمرحم ةأرما نم باصأ لجر ىف نولوقتام : لاف

 ليقف « ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف «لصيلو مقيل مث انسح اءوضو أضوتيل» مالسلاو ةالصلا هيلع
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 1 ةيآلا «ليللانم ًافلزو راهنلا فرط ةالصلا مقأو» ىلاعت هلوق

 تآئيسلا نبهُذي ؛ تآنسحلا نإ | ليلا نم ٠ اََلزَو رابتلا قرط ةالصلا ل

 سهو ر

 اهم ينج عيضبال هللا نأ درا 6١١52 مال

 7 00 و ل هففو 07 اذهان 00 فاكلاو . حتفب كالا 0 5

 ةلطلل هلع اي اخرإ ره فا رمل نوكرلا :نوققحلا لاق: ةحيصنفت تيبلو : ئزهزالا لاق

 باوبالا كلت نم ءىث ىف مهتكراشمو مهريغ دنعو ممدنع اهنييزتو ةقيرطاا كلت نيسحتو ملظلا نم

 مكسمتف) هلوق ىنعمو « نوكرلا ىف لخاد ريغف ةلجاع ةعفنم بالتجا وأ ررض عفدل مهتلخادم امأف

 ىأ (ءايلوأ نم هللا نود نم كلامو) لاق مث ء نوكرلا ةبقاع هذبف مييلا متكد نإ مك ىأ (رانلا

 . هللا باذع نم مكتوصلخم ءايلوأ كل سيل

 . ةعقاولا كلت نم كرصني نم نودجتال دارهاو (نورصنتال مهل لاق مث

 كركم كلذك نك اذإ واراتلا هسا نآو نيالا ةلظلا' ل] نكر نم نأ مكح ىلاعت هللا نأ ملعاو

 . هسفن ىف ملاظلا لاح نوكي

 ىركذ كلذ تائيسلا نيهذي تان.س+لانإ ليللا نم ًافلزو راهنلا ىفرط ةالصلا مقأو )ل ىلاعتهلوق

 (نينسحلا رجأ عيضيال هللا ناف ربصاو نيركاذلل

 دعب تادابعلامظعأ نأ ىلع لدي كلذو ةالصلاب سمآألاب هفدرأةماقتسالاب هرمأ اىلىلاعت هنأ لعا

 : لئاسم ةيآلا ىفو ةالصلاوه هللاب ناماالا

 هذه اوكسمت جراوخلا نأ ىتالقابلا ركبىبأ ىضاقلا بتك ضعب ىف تيأر «ىلوألا ةلاسملا)

 . نيهجو نم ءاشعلاو رجفلا الإ سيل بجاولا نأ تايثإ ىف ةيآلا
 ؛راهنلا ىفرط ةالصلا ةماقإ بجوأ ىلاعت هللاو راهنلا فرطىلع ناعقاو امبنأ (لوألا هجولا)

 اق 6ك دفلا اذه نورك نأ بج وف

 . ىرخأ تاواصبجوي (ليللا نم ًافلزو) هلوق : ليق ناف
 دز كرك ارا نوكي لام نافا للا... اقل زامهناوكي ناف وص وم رابلا قرط َنآف لسنال : انلق

 . رعشلا و نآرقلا ىف ريثك كلذ نأ الإ فوصوملا ىلع ةفصلا فطع ىضتقي اذه نأ بابلا ىفام ةياغ

 ىفرط صنم ناب رعشي اذهو (تائيسلا نيهذب تانسحلا نإ) لاق ىلاعت هنأ (ىتاثلا هج ولا)

 02 تارا ران[ 41000025 هاوس تذل لكل .ةرافك امبتماقإ ناك راملا



 / ةيآلا «ترمأ اك مقتساف د ىلاعت هلوق

 ىلاحعت هللا ةفرعد : املو 1 ةيدويعلا باوب أ عيمج ىف هلاثم ا لاثلا ف 7 تفرع اذإ

 ىنلا فرط ىفو ٠ هنشنلا نع .تاسالا ف رط ىف انوصم دبعلا قبب قس هجو ىلع ةفرعملا هذه ليصحت و

 0 ةوهلاف ا كسفن نم ف ردملا تاماقم راس ريتعاو ٠ ةيوعصلا ةياغ ّق ليطعتلا نع

 وه لصافلاو ؛« نام ومذم امهو طيرفتو طارفإ افرط امهنم ةدحا و لكل لص ةناوبشلا ةوقلاو

 تيثف « بعصأ هب لمعلا مث بعص هيلع فوقولاو « نيبناجلا دحأ ىلا ليمبال ثيحب امهنيب طسوتملا

 كك ' 0 4 لمعلا و هيلع ءاقيلاف هتف رعم ريدعتب 6 ةءوءصلا ةباغ ىف يقتسملا طارصلا ةفرعم نأ

 ملسو هي هيلع هللا لص هللأ ل لوسر ىلع ترل'زنام“: : سايع نأ لاق مرجال ةيوعصلا ةياغ ىف ماقملا اذه ناك

 ىتبيشو مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذهو , ةيآلا هذه نم هيلع قشأ الو دشأ ةيآ نآرقلا عيمج ىف

 كنع ىور : هل تاقف مونلا ىف سو هيلع هلا ىلبص ىنلا تيأر : لاق مهضعب نعو « اهتاوخأو دوه

 (ترمأ ممقتساف) هلوقب لاقف ؟ ةيآ ىأبو تلقف «معن» لاقف اهتاوخأو دوه ىتتبيش تلق كنأ

 درو امل نآرقلا نآل كلذو ةعيرشلا ىف يظع لصأ ةيآلا هذه نأ ملعا 4ةيناثلا ةلأسملاز)

 املو (ترمأ م مقتساف) هلوقل اهيف بيترتلا رابتعا بجو ظفللا ىف ةبترم ءوضولا لامعأب سعالاب

 لك ىف لوقلا اذكو اهرابتعا بجو رقبلا نم رقبلاو لبالا نم لبالا ءادأب ةاكرلا ىف رم آلا درو

 نمو) لاق مث ؛ هنع فارحنا سايقلاب لمعلاو (ترمأ ام مقتساف) هلوقل هاضتقمب حلا بجو مح

 ًافطخ نك نأ لالا: ن2 0 لحم ىف نم : ىدحاولا لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 فتفطعلاةح ىق لصتملا ريمضل هدكا ١ نعراجل اب لصولا 5 (مقتساف) هلوقف وتتسم ا :ريمخلا ىلع

 ءادتبا نوكي نأ : تلاثلاو . ترمأ ىف ريمشلا ىلع ًافطع نوكي نأ : ىناثلاو.. مهو تنأ مقتساف ىأ

 كلت ىفف . قسفلاو رفكلا نع عوجرلا امهيلع بحي قسافلاو رفاكلا نأ (ةيناثلا ةلأملاإ)

 لاغتشالا هنم حصي هناف قسفلاو رفكلا نع بئاتلا امأو : ةماقتسالاب امهاغتشا حصيال ةلاحلا

 (اوغطتالو) لاق مث ؛ ىلاعت هللا ةيدوبع قيرط ىلع ءاقبلاو ىلاعت هللا نيد جهانم ىلع ةماقتسالاب

 دحأ ىلع اوربكتت الو ىلاعت هلل اوعضاوت ديرب : سابع نبا لاق . رادقملا 1 نأ نابغظلا ىنعمو

 دحو هب مترمأام اوزواجتتال : ليقو 2( ةهلالخ اومرحتو همارح اولحتف نآرقلا ىف اوغطتالو ليقو

 لكلا لوخد ىلوآلاو يلع همعن مظع دنع هل عضاوتلاو هركش قرط نع اوادعتالو : لبقو 5 ٠

 هضيقن و ةبح اب هيلإ ليملاو ءىثلا ىلإ نوكسلاوه نوكرلاو (اوملظ نيذلاىلإ اونك رتالو)لاق مث « هيف
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 0-5 ان نإ اوتطَماَلَو كَ 0و َتْرمأ < مقتل

 ا ع

 نم مل امو راثلا مم اوَلَط َن يذلا لإ [ ت7 لو كا
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 سس ال مث ءاَلوأ نم هلا نود
 اسس

 :| 1 ل ا 0 10 0 4 ] اثلا ةءا رقلاو)

 هن 80-5 أ نيم وهلم ولك لآ ىعْلأاَو (ال الكأ) ةاومك نيودتلاب 1 لأ نإ هنف ليقام

 ظ ظ 1
 ىلع ةيزجالا ةيفوت نع ربخأ امل ىلاعت هنإ : لاق لضافألا ضعب تعمس 4 ةشلاثلا ةلأسملاإ)

 . ديك أتلل ىهو (نإ) ةملك : اهلوأ : تاديكوتلا نم عاونأ ةعبس اهف ركذ ةيآلا هذه ىف نيقحتسملا

 ديك أنا ديفت ىهو (نإ) ربخ ىلع ةلخادلا ماللا : اهئلاثو . ديك أتلل اضيأ ىهو «لك» ةدلك : اهنناثو

 ناف . رمضملا مسقلا : اهسماخو . الوصوم ءارفلا لوق ىلع هانلعج اذإ (ام) فرح : اهعبارو . اضيأ

 ١ مسقلا باوج ىلع ةلخادلا ةيناثلا ماللا : اهسداسو . مهنيفويل هللاو مهعيمج نإو مالكلا ريدقت

 هذه ىف ديكو تلا ىلع ةلادلا ةعبسلا ظافلألا هذه عيمج (مهنيفويل) هلوق ىف ةدك وللا نونلا" اهعداسأو

 5 دلاا ف ةل) ه1 ةفانقلا وا ةحللاب لإ متيال ةيدوبعلاو ةيبوبرلا صأ نأ ىلع لدن ةدحاولا ةملكلا

 . تادكوملا رظعأ نم وهو (ريبخ نولمعي ام هنإ) هلدقب هفدرأ م

 اونكرت الو ريصب نولمعت امب هنإ اوغطت الو كعم بات نمو ترمأ يك قتساف) ىلاعت هلوق

 (نورصنتال م“ ءايلوأنم هللا نود نم 5كل امو رانلا مكسمتق اوملظ نيذلا ىلإ

 : لئاسم هفؤ

 اك مقتساف) ءاوسرل لاق ديعولاو دعولا حرش ىف بنطأ امل ىلاعت هنأ لعا (ىلوألا ةلأسملا)
 ةلاكرأ هباصتع ناكر - ١ لاخلا و اتاقعلابا قللت امازك قف هم ءاج ةملك ةملكلا :هذاهو ا (ترمأ

 انأو ًادج لكشم ةيقيقتللا ةماقتسالا ىنع ءاقبلا نأ كش الو ؛ عئارشلا نايبو ىحولا غيلبتب ًاقلعتم
 لصفي ىذلا مقبلا طخلا نأ وهو . ملسلا لمعلا ىلا ىنءملا اذه ةيوعص برقي الاثم كلذل ب رع

 زيمتيال اما طخلا كلذ نيعاَنأ الإ ء. ضرعلا' ىف ةمسقلا ليقيال دحاو ءزج وضلا نيبو لظلا نيب

 سحلاىف ضعبلاب ضعبلا هبتشا ءوضلا فرط نم ,لظلا فرط برق اذإهناف ؛ هيفرط نع سحلا ىف
 هاوسام لك نع زيمتي ثيحب هنيعب طخلا كلذ كاردإ ىلع سحلا عقيرلف
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 ةاروتلا لزنأ امل هنأ وهو ؛ الثم كلذا برضو مالنا مهيلع ءاييناآلا لك عم ةدسافلا ةريسلا هذه

 ةداع نأ ىلع لدي كلذو ٠ نورخآ هركنأو مهضعب هلبقف هيف اوفلتخا مالسلا هيلع ىموم ىلع

 . اذكه قلخلا

 : دارملا نأ : لوآلا : هوجو هيفو < مهنيب ىضقل كبر نم تقبس ةبلك الو لو إب ىلاعت لاق مْ

 هقحتسي ىذلا ناكل ةمايقلا موي ىلإ ةمآلا هذه باذع ريخأتب ىلاعت هللا مكح نم مدقت ام الولو

 رخأ هئاضق نم مدقتملا نكل مهيلع لاصثتسالا باذع لازنإ مه 5 ميظع دنع رافكلا .الؤه

 موينيفاتخا نيب مكحبامإإ ىلاعتهللا نأىهو كبر نم تقبس ةملك الول : ىناثلا . مهايند ىفمهنع كلذ

 تقبس ةملك الولو) ثلاثلا . ايندلا راد ىف لطبملا نع قحلا زيمت بجاولا نم ناكلالإو . ةمايقلا

 املو مهنيب ىضقل الإو هرهق ىلع حجار هناسحإ نأو هبضغ تقبس هتمحر نأ ىهو (كبر نم
 نم كش ىفل كموق رافك نأ ىنعي (بيرم هنم كش ىنل مهنإو) لاق ىنملا اذ ىلاعت ررق

 . يكرم نارك

 : لئاسم هيفو ( مهلامعأ كبر مهنيفويلا ملالكن إو إل ىلاعت لاق مث

 بذك نمو لسرلا قدص نمو ترخأ نمو هتبوقع تلحي نم نأ ىنعملا (ىلوألا ةلأسملاإ)
 ةيفوت ناف ديعولاو دعولا ةيآلا تعمجل « ةرخآلاىف مل امعأ ءازج مييفوي ىلاعت هنأ ىف ءاونس مها

 (ريبخ نولمعي ام هنإ) ىلاعت هلوقو ؛ مظع ديعو ىصاعملا ءازج ةيفوتو مظع دعو تاءاطلا ءازج

 ىصاعملاو تاعاطلا رداقمب ًاملاع ناك تامولعملا عيمجي املاع ناك املدهناف . ديعولاو دعولا ديكوت

 ةيزجالاو قوقحلا نم ءىش عيضيال ذئئيخ « ءازجلا نم لمع لكب قئاللا ردقلاب املاع ناكف

 . نايبلا ةءاهت كلذو

 ماللا : ىلعويألاق ةفيفخ (امل) نونلا ةددشم نإو ىئاسكلاو ورمعوبأ أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 نإ) هلوقكمالابمساوأ اهربخ ىلع لخدي نأ ىضتقينإ فرح نال كلذو نإ هيضتقت ىتاا ىه (امل) ىف

 هللاو كلوقك مسقلا دعب ءىجت ىتلاىه ةيناثلا ماللاو (ةيال كلذفف نإ) هلوقو (ميحر روفغل هللا

 : ءارفلا لاقو ؛هدّئاز ريدقتلا اذه ىلع ام ةملكف امهنيب لصفتل ام تلخد نامال عمتجا املو نلعفتل

 . (نئطبيل نم كم نإو) هلثمو مدقت اك ريرقتلا ةيقبو نم ىنعمب ةلوصومام

 :ناتففخم املالكنإو مصاع نع ركبوبأو عفانو ريثكن ا أرق ةيآلا هذه ىف «ة يناثلا ةءارقلاورل

 لعفلا لامعأ زوجي اكفلعفلا هبشت نإ ةملك ن آل ةددشم لمعت ام ةففخم نإ اولمعأ مهنأ هيفببسلاو

 . نإو نا كلذكف امئاق ديزكي ملو . امئاق ديز نكي مل كل وق ىف ًافوذحمو ًامات



 هياالا تال له ال5: اما ةيرألا ىف: كلب الفول اعت هلو ”/

 رخو ل 0 و ربهم يس ثا اص ساس

 0 الر دع ا ” ةيرم ىف كأ لف

 6س ل رخو ممل هرئال دم 6 ف سقس كل

 فاتخ اَةَباَتكلا ىموُم انآ دقو ٠ 0 هوقو. و

 ا

 0 - 0 70007 2 مس سر سا 6 سس

 2 -إ7 تا

 2 06 22 هرثلع سوه يق سس اهل لس رس هيي يي 3

 00 تشن اتأ در دم

 انإو لبق نم مموابآ دبعي ام الإ ا 10 امم هب ا الفإ ىلاعت هلق

 ا( صوقنم ريغ مهبيصن مثوف وأ

 ءادعسلا لاوحأو ءايقش“الا لاوحأب هعبتأ مث ناثوآلا ةدبع صيصاقأ حرش امل ىلاعت هنأ ملعا

 الف : ىنعملاو (ةيرمىف كت الف) لاقف هموق نم رافكلا لاوحأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل حرش

 قبي مل مالكلا فرط ىلع عقو اذا نونلا تالا - كايسإلا تكل نودلا فد هازل : كت

 اهنأ ىف نودبعيام لاح نم كشىف كت الف : ىنعملاو « هوطقسأ مرجالف ةنغلا دري الإ هب ظفلتلا دنع

 . عفنت الو رضتال

 موزل ىف ممءابآ اوهبشأ مهنأ دارملاو «لبق نم مهؤوابآ دبعي اك الإ نودبعيامإ) ىلاعت لاق مث

 . ديلقتلاو لهجلا

 ىأ مهيصن مهوفوم انإ دارملا نوكي نأ لمتحف 4صوتةنم ريغمهيصن مهوفومل انإو ل لاق مث

 مهوفوم اناف قحلا نع اوضرعأو اورفك نإ و مهنأ دارملا نوكي نأ لمتحيو . باذعلا نم مهصخمب ام

 ةلازإ نممهييصن ,هوفوم انإ دارملا نوكي نأ ًاضيألمتحيو . ةيويندلا تاريخلاو قزرلا نم مهبيصن
 006 لالا عر تكلا كارز لمرلا كا رإ ر لال لا رابظإ وا للعلا ةَخاَو] و رذعلا

 اداره لكلا

 مهني ىضقل كبر نم تقبس ةبلك الولو هيف فلتخاف باتكلا ىسوم انيت  دقاو ل ىلاعت هلوق

 ريبخ نولمعي امب هنإ ,طلامعأ كبر مهنفويل امل الكنإو بيرم هنم كش ىنل مهنإو
 ًاضيأ نيب .ديحوتلا راكنا ىلع ةكم رافك رارصا ىلوآألا ةيآلا ىف نيب امل ىلاعت هنأ معا

 ىلع اوناك رافكلا ءالؤه نأ ىلاعت نيبو : هباتكب مهيذكتو مالسلا هيلع هتوبن راكنا ىلع مهرارصا



 -/ ةيالا ء ذوذ حت ريغ ءاطع ه ىلاعت هلوق

 هلوقامأو ؛ هانركذ ىذلا اذهالإ حيحص لم ةيآلل قبب ملف ؛رهاظلل كرت اضيأ اذبف قيهشلاو ريفزلا ىلإ

 لضحاال نأ بجول كلذك الا ناكول : .لونف .رزهمزلاىلإ رانلا نم هلقن ءانثتسالا نم دارملا

 لقنلا نألع تاد ةحيحصلارابخاألاو . ضرالاوتاوم.لا ةدم ءاضقنا دعب الإ ريرهمزلاب باذعلا

 لثم نإ هلوق امأو' هجولا ا.ذه لطف ًارارم ل لك ف لصحب سكعلابو ربرهمزلا ىلإ رانأا نم

 ًاذتحأ نإ لاق نأ عت دنأ لع ةماللا ىعمجأ : لوقتف ءادعسلا ناجع ىف لضاح امال

 ىلع .انثتسالا كلذ لمح ىلإ هيف انرقتفا عامجالا اذه لج الف ؛ رانلا ىلإ اهنم جرخي مث ةنجلا لخدي

 اذبف اهرهاظ ىلع اهؤارجا بجوف . عامجالا اذه لصحي مل ةيآلا هذه ىف امأ . تاليوأتلا كلت دحأ

 ةيآلا هذه ف مالكلا مامب

 ىلع هقابطنا نسحب اذهو (ديري امل لاعق كبر نإ) لاق ءانثتسالا اذه ركذ امل ىلاعت هنأ لعاو

 ةردقلاو رهقلا تاربطأل وقت لامر ه6 اثنا قاسفلاجارخإ ىلع ءانثتسالا انلمح اذإ ةيآلا هذه

 : ةتبلا كح ىلع دحال سيلو ديرأ امل لاعف ىنأل ةمحرلاو ةرفغملا ترهظأ مث

 4( كبر ءاشامالإ ضرآلاو تاومسلا تماداماهيف نيدلاخ ةنجلا ئنف اودعسنيذلا امأو ا لاقم“

 :!ناتلاسم هضو

 نوقابلاو نيسلا مضي (اودعس) صاع نع صفحو ىتاسكلاو ةزمح أرق (ىلوألا ةلأسملاإ)

 ىدعتي دعسأو ىدعتيال دعس نآلو دعسأ نم ةدايزلا فذحىىلع هنآل نيسلا مض زاجامتاو اهحتفب
 . لاجرلا راهسأ نم دوعسملا هنقو عع معسأو د

 انههومدقتامف ةروكذملا هوجولادحأ ىلعهلمح بحي ءادعسلا بابىف ءانثتسالا (ةيناثلإ ةلأسملا ل

 ىتلا ةعيفرلا لزانملا ىلإو شرعلا ىلا ةنجلا نم عفري نأ مهضعبل قفتا امير هنأوهو . رخآ هجو

 راهنالا اهتحت نم ىرجت تانج تانمّوملاو نينموملا هللا دعو) ىلاعت هللا لاق . ىلاعت هللا الإ اهماعيال

 (ذوذجم ريغ ءاطع) هلوقو (ربككحأ هللا نم ناوضرو ندع تانج ىف ةبيط نك اسمو اهف نيدلاخ

 :نالاأس هن

 ريغ ىأ (ذوذجم ريغ) هلوقف  مهرباد هللا ذجو هعطق اذا اذج هذحب هذج 4(لوآلا ةلأسملا)

 (ةعونم الو ةعوطقمال) ةنجلا ميعل ةفص ىف ىلاعت هلوق هريظن و . عوطقم

 نوك ءانثتسالا اذه نم دارملا سيل هنأ ةيآلا هذه فحرص اىلىلاعت هنأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا)

 كلذ لد ءايقشألا بناج ىف كلذ ركذي ملو نايبلا اذبب عضوملا اذه صخ ايلف ؛ ةعطقن» ةلاحلا هذه

 . ةيآلا هذه ىف مالكلا مامت اذهف . عاطقنالا وه ءانثتسالا كلذ نم دارملا نأ ىلع



 ةيآلا «كبر ءاشاق الإ 2 0 هلوق هاه

 ءاشامالإ ل 1 '؟راقلاف كلل رار ثامالإ 1 املا رصالا ري ل ارانلاز دق

 مبثكم رادقمب اهيف نيدلاخ : ىنعملاو ؛ ةبراقتم ةثالثلا لاوقاألا هذهو ايندلا ىف مثرميع لاح كبر

 . رانلا ىلإ نوريصي مث باسحلل مهفوقو رادقم وأ خزربلا ىف وأ ايندلا ىف

 هريرقت و (قيهشو ريفز اهف مهل) هل هق ىلإ عجري ءاكمالا :اولاق تارا «عبارلا هجولا

 اذاف دولخلا عم قيهشلاو ريفزلا لوصح ديفي (اهيف نيدلاخ قيهشو ريفز اهيف مهل) هلوق : لوقن نأ
 تالوقعملا ىف تبث هنكل عومجملا اذه هيف لصحيال تقو لصحب نأ بجو هيلع ءانثتسالا لخد

 اوهتا اذاف هتازجأ نم دحاو درف ءافتناب ىفتني كلذكف هبارجأ عيمج ءافتناب عومجملا ىئتني اك هنأ

 دحأ ىفتناف قدهشو ريفز مهل قب مل ذئيخ نيدماخ نيدماه نينك اس اوريصي نأ ىلإ مآلا رخآ

 . رانلا ىف مهنوك عاطقناب مكحلا ىلإ ةجاح ريغ نم ءانثتسالا كلذ حصي ذئنيخ عومجملا كلذ ءازجأ

 ًادبأ نونوكيال باذعلا لهأ نأ ىلع ءانثتسالا اذه لمحت نأ باوجلا ىف (سماخلا هجولاإل

 ءانتسالا اذه ةصىف ىفكي كلذو باذعلا عاونأرئاسو ريرهمزلاو دربلاىلإ نولقني دق لب ؛رانلا ىف

 ءراثلا ف رح رثان زها جارخإ ديفي ءانثتسالا اذه : موقلاق باوجلا ىف «سداسلا هجولا إل

 الإ) هلوقمث . كحلا اذهب مهيلع موكحم ءايقشأللا ةلمج نأ ديفي (رانلا ىفف اوةش نيذلا امأف) هلوق نآل

 نع دولخلا كح لاوز ىف ىفكيو . عومجملا كلذ ىلع حلا كلذ قبيال نأ بجوي (كبر ءاشام

 نأ تبث املو «ءايقشالا ضعبل دولخلا مكح قبال نأ بجوف « مهضعب رع هلاوز عومجملا
 ؛ةالصلا لهأ نم قاسفلا مث مهنع دولخلا كح لاز نيذلا : لاقي نأ بجو رافكلل بجاو دولخلا

 . بالا اذه ىف ىوق مالك اذهو

 لعليلدلا اف ءاهومركذ ىتلا هوجولا رئاس تدسف اذا نيعتي امبإ هجولا اذهف : ليق تراف

 تل كلا افاتور لاق لاتحب اهلان «ءاذعتسلا تناجا ىف روكذم ءانتتسالا اذه لثف اًضيأو : اهداف

 (ذوذجم ريغ ءاطع كبر ءاشام الإ ضراآألاو تاومسلا تمادام اف نيدلاخ ةنجلا ىفف

 اندرأ اذا مث ؛ رافكلا ديعو عاطقنا ىلع لدتال ةيآلا هذه نأ انيب هجولا اذهب انإ : انلق

 ؛ رانلا نم ذالصلا لهأ نم قاسفلا جرخي ىلاعت هنأ ىف انلوق ةحص ىلع ةيآالا هذهب لالدتسالا

 رمع لاح ىلع ءانثتسالا لمح امأو ؛ رهاظلا نع لودع وهف ىوس ىلع «الإ» ةيلك لمح امأ : انلق

 نأ ماولعملا نمو 6 رانا ىف دوادملا نع عقو ءانثتسالا نآل ءاضيأ ديعبف فقوملاو خزربلاو ايندلا

 دولاخلا لؤصح عنتما رانلا ف لوصحلا لبقف . رانا ف لوصحلا تايفيك نم ةيفيك رانلا ىف دولخلا

 دئاعءانثتسالا هلوقامأو . ءانثتسالا لوصح عنتماو هنمىثتسملا صحب مل دولا لصحب مل اذاو . رانلاف

1 



 سس .هسيع

 1 ةيالاءضرالاو تارهنلا تمادام اهيف نيدلاخ» ىلاعتهلوق

 ديل هنأ جتني مل ناسناب سيل هنكل انلق اذإ امأ ؛ ناويح هنأ جتني هناف ناسنإ هنكل :انلق ناف

 تمادىم ان اذإ.انهه انكف , ًائيش جتنيال مدقما ضيقن ءانثتسا نأ قطنملا لعىف تبث هنا ؛ نأ ويح

 هنكل انلقاذإامأ ؛ الصاح مهباقع نوكينأ مزل ةمئاد تاومسلانكل انلق اذاف « مهءاقعماد تاومسلا

 . مهءاقع ماود مدع مزاي ل تاومسلا تيقبام

 ؟ ةدئاف هيبشتلا اذهلقبي مل قبت ملوأ تاومسلا تيقب ءاوس الصاح باقمعلا ناك اذاف : اولاق ناف

 لقعلا طيحيال ًانامزو . ًارهادار هد باذعلا كلذ ذافن لع لدي هنأ وهو دئاوفلا مظعأهيفلب انلق

 باوجلا اذهو . رخأ لئالد نم دافتسي كلذف المأ رخآ هل لصحت له هنأ امأف « هدادتماو هلوطي

 . تال وقعملا ضائيشن فلآ نانإ ةيهفل از ةنكل وقح تزوج هيت ذل

 هيف اوركحذ دقف ( كبر ءاشامالإ ) ىلاعت هلوقب كسلا ىهو 4 ةيناثلا ةبيشلا امأو)

 ””ةياوحجاإلا نك اعا

 اذه اولاق .ءارفلاو ىرابنآلا نباو ةبيتق نبا هركذ ىذلا وهو باوجلا ىف «لواالا هجولاإل

 نأ عم كلذ ريغ ىرأ نأ الإ كنبرضأل هللاو :كلوةك « ةتبلا هلعفي الو ىلاعت هللا هانثتسا ءانثتسا

 .هيف ةلثمألا برض ىفو ؛باوجلا اذه ريرقت ىف اولوطو انهه اذكف ؛ هبرض ىلع نوكت كتميزع
 وانك داهاللعالا

 : هاتعم ؛ كلذ ريغ ىرأ نأ الإ كتبرضاأل : لاق اذإ هنالل فيعض !ذبه "لاقي نأ لئاقلو

 تلصح دق ةيؤرلا هذه نأ ىلع ةتبلا لديال اذهو ء برضم كرت ىلوآلا نأ تيأر اذإالإ كئبرضأل

 محلا هالعم ناف (كبر ءاش ام الإ 0 ومسلا تمادام اهف نيدلاخ) هلوق فالخم ال مأ

 فيكف ام زج تاصحدق ةئيشملا هذه نأ ىلع لدي ظفللا انههف ؛ كبر ءاشىتلا ةدملاالإ ايف مهدولخب

 مالكلا كلذ ىلع مالكلا اذه سايق لصحي

 ىلاعتهنأ ىنعملاو . ىوس : ىنعمب تدروانهه (الإ) ةملك نإ : لاقينأ ب اوجلا ف (ىناثلاهجولا إل

 تاومسلاءاقب ةدمعيمجىفرانلا فنون وكي مهن أهنممهف (ضرالا و تاومسلا تماداماهيفنيدلاخ) لاق امل

 سيلام مثدولخ ُْق ال وأ ركذف مئادلا دولخلا نم كلذ زواجتيام ىوس لاق مْ : ايندلا 2 ضرأآلاو

 ءملاو (كبر ءاشام الإ) هلوقب هل رخآ ال ىذلا ماودلا هيلع داز مث ؛هنم لوطأ برعلا دنع

 امل رخآ ال ىتتلا ةدايزلا نم كبر ءاشام الإ

 فقوملا ىف مهفوقو نامز ءانثتسالا اذه نم دارملا نأ وهو باوجلا ىف (ثلاثلا هجولاإل

 نونوكيال تقولا كلذ ىف مهناف ةبساحملل مهفوةوتقوالإ رانلا قف اوقش نيذلا امأف لاقىلاعت هنأاكف

 ١8< رخف هد



 ! تاوسيلاو سرا نه

 هب هشنف ار رقم ام واعم, هرج 21]) لآ ناك اذإ نروح و نسحب .انمإ مييشتلا, : .لاوقي نأ لئاقلو

 ريدقتب و . مولعم ريغ ةرخآلا ف ضراألاو تاومسلا دوجوو . هبشملاف محلا توبثل ًاديك أت هريغ

 امهدوجو,لصأ ناك اذاف.« مولعمريغ ةتبلاىنفيال هجو ىلع اهءاقب نأ الإ ًامواعم هدوجو نوكي نأ

 ماودلا: ىف هب ءايقشالا باقع هببشت ناك ء رثك "الل الو جي ًاضيأ امهماودو قلخلا رثك ال الوهجب
 ةرخآلاف ضرأو تاو“ دوجو نآرقلاب تبث امل : لاقي نأ بابلاىفام ىصقأ ؛ ةدئافلاممدع ًامالك

 تايثإىف قيرطلا ناكامل : لوقت انأ الإ . هييشتلا نسحيذتئيحو : هب فارتعالا بجوامههاودتبئو

 ؛ رفاكلا باع ماود ىلع لد عمسلا مث ؛ عمسلا وه مبضرأ ماودو ةرخآلا لهأ تاومس ماود

 ةروصلا هذه ىفو « عرفلا ىف هنيعب لصاح لصآألا ىف حلا توبث ىلع لد ىذلا ليلدلا ذئنيخ

 .انهه اذكف ؛ لطاب هيبشتلاو عئاض سايقلا نأ ىلع اوعمجأ

 تمادام موب دبالاو ماودلا نع نوربعي برعلا نإ اولاق باوجلا ىف « ىناثلا هجولاو

 ؛ لبجلا ماقأ امو « رحبلا (طامو ؛ راهنلاو ليللا فلتخا اموت اه نظرا ص اللا تارعسلا

 اهنأ مهداقتعا ىلع ءانب ءايشأللا هذه اوركذ ابلف مبمالكىف مهفرع ىلع برعلا بطاخ ىلاعت هنأو

 . عاطقنالا نع ىلاخلا ماودلاو دبالاديفت مف رع بسحت ظافلاألا هذه نأ انملع ؛ دابآلادبأ ةيقاب

 ؛ ضرالاوإ تاو لا تمادام ايف نيدلاخ :. لئاقلا لوق نأ نولست كه: لوق. نأ لئاقلو

 ' لواألا ناك ناف « ىعملا اذه, لع لديال هنإ نولوقت وأ ,تاوملسلا ءانف دعب ةدوجوماجاقب نم عنمب

 ءاقب ةدمل ةيواسم رانلا ىف مهنوك ةدم نوكنت نأ بحي هنأ ىلع لد امل صنلا نآل ؛مزال لاكشالاف

 تاومسلا ءانف نم دبال هنأ تبث مث  تاومسلا ءانق دعب رانلا ىف مهئاقب لوصح نم عنميو تاومسلا

 دعب رانلا ىف مهنوك ءاقب عنمبالمالكلا اذه متلق نإ امأو ٠ باقعلا كلذ عاطقناب لوقلا مكمزاي اهدنعف

 ىلع باوجلا اذه نأ تبثف : ةتبلا باوجلا اذه ىلإ مكب ةجاح الف ٠ ضرآلاو تاومسلا ءانف

 . عئاض نيريدقتلا الك

 تكل ل هنإ ةنآلا نع هرقل نإ رهو حا قش نالا اذه قف ىدنع قا تاؤجلانأ معاو

 لصح طرشلا لصح املك نأ ىضتتقي اذبف ًايقاب رانلا ىف مهنوك ناك ؛ نيتمئاد ضرالاو تاومسلا

 انم ناك نإ : لوقت انأ ىرت الأ : طورشملا مدعي طرشلا مدع اذإ هنأ ىضتقي الو طورشملا

 + ناوجتر رف اانا



 ب ةيآلا «ضراللاو تاومسلا ا اف ن.دلاخ» لاعت هلوق

 . فيعضلا توصلا قيهشلاو ؛ ديدشلا توصلا ريفزلا : موق لاق 4 سداسلا هجولا

 اسفنو ةمادن ديري (قيهشو ريفز اهف مهل) امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق 4 عبالا هجولا إل

 . عفدنيال انزحو عطقنيال ءاكب وةيلاع

 . ةغللا بسحب هانررقام لع فعضلاب قيبشلاو ؛ ةوقلاب رعشم ريفزلا (نماثلا هجولا ل

 تاذللا ىلإو ايندلا ملاعىلا مهليم ةوق ريفزلا نم دارملا نوكي نأدعبسي مل: لوقنف اذه تفرع اذإ

 راونالاب لاكتسالاو تايناحورلا ملاعب داعستسالا نع مهفعض قيبشلا نم دارملاو . ةينادسجلا

 . ةيسدقلا جراعملاو ةيحلالا

 : ناتلاسم ةقو ( كبر ءاشام الإ ضرآألاو تاومسلا تمادام اهيف ندلاخ إل ىلاعت لاق مش

 . لوقعملاونآرقلاب اوجتحاو « ةياهاملو عطقنم رافكلا باذعنإ موق لاق «ىلوألا ةلأسملاإ)

 تمادام ) لاق ىلاعت هنأ : لوألا : نيهجو نم ام لالدتبالاو ةبآلا هذه اهنم تابآف نآرقلا امأ

 مث «ضرالاو تاومسلا ءاقب ةدملةيواسم مهءاقع ةدم نأ ىلع صنلا اذه لد ( ضرالاو تاومسلا

 . ةعطقنم رافكلا باع ةدم نوكت نأ مزاف ةيهانتم ضرآلاو تاومسلا ءاقب ةدم نأ ىلع انفاوت

 ىف باذعلا كلذ لاوز ىلع لدي كلذو مسامع ةدم نم ءانثتسا ( كبر ءاشام الإ ) هلوق نإ : ىناثلا

 (ًاباقحأ اهبف نيثبال) نولءاستي مع ةروس ىف ىلاعت هلوق ًاضيأ هب اوكسمت امو ءانثتسالا اذه تقو

 . ةدودعم اباقحأ الإ نوكيال باذعلا كلذ ىف مهثيلنأ ىلاعت ني

 باقعب ىهانتملا مرجلا ةلباقمو ةيهانتم رفاكلا ةيصعم نأ : لوألا : ناهجوف لقعلا امأو

 هولخ نايب احيبق نوكيف عفنلا نع لاخ ررض باقعلا كلذ نأ : ىناثلا . زوحيال هنأو ملظ هل ةيامنال

 بقاعملا كلذ ىلإالو ررمتلاو عفنلا نع انام ركل ناد كالا عجربال عفنلا كلذ نأ عفنلا نع

 ذاذتلالا ىف مهل ةدئاف الف مهتاذلب نولوغشم هلأ لفأ نآإل ءةريغ لإالاو ضخ نرد هقح ىف ةرئن

 بجوف عفنلا تاهج عيمج نع لاخ ررض باذعلا كلذ نأ تبثف « مهريغ ق> ىف مئادلا باذعلاب

 اذه دنعو ماد رفاكلا باذع نأ ىلع اوقفتا دقق ةمآلا نم مظعألا روهملا امأو : زوحيال نأ

 ضرالاو تاومسلا تمادام اهف ندلاخ) هلوق امأ ١ هيآلا هذه, كّسْعْلا نع باول لا اوال

 لكرأ لع ليلدلاو اولاق . ابضرأو ةرخآلا كارد تازرملا اا ولاق . لراإلا : ساو هلع ادا ف

 انثروأو) هلوقو (تاومسلاو ضراألا ريغ ضرآلا لدبت موي) ىلاعت هلوق ًاضرأو ءامس ةرخآلا ىف

 كلذو ٠ مبلظيو مبلقي ام ةرخآلا لهأل دبال ًاضيأو (ءاشن ثيح ةنجلا رم أوبتت ضرآلا



 ةيآلا« قيهشو و ريفزاهف مر رانلاىفف اوةث نيذلا امأف» ىلاعتهلوق 0

 لاقف 0 دحاو لك لاح حرش نيمسقلا نيذه ىلإ ةمايقلا لهأ مسق امل ىلاعت هنأ معاو

 : لئاسم هيفو (قيهشو ريفز اهبف مهل رانلا ىف اوقش نيذلا اماف)

 اهوجو قيهشلاو ريفزلا نيب قرفلا ىف اوركذ 4« ىلوآلا ةلأسملا)

 نم ديدشلا مغلا ىف هنوك لاح هردص لجرلا ”المب نأ ريفزلا : ثيللا لاق «لوألا هجولاإ

 ةرفزلا ميظع هنإ سرفلل لاقي : ءارفلا لاقو ٠ سفنلا كلذ جرخي نأ قيهشااو ؛ هجر ملو سفنلا

 رصحنا اذاف بلقلا لخاد ىف هبلق حور رصحنا هسغ مظع اذإ نانالا نإ لوقأو نطبلا ميظع ىأ

 لخدتسي نأ لجل ىولا سفنلا ىلإ ناسنالا جاتحب كلذ دنعو تمظعو ةرارحلا تيوق حورلا

 تقولا كلذ ىف مظعي ببسلا اذهلف « ةرارحلا كلت حيورت ىلع ىوقي ىتح ًادراب ًاريثكح ءاوه

 ةيزيرغلا ةرارحلا تناك املو « هابنج خفتتيو هردص ع فتري ذئنيحو ندبلا لخاد ىف ءاوهلا لاخدتسا

 ترمي امبرف ةجراخلا ءاضعألا ىلع ةدوربلا تلوتسا بلقلا لخاد ىف ًاروصح ىتاويحلا حورلاو

 ردصلا ىف ًارصحنم ريثكلا ءاوملا كلذ قببف قشنتسملا ريثكلا ءا وها كلذ عفد نع سفنلا تالآ

 لوق سايق ىلعف ءاوغلا كلذ 6 ارخإ ىف ةعيبطلا دهتجب ذئئرحو هنم ناسنالا قنتخي نأ نم برقيو

 حورلاراصحنا ببسب باقلا ىف ةلصاحلا ةرارملا حيورتلريثكلا ءاوملا لاخدتسا وه ريفزلا ءابطألا

 نيتاه نم ةدحاو لكو هجارخإ ىف ةعيبطلا ةدهاجم دنع ءاوهلا كلذ جارخا وه قيهشلاو « هيف

 . ميظع مغو ديدش برك ىلع لدت نيتلاحلا

 راخلا توص ءادتب اةلزنمب ريفزلا : مهضعب لاق . قيهكلاو ريفزلا نيب قرفلا ىف «ىناثلا هجولاإ)

 . راملا توص رخآ ةلزنم وهف قيهشلا امأ و . قيبنلاب

 بيمل ريفزلا : لوقنق . عافترالا نع ةرابع ريفزلا نأ انركذ دق: نسحلا لاق 4 ثلاثلا هجولا)

 مُتبرض اهنم اوجرخب نأ ىف اوعمطو متهج تاجرد ىلعأ ىلا اولصو اذا ىّتح هتوقب مهعف رب منهج

 اودارأ الك ) ىلاعت هلوق كلذو منهج نم لفسآلا كردلا ىلا ممنودريو ديدح نم عماقم ةكئالملا

 . قيبشلا وه ىرخأ ةرم مهطاطحناو . ريفزلا وه رانلا ىف مهعافتراف (اهيف اوديعأ اهنم اوجرخي نأ

 عطقنيف ديدشلا ءاكبلا دنع سفنلا نم ردصلا ىف عمتجيام ريفزلا : لسموبأ لاق 4 عبارلا هجولا ١)

 امبرو . ةيشغلا امهعبت امبرو ؛ نزحلاو ةبركلا دادتشا دنع رهظي ىذلا وه قيبشلاو . سفنلا

 . توملا هبيقع لصح

 . ردصلا يف قيهشلاو قاحلا ىف ريفزلا : ةيلاعلاوبأ لاق « سماخلا هجولا)



 1١" ةيالا «ديعسو قش مهنمف» ىلاعت هلوق

 ؟ نيمسقلا نيذه نع نوجراخ مهو لافطاو نيناحم سانلا ىف سيلأ : لق ناف

 . نيمسقلا نيذه نع نوجرخال مهو باسحلا قلطأ نمت رشح نم دارملا : انلق

 ةنجلا ىف ال فارعالا لهأ نإ لاقي ام داسف لع ةنالا هذبم ىضاقلا جتحا دق : لبق ناف

 ؟ هيف مكلوق اف رانلا ىف الو

 زوجيال لف نوبساحال مهنآل نيمسقلانيذه نع نوجراخ نيناجملاو لافطألا نأ لس امل :انلق

 نم ملع ىلاعت هللا نآل ؛ نوبساحتال ًاضيأ مهنال هنعن وجراخ فارعاألا باحصأ نإ : لاقي نأ ًاضيأ

 . مهبباسح ىف ةدّئاف الف : مهباذع ىواسي مهباوث نأ ملاح

 نأو ذبل ةناف ةمايقلا ةضرع رضح نم لك. نأ لع ًاضيأ ةيآلا هذبب لدتسا ىضاقلا : لبق نا

 ازئاج نك نإ و:ةناذ ةباقعلااب واسم هبا رتاناك نم امأف كنار. هبات نركب أ امر هار

 . دوجوم ريغ هنأ لع لد صنلا اذه نأ الإ « لقعلا ىف

 ىذلا وه قشلاو « باوثلا لهأ نم نوكي ىذلا وه ديعسلا نأ نم قبسام هيف مالكلا :انلق

 ليلدلاو ؛ ثلاثلا مسقلا ىنن ىلع لديال ركذلاب نيمسقلا نيذه صيصختو  باقعلا لهأ نم نوكي

 نوكيال ثلاثركذ هيف سلو « طقف رفاكلاو نمؤملا ركذ ىلع ةلمتشمتايآلا رثك أ نأ : كلذ لع

 مزلي الك لذكف همدع ثلاثلا كلذ ركذ مدعنم مزلي مل اذاف  هتبثأ ىضاقلا نأ عم !رفاك الو انما

 .:همدع ثلاثلا اذه ؟5 ند

 هنأب مهضعب ىلعو ديعس هنأب ةمايقلا لهأ ضعب ىلع نآلا كح ىلاعت هنأ ملعا (ةثلاثلا ةلأسملا))
 هللا ربخ ريصي نأ مزل الإو ؛ هفالخم هنوك عنتما ىمآلا كلذ هنم ٍلعو مح هيلع هللاكح نمو ؛قش

 ؛ اديعس بلقتيال قشلا نأو ايقش بلقنيال ديعسلا نأ تبثف . لاحم كلذو الهاج هيلعو ابذك ىلاعت

 : لاق هنأ هنع هللا ىشر رع نع يورو. ضختال ارازف ناتكلا اذه ىف ص ليلذلا اذه يرش

 هنم غرف دق ءىش ىلع لمعن اذام ىلعف هللا لوسراي تلق (ديعسو قش مهنف) ىلاعت هلوق لزن امل

 هب ترجو مالقألا هب تفجو رمعاي هنم غرف دق ءىش ىلع» لاقف ؟ هنم غرفي ملءىث ىلع مأ

 قش مهنف :لاق هنأ نسحلا نع لقن : ةلزتعملا تلاقو « هل قاخ امل رسيم لك نكلو رادقآلا

 . هلمعي ديعسو هلمعل

 دعس امتاو هلمعب قش امنا هنأ عازن الف اضيأو تاياورلا هذه عفديال عطاقلا ليلدلا : انلق

 . انقاب هانركذ يذلا ليلدلا ناك هردقو هللا ءاضقب الضاح لمعلا كلذ ناك امل نكلو هلمعب



 هلا تيتو شا وباد لاعت هلوق ٠

 قدحعلال نت ءايلاب 0 كا ل مون رق هدضتياو (كبأت ىأن وأ) هلوقو (هلل م نأ الإ

 مهنأ رهاظلاو ماوقأ نع ىلاعت هللا هاكح (هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له) هلوق نآل . ليوأتلا اذه

 ىلاعت هللا مالك حيرص وهف انبه امأ (كبر ىتأي وأ) هلوق اذكو ةجح هيف سيل كلذو ٠ دوهلا مه
 . لكشم هيلا نايتالا لعف دانسأو

 (كبر ءاجو) ىلاعت هلوق ىف كل وة اف : اولاق ناف

 نأ بجاولا لب هنم عانتمالا بجوف هعفدنكمب الف , يرصوهف ًاضيأو ؛ تالي وأت كانه : انلق

 نوكسيل هنييعتب هركذ ىلاعت هللا فذخ « رظمتسملا لئاحلا بيهملا ءىثلا ئاأي موي هنم دارملا :.لاقي

 ةهارختلا ف" فارقأ

 (ملكناال).هلوق وه فرظلا باصتتا ىف لماعلا : فاشكنلا بحاص لاق (ةئلاثلا ةلأسملا

 ال

 هيف سفن ملكت ال : ريدنقتلاو ٠, فذح هيفف (هنذاب الإ سفن ملكت ال ل هلوق امأ

 . ىلاعت هللا نذاب الإ

 ةيآلا هذحل ةضقانم اهنوك مهوت ىتلا تايآآلا رئاس نيبو ةيآلا هذه نيب عملا فيك : لبق ناف
 وهو هيلع هللاب نوفاحو نوبذكي مهنأ اهنم و (اهسفن نع لداجت 7 لك ىتأت موي) ىلاعت هلوق اهنم
 موي اذه) هلوق اهنمو (نولؤسه مهنإ مهوفقو) ىلاعت هلوق اهنمو (نب ي رشم انك ام انبر هللاو) محلوق

 مراعع هدام نوقطنيال

 تاباوجلا ىلع لوم وهف مالكلا نم عنملا درو ثيح هنأ : لوألا : نيهجو نم باوجلاو

 : مهسفنأ نع نولداجاهضعب ىف «فقاوم هلو ليوط موب مويلا كلذ نأ : ىناثلا . ةحيحصلا ةيقحلا

 مههاوفأ ىلع - اهضعب ىفو « نوملكتيف مهل نذوب اهضعب ىو ؛ مالكلا نع نوفكي اهبضعب فو

 . مهلجرأ دهشلو مهيديأ ملكتو

 : لئاسم هيفف (ديعسو قش مهنف) هلوق امأ

 ركذي ملو فقوملا لهأل (مهنف) هلوق ىف ريمضلا : فاشكلا بحاص لاق (ىلوألا ةلأسملاا)

 هلوق ف سانلا ركحذ مدق هنآل هيلع لدي (هنذاب الإ سفن ملكتال) هلوق نالو مولعم .هنأل

 (سانلا هل عومض)
 نع نوجرخال فقوملا لهأ نأ ىلع هرهاظ لدي (ديعسو قش مهنف) هلوق ( ةيناثلا ةلأسملا))

 : نايف



 هه ةيآلا «هنذابالإ سفن ملكت ال تأي 0

 كن يل ةعاس 10 لد م ملل ه لس رق دعي سس < 0 0

 نك نم ةيعسو ىف مهن 1ذابالإ نش كمل ل أب موي
- 

 ل ا هي ا 2

-4 1 6 

 تاومسلا تمادام ايف َنيدلاخ فلآ > َقيِهَشَو فَ 6 ًةراثلا ىف اوقَش

 اودعس نيذلا امآو «١١1عا/» دير كلا كبر نإ كبَر ءاَعاَماَلإ ضدالاو

 تح, رص, ين يو خا خا تلا ل الا

 رخو مل 6 لس

 4 دود
27 

 ناسنا بق ف كاك هنأ 77 م اا ؛ قرشا ا ف 1 كرا نما

 عئاقولا كلت نأ ىلاعت نيبف . هسفن ةعقاو الإ دحأ لك فرعي مل تقولا كلذ ىف اوعمج امل مهنأ

 ' ةلئاعملا و ةضاخلا تش لكل مر 0

 فوقوم ايندلا ءانفاو ةرخآلاريخأت نأىعملاو /دودعم لجال الإ هرخؤت اموإإ ىلاعت لاق م“

 نإ لاقي نأ مزايف «ىنفي نأو دبالهناف ايهانتم ناكام لكو هانت٠ وهف ددع هلام لكو دودعم لجأ ىلع

 لكو هيف ايندلا برخت نرأو « هيف ةمايقلا هللا ميه نأو دبال تقو ىلا ىبتنيس ةرخآلا ريخأت

 .تيارق تأ د

 مهل رانلا قف اوقش نيذلا اماف ديعسو قش مهنف هنذاب الا سفن ملكتال ىتأي مويرإ ىلاعت هلوق
 امن لاف كبو نإ. كبز.ءاشامالا نضرآلاو تاوغسلا تمادام اف ندا ىبتر نا 0

 ءاطع كبر ءاشام الا ضراألاو تاومسلا تمادام اهيف نيدلاخ ةنجلا قف اودعس نيذلا امأو ديري

 (ذوذحب ريغ

 : لئانش هلا ف

 لاق. ءايلا تابئاب نوقابلاو ءايلا فذح (تأي) ةزمحو مصاعو ورمعوبأ أرق (ىلوألا ةلأسملا)
 مهلوق هوحنو ؛ ليذه ةغل ىف ريثك ةرسكلاب اهنع ءازتجالاو ءايلا فذحو : فاشكلا بحاص

 . هيوديسو ليلخلا هاكحردأ ال

 نورظني له) هلوقك ىلاعت هللا وه ىنأي لعاذ : فاشكلا بحاص لاق 4(ةيناثلا ةلأسملا)



 ةرذلا «سانلا هإ عم و كلذو» 0 0 هب

 ذخأ اذإ كير دجأ# كل ذكو) لاق نيمدقتملا 0 ا لاعت هناال 0 كتل وأب ةصتع

 مهكراشي نأو دبالف « ىغبنيالاملعف ىف نيمدقتملا كئلوأ كراش نم لكنأ نيبف (ةملاظىهو ىرقلا

 . ديدشلا ميلالا ذخاالا كلذ ىف

 مالكلا اذه ريرقت : لافقلا لاق «ةرخآلا باذع فاخ نمل ةيآل كلذ ىف نإ ١ ىلاعت لاق مث

 اوبذع اذاف  هللاب مهك ارشاو ءايبنالا مهي ذكت لجأال ايندلا ىف اوبذع امتا ءالؤه نإ : لاقي نأ

 . ىلوأ ناكءارجلا راد ىه ىلا ةرخآلا ىف هيلع اوبذعي نالف « لمعلاراد ىهو كلذلع ايندلا ىف

 تنفس ره لإ( ةحرلا اذه لع اول وع ني تمملا نم كلا ذم ةنع نع ازيك نأ معاد

 0 هركذ ىذلا هجولا اذه لع نال كلذو

 طرشلاك قح ةمايقلا نأب ملعلا نأ ىضتقي ةيالارهاظو ءقدصو قحرشنلاو ثعبلاو ةمايقلاب لوقلا نأ

 لافقلا نال « لافقلا هركذامل داضملاك ىنعملا اذهو ؛لاصتتسالا باذع روهظي رادعالا لوصحىف

 يع كا 2 الااو كاففلا هر, داع لطف ىح ةماعلا نأت ملعلل الصأ لاصتتسالا باذعب ملعلا لعحب

 لعاف نيضرالاو تاومسلا هذه دوجولريدملا أب ملعلا ىلع فوقوم ق> ةمايقلا نأب ملعلا : لاقي نأ

 تانكمملا لك ىلع رداقو راتخم لعاف ملاعلا هلإ نأ ناسنالا فرعي ماهو تاذلاب بجومال راتخم

 نأ هنكميال  هئاضقو هنيوكتبالا لصحتال نيضرأالاو تاومسلا ىف ةعقاولا ثداوحلا عيمج نأو

 تاذلاب بجوم ملاعلا اذه دوجو ىفرثؤملا نأ نومعزب نيذلا نال كلذو « لاصئتسالا با ذعب ريتعي

 فسخلاو قرحلاو قرغلا لثم ءايبنالا مايأف ترهظ ىلا لاو>الا هذه نأ نومعزب ءراتخم لعافال

 ناك اذاو «ضعبي اهضعب لاصتاو بك اوكلا تانارق ببسي تئدح اما اهلك ةحيضلاو خسملاو

 متي الف « ةمايقلاب نمي ىذلا امأقأ « ءايينالا قدص/ لع اليلد [طوصح ناوكيال ذئنيفل كل ذك نمالا

 كلذكس الا ناكاذا و ٠ تايئزجلا عيمجي ملاع هنأو راتخلعاف ملاعلا هلإ نأ دقتعا اذاالا ناميالا كلذ

 اهقلخ ملاعلا هلإ نأ ببسب ناكامتا ةميظعلا عئاقولاو ةلئاهلا ثداولا هذه ثودح نأب عطقلا مزإ

 « صصقلا هذه عامسب عفتني ذئنيحو ءاهتانارقو بك اوكلا علاوط ببسي تسيل اهنأو اهدجوأو

 (ةرخالا باذع فاخ نمل ةيآل كلذ ىف نإ) هلوق ةمص اذهب تيثف , ءايبنالا قدص ىلع اهب لدتسيو

 «دوهشم موي كلذو سانلا هل عومج موي كلذإل ىلاعت لاق م

 هل عومج موي هنأ : امهدحأ : نيفصوي مويلا كلذ فصو ةرخآلا ركذ امل ىلاعت هنأ لعاو

 هنأ": ا 00 0 كلذ ىف 2-00 0 نبل وألا 0 نأ عملا كلانا



 هأ/ ةيآآلا كبر ذخأ كالذك ود ىلاشت 0

 ملأ ل نإ َللَط ىهو ا ل اذإ كبر أ َكاَدَكَر

 مك رثوَي مك هس

 1 حوت مويةلق ةرتكل بدع فَ نَل كه ف نإ 41٠١ دش
 4 ه_- 2 ه-

 رو -َ 5 ري راسا ساما 02 7 مثلا 27 م تاس د رج ع

 ١« 52 دودعم لجال الإ هرخ ْؤْن امو <« 9 دوهشم موب َككََشَنا

 نم كلذ ناكف ؛ةرخآلاو ايندلا راضم مهلا بلجو ةرخآلاو, اذدلا عفانم هب مهنع لاز داقتعالا

 "نار تاس مظعأ

 كلذ ىف نإر ددش ملأ هذحانإ ةملاط هر ىرقلا ذخأ اذا كبر ذخأ كاذكو إل ىلاعت هلوق

 هرخؤت امو دوهشم موي كلذو .سانلا هل عومج موي كلذ ةيرجاالا باذع فاح 1 ه5

 : لكاسم ةيآلا قو

 أرقو ٠ ةدجاو فلأب (ىرقلا ذخأ ذإ) : ىرد لاو مصاع أرق (ىلوألا ةلأسملا)
 . نيفلأب نوقابلا

 مدقت نم مب ل |هف امب هباتك ىف مالسلا هيلع لوسرلاربخأ امل ىلاعت هنأ لعا (ةيناثلا ةلأسملا)
 لك مهسفنأ أوملظ مهن 1 نسو 2 لاصتسالا باذع نم مهلع أودارو لجسرلا اوفلاخ ان ءاسنلا نم

 سيل هباذع نأنيبف (ةملاظ ىهو ىرقلا ذخأ اذإ كبر ذخأ كلذك و) هدعب لاق ايندلا ىف باذعلا مهب

 هبف ريمضلا (ةملاظ ىهو) هلوقو كلذك نكي نيملاظلا لك ذخأ ىف لالا لب . مدقت نم ىلع رصتقمب

 (ةملاظ تناك ةيرق نم انمصق ركو) هلوق هريظنو « اهلهأ ىلإ دئاع ةقيقحلا ىف وهو. ىرقلا ىلإ دئاع

 (اهتشيعم ترطب ةيرق نم انكلهأ ؟و) هلوقو
 كلذ ىلع نيملاظلا عمبج ذخأي امنإ هنأ نيب م ةمدقتملا ممآلا ذخأ ةيفيك نيب ىل ىلاعت هنأ لعاو

 ماليالاب باذعلا كلذ فصوف (ديدش ,بلأ هذخأ نا) لاقف ةيوقتو اديك أت هديزب امب هعبتأ هجولا

 لقعلاو مهولا فو ؛ ةرخآلا ىفو ايندلا ىف ديدشت الو ٠ ملآلا الإ ايندلا ف ةصغنم الو . ةدشلابو

 ةبوتلاب كلذ كرادتي نأ هيلع بحي هناف لظ ىلع مدقأ نم نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ معاو
 ماكحآلاهذه نأنظي نأ ىغبنيالو ديدش ميلأ هنأب ىلاعت هللا هفصو ىذلا ذخالا ف عقيالثل ةبانالاو

 «1مبرخن مد



 ةيالاعهلنان ود نم نوعدب ىب 1 .تملآ مم عع اد ىلاعت هلوق ه5

 عضخت و بلقلا نيلي نأو دب الف . عمسلا ىلع صيصاقأألا هذه ترركت اذاف « ةرخآلا ىف باقعلاو

 ليلج مالك اذهف ؛ لالدتسالاو رظنلا ىلع هلمحب فو باقلا ىف لصحيو ةوادعلا لوزتو سفنلا
 1 لطمفلا هذه اذ دئاوق ق

 : ثاحأ هيفف ( ىرقلا ءابنأ نم كلذإل هلوق امأ

 هذه ىلإ ةراشالا انبه هنم دارملاو ٠ بئاغلا ىلإ ةراشا (كلذ) هلوق نأ «لوآلا ثحبلال

 باتكلا كلذ) هلوق ىف مدقتام هنع باوجلا نأ الإ ٠ ةرضاح ىهو ؛ تمدقت ىتلا صصقلا

 ١ (ةحف تزال

 ضرافال) ىلاعت هلوقل ةعامباو نينثالاو دحاولاىلا هب راشي «كلذ» ظفلنأ ( ىناثلا ثحبلا ل

 "ارك رو اذك ره دان و ذ ىذلا كلذ دارملا نرك نأ لمتح اضيأو (كلذ نب ناوع ركب الو

 (كياع ةصقش) ربح (ىرعلا ءانامز |[ «كلذ» : فاشكلا يح اص لاق « ثلاثلا ثحبلا ل

 (ديصحو مئاق اهنم) لاق مث . كيلع صوصقم ىرقلا ءانأ ضب ررتدلا كلذ ىأ 2 د

 ىلع مئاقلا عرزلاب اهناردجو ىرقلا راث 1 نم قب ام همش ىرقلا ىلا دوعل (اهنم) هلوق ىف ريمضلاو

 قبامو كله اهضعب و ءىث هنم قب اهضعب ىرقلا كلت نأ ىنعملاو , ديصحلاب رطبو اهنم افع امو هقاس

 ”ةحلا يأ د

 باذعلاب مهانلظامو : لوالا“: هوجو هيفو « مهسفنأ اوءلظ نكلو مهانملظاموإ ىلاعت لاق مث

 نم ملظب سيل موقلاب لزن ىذلا نأ : ىناثلا . ةيصعملاو رفكلاب مهسفنأ اوءلظ نكلو ؛ كالهالاو

 ىصاعملاو رفكلا ىلع مهمادقاببسب مهسفنأ اوبلظ الوأ موقلا نأ لجأل . ةمكحو لدع وهرب هللا

 : امهنع هللا ىطر سابع نبا لاق: : ثلاثلا ..باذعلا كلذ هللا نم لامعاألا كلت لجل اوبج وتساف

 اوفختسا ثيح مهسفنأ ظح اوصقن نكحل و ٠ قزرلاو ايندلا ىف ميعنلا نم مجانصقن امو ديري

 . ىلاعت هللا قوقحت

 ةحلالا كلت ممعشن َ ىأ ءىث م هللأ كود نم كوعدب ىلإ موتا مهنع تك افو لاو مل

 ” هللا :ىش ف

 بت : لاقي . ريسخت ريغ : امهنع هللا ىغر سابع نا لاق « بيبتت ريغ مهوداز اموإ) لاق مث

 اهنأ مانصآلا ىف نودقتعي اوناك رافكلا نأ ىنعملاو « نارسخلا ىف هعقوأ اذا هريغ هببتو رسخ اذا

 نيعملا ىلا ةجاحلا ساسم دنع مهنأ ربخأ ىلاعت هنا مث . راضملا عفدو عفانملا ليصحت ىلع نيبعت

 كلذ نأ وهو ؛ هدض اودجو دقفكلذ اودحي مل اك مث رض عفدالو عفن بلجال ًائيش اهنم اودجوام



 6 ةيآلا «كيلع هصقن ىرقلا لنآ نم. كلذ» لاما هلق

 0 ملل 6

 مَع امَ 6١١٠١ »2 ديصحَو مئأق اهنم كل ها ا أ نم كلذ

 نم م هلا نود نم َنوعُدي ىلا مهمآ مَع تل تا م نكلو

 6 لس اس 6 لس هر نر

 ١٠« اد بيري مهوداَز امو كبر رمأ ءاج امل ءىت

 نمعفان لأسبولطملا لع نيعي ىذلا هلصأو ةيطعلا وه دفرلاو (دوفرملا دفرلا سئب إل لاق مث

 لاق . ةنعللا دعب ةنعالا وه لاق (دوفرملا دفرلا سنب) هلوق نع امهنع هللا ىضر سابع نب قرزالا

 انوع هتلعج ءىث لكو ةرخألا ىف ةنعلو ايندلا ىف ةنعل ىلاعت هللا نم ناتنعل مهملع تفدارت : ةداتق

 ءهن هتدفر دقق شل

 اوملظ نكلو مانبلظ امو ديصحو مئاق اهنم كيلع هصقن ىرقلا ءابنأ نم كلذإل ىلاعت هلوق

 امو كبر مأ ءاج امل ءىث نم هللا رود نم نوعدي ىتلا مهتحلآ مهنع تنغأ اف مهسقنأ

 « بينت ريغ مثوداز

 اهركذىف ةدئافلاو (كيلع هصقن ىرقلا ءانأنم كلذ) لاق نيلوألا صصقركذ امل لاعت هنأ لعا

 نوكي امنا كلذو ؛ لماكلا ناسنالل لصحب امنإ ضحلا ىلقعلا ليلدلاب عافتنالا نأ : اهلوأ : رومأ
 صيصاقالا هذهركذ راص نيلو ألا صيصاقأب تدك أ مث لئالدلا تركذ اذإ اماف . ةردناا ةياغ ىف

 . لوقعلا ىلإ ةيلقعلا لئالدلا كاتل لصوملاك
 مالسلا مهيلع ءايبناللا ناكىتاا لئالدلا عاونأ صيصاقألا هذه. طلخ ىلاعت هنأ (ىناثلا هجولا إب

 ةبوجأ امهبيقعركذي مث « اهعفد ىف مهتاهبشو لئالدلا كلتل رافكلا تاعفادم ركذيو . اهب نوكسم

 نعللا مهلع قيو ايندلا باذع ىف اوعقو اوركتساو اورصأ امل مهنأ اهييقع رك ذي مث اهنع ءايبنآألا

 نع تاباوجلاو لئالدلا لاصيال ايس صصقلا هذه ركذ ناكف ؛ ةرخآلا ىفو ايندلا ىف باقعلاو
 قرطلا نسحأ نأ تبثف + مهءولق نع ةظلغلاو ةوسقلا ةلازال انس : نركلملا تولق لإ[ تايد

 , هان رك ذام ىلاعت هللا لإ ةوءدلا ات

 ذيلت الو « بتك ةعلاطم ريغ نم صصقلا هذه ركذي ناك مالسلا هيلع هنأ 4 ةثلاثلا ةدئافلا)

 . هاتررق اك ةوبنلا لع لدت ةميظع ةزجعم كلذو دحال

 قيدنزلاو قيدصلا ةبقاع نأ مهدنع ررقتي صصقلا هذه نوعمسي نيذلا نا (ةعبارلا ةدئافلا إل

 2 ايندلا نم 6 نفئملا نأ الإ « اهنع جورلاو ايندلا كرت ىلإ قفانملاو قفاوملاو

 ايندلا ىف نعللا عم ايندلا نم جرخي رفاكلاو ٠ ةرخآلا ىف ليزجلا باوثلاو , ايندلا ىف ليما ءانثلا



 نال ةنعا هله ىااوعيتا ود ىلات هلاوق 01

 ناك نيرمآلا نيذحل ايفان وه ناك املف هتفرعمو هللا ةدابع ىف دشرلا نوكي نأ ركنأو ملاعلا ةحلصمل

 مهدروأف ةمايقلا موي هموق مدقي) لاقف هموقةفصو هتفص ركذلاعت هنإ مث « ةيلكلاب دشرلا ع الاخ

 : ناثحب هيفو (رانلا

 5 لجرلا ةمداق هنمو . همدقت ىنعمب ًانالف نالف مدق : لاقي ةغللا ثيح نم «لوالا ثحبلا )

 : نئيجلا ةمدقم هنمو . همدقت ىنعم همدق لاقي

 اوناكام لاح لالضلا ىف همول ةودق ناكن وعرف نأ وهو ىنعملا ثيح نم (ىلاثلا ثحبلاو إل
 ل ميلخدأف ايندلا ىف هموق مدقت يلاقي وأ « هنوعبتي مهورانلا ىلإ مهمدقم كلذك و ايندلا ىف

 رمأامو) هلوةيدي رب نأ اكابر 2 مهةرحب و رانلا مهلخديف ةمايقلا مود مهمدقتي كإذكف مهقرغأو

 احاضيإو ؛ كلذل ًاريسفت (هموق مدقي) هلوق نوكيو ةبقاعلا ديمححلاصب اان تل ن2 نعد

 . اذكه هتبقاع نأ عم ًاديشر هرمأ نوكي فيك ىأ ؛ هل

 رانلا مهدروأف هموق مدقي 5 كان ل رانلا مهدرويف هموق مدقي : لقي مل مل : لبق ناف

 . ىضاملا ظفالب

 ليفت نع ربع اذاف : هعفد لإ ةتيلا ليبس اللف دوجولا َْق لخدو عقو لو ىضاخلا نإ : انلق

 : ناثحب هيفو (دوروملا درولا سئبو) لاق مث . ةغلابملا ةياغ ىلع لد ىضاملا ظفلب

 نأ الإ دوروملا درولا تسّنبو : لاقي نأىغبفي ناكف . ثنؤم «رانلا» ظفل (لواآلا ثحبلا)

 لرد تمعلو 2 ك5 لزتملا معن 6 لوقت م نيزئاج كينان ريكذتلان اكف «ر لاق «درولا» ظفل

 كرا كلان دك نادل كيتأت لع ىبا تنأ نمو لوألا كلغ كذا نف ةكراد

 لاق . دراولاىنعمب نوكي دقو اردصم نركيف دوززولا,ىعع نوكي دق درولا «ىناثلا ثحبلا ل

 . هيلع دروي ىذلا ءاملاك هيلع دوروملا ىنعمب نوكي دقو (ادرو منمج ىلإ نيمرجما قوسنو) ىلاعت

 نال ءرانلا هتودرو» ىذلا درولان شب لاق مث ءاملا ىلإ نيدراولاب هعايتأ هقفو ال لكإ اةدراولا

 .ةدص رالاو ؛ داك اللا إو نتطعلا نيكمتل دارب ام] درولا

 موي ىفو ةنعل ايندلا هذه ىف اوعبتأ مهنأ ىنعملاو 4 ةمايقلا مويو ةنعل هذه ىف اوعبتأو إل لاق مث
 ةرخآلا ىو ايندلا ىف مهب قصتام ءايبنالاو ةكئالملا نمو هللا نم نعللا نأ هانعمو . اضيأ ةمايقلا

 مث ةمايقلا مويو ةنغل اينذلا هدكنم فات أور صصقلا ةروس ىف هلوق هريظنو 2 مهعع لور د

 (نيح وبقملا نم



 9" ديس ا يلا يب يي يلا تلا اا يبي لي ووابسا 9 ايسن 5: يي000-- ل

 كا ةيالا ديشر نوعرفرمأ امودىلاعتهلوق

 ةرهاب تانيبو ةرهاق تازجعمب هانديأو فيلاكتو ماكحأو عئارشب ىسوم انلسرأ دقلو : ريدقتلاو

 لزنأام) هلوقو (اذبب ناطلسنم مكدنعنإ) هلوقك وهوتانيبلاو تازجعملا ىه تايآالا نأ : ىناثلا

 نيبم ناطلس اهف تاي.الاهذه نأ : لوألا : ناهجو ةيآلا ىف ريدقتلا اذه ىلعو (ناطلس نم اهم هللا

 ىطعأ ىلاعتهنآل كلذو اهرهشأ هنأل ؛ اسعلانيبملا ناطلسلاب داربنأ : ىناثلا . هتوبن قدص لع ىسومل

 صقتنو مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلاو ديلاو اصعلا ىهو : تانيب تايآ عسن ىسوم

 .رحبلا قلفو لبجلا لالظاب سفنالاو تارعلا صقن لدبأ نم مهنمو . سفنآلاو تارُعلا نم
 ةجحال نم رهشب ةجحلا بحاص نال : نيةقحلا ضعب لاقف . ناطلسلاب تيعسمل ةجحلا نأىف اوفلتخاو

 ناطلسلا : جاجزلا لاقو  ناطلس اهنأب ةجملا فصوت اذهلف : هريغ ناطلسلا رهقي ام رظنلا دنع 0-5

 هب ءاضيام طيلسلاو . طيلسلا نم هقاقتشاو هضرأ ىف هللا ةجح هنألل ًاناطلس ىمسناطلسلاو ةجحلا وه

 ءاسلعلاو «٠ طلسلا نم قئشم ناظلشلا نأ وهو :كلاث لوق هنفو طللسلا تزال لق اذه

 نأ الإ ,ةنكملاو ةردقلا نم مهعمام ببسب نيطالس كولملاو ةيملعلا ةوقلا ىف ملاك ببسب نيطالس

 ةنطلسو لزعلاو خسنلا لبقتال ءاسلعلا ةنطلس نآل ؛كولملا ةنطلس نم ىوقأو لك أ ءاسلعلا ةنطلس

 ءاسن اللا ةنطلس سنج نم ءاسإعلا ةنطلسو ءاملعلا ةنطاسا ةعبات كولملا ةنطاس نآلو امهلبقت كولملا

 . ةنعارفلا ةةطلس سنج نم كولملا ةنطلسو

 لئالدلا لع ًاضيأناطلسلاو تارجعملا ىلع (انتايآب) هلوقىف ةروكذملا تايآآلا ملحاذإ : لبق ناف

 ؟ ةثالثلا تا ملا هع نيب قرفلا انف روهظلا ايس هناك هانعم اضيأ نانا

 نيقبلا ديفت ىتلا لئالدلا نيبو . نظلا ديفت ىتلا تامالعلا نيب كرتشملا ردقلل مسا تايآلا : انلق

 دكت ىتلا لئالدلا نيب كرتشملا ردقلل مسا هنأ الإ ءنيقيلاو عطقلا ديفي امل مسا وهف ناطلسلا انأو

 ناطلساا وهف سحلاب دك أت ىذلا عطاقلا ليلدلا امأو ٠ سحلاب دك أتت مل ىتلا لئالدلا نيبو ٠ سحلاب

 مث . نيبم ناطاس اهنأب هللا اهفص و مرجال اذكه مالسلا هيلع ىسوم تازجعم تناك املو ؛ نيبملا

 ىأ . هئالمو نوعرف ىلإ تايآلا هذه لثمم انتايآب ىسوم انلسرأو ىنعي (هئالمو نوعزف ىلا) لاق

 هتازجعمو ىسومب رفكلاب مهايإهرمأ دارملا نوكينأ لمتحيو (نوعرف رمأ اوعبتاف) لاق مث . هتعامج

 . نأشلاو قيرطلا رمآلا نم دارملا نوكي نأ لمتحيو

 دشر ىذ ىأ ديشر ليقؤ ٠ ريخ ىلإ دشن ىأ «ديشر نوعرف رمأ امو ىلاعت لاق مث

 ناكو داعملاو عناصلل ًايفان ًايرهد ناك هنآل ًارهاظ ناك دشرلا نع نوعرف قيرط دعب نأ معأو

 ةياعر هتيدوبعو مهناطاس ةعاطب اولغتشي نأ دلب لك لهأ ىلع بحب امناو ملاعلل هلإ ال : لوقي
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 كلل كتل نب اكلم ان رمأ كقو. ءاج املور هم دارملا نوك ,نأ لمتح (انرمأ ءاج املو) هلزوقو

 نمو ًاسعش ىجنمنأ هللا رخأف نيربدقفلا لعو « باقعلا رمألا نم دازملا:نوكي نأ لمتحيو.: ةحيصلا

 ضحم .باذعلا كلذ نم هصلخ انمإ ىلاعت هنأ : لوآلا : ناهجو هيفو هنم ةحر. نينمؤملا نم هعم

 دارملا نؤكي نأ : ىتاثلاو . هتمحرو هللا لضفبالإ سيلف دبعلا ىلإ لصيام لك نأ ىلع اهيبنت « هتمحر

 ؛ىلاعت هللا قيفوتب الإ تلصحام اضيأ ىهو ةحلاصلا لامعاللا رئاسو ةعاطلاو نامبالا ةمحرلا نم

 فلاألاب ةيحصلا ركذ امناو (ةحيصلا اوملظ نيذلا تذخأو) لاقف باذعلا كلذ ةيفيك فصو م

 (نيمتاج مهرايد ىف اوحبصاف) مالسلا هيلع ليربج ةحيص ىهو قباسلا دومعملا ىلإ ةراشإ مالااو

 ةحيصلا كلت مهب حاص امل مالسلا هيلع ليربج نأ ىنعي هنع لوحتيال ىذلا هناكمل مزالملا مئاجلاو

 ممرايدف اوميقي من كىأ (اهف اونغي من 5( تيم هناكم ىف عقب ثيح مهنم دحاو لك حور قهز

 . نيددرتم نيف رصتم ءايحأ
 مهلا- ساق امناو ةظفللاهذه ريسفت مدقت دقو (دومت بدعب اي نيدمل ًادعب الأ + ىلاعت لاق مث

 . دوم باذع لثم مهيذع ىلاعت هنأ انركذ امل دومت ىلع

 نوعرف رمأ اوعبتاف هثالمو نوعرف ىلإ نيبم ناطاسو انتايآب ىسوم انلسرأ دقلو ل ىلاعت هلوق

 هذهف اوعبتأو دوروملا درولا سب و رانلا مهدروأف ةمامقلا موب هموق مدقي ديشرب نوعرف رمأ امو

 (دوفرملا دفرلا سئب ةمايقلا مويو ةنعل

 رخآ ىهو ةروسلا هذه ىف ىلاعت هللا اهركذ ىتلا صصقلا نم ةعباسلا ةصقلا ىه هذه نأ ملعاو

 نم دارملا نأ : لوألا : هوجو هيفف (نيبم ناطلسو انتايآب) هلوق امأ ء ةروسلا هذه نم صصقلا

 ةرفابلا ةرهاقلا تازجعملا نيبملا ناطاسلا نمو ؛ ماكحالاو عئارشلا نم اهيفام عم ةاروتلا تايآلا



 هأ ةيأآلا «هعم اونمآ نيذلاو ابيعش انجن انرمأ ءاجأا لود للفت هلق

 ع ع سهم السل 00 ل 0

 ردا ا ربهم اونم يذلا ابدع انما ا اكو

 أ -4 -- 5-4
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 هاسو س6

 ادعبالأ ايف اونغي مل 1 244 نيمئاج مهرايد َْق و يقل ل
 541 22 ه-

 7 2 6 حا لح ل سس جس © سل قا

 «ذهر دوم تدعن ا ندم

 . ىطهر قل ةياعر ىايإ مكظفح نم ىلوأ ىلاعت هللا ىمأل ةياعر ىايإ
 ارو د دمللام ىتلاك هرم ل ركنأ : ىتعملاف ان رهظكظ ءارو هومذختاوإإ هل وقافأو

 تاريغت نم رتتكلاو + زهظلا الا نوم ىرهيظلا و: فانكلا تاس لاق. دب اهنال راك

 (طبحم نولمعت امب ىبر نإ) هلوقو . ةزمهلارسكب ىسمأس مالا ىلإ ةبسنلا ىف مهوق هريطنو بسنلا

 . اهنم ءىث هيلع خي الف ؟كلاوحأب ملاع هنأ ىنعي
 أم نكمتي ةلاحلا ةناكملاو (لماع ىنإ مكتاكم ىلع اولمعا موقايو) هلوق «ىلاثلا عونلاو

 مكعسو ىفام لكو ةردقلاو ةنكملا ةياغب نيفوصوم ركنوك لاح |نانعا قملاو:: هلع نفاع

 : ةردقلا نم ىلاعت هللا ىاتا أم ردعب لماع ًأضيأ قاف لإ رورثلا لاصن ! نم مكتقاطو

 ناتلأسم هيفو (بذاك وه نمو هيزخم باذع هيتأي نم نوملعت فوسإل لاق مث
 لصو ءافلا لاخدإ : باوجلاو (نوملعت فوسف) لقي ملل لوقي نأ لئاقل (ىلوآلا 3

 هنأ : ريدقتلاو ردقم لاس نع ًاباوج هلعحي هناف ءافلا فذحت امإو . لصولل عوضوم فرحت رهاظ

 را نوكي اذاف اولاق مهن : اكف (لماع ىنإ كدت اكم ىلع اولمعا موقايو) لاقامل

 ىنإ اوبقتراو لاق " . ليوهتلاو ةعاظفلا باب ىف لم أ انهه ءافلا فرح فذح نأ رهظف (نودلعت

 هبقرنم بقارلا ىنعمب بيقرلاو , رظتتمىأ . بيقر مكعمإ] ةبقاعلا اورظتناف : ىنعملاو (بيقر عم

 كف لا ضير“ مدنلاو ريشعلاك بقارملا ىنعمب وأ ؛ مراصلاو براضلا ىنعمب ميرصلاو بيرضلاك

 . عفترهاو رقتفملا ىنعمب عيفرلاو ريقفلاك

 |ولظ نيذلا تذع) و. انم ةمح رب هعم انما ندلاو [ ا ان م املو ل ىلاعت هلوق

 ( دوم تدعب اك نيدمل ًادعب الأ اهيف اونغي مل نكن يمتاج مهرايد ىف اوحبصأف ةحيصلا

 موقالإ دحاو باذعب نيتمأ ىلاعت هللا بذعيومل : لاق . امهنع هللا ىضر سابع نبأ نعىلكلا ىور

 مهقوف نم مهتذخأ بيعش موفو ٠ متع نم ةحيصلا مهتذخأف حلاص م وش امأف حلاص موقو بيعش
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 ؛ لتقلادصق دنع ةراجحلاب نوكي دق كلذو ؛ ىمرلانع ةرابع ةغللا ىف مجرلا 6 ةيناثلا ةلأسملا)

 , فذقلا وه ىذلا لوقلاب نوكي دقو ءامجر لتقلا اوم مرجال لتقلل ًايبس مجرلا اذه ناك املو
 هنمو  نعللاو متشلاب نوكي دقو (ديعب ناكم نم بيغلاب نوفذقيو) هلوقو (بيغلاب ًاجر) هلوقك

 (نيطايسثلل ًاموجر) هلوقك درطلاب نوكي دقو (مجرلا ناطيشتلا) هلوق

 . كاتدرطو كانمتمشل : ىناثلا . كانلتقل (كانجرل) لوألا : ناهجو ةبآلا قف اذه تفرع اذإ

 11 كنأ ءاتعمو نزع الع. تنأ امو) مهلوق اهوركحذ ىتا ءايش الا نم (عيارلا عونلاإ)

 . كئاذيإو كلتق ىلع مادقالا انيلع لهس ًاريزع انياع نكت مل

 لئالدلا نم مالسلا هيلعبيعش هررق امل ًاعفاد تسيل اهوركذ ىتلا هوجولا هذه لكنأ ملعاو

 . ةهافسلاو متشلاب ةجحلاو ليلدلا ةلباقم ىرجم ةب راج ىه لب ؛ تانيبلاو

 اك نار نإ ايرهط مكءارو هومتذختاو هللا نم مكيلع رعأ ىطهرأ موقاي لاقل ىلاعت هلوق

 وه نهو هيزخي باذع هيتأي نم نوملعت فوس لماع ىنإ مكتناكم ىلع اولمعا موقايو طيح نولمعت

 ( بيقر عم ىلإ اوبقتراو بذاك

 هركذام هنع ىلاعت هللا ىح . ءاذيالاو لتقلاب مالسلا هيلع ابيعش اوفوخ امل رافكلا نأ ملعا

 : مالكلا نم ناعون وهو ؛ ماقملا اذه ىف

 ىبر نإ ايرهظ مكءادو هومذختاو هللا نم كيلع ٍرعأ ىطهرأ موقاي) هلوق 4«لواآلا عونلاإ

 متن :لاقف . هموق بناجل ةياعر هءاذيإ اوكرت مهنأ اومعز موقلا نأ : ىنعملاو (طيحم نولمعت امب

 مكتظفح : لوقي هن اكف ؛ هرمأ عبتي نأ ىلوأ ىلاعت هللاو , ىطهرل ًامارك !ىلتق نوكرتت نأ نومعزت



 ف ةيآلا « ًافيعض انيف كارنل اناووىلاعت هلوق

 نأ ةنك أ مهولق ىلع انلعجو) هلوقك وهو . همالك نع مهترفن ةدشل مهمابفأ هيلا نوةليال اوناك

 هجو ىلع مالكلا اذه اوركذف ءانزو هل !وماقأام مهنكلو مه.ولقب هومهف مهنأ : ىناثلا (هوهبقفي

 لمالدلا مده: نأ ::كلاثلا . لوقتام ىردأام : هئيدحتا اع مل اذا هبحاصل لجرلا لوقي ام ةناهتسالا

 موقف ؛ ةقرسلاو ملظلا كرت نم بحي امو . ثعبلاو ةوبنلاو ديح وتلا ةحص 2 مهتعنقأ|م اهركذ ىتلا

 . بلاطملا هذه ةح ىلعاهتركذ ىتلا لئالدلا ةعص فرعن مل ىأ (هقفتام)

 ملكنملا ضرغ ةفرعم رهو صوصتع لما مسا هقفلا : لاق نم سانلا نم (ةيناثلا ةلأسملاإل

 . لوقلا ىلا هقفلا فاضأف (لوقت ام ًاريثك هقفنام) هلوق ىهو ةيآلا هذه اوجتحاو . همالك نم

 نالف ىتوأ : لاقي . مهفلا قلطمل مسا هنا: لاق نم مهنمو ؛ نيدلا مولع نم نيعم عونل مسا راص مث

 «نيدلا ىف ههقفي ًاريخ هب هللا درب نم» ٍلسو هيلع هللا لص ىنلإ لاقو . امهف ىأ , نيدلا ىف اهقف

 . هلي وأت همهفي ىأ

 : ناهجو هيفو (افيعض انيف كارثل اناو) مطوق اهوركذ ىتاا ءايشآلا نم (ىناثلا عونلاوإب

 ةغلب ىعالا وه فيعضلا نأ : ىناثلاو . هسفن نع موقلا عنم هيلع رذعتي ىذلا فيعضلا هنأ : لوألا

 نأ : ىناثلاو « ليلد ريغ نم رهاظلل كرت هنأ : لوألا : هوجول فيعض لوقلا اذه نأ ملعاو . ريم

 ىمعالا نال , ًادساف ناك انيف ىعأ كارنل انا : لاق ول هنأ ىرت الأ ؛ هجولا اذه لطب (انيف) هلوق

 ىتلا ةوقلا هنع اوفنف (كانمجرا كطهر الولو) كلذ دعب اولاق مهنأ : ثلاثلا . مهريغ ىفو مهيف ىمعأ

 ةوقلان وكم نأ يجو ءةزصتلا ىقطهرلل اهوتبثأ لاف وقلاب دارملا ناك املو  ةظهرق اهون

 . هيلع هولمح امتا مهلعل رصبلا فعض ىلع ظفللا اولمح نيذلاو ٠ ةرصنلا ىه هنع اهوفن ىتلا

 .. بعسل دع

 هب لالدت. الا نسحيال ظفللا اذه نأ الا . ءايبن "الا ىلع ىمعلا نوزوحي انباحصأ نأ ملعاو

 هنوكل زوحيال هنا : لاق نم مهنف هيف اوفلتخا دقف ةلزتعملا امأو . هانيب امل ىنعملا اذه تايثإ ىف

 عنمي نأالف . ًادهاشو املاح هنوك زاوجب لخي هناالو ؛ تاساجنلا نع زارتحالا هنكميال هناف ادبعتم

 . ىنعملا اذهىلع ايف ةلالدال ةيالانأ انيب انالل ,ةيآلا هذهبقيليال هيف مالكلاو : ىلوأ ناكةوبنلا نم

 : ناتلأسم هسفو (كانمجرل كطهر الولو) مهطوق اهوركذ ىتلا ءايشالا نم ( ثلاثلا عونلاور)

 . ةعبسلا ىلإ لبقو : ةرشعلا ىلا ةثالثلا نم طهرلا : فاشكلا بحاص لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 هواتقي ملامتإ مهنأو « ممرودص ىف هل عقو الو « مهدنع هل ةمرحال هنأ اونيي مهنأ مالكلا اذه نم

 نخفر-1١8«



 ةيآلا «لوقت الم انريثك هققنانل بيعششاب نإ لاعت هلوق :/

 ا كاَرَلانإَ لوقت امم اريثك هَقفَت ام بيع اي اولا

 0 اًنمَلَع كو

 ا ا

 اورفغتساو : هلوق وهف مالسلا هيلع بيعش اهركذ ىتلا هوجولا نم (سماخلا هجولا امأوإل

 لاق . دودو هئايلوأب محق نإ ناصقنلاو سخبلا نع هيلا اوبوت م“ ناثوآلا ةدابع نم مكبد

 لاقو ؛هدوأ لجرلا تددو محلوق نم  هدابعل بحلاىلاعت هللا ءامسأ ىف دودولا : ىرابنًلاركب وبأ

 بوكرك لوعفم ىنعمب الوعف دودو نوكي نأ زوحيو ىلاعت هللا ءاممأ حرش باتك ىف ىرهزألا
 : قلخلا لع هناسح او هلاضفإ ةرثكتل هنؤوبحاو هنود وي نيحللاظلا هذانع نأ ةانغمو 6 تولَخو

 بيترت ةسنخلا هوجولا هذه ركذ ىف مالسلا هيلع بيعش هاعار ىذلا بيترتلا اذه نأ ملعاو

 نطابلاو رهاظلا ىف هيلع ىلاعت هللا ماعنإ هرثكو هل ةنيبلا روهظ نأ الوأ نيب هنال كلذو . فيطل

 لمعلا لع بظاوم هنأ ايناثنيب مث , هفيلاكت ىف نواهتلانع هدصيو ىلاعتهّللا ىحو ىف ةنايخلا نع هعنمب

 هتك نيب مث ؛اديشر املح هنوكب مكفارتعا عم اهكايوف'لغتشا املهقلطاب تناكولو ,ةرعدلا هذه

 تناكولف ؛نتفلا تابجوم ءافخاو حالصلا تابجوم ليصحتب افورعم ناك هنأ وهو رخآ قيرطب

 نأىغبني ال لاقو ضراعملا ىن ىلإ راشأ هتقيرط ةح نيب امل مث ءاهب لغتشا امل ةلطاب ةوعدلا هذه

 ماوف أ هيفعقو م« ىلاعت هللا نم ديدمشلا باذعلا ىف هببسب نوعقت نيدو بهذم ىلع قوادع مكلمحم

 رهو لير ماك خ لمل ري درعت ىلإ داحت لكل دلا هدنهم هسفن حنه 0 امل هنا مث , نيمدقتملا ءايبنأللا

 ىغبني ال مهم ةيصعملاو رفكلا قبس نأ مهل نيب مد : (هيلا اوبوت 9 هلوقب سخبلا نم عنملاو ديحوتلا

 قسافلاو رفاكلانم ةبوتلاو ناممالا لبقي دودو ميحر ىلاعت هنأل ةعاطلاو نامبالا نم مهعنمب نأ

 . لاكلا ةياغ ىف ريرقتاا اذهو , كلذ بجوي مهل هبحو هدابعل هتمحر نآل

 كطهر الولو افيعض انيف كارنل انإو لوقت امم اريثك هقفتام بيعشاي اولاقإل ىلاعت هلوق

 («زيزعب انيلع تنأ امو كانمجرا

 بيعشاب ) طوق : لواآلاف .ةدساف تارلكب هوباجأ ؛ نايبلاو ريرقتلا ف غلاب امل مالسلاهيلع هنأ لعا
 . لئاسم هيفو (لوقت امب اريثك هقفنام

 (هقفنام) اولاق ملف ؛ مهناسلب مهيطاخي ناك مالسلا هيلع هنا : لوقي نأ لئاقل «ىلوأآلا ةلأسملا)

 ممل « لوقت ام اريثك مهفنام : دارملا نأ :لوالاف : تاباوجلا نم اعاونأ هنع اوركذ ءاملعلاو



 3 ةيآلا «ديعبب مكنم طول موقامو» ىلاعت هلوق
 قحلا ىوسام لكو فيك و ىلاعت هللا لعالا دخأ لع لكوتب. نأ 'ناستالل سنبل هنأ رهو. ملا

 هللا ىلعالإ لكوتلا جب لك ذك ناكاذإ و هني وكت و هداحباب الإ لصحال و « هتاذب ناذ : هتاذل نكم هناحبس
 ةفرعم ىلإ ةراشإو هف (بينأ هيلاو) هلوق امأو « هانركذ ىذلا وه أدبملا ةفرعم بتارم مظعأو ىلاعت

 ىلاعت هللاىلإ الا قلخلل عجرمال هنأ ىلع لدي (بينأهيلاو) هلوق نآآل رصحلا ديفي اضيأ وهو . داعملا

 «ايبنالا بيطخ كاذ» لاق مالسلا هيلع بيعشركذ اذإ ناك هنأ سو هيلع هللا ىلص هللاىلوسر نعو

 . هموق نيب همالك ىف هتعجارم نسحل

 مكنمرحبال موقايو) هلوقوبف مالسلا هيلع بيعش اهركذ ىنا هوجولانم « عبارلا هجولا امأو)

 دحاو لوعفم ىلإ ةرات هتيدعت ىف بسك لثم مرج : فاشكلا بحاد لاق (مكيصي نأ قاع

 مكنمرجيال) ىلاعتهلوق هنمو « هايا هبسكو اذذ همرجو هبسكو ابنذ مرج لاقي نيلوعفمىلإ ىرخأو

 نم ءايلا مضب (مكنمرجي) ريثك نبا أرقو .؛باذيلا,ةباضا قاقش ركتبسكيال ىأ (ركيصب نأ قاقش

 ىلعو ؛دحاولوعفم ىلا ىدتعملامرج نم لوةنموهو . هل ايساك ىأ هل امراج هتلعج اذإ أبنذ هتمرجأ

 نآألإ انني توافتال ىعلل قنات وتسم ناتءارقلاو ابا متم رجأو [ ذه نات

 . هيسك أ نم حضفأ الام هبسك نا ام اظفل حصفأ ةروبشملا

 لاصتتسالا باذعكبيصي نأى ابا مكتاداعم مكنبسكتال ةيآلا نم دارملا :لوقتف اذهتفرع اذإ

 حاصموقلو . مبّقعلا حيرلانم دوه موقلو ؛ قرغلا نم مالسلا هيلع حون موقل لصحاملثم ايندلا ىف
 . فسخلا نم طول موقلو « ةفجرلا نم

 ناكملا ىف دعبلا فن دارملا نأ : لوآلا : ناهجو هيفف 4«ديعبب مكنم طول موق اموإ هلوق امأو

 كالهإن أل نامزلا ىف دعبلا فن دارملا نأ : ىتاثلاو «نيدم نم ةبيرق مالسلا هيلع طول موق دالب نأل

 نيذهىلعو ؛ مالسلا هيلع بيعش نامز ىف سانلا اهفرعىتلا تاكالهالا برقأ مالسلا هيلع طول موق
 لاوحالا للع فوقولا لاكو ةفرعملا ةدايز ديفي نامزلا فو ناكملا ىف برقلا ناف نيريدقتلا
 لثم مكب لزني ال ىتح هتعزانمو ىلاعت هللا ةفلاخم نم اورذحاو مهلاوحأب اوريتعا لوقي هنأاكف

 .«تادعلا كلذ

 ؟ نيديعبب لاقي نأ بجاولا ناكو (ديعبب مكنم طول موق امو) لاق مل: ليق ناف

 : ديعلا ءىث مك الهإ ام ريدقتلا نوكي نأ : لوألا: نييج و نم كفانفككلا بعام 8ناكا

 ةنز لع اهدورول ثنوملاو ركذملا نيب ليلقو ريثكو ديعبو بيرق ىف ىوسي نأ زو هنأ : ىناثلا
 ؛ايهو حو[ ويينلا لد كلا انامل



 ةيآلا «تعطتسا ام حالصالا الإ ليز نإ» ىلاعت هلوق 5

 مفلاغأ ا ام ا ل رجالا انا بولا وا

 هنع لوم تنأو هدصق اذإ اذك ىلإ نالف ىنفلاخ لاقي : فاشكلا بحاص لاق (هنع (هنع رك انزال

 : -. . هحاصنع هلأستف ءاملانع ارداص ل جرلا كاقلي و ء هدصاق تنأو هنعمل واذا هنعىنفلاخو

 نأ ديرأ امو) هلوق هنمو : ارداص هنع بهاذ انأو ًادراو هيلا بهذ دق هنأ ديري « ءاملاىلإ ىنفلاخ

 اذهفأ كنود اب دبتسال اهنعامكتيبت ىلا متاوبش ىلإ مب أ نأ (هنع رك اهنأ ام ىلإ كفلاخأ

 . لقعلا لاك ىلع لدي كلذو « ديشر مبلح هنأب اوفرتعا موقلا نأ هيف مالكلا قيقحتو « ةغللا ناي

 امل ممل لاق مالسلا هيلع هن اكف  حاصاألا بوصأألا قي رطلا رايتخا ىلع هبحاص لمح لقعلا لاكو

 امحلصأو قرطلا بوصأ نوكي نأو دبال ىسفنل بقع هراتخا ىذلا نأ اوملعاف ىلقع لاوكب متفرتعا
 هللارمآأل ميظعتلا ؛ نيأزجىلإ امهلصاحعجري ناصقنلاو سخبلا كرتو ىلاعت هللا ديحوت ىلإ ةوعدلاو

 الف هحلا لآ و اإلا نق ءىع ىف اي كرات ريغ امهلع بظاوم انأ و لاعت هللأ قلخ لع ةقفشلا و ىلاعت
 ؛« قرطلا ريخ ةقيرطلا هذه نأ اوملعاف ٠ ةقيرطلا هذه كرتأال ىنأ نورتو دشرلاو ملحلاب ىل متقرتعا

 . عئارشلاو نايدآلا فرشأو

 الإ ديرأ نإ) هلوق وهف مالسلا هيلع بيعش اهركذ ىتلا هوجولا نْم 0 هجولا امأو )ل

 (تعطتسا ام) هلوقو « تحيصنو ىظعو< مكحلصأ نأ الإ ديرأ ام ىنعملاو (تعطتسا ام حالصالا

 هيف ولآ ال هنم انكمتم تمدامو حالصاللىتعاطتسا ةدم :ريدقتااو . فرظ هنأ : لوألا : هوجو هيف

 هلالوعفمن وكي نأ: ثلاثلاو . هنم تعطتساىذلارادقملاىأ ٠ حالصالا نملدب هنأ : ىناثلاو . ًادهج

 . هحالصا تعطتسا ام ملصأ نأ الإ ديرأ ام ىأ

 هلاورقأ امإو ءديشر ميلح هنأب اورقأ دق اوناكموقلا نأ مالكلا اذه نم دوصقملا نأ لعاو

 نم نوفرعت ركنا محل لاق مالسلا هيلع هن اكف « ةفصلا هذهم قللا نيب د امف ًاروهشم ناك هناأل كلذب

 ءاذيا كرتو ديحوتلاب مكترمأ اءلف : ةموصخلاو داسفلا ةلازاو حالصالا ىف الإ ىعسأ ال ىنأ ىلاح
 ىنأ نوفرعت مكناف 5 ةراثاو ةموصخلا عاقيإ هنموضرغ سيل هناو قح نيد هنأ اودلعاف ؛ سانلا

 وه كلذو ٠ ىتقاط ردقب حالصلاو حلصلا بجوي ام ىلع الإ رودأ الو قيرطلا كلذ ع

 هلوقب كلذ دك أ مالسلا هيلع هنا مث . هيلع ردقأ الف ةعاطلا ىلع رابجالا امأو ؛ راذنالاو غالبالا

 لامعألا لك ذيفنت ىف هدامتعاو هلكوت نأ اذهب نيبو (بينأ هيلاو تلكوت هيلع هللاب الإ قيفوت امو)

 : هني ادهو ىلاعت هللا قيفوت للع' ةحلاصلا

 ديفي تلكوت مالسلا هيلع هلوق نآأل  ديحوتلا ضحبىلا ةراشإ تلكوت مالساا هيلع هلوق نأ ملعاو



 2 ةيالا« نسح اقزر هنم ىقذرو» ىلاعت هلوق

 6 ه2 هما 112 م 0

 ا 1 هيلإ اوبوت مث مكر اًورفغتساو «140 ديعي مكن 0

 مى مق

 »1١0«6 دودو

 ( دودو محر ىنرذإ هيلإ اوبوت م مكبر اورفغتساو ديعبب مكنم طول موق

 : لكاس ةيآلا

 مهتالك نع باوجلا ىف هركذام مالسلا هيلع بيعش نع ىكح ىلاعت هنأ لعا (ىلوألا ةلأسملا)
 لوألا هروح وةفر اة ىنر نم ةنيب ىلع تنك نإ متيأرأ) هلوق لوالاف

 ةوبنلاو نيدلاو ةيادحلاو ملعلا نم ىلاعت هللا هات 1 ام ىلإ ةراشإ (ىفر نم ةنيب ىلع تنك نإ) هلوق نأ

 ًاييعش نأ ىؤرب هناف . لالحلا لاملا نم هللا هأتآا اما ىلإ ةراشإ (اح اقدر فار
 : لاملا ريثك ناك مالسلا هيلع

 ةيناحورلا تاداعسلاعيمجىنات 1 ال ىلاعت هنأ :ريدقتلاو . فوذحم ةيطرشلا نإ باوج نأ ملعاو

 نأمظعلا ماعنالا اذه عم ىنعسي لهف نسحلا قزرلاو لاملا ىهو ةيناوسجلا تاداعسلاو ةنيبلا ىهو

 مهنآل كلذو مدقت امل ةقباطملا ديدش باوجلا اذهو « هيبنو هرمأ ىف هفلاخأ نأو هيحو ىف نوخأ

 انئابآ نيد نع اناهنت نأ كدشرو كيلح عم كب قيلي فيكف (ديشرلا ملحلا تنال كنإ) هل اولاق

 غيلبتلا اذهب ىترمأ وهو ةريثك ىدنع ىلاعت هللا معن نآل , لمعلا اذه ىلع تمدقأ امإ لاق هناكف

 نوكينأ : ىناثلا . هفيلكتو هرمأ فلاخأ نأى ع ىلاعت هللا معن ةرثك عم ىب قيلب فيكف « ةلاسرلاو

 فيشضطتلاو: سخلاب لاكش و هللا ريغ ةداصب .لاغتشالا نأ ئدنعا ثدن املا لوقر هن 6 ردقتلا

 ىتاتآ ىلاعت هللا نأ لجال ىكلاومأ ىلإ جاتحأ الو مكلاوحأ حالصإ ديرأل جر انأمُ « ركنم لمع

 هلوق : ثلاثلا . همكح ىفو ىلاعت هللا ىحو ىف نوخأ نأ لاوحألا هذه عم ىنعسي لهف ًانسح ًاقزر

 دارملا (ًانسح ًاقزر هنم ىقزرو) هلوقو ةزجعملا نم هدنع لصحام ىأ (ىنر نم ةنيب ىلع تنك نإ)

 نإ ًارجأ هيلع مكلأسأال) مهوق نم ءايبنالا رئاس هركذ ىذلا وهو العج ذك مهاسيال هنأ

 (نيملاعلا بر ىلع الإ ىرجأ

 هللادنعزم لصحاميإ قزرلا كلذنأ لع لدي (انسح ًاقزر هنم ىقزرو) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 نم لالذالاو ىلاعت هللا نم زازعالا نأ ىلع هيبنت هيفو : ههف بسكلل لحدمال هنأو هتناعابو ىلاعت

 نوكأ امنإو ؛ مكتقفاومب حرفأ الو مكتفلاخمب ىلابأ ال انأف ىلاعت هللا نم لكلا ناكاذاو : ىلاعت هلا
 . ىلاعت هلا عئارشش حاضياو ىلاعت هللا نيد ريرقت ىلع



 ةيآلاءىبر نم ةنيب ىلع ت تنك نإ مت متيأرأ موقاي لاقو ىلاعت هلوق 1

 املا [ا لال سساس لس لس طا يي دل مس انف سس اح ع هر

 اقذر هلم ىقَدَرَو بر نم ةئدب لع تنك نإ م دأرأ موقأب لآ

 ككل حالضالاالإ ديرأ نإ هل 8 نار رع نأ ةيرااقد
 ها .تاص ت6ج ال 7# ل

 مكنمرجب ال موق ايو بين هيلإو تاكوت هيلع هللاب الإ قيفوت امو
 د 6 هنا 6 - ]آ 1 33 © لهل ]آآ

 مرا حلاص موقوأ دوه دوه مؤقوأ َح و هدول الرانحأ م ص ص نأ قاقش

 اررتخد:اعإ مون 1 اناومأ قف 58 لعفت كنف رمأت كلتا 1 ةيآلا زيدقت, : لبق 5

 مهلاومأ ىف نيلعاف منرك نوركني اوناكام 6 راكنالا ليبس ىلع مالكلا اذه

 ل هجو فيكف

 للف كل ناو !انوانا ديعيام كرد نأ كرمات كتاواصأ : ردقتلا : لوألا : ناهج وهف : انلق

 لحج نأ : ىتاثلاو (انؤابآ دبعيام) هلوق ىفام ىلع فوطعم (لعفن نأ وأ) هلوقف اذه ىلعو ؛ ءاشنام

 الا رمأ اف لعف لإ كايتو |ناثواآلا ةدابعا كارت نأب كزمأت كلتا زاصأ ردقبلاو ةيمانوةرمآ ةالصلا

 هب مثرمأي ناكام وهو امهيف باطخلا 1 اشتام انلاومأ ىف لعمت نأ وأ) ةلبعىبأن با أرقو « ءاشنام

 ! ا قككلا مارحلا نم ريخ هنأو ليلقلا لالحلاب عانتقالاو سكخبلاو فيفطتلا كر نم

 : هوجوهيفو (ديشرلا ملحلا تنآل كنإ إل مهنع ةياكح ىلاعت لاق ع

 ليبس ىلع كلذ اوسكع مهنأ الإ لهاجلا هيفسلا تنال كنإ ىنعملا نوكي نأ ( لوألا هج ولاإ)

 . كادجسلمتاح كآر ول سيسخلا ليخبلل لاقي اك« هب ةيرخسلاو ءازوتسالا

 . دشرلاو محلاب كموق دنعو كسفن دنع فوصوم كنإ دارملا نوكي نأ (ىناثلا هجولاو إل

 ةقرافمب مهرمأ ابله ء ديشر ملح هنأب مهدنع ًاروهشم ناك مالسلا هيلع هنأ (ثلاثلا هجولاوإ)

 نيد نع اناهت فيكف ؛ بابلا اذه ىف ةقيرطلا فورعملاديشرلا ملا تنال كنإ :هل اولاق . مهتقيرط

 اذهودشرلاو محلاب ًافوصوم ناك نمي لمعلا اذهلثم داعبتسا دوصقملاو : انفالسأو انئابآ نم هانيفلأ

 . هوجولا بوصأ هجولا

 000 انارة ىبر نم ةنيب ىلع تنك نإ مت ! متيأر رأ موقاي لاق إل ىلاعت هلوق

 ]و تلذوت هيلع هللاب الإ قيفوت امو تعطتساام حالصالا الإ ديرأ نإ هنع كابن ام ىلإ ؟فلاخأ

 1 حلاص موق وأ دوه موق وأ حون موق باصأ ام لثم مييصي نأ قاقش منمرحبال موقابو بينأ

 : نّواش ًئ



 5 ابا

مأت كتالصأ بحفل 0 8 هلوق
 ع ةبالا ان ”قابآ ديلا كار 3 نأ كر

 لفت نأ دانا قانا دسك كرت 0 كرمت 21 تعا اولا

 «ما/» ا ع تنال كن هان ام انلاومأ ىف

 اع نك هناف فيفطتلا اذه نع

 مكتحصن ىنإ : ىنعملا نوكي نأ : لوألا : ناهجو هيفو ( ظيفح مكيلع انأ امور ىلاعت لاق مث
 : ىناثلا . حيبقلا لمعلا اذهنع مكعنم ليعمل ةردقال ىأ (ظيفح مكياع انا امو) ريتال ؟كتدشرأو

 لاقف ىلاعت هللا ةمعن لاوز بجوي فيفطتلاو سخبلاب لاغتشالا نأىلإ مدقت امف راشأ دق هنأ

 اهظفح ىلع ردقأال انأو مكنع هللا معن تلازا حيبقلا لمعلا اذه اوكرتت ملول ىنعي (ظيفحن يلع انأ
 . ةلاخلا كلت ىف يلع

 ءاضتامانلا ومأ ف لعفن نأوأ انؤابآ دبعيام كرتننأ كرمأت كتالصأ بيعشاي اولاق إل ىلاعت هلوق

 «ديشرلا ملحلا تنال كنإ
 ::لكاسم ةيآلا ْق

 نوقابلاو . واو ريغب (كتالصأ) مصاع نع صفحو ىئاسكلاو ةزمح أرق (ىلوألا ةلأسملا ١

 . عما ىلع (كتاولصأ)

 موقلاف سخبلا كرتو ديحوتلاب . نيئيشب مثلمأ مالسلا هيلع ًابيعش نأ معا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ممرمأ هنأ ىلإ ةراشإ (انؤابآ دبعيام كرتن نأ) هلوقق : ةعاطلا نم نيعونلا نيذبب هرمأ هيلع اوركنأ
 هه: كرالا/انأ وخلا كا مهرمأ هنأىلا ةراشإ (ءاشنام انلاومأىف لعفن نأوأ) هلوقو دمحوتلاب

 موابآ دبعي ناكام ةدابع كرتب ملمأينأ هنم اودعبتسا مهل ,ديلقتلا ةقيرطب كسلا ىلإهيف اوراشأ

 . ديلقتلا ضحمب كسمت كلذو , اهكرتن فيك انفالسأو انئابأ نم اهانذخأ ىلا ةقيرطلا ىنعي

 نآل «نامبالاو نيدلا هنم دارملا : لوألا : نالوق انههو ةالصلا ظفل ىف 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 عابتالا نم اهلصأ ةالصلا : لوقن وأ « نيدلانع ةيانك ةالصلا ركذ اولعجل نيدلا راعش رهظأ ةالصلا

 اتيان امه 'قباسلا ىولص لع نوكي هسأر. نال. قباسلا ولت ىذلا.ليخلا نيف اغملا حاره

 نأ ئؤز « ةسوصخلا لامعاألا هذه هنم داّرملاة نأ: : ىاتلاو ..كلذي كحاب كني د : ةاالاو ندخل

 كتالصأ : ملوقب اودصقف : اوكحاضتو اورماغت بصي هوأراذإ هموقناكو ةالصلا ريثك ناك ًابيعش
 : هل لاقيف ًادساف آمالك ركذي مث ًابتك علاطي ًاهوتعم تيأر اذإ كنأ وو ءؤزهلاو ةيرخسلا كرمأت

 . انهه اذكف ةيرخسلاو ؤرهلا ليبس ىلع بتكلا كلت ةعلاطم نم اذه



 ةيآلا «نيدسفم ضرالا ىف اوثعن الود ىلاعت هلو 5

 ظ هريغ لاه لعجب ,نأ ىف ناسنالا ىعس نع آل وأ ىمت قلاعت هن اكف,ةدايزلا نم ندقلا كلذ ءادأ دنعالإ

 ةدهعلا نع نيقيلاب جرخيل هسفن لام صيقنتىف ىعسلاب رمأ ةيناثلا ىفو . ةدايزلا كلتهل لصحتل ًاصقان

 ةدهعلا نع جورخلاب نيقيلا هعم لصحب ثيحبقحلا ءافياب رمآلا هانعمو لدعلاب ىنعي (طسقلاب) هلوقو

 صقتلا وه سخبلاو (مهءايشأس انلا اوسخبتالو) لاق م . لصاح ريغ كلذ ىلع ةدايزلا ءاتباب رمآلاف

 هذهو « نازيملاو لايكملا ف نصقنلا نم عنملا ىلع تلد ىلوالا ةيآلا نأ نكد دق ل ءاسشاإلا لك ف

 (نيدسفم ضرالا ىف اوثعت الو) لاق م“ . ءايشالا لك ف صقنلا نم عنملا ىلع تلد ةيآلا

 : هلاك( رأى را (نياسفم ضرالا ىف ونكت الاوز هلوقف ماثلا داسملا وثكلا : "لق تاق

 ' دسم ضر الا اودسفت الو

 ىلع ريغلا كلذ لمح دقف ريغلا ىلإ ررضلا لاصيإ ىف ىعس نم نأ : لوألا : هوجو هيف :انلق
 كاكا اف ول ةناقعف ان فم ضر الار ىف اوستن ور هلوف هيلز نرسل لاصتإ ىلإ بلا

 نم دارملا نوكي نأ : ىناثلاو . كسفنأ حلاصم داسفا ىف مكنم ىعس ةقيقحلا ىف كلذ ناف ريغلا لاصم

 ضرآاالا ىف اوعتالو : ثلاثلاو . ؟ترخآو 0 ايند اصم (نيدسفم ارضرتلا فرار ل رز لو

 فرصتولا هتبقارموهاوقت ىهوهللا ةيقت ءىرق (؟5ل ريخهتلا ةيقب ) لاق مث . نايدالا اصمنيدسفم

 سغبلا نم ريخ نزولاو ليكلا ءافيا دعب لالحلا نم مكل هللاقيأام : ىنعملا لوقن مث . ىصاعملا نع

 فيفطتلاو سخبلا قيرطب ةلصاحلا ةدايزلا كلت نمريخ كل قبي ىذلا لالخلال املا ىنعي فيفطتلاو

 « ًادبأ قبب ةعاطلا باوث نآل « ليلقلا ردقلا كلذ نم 5كلريخ هللا ةعاط ىأ هلا ةيقب : نسحلا لاقو

 هيلع قبب ىذلا لاملا امإ ةيقيلا هذه نم دارملا لوقأو . كل ريخ مكبر نم مكظح : ةداتق لاقو

 ناكل انآ, فعلا ها ني تت ازكلاو هنع اضارلاعت هنرك امآو قا, تاءوث اماو ءايندلا ف

 زر, هلع اردتعا اطأ عا دلاو ةنافاللاو قدملاب اناسنإ اوفرع اذإ ضاثلا ن الف قابلا

 هوطلاخي ملو هنعاوفرصنا ركملاو ةنايخلاب هوفرع اذإو ؛ قزرلاب اب هيلع حتفيف هيلإ تالماعملا لك ىف
 ايندلا لك نال ءرهاظ الاف باوثلا ىلع ةيقبلا هذه انلمح نإ امأو « هيلع قزرلا باويأ قيضتق ةتبلا

 تبثف ؛ رهاظ هيفرمأألاف ىلاعت هللا اضر لوصح ىلع هانلمح نإ امأو « قاب هللاباوثو ضرقنتو ىنفت

 1 نك ىف. نامألا طرقا ارو (نينم وم منك نإ) لاق مث . ريخ هلا ةيقب نأ ناهربلا اذه

 رذ+لا فو باوثلا ليصحت ىفىعسلا نأ اوفرع باقعلاو باوثلاب نيرقم نينمؤم اوناكن امال مهل
 . ليلقلا كلذ ليصحت ىف ىعسلا .نم'محل ريخ باقعلا نم

 زرتح مل نم نأ ىلع اهرهاظب لدت ةيآلا هذهف ء طرشلا مدع دنع مدع طرشلاب قلعملا نأ معاو



 سرسور ووكر يو يسلب

 ع ةيالا «نازمملاو لايكملا اوفوأ يل

 لوخد برقاللاو ءانينالا راس قحىف اك انندلا ق لاصتتسالا باذع هنم دارمل 0 عتاب ! لاو

 ةغلابم كلذ وهجو لك نم مهلانيف اهلخاد ىف ام ةرئادلا ةطاحاك مهم باذعلا ةطاحاو هيف باذع لك

 (طسقلاب نازيملاو لايكملا اوذوأ موقايو) لاق مث (هرمثب طيحأو ) هلوقك دعولا ىف

 لايكملا اوصقنتالو) الوأ لاق هنأل هجوأ ةثالث نم ةيآلا هذه ىف ريركتلا عقو : ليق ناف

 (مهءايشأ سانلا اوسخبتالو) لاق مث . لوآلا نيع اذهو (نازيملاولايكملا اوفوأ) لاقمث (نازيملاو

 ؟ ريركتلا اذه ىف ةدئافلا اف مدقتام نيع اذهو

 اها هف نإ :انلق

 ةغلابملا ىلإ هنم عنملا ىف جتحاف لمعلا كلذ لع نيرصم اوناك موقلا نأ (لوالا هجولال

 . مايتهألاو ةنانعلا ةدشو انك أتلا دكر ريزكتلاو دك اني

 0 هلوقو صيقنتلا نع ىهن (نازيملاو لايكملا اوصقنتالو) هلوق نأ «ىاثلا هجولاو )ل

 لئاقل' نشيل و اهب سال راغم :ىثلا'هض نع ئهتلاو ؛ لدتكلا ءاهفنان مآ (نازلملاو كلاككلا

 نم كاوجلا:: لوقت انل هجولا اذه نم امزالا زيركتلا ناكف + هب'سأ ءىشلا د نع يتلا لع

 لص : لوقت اك . ةغلابملل هدض نع ىبنلا نيبو ؛ ءىثلاو رمآلا ني 5 ىلاعت هنأ : لوالا : نيهجو

 متركذ اي رمآلا نأ لسنال لوقت نأ : ىناثلا . ديك تلا ةياغىلع عما اذه لديف , مهعطقتالو كتبارق

 رمأو صيقنتلا نم عنم ىلاعت وهف : ةلماعملا لصأ نع اضيأ ىبنيو صيقنتلا نع ىهني نأ زوحي هنآ

 نم عنم امتاو  تاعيابملا نع هني ملو تالماعملا نع عنمي مل ىلاسعت هنأ لع كلذ لديل . قحلا ءافياب

 قوقحلا عنمو فيفطتلا نع كفنتال تاعيابملا نإ نولوةي سانلا نم ةفئاط نالل كلذو . فيفطتلا

 فطتلا نم ىلوآلا ةيالاىف ىلاعت عنم ؛ لايخلا اذه لاطبا ل ج الف ؛ ةيلكلاب ةمرحم تاعياملا تناكف

 5 5 سيلف ( مهءايشأ سانلا اوسخبتالو) ًاثلاث هلوق امأو « ءافيالاب رمأ ىرخألا ةيآلا ىفو

 عيمج ىف محلا مع ىلاعت هنإ م . نازيملاو لايكملا ىف ناصقتنلاب ةقباسلا ةبآلا ىف عنملا صخ ىلاعت

 . ةرياز ةرئاف اهنم دحتاو زك ىف" ةرركم ريغااهنا نائل )ذر رانا

 ةيناثلافو (نازيملاو لايكملا اوصقنتالو) ىلو ألا ةيآلا ىف لاق ىلاعت هنأ (ثلاثلا هجولاو إل

 لصحالو ؛ مامتلاو لاكلا ليبس ىلع هب نايتالا نع ةرابع ءافيالاو (نازيملاو لايكملا اوفوأ) لاق

 كلذو هجولا ل سغبرمأ ىلاعت هنإ : ءاهقفلا لاق ىنعملا اذخلو ؛ قحلا ىلع ًادئاز ًاردقىطعأ اذإالإ كلذ

 نع ىبن ىلوآألا ةيآلا ىف ىلاعت هنا : لصاحلاف . سأرلا ءازجأ نه ءزج لسغ دنع الإ لصحال

 بجاولا ءادأب نيقيلاو مزجلا لصحي الو ةدايزلا نم ردق ءاطعاب رمأ ةيناثلا ةبآلا ىفو ٠ ناصقتنلا

 «)م- رغد



 د 1 د كلم هلوق كء

 0 م مه

 0 ! م ريخ هلل ا (م650 ندسفم م ضرألا ف | وننقل أ امَأ سانا
 اس ه0 ها اع "2 ه2 7 2

 2( مد اعنا نينمؤم متتك

 منك نإ كل ريخ هللا ةيقب نيدسفم لص ركل 1 قالا رثعتا( لاو مهاب 1 رمال اوسخ 7 طسقلاب

 «( ظيفح يلع انأ امو نينمؤم

 مسا نيدم نأ ملعاو . ةروسلا هذه ىف ةراوكالملا (ضصقملا نما ةنداسلا هضقلا وق اذه نأ معا

 مسا نيدم نأ ىلا بهذي نيرسفملا نم ريثكح و « ةليبقلل اما راص مث ؛ مالسلا هيلع مهاربال نبا

 نيد لهأ ىلا انلسرأو : ربدقتلا اذه ىلع ىنعملاو . مالسلا هيلع مهاربإ نب نيدم اهانب ةنيدم
 لهالا كدك

 اذهلف « ديحوتلا ىلا ةوعدلاب سمألا لوأ ىف نوعرشي مالسلا مييلع ءايبناألا نأ انيب انأ معاو

 مهلا ىف نوعرشي ديحوتلا ىلا ةوعدلا دعب مهنإ مث (هريغ هلإ نم مكلام) مالسلا هيلع بيعش لاق

 ةداعلا هذه كلان ىلا مثاعد ظ نازملاو لاككلا ف سخبلا نيدم لهأ نم داتعملا ناك كلو 2 مالا 5

 نم ءافيالا نوكي نأ : امهدحأ : نيهجو ىلع هيف صقنلاو (نازيملاو لايكملا اوصقنت الو) لاقف

 كلذو بجاولا نم ديزأ نوذخأيف ءافيتسالا ممل نوكي نأ : رخآلاو . هردق نم نوصقنيف مهلبق

 (ريخ مكارأ قإ) لاق 5 ريغلا قدح َّق ناصقتلا لصح نيمسعلا فو 3 ريغلا قد ناضقن بجوب

 اوكرتا : لاق هنااكف اوبوتي مل نإ ةمعنلا لاوزو رعسلا ءالغ نم مهرذح هنأ : لوألا : ناهجو هيفو

 ردقللا قوكي نأ: ناثلاو .ةجل لاو نيحلا نم م دنع لصحام مكنع هللا لازأ الإو فيفطتلا اذه

 لاق 2 فيفطتلا اذه ىلإ ب ةجاح الف 0 صخرلاو لاملاو ريثكلا ريخلاب م اتأ ىلاعت هنأ

 : ثاحأ هيفو (طيحم موي باذع يلع فاغخأ 81

 طبحم موي باذع لوصح ملعأ ىأ فاخأ : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (لوأآلا ثحبلاإ

 باذعلا مهل لصحب نأ ةيشخ لمعلا كلذ انام ناررع را كفو | وهاد ارملا لبا: نرخ 'لاقاو

 . ملعلا ال نظلا وه لصاحلاف كاف هي ولا اذه ناك انو

 نم طيحلاو ؛ دحأ هنم جرخال ثيحب مهب طيحب باذعب مهدعوت ىلاعت هنأ (ىناثلا ثحبلاإل

 (بيصع موي اذه) هلوقك روهشم زاجم كلذو باذعلا ةفص نم ىنعملا فو ,رهاظلا ىف مويلا ةفص

 هنأل , ةمايقلا موي باذع وه : مهضعب لاقف باذعلا اذه دارملا ىف اوفاتخا ( ثلاثلا ثحبلال

 ةرخالاو ايندلا باذع هيف لخدي لب : مهضعب لاقو . نيبذعملاب باذعلا ةطاحال بصن ىنذلا مويلا
 ا 5-2



 5 ل ش ماخأ نيد نيدم ىلإ و» ىلاعت هلوق

 ىناضوامح ١) هر ست ماس ها

 هريخ هلإ نم مكحأ امنا 0 موق اي لَ ع هاخأ نيدم لَو

 َباَدَع مُكَيِلَع فاَحأ ىنإَو يحي مكاذأ ىنإ َناَرياَو لايكملا اوصقت دال

 20 ا

 اويصتالو طسقلا َناَريملاو لايكملا 0 موق ايو 040 طيح مْ

 عضوم وهو ٠ دضنا| نم لوعفم وه : ىدحاولا لاق (دوضنم) ىلاعت هلوق ؛« ةيناثلا ةفصلا ١

 لوزنلا ف ضعب قوف اهضعب ناك ةراجحلا كلت نأ : لوآلا : هوجو هيفو ء ضعب لع هضعب ءىنا

 عبي اهضعب هاضتم اجلا نك" هيفام ناف نست نك نأ: قاتلا "لاك لس | كارل

 ::نضعت/قوف ايضعب دضن و امداعم ىف "اهقلخ ذق ناك لاعت هنأ : كلاثلاو . ندب اهشس يس

 . ةملظلا كالهال اهدعأو

 1 . ليجسلل ةفص (دوضنم) هلوق نأ معاو

 هيف مالكلا ىضم دقو : ةيلعملا اهانعمو راجحأللا ةفص ةفصلا هذهو « ةموسم 4« ةثلاثلا ةفصلا ل

 نسحلا لاق : لوألا : هوجو ىلع ةمالعلا كلت ةيفيك ىف اوفلتخاو (ةموسملاليخاو) هلوق ريسفت ىف

 اهيف ةراجح “ىناه مأ دنع اهنم تيأر : ملاص نبا لاق :ىتاثلا . متاوخلا لاثمأ اهيلع ناك : ىدسلاو

 « ضرأألا ةراجح كراشتال امس اهيلع ناك : جيرج نبالاق : ثلاثلا . عزجلا ةئيه ىلع رمح طوطخ
 مدا رجح لك ىلع بوتكحم : عيبرلا لاق : عبارلا . باذعلل اهقلخ امنإ ىلاعت هنأ ىلع لدتو

 دهن كر نم

 . وه الإ دخأ اهق فرص ال ىلا هنت اح. ق'ىأ ( كبر دنع ل ىلاعت لاق مث

 امم مهيمرب ىلاعت هنأ دوصقملاو ؛ ةكم رافك هب ىنعي «ديعبب نيملاظلا نم ىه امو رج لاق مث

 لمي , لاق اذه نع مالسلا هلع يس ا ليض نا لوسر لاس: ل | ا
 : ليقو . ةعاسملا ةعاس نم هيلع طقسي رجج ضرعمب وهو الإ مبنم ملاظ نمام  كتمأ ىملاظ نع

 كم رافك نم ةعقاولا هذه اف تءقو ىلا ىرقلا كلت امو ىأ . ىرقلل (ىه امو) هلوق ىف ريمضلا

 | . ةكم نم بيرق ىهو « مأشلا ىف تناك ىرقلا نآل كاذو . ديعبب

 اوصقنت الو هريغ هلإ نم كلام هللا اودبعا موقاي لاق ابيعش مهاخأ نيدم ىلإو ١ ىلاعت هلوق
 نازيملاو لايكملا اوفوأموقايو طيحبموي باذعكيلع فاخأى إو ريخب مك ارأ ىقإنانيملاو اكمل



 ةيآلا «ليج ن 5 ةراجح مهيلع | ةرطمأو» ىلاعت هلوق مم

 نأ هاندرأ اذإ ءىثل أن :لوق امإ) ىلاعت هلوق انهه 01 نم دارها نوكي نأ (ىناثلا لوقلا)

 "مالا كلذ دف مادقم دقو (نوكيف: نكس الوش

 « رامضالا ىلا جاتحيف ريدقتلا اذه ىلعو . باذعلارمآلا ند دارملا نوكي نأ 4« تلاثلا لوقللا إ)

 « اهلفاس املاع انلعج انياذع تقو.ءاج اسملو ::ىعللاو

 فصولا نم نيعونب ةيآلا هذه ىف ىلاعت هلا هفصو دق باذعلا كلذ نأ ملعا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 نئادم تحت دحاولا هحانج لخدأ مالسلا هيلع ليربج نأىور (اهلفاس اهلاع انلعج) هلوق : لوألاف

 حايصو بالكلا حابنو ريما قيهن ءامسلا له عم ىت> ءاهسلا ىلا اهب دعصو اهعلقو طول موق

 . ضرآلا ىلعابرضو ةدحاو ةمفد اهيلق مث «ءانإ محل بكي ملو . ةرج مهل "نكت مو :كويدلا

 ىلإ اهداعصإو ضرآلا علق نأ : امهدحأ : نيهجو نم ةرهاق ةزجعم ناك لمحلا اذه نأ ملعاو

 3 0 دل كفيلا ةعللا كلذ قرا رص نأ :(ناثلاو . تاداعلل قراخ لعف ءامسلا نم ترق

 مهناكم برق عم هلهأو مالساا هيلع طول ىلإ ةفآلا لصت ملو , ةتبلا اهب ةطيحملا ىرقلا رئاس كرحتت مل

 اوفلتخاو (ليجم نم ةراجح اهيلع انرطمأو) هلوق : ىناثلا . اضيأ ةرهاق ةزجعم عضوملا كلذ نم

 قدا ف نك رار وت ةنأاو. ككل لص نو برعم وساق هلأ 7"لاواكلا + هوجو ىلع ليجسلا ىف

 كيرعدقو اب زع راض ٍترعلا هتبرعانمل ::ىرهزأللا لاق , ةبالضلا'ةءباغ ق نوكم نأ طرشي نيظلاو

 ولدلا وهو لجسلا لثم ىأ ٠ ليجس :ىتاثلاو . قربتسالاو ناويدلاو جابيدلاك ةريثك ًافورح

 هيلز اذإ لحس ذم مهيلع ةلسرم : عبارلا . ةراجحلا نم ديدش ىأ ؛ ليجس : كلاثلاو . ريظعلا

 ناك 7 فو راو درا ف ةيطقلا ل20 ءارالس هعطعأ أ ؟ ةنلخلا نم اراك ادلا هلم ل وهز

 لزآألا ف بوتكمنمهرتذدعت باتكلا وهو لجسلا نم وهو : سدانسلا . نيبذعملاىاسأ اهلع بتك

 ًاماكحأ نمضتي هنال ةميظعلا ولدلا وهو لجسلا نم ذخأ ليجسلاو ءاهم مهمذعي نأ هللا بتك ىأ

 تلدبأ منهج نم ىأ 6-0 نم" : عياسلاو . ةرخافملا ىهو ةلجاسملا نم ذوخأم : ليقو « ةريثك

 « نيطلا ليجسلا : عساتلاو , ديز ىبأ نع اليجس ىمستو  ايندلا ءامسلا نم : نماثلاو . امال نوثلا

 دوي نسحلا لاق . ةداتقو ةمركع لوق وهو ( نبط نم ةراجح) ىلاعت هلوقل

 . ةيصوصخم لابج ىهو « ةراجحلا عضوم ليجس : رشاعلاو « نامزلا رورمب 1 هنأ الإ . نيطلا

 (درب نم اهيف لابج نم) ىلاعت هلوق هنمو
 : تافصب ةراجحلا كلت فصو ىلاعت هنأ لعاو

 . هركذ قبس دقو ؛ ليجس نم اهنوك (ىلوألا ةفصلاف ل



 م ةيآلا «ابلفاس اهيلاع انلعج انرمأ ءاج املف» ىلاعت هلوق

 5 نيا حاس موسعا لع هرج هاسا اسرع |ااسأ دوس تود اسلا 08 هس هه حس

 06 3 2 2 0 ل ا هع: 2

 ا ند قامو كر هودصم وصيم «معق دعت ناملاظلا كع كاان و, كلر دلغادم 6/85 د وّضصُن

 . مهءاصأ ام اهبيصم هنإ : اولاق مهنأ ىلاعت هللا نيب مث . ًاعطقنم.ءانثتسالا ريصي عفرلاب ةءارقلا عمو

 اولاق امل مهنأ ىور (حبصلا مهدعومنإ) اولاق مث . مهاصأ ىذلا باذعلا كلذ اهبيصم هنأ دارملاو

 حبصلا سيلأ) اولاقف ةعاسلا لب كلذ نم لجأ ديرأ لاق (حبصلا مدعوم نإ) مالسلا هيلع طولل

 . ليللا ىف هلهأب جرخ مالكلا اذه عمس امل مالسلا هيلع اطول نإ نورسفملا لاق (بيرقب

 ةموسم دوضنم ليي نم ةراجح اهلع انرطمأو اهلفاس اهيلاع انلعج انرمأ ءاجاسلف ل ىلاعت هلوق

 اك ديعبب نيمااظلا نم ىهامو كبردنع

 : لئاسم ةيآلا ىف

 لديو ىهنلادض وهام مالا اذهنم دارملا نأ : لوآلا : ناهجو رمألا ىف «ىلو ألا ةلأسملاإ)

 نأ : ىلثلا ..كارتشالل ًاعفد هريغ ىف زاجم ىنعلا اذه ىف ةققح مالا ظفل نأ لوآإلا : هوحرو هلع

 اذهو (اهلفاسابملاع انلعج انرمأ ءاجاملف) لاقىلاعت هنأل كلذو ؛ باذعلا ىلع انهه هلمح نكميالرمألا

 ريغ طرشلاو « ءازج باذعلاو طرش مالا اذه نأ ىلع ةيآلا هذه تلدف ء باذعلا وه لعجلا

 . ىهنلا دضوه ىذلا رمآلا وه هنإ لاق كلذب لاق .رم لكو « باذعلا ريغ رمآلا اذهف . ءازجلا

 نيرومأم اوناك مهنأ ىلع اذه لدف (طول موقولا انلسرأ انإ) ةبآلا هذه لبق : لاق ىلاعت هنأ : ثلاثلاو

 . مهللإ باذعلا اذه لاصياب و طول موق ىلا باهذلاب ىلاعت هللا دنع نم

 تقو ىف نئادملا كلت اوبر خ نأب ةكيتالملا نم ًاعمجا رمآ لاحت هنإ : لوقف انشا تفرع اذإ

 ىلا ةراشإ (انرمأ ءاج املف) هلوق ناكف « لمعلا كلذ ىلع اومدقأ تقولا كلذ ءاج املف : نيعم

 . فيلكتلا كلذ

 نال  اهلفاس اهبلاع أولعج انرمأ ءاج الف : لاقي نأ بجول ؛ كلذك رمألا ناك ول : لبق ناف

 . وعملا كلذ نع ردص لعفلا

 مبنم عقو ىذلا نأ اضيأو . اندنع ىلاعت هللا لعف دبعلا لعف نآل « انبهذمىلع مزليال اذه : انلق

 هتفاضإ نسحت اك لعفلا نأل ؛« لجو زع هلا ىلا هتفاضإ دعبي ملف , هتردقب و ىلاعت هللا ا عقو امنإ

 , بيسلا ىلا هتفاضإ اًضنأ نسح ده ؛ رئاملا لا



 ةيالا « مهءاص أام اهبيصمابن] كلت ًأرماالا» الدلو 6

 نمو (هدبعب 5 ذلا نا ىلاعت وهناحبسدلوق هتجفل فلالا عطقب ارق نف نيتغللاب ءاخ

 0 ا لا راسا ا ىرس : لاقي .ليللا ف ريسلاىرسلاو (رسياذإ ليللاو) هلوق هتجف لصو

 لوزن اوقبستل اليل اوجرخاديرب . ةعطقلا ل هموهو هضعب ليللا نم عطقلاو ؛ ليللاب هب ريساذا نالفب

 نع قتريخأ : امهنع هللاىضر سابع نب هللادبعل قرزالانب عفان لاق . حبصلا هدعوم ىذلا باذعلا

 نورخآ لاقو « ليللانم ةفئاط دعب : ةداتق لاقو ؛رحس ليللارخآ وه لاق (ليللانم عطقب) هللا لوق

 . نيفصنب عطق تقولا كلذ ىف هناف ليللا فصن وه

 ىلا ناسنالا رظن تافتلالاو تافتلالا نع هعم نم ىهن (دحأ نم تفتليالو إل لاق مث

 5 مهو اردأ كب الملاف « -افذضأو ةشفأو لا ودأ هدللا ىف م ناكل ها رك نأ هاا“: هءارو ام

 كلت نع بلقلا قلعت عطق هنم دارملا ناكو . ةنببلا اهيلا اوتفتلي الو ءايشاألا كلت اوكرتيو اوجرخي

 اذه ىلعو ؛ انفرصتلىأ (انتفلتل انتئجأ اولاق) ىلاعت هلوقك . اضيأ فارصنالا هنم دارب دقو ءايشألا

 . فلختلا نع ىبنلا (دحأ مكنم تفتليالو) هلوق نم دارملاق ريدقتلا

 ! تعلاب 1 عفرلاب (كتأرما الا) ورمع وبأو ريثك نبا أرق ( كتأرما الإ ١ لاق مأ

 الإ كلشأب داق ىدما لع ]هازل نم ةاننتسم اهاعج دقق راتخالا وهو كن نم ::ىدخلاولا لاَ

 لقع ان (كلاإ ءا لإ كلمأل ) .افزا هنا لع هءارزق قال هءارقلا هذه هحصب ديغي ىذلاو كتارما

 0 مكنم تفتليالو) ريدقتلاف اوعفر نيذلا امأو ٠ عضوملا اذه نم (دحأ مكنم تفتليالو) هلوق

 (كتأرما الإ

 تأ مكنم مقال لاق اذإ لئاقلا نآل تافتلالاب ترمأ اهنأ بجوت ةءارقلا هذهف : لبق ناف

 1 . مايقلاب ديزا ارمأ كلذ ناكديز الإ

 مكنم تفتلي ال , ىنعم لعمطقنملا ءانثتسالا انهه (الإ) ىنعم : لاقق هنع ىرابنالا ركب وبأ باجأو
 ةيصعم اهتافتلا ناك ًاعطقنم ءانثتسالا اذه ناكاذإو , مهءاصأ ام اهيصيف تفتلت كتتأرما نك ؛ دحأ

 تعمس ابلف ةيرقلا نم جرخ نيح طول عم تناكابنإأ لاق هنأ ةداتق نع ىور امب انركذام دك أتيو

 ' ايككلشاو ما اضأت هاموقا تلاقو تتفتلا باذعلا اذه

 ريدقتلا اذه ىلع نكلهلهأ عم اهجورخنم عنمت بصنلاب ةءارقلا نآل ؛ىوقأعفرلاب ةءارقلا نأ ٍلعاو
 , نيكلاهلا عم ةكلاهاهناف ةأرملا هذه كرتي وهلهأب جرخنأب طول رمأ هن اك لهآألا نم نوكي ءانثتسالا

 الصتم ءانثتسالا قب, بصنلاب ةءارقلاعم نال كلذو ءرخآ هجو نم ىوقأاهءاف بصنلاب ةءارقلا امأو



 ع ةيآلا «كبر لسر انإ طولاي اولاق» ىلاعت هلوق

 ليلا نم عطقب ٌكلهأب رس
 2-2 ما 011 تحا "وصب
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 6 اهيدن ”5 مصب 5 ع

 0-0 هام هه ع سمس سعه او هس 2 6 6

 عابصلا مدعوم نإ مهعاصأ ام صم هن 2 0 1 َْ و
 2ع هدو

 نمأيل نصحب نصحتلا ىلع ردقي هنكل مفدلا ىلع ةردق هل نوكيال نأ وه (ديدش نكر ىلإ ىرآ 0

 لوصجح ىنمم بداآلا ءوبس للغ عواد مولا ةهافس هاش انلاهنأ ؛ فللاثلا . ةطساربا رهرش

 ماصتعالاوهو ديدش نكر ىلإ ىوآ نأ ىلوألا لب : لاقو هسفن ىلع كردتسا مث , عفدلا ىلع ةيوق ةوق

 قلعتالو هلبق امع لصفنم مالك (ديدش نكر ىلا ىوأ وأ) هلوقف ريدقتلا اذه ىلعو « ىلاعت هللا ةيانعب

 ىخأ هللا محر» مالسلا هيلع ىنلا لاق كلذل و « مسالا ىلع لعفلا فطع مزليال قيرطلا اذهبو ؛ هب هل

 «ديدش نكر ىلإ ىوأي ناكاطول
 ليللا نم مطقب كلعأب ساق كلبلا | راف ناكل نر نإ طولاي اولاق ا ىلاعت هلوق

 ( بيرقب حبصلا سيلأ 2 مهدعوم نإ مهباصأ ام اهبيصم هنا كتأرما الإ دحأ مكنم تفتليالو

 نكر ىلإ ىوآ وأ ةوق ,كب ىل نأ ول) لاق هنأ مالسلا هيلع طول نع ًاربخم ىلاعت هلوق نأ ملعا

 ةحيضفلا بجويام ىلع شابوألا كئلوأ مادقإ ببسب نزحلاو قلقلا ةياغىف ناك هنأ ىلعلدي (ديدش
 لسر مهنأ : اهدحأ : تاراشبلا نم عاونأب هورشب ةلاحلا كلت ةكئالملا تأر الف« هفانضأ ست

 ىلاعت هنأ : اهعبارو . مهكلهم ىلاعت هنأ : اهثلاثو . هب اومهام ىلإ نولصيال رافكللا نأ : اهناثو . هللا

 هل لصخ ىلاعت هللا وه كرصان نأو ديدش كنكر نإ : اهسماخو . ٌباذعلا كلذ نم هلهأ عم هيجني

 بابلا حتفاف كيلإ اولصي نأ كموق نإ هل لاق مالسلا هيلع ليربج نأ ىورو ؛« تاراشلا هذه

 نوفرعيال اوراصف مامعأت مهيعأ سمطف مههوجو هحانجي مالسلا هيلع ليربج برضف اولخدف

 (مهنيعأ انسمطف هفيض #رع هودوار دقلو) ىلاعت هلوق كلذو . ممتوب ىلإ نودتم الو قيرطلا

 (كلهأب رسأف) لاق م ٠ كلذنيبو مهيب لوح اناف هوركمو ءوسب ىئأ (كنلإ اًولَصَي نل) هلوقاتت

 لييللاب تيرس لاقي ؛ ناتغل امهو فلآلا عطقب نوقابلاو ةلوصوم (رساف) ريثك نباو عفان أرق
 : ناسصدعنأ وك ررعنأو

 ىرست نكت ملو كيلإ ترسأ



 ةيآالا «قح نم كتان ىف انلام تملع دقل اولاق» ىلاعت هلوق 4

 هلوق ىف . لافطاللا ماقم لفطلا ماق اي . فايضالا ماقم مهاق انهه فيضلا 4«ةثلاثلا ةلاسملا إل

 : لاقي 5 هعمج نع ىنغتسيف ًاردصم فيضلا نوكي نأ زوحجيو (اوربظي مل نيذلا لفطلا وأ) ىلاعت

 ىأ دشلم ىنعم (ديشر) : لوالا :,نالوق هيفو .(ذيشر لجر مكنم سيلأ) لاق مث . موص لاجر

 مكيف للا: يملا 20102 2 دين نزلا وا فايجأ نعا شاياواإلا ءالّوه درو ىلا لوقت

 « حيبقلا لمعلا اذه نع عنمي ىتح داشرلاو دادسلاب هدعسأو . حالصلا ىلإ ىلاعت هللا هدشرأ لجر

 . 0 لولا

 كتانب ىف الام : لوألا : هوجو هيفو «قح نم كتانب ىف انلام تملع دقل اولاق ) ىلاعت لاق 2

 ببسلا اذهلف ء قح عون هيف هل لصح هنزاكف شالا حاتحا نم نأ ريدقتلاو : ةوهش الو ةجاح نم

 نسل نهنإ هانعم : لوقنف هرهاظ ىلع ظفللا ىرحن نأ : ىناثلا . ةجاحلا ىنن نع ةيانك قا ىن لعج

 هديرن ىذلا لمعلا ماقم نهمايق فيكف نيلا انعبط أضيأ ليمبالو . ةتبلا نيف انل قحالو جاو زأب انل

 طرششب نبحاكن ىلا انتوعد كنال (قح نم كتانب ىف انلام) ثلاثلا . ثيبخلا لمعلا ىلا ةراشأ وهو

 دنع هنأ طوا نع كج ىلإعت هنا ث . ىح نهف انل نوكي الف كلذ ىلإ كبحب ال نحنو تامتالا

 نال م كيرا( فر لا ىزاروأ ةوق مب ىل نأ ول) لاق مالكلا اذه عامس

 مكعفد ف تغلابل 1 مكتعتل : ريدقتلاو هيلعمالكلا ةلالدل فوذح«ول»باوج «ىلوألا ةلأسملا)

 ىدح-اولا لاق(رانلاٍلعاوفوقو ذاىرتولو) هلوقو (لابجلا هبت ريس انأرق نأولو) ىلاعتهلوق هريظنو

 . عفدلاو عنملا نم ةريثك عاونأ ىلإ بهذي مثولا نآل انهه باوجلا فذحو

 ةوقلاب ةوقاابجومةيمستو مكيلع هب ى وقت أامىل نأول ىأ (ةوق بى نأول) ((ةيناثلا ةلأسملا)

 لاقو « حالسلا دارملاو (ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مل اودعأو) ىلاعت هللا لاق زئاج

 عينملا نيصحلا عضوملا هنم دارملا (ديدش نكر ىلإ ىوآ وأ) هلوقو ٠ مهعفد ىلع ةردقلا نورخآ

 « لبجلا نم ديدشلا نك رلاب هل اببشت

 ؟ مسالا ىلع لعفلا فطع ىف انهه هجولا ام : لبق ناف

 مكب ىل نأول لبق هناك نأ, رامضاب بصنلاب (ىؤأ وأ) ءىرق : فافكلا بحاص لاق :انلق
 سمسا م

 : ابوأ وأ ةو

 نيذه نم دحاو لك لمح نم دبال (ديدش نكر ىلا ىوآ وأ ةوق مكب ىل نأ ول) هلوق نأ ملعاو

 هسفنب هنوك (ةوق كب ىل نأ ول) هلوقب دارملا : لوآألا : هوجو هيفو « ةلقتسم ةدئاف ىلع نيمالكلا

 هلو دارأاو 2 مهبدأتو م ىلع هريغ ةنواعمب امإ و ةسفن امأ ك1 هل 1 : ةدإأ لع ًارداق



 1 ةيآلا ل روطأ نه ىتانب ءالؤه موقاي لاقد ىلاعت هلوق سلا ١

 ناك هنأ ةياورلا تح هنأ : ثلاثلا . لكلل ةيافك نينفف هتمأ ءاسن امأ . ميظعلا عمجلل ىفكت ال هبلص

 عما لقأ نأ تبث امل زوحب ال نيتنبلا ىلع تانبلا ظفا قالطإو ؛ اروعزو ء انئز : امهو  ناتنب هل

 ناوسنلاب انزلا ىلا موقلا اعدام مالسلا هيلع هنأ لع اوقفتا دقف لوألا لوقلاب نولئاقلا امأف « ةثالث

 نأ طرشب نهب جوزتلا ىلا مهاعد هنأ : امهدحأ : نالوق هيفو ؛ نهب جوزتلا ىلا ماعد هنأ دارملا لب

 لوأىف ناكاذكهو ؛ هتعيرش ىف رفاكلانم ةنمؤملا يوزت زوحب ناكهنأ : ىناثلاو . نامبالا اومدقي

 نم هتنباجوزو اكرشم ناكو عيبرلانن صاعلا فأن م بنيز هتنباجوز مالسلا هيلع هنأ ليلدب مالسالا

 اوحكنت الو) هلوقنو (نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو) هلوقب كلذ خس مْ . بحل وأن ةبتع

 ريدقتلا اذه لعو « ناتنب هل ناك : نوزثك آلا لاتف(اضيأ اوفلتخاو (اونماتي ىف كارلا

 نك نمنإ : ليقو (اكبولق تغص دقف) ةوخا هل ناك ناف هلوق ىف اك « عما ظفلب نيتنثالاركذ

 : نيدلثا نم راك

 : نان دس ف «مكل رهطأ نه راك ضنا

 مولعمو ًارهاط هنوبلطي ىذلا لمعلا نوك ىضتقي (ركل رهطأ نه) هلوقرهاظ «ىلوآلا ةلأسملا)

 ريبك هنأ دارملاو . ربك أ هللا : انلوق ىرجم راج اذه لب « لجرلا حاكن ىف ةراهطال هنالو دساف هنأ

 لعاوادحأ لعا : نايفس وبأ لاقاملو اهيف ريخالو (موقزلا ةرجيتمأ الزن ريخ كلذأ) ىلاعت هلوقلو
 منصلا نيبو هللا نيب ةبراقم الو «لجأو ىلعأ هللا» ىننلا لاق لبه

 نه) اورق مهنأ ريع نب ىيعو نسحلاو ناورم نب كلملا دبع نع ىور 4 ةيناثلا ةلأسملا))
 نييوحنلا رثك أ نأ الا (ًاخيش لعب اذهو) ىلاعت هلوق ىف انركذ < لاحلا لع“ بضنلاب (مكل رهطأ

 (ًاخيش ىلعب اذهو) هلوق ريظن اذه ناك ( رهطأ نه ىتانب ءالؤه) ”ىرق ول اولاق أطخ هنأ ىلع اوقفتا

 اوقتاف)لاقمُ . هيف اولوطو الاح رهطأ لعج نم عنمي كلذو نيبلا ف تعقو دق «نه» ةملك نأ الإ

 : لئاسم هيفو (ىيض ىف نوزختالو هللا
 اهفذحي نوقابلاو . لصأألا ىلع ءايلا تابئاب نوزختالو عفانو ورمع وبأ أرق (ىلو ألا ةلأسملا)

 . هيلع رسكلا ةلالدو فيفختلل

 قوحضقتال : امهنعهللاىضرسابعناالاق :لوألا : ناهجو(ىوزختال) ظفل ىف ( ةيناثلاةلأسملا))

 قيض ىف ىنوزختال : ىناثلاو . ةحيضفلا هتقحل هوركملاب هفايضأ ىلع اومجم اذإ مهنأ ديري  ىفايضأ ىف
 : لاقي فيضلاىلإ لصوي حيبق لعف لك نم ةلاجخلا همزاي فيضلا فيضم نال , مهيف ىولجختال ىأ
 . ايحتسا اذإ لجرلا ىزخ

 هز كرغالا وو



 ةيآلا «كلل رهطأ نه ىنآن ءالؤه موقاي لاقد ل 0

 2 86 ر م ]#

 ردنا كا وح نم كنا ىف 16 تع هعمل كل اولا «د ديشر

 «ل.» ديدش نكد ىوآ وأ 7 3 ىلنأ كَل 62/542 دير 1

 سلع ذهل اولاق را مكنم سيلأ ىف نادر كارلا اوةتاف 5ل رهطأ نه ىتانب ءالؤه

 «ديدش نكر ىلإ ىوآ وأ ةوق ب ىل نأ ول لاق ديرتام ملعتل كنإ و قح نم كنتانب ىف انل ام

 : لئاسم هيفو

 ءوسلا زوجي هتأرما تضم مالسلا هيلع طول راد ةكتالملا تلخد امل هنأ (ىلوألا ةلأسملا)

 هءاخ) مهنم ةحئار بيطأالو ًابايث فظنأالو ًاهوجو نسحأتيأرام موق انراد لخد هموقل تلاقف

 هلوقب ثيبخلا لمعلا بلطل ناك امبر مبعارسأ نأ ىلاعت نيبو « نوعرسي ىأ (هيلا وعر, هموق

 ىذلا تيبلا اولخدي نأ اودارأو طول راد اولخد موقلا نأ لقن (تائيسلا نوامعي اوناك لبق نمو)

 ى هحتف اوقيطي ملف ٠ بابلا ىلع هدي مالسلا هيلع ليربج عضوف . مالسلا هيلع ليربج هيف ناك
 لهالو . ةنتفلاتربظأو ةرحسلا انيلع تلخدأدق طولاب : اولاقف ء اومعف هديب مهنيعأحسف ءهورسك

 : نالوق (نوعريي) ىف ةغللا

 هل فرعبالو لوعفملا ظفل ىلع هيف لعافلا ةغيص تءاجام باب نم اذه نأ «لوالا لوقلا)

 . وهزلا نم ورمع ىهزو ؛ ديز دعرأو ٠ رمالا ىف نالف علوأ : وح لعاف

 اهولعاف فذح لامفالا هذهو « لوعفملا ظفل ىلع لعافلا دورو زوال هنأ (ىاثلا لوقلاوإل

 عرهأ وايهاز هلام هلعج هانعم ورمعىهزو هبضغ ةدعرأ |ج ادع رأوةعط هل راك عاوأ ل يوأت

 . ةدعرلا عم عارسالا وه عارهالا : مبضعب لاف أضيأ اوفلتخاو ٠ هصرحوأ هفوخ هعرهأ هانعم

 .ديدشلا ودعلاوه» : نورخأ لاقو

 هتانب دارملا . ةداتق لاق : نالوق هيفف ( مل ربطأ نه ىتانب ءالؤه موقاي لاق ىلاعت هلوق امأ

 دل ةلاحإ نفو كان يتقن ف نمل تا وابن دارملا : رج نب ديعسو دهاجم لاقزو . هبلصل

 ناكف ره اين ناك هنآلل ء ببس ىتدأ ةفاضالا نس> ىف ىتكي : وحنلا ل هأ لاق . ةوعدل|لوبقو ةعباتملاب

 هلك لدار رات وش ىدنع كووذلا انهن مل بأ وهو (مهتاهمأ هجاوزأو) ىلاعت لاق . مهل بالاك

 لهأب قيليال دعبتمرمأ راجفلاو شابوألا ىلع هتانب ضرعىلع ناسنالا مادقإ نأ : لوألا : هوجو
 نم ىناوللا هتانبف (؟لربطأ نه ىنانب ءال ؤه) لاق هنأ وهو : ىتاثلا ؟ ءايبنألا رباكأب فيكنف ؛ ةءورملا



 ما ةيالاوقلا نوعرم هموق هءاج ود>ىلاعت هلوق

 ماو ل عا هلل ه]#ذ

 موُقأي لاق تائيسلا َنولَمي اوناك لبق نمو ده لإ نوعرم !ةهوق تاو

22 

 لركن سيلا نيس ىف نوال هلل اوه مل رهطأ نه ناس له

 لي لف مكحلا اذه ىلع صنلا ةلالد هجو حال ذب مهلا 5 57 لاصياب 7 0 ا دق

 ظفللا اذه ىف نكي ملو (كبر رمأ ءاج دق هنإ) اوركذ املو « ةلداجملا كرب هورمأ كلذلف هعفد ىلا

 فدع ىأ' دودرمريغ باذع ميتآ مهنإ ىلاعت هللا نيب مرجال ءاج اذامب رمآلا اذه نأ ىلع ةلالد

 . هدرو هعفد ىلا ليبسال

 اورشبنيذلا لسرلامهلسرلا ءالؤهو(اعرذمبب قاضو مه.ءىم ًاطولانلس رتءاج امو إللاق مث

 نيتي رقلا نيب وطول ىلإ مهاربإ دنعنماوقلطنا : امهنعهللا ضر سابعنبالاق . مالسلامهلعدلولاب هاربا

 طول فرعي ملونسحلا ةياغ ىف اوناكو مدآ ىبب نم درم بابش ةروصملع هيلع اول دو خسارف عبرأ
 هموقثبخ مهبلع فافخ سنالانم مهنأ نظ هنأ . لوألا : هجوأ ةتس هيف اوركذو هللا ةكئالم مهنأ

 ىلع ًارداق ناك اهو مهيلع هقفني ام دحب ناكام هنآل مهتم هءاس : ىناثلا . مهتمواقم نع اوزجعي نأو

 هءاس : عيارلا : هراد فيضلالاخدا نم هوعنم هموق نال كلذ هءاس : ثلاثااو . مهتفاض قح مايقلا

 حصالاوه لوآلا هجولاو ؛ هموقكالهال اًواج امنإ مهنأو ةكئالم مهنأ رذحلاب فرع هنأل . مهئحجم

 : اهريسفت نم دبال ةثالث ظافلأ ةيآلا ىف قبو (هيلا نوعرمم هموق ءاجو) ىلاعت هلوق ةلالدل

 هتؤس لاقيزواجم مزاللعف ءوسي ءاسو مهئيجم ءاس هانعمو (مهب ءىس)هلوق «لوآلا ظفللاإ>

 تلقنو تنكس واولا نأالا مهب ءىوس هلصأ : جاجزلا لاق . رسف هتررسو لغشف هتلغش لثم ءىف

 . نيسلا ىلا اهترسك
 لصالاو ةقاطلاعضوم عضوي عرذلا : ىرهزالالاق (اعرذمهب قاضو) هلوق (قاثلا ظفللاو ل

 هعرذ قاض هتقاطنم رثك أ هيلع لمح اذاف : هتوطخ ةعس ردق لع اعرذ هريس ىف هيدبب عرذي ريعبلا هيف

 عرذ هب ىلام : لاقيف . ةقاطلاو عسولا ردق نع ةرابععرذلا قيض لعجل « هقنع دمو فعضف كلذ نع

 نولوقيف عرذلا عضوم ىف عارذلا نولعحجب مهنأ هانلقام ةعج ىلع ليلدلاو ؛ ةقاط هب ىلام ىأ عارذالو
 . اعارذرمألاب تقض

 هنأل بيصع ديدشلل ليق امتإو ءديدش موي ىأ (بيصع موب اذه) هلوق (ثلاثلا ظفللاو إل

 . رشلاب ناسنالا بصعي
 موق اي لاق تائيسلا نولمعي اوناك لبق _رمهو هيلإ نوعره هموق ءاجو ل ىلاعت هلوق



 ةيآلا «كبر ىمأ ءاج دق هنإ اذه نك ضرع :أ مهارإ !ايد ,ىلاعتهلوف 6

 مى 4-2 نإ

 ٌباَدع مهتآ م 02 0 | اذه ْنَع ضرعأ م فار 1!

 سس س < ها مه رثاةهر 02

 لاق اعز مهب قاضو مهب ءىم اذ را فيا انك دودرم ريغ
 م1 اس ميت تاس لس

. 

 «317/» سصع موي اذه

 لب روفلا بجويال رمآلا قلطمو .باذعلا لاصياب درو هللا رمأ نإ لوي ناك ميهاربا نأ يسن

 تلصح دقو ءنوفلال .ةي رمأللا قالظمنإ نولوةب اوناكةكئالملاو « ىرخأ ةدم اوريصافىخا 21لبقي

 ةلداجلا تلصخ ةمواعملا هوجولاب هبهذم ررقي مهنم دحاو لك ذخأ مث ؛ روفلا ىلع ةلاد نئارق كانه

 "يملا ره يدع هجولا ادهز ١ تيسلا ادم

 كلذ نأكو رمآألا كلذ ظفل نع لأس مالسلا هيلع مهاربإ لعل باوجلا ىف «ثلاثلا هجولاإل

 ةلداجلا تلصخلال مأ موقلا كلذ ىف لصح له طرشلا كلذ نأ ىف اوفلتخاف طرشب اطورشم رمآلا

 بجوبال كلذو ,. صوصنلاب كسلا دنع اضعب مهضعب لداحب اننامز ىف ءاملعلا ىرن ةلمجاب و « هببسإ

 . انهه اذكف اهنم دحاو ىف حدقلا

 ميلخلا امأ « يهاربال ىلاعتهللانم ميظعحدم اذهو (بينمءاوأ ميلحل ميهاربإ نإ ىلاعت لاق مث

 هريغ نم بحب هناف هلاح اذه نمو وفعيو رخؤيف هيف ىنأت, لب « هريغ ةأفاكم لجعتيال ىذلا وهف
 ىلإ مض مث : باقعلا ريخأتو ملحلاب قاعتم ىمأ ىف ناكهلادج نأ ىلع ةلالدلاك اذهو . ةقيرطلا هذه

 دهاش اذإ هوأتي هناف هريغ ىف لحلا لمعتسي نم نآل (بينم هاوأ) هلوق وهو ملخلاب قلعت هلام كلذ

 كلذ ببسب هنزح مظع طول موق كالهإ لجل ةكئالملا ءىج ىأر الف ريغلا ىلإ دئادشلا لوصو

 ا لل ا نول كيم كأن اضن ةفصورو ؛ ةفيصلا هاذي لاعتاشأ هفصاو كلّذلف هيلع ءاوأت دحأو

 وأ مهنع باذعلا كلذ ةلازإ يف هللا ىلإ عجريو بوتيو بيني ةناف ريغلا ىلع ةميظعلا ةقفشلا هذه هيف

 ىلوأ ناك اهيف هسفن عوقوب ىضريال نأف . دئادشلا ىف هريغ عوقوب ىضريال ناك نم نإ : لاقي

 هناش اذه نميف بجوف ةيانآلاو ةبوتلاب الإ هللا باذع ىف عوقولا نع سفنلا نوص ىلإ قيرطالو
 : انينم تارك

 دودرم ريغ باذع مت مهإو كابر رمأ ءاج دق هزإ اذه نع ضرعأ أ ميهاربإاب زا ١ لاك هارت

 (بيصع موي اذه لاقو اعرذ مهب قاضو مهم ءىس اطول انفو ت0

 هناآل ةلداجملا هذه كرتا : هل اولاق ةكنالاا نأ : هانءم (اذه نع ضرعأ ميهاربااي) هلوق نأ معا



 ١ ةيآلا بينم هاوأ ميلحل مهاربإ نإو ىلاعت هلوق

 ببسي روزسلا لّصح وف ولا لاَ ان هنأ : ىملاو 1 2 ةفيخلا ا رغد

 فذح هنأ الإ (ذخأ) هلوق وه امل باوجو طول موقف انلداجب ذخأ : دإولال وصحي ىرشبلا .ىجب

 . انلداج عورلا مب هاربأ نع بهذ امل : هريدقت ليقو هيلع مالكا ةلالدل ظفللا ىف

 . انلسر لداخت ىأ (انلداجب) هلوق نأ ملعاو

 نم ىلاعت هللا ىلع ةءارجلاو « هللا ىلع ةءارج ىهف ىلاعت هللا عم تناكنإ ةلداجما هذه : لبق ناف

 انما تك هلأ ىلع لدي كلذو مكحلا كلذ ةلازإ ةلداجلا هذه نم دوصقملا نآلو ء بونذلا مظعأ

 هذهنم دوصقملا نآل ؛ ةبيجعاضي أ ىهف ةكئالملاعم ةلداجلا هذه تناكنإو .رفك هنأو ىلاعتهللا ءاضقب

 اذه ىف نولداحب مهسفنأ ءاقلت نم مهنأ مهف دعا نكد : طول موق كالهإ اوكرتي نأ ةلداجلا

 بلطي ناك هنأ ىضتقت ةلداجلا هذهف اًواج هللا أب مهنأ مهف دقتعا ناو . مب نظ ءوس اذهف كالهالا

 .ةنكنم اذهو كاك هللا ىمأ ةفلاخم مهنم

 : نيهجو نم : باوجلاو

 ميهاربا نا) لاقف ةيآلا هذه بيقع هحدم ىلاعت هنأ لاخالا باوشا رهو « لوألا هجولا)

 . ميظعلا حدملا ىلع لديام هبيقع ركذ امل بونذلا نم لدجلا اذه ناكولو (بينم هاوأ ميلحل

 ا ميهاربا ىعس ةلداجلا هذه نم دارملا نأ ليصفتلا باوجلا وهو (ىناثلا هجولاوإل

 : هوجو نم هريرقتو مهنع باذعلا '
 ناكول متيأرأ : ميهاربا لاقف (ةيرقلا هذهلهأ اوكلهم انإ) اولاق ةكئالملا نأ (لوآلا هجولا)

 0 اولاق 030( ::لاق :ال :ولاق ندب رآف ؛!لاق .ال ءاولاق ؟انوكل | نيم مالح نر

 : لاق كلذ دنعف .ال : اولاق ؟ امنوكلبتأ ]سم لجرابمف ناكنا متيأرأ : لاق .ال : اولاق ةرشعلا غلب ص

 ىرشبلاب هاربا انلسرتءاج املو) لاقف ت وبكنعلا ةروس ىف اذه ىلاعت هللاركذ دقو اطول اهفذإ

 هنيجننل اهيفنمب ملعأ نحن اولاق اطول اهيفذا لاق نيملاظ اوناكاهلهأ ناةيرقلا هذه لهأ اوكلهمانا اولاق

 . نيرباغلا نم تناك هتأرماالإ هلهأو

 انا نزحت الو فخت ال اولاقو اعرذ مهب قاضو مهب ءىس اطول انلسر تءاج نأ املو إل لاق مث

 طول موق ىف تناك امن ٠ مالسلا هيلع مهاربإ ةلداحي نأ اذه نابف 4«( كتأرما لإ كلهأو كوجنم

 . مهنيب ايف طول ماقم ببسي

 ريخاتس هللا هير مهقحلت نأ ىلإ ليمي ناك مالسلا هيلع هنإ لاقي نأ لمتح «ىناثلا هجولاإ

 تالداجلاكلت تعقو امبرو ؛ ىصاعملانع ةبوتلاونامبالا ىلع اومدقأ امبر مهنأ ءاجر مهنعباذعلا



 ةيآلا ١ «يرشلإ تاي راما نع مذيل لات هرق 0

 سهرتو ثم 3 هَ

 0 مههاربإ 0

 قاع 22 مى

 «17ه2 بيم هاوأ 2 ميهار نإ «21/52 طوأ

 اغلا قاوجأ لإ اراه تر هنأ كشالف أَ هد كلام 1 ىلاعت هللا نأ قداص رب

 ” كلذ لع لاعت هللا ةردق كتتسا هنأ لجالال

 ىدحاولا لاق ؛ لالا ىلع بوصنم ًاخيش نأ ملعاف (ًاخيش ىلعب اذهو) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا

 (اخيشىلعب اذهو) هلوق ناكف ؛ ةراشالل اذه ةملك ناذ هضماغو و>حنلا فئاطل نم اذهو : هللا همحر

 هكر دلال هدكيدم كفن عتادوو طفلا: اخش نازك لاح ىلعب ىلإ ريشأ لاقي نأ ماقم مق

 . ةخوخبشلا ىهو

 ىلعب اذه ىأ . فوذحم ادتبم ربخ هنأ ىلع (خيش ىلعب اذهو) مهضعب أرق 4(ةعبارلا ةلأسملاإ)

 ةكئالملانأ ىلاعت ىكح مث « نيربخ ًاعم نانوكي وأ ربخ خبشو ادتبملا نم لدب ىلعب وأ « خيش وهو

 مكيلع هتاكربو هللا ةمحر) اولاق مث « اهبحعت نم اوبجعت مهنأ : ىعملاو (هّللا مأ نم نيبجعتأ) اولاق

 مكيلع هللا ةمحر نإ : هريدقتو بجعتلا كلذ ليزبام ركذ مالكلا اذه نم دوصقملاو (تيبلا لهأ

 ةميظعلا تاريخلل قيفوتلاو ةرهاقلا تازجعملاو ةوبنااىهو « ةبقاعتم ةيلاوتم ميدل هتاكربو ةرثاكتم

 قراوخ راهظإ ىفو ةعيفرلا ةيلاعلا تاماركلا هذه كصيصخت ىف تاداعلا قرخ هللا نأ تيأر اذاف

 / فلا كل ىلب تنكف'« تارجعملا و'تانللا تادحإ ر تاداعلا

 اودك أ مث ء صاصتخالا لعوأ ءاذنلا لع ٍبِضن وهف مهل حدم هناف « تيبلا لهأ هلوق امأو

 وهو ءدجاملا ديجملو : هلاعفأ دمحت ىذلا وهو دومحملا وه ديملاو (ديجب ديمح هنإ) ) مكوقب كلذ
 عاونأ نمو « هبولطمو هدام ىلا عيطملا ديعلا لاصيا لاحفأألا دماحم نمو : مركلاو 0

 لكلا ىلع رداق ىلاعت هنأ مولعملا نم ناك اذاف : هبولطم نع بلاطلا عنمال نأ مركلاو

 ةراته 55 نم درمقللا نإ تدق نماللا رس قب كحبتا 0 : 00

 تيا هلارأ تاكل

 مهاربا نإ طول موق ىف انلداحب ىرشبلا هتءاجو عورلا مهاربا نع بهذ الف إل ىلاعت هلوق

 يبينم هآوأ ملح

 فوخلا وه عورلا نأ معاو « مالسلا هيلع طول ةصق ىهو ةسماخلا ةصقلا وه اذه نأ معا



 4 ل عر أودلأأ ئابأ وان ح تلاقو ىلاعت هلوق 1

 ا م 2

 «ا/8» بم يحج ىلا" اذه نإ 6 ىلع 1 0 او لاَ
 تت ها

 6:١ 2 : تلا

 مى 0 هنو صرع اضارخا 2122

 ديخح لإ 0 لها يلع هتاكربو * هللا تهحَر هللا رمأ نم َنيَِجعتأ اولا
 #آ "ب

 «177» د

_- 

 دعي 1 دعب ءانم 0 للا 17 00 77 نالوق ار ظفا 5 هم ةيناثلا ةلأسملا)

 لبق هنأ ىعششلا نع ؛ دلولا دلو ءارولا نأ : ىتاثلاو . رهاظلا هجولا وه انقر تاوقتلا شا

 لعفللا وافيا يدش قد هيدا اذهو « هدلو دلو ناكو ؛ ءارولا نم معن لاقف : كنبا اذه هل

 فتعود هاك

 نيبجعتأ اولاق بيجي ءىثل اذه نإ ًاخيش ىلعباذهو زوحي انأو دلأأ ىتليواي تلاقرإ ىلاعت هلوق
 (ديجب ديمح هنإ تيبلالهأ مكيلع هتاكربو هللا ةمحر هللا ىمأ نم

 ش : ]ثا ةيآلا َْق

 هلىزخ ىأ نالفل ىو : لاقيو « ىزخلا وهو ىو ليولا لصأ ءارفلا لاق (لوآلا ةلأسملا)

 . هيف عقو نمل ليوو ؛ كالحلا ىلع فرشأ نمل رجز حيو : هيوبيس لاقو ؛ كل ىزخ ىأ كليو هلوقف

 ىنعملاف ةبراقتم تاللكلا هذهو . هيوو . كيوو « سيوو « حيو الإ هلانب ىلع عمسأ ملو :ليلخلالاق

 اتليوىف فلالا : فاشكلا بحاصلاقو ةبدنلا فلأ فلآلا هذه لاق نم مهنف (اتليواي) هلوق امأو

 فلاألا . ةرسكلاو ءايلا نم لدبأ مث ابجيايو افهلا, ىف كلذكو (ىتليواي) ىف ةفاضالا ءاي نم ةلدبم
 ةرسكلاو ءايلا نم فخأ فلألاو حتفلا نآل . ةحتفلاو

 لئاسمهيفف ( اشيش ىلعب اذهو زوجت انأو دلأأ إل هلوقامأ

 دمالب نيتزمهم نوقايلاو « ةدهو ةزمبم دل ورمع وبأو عفانو نيك نبا أرق( و آلا ةلأسملا)

 ىلاعت هللا ةردق نم بجعتلاو ىلاعت هللا ةردق نم تبجعت اهنإ لوقي نألئاقل 4 ةيناثلا ةلأسملا 9

 ضرعم ىف اهنع ةناكح ىلاعت هلوق : املأ :. ةج وأ ةثلث نم ىلواللا ةمدقملا نا ءرضكلا تحوا

 نيبجعتأ) اهل ةكئالملا لوق : اهثلاثو ( بيحب ءىثل اذهنإ) هلوق : اهناثو (زوحيانأو دلأأ) بجعتلا

 لع لدي بجعتلا اذهناآألف ءرفكلا بجو ىلاعت هللا ةزدق نم بجختلا نأ نايتاامأو (هنلا لعأ نم

 . رفكلا بجوب كلذو ؛ىلاعت هللا ةردقب اهلهج

 هريخأول مسملا لجرلاناف ةردقلا بسحال ةداعلاو فرعلا بسحب تحت( ]اثرا تاروطلاو



 ةءالاءبوقعي قاحإ ءازو نمو» ىلاعت هلوق 55

 لاقف ؛هرخآ ىلع هودمحتو هلوأ ىلع ىلاعت هللا مسا او ركنتنأ هنم : لاقف : نملاب الإ ًاماعط لك أنإل

 اهنماحرف هنأ ها 0 «اليل+ هير هذخيت نأ ل جرلا اذه لثل قحو» مالسلا امهماع ليث اكيمل ليربج

  كسفن ىلا هضو كيخأ نبا ىلا لسرأ مالسلا هيلع مهاربال تلاق ةراسنأ :عبارلا . مالكلا اذهب

 هيلع مهاربإ ىلع ةكئالملا لخد مالكلا اذه مامن دنعف . مه.ذعي ىتح هموق كرتيال ىلاعت هللا ناف

 نكح اهداف. مهلوق راص طول موق كالهال اًواج امنإ مهنأب هوربخأ املف « مالسلا

 اوربخأ امل ةكئالملا نأ : سماخلا . ةكئالملا مالك نيبو اهمالكن يب ةقفاوملال وصحي اهرورس ةدشا

 مهاربإ بلط طواموق كالهال اًواج امنإ مهنأو رشبلانمال ةكئالملانم مهنأ مالسلا هيلع مهاربإ

 كلذ رفطف ىودشملا لجعلا ءايحاب مهمر اوعدف ةكمئالملا نم مهنأ لع ةلاد ةزجعم مهنم مالسلا هيلع

 مالسلا هيلع مهارإ ةأرما تناكو ٠ هاعرم ىلإ هيف ًاعوضوم ناكىذلا عضوملا نم ىوشملا لجعلا

 ا 0 أ : نيداملا . هعض وم نم رفط لق را لجعلا كاذ تار ل تك ةمئاق

 دلولاقلطم لوصحب اهورشب مهنإ لاقي نأ دعبي ال : عباسلا . ةلفغ ىف مو باذعلا مهاتأ اوف تار

 اربإو ةنسنيعستو عضب تنب تقولا كلذىف تناكاهنإ لاقي هناف بجعتلا ليبس ىلع امإ ؛ تكحضف

 ا ك1ل ناب لان كل اهرب تكخ انللا ورشا لس لع امإ و.« .ةنسر تام لبا مالا هيلع
 . هيلع ميهأ ربإ فوخ نم ترجعلا 0 بدسإ تكض أ 8 نواثلا 5 بوؤوعل قحإ ءارو نهو قحإ وه

 ريخأتلاو مدقتلا ىلع اذه نأ : عساتلا . همدخو همشح هعم ناكام لاح سفنأ ثالث نم مالسلا

 « كحضلا مدقف ةراشبلا كلت ببسب ًارورس تكحضف . قحاب اهان رشبف ةماق هنأ ماو : ريدقتلاو

 ا ا ار تا كتف من وكل نأ وطن نانلا ا ريجاتلا هاتجمو

 «دلولا لوصحع ترشب اهضيح رهظ انلف. «فوآلا نم ةمالدلاب اهخرف دنع تضاح ىأ تكحض

 مذإ ةغللا هذه ىرابرلا ركب وبألاق 2 ها ىعع نك نوكل نأ ةلع وأو ءأرفلا كك

 نعىرهزاآلاى كحو 2 ةفط (تكحضف) ةيآلا هذه ثيللا ىكح 5 مريع اهفرع ده ءالٌوه اهف رعي

 . تقشتا اذإ ةعلطلا تكحض لاقي ةعلطلا كاحض نم هلصأ نأ مهضعب

 . لوآلاوه حيحصلا هجولا امنإو . دئاوز اهلكهوجولا هذهنأ معاو

 : ناتلأسم هيفو « بوقعي قحإ ءارونموإل ىلاعأ لاق 2

 عفرلابنوقابلاو ؛ بصنلاب بوقعيو مصاعنع صفحو ةزمحو صاعنبأ أرق (لوآلا ةلئسملا)

 نأ . انودسي امل انهو ,قطشإ اء و ناو قحسأب اهات رتثد*:ريدقتلا"ناوكي نأ وهف ©بصنلا هجاو ام



 ؟ ةيالا< طول مقل انلشر أ اذا فختال» ىلاعت هلوق

 هللا هركنأ مال مهوزن نوكي نأ فاخ هنأ : اهذحأ : نامأ ًاضيأ ريدقتلا اذن لع هقوتل ببسف

 . هموق بيذعتل ملوزنن وكي نأ فاخدنأ : ىناثلاو : هيلع ىلاعت

 ؟ رهظأو برقأ نيلامتحالانيذه ىأف : لبق ناف
 هنأ : اهدحأ : رومأب جتحي نأ هلف ىلاعت هللا ةكئالم مهنأ فرعام هنإ لوي ىذلا امأ : انلق

 آر امل هنأ : اهيناثو . كلذ لعف امل ةكئالملا نم مهنوك فرع ولو « ماعطلا راضحإ ىلا عراست

 لوصح ىلع لكلا كرتب لدتسا امل ةكئالملا نم مهنوك فرع ولو . مهفاخ لكلا نم نيعنتم

 . ةكئالملا نم مهنوأ ىلع لديال كلذو . رشبلا ةروص ىف رمآألا لوأ ىف مثآر هنأ : املاثو ءرشثلا :

 اذه لاقي امتإو (طول موق ىلإ انلسرأ انإ فختال) هلوقب جتحا كلذ فرع هنإ . لوقي ىذلا امأو

 اولاقف هنع فوخلا كلذ اولازأ ةكئالملا نأ ىلاعت نيب مث ؛ اولسرأ ببس ىأب فرعي ملو مهفرع نل

 ليلدلا مايقل رمضأ هنال ؛ طول موق ىلا باذعلاب انلرأ : هانعمو (طول موق ىلا انلسرأ انإ فختال)

 (ةراجح مهيلع لسرنل . نيمرجم موق ىلا الِكزَأ انإ) هلوق وهو ٠ ىرخأ ةروس ىف هيلع

 ؛ مالسلا هيلع مهاربإ رع تنب اروحاب نب رزآ تنب ةراس ىنعي 4 ةمئاق هتأر ماو ىلاعت لاق مث

 : ليقو . اضيأ تفاخ امر اهنال ؛ لسرلا ىلا عمتسترتسلاءارو نم ةمئاق تناك : ليق (ةمئاق) هلوقو

 دوعسم نباةءارقليوأتلا اذهدكو و  مهعم سلاج مالسلا هيلع مهاربإ وفايضألا مدخت ةمئاق تناك

 . دعاق وهو (ةمئاق هتأرماو)

 هلمح نم مهنم : 8 ىلع كحضلا ىف اوفلتخاو 4 قماب اهانرشبف تكحضف ل ىلاعت لاق م“

 هول نيذإ] ام ا كديضلا ىويم رخآ تيا مح نم مهنمو . كحضلا سفن ىلع

 كلذ نإ ىضاقلا لاق : لوآلا ؛اهوجو اوركذو . تكم مل اهنأ ىف اوفلتخاذ كحضلا سفن ىلع

 كلذ لاوزت تحرف اهنأ الإ كاذ اهو , ةيآلا هذه. هركذ ىَرَج ايسأ نوكي نآو ديال بيشلا
 مظعو (طول موق ىلا انلسرأ انإ فختال) ةكئالملا تلاق ثيح مالسلا هيلع مهاربا نع فوخلا

 ناكذفق هامان: ناسنالا 'كحيضر.اذق ةلاطا مده 1 ناو .ءدفوخ لار, هرر كسا

 هذه لعجب : اهل ليقف : ةراشبلاك ناكف (فخنال) مالسلا هيلع مهاربال ةكئالملا لوق ببس اهكحض

 دارا 0 تلصح دقق : ف وخلا لاوز ةراشبلا تلصح كف : نيتراشب ةراشبلا

 تناكاهنأ ل متح : ىناثلا . نسحلا ةياغفليوأتاذهو تقولا اذه ىلا رمعلالاوأ نم هن وبلظت متنك ىذلا

 اؤاج مهنأ اورهظأ املف ا لمعلاو رفكلا نم هيلع اوناك امل طول موق ىلع راكنالا ةميظع

 اولاق (نولك أتالأ) مه مالسلاهيلع مهاربالاق ىدسلالاق : ثلاثلا . تكحضفرورسلا اهقحل مبك الهال
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 ةيالا «مركت هيلا لصتال مهيديأ ىآر النو قامت هلوق 1

 ْ 1 5 كلذو ؛ مالو فلأ ريغب (مكيلع مالسر لمعتسيامرثك أ (ةثل اغلا ةلأس

 . كيدي نيب ريخ : 0 1 وهف

 ؟ انتم هازكسلا لم راغ كفيك < لقا نا

 ادهأى ركتلاف + مكيلع مالس تلق اذاف : أدتبم اهلعج زاج ةفوصوم تناك اذا ةركنلا : انلق

 « كيلعمالس : انلوق هريظنو « كيلع مات لماك مالس : لبق هن اكف ؛ لاكلاو ماقلا ىلع لدي عضوملا

 مالس - محر بر نم الوق مالس) هلوقو (ىبر كل حسا كلع الس لاقز لاحت لوقو

 مالسلاو) ىلاعت هلوق امأف (؟كيلع مالس باب لك نم مهيلع نولخدي ةكئالملاو - نيملاعلا ف حون ىلع

 (مكيلع مالس) هلوق : لوقأو . ةقيقحلاو ةيهاملا هنم دارملاو « زئاج اضيأ اذهف (ىدملا عبتا نم ىلع

 . ماقلاو ةغلابملاو لالا ديفي (كيلع مالس) هلوق ىف ريكنتلا نآل , كيلع مالسلا: هلوق نم لك أ

 . يلع مالس : لوي نم برعلا نم : شفخألا لاق . ةيهاملا الإ ديفيال هناف : مالسلا ظفل امأو
 اذه حابأ لاىتسالا ةرتك كلذ قى الا «نيونتلاو ماللاو فلآلا نع . مالس : هلوق ىرعيف

 . ملعأ هللاو . فيفختلا

 هيتأيال ةليل ةرشع سمخ مهاربإ ثكم : اولاق (ذينح لجعب ءاج نأ ثبل افا ىلاعت لاق مث

 هلوقف ٠ ذينح لجعب ءاجو لجعف « مهلثم رب مل اذفايضأ ىأرف ةكئالملا هءاج مث . كلذل متغاف فيض

 هتيحب ثبل اف : ريدقتلاوأ . هيف لجم لب هب ءىجلا ىف ثيل اف : هانعم (ذينح لجعب ءاج نأ ثيل اف)
 نم وهو :ةاحلا ةراجحلاب ضرأألا نم ةرفحف ىوشي ىذلا وهف : ذينحلا امأ . ةرقبلا داو لجعلاو
 ىنذلا ذينحلا : ليقو . خوبطمو خيبط : ليق اك لصآلا ىف ذونحم وهو « فورعم ةيدابلا لهأ لعف
 افرع طفت ىح لكلا لع تيفلأ لذا | سرفلا تانج : لاقيإ ..هعسد نطق

 وهو ؛ ماعطلاىلا : ءارفلا لاقو ٠ لجعلاىلا ىأ (هيلا لصتال مه.ديأ ىآر الف إل ىلاعت لاق م“

 . هركنتساو هركنأو هركن : لاقي . مركنأ ىأ (مهركن) لجعلا كلذ

 ؛ نوبرشيالو نولكأيال ةتالملاو ةكئالم مهنّآل ماعطلا نم اوعنتما امنإفايضألا نأ لعاو

 مهاربإ امأو . ةفايضلاب اذوغمشم ناكوهو « ابحت ةفص ىلع اونوكلفايضألا ةروص ىف هوتأ امنإو

 مهف دقتعي ناك لب ؛ ةكئالم مهنأ لعي ناكام مالسلا هيلع هنإ : لاقي نأ امإ : لوقنف . مالسلا هيلع

 هفوخ ببسفلوألا لامتحالا ىلع امأ . ةكئالملا نم مهنأب ًاملاع ناك هنإ : لاقي وأ « رشبلا نم مهنأ

 لك 1 نس |ودسم| اللف ؛ الا نسل ص راللا نما فرط ى لزني ناك هنأ : امعدحأ : نارمأ

 000 | الفلا كر ل لإ ف ككل نه نأ: اهناثوا اهوركم هب اوذبرت نأ فاح
 : ىلاعت هللا ةكئالممهنأ فرع هنأ وهو : ىناثلالامتحالا امأو . فوخلا لصح لكأي مل نإو نمآلا



 م ةنآلا 6 مالس لاق امالس اولاق ىلاعت هلوق

 ليلدب الإ هتابثا ىلإ ليبس الف ددعلا اذهىلع دئازلا امأو : ةثالث لوصحمطقلا ديفياذهف ةلالث هلقأو
 هاتأ : ليقف تاناورلا تفاتخا م مالسلا هيلع ليربج ناك مهف لصأللا نأ ىلعاوعمجأو ؛ رخآ

 ني 0 نونوكي نيذلا نايلغلا ةروص ىلع اكلم رشع انا هعمو مالسلا هيلع ليربج

 ليفارسإو لِي اكيموليربج ةنالث اوناك : امهنع هللا ىضرسابع نبا لاقو . ةعست اوناككاحضلالاقو

 00 فيضشيدح كاتأ له)هلوقىف تايراذلاو ةروس ىف هللا مركذ نددلا مهو . مالسلا مهلع

 (مهاربإ فيض نع ممينو) رجحلا فو

 دعب هللا هرشبام دارلا نأ : لوآلا : نيهجو ىلع ىرشبلاب دارملا ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملا))

 هيلع مهاربإ رشب هنأ هنم دارملا نأ : ىناثلا (بوقعي قمحإ ءارو نمو قحاب اهانرشبف) هلوقب كلذ

 . هموق كالهاب و طول ةمالسب مالسلا

 : لئاسم هيفف 4 مالس لاق امالس اولاق إل هلوق امأو

 ريغب ماللا نوكسو نيسلا رسكب (ملس لاق مس اولاق) ىناسكلاو ةزمح أرق (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 مارحو مرحو لالح و لح اولاق مك نيئءارقلا نيب قرفال : ءارفلا لاق . هلثم تايراذلاو ىفو « فلأ

 َندَخ لس نوكي نأ لمتحيو : ىسرافلا ىلع وبأ لاق . هيلع اوملس اًواج امل مهنا ريسفتلا ىف نآل

 لس انإ لاق ةفيخ مهنم سجوأو مركن مهلا همدقام لوانت نم اوعنتما امل ممن أ5برحلاو ودعلا

 هجولا اذهو ؛ودعلا ماعط لوانت نم عنتمب 5 ىاعط لوانت نم أوعنتمت الق ودعالو برح تسلو

 راضحادعب ظفللا اذهب مالسلا هيلع يهاريإ رلكت نوكي نأ ىغبني ريدقتلا اذه ىلع نآل : ديعب ىدنع

 اولاق) لاق ىلاعتهنأل ماعطلا راض-إ لبقدجو ام:إ مالكلا اذه نأ ىلع لدي نآرقلا نأ الإ : ماعطلا

 كلذب هئيجم نأ ىلع كلذ لدف « بيقعتلل ءافلاو ( ذينح لجعب ءاج نأ ثبل اف مالس لاق امالس
 . مالسلا ركذ دعب ناك ذينحلا لجعلا

 ؛ مالس ىرمأ : هريدقت . مالس لاق ًامالس كيلع انلس : هريدقت امالس اولاق 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 ؛ مكيلع مالس : دارملا نوكي نا لمتحيو : ىدحاولا لاق . حلصلاو ةمالسلا ريغ اديرم تسل ىا

 امتإو (ليمج ريصف) هلوق نم فذح ام ربخلا هنع فذحو : لاق امك هلوقل ةياكح اعوذ هب هاجخ

 نسح مرج الف مولعم دوصقملا انههو ؛ فذحلا دعب امواعم دوصقملا ناك اذا فذحلا اذه نسحب

 . ربخلا فذح ىلع (مالس لقو مهنع حفصاف) ىلاعت هلوق هريظنو ٠ فدذخحلا

 ريغاتويب اولخدتال) ىلاعت هلوقف روكذملا نذألل ةياعر ؛ ضعب لبع مهضعب 0

 (اهلهأ ىلع اوباستو اوسنأتست ىتح مكتوب



 1ك اق لملم :[اكز تاج دق
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 - 0-2 ا 2 -م ا

 تكحضف ما هتارماو 6070 طول موق ىلإ الس 50

 رج واسإ اضاع 6 لإ الو اع اس س 6 اس لس 8 نه ذآ

 «ع17120 د حا ربو سلا اهانرشف

 ا ا ا

 ءاوملا جومتبجوي ىوق ببسدنع ثدحت اهإ ةميظعلا ةحيصلا نأ : اهدحأ : هوجو هيف : انلق

 :ىناثلاو . توملاشرويف غامدلا ءاشغ قزميف ناسنالا خامص ىلإ ىدعتي امير ديدشلا جوملا كلذو

 فرط كت وأ كل رفااذإ ةئاتستلا | نضارعاللا و ام ودح دنع ةميظعلا ةيضأ ثتدحتف تهم ءىث اهأ

 كلذو ٠ قرح ديدش قري امحصي نأو دبالف باحسلا نم تثدح اذإ ةميظعلا ةحبصلا نأ : ثلاثلا
 : امهنع هللا ىطز' سابع نا اهركذ ىلا ةقعاصلا وه

 تتاب اذإ ريطال : لاقي نوكسلا وه موئلاو (نيمئتاج مهرايد ىف اوحبصأف> ىلاعت لاق مث

 هللا فصوف توملا نم كرحتيالام ىلع ظفللا اذه اوةلطأ برعلا نإ مث ؛ تمثج ابنأ اهراكوأ ىف

 (اهفاونغي مل ناك ) هلوقو ءايحأ اوناكام مهن أكىّتح :كالحلادنع اونكس مهنأب نيكلهملا ءالؤهىلاعت

 . هب ماقأ ذإ اذك ناكمب لجرلا ىنغ : لاقي هب ىحلا يقي ىذلا ماقملا ىنغملاو . اودجوي مل مهن اكو

 نإالأ) مصاعزع صفحو ةز+ ق دول ًادعبالأ ممر )ورمك اذزوك نإ الأ) ىلاعت لاق ُُ

 فرصلاو « فرصلاب امهالكدوملو نيونتلاب دوف نوقابلا أرق و نأ رقلا لكىف نونم ريغ (د وع

 "لكلا در طيداتلا ر تيار دلل همر ركل ثاذلا ىلإ وأ 11: ىلإ كاهل

 لجعب ءاج نأ ثبل افمالس لاق امالس اولاق ىرشبلاب ميهاربا انلسر تءاج دقلو ل ىلاعت هلوق

 طول موق ىلإ انلسرأ انإ فختال اولاق ةفيخمهنم سجوأو مهركت هيلإ لصتال مهمديأ ىأر املف ذينح

 «بوقعي ق#إ ءارو نمو قلاب اهانرشبف تكحضف ةمئاق هتأرماو

 : لئاسم انههو ةروسلا هذه ىف ةروكذملا صصقلا نم ةعبارلا ةصقلا وه اذه نأ ملعا

 مهيلع ءايبناآلا صصقل عماسلا نآأل انهه «دق» ةلك تلخد : نويوحنلا لاق 4 ىلوآلا ةلأسملا)

 عمج (انلسر) ظفلو ربخلاديك أتل «دقل» ىفماللا تخدو « عقوتلل دقو , ةصق دعب ةصق عقوتي مالسلا
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 8 ةيآلا «ةحيضلا اوملظنيذلا ذخأو» ىلاعت هلوق

 مهمزل ىذلاىزخلا نمو هموقب لزانلا باذعلا نم انم ةمحرب هعم اونمآ نيذلاو ًاحاصانيجن : ريدقتلا

 ايحتسيو هتحيضف ربظت ىذلا بيعلا ىزخلا ىنعم نآل « مهلا ًابوسنمو مهنع ًاروثأم هيف راعلا قبو
 ةمحرب اح اص انيجت : ريدقتلان وكي نأ : ىناثلا . هيلع قب ام ةلالد ىلع ًادامتعا فذحام فذ هلثم نم

 . ذئموي ىزخ نم مهانيجنو انم

 ىشعالا نع تاياورلاىدحإو نولاقو شرو ةياور ىف عفانو ىتاسكلا أرق 4« ة يناثلا ةلأسملا))

 نأ ىلعف حتفلاب أرق ننانيذ ملا كب نوقابلاو (ذئموي باذع) جراعملا فو ٠ ؛ ملا حتفب (ذئموي)

 بستكي فاضملا نأ رت الآ انيملمج روح ىلا لاف اضملاو , ىبم ذاءنأو دا لإ فاش موي

 نم ةلخلا ىلا فاضت هنأ بيسلاف ذا ىف ريكلا امآ و ؛ انهم اذكف ريكتلاو فير رعتلا هيلا فاضملا 1

 كلذىللع نيونتلالديل نون هيلا فاضملا هنع عطق املف ؛ ةعلاط سمشلا ذاكتئج : لوقت ربخلاو أدتبملا

 ملو مويلا ىلا ىزخلا ةفاضإ ىلعف رسكلاب ةءارقلا امأو٠ نيونتلا نوكسو اهنوكسل لاذلا ترسك مث

 . ةمزال ريغ ةفاضالا هذه نأ ًاينبم نوكي نأ ىبمملا ىلإ هتفاضإ نم مزاي

 نييراحنا ىف ىلاعت لاق كلذلو ةحيضفلا دح غلبي ىب ة> ميظعلا لذلا ىرلا 4 ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 مهلاثمأ اهريتعي ةيقاب ةحيضف هنأل ًايزخ باذعلا كلذ ىلاعت هللاىمس امنإو (ايندلايف ىزخ مهل كلذ)

 ىلإ باذعلا كلذ لصوأ هنأنيب ىلاعت هنأل « كلذ نسح امنإو (زيزعلا ىوقلا وه كبر نإ) لاق مث

 عئابط رهق ىلع ردقي ىذلا رداقلا نم الإ حصيال زيبعلا اذهو , هنع نامءالا لهأ ناصو رفاكلا

 اناحرو ةحار رخآ ناسنإ ىلإ ةبسنلاب و اباذعو ءالب ناسنإ ىلإ ةبسنلاب دحاولا ءىشلا لعجبف ءايشألا

 : ناتلأسم هيفو (اوملظ نيذلا ذخأو) لاقف ىماألا كلذ نيب ىلاعت هنإ مث

 لصفاضياو « حايصلاىلع ةلوم ةحيصلان آل تذخأ لقيملو (ذخأ) لاق امنإ «ىلو ألا ةلأسملاإ)
 ..رئاظن احل قسم دقو: تدنأتلا مات نم. نط وعلا( لاعلا ناكف لسا مسالاو لعفلا نيب

 ةقعاصلا دارملا : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق . نيهجو ةحبصلا ىف اوركذ 4 ةيناثلا ةلأملا)

 مثرو هد ىف نيمب اج ىلوم مهو اوحبصأف اهنم عمجأ اوتاف اهوعمس ةلئاه ةميظع ةحيص ةحبصلا : قاتلا

 حيصينأ مالسلا هيلع ليربج مأ ىلاعت هنإ لاقي . مههوجو ىلع مهطوةس مهموثجو « مهنك اسمو

 توصلا لإ نوكي ال حايصلاو . اهقلخ ىلاعت هللا نوك نأ زوحيو : اب اوتام ىلا ةحبضلا كلت مع

 نإو ناويح قلح ىف هقلخ دقف ىلاعت هللا لعف نم ناكناف ؛ خارصلا كلدكو مفو قلح ىف ثداحلا

 نم مظعأ دعرلا توص نأ هيلع ليلدلاو . هقلحو هف ىف لصح دقف مالسلا هيلع ليربج لعف ناك

 . خارص هنأب الو كل. . ىمسي الو ةحيص لك



 .ةيآلا «احلاص انيجن انر هأ ءاج املف» ىلاعت هلوق 2

 ع جنان | عولاسا 22 10

 1 راس لا رالط م ا

 0 هل رس مه

 اوحصاف ةحضلا اوُلَظ َنيذلا 0 «دح» زيزعلا ىو 1 كبر نإ

 «ورث س2 هر هام هسه

 ادعب ال الممر اورقك اوم نإ الأ ام 0 نأك »0 نيا مايد ىف
 1-21 م 5-2

- 

 212 دوم

 : عتملا ىنعمو (مايأ ةثالث كراد ىف اوعتمم) مالسلا هيلع حلاص رمل لاق كلذ دنعف ؛ 0 موقلا

 ؛ ةايحلا نعهب ربع ىحلل الا لصحبال عتملا ناك املو « ساوحلاب كردت ىتلا ذالملاو عفانملاب ذذلتلا

 هلال ' اذلا هلا تير . كلتا راذلا نم دارللا نأ - لوألا: ناهجلو هيف ( مكرادف) هلوقو

 دعوكلذ)هلوقو . ايندلا رايدلابدارملانا : ىناثلا . . مهدالب ىأ ركب راند : لاقي : ف ا اف رادب

 ليقو ؛ نوتفملا مكيأبو لوقعملاو دولجلاكلوعفملا ظفلب دري دق ردصملاو بذك ريغ ىأ (بوذكم

 دقف ةثالثلا مايالا كلت مهلهمأ امل ىلاعت هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق , هيف بوذكم ريغ

 اولاقف , باذعلا لوزتب مالسلاهيلع حلاص مهرذنأ ةقانلا اورقعامل مهنآل كلذو « نام الا ىف عر

 كلاثلا قو ءةرمح ىناثلا فو :ةرمصم لوألا مويلا ىف مكهوجو ريصت : لاقف ؟ كلذ ةمالع امو

 باذعلاب اونقيأ تدوسا دق مههوجو اوأر الف « عبارلا مويلا ىف باذعلا مكيتأي مث وردم

 . باذعلاو ةقعاصلاو ةحيصلاىهو عبارلا مويلا مهحبصف باذعلا اودعتساو اوطاتحاف

 نوقبي مث ؛ مالسلاهيلع حلاص لوقلا ةقباطم تامالعلاهذه مهف رهظت نأ لقعي فيك : لبق ناذ

 . رفكلا لع نيرصم
 تراصاذإو رفكلاى ع ممؤاقب عنتمي مل نيقيلاو مزجلا دحولإ ةغلاب ريغ تارامآلا تمادام : انلق

 :لاوفم رع كفرا كلذاف نامالا و ءاالا د لإ املا يبت: دقف.« ةيعطق ةنقن

 كبرذإ ذئموي ىزخنمو انم ةمحرب هعم اونمآ نيذلاو احاص انيجن انرمأ ءاج املفإإ ىلاعت هلوق

 نإ الأ اهيف اونغي مل نك نيمئاخ مهرايد ىف اوحبصأف ةحبصلا اوملظ نيذلا ذخأو زيزعلا ىوقلا وه

 «دوع ًادعب الأ مهر اورفك دوم

 : لئاسم هيف (ذّئموي ىزخ نمو) هلوقو . داع ةصق ىف ىضم دق ةيآلا هذه لثم نأ ملعا

 نوكينأ : لوآألا : ناهجو هيفو فطعلا واو (ىزخ نمو) هلوق ف واولا (لوألا ةلأسملا)



 ١ ةيآآلا «ةيآ كل هللا ةقان هذه موقاي ود ىلاعت هلوق

 0 78 هل ضر ف لم ةيآ مك هل كالا م 50
 دي 2 هس هز 21 ا هزي -2 غم 7

 مايأ ع قرف ملقا عر 20
22 

 و

 َّ دخاف موس اهو الو لا ىدرأ ف لكانت اعرق ,كل هللا ةقان هذهموقايو ل ىلاعتهلوق

 4 بوذكم ريغ دعو كلذ مايأ ةثالث راد ىف اوعتمت لاف اهورقعف بيرق باذع

 هللا ةدابع ىلا ةوعدلاب ءىدتبي نأ مانصالا نودبعي موق دنع هوبنلا ىعدي نميف ةداعلا نأ معا,

 نأ ىوري ؛ ناك اذكه مالسلاه يلع اص رمأو ةزجعملا هنم اوملظي نأو دبال ةوبنلا ىوعدب هعبتي مْ

 ةقان ايلا اوراشأ ةنيعم ةرخص نم مهل جرخم نأو ةيآب مهتأي نأ هولأسف م ديع ىف اوجرخ ةموق

 . اولأس اي ةقانلا تجرفت هبر حلاص اعدف

 هنأ : اناث و هرخصلا نم اهقلتب ىلاعت هنأ :.لواألا اج ودينق نك اة ردع تراك حالا كلل نأ معاو

 ابعبارو . ركذ ريغنمالماح اهقلخىلاعت هنا : اهثلاثو . لبجلا اهنعقش * مث لبجلا فوجف اهقلخ ىلاعت

 انف نك 41 را :اينتماخو 0 ةدالو ريغ نس ةدحاو ةعفد ةروصلا كلت ىلع اهقلخ هنأ

 قلخلا ىنكي ريثك نبل اهنم اصح ناك هنأ : اهسداسو ؛ رخآ موي برش موقلا لكلو . موي برش

 ؛ ةزجعمو ةيآ تناك ةقانلا كلت نأ الا . نآرقلا فس يلو ىوق زجعمدوجولا هذه نم لكو ؛ ميظعلا

 ..ةلايي هيف نيدلف ةوجولا ىأ نم رجم تناك انآ لإ ا

 تراصف « اهتنؤومم وَلا نع عفر مالسلا هيلع هنأ دارملاو ؛« هللا نكد قركأ 1 اهورذف لاق مث

 اهياعفاخ مالسلا هيلع هنأ ىورام لعامل نوعفتني اوناك مهنال , ممرضتالو مهعفنت مط ةيآ اهنوك عم

 ىعس لب ؛همصخ ةجح روهظ بحال مصخلا ناذ ؛ رفكحلا ىلع مثرارصإ نم دهاش امل مب

 طاتحا اذهلف . اهلتق لع مهمادقا نم فاخي ناك ببسلا اذهلف . ناكمالا ىصقأب اهلاطباو | ءافخا ىف

 نم م ديدش ريذحت كلذو « بيرق باذعب ءوسب اهوسم نإ مهدنخ واو (ءاوملا اهوسمم الو) لاقو

 لاطبال اه رقع مهن أل متحيو ؛ اهوحذو اهورقعكلذ عم مهنأ ىلاعت هللا نيب مث  اهلتق ىلع مادقالا

 . اهو اهمحش ىف اوبغر منال وكي نأو « موقلا لع برشلا تقيض اهنأل نوكي نأو , هجحلا كلت

 نأ يلاعت نيب مث (راد ىف اوعتمت) هلوق وهو « ثلاثلا مويلا ديري (بيرق باذع كذخأيف) هلوقو



 ةيآللا «ىبر نم ةئيب ىلع تنك نإ متيأرأ موقاي لاق» ىلاعت هلو /١
 7 بااوم " كعح اص ع اعل هه آ هه ه2 22

 قرض نق همر هم ىنأتآو فر نم نب لع تنك نإ مير موقاي لاق

 8 س6 ا لا ا ل حس 6

 « 7 0 0 افف هتيصع نأ لا

 انءافعض نيعتو انئارف ىلع كت 2217 دارا 00 : اانا 7 5 ةفاردلا

 ةضغخبلاو ةوادعلا ترهظأ تّيكف « بايحالاو راصت آلا نمّكنأ كنف انوار ىوف اناضرَم دوقغتو

 (انؤابآ دبعي ام دبعن نأ اناهنتأ اولاقف) هلوق نم ديدشلا بجعتلا مالكلا اذه ىلا !وفاضأ مهن مث

 اذه ريظنو «فالساألاو ءابآلا ةءباتم بوجوو ديلقتلا قيرطب كسلا مالكلا اذه نم دوصقملاو

 باجي ءىثل اذه نإ ًادحاو املا ةملالا لعجأ) اولاق ثيح ةكم رافك نع ىلاعت هللا هاكحام بجعتلا

 تابثالاوقنلانيب افقوتمناسنالا قس نإ كتلاو كس هلا رعد اك كشؤل اننإو) اولاق 5

 هلوق ةحص مهداقتعا ىف حجرتي مل هنآ 4 قر (كش ىل انإ وز هلوعف ءوشلا هي نظر ىذلا ود فيرملاو

 . همالك فييزت ىف ةغلابم اذهو هلوق داسف مهداقتعا ىف حجرت هنأ ىنعي (بيرم) هلوقو

 هللا نم ىنرصني نف ةمحر هنم ىناتآو ىبر نم ةنيب لع تنك نإ متيأدأ موقاي لاق إل ىلاعت هلوق

 (« ريسخت ريغ ىتوديزت اف هتيصع نإ
 نأالا هرمأىف مات نيقب لع ناكو كشلا فرح درو (ىبر نم ةنيب ىلع تنك نإ) هلوق نأ ملعا

 ىنىنأو ىبرنم ةنبب لع ىنأ اوردق :لاق هن اكف ٠ لوبقلا ىلا برقأ هجولا اذه لع فااخلا باطخ

 0 زتاف هللا باذعنم ىنعنمي نف هرماوأف ىبر تيصعو 5كتعبات ناىنأ اورظناو ؛ ةقيقحلا لع

 نورسخت ريدقتلا اذهلبع نأ : لوآلا : نابجو ةملكلا هذهريسفت ىفو « ريسخت ريغ ريدقتلا اذه ىلع

 نأ ريغ هيلع ىنولمحتو ىل نولوقت امب ىتتوديزت اف ريدقتلا نوكي نأ : ىناثلا . اهنولطبت و ىلامعأ
 لف ةلزوق نال انارقأ لاول ل وقلا ورع كوز هباخ 0 كل نقار تارا لا مكسنأ 6 ؟رخأ

 0 رم دل ركل ني هللل متنأ ايف كعبتأ نإدارأ هنأ ىلع ةلالدلاك (هتيصع نإ هللا نم ىنرصني

 . نيرساخلا نيكلاهلا نم ريصأف نيدلا ىف انارسخ الإ ددزأ ل هيلا



 ١ا/ ةيالا« بيحب بيرقىبر نإ هيلإ اوبوت مت هورفغتساف» ىلاعت هلوق

 : لوقأو . ضراألا نم اقولخم ناك وهو ؛ مدآ بلصنم نوقولخم لكلا نأ (لوالا هجولاإل
 مد نمو ىخلا نم قولخم ناسنالا نال كلذو . هنم برقأ وهو رخآ هجو هيف نكل حي اذه

 ؛ ةيذغالا نم دلوت اميإ مدلاو . مدلا نم قولخم ناسنالاف « مدلا نم دلوت امنإ ىملاو « ثمطلا

 تالا ىلا لكلا ءاهتتابجوف « ناسنالا لاك اهلاح تاناويحلاو : ةيتابن امإوةيناويحام] ةيذغألاهذهو

 . نعرألا م انابشنأ ىلاغت هنأ تبق «,ىضرألا مر تالا كل نإ ال

 فيعضاذهو ؛ ضرآلا فرك أكنأ : ريدقتلاف اهانعم (نم) ةملك نوكت نأ (ىناثلا هجولاوإل

 نم ناسنالا دلوت نأ ريرقت امأو . هنع هفرص ىلإ ةجاح الف هرهاظ ىلع مالكلا لمح نكمأ ىتم هنآل

 0 ًارارم هانحرش دقف عناصلا دوجو ىلع لدي فيك ضرألا

 : اولاق  اهرامع ىكلعج : لوالا : هجوأ ةثالث هيفو (اهيف كرمعتساو) هلوق (ىناثلا ليلدلا إل

 ةليوطلارامعألا مل تاصح مرجال ؛ راججتالا سرغو رامنالا رفح ىف اورثك أ دق سراف كولم ناك
 شاعف ىدالب اورمع مهنأ هيلا ىلاعت هللا ىحوأف ؟رامعالا كلت ببسا» « هبر مهنامز ءايبنأ نم ىن لأسف

 هلع ىنلمح ام : لاقف . هيلع كلمحام هل ليقف هرمعرخآ ىف ضرأ ءايحإ ىف ةيواعم ذخأو : ىدابع اهف

 : لئاقلا لوق الا

 راثآ ضرالا ىفهل نوكي الو هب ءاضتسي ال ىفب ىفلا سيل

 . ءاقبلا نم مك اقبتسا لثمرمعلا نم (ركر معتساو) قاقتشاو اهف كرامعأ لاطأ ىلاعت هنأ : ىناثلا

 مكريغ ىلا تاقتنا متم اذاف مكر امعأ لوط ركل اهلي أ نى رلا نيك رخام: كاان

 ةلالد الع ًارداق ناسنالا نوكو ء ناسنالل ةعفانلا تاراعلل ةلباق ضرالا نوك ىف نأ ملعاو

 ئاتلاو) هلوق ئه. .ئرفشلا هنأ 6 لاكت هللا هركذ ام ىلا هلصاح عجريو ؛ عناصلا دوجو ىلع ةميظع

 تافرصتلا ىلع ةردقلاو ىداحلا لمعلا هتاذ ىف لصح هنأ عم ناسنالا ثودح ناآلكلذو (ىدهف ردق

 ةقفاوم حلاصملل ةقباطم تافصب ةفوصوم ضراألا نوكو ريكسحلا عناصلا دوجو ىلع لدي ةقفاوملا

 . ميكحلا عناصلا دوجو ىلع ًاضيأ لدي عقانملل

 . هريسفت مدقت دقف (هيلا اوبوت مث هورفغتساف ]ل هلوق امأ

 هلضفب نيجاتحلا ءاعد(بيجم)عمسلاو ملعلاب بيرق هنأ ىنعي (بيجم بيرق ىبر نإإل هلوق امأو
 اوج م انيف تنكدق حلاصاي اولاق) لئالدلا هذهررق املمالسلا هيلع احاصنأ ىلاعآ نيب م ؛ هتمحرو

 ىوق مهتليبق نم ناكو رطاخلا ىوق لقعلا ىوق الجر ناك امل هنأ : لوآلا : هوجو هيفو (اذهلبق

 موق ىف لضاف لجر ثدح ىتم هنآل مهتقيرط ررقيو مههذم ىوقيو مهنيد رصني نأ ىف مثداجر
 4 مح رخ 2و



 ان اهلاص ماخأ دو لإ ودىلاعت 5

 0000 هل كَل مهلا 1 موق لق 1 0 َلإَد

 ىف نإ هنلإ ه1 ألا لاق

 2 حا سح

- 

 سل 6

 أ اا 1ر1 را تنك دق ٌحاَص ماي اولآق 01١ بيحب ٌبيوَ

 همس يباع دل ه- تسلا اك را ل رع ا

 395 بيرم هلا 0 اي وات 0 ٌةانأ ديعد أم دعت
 2 مل م 2 - -

 لاا كل هذه 17 لاق مهاوحأ كلذ دعب 7 ميفاصوأ ر 0 0 5

 ةنعللا ىنعمو : ةرخآلا ىفو ايندلا ىف ًابحاصمو ًاعباتمو . مه ل ًافيدر نعللا لعج ىأ (ةمايقلا موبو

 . ريخ لك نمو ىلاعت هللا ةمحر نم داعبالا

 ًاداع نإ الأ + لاقق مهب ةهوركملا لاو-آلا هذه لوزن ىف ىلصأألا ببسلا نيب ىلاعت هنإ مث

 نإالأ : ريدقتلاف . دحجلاوهرفكلا : ليقو «ءابلا فذخل مهبرب اورفك دارأ : لبق (مهراورفك

 ؛ مهر ةمعن اورفك ىأ فاضملا فذح باي نم وه : ليقو . مهر اودحج ًاداع

 : نالاؤس هيفو 4« دوه موق داعل ًادعب الأ) لاق مث

 اهف (ةمايقلا مويو ةنعل ايندلا هذه ىف اوعبتأو) لاق ايلف ء دعبلا وه نعللا (لوالا لاؤسلا إل

 (داعل ًادعب الأ) هلوق ىف ةدئافلا

 . ديك أتلا ةياغ ىلع لدي نيتفلتخم نيترابعب ريركنلا : باوجلاو
 (دوه موق داعل) هلوق ىف ةدئافلاام (ىناثلا لاؤسلا ١)

 ركذف . داعلا تاذ مرإ مم : ةيناثلاو داشن د ل جلا

 ذك الآ نإ. لع لذ نش عملا ف ةلاملا نأ . ىاثلاو . هانشالا ةلارال كلذ
 نم ؟أشنأ وه هريغ هلإ نم ىكلام هللا اودبعا موقاي لاق نايا دومب ىلإو ل ىلاعت هلوق ٠

 انيف تنك دق حلاصاي اولاق.بيجم بيرق ىبر نإ هيلا اوب وت مث دورفغتساف اهيف ىرمعتساو ضراللا
 (« بيرم هيلا انوعدت ام كش ىنل اننإو انؤابآ دبعيام دبعن نأ اناهنتأ اذه لبق اوجرم

 3-5 عم اص ةصق ىهو . ةروسلاهذه ىف ةروكذملا صصقلا نم ةثلاثلا ةصقلاوه اذهنأ ملعا

 د يلدز كادوا مهرمأ امل انهه نأ الا ء دوه ةصق ىف 00 مظنلا لثم اهمظنو

 : ناهجر ةفر ضرآلا نم 1 أشنأ وه) هلوق «لوآلا ليلدلا)
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 ١و ةيآلا « هلسر اوصعو مجبر تايآب اودحج داع كلتو» ىلاعت هلوق

 ؟ مهك الهإ ىف رثوت فيك حيرلا هذهف : لبق ناف

 ناويحلا فطختف . اهتوق'ةدشل وأ اهدرب ةدشل وأ اهرح ةدشل كلذ نوكي نأ لمتح ءانلق

 . لمتحم كلذ لكف ء ضرأألا ىلع هبرضت مث ء« ضرآلا نم

 نوكتذئنيحو « اعمرفاكااٍلعو نمؤملا ىلع ةيلبلانايتإ زوجي هنأ ٍلعاف < ادوه انيجت إل هلوق امأو
 مالسلا مهملع ءايبناآلا ب ذكي نمب لزانلا باذعلا امأف  رفاكلا لع اباذعو نمؤملا ىلع ةمحر ةيلبلا كلت

 , مهرفك ىلع ًاباذع هنوك بفرع امل كلذ الولو « هنم نمؤملا ىجني نأ ىلاعت هللا ةمكح ىف بحب هناف

 (هعم اونمأ نيذلااو ادوه اننجن) انهه ىلاعت هللا لاق ببسلا اذهلف

 ناميالا ىف دهتجا نإو دحأ وجنيال هنأ دارأ : لوألا : هوجو هيفف 4انم ةمحربإل هلوق امأو

 لمعلاو هللاب نامبالا نم هيلا مهادهام : ةمحرلا نم دارملا : ىتاثلاو , هللانم ةمحرب الإ ملاصلا لمعااو
 : باقعلا ىف نيرفاكلا نع مهزيمو  تقولا كلذ ىف مهمحر هنأ : ثلاثلا . اصلا

 ءايندلاباذعنم ةاجنلا ىه : ىلوألا ةاجنلانم دارملاف (ظيلغ باذع نم مانيجنوإل هلوق امأو

 مهل لصح ىذلا باذعلا نأ ىلع اهيبنت ؟اظيلغ هنوكب هفصو امنإو : ةمايقلا باذعنم ةيناثلا ةاجنلاو

 ( مهانيجنو) ىلاعتهلوق نم دارملاو « اظيلغ اباذع ناك هيف اوعقوىذلا باذعلا ىلا ةبسنلاب مهتوم دعب

 . هيف نوعقي الو ظيلغلا باذعلا كلذ نوقحتسيال مهنأب انمكح ىأ

 وهف (داع كلتو) لاقف « سو هيلعهللا ىلص دمع موق بطاخ داع ةصق ركذ امل ىلاعت هنأ لعاو

 ىلاعت هنإ َ . اوربتعاو ايلا اورظناف ضرألاىف اوريس : لاقىلاعت هناك مراثآو مهروبق ىلا ةراشإ

 . ةثالث ىهف مهفاصوأ امأف «ةرخآلاو ايندلا ىف مهاوحأ ةبقاع ركذ مث مهفاصوأ عمج

 تازجعملا ةلالد اودحج : دارملاو (ممبر تابآب اودحج) هلوق (ىلوآلا ةفصلا

 مهنأ تبث نإ. ميكحلا عناصلا دوجو ىلع تاثدحلا ةلالدو . دحجلا وأ . قدصلا ىلع

 . ةقدانز اوناك

 , ًادحاو الوسر اوصع اذإ مهنأ هيف ببسلاو (هلسر اوصعو) هلوق «ةيناثلا ةفصلاإ)

 دوهالإ مهيلإ لس مل : ليقو (هلسر نم دحأ نيب قرفن ال) ىلاءت هلوقل لسرلا عيمج اوصع دقف
 . مالسلا هيلع

 ءاسؤرلا نودلقي اوناك ةلفسلا نأ ىنعملاو (دينع رابج لك مأ اوعبتاو) هلوق 4 ةثلاثلا ةفصلا

 وهو « دناعملاو دونعلا دينعلا درمتملا عفترملا رابجلا نم دارملاو ( ملثم رشب الإ اذهام) لوق ىف

 ٠ ضراعملا عزانملا
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 1 ةمايقلا مويو ةنعل انندلا هذه ىف اوُئأَو «030 كينع رابج لك أ
 خا م < -

 اداعُن

 6« » دوه و دال ادعي الأ مهر 2

 كريغ ًاموق قب كلا هب كلسرأام كسرأ | + متنلبأ دقق اولوت نانإل 0 7

 00 ءىث لك ىلع فد نإ ًاييش ةنورضتالو

 ل اولونت ناف مالكلا ريدقت لوالا : ناهجو هيف مث اولوتت ناف ىنعي (اولوت ناف) هلوق نأ ملعا
 ' يدكتلا لع < ررطأ نذلا متنأ: لاق هناك نيج وجح مت كو غالبالا ىف ريصقت ىلع بتاعأ

 (ركيلا هب ت اا ناف) ىتاثلا

 ةراغإ اذهو « مكنم هلل عوطأ وه نم دعب قلخ ىنعي ريغ ا فر فلختسو) لاق مت

 . ايش كلم نم صقنيال ركك الهإ نأ ىنعي « ًائيش هنورضت الو لاصئتسالا باذع لوزن ىلإ

 ىتح دابعاا لامعاأل ظيفح : لوألا : هجوأ ةثالث هيفو « ظيفح ءىتث لك ىلع ىبر نإ إل لاق م“

 كالهلا نم هظفحت ءىث لك ىلع ظيفح : ثلاثلا . كركمو رش نم ىظفحب : ىناثلا . املع مهزاحجي

 216 اق عالم ءاشااذإ

 ظيلغ باذع نم مهانيجنو انم ةمحرب هعم اونمآ نيذلاو ًادوه انين انرمأ ءاج املو إل ىلاعت هلوق

 ةنعل ايندلا هذهىف اوعبتأو دينع رابج لكرمأ اوعبتاو هلسر اوصعو مهر تايآب اودحج داع كلتو

 ( دوه موق داعل ًادعب الأ مهر اورفك ًاداع نإ الأ ةمايقلا مويو

 امم هللا مهبذع . مقعلا حيرلا نممهب لزنام وه كلذو انباذع ىأ (انرمأ ءاج املو) هلوق نأ ملعا

 مههوجو لع ضرألا لع مهعرصتو مهرابدأ ند جرختو مهر خانم ىف لخدت « مايأ ةين امو لايل عبس

 . ةيواخ لخن زاجي اكاوراص ىتح



 ١س ةيآلا «ريقتسم طارص ىلع ىبر نإ » ىلاعت هلوق

 رمآلا ناكىتمو ءرضت الو عفنتال مانصألا نأو ىلاعت هللا وه راضلاو عفانلا نأب نوفرتعي اوناك

 نع لب هلوق درب نع نوكيال مهتهلآ مبكرتو اهتدابع زوجتال هنأ لقعلا ةهيدب ىف رهظ دقف كاذك

 رارصالا ىلع لدي اذهو (نينمؤم كل 0 امو) هلوق : اهثلاثو . سفنلا ةهيدب و لقعلا رظن كح

 اذك هارتعا : لاقي (ءوسب انتا ضعب كارتعا الإ لوقن نإ) موق : اهعبارو .ةدوحللاو نلعتلا

 ركذ ىلاعت هنإ مث , كلقع تدسفأو ان ونجم كتلعجل انتلآ تمتش كنأ : ىدملاو . هباصأو هيشغ اذإ

 نم نوكرشت ام ءىرب ىنأ اودهنشاو هللا دهشأ ىنإ) مالسلا هيلع دوه لاق كلذ اولاق امل مهنأ

 . رهاظ وهو (هنود

 اوعمجاف) هموقل مالسلاهيلع حون هلاقام ريظن اذهو 4« نورظنت ال م ًاعيمج ىوديكفإل لاق مث

 (نورظنتالو) هلوق ىلإ (ركءاكرشو ركرمأ
 : مهل لاقو ميظعلا موقلا ىلع لبقأ اذإ دحاولا لجرلا نأ كلذو . ةرهاق ةزجعم اذه نأ ملعاو

 دنع نم أقثاو ناك اذا الا اذه لوقيال هناف نولج و نالو ىناذبإ تابجوم ىفو ىنوادع ىف اوغلاب

 . ءادعاللا دك نع هنوصي و هظفحت هنأب ىلاعت هللا

 رعشلا تينم برعلا دنع ةيصانلا : ىرهزالا لاق م اهتيصانب ذخآ وه الا ةباد نمام ل لاق مث

 . هتبنم مساب ةيصان كانه تبانلا رعشلا ىمسيو . سأرلا مدقم ىف

 ىأ ؛ نالف ديبالا نالف ةيصانام : اولاق . عوضخلاو ةلذلاب اناسنا اوفصو اذا برعلا نأ ملعاو

 نملاو هقالطا اودارأفريسألا اورسأ اذا اوناكو ؛ هترهق دقف هتيصانب تذخأنملكنآل . هلعيطم هنأ

 ةباد نمام)هلوةف نوفرعي امب نآرقلا ىف اوطوفت . هرهقل ةمالع كلذ نوكيل هتيصان اوزج هيلع

 هردقو:ةئاضقل داقتمو ات ر دق و هرهق تح وهو ألا نآ ويح نما 6] ننشد

 ةباد نم ام) لاق امل ىلاعت هنأ : لوألا : هوجو هيفو «ميقتسم طارص ىلع ىبر نإ ١ لاق مك

 (ميقتسم طا رصوللع ىبر نإ) هلوقب هعبتأف ريظع رهقو ةيلاع ةردقب كلذ رعشأ (اهتيصانب ذخآ وهالا
 تلاق ؛ باوصلاو لدعلا و قملا وهام الا مهب لعفي الو مهللظيال هنكل مهلع ًارداق ناكنإو هنأ ىأ

 ( يقتسم طارص ىلع ىبر نا) هلوقو ديحوتلا ىلعلدي (اهتيصانب ذخا وهالا ةباد نمام) هلوق ةلزتعملا

 هناطلس نأ ركذ امل ىلاعت هنأ : ىناثلا . لدعلاو ديحوتلاب متي امن! نيدلا نأ تبثف « لدعلا ىلع لدي

 هتوفيالو « رتتسم هيلع قال هنأ ىنعي (مقتسم طارص ىلع ىبر نإ) هلوقب هعبتأ قالا عيمج رهق
 لاق كءهيلع الا كلسم دحال نوكيال ىذلا قيرطلا هب ىنعي وهو ميقتسملا طارتضلاركذف ؛ ثراه

 وأ ؛ ثحب ىأ « مقتسملا طارصلا ىلع لدي (ىبر نإ) دارملا نوكي نا : ثلاثلا (داصرملابل كبر نإ)
 . هيلا ءاعدلاب كلمحب
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 م لا نارقلا داع ترج دف اضنأو اميه عما فيكف « زثءالاةلثمأألا م“ ءايلو آلا مك © ءاسن اللاب

 لجال « تاءاطلاف بيغرتلا امأف « ابلع ةيورخاألاو ةيوندلا تاريخا بيترت ببسب تاعاطلا ىف

 . ةاروتلا ىف روكذم قيرط وه لب نآرقلاب قيليال كلذف « اهيلع ةيويندلا تاريخلا بيترت
 ايندلا ريخ ىف ًاضيأ بيغرتلا دعبي لةيورخآألا تاداعسلا ىف بيغرتلا رثك أ امل هنأ : باوجلا

 . ةبافكلا ردقب

 هيف مكغرأو هيلا ؟وعدأ امعو ىنع اوضرعتال : هانعف («نيمرجب اولوتت الوإل هلوق امأو

 ' مماثأو م«ارجإ ىلع نيرصم ىأ نيمرج

 202 كل نح امو, كلوق نع انته كاراتي نحي اهو ندب انتئجام دوهاب اولاق + ىلاعت هلوق

 000 رك ل لل نل ايدي را دهشأ فز كاف ور انتحل, ض عب, ضاوتعاالا:لوقن نإ

 اهتيصانب ذخآ وه الإ ةباد نمام برو ىبر هللا ىلع تلكوت ىنإ نورظنتال م“ ًاعيمح ىتوديكف هنود

 4( مقتسم طارص ىلع ىد نإ

 وهودل موقلاءركذام أ موقلل هركذام مالسلا هيلع دوه نع ىكح امل ىلاعت هنأ معا

 نمو ؛ لطابلا نم قحلا نيبت اهنآل ةنيب تيمس ةنيبلاو . ةجحن ىأ (ةنييبانتئجام) رحل : اهلوأ : ءايشأ
 ءاجام هنأ اومعزو ء اهوركنأ مهلهحي موقلا نأ الإ تازجعملا رهظأ دق ناك مالسلا هيلع هنأ مولعملا

 مهناآل , كيكر ًاضيأ اذهو (كلوق نع انتهلآ ىراتب نحن امو) موق : اهناثو . تازجعملا نم ءىثب
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 ١ ةيالا «هيلإ اوبوت مث مكبر اورفغتسا موقايود ىلاعت هلوق

 تاره 38 3 را هده ا

 هلا يوت م مر اورفْغتسا ميقا
 اراردم مكيلع ءاجلا لسري
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 ههنا ل 1 2 هك

 «07» َنيمرجم اول الو مكتوف َلِإ ةوق ةدزيو

 تاس سس سيل يبس إإبإيبيبإيبيبيبإببيبيبيس ببي سسسببابأ|أت|ثتآذذلإا

 ىلإ ةوق مدزيو ًاراردم يلع ءامسلا لسري هيلا اوبوت مث مكبر اورفغتسا موقايوإ ىلاعت هلوق

 «نيمرجب اولوتت الو مكتوق
 ماقملافهناأل كلذو . هموقل مالسلاهيلع دوه اهركذىتاا فيلاكتلانم ىناثلا عونلاوه اذهنأ معا

 مدقتدق امهنيي قرفلاو « ةيوتلاىلإ مث رافغتسالا ىلإ مهاعد ماقملا اذه ىفو « ديحوتلا ىلإ مهاعد لوألا

 مكر شنم مدقتام 5ل رفغي نأ هولس ىأ . اورفغتسا : مصآلا ركب وبأ لاق . ةروسلا هذه لوأ ىف

 لاق مالسلا هيلع هنإ مث.« هلثم ىلإ اودوغتال نأ لع مزعلابو «ىضمام لع متبتلاب عب شا د
 داري ام ةياغاذهو «معنلا كاتب عافتنالا ىلع مكيوقيو دنع معنلا رثكي ىلاعت هللاف كلذ ملعف ىممكنإ»

 هبماق ناويحلا نأالإ . ةلصاح تناكنإو عافتنالا رذعت ةلصاح نكت مل نإ معنلاناف ؛ تاداعسلان م

 ىلع ةلماكلا ةوقلا تاصحو ةمعنلا ترثك اذإ امأ ؛اضيأ دودقملا لصحي مل اهب عافتنالا نم عنملا
 ىلا ةراشإ (اراردم يلع ءامسلا لسري) ىلاعت هلوف ةجيملا و ةداعسلا ةياغ لصح انههف ء اه عافتنالا

 ةراشإ (مكوق ىلإ ةوق دزيو) هلوقو ؛ ةقفاوملا راطمألا ىه معنلا لوصح ةدام نآل رعنلا ريثكت

 ةراشلا ىةغماج ةحلكلا هذه" نأ كيفالو ؛"ةمعنلا كلج عافتنالا نكمي اهب ىتلا ىوقلا لاح لاك ىلا

 هذه ىف لمأتي نأ لقاعلا ىلع بحبو  لقعلا حيرص ىف ةعنتماهيلعةدايزلا نأو ٠ تاداعسلا ليصحتب

 موقتلا اولاق مهنافنورسفملا امأو « ةيفخلا رارسالا نم محركلا باتكلا اذه ىفام فرعيل فئاطللا

 بيطلا ةياع ىف تناك مهعرازمو مهنيتا4نأ : امهدحأ : لايكلانم نيعونب ايندلا ف نيصوصخم اوناك

 ةياغفف اوناكمهنأ : ىناثلاو (دالبلا ىف اهلثم قلخ مل ىتلا داعلا تاذ مرإ) هلوق هيلع ليلدلاو ؛ ةجهلاو

 نيذه قلخلا رئانم ىلع نيرختفم موقلا ناك املو « ةوق انم دشأ نم : اولاق كلذاو شطبلاو ةوقلا

 ناف ةبوتلاو رافغتسالاب اولغتشاو مانصالا ةدابع اوكرتول مهنأ : مالسلا هيلع دوه مدعو نيرمآلا

 لاحت هللا نأ اًضيأ لقتو ؛ ةريثك تاجرد اهيف مهديزيو نيبولطملا نيذه ىف مهلاح ىوقي ىلاعت هللا

 لاقف مهئاسن ماحرأ مقعأو نينس رطملا مهنع هللا سبحو هوبذكو مهلإ مالسلا هيلع ًادوه ثعب امل

 (ًاراردم كيلعء|مسلا لسري) هلوقكلذف : دلولاولاملاكةزرو عدالب هللا ايحأوتلاب متنمآنإ : دوهممل

 ةوقلا هذه اورسفف (مكوق ىلإ ةوق ركدزيو) هلوقو ةغلابملا ةينبأ نم وهو ردلا ريثكلا راردملاو
 , نابسنالا هب ىوقتي امم كلذ لكذنال . ءاضعالا ىف ةدبغلاو ؛ دلؤل و لانملاب



 ةيألا«نولقعت الفأ قرطف ىذلا ىلع الإ ار نإ» ىلاعتهلوق ا

 توب ىلع .ةلالدلا ماقأ نأ لبق ىلاعت هللا ةدابع ىلإ مهاعد 2 وهو لاوس ةيفو. (نووتسماالإ

 ؟ ىلاعت هلالا

 اندلاف دجوت املقو . سفنالاو قافالا ل ئالدىهو ؛ ةرهاظ ىلاعت هللا دوجو لئالد : انلق

 قلخ نم مهتلأس نئلو) رافكلا ةفص ىف ىلاعت لاق كلذلو « ىلاعت هلالا دوجو نوركني ةفئاط

 (هللا نلوقيا ضراألاو تاومسلا

 دنملا دالب تلخد « سحاب هل متو هللا همحر ىزارلارمع نب دمع : باتكلا اذه فنصم لاق

 للك هن زك 1 كد نك" لالا رج قارتعالا ىلع نيقبطم رافكلا كل وأ تيأرف

 نال فانك سال دكهوا" ضارالا فا طازرتكا ]كنع هنآ" ابناف# ناثاوآلا ةداعىنأعلا اكعااو

 اوناك« مهيلعهمالسو هللاتاولصءايبن ال اءال ؤهف ؛ مالسلا مهلع ملاصو دوهو حون نامز ىنعأ ؛ مدقلا

 هنأ هيلع ليلدلاو . هللا ريغ اودبعتال هانعم (هللا اودبعا) لوق ناكف .٠ مانصآلا ةدابع نم مهنوعنمب

 لاغتشالا نع مهعنم مالكلا اذه نم دوصقملا نأ ىلع لدي كلذو (هريغ هلإ نم مكلام) هبيقع لاق

 . مانصألا ةدابعب

 ءىرقو  رورجلاوراجلا ل< ىلع ةفص عفرلاب (هريغ) ءىرقف «هريغ هلإ نم كلامإل هلوقافأو

 . ظفللا لع ةفص رجلاب

 ءامتدابع نسحت مانصآلا هذه نإ مكلوق ىف نوبذاك مكنأ ىنعي (نورتفمالا متنأ نإ ل لاق 2

 الو امل س>ال تادامج ىهو ءارتفاو ابذك اذه نوكيال فيكو ؛ ةدابعلا قحتست اهنإ مكلوق ىف وأ
 نارا اهانست' نأ اهتدض ىنإ نام "لا: ويلز :ففلكلفا اًهوَوْصَو ايكو: ىدل |!ازوه: قانثنالاو: «كازذا

 نع مهعنمو ديحوتلاىلا مهدشرأ امل مالسلاو ةالصلا هيلع هنإ مث اهل اميظعت بارتلا ىلع ةهبجلا عضي

 هركذام نيعوهو (ىرطف ىذلا ىلع الاىرجأ نإ ًارجأ هيلع مكلأسأ ال موقاي)و لاق ناثوآلا ةدابع
 ىوق . عمطلا سند نع ةرهطم تناك اذا ىلاصت هللا ىلا ةوعدلا نآل كلذو « مالسلا هيلع حون

 ةاكلقلا ف اهنرثأت

 نال كلذو « مانصأللا ةدابع نم عنملا ف بيصم قا ناواقخت لف" عل «نواةعت الفا لاق م

 ل وهعلا هثاكلا فر رك رمان 6ك“ عنملا اذه ةحصب رلعلا



 مب ب

 9 ةيآلا هللا اودبعا موقاي لاق ًادوه مهاخأ داع ىلاو» ىلاعت هلوق
 9 عا راع ا

 0 | هريغ هلل ن م 7-0 يل اودبعا موُقأي لاق ادوه مثاخأ داع لاو
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 كنا لم ل رتت نا دنع مكلأسأ ال موق اي هد َنوَرتفم الإ م 1
 6 25 هه | أ آ

 0٠< َنولقعَت الأ قرطف

 20 1 ةروسلا هذه ىفو « سو هيلع 0 ندع 2 ىفاذكف . رهظ ةيقاعلا ىف مث

 رافكلامادقإ نأ نايبل ةصقلا هذه ىلاعت هللا ركذف . شاحالا ىف نوغلابي اوناكرافكلا نأ لجأل

 . رفظلاو حتفلا لان ربصامل مالسلا هيلع هنأالإ « حون نامز ىف الصاح ناك شاحالاو ءاذيالا ىلع

 هجو نم ةروس لك ىف ةصقلا هذهب عافتنالا هجو ناك املو « دوصقملا لانتل كلذك دمعاي نكف

 . ةدئافلا نع ايلاخ اهربركت نكي ل رخآ

 نورتفمالإ متن نإ هريغ هلإ نم كلام هللا اودبعا موقاي لاق ًادوه مماخأ داع ىلإو إل ىلاعت هلوق

 (نواقعت الفأ ىنرطف ىذلا ىلع الإ ىرجأ نإ ارجأ هيلع كلأسأ ال موقاي

 اذهنأ ملعاو . ةروسلا هذه ىف ىلاعت هللا اهركذ ىلا صصقلا نم ةيناثلا ةصقلا وه اذه نأ معا

 هلوقو ادوه مهاخأ داع ىلإ انلسرأ دقلو : ريدقتلاو (احون انلسرأ دقلو) هلوق ىلع فوطعم

 . نايب فطع (أدوه)

 امتإو :نيدلا ف تناكامةوخالا كلت نأ مولعمو . مهوخأ هنأب ًادوه فصو ىلاعت هنأ ملعاو

 اوناكو برعلا نم ةليبق تناك ةليبقلا هذه. داع ةلسق نه الجر ناك ًادوه نال ءيسنلاف تاكا

 . مهنم لجر دارملاو ؛ لس اخأاد و ميت اخأا لجرلل لايام هريظنو « نعلا ةيحانب

 لص ملاذإ ديفتال بسنلا ةبارقنأنيبف (كلهأ نم سيل هنإ) حوننباىف :لاق  ىلاعت هنإ : ليقناف
 ؟امهنيب قرفلا اف . ندلا ىف فالتخالا عم ةوخالا هذه تبثأ انههو . نيدلا ةبارق

 قودعشس |وناك هموق نآل ملسو هيلع هللا ىلص دمح موق ةلاهتسا مالكلا اذه نم دارملا : انلق

 ناك ًادوه نأ ىلاعت هللا ركذف « هللا دنع نم مهلا الوسر نوكي نأ مهتليبق نم دحاو هنأ عم دم ىف

 : داعششالا اذه ةلازالا رع نم ادجاو ناكا1انط نأ : اع نم كح

 . فيلاكتلا نم عاونأ ىلإ هموق اعد هنأ « مالسلا هيلع دوه نع ىكح ىلاعت هنأ لعاو

 متن نإ هريغ هلإنم مكل ام هللا اودبعا موقاي) لاف ؛ ديحوتلا ىلإ مهاعد هنأ (لوآلاعوتلافإ

 <« رخف مد



 ةياآلا«كليلا اهخاون بيغلا ءانثأ نم“ ك كلتدىلاعتهلوق /

 را ا ا -_ نإ

 نم َكموَق الو تن آان تنك ام م َكِيلإ ايون بِلا 0

 4:0 ![يفتسلل ةفاعلا نإ رصافاَذَه لَك

 ) ملأ باذع انم مهسمي مث مهعتمنس ممأو) مهلا وحأ حرش ىف لاق دقف باقعلا لهأ امأو ؛ لوصولا

 لاوحأ ركذالىلاعت هناف ءايندلا ةساسخ ىلعكللذ لدف ايندلا عاتم نم ًابيصن مهيطعي ىلاعت هنأب كف

 ءايندلا مهيطدي هنأركذ نيرفاكلا لاوحأ ركذاملو . ال مأ ايندلا مهيطعي هنأ ةتبلا ركذي مل نينمؤملا

 . ةيناحورلا تاماقملا ىف بيغرتلاو ةينامسجلا تاداعسلا ةساسخ ىلع ,بظع هيبنت اذهو

 ذك ]2 نم كفا ةلرا تأ اهلك كنك ام كلل امون كحل ءانأ نم كلت ىلاعت هلوق

 (« نيقتملل ةبقاعلا نإ ربصاف

 ىتلا تايالا كلت ىأ (كلت) لاق ليصفتلا ىلع مالسلا هيلع حون ةصق حرش امل ىلاعت هنأ ملعاو

 قلخلا رع ةاغ تناك ىلا راثخالا"ن ؟ ىلأ ةييعلا ءاينأ' نم اه انحش 'ىتلا :ليضافتلا كلتو « اهانركذ

 هدعباموناث ربخ (كيلإاهيحون)وربخلا (بيغلا ءانأنم)و « ءادتبالا ىلع عفرلا لحم ىف (كلت) هلوقف

 . ثلاث ريخ اضيأ

 ؛ةصقلا هذه فرعت تنك ام كنأ : ىنعملاو 4كموق الو تنأ اهملعت تنك ام ىلاعت لاق مث

 كادر كلاتملا هدم فردا ؟ راند لوه نأ ةريطنو د. .اضنأ انوع لوتاكءام كم وقالب

 : كذا لهأ ذو

 ؟ معلا لهأ دنع ةروهشم مالسلا هيلع حون نافوط ةصق تناكدق سيلأ ؛ ليق ناف

 ةمولعم تناك اف ةروكذملا ليصافتلا امأ ؛ ةروهشم تناك لامجالا بس ةصقلا كلت : انلق

 رافكلا.ال وه ىذأ لع كموقو تنأ ربصا دمحاي: ىناملاو («نيقتملل ةبقاعلانإ ربصاف) لاق مث

 حرفلاو رفظلاو رصنلا هتبقاعربصلا نأ ىلع هيبذت هيفو . رافكلا كئلوأ ىدأى بع هموقو حونربص اك

 .هموقلو مالسلا هيلع حونل ناك ا" رورسلاو

 اف. ىرخأ ةرم انهه اهداعأ هنإ مث سنوي ةروس ىف ةصقلا هذه ركذ ىلاعت هنإ : لئاق لاق ناف

 ؟ريركتلا اذه ىف ةدئافلا

 نولجعتسي رافكلا ناكىلوآلا ةروسلا قف : هوجو نم اهم عفتني دق ةدحاولا ةصقلا نإ : انلق

 رزظلا ناكام قادعلا نأ يني هنو ذك ااوناك ةمرقن أ ناسف حون ةصق ىلاعتركذف « باذعلا لوزن



٠ 

 / ةيآلا «كعم نمم ممأ ىلعو كيلع تاكربو» ىلاعت هلوق

 لصح ملو هتيرذ نمنكي مل نم هعم ناك نم لك تام ةنيفلانم حون جرخامل هنإ : لئاقلا اذه لاق

 مالسلاه يلع حون ةنيفسف نكي مل : نورخآ لاقو « هتيرذوهلسن نم مهاك قلخلاف « هنيرذنمالإ لسنلا

 ليلدلاو هدالوأ نمو هنم اودلوت امإ مهلك قلخلاف نيريدقتلا ىلعو ؛ هتيرذو هلسن نم ناك نم الإ

 وه اذهف « رغصألا مدآ ناك مالسلا هيلع ًاحون نأ تبثف (نيقابلا مث هتيرذ انلعجو) ىلاعت هلوق هيلع
 . اهم هللا هدعو ىتلا تاكربلا نم دارملا

 , ةمالسلا تابجؤم نأب هدعو . تاذآلا نم ةمالسلاب هدعو امل ىلاعت هنأ (ىناثلا لوقلاوإل

 ةكربلا و ةمالسلاب هفرش امل ىلاعت هنإ مث . رارقتسالاو تابثلاو ديازتلا ىف نوكي ةغارفلاو ةحارلاو
 ةثالث ىلع هنمدارملا ىف اوفلتخاو (كعم نم ممأىلعو) لاقف هعم اوناكن يذلا كئا وأ لاح هدعب حرش

 كلذ ناك امهنأل ؛ تاءامجوأ#كأ مهلعجوهعم اون نيذلا ماوقألا كل وأ ىلع هلمح نممهنم : لاوقأ
 دارملا لب : لاق نممهنمو « آمأ مهلعجببسلا اذهلف ؛ مهالإ رشبلا نم دحأ ضرألا عيمج ىف تقولا

 مهيلع ىلاعت هللا مكح دقو اونمآ نيذلا الإ هعم ناك ام هنأ كلذ ليلدو : اولاق ًادلوتو السن كعم نم

 عم نيرضاحلا عومب كلذ نم دارملا : لاق نم مهنمو (ليلق الإ هعم نمآ امو) ىلاعت هلوق ىف ةلقلاب
 ؛ ةياغلا ءادتبال (كعم نمم) هلوة ىف (نمو) ىباثلا لوقلا وه راتخناو ءكلذ دعب نودلو.- نيذلا

 . كعم نيذلا نم ةئشان ممأ للعو : ىنعملاو

 مهفطع نيذلا : امهدحأ : نيمسق ىلع هعم نيذلا نم ةئشانلا ممألا كلت لعج ىلاعت هنأ ملعاو

 ىلاعت هنأب مهفصو ممأ : ىناثلاو . ناميالا لهأ مهو مهلا هتاكربو هللا مالس لوصو ىف حون ىلع

 اوناكن يذلا نم ةئشانلا ممألا نأ لا 2 ملأ باذع مهسميةرخآلاىف مث ايندلا ىف ةدم مهعتميس

 كلت ىف لخد : نورسفملا لاق . رفاك ىلاو « نمؤم ىلا اومسقني نأو دبال مالسلا هيلع حوت عم

 رفاك لك باذعلا كلذ ىفو عاتملا كلذ ىف لخدو ٠ ةمايقلا موي ىلا هنمؤم لكو نمؤم لك ةمالسلا

 ةمالسلا لاصياب حون نأش مظع اممإ ىلاعت هنإ : قيقحتلا لهأ لاق مث , ةمايقلا موي ىلا ةرفاكو

 ثيح نم ةمعنلاب نوحرفيال نيقيدصلا نأ ىلع لدي اذهو (انم مالسب) لاقدنأل , هيلا هنم تاكربلاو

 قحاب مهحرف نوكي قيقحتلا ىفو . قحلانم اهنأث يح نم ةمعنلاب نو>رفي امنامهنكلو . ةمعن اهنأ

 حرفلا ناف « ىلاعت هللا صاوخالا هفرعيال فيرش ماقم اذهو ؛ قحلا ىلا مههجوتو قحلل مهيلطو

 نم امهنأ ثيح نم ةكربلاو ةمالسلاب حرفلاو « ريغ ةكربو ةمالس امه ثيح نم ةكربلاب و ةمالسلاب
 نم : مهضعب لاق ببسلا اذهلو « نيبرقملابيصن : ىناثلاو : قلخلا ةماع بيصن : لوالاو : ريغ قحلا

 ةجلل صاغ دَمَف فورعملل لب نافرعلل ال نافرعلا رثآ نمو ؛ ىتاثلاب لاق دقف نافرءلل نافرعلا رثآ



 بألا ءانم مالسب طبها حوناي ليقدىلاعتهلوق "

 00 اسس سايق طهي دل 2 2 ا 8 - هذآ ل هذه ٠ 6 2 ا

 او تاعم نب ممأ ىلعو كيلع اكرام مالس طاق كا

 ع 0 رود ه2 رار ني سر #ذ

 «غم» ميل كا 0 مث 0

 مهعتمنس ممأو كعم نم ممأ للعو كيلع 0 كك ا 5 ليق إل ىلاعت هلوق

 ملأ باذع انم مهسمي م
 * نا هذا قو

 حون جرخ دق كانهف ؛ ىدوجلا ىلع توتسا اهنأ ةنيفسلانع ربخأ ىلامت هنأ (ىلوأآلا ةلأسملا))

 نأ لمتحي (طبها) هلوقف ضرالا ىلإ لبجلا كلذ نم اولزن مهنإ مث ؛ةلاحال ةنيفسلا نم هموقو

 ىلإ لبجلا رم طوبملاب ًارمأ نوكي نأو . لبجلا ضرأ ىلإ ةنيفسلا نم جورخ اب ًارمأ نوكي

 . ةلوتدلا ضر

 دعولا امأ « ًايناث ةكربلاب مث ء الوأ ةمالسلاب جورخلا دنع هدعو ىلاعت هنأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 نع بات مالسلا هيلع احون نأ ةمدقتملا ةيآلا ىف ربخأ ىلاعت هنأ : لوألا : نيهجو لمتحيف ةمالسلاب

 نيعوه عرضتلا اذهو (نيرساخلا نمنك أ ىنحرتو ىلرفغت الإو) هلوقب ىلاعت هللا ىلإ عرضتو هتلز
 انسفتأ انملظ انبر) هلوق وهو هتلز نم هتبوت دنع مالسلا هيلع مدآ نع ىلاعت هللا هاكح ىذلا عرضتلا

 ىلاعتهللا هرشب نأىلإ ًاجاتحم مالسلا هيلع حون ناكف (نيرساخلا نمننوكنل انمحرتو انل رفخت مل ناو

 هراكملا عيمج نم نماللا هل | صح (انم مالسب طبها حوناي ) هل ليق الف ديعولاو ديدهتاا نم ةمالسلاب

 هيلع حون جرخام دنعف ضرألا عيمج ىف اماع ناك امل قرغلا كلذ نأ : ىناثلاو . نيدلاب ةقلعتملا

 فئاخلاك ناكف :ناويحلاوتابتلانم هب عفتني امم ءىش ضرالا ىف سيل هنأ ملع ةنيفسلا نم مالسلا

 هللا لاق ايلف ء بورشملاو لوك أملا نم هسفن نع تاجاحلا عيمج عفدي فيكو شيعي فيك هنأ ىف

 تافآلا نم ةمالسا لوصح ىلع لدي كلذ نال ء فوخلا كلذ هنع لاز (انم مالسب طبها) ىلاعت

 ةكربلابهدعو نأب هفدرأ ةمالسلاب هدعوامل ىلاعت هنإ مث « قزرلا ةعسو نمآلا عمالإ كلذ نوكبالو

 تقل كربلا ةمو : ليلا كرر نمو ؛ لمالا لقو ؛ تايثلاو ء ءاقلاو ماودلا نع ةرابع ىهو

 اذه ريسفت ف نورسفملا فلتخا مث « هميظعت تبث ىأ « ىلاعتو كرابت هنمو « اهف ءاملا

 . ءاقيلاو تالا

 اذه دنعو هلدن نم اوناكق ينم عيمجنأل « ربلا ابأ ًاحون ريص ىلاعت هنأ 4لوآلا لوقلاف)



 0 ةيآلا«لع هب ىل سيلام كلأسأ نأ كب ذوعأى إ بر لاقورىلاعت هلوق

 كرئامأو « لضالا لف .ءابلا تايثز امأو دك اتلاف د دفتلا امأ (نلأست) ءالأ ف دج راه دكا و قولا

 . لالخإ ريغ نم فيختللاف فذحلاو ديدشتلا

 كلأسأ نأ كب ذوعأ ىنإ بر) لاق هنأ هنع ىح لاؤسلا كلذ نع هان امل ىلاعت هنأ ملعاو

 نلأستالف) هل لاق امل ىلاعتهنأ ىنعملاو (نيرساخلا نم نك أ ىنمحرتو ىل رفغت الإو ملع هب ىل سيلام

 ىلع ردقأ ال ىنأ الإ هيلا دوعأ الو. فيلكتلا اذه براي تلبق كلذ دنع لاقف ( لع هب كل سيلام

 (كب ذوعأ ىنإ) هلوقب الوأ أدب اذهلف « كتيادهو كتتاعابالإ هنم زارتحالا

 دوعأال ىأ . ليقتسملاىف امع رابخإ (ملع هب ىل سيلام كلأسأ نأ كب ذوعأ ىنإ) هلوق نأ لعاو

 (نبرساخلانم نك 1 ىدحرتو ىل زفت الوز لاقف ؛ عضم انع راذتعالاب لغتشا مث ؛ لمعلا اذه ىلإ

 هلوقب ةراشالا هيلاو كرتلا ىلع مزعلا وهو « لبقتسملا ىف : امهدحأ : نبرمأ ىضتقت ةبوتلا ةقيقحو

 هيلاو ىضمام ىلع مدنلا وهو ىضاملا ىف : ىناثلاو (ملع هب ىل سيلام كلأسأ تأ كب ذوعأ ىإ)

 ىلا ةلزلانع ثحبلاب مالكلا اذه متحكو (نيرساخلا نم نك أ ىنمحرتو ىلرفغت الإو) هلوقب ةراشالا
 ماسقأة الث ىلع اوناك ماللا هيلع حون ةمأ نإ : لوقنف . ماقملا اذه ىف مالسلا هيلع حونزع تردص

 محو .ةاجنلا وه نينموملا كح ناكدقو « نيقفانملا نم عمجو . هنامي عي نمؤمو . هرفك رهظي رفاك

 مهنم حون نبا ناكو . ًايفخم مهىكح قف قافنلا لهأ امأو « ًامولعم كلذ ناكو « قرغلا وه نيرفاكلا

 لع هلمجت نيالا قح ىف بالا نم نوكت ىلا ةطرفملا ةقفتشلا تناكو «:انموم هنوك هيف روك نا

 زاوجل هرفك ىلع لديال كلذو (ءاملا نم ىنمصعي لبج ىلإ ىوآس) لاقف ةنيفسلا لخدي نأ هنم

 ؛قرغلا نع هيوضي هنأ ىف ةتيفسلا:ق بوكر لا: ىرج ىَرر ليبلا لع دوحسلا نأ قطادق نوكت ذإ

 دنع ررقي ناك مالسلا هيلع هنأ ىلعالإ لديال (محر نم الإ هللا سمأ نم مويلا مصاعال) حون لوقو

 أ ناك ناس دنا نأ مع هنأ لع لديال أضيأ اذهو؛ حلاصلا لمعلاو ناممالا الإ هعفنيال هنأ هنبا

 قي رطب هديلخت ىلاعت هّللأ نم بلطف نمؤم نءالا كلذ نأ نَظ هيلق ف قب لق ناك ةلاخلا هذه دزعف

 هللاهريخأ كلذدنعف « ليج ةلق لع هظفحب نأ امإو « ةنيفسلا ف لوخدلا نم هنكمب نأبامإ . قرطلا نم

 صهعتسب م هنأ وه مالسأا هيلع حون نع ةرداصلا ةلزلاف « هند لهأ نع كدت و قفانم هلأ ىلاعت

 كلذ فاح هل 2 0 نمّوم 1 نظ ناكو كلذ ْق دمج لب )ع ةرفكل هقافن ىلع لديام في رعل ف

 هيلع مدآ نأ ىف كلذ انررق مك. داهتجالا اذه ىف أطخلا الإ هنع ردصي ملف ًارفاكناكهنال « داهتجالا

 حون نع رداصلا نأ انركذ امب تبثف . داهتجالا ىف أطخأ هنآل الإ ةلزاا كلت هنع ردصت مل مالسلا

 . لعأ هللاو ..دابتجالاىف أطخلا باب نم وه امبإو رئابكلا باب نم ناكام مالساا هيلع



 ةيآلا «نيلهاجلا نمنوكت نأ كِلع) ىإ.» ىلاعت هلوق 1

 بنذلان 0 1 ع اننا رجول تاجا عيرقتلا 16 لع لدن ادهز' لهذا ندع ناك

 ذوعأ) مالسلا هيلعىسوم نع ةياكجرلاعت لاقو(ةلاهجي ءوسلا نولمعي)ىلاعت لاق . نآرقلا ىف روهشم

 (نيلهاجلا نم نوك أ نأ هللا

 ماقملا اذه ىف ةيصعملاو بنذلا ىلع همادقاب فرتعا مالسلا هيلع ًاحون نأ (سماخلا هجولا)

 (نيرساخلا نم نك أ ىنمحرتو ىل رفغت الإو ملع هب ىل سيلام كلأسأ نأ كب ذوعأ ىنإ) لاق هتاف

 . ًاينذم ناك هنأ لعلدب كلذب هفارتعاو

 بلطل هبر ىدان ًاحون نأ ىلع لدت آلا هذه نأ ةيآلا هذ كسلا ف (سداسلا هجولاإ)

 (انعم بكرا ىنباي) لاقو (هنبا حون ىدانو) هلوق ىهو ةمدقتملا ةيالاو ٠ قرغلا نم هدلو صيلخت

 هللا نم ىنعملا اذه بلط نإ لاقي نأ امإ : لوقنف . ةقفاوملا هنبا نم بلط مالسلا هيلع هنأ ىلع لدت

 ل11 دف الطن رك نأو دقت ن اللا. لظاب لواالاوز6 سدكعلابب تاكدوأ :ناولا»انرم .هللظ: لع عباس ناك

 نم نبالا كلذ صلخبال ىلاعت هنأ هللا نم عمس دق ناكل نبالا نم هبلط ىلع عياش لاعت هللا نم

 عم نكت الو انعم بكرا ىنباي) هل لاق فيك اذه دعب و , بلطلا كلذ نع هاهن ىلاعت هنأ ف

 ىواط) ةلوق نلا نم نم عم دق ناك امد ناك نالا نم بلطلا اذه نإ : انلق نإ امأو (نيرفاكلا

 لاك هنأ اضياو .' هضلخت اهنا نم تلط فيكف :هرفك كلذي رهظو (ءاملا ند ىمصعي لبج لإ

 هصيلخت هللا نم بلطي فيكف نيقرغملا نم راص وه عنتماو هنم كلذ لللط ال احوتن نأ ريحا

 ةيصعملا رودص ىلع لدت ةتسلا هوجولا هذه سم ةيآآلا هذهف : نيقرغملا نم راص نأ دعب قرغلا نم

 . مالسلا هيلع حون نم

 نم مالسلا مهللع ءايبنآلا ىلاعت هللا هيزنت بوجو ىلع ةريثكلا لئالدلا تلد امل هنأ معاو

 فايس راربألا تانسحو . لك الاو لضفالا كرتلع ةرؤك ذملا هوجولا هذه لح بج و « ئصاغملا
 لاق ا” بنذلا ةقباس ىلع لدي الو . رافغتسالاب ىاللاو باتعلا اذه لصح ببسلا اذهلف « نيبرقملا

 (هرفغتساو كبر دمحت حبسف اجاوفأ هللا نيد ىف نولخدي سانلا تيأرو حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ)

 رافغتسالا بجوي بنذب تسيل أجاوهأ هللا نيدف سانلا لوخدو حتفلاو هتلارصن ءىجبنأ مولعمو

 نأ ىلع كلذ لدف . نيبنذم مهعيمج سيلو (تانمؤملاو نينمؤمللو كينذإ رفغتساو) ىلاعت لاقو

 . لضفالا كرت ببسب نوكي دق رافغتسالا

 أرقو (ىنلأست) ءايلا تابثإو نونلا ديدشتب ليعمسإو شرو ةياورب عفان أرق (ةيناثلا ةلأسملا))
 فيفختب ورمجوبأ أرقو ؛ ءايلا تابثإ ريغ نم اهرسكو نونلا ديدشتب نولاق ةياورب عفان و صماع نبا



 3 ةنآلا «مللع هب كل سيلام نلأست الفد ىلاعت هلوق

 ىلاعت هللا هافنءرجال نيدلا ةبارق تفنتا املنكلو . هوجولاىوقأ نم هلصاح بسنلا ةبارق تناك

 (كلهأ نم سيل هنإ) هلوق وهو ظافلألا غلبأ

 ريغو « ىضاملا لعفلا ةغيص ىلع لمع : ىناسكلا أرق حلاص ريغ لمع هناال ىلاعت لاق م“

 منال ء بصن (ريغ) ةملكو ء بذكو كرشأ ىنعي ملاص ريغ المع لمع كنبا نأ : ىنعملاو . بصنلاب
 ريمضلا نأ : لوألا :ناهجو هيفو « نيونتلاو عفرلاب لمع : نوقابلا أرقو 2« فوذح ردصمل تعن

 (قحلا كدعونإو لهأ نم ىبا نا) هلوقوهو لمع لاؤسلا اذه نأ ىنعي « لاؤسلا ىلا دئاع هنإ هلوقف

 ٠ لطاب لاؤس مهنم ًادحأ ىجنيال هنأب مزجلا , كلا قبس نأ دعب رفاكلا ةاحن بلط نآل ؛ ملاص ريغ

 اص ريغ المع هنوكب هفصو فف ريدقتلا اذ-ه للعو . نءالا ىلا ادئاع ريمضلا اذه نوكينأ : ىناثل

 انهه اذكف ؛ دوجو مركو ملع هنإ : هل لاي هناسحإو هلمع رثك اذا لجرلا نأ : لوألا :هوجو

 نوكي نأ :ىناثلا . لطاب لمع هسفن ىف هنأب هيلع كح ةلطابلا لامعاألا ىلع حون نبا مادقإ رثك امل

 هنإ) هلوق ىنعم مهضعب لاق : ثلاثلا . هيلع مالكا ةلالدل فاضملا فذخل ؛ لطاب لمع وذ هنأ دارملا

 . ًاعطق لطاب لوقلا اذهو انز دلو هنأ ىأ اص ريغ لمع

 نوكت نأ كظعأ ىنإ ملعهب كل سيلام نلأتالفإل مالسلا هيلع حونل لاق ىلاعت هنا مث

 : ناتل أسم هيفو ( نيلهاجلا نم

 : هوجو نم مالسلا مهلع .ايبنآلا ةمصع ىف حدق نم ةيآلا هذهب جتحا 4«ىلوآلا ةلأسملا)

 دوعىنتتقي اذهو « ةمكحم ىهف ةرتاوتم ةءارق نيونتلاو عفرلاب لمع ةءارق نأ (لوأالا هجولاإل

 ىلإ دئاع هناب لوقلاف ؛ لاؤسلا كلذ ىلإ امإو حون نبا ىلإ امإ (لاص ريغ لمع هنإ) هلوق ىف ريمضلا

 ةرورضالو ةرورضلادنعالا هيلا ريصملازومجالو . رهاظلا فالخ وهو رامضاب الإ متيال حون نبأ

 اذه نأ تبثف « ريمضلا اذه نع انينغتسا دقف مدقتملا لاؤسلاىلا ريمضلا دوعب انمكحاذإ ان ال ء انهه

 نم ىببا نإ : كلوقىأ . ملاص ريغ لمعلاؤسلا اذه نأ ريدقتاا ناكف ؛ لاؤ.لا اذه ىلا دئاع ريمضلا

 . ةيصعمو اينذ ناكلاؤسلا اذه نأ ىلع لدي كلذو  ملاص ريغ لمع هتاحن بلطل ىلهأ

 ىبا نإ هلوق وه قباسلا روكذملاو ؛ لاؤسلا نع هل ىهن (نلأستالف) هلوق نأ « ىناثلا هجولاإل

 ةيصعمو ابنذ لاؤسلا كلذ ناكف لاؤسلا كلذ نع هان ىلاعت هنأ لع اذه لدف (لهأ نم

 دق ناك لاؤسلا كلذ نأ ىلع لدي (مع هب كل سيلام نلأست الف) هلوق نأ «ثلاثلا هجولا

 (نوبلعت الام هللا ىلع اولوقت نأو) ىلاعت هلوقل بنذ معلا ريغب لوقلاو « لعلا نعال ردص

 لاؤسلا كلذ نأ ىلع لدي (نيلهاجلا نم نوكت نأ كظعأ ىنإ) ىلاعت هلوق نأ 4 عبارلا هجولا ١



 ةيآلا «ىلهأ نم ىنبا نإ بر لاقف هبر حو ىدانو» ىلاعت هلوف 53

 همس م م7 زا

 َتنَأَو حلا َكَدْعَ َنِإَو لأ نم ىبا َنِإ بَر لاَ هيراجاو ا

 3 0 1 هل كم م ل نإ حو اي َلاَو «؛هد نيمكاحلا أ

 [ فر ا 2« َنيلهأجلاَنم 0 نأ كلتا د ملعب كلا لام 1 نلأست
 اك رسحأا تت هر

 0 ىمحرتو ىلرفخت الإ لع هيل سا كلاس نأ كب 0
 تلا تي 5-1

 2 مح

 «ة7/» 0

 تا

 مكحأ تنأو ىلا كدنعو نإر لهأ نه نا نإ برلاقف هبر حون ىدانوإل للاع هلوق

 كظعأ ىنإ ملع هب كل سيلام نآأست الف حلاص ريغ لمع هنإ كلهأ نم سيل هنإ حوناي لاق نيكاخلا

 ىنمحرتو ىل رفغت الإ و ملع هب ىل سيلام كلأشا نأ كي ذاوعأ ىنإ بر لاق نيلهاجلا نم نوكت نأ

 ( نيرساخلا نم نكأ

 : ناتلأسم هيفو

 ناك له هنأ ىف فالخلا انركذ دقف (ىلهأ نم ىببا نإ بر) هلوق نأ ملعا «ىلوآلا ةلأسملا)

 تبث امل هنأ لعاو (كلهأ نم سيل هنإ حوناي) لاق هنأ ركذ ىلاعت هنإ م  هديعن الف ال مأ هل ًآنبا

 نوكي نأ : امهد>أ : نيهجو دحأ ىلع (كلهأ نم سيل هْنإ) هلوق لمح بجو هل نبا ناكهنأ ليلدلاب

 كعم مهيجنأ نأ كتدعو نيذلا كلهأ نم سيل هنأ دارملا : ىناثلاو . كنيد لهأ نم سيل هنأ دارملا

 . نايراقتم نالوقلاو

 ةروصلا هذهىف ناف بسنلا ةبارةبالنيدلا ةبارقب ةربعلا نأ علدت ةيالا هذه « ةيناثلا ةلأسملا )ل



 وسلا
 / أ . ليعمل

 اس | سس و

 لو الا ةتكطلا

 هعبط مزتلم ن م بلطي

 دبر ص

:2 2 
 همس

 همزتلل ةظوفحم لقنلاو عبطلا قوقح

 ةيرصملا ةيببلا ةعبطملاب عبط
 ةيدالبم )99 ل ةيرجم ٠+هاب
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1/4 
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4١ 

 اد

53 
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51 
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 ىزارلارخفلا مامالل ريبكلاريسفتاا نمر شع عباسلا ءزجلا سرهف

 درا ٌْق ةباد نم اهو »ىلاعتهلوق

 ةيآلا «ابقزر هللا لع الا

 اكرر ىلا راح يفاقم
 «مايأ ة.س ف ضرالاو

 باذعلا مهنع انرخأ نئلود

 ةبالا «ةدودعم ةمأ ىلا

 «ةمحر انمناساالاانقذأنئلو»

 «ءارض دعب ءاعن هانقذأنئلو»

 ىحوبام ضعي كرات كلعلف»

 ةنآلا «كيلا

 «هارتفا نولوقي مأ»

 ةنآلا 2 ورجح م ناف»

 ايندلا ةايحلا ديرب ناك نم»

 ةيآلا «اهتنيزو

 «هبر نم ةئيب ىلع نا 2

 هللا لع ىرتفا نمي لظأ نمو»

 ةياألا «ايذك

 نيزجعم اونوكي مل كئلوأ»

 ةيآلا «ضرآلا ْق

 «مبسفنأاورسخنذلاكئاوأ 2

 اكالعر اردنا نأ
 ةيآلا «تاحلاصلا

 «ىعاإلاك نيرا لمد

 ةحفص

 ا

 ا

5 

5 

 ان

 نضل

515 

 ا

 ا

 قل

7 

 م

 سرهفلا مت

 «(هموق:ىلإ اح ون التمزأ تقل وو للاعت هل وق

 ا نيذلا للا لاقف» 2

 ةيالا «هموق يدر

 كنك نإ متيأدأ موقاي لاق»

 «ىر نم هنيب ىلع

 «الام هيلع كلأسأ ال موقايو»

 هللا نه رصني نم موقايو»

 «مهتدرط نإ

 ةيآلا «انتلداجدقحوناياولاق»

 , الا « ىحصن مفتي الود

 ةيآلا «هارتفا نولوقي مأد

 مث

 نمؤينل هنأحونىلإىحوأو»

 «نمآ دق نم الإ كموق نم

 انيس وو انتيعأب كلا عصاود
 هيلع مم الكو كلفلا عضو

 ةيآلا «هموق نم "الم

 هكدا نم ناوداعل ف وسف و

 «هيزخ باذع

 طلوكلا راف ران رهأ ءاع اذا وو

 ةيآلا «اهف اويكرا لاقو»

 «لابجلاكسومىف مىرحجن ىهر»

 «كنام ىعلبا ضرأاي ليقود
 ةيآلا «رمآلا ىضفو»

 «نيملاظلا مرقلل ًادعب ليقود



 هةدفص

 2 ىزارلارخفلا مامالل ريبكلا ريسفتتلا نم رشع عباسلا ءزجلا سرهف

 «هناحبس ًادإو هللا ذختا اولاق»ىلاعتهلوق ١9

١:١ 

1 

 افا

1 

1 

 هللا لعن ورتفي نيذلانإ لقد ,2

 «نودلفبال ندكلا

 «حو 5 مهلع لتاو»

 هعم نمو ؛هانبجتف هورَذَكَفَو

 ةيالا «كلفلا ىف

 ةلثلرا هذعل نم ندع مد

 ةيالا «هموق ىلإ

 ةيآلا «ىس وم هدعب نمانثعب م»

 اندج و امعانتفلتل انتتجأ اولاق»

 ةيآلا «اندإآ هيلع
 «هتالكب قا هللا قكو»

 ةيرذ الإ ىمومل نمآ اند
 ةيآلا (هموق لم

 متتك نإ موقاي ىسوه لاقو»
 ةيالا «هللاب متنمآ

 «هيخأو ىسوم ىلإ انيحوأو»

 ترثآ كنإ انير ىموم لاقو»

 ةيآلا «ةنيز هلمو نوعرف

 ةيآلا ءاكت وعد تبيجأدق لاقد

 «رحبلا ل يئارسإ ىنيبانزواجو»

 آلآ لبق تيصعدقؤ نآلو

 ةيالا «كندبب كيجتن مويلاف»

 اردنا رشإ يار كفل

 ةيالا ع قدص

 تا.

 انلنأ امكشىف تنك نافدىلاعتهلوق 9
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١56 

 ا 1/

55 

١/١ 

١ 
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 ه/ا١

 ك/ا١ا

 اال

 اا

 4/١

1/6 

1/85 

 ةيالا «كيلا

 تنمأ ةيرق تناك الولفد

 ةيآلا ءامناعإ اهعفتف

 نم نمل تليراءاش قلوو

 ةيآلا «ضرآألا ُْق

 نمت نأ سفلا ناك اهو
 ةيآلا هللا نذاب الا

 تاومسلاىفاذام اورظنالق»

 ةيآلا «ضراألاو

 مايأ لثم الا نورظتني لبفد
 ةنآلا «مبلبق نم اولخ نيذلا

 منك نا سانلا امأ اي لق»

 ةيآلا «ىنيد نم كش ىف

 الام هللا نود نم عدت الو»

 ةبآلا «كرضي الو كعفني

 ةيالا «رضب هللا كسسع نآو»

 0 دق سانلا اهمأ اي لق»

 ةيآلا «عبر نم قحلا

 «كيلا يو ام اوعبتاو»

 دوه ةروسسس

 «هتايأ 0 ثاتكا رلا»ىلاعتهلوق

 ةيآلا «هللا الأ أودعت 5

 ةيآلا «عبر اورفغتسا نأو»

 «مثرودص نول ما الار



 ىزارلار خفلا مامالل ريبكلا ريسفتلا نم رشع عباسلا ءزجلا س رهف

 ةيآ هيلع لزنأ الول نولوةيو»ىلاعتهلوق +

54 

55 

7 
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 0ك

0/4 

8١ 
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 مك

 /م/

 م/م

/4 

4 

51 

43 
 اهدي

 ةنآلا «هبر نم

 ةيالاعةمحر سانلا انقذأ اذإو»

 ءرحبلاوربلا فكريسي ىذلاوه»
 26 انذلا هاا لكم انع]م

 , ةيآلا «ءامسلا نم هانلزنأ

 «مالسلا راد ىلإ اوعدي هللاو»

 ا ا

 ءازج تائيسلااويسك نيذلاو»

 ةيآلا «اهلثم ةئيس

 لون مث أعيمج مرشح مويو»

 هيكل رك رشا نذل

 ةيآلا «سفن لك اولين كللاتهد

 ةيآلا «ءامسلا نم وكف زرب نملق»

 ةيآلاءكير ةيلك تقح كلذكد»

 نم مكئاك 5 نم له لقد

 ةيآلا «هديعي مث قاخلا ودب

 م مناك 5 نم لهلق»

 ةيالا «قحلا ىلإ

 هلأ نارقلا اذه تاك امو

 ةيآلا «ىرتفي
 اوتأف لق هارتفا نولوقي مأد

 ةيآلا «هلثم ةروسب

 ةيآلا هب نمؤي نم مهنمو»

 «كيلإ نوعمتسي نممهنمو»

0 

 اال

0 

١١/ 

 الذلذ

١١ 

 ف
 ١

0 

 ا ل 0 مرش مويو»ىلاعت هلوق

 ةيآلا «ةعاس الإ

 ةيآلا «لوسر ةمأ لكلو»

 ةيالا«دعولا اذهىتهنولوةيو»
 «اتايب هباذعىاتأ نإ متيأرأ لقد

 اوقوذ اوءلظ نيذلل لبق مث
 «دلخلا باذع

 «وه 3 كناوكتساو)

 تاومسلا ىفام هلل نإ الأ

 ةيآلا «ضرالاو

 ةظع وم ؟ءاجدق سانلااهيأاي»

 ةيآلا «بر نم

 ةيآلا «هتحرب وهللا لضفب لق»
 نم مكلهللا لزنأاممتيأرأ لقد

 ةيآلا «قزر

 راع امو ناش ىف نارك امو

 «نآرق 0 نم هلم

 فوحال هللا ءابلوأ نإ الأوز

 ةيآلا « مهيلع

 «ايندلا ةايحلا ىف ىرشبلا ل

 ةيآلا « مل وق كنزحب الو»

 هكا ومسلا ىف ىف تلانإ:الأو

 «ضراألا ىف نمو

 لدللا - لعج ىذلا وه»

 آلا هيف اونكمنل



 ار ا | م“ يل
 كتنمسري

0 0 3 
 ارسلك (5- يل 5

 رمرصتبل ةووطسوم .ْ

 ىزارلا رخفلا مامالل ريكحلا ريسفتلا نم

 هود ل

 مهللا كناحبس اهيف مهاوعد»ىلاعتهلوق ع نسا : 1

 ةيالا «مالس اهيف مهتيحتو ناصح تايآ كلت راو لاس

 رشا سانلل هللا لجعي ولو» ١> 24107 «ميكحلا
 ةيآلا «ريخلاب لاجعتسا ةيآلا «ايجي سانلل نانو

 رصلا ناهنالا ننم اذإوذ 55 ١ ف قلخ ىذلا هللا مبر نإ» 1

 ةيآلا «هبنجل اناعد ةيآلا «ضراألاو تاومسلا

 نم نورقلا انكلهأ دقلو» ١> م ةبآلا «اعيمج مكعجرم هيلإ» 5 5
 ةيآلا ءاويلظ امل مكلبق ءايضسمشاا ل عج ىذلاوهد 3 :

 «تانيبانتايآمهلعىلتت اذإو» > هو راهنلاو ليللا فالتخاىف نإ» - :

 «مكيلع هتولتام هللا ءاشول لق» > هال ةيالا هللا قاخامو

 هللا ىلع ىرتفا نم ٍلظأ نف» > هم انءاقل نوجريال نيذلا نإ» 0

 ةيآلا «ًابزك نذلا ءاندلا ءانل ل

 هللا نود نم نود بعيو» » هو اوناكامب رانلامهاوأم كئلوأ» ا ٠

 ةآلا«مهعفنيالو مثرضياالام ةيالاءنوبسكي

 ةدحاوةمأالإسانلاناكامو» » ١ 4١ اولمعو اونمآ نيذلا نإ » 5
 ةيآلا «اوفلتخاف ةبالا مهر مد متاحلاصلا





 :يلايفع دنع

 م ةيآلا «نيملاظاا موقلل ًادعب ليقود ىلاعت هلوق

 مقعأ ىلاعت هللا نإ نولي نيرسفملا نم ًاريثك أ: لو الا: نهج و نم ةنع اولا لل

 . نيعبرالا ىلإ هنس غلب نمالإ قرغي لف ةنس نيعبرأب قرغلا لبق مهئاسن ماحرأ
 اهروهظ عم دعبي و. ةرهاق ةبيخي ةيآ كاذناكلا ؛ متركذام ىلعرمألا ناكول : لوقي نأ لئاقلو

 شحولاو ريطلا كالهإ ىف مكلوق اف متركذ ام متركذ مكنأ بهف ًاضيأو:رمكلا لع 21-5

 . ةتبلا اهيلع فيلكتال هنأ عم

 مهو لعفي امع لأسيال ) هلاعفأ ىف ىلاعت هللا لع ضارتعاال هلأ قطا وهو: ىاثلا فاو دك

 ىرجم ىرحي كلذو ٠ تاناويحلاو لافطألا قرغأ ىلاعت هنإ نولوةي مهف ةلزتعملا امأو (نولأسي

 . ةديدشلا ةقاشلا لامعألا ىف اهلاععّتسا ىفو متاهملا هذه حبذ ىف ىلاعت هنذا

 هل لاقي ةريزجلاب لبج ىلع ةنيفسلا توتساو ىنعملاف ( ىدوجلا ىلع توتساورإل ىلاعت هلوق مآ

 كلذ ةدام عاطقنا ىلع اليلد هيلع ةنيفسلا ءاوتساناكف « ًاضفخنم البج للا كلذ ناكو ؛ ىدوجلا

 . ءاروشاع مون ءاوتسالا كلذ ناكو ءانملا

 ىلاعتدهّللا مالك نم هنأ : لوآلا : ناهجو هيفف «نيملاظلا موقلل دعب ليقول ىلاعت هلوق ام

 هباهصأو مالسلا هيلع حون مالكنم كلذ نوكي نأ : ىناثلاو . درطلاو نعللا ليبس ىلع كلذ محل لاق

 لاق مهنم اجنو اوكله اذاف ةملظلا نم موق عامتجا ببسب لئاحلا مالا نم ملسي نم بلاغلا نال

 . قيلأ رشبلا مالكنم هلع مهملع ءاعدلا ىرجب راج هنآلو مالكلا اذه لثم

 ىلاعت هلوق هلوأو « رشع نماثلا ءزجلا ىلاعت هللا ءاش نإ هيليو « رشع عباسلا ءزجلا مث

 هلاك ] ىلع هللا :راعأ . دوه ةروس نم (هبر حون ىدانوإل



 ةيالاءىدوجلا ىلع كحك سمأألا ىضقود ىلاعتهلوق ع

 ل 70

 6442 َنيملاظلا مولا 1 َليقَو ىدوجلا ىلع توتساو

 . (نيللطا م ءوقلل [دخإ لتقو 0 ّط

 امل هنأ ريدقتلا ناكف « نافوطلا ةعقاول رخآ فصو مالكا !ذده نم دوصقملا نأ ملعا

 علتبا و هب رش اذإ 1 ءاملاعلب لاقي (كءام ىعلبا ضرأاي) اذكو اذك ليق نافوطلارمأ ىبّتنا

 (ىعلقأ ءامسايو) اهحتفب علب ماللا رسسكب غلب حيصفلا : ةغللا لهأ لاقو , هغضمب مل اذإ اعالتبا ماعطلا

 (ءاملا ضيغو) تكسمأ اذإت رطمام دعب ءامسلا تعلقأو , هنع فك اذإ هلمع نع لجرلا علقأ لاق

 ]11012 فلا لف إب نم اذه : انآ هتمحاو نمقن اذإ اضاتسر اضيع نسي ءانللا ضاغ لاش

 هلوةف ؛ هتصقنو ءىثلا صقنو ؛ هتعلدو ناسللا علدو « هترغفو مفلارغفو : هتربجو مظعلا ربج هلثمو

 . ءىث هنم قب امو صقن ىأ (ءاملا ضيغو)

 ولعو ىلاع# هللا ةمظع ىلع لاد اهنم دحاو لك ةريثك ظافلأ ىلع ةلمتشم ةيآلا هذه نأ لعاو

 ثيح « ةمظعلاوولعلاولالجلاىف هناحبس هنأ لع لدي اذهنالل كلذو (ليقو) هلوق : اطوأف : هئايربك

 هيبنت اذهو وهوه لئاقلاكلذ نأ ىلإ الإ ركفلا هجوتيلو . هيلإالإ لقعلا فرصني مل ليقليق ىتم هلأ

 ملاعلاو ىولعلا ملاعلا ففرصتمالو نيملاعلا ىف رك احال هنأ لومعلا ىف ررقت هنأ لع. هج ولا اذهنم

 هذه ةمظع.لع لدي سحلا ناف (ىعلقأ ءامساي و كءام ىعلبا ضرأاي) هلوق : اهيناثو . وه الإ ىلفسلا

 فرصتم اهلع لوتسمماسجالا هذه رهاق دوجوم دوجوب لمعلا رعش اذاف امتوقوامتدشو ماسجالا

 « هرهقولعو ىلاعت هللا لالج لاك ىلع ةيلقجلا ةودلا ف وقرأ انش كلذ راض دارا ءاش.فنك ابق

 رعشم(ءاععايو - ضرأاي)هلوةف تاداملا نم ضراألاو ءامسلا نأ : اهتلاثو . هتئيشمو هتردق لاكو

 كلذك م الا ناك امل هنأب مولا حب اذهدنعف تادامجا ىف دفان هفيلكتو هرمأ نأ ىلع , رهاظلا بسحب

 لطاب كلذناف تادانجلا رمأي ىلاعت هنأ هنم ىدارم سيل ول وأ ناكءالقعلا ىلع ًاذفان هرمأ نوكي نآلف

 عونممولا فررقي ةديدنشلا ةيوقلا تادامجا هذه لع رهاظلا بسح رمآلا ةغيص هيجوت نأ دارملا لب
 : الماك ًانيرقت هلالجو هتمظع

 عقودقف |متح ًامزجءاضق لزألا ىف هردقو هب ىضقىذلا نأ دارملاف «ردآلا ىضقور) هلوق امأو

 همكح ذافن نم عنام الو هئاضقل عفادال هنأو . هتقوىفعقاو وهف ىلاعت هللا ىضقام لك نأ ىلع ابينت

 .:ةثاعمو هضرأقف

 ؟ رافكملا مرج ببسب لافطأألا قرغي نأ ىلاعت هللا ةمكح قيلي فيك : ليق ناف



 نع ةيآلا«ىعلقأءامسا,و كءامىعلبأ ضرأاب 'ليقو» ىلاعت هلوق

 ملا ىضقو ٠ ماجا ضيغو ىلقأ ءاسايو كَم ىعلا 0 ليقود

 امنا 707 77 مس 5 ١ | لاقوز 10117 ق لاق ىلاعت هنأ 4« لواآلا هجولا

 قم ةنيفسلا اويكو ىيذلا الوعد تح ميحر ىلاعت هنأ نيف (ميحر روفغل فر نإ

 . قرغلا ةفآ

 ءاملا نم ىنمصعي لبج ىلإ ىوأس : لاق امل مالسلا هيلع حون نبا نإ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 هنأت ركذ ىذلاكلذالإ ع ىنعملاو(محرنمالإ هللا رمأ نم مويلا مصاعال) تأطخأ مالسلا هيلع حونلاق

 ميحرلا هلبأ الإ هللأ باذع نم مويلا مداعال : ةيآلا ريدم راصف قرغلا نه ءالٌؤه صلخب هنمح رب

 أذهو «كن:هكبذوعأو» هئاعدف مالسلا هيلع هلوق ريظنوهو 0 هللا ىلإ الإ هللأ نم رارفال َ هريدقت و

 . نسل ياخ ىف لء رأت

 ند عفو ءاتنسالا اذه نأ دقعلا لح بحاص هر 5 ىذلا وهو اناا ف «ىناثلا هجولا))

 هللأ ل نم دجال مولا مصاع هل : ريدقتلاو 3 هيلع طظفالا ةلالد رورظل ظوفلملا ّ ْق وه رهضم

 هنأ الإ ًاديزالإ ًادحأ برضتال هريدقت ناف ؛ اديزالإ مويلا برضنال كلوةك وهو . محر نمالإ

 . انهه اذكف هيلع ظفللا ةلالدل هب ميرصتلا كرت

 هانعمو نبالو عار :اولاق ا ةمصع اذال ع (مصاعال) هلوق كل + وأتلأ َّق «ثلاثلا هجولا )

 ىلعو ؛ انهه ذك ا 5 ذام هانعمو (ةيضار ةشيع) و (قفاد ءام نم) 00 لاقو نبل وذو حروذ

 هلاوق ءانتنسا حصي ذئكيحو .؛ موصعملا هيف لخديف ؛ ةمصعلا وذ وه مصاعلا : ندمتلا اذخ

 هنم د نم الإ

 «هسفن محر نمالا هلوقب ىنع (محر ندالا هللا رمأ نم مويلا مصاعال)هلوق «عبارلا هجولار)

 ةيبسب نأ ىبعم هللا الإ كل مداعال : دارملاو « هتمحرب ىلاعت هللا مهصخ نيذلا مه هتفئاطو احون نآل

 نأ لجالل (ىتوملا ىحأو) هلوق ىف مالسلا هيلع ىسيع ىلإ ءايحالا فيِضُأ اك , هللا ةمحر لصحت
 َه هئاعدب لصح ءامحالا

 موصعمهللا محرنم نكل ىنعملاو ؛ عطقنم ءاثتسا (محر نماالإ) هلوقنأ (سماخلا هجولاإب

 ىأ (جوملا امهذيب لاحو) هلوةبنيب ىلاعت هنإ مث (نظلا عابتا الإ ملع نم هب مهلام) ىلاعت هلوق هريظنو

 (نيقرغملا نم ناكف) حون هبطاخي نأ نم جرخ ةلوليحلا هذه بدسب

 توكساتو مالا“ ىضقو ءانللا ضيغو ى كا دانا كءام ىعلبا ضرأاي ليقول ىلاعت هلوق

 1١0« برفند م.»



 ةيآلا «نيرفاكلاعم نكستالو انعم بك را ىنباي»ىلاعتهلوق الل

 ليلدلا مث . هب اولزن اذإ هفيض ىلع سانلا لدت طول ةأرماو ؛ نونجم ىجوز : لوقت حون ةأرما تناك

 نيطلل تايبطلاو تاثيمخلل نوثيخلاو نيثرخلل تاثيبخلا) ىلاعت هلوق بمهذملا اذه داسف ىلع عطاقلا

 نازالإ اهحكتيال ةينازلاو ةكرشموأ ةينازالإ حكتيال ىتازلا) ىلاعتهلوق ًاضيأو (تابيطلل نوبيطلاو

 4 لوألا لوقم وه قملا أ لع انللد لذ ةلمجابو (نينمؤملا ىلع كاذ مووحو كلر 2 ل

 « هريغ نع عطقنم عضوم : هانعم ةغالا ىف لزعملا نأ ملعاف (لزعم ىف ناكوزل هلوق امأو

 2 ةنف لزع لق ع ىأ 6 اذك نع لزعمب كنك لوقت .داعبالاو ةيحئتلا وهو 2 لزعلا نم هلصأو

 . اعوان كريقلإ اذهلف ءانوق أنش لوءمف هنأ لع لديال(لزءمف ناكو) هلوق أ معاو

 هانا هلل ١ ىاثلا و: قورخلا نم هعنم لبجلا نأ, نظي ناك هنال اةتيفسلا نم لوعم ىف ناكهنأ ::لؤالا

 حوت نظف مهنع درفنا ةنااكنافكشلا نمد لزعم َْق ناك أ 8 كلاثلا ع هموقو هتوخإو هيبأ قع لارعم

 . مهتقرافم بحأ هنأل ناك امتإ كلذ نأ مالسلا هيلع
 (ىنباي) مصاع نع صفح أرق ٠ لوقف («نيرفاكلا 2 نكس م كحككحارا ىبباي) هلوقامأ

 نبا نم ماللا نأ كلذو رسكلا هجولا : ىلع وبأ لاق . رسكلاب نوقابلاو نآرقلا عيمج ىف ءايلا حتتف

 ريقحتلا ءاي كرحتنأ مزلالإو ةفوذهلاماللا درت نأ مزلف « ريةحتلا ءاي تقحلا ترخص اذاف واو وأ ءاي

 تناك اذإنيللاو دملا ف ور>رئاسباةنتاكباق:تنأمزل تك رحولا لك رحتالاهنك-ل بارعالا تاكرحب

 تعمتجا كسفن ىلإ تفضأ مث ريقحتلا لعابتلالد تلطب تباقنا ولو افقو اصع وحن ؛ بارعإف ورح

 ىنب اذه : لوقت ةفاضالل ىتلا : ةثلاثلاو . لعفلا مال : ةيناثلاو . ريقحتلل اهنم : ىلوألا . تايآ ثالث

 ةلمككلا ءاقبإو ةفاضاللىتلا ءايلافذ>ح رايتخالاو اهفذحو ءايلا تانثإ 9 ناهجو هيفراص هتيدان اذاف

 رسكلاب أ رقنم اهدارأ م اضيأ ةفاضالا دارأ ةناف ءايلا حتفب (ىنباي) أرق نمو مالغاي وحن هيلع ةلالد

 : لاق كاني ناطق, اه فخ فلل ءابلا نم و ةحتفلا ةرسكلا ىم.لدبأ ةنكل

 ىعجهاو ىمولتال امع ةنبااي

 . فيفختلا فلاآلا فذح مث

 هنأ هنبا نع ىكح ةنيفسلا بكري نأ ىلا هاعد هنأ مالسلا هيلع حون نعىح امل ىلاعت هنأ ٍلعاو

 هيلع ارصم رفكلا ىف ايدامتم ناكنءالا نأ ىلع لاي لاذع ر (ناكملا نو ىديسدي ليج ىلا ئراسز لاق

 (محر نمالإ هللا سمأ نم مويلا مداعال) مالسلا هيلع حون لاق اذه دنعف هنع ربخأ امف هيباأل ايذكم

 هلوق وهو مداعلا نم موصعملا ءانثتسا نسحب فيكف )2 موصعم هللأ همحر ىذلا نأ وهو لاؤس هيفو

 ليتك اهوط تاما فءاورك دو متاءرمأأ نم مويلا مصاعال)



 ”1 ةيالا «لزعم ىف ناكو هنبا حون ىدانو» ىلاعت هلوق

 ترج اذإ امي ةئيفسلا كلت تبيش , بناولا_.رم ةنيفسلاب تطاحأ امل جاومأالا نأ.دارملاف

 1 جاومأالا كلت لخاد ىف

 : لئاسم هيفو « هنبأ ىدان هنأ هنع ىلاعت هللا ىح م“

 : لاوقأ هيفو هل ًانبا ناك هنأ ىف اوفلتخا «ىلوأالا ةلأسملاا)

 حون ىدانو) اقف هيلع صن ىلاعت هنأ : هيلع ليلدلاو « ةقيقحلا ىف هنبا هنأ (لوآألا لوقلاإ)

 نبالا مسا هيلع قلطاف « هأبر هنأ ىلا ظفللا اذه فرصو (ىنبا,) لاقف هيلع صن ًاضيأ حونو (هنبا

 اذه اوفلاخنيذلاو « زوال هنأو ةرو رض ريغ نم هزاجب ىلا هتقيقح نع مالكلل فرص بيسلا اذهل

 تبث هناف «ديعب اذهو « ارفاك موصعملالوسرلا دلو نوكي نأ اودعبتسام منال هوفلاخ امن رهاظلا

 : نآرقلا صنب ارفاكن اك مالسلا هيلعمهاربإ دلاوو « ارفاكن اك ملسو هيلع هللا ىلص انلوسر دلاو نأ

 ضرآأألا يعرذتال بر) لاق املمالسلا هيلع هنأ ىف اوفلتخا لوقلا اذهب نولئاقلام“ , انهه كلذكف .

 ؟ هرفك عم هادان فيكف (ارايد نيرفاكلا نم

 الولو هادان كلذلف نمؤم هنأ حون نظف هابأ قفاني ناك هنأ : لوألا : هوجو نم هنع اوباجأف

 قرغلا دهاشا ل هنأ نظ هنكل « رفاك هنأ ملعي ناك مالسلا هيلع هنأ : ىتاثلاو . هتاحب لح اك كِلظ

 هنم بلط هنأ ىلع ةلالدلاك (انعم بكرا ىنباي) هلوق راصف نامالا لبقي هناف ةميظعلا لاوهألاو

 : ثلاثلاو . انعم بكراورذكلا ىف مهعباتىأ (نيرفاكلا عم نكنالو) هلوقب اذه دك أتو نامالا

 ناك (لوقلا هيلع قدس نم الإ) هلوق نم مدقت ىذلاو « ءادناا كلذ ىلع هتلمح اهلعل ةوبآلا ةقفش نأ

 . هيف الخاد وه نوكي ال نأ زوج مالسلا هيلع هلعلف لمجملاك

 ىوريو ىرصبلا نسحلا لوقو رقابلا لع نب دمت لوقوهو هتأرمانبا ناكهنأ (ىاثلالوقلاإ)

 رييزلا نب ةورعو ىلعنب دمحأرةو ؛ هتأرمال ريمضااو (اهنبا حون ىدانو) أرق هنع هللا ىضر ايلع نأ

 نسحلا تلأس ةداتق لاقو , فلألا نع ةحتفلاب ايفتك ا هنأ الإ (اهنبا) نأ ديرب ءاملا حتفب (هنبا)

 ناكام : لوقت تنأو ( ىلهأ نم ىبأ نإ) لاق هنأ هنع كح هللازإ : تلقف هنباناكام هللاو : لاقف هنع

 . ىلوق ىلع لدي اذهو ىلهأ نم لاق هنكلو ىنم هنإ : لقي مل : لاقف ؛ هل انبا

 ىلاعت هلوقب اوجت-ا لوقلا اذهب نولئاقلاو ؛ ةدشر ريغل هشارف ىلع دلو هنأ (ثلاثلا لوقلاإ)

 ةحيضفلا هذهنع ءايبناألا بصنم نوص بحي ثيبخ لوق اذهوامهاتناخف طول ةأرماو حون ةأرماىف

 امنإ ةنايخلا كلت نأ هيف سيلف (امهاتناخف) ىلاعت هلوق امأ . نآرقلا صن فالخ ىلع وهو اسال

 : لاقف « ةنانخلا كلت تناك ام : امهنع هللا ىضر سابع نءال لبق 1 ةهورك ذ يذلا تبلاب تلضخ



 دما لل ا ىرجب مف ىلاعت لوقا 0.

00 7 

 000 0 ْ ناك هب 7 1 هلابك جوم ف / 0 ىرح ىهو

 1 0 ا ساس :

 1 عفا 0-0 ىو أس لاق «45: نير فاكلا عم ل لو 5 1

 مد روم ا هذه أ اس هيي ه2 همه موده سس ه- م6

 ناكفب جوليا اهديالاكبو محَر 1 | هللا أ أ نم ميل مصاء ال لاق
 ضم هز -

 «؟5» نبق رغملا نم

 تا تر لل لارا رت تملا ناب تركي نأ لاعت هامل
 . تالالضلا جاومأ اع هلع و داجلا لجاس لإ : كف

 راهطإو ك2 دهالا كفو تفرولا كلذ, نأ وهو لاوس هفف «ميحر روفخل ىبر نإ )) هلوق | ام

 ؟ ركذلا اذه هب 0 فيكف رهقلا

 ىلاعت هللاف انملع ةكربب انوحن امنإ انأ مهسفنأ ىف اودقتعا ةنيفسلا اوكر نيذلا موقلا لعل هباوجو

 تابلظو تالزلا عاونأ نع كفنيال ناسنالا ناف ؛ مبنم بجعلا كلذ ةلازال مالكلا اذهب مهين

 هتبوقعل امحر نوكي نأو « هناسحإو هلضفو هللا ةناعإ ىلا جاتحم وهف لاوحألا عبمج ىفو ؛ تاوهشاا

 . هبونذل اروفغ

 انعم بكرا ىنباي لزعمىف ناكو هنبا حونىدانو لابجلاك جوم ىف مهب ىرجت ىهو إل ىلاعت هلوق

 نم الإ هللارمأ نم مويلا مصاعال لاق ءاملا نم ىنمصعي لبجىلإ ىوآس لاق نيرفاكلا عم نكست الو

 («نيةرغملا نم ناكف جوملا امهندب لاحو محر

 : لئاسم (لابجلاك جوم ىف مهب ىرجت ىهو) هلوق ىف نأ ملعاو

 اوبكرا لاقو : ريدقتلاو ء فوذحقاعتم (جوم ىف مهب ىرحت ىهو) هلوق (ىلو آلا ةلأسملا)

 . لابجلاك جومىف مهب ىرجت ىهو هللا مسب : نولوقي اهف| رك فايف

 ةفصاعلا ةديدشلا ةيوقلا حايرلا لوصح دنع ثدحن امنإ ةميظعلا جاومأالا 4 ةيناثلا ةلأسملا

 ةدش نرايب : هنم دوصقملاو ؛ ةديدش ةفصاع حاير تقولا كلذ ىف لصح هنأ ىلع لدي اذهف

 م كارما

 « قرغلا بجوي كلذو ؛ جوملا لخاد ةنيفسلاىرت نأوه . جوملاف ناي رجلا (ةئ ااثلا ةلأسملا)



 م كل اهاسرمو اميرجب هللا مسب اهف اوب ,كرا لاقو» ىلاعتهلوق

 أذإ ويسر .هوقلا امر: لاك ٍ ءايرال تسل ون يراك مهرجت : لاق هنااكف (مهم

 ؛ هتردقو هللا مسب ىرجت ديرب : سابع نبا لاق (اهاسرأ لابجلاو) ىلاعت لاق ؛ هريغ هاسرأو تبث

 اذاو ؛ ىرجتف (اهيرجم هللا مسب) لاق مهم ىرجت نأ دارأ اذا ناك : ليقو « هتردقوهللا مسي وسرتو

 . وسرتف اهاسرم هللا مب : لاق وسرت نأ دارأ

 هللا مسب اوبكرا : لوألا : اهوجو (هللا مسب) ىف بارعألا لماع ىف اوركذ (ةيناثلا ةلأسملا)

 موي لوآل تراس اهنإ : ليقو  اهؤاسرإو اهؤارجإ هللا مسب : ثلاثلاو , هللا مسب اؤدبا : ىناثلاو

 مرا نم رشاعلا وب توتساو : نوت نب تراضف ©”بر نم نيقم ذعل ؛ ليقاو قر

 . ىدوجلا ىلع
 : نالامتحا ةيآلا ىف (ةثلاثلا ةلأسملا)
 امالك (اهاسرهواهيرجم هللا مسب اهيف اوبكرا لاقو) هلوق عومج نوكي نأ (لوالا لاهتحالاإل

 اورق ترك لا نوكي نأ قش قد كافاني مسب ايف اويكرا لافو : ريدقتلاو ء ادحاو

 كك ذلا ادع

 مث « بوك رلاب مهرمأ مالسلا هيلع احون نأ : ريدقتااو « نيمالك انوكي نأ (ىاثلالاتحالاوإ

 ؛ هتردقو هرمأو هللا مسب الإ سيل اهاسرمو ا,يرجب نأب مهربخأ

 نوكيو الإ روهآلا نم رهأ ىف عرشي نأ ىغبنيال ناسنالا نأ ىلإ ريشي (لوالا ىندملاف)

 ابيس ركذلا كلذ ةكربب نوكي ىتح ةسدقملا راكذألاب ىلاعت هللا مسال ارك اذ هيف عورشاا تقوف

 . دوصقملا كلذ ماعل

 لوصحل اهيس تسيل ةنيفساا نأب مولا ربخأ ةنيفساا بكر امل هنأ ىلع لدي (قاثلا ىنعملاوإل

 ىسرملاوىرجاوهىلاعت هنأ ممربخأو : ىلاعت هللا لضفب باقلاقيلعتو ةمهلا طبر بجاولالب . ةاجنلا

 ىرجما وه هناف هللا لضف ىلع كليوعت نوكي نأب حي لب ؛ةنيفسلا ىلع اولوعت نأ مكاياف « ةنيفسلل

 ىلعو ؛ ركذلا ماقمىف ةنيفسلاب وكر تقو مالساا هيلع حون ناك: لوآلا ريدقتلا ىلعف ءاهل ىسرملاو

 قارغتساوبابسآلا نع رظنلا عطقوةوةلاو لوحلا نع ةءاربلاو ركفلا ماقم ىف ناك : ىناثلا ريدقتلا

 .تانسالا كين لول رت ىف كلفلا

 ةنيفتم ىف سلج هن اكف'ةجحلاو ليلذلاب ىلاعت هللا هن كلل قوكتشت ا ذ] ناس ألا نأ معاو

 : لالقلا دعاصم ىلإ تعفتراو لابجلا كلت تلع دق تالالضلاو تابلظلا جاومأ اه, ندنلاو نكمل

 هعرضت و ىلاعت هللا ٍلع هداهتعاكانه نوكي نأبجوةكرحلاب ةيورلاو ةركفلا ةنيفستأدتب ااذاذ



 ويآلا ءاهاسرمو اهيرجم هللا م ,اهفا وبك را لاقود ىلاعت 0 2

 9 ميلا بسد دتاع. 2ع "ني ا

 0 2 0 ىدذإ 1 اميرحب هللا مسي اهفاو 0 َلاَثَو

 ةيحانىف : لتاقم لاق . نينامت اوناكاولاق (نمآ نمو) هلوق ءايشألا كلت 1 ) ثلاثلا عونلا)

 تيمسف « اهونب ةنيفسلانم اوجر خال ءالؤهنأل « كلذب تيمسنيناملا ةيرق الاقي ةيرقلصوملا

 ىلاعت هللا نأالإ هتف رعمىلإ ليبسال امم كلذو هنم صق' رهام ولت كر وهام اوركذو مس ءالا اذهم

 (ليلقالإ هعمنمآ امو) ىلاعت هلوةوهو ةلقلاب مهفصو

 هلوقىف ؟نوليلق لقي مل ملف ةعامج اوناك ةنيفسلاف اولخدو هعم اونمآ نيذلا ناك امل : ليق ناف

 (نوليلت ةهذرشا ءالؤه نإ)

 سيلبإ نأ ىوري ىذلا امأف « ليلق رفن الإ هعم نمآ امو انههريدقتلاو ؛ رئاج نيظفللا الك: انلق

 كرز مت وولاة كعك ران اوه وأ" ىرات مسج وهو نجلا نم هنآل « ديعبف ةنيفسلا لخد

 . هيف ضوخلا كرت ىلوالاف , هيف دروأم حي ربخو هيلع لدي مل ىلاعت هللا فاك

 4 ميحر روفغل ىبر نإ اهاسرمو امرجي هللا مسي اهف | وبك را لاق ورإ ىلاعت هلوق

 هنمو ءىنثلارهظ ىلعولعلا بوك رلاو (اوكرا) هموقل مالسلا هيلع حونىنعي «لاقوإ هلوق أ

 الا يلا هكر لاق :هكار دف يش راغ 5# لكو رخلا فوكو ةتيمشأ ترك رو تادلا ابوك ر

 كل ك1 لا تاكل اماو . هيفسلا كك" | را هيفسلا 25 رم كارلا ىحتو : تبلل

 هنال ,بوكرلا ةلصنم نوكتنأز وجبال (اهفاويكرا) هلوقىف (ىف) ةظفاو : ىدحاولالاق . لبالاو

 ريدقتلاو فوذحم اوبكرالوءفم لاقي نأ هجولا لب .ةنيفسلاف تيكر لاقيالو ةنيفسلا تيكر لاقي

 0 نأ مهرعأ 1 «ةدايزلا هذه ةدئاف نوكي نأ زوج اضيأو (ةيفسلا قف ءاملأ رد

 . ةنيفسلا رهظ ىلع اونوكي نأ مهرمأ هنأ اومهوتل :اهوبكرا لاق واف اهرهظ ىلعال كلفلا

 . لئاسم هيعف (اهاسرمو اهيرجم هللا مسب ل ىلاعت هلوق امأ

 ميملامضب نوقابلاو ميملاحتفب اهيرجم مصاع نع صفحو ىئاسكلاو ةزمح أرق «ىلوألا ةلأسملا)

 فأل ليسارمو اهرعر دماج زق : فاشكلا بحاط لاقو :؛ ميلا مضي هنآ هان .٠ ف .ارعمار

 هلوق هلثمو « ءارجالاك ردصم ىرجملا : ىدحاولا لاق . ىلاعت هلل نيتفص لحلا ىرورجم لعافلا من

 ؛ مملا حتفب (اميرجم) أرق نم امأو (قدص جرخم ينجرخأو قدص لخدم ىنلخدأو . اكرابم الزنم)

 اهارجم ناكولو (مهب ىرجتىهو) هلوقب هءارقلا هذه بحاصجتحاو . ىرجلا لثم ؛ ردصم اصيأوهف

 ىرحت) لاق اذاف « ينعملايف نابراقتي مهمترجأو مم ترج نأ ميملاهض نم ةجحو . مهيرحت يهو ناك



 350 ةيآلا «لوقلا هيلع قبس نمالا» ىلاعت هلوق

 امو جوز : هل ا دق :دحاولا نأ تبثف (ىثنآلاو 1 ذلا نيجوزلا قلخ هن أو) لاقو ؛ نا ىنعي
 و نينا لبالا نمو نينث ا زعملا نمو نينا نأضلا نم جاوزأ ةينامت) ىلاعت هلوق كلذ ىلع لدي

 (نينئا رقبلا

 ريدقتلاو ىتأرخآلاو ًاركذ امهدحأ نوكي نيئيشلك نع ةرابعناجوزلا : لوقنف اذهتفرع اذإ

 صفح أرق كلذلو « تأ رخآلاو رك ذادحاو ٠ نينثا ةنفسلا ىف امهنم لحاف كاذك سا

 هيلع لاقيال جوز ىتالاو فد ركذلا نينثا نيجوز ءىش لك نم لمح اودارأو نيونتلاب (لك نم)

 هلوق لاثم ىلع اذه لوقتن انال (نينثا نيجوز) هلوق ىف ةدئافلا اسف نينثا الإ نانوكيال نيجوزلا نإ

 دراو ريغ لاؤسلا اذهف « ةروهشملا ةءارقلا ىلع امأو (ةدحاو ةخفن) هلوقو (نينثا نيهلإ اوذختتال)

 لخادفناورجلا امأ : لوقنف ؟ المأ ناويحلا ريغ (نينثا نيجوز) هلو ىفلخد له هنأ ىف اوفلتخاو

 , هيلع لديال ظفللاف تابنلا امأو ٠ تاناويحلا لك هيف لخدي (نينئا نيجوز لكنم) هلوق نآل
 ءاجو « هماسقأ عيمجي تابنلا ىلإ نوجاتحم سانلا نأ ببسإ دعبيال لاحلا ةئيرق بسحب هنأ الإ

 لمحي نأ مالسلا هيلع حون عطتسي مل : لاق هنأ امهنع هللا ىضر دوعسم نبا نع تاياورلا ىف

 هتلمح اذإ دساألا معطأ نيأ نف براي : لاق مالسلاهيلع احون نأ كلذو ىلا هيلعتيقلأ ىتح دسألا

 ىلوألا تايككلاا هذه لاثمأو ىلا هيلع ىلاعت هللا طلسف «ماعطلا نع هلغشأ فوسفو ىلاعت لاق

 كاع اخاوأ هللأ أ ىلا ءاشألا نم : ىناثلا . ىمح هب سيلو رثكأ ماعطلا ىلإ ليف ةجاح ناف « 8

 . ةنيفسلا ىف اهلمحبمالسلا

 هلءانبأ ةثالثو مالسلاة يلع حون ةعبساوناك: اولاق «لوقلا هيلع قبس نمالإ كلهأو إل ىلاعتهلوق

 ةجوزو ءالؤه ,ةينامئث اوناك ًاضيأ ليقو ؛ ةجوز مهنم دحاو لكلو ؛ ثفايو ؛ ماحو . ماس مثو
 . مالسلا هيلع حو

 ىلاعت هللا كح « نيرفاكاناكو هتأرماو هنبا دارملاف (لوقلا هيلع قبس نمهالإإ) هلوق انآ

 . كالحلاب امهبلع
 ؟ تاناويحلاركذب ءادتبالا عقو هنأ ببسلا اف 0 عيمج نم فرشأ ناسنالا : 3 نا

 لإ ةف ةجاحالف  .هسفن. نع كالخلا بابسأ مفد:ل] رظشملاك هلقعل وذو لقاق ناسا“

 . هب ءادتبالا عقو ببدسلا اذهلف ؛ تا 2 لصيلخ ىف ىلا تالخا «كيعرلالف 9

 ردقلاو مزاللا ءاضقلا تابثإ ىف (لوقلا هيلع قبس نم الإ) هلوةب اوجتحا انباخصأ نأ ملعاو

 نع ريغتيال هناف لوقلا هيلع قبس نم لكنأب رعشم (لوقلا هيلع قبس) هلوق نآل : اولاق ء بجاولا
 «همأ نطب ىف قش نم قشلاو همأ نطب يف دعس نم ديعسلا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك وهو هلاح



 ةيآلا «نينثا نيجوز لك نم | 9 لاا انلق د ىلاعت هلوق اذه

 : تلاثلا“ ريزانتلاب اهعافت رال تومهففةعفترملا ةنكمألا نمو ؛ضرأألا ىلاعأ نم ء ا عبن املهنأ يشمل
 نوكي نأ لمتحس(رونتلا راف) عبارلا . هنعهللا ىضرىلع نع لوقنموهو حبصلا علط ىأ (روقلا راف)

 كسفنب جئاف رثكيءاملاو دتشي رمآلا تيأأر اذا ةيآلا ىنعمو سيطولا ىمح : لاقي ايرمألا دشأ هانعم

 : ةيبفسلا ىلا كعم نمو

 ؟ لاوقالا هذه نم حصالا اف : ليق ناف

 بجوف هيف زبخي ىذلا عضوملا ىف ةقيقح رونتلا ظفلو هتقيقح ىلع مالكلا لمح لصألا : انلق

 كلذ ناكو نيعم عضوم نم الوأ عبن ءاملا نإ : لاقي نأ ىف لقعلا ىف عانتماالو هيلع ظفللا لمح

 : ار عضوملا

 عماسلا دنع مولعم نيعم قباس دوهعم نوكي امبإ اذهو ماللاو فلآلاب رونتلا ركذ : لبق ناف

 فر النا كرا وادا دال نأ هلع كلذ رمح نأ افلجازتح عاما دلع واو سؤالا و لئيلاو

 ” كتفانعو كسفن جحاف ىوش رماللاو هعورت

 ناكوأ ءاوحوأ مدآ رونت ناكنأب مالسلا هيلع حونلناكر ونتلا كلذ نإ : لاقي نأدعبيال : اذلق

 , عقو دق رمألا نأ عاف روغي ءاملا تيأر اذا كنأ هفرعو مالسلا هيلع حونل ىلاعت هللا هنيع ًارونت

 . هرهاظ نع مالكلا فرص ىلا ةجاح الف ريدقتلا اذه لعو

 ةهشاألاو نانلا ةوق دنع ودقلا نايلغبأ ابيتعت ةالكو ةوق لع عبن (راف) ىنعم (ةعبارلا ةلأسملا)

 27112 ناك وسلا" راد نأ ءاوار ينل زو, زاونقلا نقع اعملا«زاف"دا لاننا ياللا زدتلا نفت نأ قف

 لعحي نأو دبالف ةاجنلا نينمؤملا ىلاعت هللا دعو دقو ؛ ةميظع ةعقاو هذه نآأل عنتمال موقلا كالحل

 . ةعقاولا هذه ثودحلا ةمالع ةلاحلا هذه لعج دعبي الف ؛ نيعملا تقولا نوفرعي اهب ةمالع مل

 9 ردا اع ران هك اخو كانا زكر يع لماما: روتتلا :ثيللا لاق (ةسماخلا ةلأسملا)

 لضاألا نأ كلذ ىلع ليلدلاو ؛ ًايرع ريصيف برعلا هنرغتف اي ًانبعأ نرركدت مسالا نأ ىلع لدي اذهو

 مجعلا مالك نم برعلا مالك ىف لخدام هريظنو . اذه لبق رونت برعلا 0000 "لوران

 ةياَزع تراض ظافالاه ذه ااوملكت امل برعلا ناف «قربتسالاو « نمدنسلاو :رانيدلاو ؛ جابي هدا

 نم عاونأ ةثالث ةنيمسلا ىف لمحت نأب كانتعت ' هللا ةلعأ كلذ دنعف رونتلا راف ل ملعاو

 امه نانثالا لوقت : شفاللا لاق (نينثا نيجوز لك نم اهف لمح انلق) هلوق : لاو'الاع: ءافشالل|

 فيصلاوجوز ءاتشلاو جوزضرألاو حقد ءامسلاف(نيجوزانقلخ ءىثش لكن مو) ىلاعتلاق ناجوز

 «(اهجوز اهنمقاخو) ىلاعتلاق اهجوزوهو جوزىه ةأرملل لوقتو «٠ جوز ليللاوجوز رامللاو جوز



 ف ةيالاعروتتلا رافو انرمأ ءاج اذا ىتحوىلاعت لوف

 نينا نيو 1 لما ف را اجاذإ ى
 ع هر

 هم ل هذ

 ليلقال «؟*» ةماعلا نمو لوقلأ هيلع قبس نما كّهأو
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 تي 'ىأ (ميقم باذع هيلع لحيو) ىلاعت ةلرررب حفلا لح ىف نوكيو ىذلا ىنعمب نوكي

 . هب لزنيو هيلع

 الإ كلهأو نينثا نيجوز لكنم اهيف لمحا انلق روذتلا رافو انرمأ ءاج اذإ ىتحإل ىلاعت هلوق

 ل يلق الإ هعم نمآ امو نمآ نمو لولا هيلع قبس نم

 : لئاسم ةيآلا َْق

 ةلمجلا ىلع تاخدأ مالكلا اهدمبأدتبي ىتلاىه (ىتح) فاشكلا بحاصلاق (ىلوألا ةلأسملا))

 . دعوملاتقو ءاجنأ ىلإ اهعنصين اكف ىأ (كلفلا عنصيو) هلوةل ةياغ تعقوو ءازجلاو ط رشلانم

 ىلاعت هنأ : لوألا : نيهجولمتحي انرمأ ءاج اذإ ىتحإ) ىلاعت هلوق ىفرءآلا (ةيناثلا ةلأسملا))

 (نؤكيف نك هل لوقت نأ هاندزأ اذإ ءىثل انزمأ اعإ) لاق اك اخت هللا رمابالا::ىتتدعال

 . هدنعوملا'تاذغلا ْوْم انبهزمالا نددازرملا نوك نأ :قاثلاو.. اذه دا رللا ناك

 «هريغ هنأ : ىناثلاو . هيف زبخي ىذلا روتتلا هنأ : امهدحأ :نالوق رونتلا ىف (ةثلاثلا ةلأسملا 0

 نسحلاو سابع نياك ن نرسفملا نم ةميظع ةعامج لوق.وهف ؛هبق ند ىذلا روتتلا هنأاوهو لولا اهل

 مدآل ناك : ليقو «مالسلا هيلع حونل رونت هنإ : لاق نم مهنف ءاوفلتخا ءالؤهو : دهاجمو

 هعضوميف اوفلتخاو ؛ مالسلا هيلعحونل راص ىتح ءاوحلن اكو ؛ ةراجح نم ًارونت ناك: نسحلا لاق

 ىللصدقو : لاق « ف ول || دحست هنأ هع م ةفوكلا ةيحانب ناك هنإ : ىععشلا لاَقف

 رونتلا راف : ليقو لتاقم لوق وهو نادرو نيع : هل لاقي عضومب ماشلاب ليقو « ًايبن نوعبس هيف

 لغتشاف رونتلا كلذ نم ءاملا جورخب هتزجأو رولا كلذ ف يق كنا هتارما نإ 5

 . ةنيفسأا ىف ءايشاألا كلت عضوب لاحلا ىف

 هنأ : لوألا : لاوقأ هيفقريدقتلا اذهىلعو ؛ زبخلارونت رونتلا نم داره لا سبل 6 ىناثلا لوقلاإ)

 قتلافانويعضرألا انرجخ ورمهنم ءامب ءامسلا باوبأ انحتفف) لاق اك ضرألا هجو نم ءاملا رجفنا

 عضوم كرشأ رونتلا نأ : ىاثلا 5و: نضررالا هجو: نس ترعلاو نس ف لل

 اضيأو « هل ةزجعمكلذ نوكيل عضوملا كلذ نمءاملا هيلإ جرخأ دقو اهيف ناكم ىلعأو ضرالا ىف

 ١0< - ركنا ؟ود



 ةيآلا «هيزخي باذع هيتأي نم نودعت فوسف» ىلاعت هلوق 17:

 . عارذ ةثامتس اهضرعو عارذ ىتءامو افاأ اهوط ناك

 اهتفرعمب قلعتيالو ةتبلا اهتفرعم ىلإ ةجاحال رومأ اهنآل ىنبجعتال ثحابملا هذه لاثمأ نأ معاو

 بناجلا ىلع لدي ام انهه سيل هنأب عطقا عم امسال لوضفلا باب نم ايف ضوخلا ناكو الصأ ةدئاف

 لوصحلاو هيلا نوجاتح املو هموق نم نينمؤدلل عستي ثيحب ةعسلا ىف ناكهنأ هماعن ىذلاو حيحصلا

 7 وكل 2 ل دل كلك 02 اماق## ناررقلا ىف راوكاذم ودقلا اذه نال © ناودخ اك نم نيجوَر

 ةعامج: لبق : ناهجو الملا ريسفت ف كدنم اير هن ذا نك دل هلع تت اك و ىلاعت هلوق امأ

 :امهدحأ : هوجو هيفو . نورخسإ اوناكهلجأل امف اوفلتخاو مهئاربكو مهفارشأ نم ةقبط : لبقو

 اوناك مهنأ : اهيناثو . ًاراجتكلذ دعب ترصف ىلاعت هللا ةلاسر ىعدت تنك حوناي : نولوقياوناك مهنأ

 اموهنأ : اهثلاثو . قاششلا لمعلا اذه نع كينغي كحلإ ناكل كاوعد ىف اقداص تنك ول : هل نولوة

 : اهعبارو . نورخسيو هنم نوبجعتي اوناكو امم عافتنالا ةيفيك اوفرعامو كلذ ىلإق ةنيفسلا | و

 سل : قول وهز ىناكو كح ءانملا نعاكنعي عض وم اًهعنصت ناكوهزور ةريكا تناك ةنيفسلا كلم نأ

 . نونجلاوهفسلاب اب ن:كلذن ودعي أوناكف « راحبلاىلإو ةميظعلار امنالاىلإ اهلقن كنكميالو ءام انهه

 الو ًاربخ ىنعملا كلذ نم اودهاشامو قرغلاب مهرذني ناكو موقلا عم هتدمتلاط امل هنأ : اهسهاخو

 لكودهنم اورخس مرجال « ةنيفسلا ل معب لغتشا ايلف . لاقملا كلذىف ابذاكهنوك مهنونظ ىلع'بلغا 5

 . ةلمت< هوجولا هذه

 هيفو (نورخست اي ركنم رخسن انافانم اورخست نإ ل : لوقي ناك هنأ هنع ىكح ىلاعت هنإ مث

 اذا ركتي ر خس لثم ةيرخس مكنم رخسن اناف ةعاسلا »هذه ىف انم اورخست نإريدقتلا :لوآلا-: هوجو

 مكحناناف عنصن امف لهجلاب انيلع مكح نإ :ىاثلا . ةردالا ىف ىروخلا و انندلا ىف قرغلا مكيلع عقو

 اني ب ابل وأ متن هباذعوىلاعت هللا طخسل ضرعتلاو رفكنلا نم هيلع متنأ امف لهجلاب مكبلع

 لهجلا لج آلالانولهجتستالكنأآل ٠ دك حبقأ مكلاهجتساو مكلهجتسناناف انولهجتست نأ : ثلاثلا

 . لابجلاو لافطألا ةداع وه يلاخلا رهاظب رارتغالاو مالا ةقيقحن

 ٠ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبناألاب كلذ قيل فيكف ىصاعملا راث 1 نم ةيرخسلا : ليق ناف

 (اهلثمإ ةيييس ا ةئيس ءاررج وز ىلا دعت هلإوق إى اك ةيررخشس .ةلياقملا , نعم ىلاعت هنإ : انلق

 ةيرخسلاب قحأ و هنم نوملعت فوسف ىأ (هيزخي باذع هيتأ, نم نوملعت فوسفإ ىلاعت هلوقامأ
 هناك ىأ ىنعمب امابفتسا نوكي نأ : امهدحأ : نابجو (هيتأي نم) هلوق ىفو : ةبقاع دمحأ وه نمو

 3 : ناثلاو : ءادتبالاب عفر « نم» لحف هجولا اذه ىلعو ) باذع همن ايان ودلع فردف : ليق



 0م 0 ةيآلا الم يلع رم الكر كلفلا عصير » لاعت هلو
 ما انل م, ساس © اساس هن لس سادت 7 كلي 6 22522

 او رَحْس نإ َلقهنم اورخَس همْوَق نم الم 4 هيلع رمايلكو كلفل | عنصيوو

 ها

 مى هلام | رس) تل 16 ها 0 رث اس هس سهام ص

 باَذَع 0 نم نويلعل كو و 76 مكس رخل اناقان
 1-5 هر

 موب" كارت 1 1 م 2

 هن 2 باذع هماع ل هدر

 -َ -- هه

 « كنع ءوسلا عفد كلميو كاري نم ظفح كايإ انظفح 5 نورسفملا لاق اذهلف ؛ طامتحالا نع

 نع هؤادعأ هعنمبال نأ : امهدحأ : نيرمأب طورشم ةنيفسلا لمع ىلع همادقإ نأ مالكلا لصاحو

 « هنع رشلا عفدو اهيكرتو ةنيفسلا فيلات نيا تفك هنأ اهملاع نازك نأ قاقلا رو" اعل

 بولطملا هنم لصح ىت> ةنيفسلا لمع ىغبفي فيك هنأ هيلإ ىحوي ىلاعت هنأ ىلإ ةراشإ (انيحوو)هلوقو

 بلطت ال ىنعي : لوألا : هوجو هيفق : (نوقرغم مهنإ اوملظ نيذلا ىف ىبطاختالو )ب هلوق امأو

 اعد كلذ مالسلا هيلع حون ملع اسلف , ركحلا اذهب مهيلع تنكح دق ىتاف مهنع باذعلا 1

 ليجعت ىف (ىنيطاخنالو) ىباثلا (أرابد ننرفاكلا نم ضّرالا ىلع رذتال بر) لاقو كلذ دعب مهلع

 اعنتمم ةليجعت ناكنيعم تقو ىف باذعلا كلذ لازنإ تيضق امل ىتاف ءاوءلظ نيذلا لع باقعلاكلذ

 - ناعنك هنباو هنأ را :1وبلظ نذلاب ذارملا : كلاثلإ

 اناف ام اورخست .نإ لاق هنه"] ور هماوق نم الم هشلع رهاظو كلقلا عنصي ول ىلاعت هلوق

 « مظع باذع هيلع لحبو هيزحب باذع ةيتأي نم نوملعت فوسف نورخست أك ركنم رخسل

 ناتلأسم هيفف 4 كلفلا عنصي ول ىلاعت هلوق امأ

 كلذىف ىأ ةيضام لاح ةياكح هنأ : لوألا : نالوق (كلفلا عنصيو) هلوقف (ىلوألا ةلأسملا )

 هلرق ىلع رصتقاف كلفلا عنصي لبقأو ريدقتلا : ىتاثلا . كلفلا عنصي هنأ هيلع قدصي ناكتقولا

 (كلفلا عنصيو)

 ذختا مالسلا هيلع احون نأ : اهدحأف : ةريثك الاوقأ ةنيفسلا ةفص ىف اوركذ (ةيناثلا ةلأسملا)

 اههوطو اعارذ نوسمخ اهضرعو عارذ ةئثاثُ اطوط ناكو نينس عب رأ ىف ليقو ٠ نيتنس ىف ةنيفسلا

 لفسالا نطباا ف لمذ نوطب ثالث امل لعجو جاساا بشخ نم تناكو . اعا_ذ نوثالث ءامسلا ىف

 ه سلج ىلعألا نطبلا فو: ماعنالاو باودلا طسوآلا نطبلا فو« ماوهلاو عابسلاو شوح-ولا

 نسحلا لاق : اهيناثو : مالسلا هيلع مدآ دسج هعمل محو ؛ دازلا نم هيلإ اوجاتحا ام عم هعمناك نمو



 ةيآلا» هوا انييعأب ك كلفلا 0 0 للاعت 2 شكر

 هس موه مط 0 سس 6 5-4

 ممن 0 ينل ى ىَبطاَحَح 0 0 و انيعأب كلفلا جفا

 م

 «؟1/» 1

 كلذ كم نعال ىأ (نولعفياوناك امب سئتبت الف) دعب نم ىلاعت لاق كلذلو « ةبحملا كلت نم هيف

 ليلذ لطابلاو « هب كسمتي نم ددعلق نإو « زيزع نيدلا ناف  ةلذه كلذ ىف نأ نظتالو متغت الو

 ادب ل وش نم'ددع زك نانإو

 («نوقرخم مهنإ اوملظ نيذلا ىف ىبطاخت الو انيحوو اننيعأب كلفلا عنصاوإل ىلاعت هلوق

 مالسلا هيلع حون فيرعت ىضتقي (نمآ دق نم الإ كموق نهؤي نل هنإ) ىلاعت هلوق نأ ملعاو

 اذهب مهمذعي هنأ ىلاعت هللا هفرعف « بيذعتلا هوجو مهذعي نأ لمتح ناكف ٠ مهكاهمو مهسذعم هنأ

 :اهيعلل] د ركنا ىودلا قت ءاحتلا !ليصخ اهلا ىذلا 'ليبصما "ناك الو( قرقلا ىه ىذلا لينا

 لاثم ىلع اهعنصي نأ هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف « اهدادعاو ةنيفسلا حالصاب ىلاعت هللا سمأ مرجال

 . رئاطلا ٌوجوج

 . ةحابإ رمأ وأ باحبإ رمأ (كلفلا عنصاو) ىلاعت هلوق : ليق ناف

 كالحلانع هريغ حاورأو هسفن حور نوص ىلا هل ليبسال هناأل « باحبإ رمأ هنأ ربظألا : انلق
 لمتحيو . بجاو وهف هبالا بجاولا تيال امو بجاو كالحلا نع سفنلا نوصو قيرطلا اذهب الا

 اراد ةطسفنل ناشنالا دخت نأ ةلزنمت وهو ؛ةحابا رمأ ناك لب باجيا رمأ رمآلا كلذ نوكي ال نأ

 ؛ اهب مهقيو اكسيل
 نوكي نأىضتقي هنأ : اهدحأ : هوجو نه هرهاظىبع هؤارجا نكمال اذهف 4 اننيعأب) هلوق أم

 نأ ىضتقي هنأ : اهيناثو (ىنيع ىلع عنصتلو) ىلاعت هلوق رهاظ ضقاني اذهو . ةريثك 7 ىلاعت هَل

 ؛ ملقلاب ت تبتكو « نيكحرلاب تعطق : لاقي م نيعاللا كلل كلفا) كلذ 00 4م 0 ون عنصإ

 ءاضعاللا نع اهرنم: ىلاعتاهن وك ةيلقعلا ةيحظقلا :لئالدلاب" تنث هنأ : اهتلاث و . لطاب كلذ نأ 2 1

 : لوالا : هوجو نم وهو ؛ ليو أتلا ىلا هيف ريصملا بجوف « ض 0 : انج 6 اوجلاو

 نالف ىلع نيع نالف لاقي « ةنيفسلا ذختي فيك هفرعي ناكىذلا كلملا نيعب ىأ (اننيعأب) ىنعم نأ

 ىثلاب ةيانعلا ميظع ناك نك نأ :قاكا : هلع هنعل وخال و.هلاوخأ نع اًطعفم نوكي هيلع كلطن

 ةاتكيمل لعج ةيانعلاو طايتحالا ةغلابمل ابدس ءيبثلا ىلع نيعلا عضو ناكاسلف ؛ هيلع هنيععضي هنا



 ١١ ةيآلا«كموق نم نمؤي نل هنأ حون ىلإ ىحوأودىلاعتهلوق

 لاق ٠ نرحتال ىأ (سثتبت الف) هلوقو (ًارابد نيرفاكلا نم ضرآلا لع رذتال بر) لاقق هموق

 ةدسعوبأ دشنأو  ههركي ءىم هغلب اذإ لجرل) اتا : ليزوبأ

 لابلا معان انيك نيفاو 0 ا ردم رع لا مسقيام :

 . هراك الو نيزح ريغ ىأ

 ىلاعت هنإ : اولاقو ةردقلاو ءاضقلا ىفرطوق ةمح ىلع ةيآلا هنهب انباأ جتحا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ءاقدص ربخلا اذه ءاقب عم امإ ناكل مهبنامبإ لصح ولف ؛كلذ دعب نونمؤيال مهنأ هموق نع ربخأ

 رهاظ لوآلاو الهج ملعلا اذه بالقنا عمو ابذك ربخلا اذه بالقنا عم وأ ًايلع ملعلا اذه ءاقب عمو

 مدعب للعلن وك عمو ءاقدص ناميالا مدعزعرابخالا نوكي نأ عم ناميالا دوجو نآل نالطبلا

 ريخ بالاقتا نال« لطاب ًاضيأ قاثلاو « نيضيقنلا نيب عمج ناميالا دوجو لاح الصاح نامالا

 نيمسقلا نيذه ىلع نوكي نأو دبال مبنم نامبالا رودص ناكاملو ؛ لاح الهج هللالعو ًايذك هللا

 ًاضيأو ؛ هب نيرومأم اوناك مهنأ عم الاحم مهنم ناميالا رودص ناكلاحم امهنم دحاو لك نأ تبثو

 هنإ) هلوق هنمو . هنع ربخأام لك ىف ىلاعت هللاقيدصتنامبالانمو نام الاب نيرومأم اوناكموقلا

 ممنأب اونمؤي نأب نيرومأم اوناك مهن : لاقي نأ مزليف (نمآ دق نم الإ كموق نم _رمؤي نل
 باتكلا اذه ىف مم دق مالكلا اذه ريرقتو « نيضيقناا نيب عمجا فيلكت كلذو . ةتبلا نونمؤيال

 :اراؤظأر )زل

 ىلع لاصتتسالا باذع ىلاعت هللا لزني نأ زوجي له هنأ ىف ةلزتعملا فلتخا (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 . زوال هنإ : موق لاف « نمؤي نم مهدالوأ ىف ناك وأ نمؤي نم مهيف نأ مولعملا ىف ناك موق

 نيرفاكلا نم ضرأألا ىلع رذتال بر) لاق هنأ مالسلا هيلع حون نع ىلاعت هللا يح امب اوجتحاو
 نسح امإ هنأ ىلع لدي اذهو (ارافك ًارجاف الإ اودلي الو كدابع اولضي مهرذت نإ كنإ ًارابد

 مهدالوأ ىف الو ؛ نمؤي نم سيل هنأ ملع ىلاعت هنأ لجل ٠ مهيلع لاصتتسالا باذع لازنإ ىلاعت هنم

 نم مهنم ناك نإو زئاج ىلاعت هللا نم كلذ نإ : انئاملع نم ريثك لاقو ىضاقلا لاق . نمؤي دحأ

 ىلع لدي كلذف (ًارايد نيرفاكلا ند ضرألا ىلع رذتال بر) مالسلا هيلع حون لوق امأو ٠ نمؤي

 ًارافك ًارجاف الإ نودلي الو هدابع نولضي مجنأ مولعملا ىف ناك هنأ ثيح نم كلذ لأس امنإ هنأ

 امهنأ ىلع هيف ليلد الف ًاضيأو . نيتلعلا نيتاه عومجمب الوق ناك ملا كلذ نأ ىلع لدي كلذو

 هتبحم ةدشل مالسلا هيلع احون نإ : لاقي نا برقآلاو ؛ كالهالا لازنإ زاج امل الصح ملول

 لصح دق ناك اه هبلق نع لوزيل دحأ مهنه نمؤيال هنأ هللعأف « مهقبي نأ هبر لأس ناك مهنامال



 ةيآلا «هارتفا نولوقي م م ىلاعت هلوق. اشر

 2 0 هَ

 0 "كر “0 ىا رجإ 2 هني ربفأ 8 لق ماَرماَن 0
 تم لا هد تام 7 م ا ل لت

 نمآ دق نم الإ كوك نم َنموي نأ هنأ حون لإ َيحوأَو 62620 د

 دا فر ل 6 2 2011

 «01» نولعفب اوناكام 3 الف

 اذه ىف قيقحتلا وه اذه ؛ لوآلا طرشلا كلذب ءازجلا كلذ م 1 ًايناث روكذملا طرشلا دجوي مل

 ظفللا ىف مدقملاو « ىنعملا ىف مدقم ظفالا ىف رخؤملا طرشلا نإ : ءاهقفلا لاق ىنعملا اذهلف ؛ بث رثلا

 ىنعملا ف رذؤم

 ةياهن اذهو . نوعجرت هيلإو مكبر وه : لاق ىناعملا هذه ررق امل مالسلا هيلع احون نأ ملعاو

 دنعو توملا لبق مكتافص ىفو مك اوذ ىف فرصتلا كلل .و كابرو مكقلخ ىذلا مكهلإ وه ىلدعرلا

 . ريذحتلا ةيامن ديفي اذهو هيلا عجرم توملا دعبو توملا

 (نومرحيت ام ءىرب انأو ىارجإ ىلعف هتيرتفا نإ لق هارتفا نولوقي مأ )) ىلاعت هلوق

 هغلب ىذلا ىحولا ىلإ عجرت ءاملاو , هسفةدنع نم هب ءاجو : هلعتفاو هقلتخا هارتفا ىنم 3 معا

 فذج باب نم اذهو « اماسةك او تاروظحلا حارتقا مارجالا (ىارجإ ىلعف) هلوقو مهلا

 تنك نإ : ىنعملا نأ وهو «نخآ فوذحم ةيآلا ىفو « ىارجإ باّقع ىلعف : ىنعملا نال ؛.فاضملا

 هنأ الإ « بيذكتلا كلذ باقع مكيلعف قومتبذك و اقداص تنك نإو « ىرج باع ىلعف هتيرتفا

 هلوقو « ةيقبلا ركذي ملو (ليللا ءانآ تناق وه نمأ) هلوةك « هيلع مالكلا ةلالدل ةيقبلا هذه فذح

 ةيقب نم اذه نأ ىلع نيرسفملا رثكأو, ؛ كمرج باقع نود أ ىل (نودرك اع ءىر الوز

 حون ةياكح ءانثأا ف ملسو هيلع هللا لص دم ةصق ىف تعقو ةيالا هذهو « مالسلا هيلع مون مالك

 هنأ الإ . اكاش ناك هنأ ىلع لديال (ىارجإ ىلعف هتيرتفا نإ لق) هلوق ًاضيأو « ادج ديعب : مهوقو

 كافل ني الا دع راك ال هجر! اعناش لزق

 امب سئتبت الف نمآ دق نم الإ كموق رم نمؤي نل هنأ حون ىلإ ىحوأو ل ىلاعت هلوق

 « نولعفي اوناك
 ها
 ىلع اعد يلاعت هللا دنع نم اذه ءاج امل : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق (ىلوألا ةلاسملا)



 "لإ ةيآلا ركل حصنأ ن نأ تدرأ نإ ىحصن كعفني الود ىلاعت هلوق

 نع الاخ نكي ملاذإو , ةدئافلا كرغ نا حصنلا اذه نأ انملعف مهتحيصنو رافكلا ةوع وحلب

 تبث ول هنأ : ىناثلا . هجولا اذه نم انل ةجح راص اذهف : مهاوغأ ام ىلاعت هنأب عطقلا بجو ةدئافلا

 ًاعطقنمحون راصلو ناسءالاب مهئايتإ مدعف مهل ًارذع اذه راصل مهاوغأ ىلاعت هللانأب مهيلع مكحلا

 اندج ىف الو كحصن ىف قبيال هناف اناوغأ اذإ هللا نأ تملس كنإ هل نولوةي مهمل مهترظانم ىف

 هذه لوبق انمزاي ملف نيروذعم انتلعج دف اناوغأ دق ىلاعت هللا نأ تنعدا اذافا' هذان ادا

 مولعمو : مالسلاهيلعحون ىلع رافكللل ةجحاذهراصل , مصخلاهلاق مي ناكو ل رهآلا نأ تبثف ؛ ةوعدلا

 هللا ةجحريرقت نع ًازجاع ًامزلم ًامحفم هببسب ريصي ًامالكركذي نأ زوحيال مالسلا هيلع ًاحون نأ

 : تاليوأتلانم ًاهوجو اوركذ مهنإ مث , ةربجملالوقىلع لدتال ةيآلاهذه نأ ان ركذامب تبثف « ىلاعت

 لاق اذه دنعف « ىلاعت هللا ةداراب مهرفك نإ نولوةي اوناكو « ةربجم اوناكرافكلا كئاوأ : لوألا

 ىلع هدلو لجرلا بقاعي نأ هلاثمو « اولاق اي ىمالا ناكنإ مهعفنيال هحصن نإ : مالسلا هيلع حو

 ؛ ىرجز الو ىحصن ًاذإ كعفني نلف دلاولا لوقيف « هياءانأ ام ريغ ىلع ردقأال : داولا لوقيف هبنذ

 )ب وغي) ىنعم ؛.نسحلالاق : ىناثلا . كلذلر اكنالا هجو ىلعلب ه م هقدصن هنأ دارملا نشل

 نآل «تقولا كلذ ىف متنمآف باذعلا مكب لزن اذإ مويلا ىحصن مكعفتيال : ىنعملاو ٠ مكبذعي ىأ

 : ثلاثلا . باذعلا ةدهاشم لبق مت أ 3 حصن مكعفني انا ايميل 2 لاووَتَع ا

 ريخ نم ةبيخ ىأ (ًايغ نولي فوسف) ىلاعت 7 ليلدب بلطلا نم ةبيخلا ىه ةياوغلا : ىتابجلا لاق
 :رعاشلا لاق ةرخآلا

 امال ىغلا لع مدعيال وُعِل نمو

 اذهف « هسفنىلإ هضوفو فاطلالاىلاعت هللا هعنم : هيف ىدامتو رفكلا لعرصأ اذإ هنأ : عبارلا

 ةلزتعملا تاك ةلمج اذه هاوغأ ىلاعت هللا نإ لاقي نأ نسح ببسلا اذهلف هءاوغإ دارأ اذإ ام هبش

 ةداغالا ىف ةدئاف الف ًاراوطأو ًارازم هانزكذ نق تالكلا ةذه لاثمأ: نع تاَؤجلا و: تالا انها

 (مكيوغينأ ديرتللا ناك نإ مكل حصنأ نأ تدرأنإ ىحصن مكعفنيالو) هلوق (ةين اثلا ةلأسملا ١

 ًامدقم ظفللا ىف رخؤملا طرشلا نوكحي نأ ىضتقي 0 رخآ طرش هذعيءطرش لع لاكن

 كلذ نوك موهفملا ناك.زادلا تلخد نإقلاط تنأ هتأرمال لاق اذإلجرلا نال كلذو . دوجولاف

 ناكزبخلا تلكأ نا : لوقي نأ لثم رخآ اطرش هدعب ركذ اذاف ؛ لوخدلا كلذ مزاول نم قالطلا

 ىلعمدقم طرشلاوىناثلا طرشلا اذه لوصحت طورشم لوآلاطرشاكلذب ءازجلا كلذ قلعت نأ ىنعملا

 نأ اهإ لوألا طرشلا كلذب ءازجلا كلذ يتاعت يناثلا طرشاا لص> نإ اذهىلعف دوجولا ف طورتثملا



 ةيآآلا ءانلادج ترثك أف انتلداج دق حوناي اولاق» ىلاعت هلوق 1

 « نوعجرت هيلاو عبر وه مكيوذي نأ ديري هللا

 : لئاسم ةبآلا ىف

 ل ةيدعلا كلت اودر وأب امل نافكلا نأ“ معا «لوألا ةلأسملا)

 : نيمالك حون ىلع رافكلا دروأ ةحيحصلا ةقفاوملا تاباوجلاب اهنع مالسلا هيلع حون باجأو

 هنأ ىلعلدياذهو  انلادجت رثك أف انتلداج دق حوناي : اولاقف . ةلدأجلا ةرثكب هوفصو مهنأ : لوألا
 ةوبنلاو ديحوتلا تايثإ ىف الإ ناكام لادجلا كلذو « مهعم لادجلا ىف رثك أ دق ناك مالسأا هيلع

 نأ لعو ءءانينألا ةفرح تابيشلا ةلازإ ىفو لئالدلا ريرقت ىف لادجلا نأ ىلع لدي اذهو « داعملاو

 ناكىذلا باذعلا اولجعتسا مهمأ :ىناثلاو . رافكسإا ةفرح لطابلا لع رارصالاو لهجلا و ديلقتلا

 باوحب هنع باجأ مالسلا هيلع هنإمث (نيقداصلا نم تنك نإ اندعت امب انتأد) اولاقف ؛ هب ممدعوتي

 امنإو . ىلإ سيل باذعلالازنإ نأ ىنعملاو (نيزجعمب متتأ امو ءاش نإ هللا هب ميتأي امنإ) لاقف حيحص

 هعنع ال ىأ « هرجعيال ادحأناف باذعلا لازنإ دازرأ اذإو ءءاش اك ءاش نإ هلعفيف ىلاعت هللا قاخ وه

 متنأ امو) هلوقف « هزحيأ هنأب فصويف ريغلا دارم رذعتل هدنع ام لعفي ىذلا وه زجعملاو « هنم

 دارأ نإ باذعلا نم ءاشيام ىلاعت هللا لع' عنتمي الف , هدنعام لعف ىلإ 5 ليبسال ىأ (نيزجعمب

 نيقباسب متنأ امو : ليقو « نينوصمب مت ايو لف ندا متأامو : هانعم لبق دقو : ,كب هلازنإ

 ' ها لارا نهر . عدلت لإ

 مكعفنيال و) لاقف : ةعطاق ةمئاخم مالكلا مّمخ ممتاهبش نع باجأ امل مالسلا هيلع ًاحون نأ ملعاو

 : قحلا كفن مكعفتيال هناف مكيوغي اكرإ دار هنا ناكنإ ىأ مك حصنأ نأ تدرأ نإ ىحصن

 - هناف كلذ هنم دارأ اذإ هنأو ءدبعلا نم رفكلا ديرب دق ىلاعت هللا نأ ىلع ةيآلا هذه انباحصأ جتحاو

 نأ تدرأ نإ ىحصن مكعفني الو) لاق مالسلا هيلع ًاحون نإ : اولاق « هنم ناميالا رودص عنتم

 مى دل نأ دي ري سا ناك نإ بص مكعفنيإل : نيدقتلاو )م رسال كهل ناك نإ مك حصنأ

 دارأنإىلاعت هللا نأ ىلع لدي ةيآلارهاظ اولاق مهناف ةلزتعملا امأ « انيهذميف حيرص اذهو ؛ ركلضيو

 هناقدنع ءاوغإ دازرأ ول ىلاعت هللا نأ فردن'اناف ملم اذهو « لوسرلا حيصنب اوعفتتي ل موقلا ءاوغإ

 لوقتنلب . هيفالإ عقوام عازنلا ناف ءاوغالا اذه دارأىلاعت هنإ متلق مل نكسل « نيعصانلا حصن هعفنيال

 مهيلا رايتخالا ضوفلب « مهاوغأام ىلاعت هنأ ىلع لديل مالكلا اذه ركذ اس؛إ مالسلا هيلع ًاحون نإ

 ةدئاف حصناا ىف قب امل مهءاوغإ دارأ ول ىلاعت هنأ نيب مالسلا هيلع هنأ : لوألا : نيهجو نم هنابو

 رومأم مالسلا هيلع هنأ ىلع نويلسملا عمجأو « رافكلا حصني نأب هرمأ امل ةدئاف هيف نكي ملولف



 ؟/ ةياآلا «انلادج ترك ان اعلذاج دف يراود ىلاعت 1

 ند 0 اندعَت ام 58 انادج 6 احدا َق ا اولا

 نس ا

 ه-أ را لا ا 2111

 قفرفرفت نيج متناامو ا نإ ا 4 0

2111 

 رس رس -

 9 لاق «مود نيقداصلا

 هر هر 5 ا ا زر 1و 6 1

 ميوغي نأ 0 هللا َناك نإ مل حص
 6 هر” ه2 22ه ثد

 تدّرأ ْنِإ حصن ْمُعفني الو
 سم هر هد 250

 «4» نوعجرت هيلإو مكبر وه

 ن
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 مالعلا اذه لسج نكي اضيأر «رشيلا مك | سآع لدي (كلس نإ ليا
 (هللا نئازخ ىدنع مكل لوقأالو) لاقف رقفلاب هعابتأ ىف اونعط مهناف ةبيشلا نم هوركذ امع ًاباوج

 مهنطاب ةيفيكف رعأ ىتح (بيغلا ملعأالو) لاقف نوقتفانم مهنأب أضيأ مهف اونعطو ءاينغأ مهلعجأى تح
 لوقأالو) لاف ىغبني اك اللاعفأب نوتأي دق مهنأ, مهيف اونعطورهاوظلا ىلع لاو> آلا ىرجأ امنإو

 . ةيناسفنلا ثعاوبلاو ةيناوهشلا ىعاودلا عيمج نع أربم نوكأ ىتح (كلم ىتإ

 تلد ةيالاهذه نإ : اولاقف ءايبناآلا نم بنذلارودص ىلع ةيالاهذهم م وقجتحا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 ءارقف درط 1و هيلع هللا صدم نإ مث ءىصاعملالودأن هرافكلا ةاضرم بلطا نينمؤملا درط نأ ىلع

 ةادغلاب ممر نوعدي نيذلا درطت الو) هلوق ىف ىلاعت هللا هبتاع ىتح رافكلا ةاضرم بلطل نيئمؤملا

 . بنذلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص دمج مادقإ ىلع لدي كلذو (ههجو نوديرب ىثعلاو

 « ديبأتلا ليبس ىلع قلطملا درطلا ىلع ةيآلا هذه ىف روكذملا درطلا لمح :”باوجلاو

 حلاصملا ةياعرل ةئيعم تاقوأ ىف ليلقتلا ىلع ؛ ٍلسو هيلع هللا لص د# ةعقاو ىف روكذملا درطلاو

 حون لوقب باقعلا عفد ىف هللا دنع ةعافشاا زوجت ال هنأ ىلع ىئابجلا جتحا (ةعبارلا ةلأسملا)

 نمىنرصني ىذلا اذن امر درطلاا اذه ناك نإ هانعم (مهتدرط نإ هللا نم ىفرصني نم) مالسلاه يلع

 ًاضيأ مالسلا هيلع حون قحىف تناكل ةرئاج ةعافشلا تناكولو هباقع نم ىصلخ ىذلا نم ىأ ؛ هللا

 هذه ىف مل الدتسا هبشي لالدتسالا اذه نأ معاو (هّللا نم درع نم) هلوق لطبي ذئنيحو ةزئاج

 باوظطاو (نوورضت الور لقا ا نا ندعم [ وخال الو اوقتاو) ىلاعت هلوقب ةلأسملا

 . مالكلا اذه نع باوجلا وه كانه روكذملا

 نيقداصلا نم تنك نإ اندعت امب انتأف انلادج ترثك أف انتلداج دق حوناي اولاق إل ىلاعت هلوق

 ناكنإ 5ك حصنأ نأ تدرأ نإ ىحصن مكعفني الو نيزجعمب متن اًمزو اءاش نإ هنا 3: ميأ امإ لاق

 «ل/- رع عد



 ةيآلا «كنيعأ ىردزت نيذلل لوقأ الود ىلاعت هلوق مى

 ةناهالا ليبس ىلع قتلا نمؤملاتدرطو ؛ 0 ليبس ىلع رجافلا رفاكلا تب رةو ةيضقلا تسكعو

 كاف هللا ن هما 1 يللا لذه فا كنك و ةكح نيكع ىلعو « ىلاعت هللا 2 دض لع كك

 اذ نف ميظعلا باقعلل را 2 دوا ةرلطاملا ىلإ كباقكلاو , نيقحملا ىلإ ةياوتلا لان[ 4

 حصيال ٌكلذنأ/ نارلعسا نو, ند اداذأ هللا 'تاذنعّنم ىضلخ ىذلا نموهىلاعت هللا نم ىرصني ىذلا

 0 مكلأسأال ا ىأ (مللا نئازخ ىدنع مل لرد الاورا لامت اكيلاث ةجؤت ناسلا اذه انكأ 2

 هب لصأ ىتح بيغلا ملعأ الو « ًاعفد الو ًاذخأال لاما ف ضرغ ىل الو الام كلمأ ىنأ ىعدأال

 0 ةلاوعوضخلا قيرط لب . كيلعكلذب مظعتأ ىتح كلامىنإ لوقأ الو ىعابتأ الو ىسفنل دي رأام ىلإ

 ةلاع كلطن لاو! ”نبك الملاو ا ردفلا ةطلاخخ نع افكت ال: ةناذ ةقب رطاو .هنألك اذه.ناك ن

 تزاك ان له نيم شا انو نيكضاخللا ةطلاخع هتريسو دل للعم ناش اكعار نطالسلار 0 ١

 عبار قيرطب نايبلا اذه دك أ هنأ مث : ىلع أ ًايبع كلذ متلعج فيكف ءارقفلا ةطااذ بجوت ىتةيرط

 ةلالدلاك اذهو (مهسفنأ ىف امب ملعأ هللا ًاريخ هللا مهيتؤي نل مكنيعأ ىردزت نيذلل لوقأ الو) لاقف

 باب نم هنال « كلذ لوقأ ال ىنإ : لاقف قافنلا ىلإ ةلذلاو رقفلا عم هعابتا نوبسني اوناك مهنأ لع

 ًابذاكن وك افةرخآلاكلم هتلامبيت ويف مهرهاظك مهنطاب ناك امبرف « هللا الإ هللعيال بيغلاو بيغلا

 ريخال مهنأب مبفصو ىف مهل نيملاظلا نموىسفتل نيملاظلا ند تنكك لذ تلعفنإ ىناف « هب تربخأ ايف

 :ةارحالا ىف ريخلا مهاتآ ىلاعت هللا نأ عم مل

 ناسنالا نإ : اولاقو ءايبنألا ىلع ةكئالملا ليضفت ىلع ةيآلا هذهب موق جتحا (ةيناثلا ةلأملا)

 كلذ, لاوحأ نم, رشأ ءىتلا كلذ ناك اذإ نسح امنا, اذهف ؛ اذكو اذك ىعدأ ال انأ : لاق اذإ

 فرش و ىلعأ ة0اللا ةجردنوكت نأ بجو مالسلاهياع حون وه لوقلا اذهلئاق ناك الف لئاقلا

 ىلاعت هللا ةدابعىلعاومواد ةكئالملاو كاذكم آلا نوكيال فيكو : اولاق مث  ءايبنألا تاجرد نم

 تسيل ةيناحورلا ةيقيقحلا لئاضفلا نأ ريرقتلا مامتو « ةعاسلا موقت نأ ىلإ اوقلخ ذم ايندلا لوط

 هلاك دنكتلا لاكملا كلم ون كاءايدلا ىف هداغلا ترجو قلطللاءانغتسالا ةءاطوأ : ءانشأ,ةثالثذلا

 قلطملاءا:ةتسالا ىعدأال ىنأ ىلإ ةراشإ(هللا نئازخ ىدنع مك لوقأ الو) هلوقف ًاينغ هنوكب فصوي

 رر#ت دقو  ةلماكلا ةماتلا ةردقلا : اهثلاثو (بيغلا معأالو) هلوقب ةراشالا هيلإو ماتلا ملعلا : اهناثو

 ك] لوقأالؤ) هلؤقب ةزاشالا هيلإو هكئالملا مث ةوقلاو ةردقلا ىف تاقولخلا لما نإ نما رللا 2

 ةثالثلا بتارملا ةذه نم ىدننع لصحام هنأ نابب ةثالثلا روماألا هذه ركذ نم دوصقملاو (كلم

 كلذك م الا ناك اذإو هيعدأال انافقلطملا لاكلا اماذ « ةيناسنالا ةتاطلاو ةيرشيلا ةوقلاب قيلياه الإ

 2 7س باب ووو

 22: 1111 1برجأ1ذ1أ1أ|ذ|]ذ]*]|ذ|]|ز]ز]|]|]|1 ا



 5308 ةيآلا «ممتدرط نإ هللا نم فرصني نم موقايو» ىلاعت هلوق

 لذارألاالإ كعبتيال موق ىهو ةيناثلا ةهشلا نعباوجلاوه اذه نأ ملعا (ىلوألا ةلأسملا)

 : تا نم باوجلا اذه ري رقت و سانلا َنِم

 الام ةلاسرلا ةوعد غيلبت ىلع بلطأال انأ» لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ لوألا هجولاإل

 ةقاشلا 'ةعاطلا هذنه لع: ئرجأ انيناو:اننغت وأ انيتفتنيتسملا نزك ميسي لالا تا

 كلذ ىف لاحلا توافتي مل ءاينغأ وأ ءارقف اوناك ءاوسف كلذك سمألا ناك اذإو «نيملاعلا بر ىلع

 رومآلا رهاوظ ىلإ مترطن امل مكنإ مهل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هناك فاق هجولاإل

 نظلا اذهو مكلاومأ ذخأ ىلإ اهب لسوتأل ةفرحلا هذهب تلغتشا اهنإ ىنأ متلظو ًاريقف ىنومتدجو

 مكسفنأ اومرحت الف نيملاعلا بر ىلعالإ ىرجأ نإ ارجأ ةلاسرلا غيلبت ىلع ملئسأال ىنأف أطخ مكنم

 ”كسافلا نظلا اذه بيسل نيدلا داعش نم

 ىرامو) هلوقىلإ (انلثم ًارشبالإ كارنام) اولاق مهنأ باوجلا اذه ريرقت ىف (ثلاثلا هجولاو)

 كلذلو مييلع هلضف بجوت ةريثك اعاونأ هاطعأ ىلاعت هنأ نيب مالسلا هيلع وهف (لضف نم انيلع 1

 ءاضفلا تاهمأ نم ايندلا نع ضارعالاو 04 نيدلا باط َّق ىعساإ اكو )ع ايندلا بلط ْق عسإ ل

 5 هجولا اذه نم ةليضفلا لوصح رب رقت دارملا لعلف 1 لكلا قافتاب

 مهسفنال ًاعفر مهدرطدولأس موقلا نأ ىلعليلدلاك اذهف (ونمآ نيذلا دراطب انأ اموا) هلوق اماف

 اناؤ مث درطاف كعبتن نأ حوناي تح نإ : اولاق مهنأ جيرج نبأ ىور .٠ ءارقفلا كئلاوا دكراشم نع

 ةياكح ىلاعت هلوقو (اونمآ نيذلا دراطب انأ امو) مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف . مهتكراشمب ىضرنال

 مهدرطهنم اوبلطمهنأ ىلعليلدلاك (ىأرلا ىداب انلذارأ مث نيذلاالإ كعبتا كارئامو) اولاقمهنأ مهنع

 هنأ هنع ىكح ىلاعت هنإ مث , مهانقفاول مولا فارششأ كعبتا ول : نولوقي اوناك مهنأ ىلع ليلدلاكهنال

 اذهو مهمر وقالم مهنأ : لوآلا : ًارومأ درطلا اذهنم عانتمالابجوبام نابب ىف ركذو  مهدرطام

 سلا اذهنأبباجأف ؟مهم رتغتالف اورهظأ امف نوقفانممم اولاق مهنأ : اهنم : ًاهوجو لمتح مالكلا

 اوقالم مهنأ دارأ ودرطلا نم عانتمالا ىف ةلع هلعج هنأ : اهنمو ؛ ةرخآلا ىف مهر ءاقل دنع فشكتي

 عمتجب انا ىلع رماللا كلذب هبن ةنأ- ايمو فرجا ىف ىنومصختسا مهتدرط ناف ؛ مهبر مبعوام

 بقاوعلاب لهجلا ىلع مهرمأ نونبي مهنأ نيب مث ء نرصني نم دجأ الف مهدرط ىلع بقاعأف ةرخآلا ىف

 (نواهجبت ًاموق ارأ ىنكلو) لاف رهاوظلاب رارتغالاو

 لقعلا نأ : ىنملاو ( نورك ذت الفأ مهتدرط نإ هللا نم ىرصني نم موقايور) هدب لاق مث

 ةصقلا تيلقولف 2 رفاكلا رجافلا ةناهإ نمو . قتلا ربلا َنِمُّوْلِل ميظعت نو ديال 0 ىلع اقباطت عرشلاو

 ل
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 نيا درأطب نأ امو هلل لع الإ ىرجأ ْنإ الام يَ 0 ١-0
 و م
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 50 دا ا 1١ 1 ا ل

 دنع مكل لوقأ الو «؟0» نور لت الف مهتدرط نإ هللا نم قرصنب

 م هام 0 ا حا مس 2 2

 ىردزت 9 1 كم 9 كيال فعلا مل ا 2أ هللا ن تك 0

 ما رثأ يالاص و و

 «عل» نيملاظلا ل اذإ 7 مهسفنأ ف اى ؟ لعأ هللا اري مريخ هّللأ مهن ن سل مكسنيعا
 ا 2111

 كدا كسا أ ؛ « ميملا ةففخم نيعلاحتفب نوقابلاو تهبش 00 2 مسي ملام ىلع ملا

 رار اعل او ةنطابلا 5 هريصصم ]ارو 3 ءأأ نال 3 ىمحملا 1 --- 0 وهج قب اذإ ذأ دا معاو

 . راصبالاب فصوت هل بلا نأ هقيقحنو ل نع ًازاحي نم دحاو لك لعج 0 . رهاظلا رم ملا

 (ءابناللا مهلع تيمعف) كاك كلا ىمعأ فصوت كاذكو (ةرصيم انا 3 2 اج املف) لاب لاق

 (مكيلعتيمعف) ةيالأ هذه فق لاقو

 ريمضو . بئاغلا ريمضو . ماكنملا ريمض : تارمضم ثالث هيف اهومكمزللأ (ةثلاثلا ةلآ ملا )

 فاكر نأ كلذو لاه زرع نأ نحاكلذ ىورو « لوألا ميلا ناكسإ ءارفلا زاجأو ؛ بطاخلا

 :جاجزلا لاق 2 ةلمقت 6 أهدعب ىلا هيلاو : 5 اهليقو ةعوفم اضيأ هو يملا تك تلات

 نع ىوربامو رد ةرورض َّق الإ ب ارءالا هكا ناكل نوزيجال 4 نيبرصنلا نييودنلا 0

 قحلاوه اذهو « اهسلتخيو ةكرملا ففخ ناكهنأ هيوبيس نع ىورو ؛ ءارفلا هنع هطبضي لفورمع أ

 لال رفا ردك كفل قا ناكشال "وج انو

 بقةحتسم ريغ كد مويلاف

 اونمآ نيذلا دراطب انأامو هللا ىلع الإ ىرجأ نإ ًارجأ هيلع مكلأسأال موقايو إل ىلاعت هلوق

 نوركذتالفأ ممدرطنإ هللا ند قرصني 0 موقايو نولهجتاموق مككارأ كل ممر رأوقال» همن

 ىردزت نيذلل لا دل كلم نإ كوقأالاو بنيغلا ملعأ (١ هللأ نتار- ئدنع' مكس ل ُل |وقأ الو

 ( نيملاظلا نمل اذإ ىإ مهسفنأ ىفامي ملعأ هللا ًاريخ هللا 0 وي نأ 5 ا

 لئاسم ةءالا.ىف

 اة يل يشل يي م22 ب ب لشي ببي بي 50 ا  بيب0-203:120 7 د



 :1ن ةيالاءىبر 0 تنك نا متيأدأع وكان لاق ىلاعتهلوق
 هم كك 6 ا تاو ل 2 ا نا اادود نا 2 هرثهو 6س هدم ادس سا

 تسيمعف هدلع مارا آو ىبر نم ةيب لع تنك نإ [20 ةأب لاق

 هس سو ز ال 04 6 2و2

 2282 َنوهراك ان متأوام وكمل مكيلع

 موقلا اوفصو امل مهنأ : ثلاثلا . 0 ولا ا اصلا ركفلا نما هكَح .رلعأ مو ىأرلا كلذ

 نم ىنعملا اذه ىلع ىأرلاو : مهاري نم لكل رهاظ سمأ ىأرلا ىداب كلذك مهن وك : اولاق ةلاذرلاب

 مث نذلا الإ) أرقي ناك هنأ دهاجم نع لقن امب ل 0 50 0 نيعلا ىأر

 (نيعلا أو ىداب انلذارأ

 زومهمريغ ءايلابنوقايلاو ةزمهلاب (.ىداب) ىناسكلا نع ريصنوورمعوبأ أرق (ةثلاثلا ةلأ ملا

 ودبي ادب نم ناكز ومهم ريغ ءايلاب أرق نمو هؤادتباو ىأرلا لوأ ىنعملاف ؛ ةزمحلاب (ءىداب) أرقنف

 :٠ برتخلا ل وأ تيرض#:كلومك ردصملا لعذضصن دابر ظنوا

 مكيلع تيمعف هدنع نم ةمحر قات ىنر نم ةنيب ىلع تنك نإ متيأدأ موقاي لاق ا ىلاعت هلوق

 4 نوهراكامل متنأو اهوكمزالأ

 : لئاسم ةيآلا ىف

 مالسلاو ةالصلا هيلع حون ةوبن ىركنم تاهبش ىكح امل ىلاعت هنأ معا (ىلو ألا ةلأسملا)

 . تاهسشلا كلت نع اباوج نوكي ام هدعب كح

 عنمال ةيرشبلاف ةاواسملالوصح حونلاقف 4انلثم رشب الإ تنأامإل موق (ىل وألا ةهشلافإ)

 نإ متيأدأ) لاقف « هناكمإ ىلع لادلا قيرطلا ركذ مث ؛ةلاسرلاو ةوبناا ةفصوف ةقرافملا لوصح نم

 ىلاعت هنإ مث , هيلع زوحيامو عنتمباموبحيامو هتافصو هللا تاذ ةفرعمنم (ىلر نم ةنيب ىلع تنك

 (.كيلع تيمعف) ةوبناا ىلع ةلادلا ةزجعملاامإو . ةوبنلاامإ : ةمحرلا كلت دارأاو . هدنع نم ةمحر رات

 امرشا نراد تح مكلعجأ نأ ىلع ردقأ لهف مكلوةع ىف ةسبنلم ةهبآشم ةنظم تراص 8

 اهمزلاأل هللا ىن عاطتسا ول هللاو : ةداتق نعو ؛ ةتباا كلذ ىلع ردقأ ال. ك1 منيب مأ منش

 حو ركذ (لضف نم انيلع مكل ىزنامو) اولاق امل مهنأ مالكلا لصاحو : هيلع ردقي ملهنكلو

 مترظنو جاجللاو دانعلا مكرتولاماف ٠ تهبتشاو مكيلع تيمع ةجحلا نأ بيسب كلذ نأ مالسلا هيلع

 . امظع الضف مكيلع انان 1 ىلاعت هللا نأ نيبتو ء دوصةملاربظل ليلدلا ىف

 ديدشتو نيعلا مضي (مكيلع تيمعف) مصاع نعي نضفتلو قاسكلاو راو مة يناثلا ةلأسملا)



 اهلك 0 ا 2مل راسو لاتالو "ا

 ة1ل ا لع نر لهاطمب ىلا كر رنا 9 كاذب ارفصو- مجأ : نآثلا . اهزييدتب ىف اوسحأو
 لوقعلا اؤلم مهنأل هب اوفصو : عبارلا . ةببأ سلاجلاو ةبيه بولقلا نوؤامي منال كلذب اوفصو

 املا ركل هلا

 ىكحام لثموهو (/نلثم ارش الإ كارئامزإ مهلوق و 0 :ء ىلاعت هللا يح مث

 تل 00 لهج اذهو (كلم هيلع لزنأ الول) اولاق مهن 00 نع 0 هللا

 كير را لاب ةئلانإ : لرش | . قل ار دز ,علابال ؛ ةجحلاو تينتلاو ناهربلاو للدلاب ةمالار شا

 تازجعملا هذه نأ لابلاب رطخي هنا هتلاسر ىف هيلع نعطلا ىف ىوقأ ةيشلا تناكل اك-امرشبلا ىلإ

 فرقا قادس والك اذ هتاودا نأ اكيلجا هم. دنعا نم اععئأ)ىدلا وها كلما اذه ار ىتلا

 دعبل نلألإ ال وسر نلشنلا لإ هللا تعبام ةكملا هذهلف

 دارللاز ( ىأ لأ ىذانأ انلذانأ مث نيذلا الإ كعبتا كارئامو إل هلوق ىهو ةيناثلا ةهيشلا آكل مْ

 بسحلابن وكست الن يدلا ىف ةعفرلا نآل :لهجاضي أ اذه مهتعانصو مهف رح ةءاندو مههاج ةلقو مهلام ةلق هنم

 كرتلالإاوئعبام ءايبناللا ::لوقن لب « ىنغلا نم نددلا ىلع نوهأ رقفلالب « ةيلاعلابصاتنملاو لاملاو

 . ةلاسرلاو ةوبنلا ىف انعط ايندلا ىف لاملا ةلق لعجي فيكف . ةرخآلا ىلع لابقالاو ايندلا

 « لهج اضيأ اذهو (لضف نم انيلع كل ىزاموزإل هلوق هو ةثلثلا ةهبشلا ىلاعت هللا كحمأ

 اوذرع ىت>قلخلانطاوب ىلع اوءلطا فيكف . لمعلاو ملعلاب الإ تسيل هللا دنع ةربتعملا ةليضفلان أل

 (نيبذاك مكنظن لب) هعبتا نمو مالسلا هيلع حونل تاهبشلا هذهركذ دعب اولاق مث , ةليضفلا هذه فن

 ىف حون بيذكت هنم دارلاو ءهمو عمو حون عمااب اناطخ اذه نكي تأاز افا ناهجو هيفو

 نأ نأ وبذك مهن الإ ممويسنف لذارألا عم اباطخ اذه نوكي نأ .فاشلاو . هلام رلا رعد

 .هوعبتاو هب اونمأ

 هتالاحو هرظنمف ءىث لكن منودلاوهو لذر عمج لذرألا : ىدحاولا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملاإل

 ةالصلا هيلع هلوقو  اهيمرجم رباكأ ملوةك ؛لذرألا عمج لذارآلاو . لعفلاو بايثلا لذر لجرو

 : لاش نأ هيف لصاللا : موضعل لاقو ٠ عما عمج لذاراللا اذه يلعف «اقالخأ مكتساحأ ده مالسلاو

 . ةفاضالا نع اضوع ماللاو فلألا تراصف لذرألا وه : اولاق ىتح رثك مث . اذك نم لذرأ وه

 1 اهروهظل ةيدأب :لاقي هنمو « رهظ اذإ ءىخلا دب : كلوق نم رهاظلا وه ىدايلا (ىأرلا ىداب )هلوقو

 [هاظلا ف ك1 لواألا اهي هيف |وركذوب ىأرلا دانى !اؤفلتخا و. نظانلل, اهنّقواو

 ىف اوطاتحاامو يأرلا ثودح ءادتبا ىف كوعنتا دارملا نوكب نأ زوجي : ىناثلاو : هفالخم مهنطاب و
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 كارا ربل كَ "ام همْوَق نم اورَمَكح َنلا املا لاَ
2 

 همس © لس لس

 0! ره مو ىأّرا يدا لذارأ م نيل الإ َكَحَبا

 7 هام تا ل

 «00» نييذاك مكن
2101 

 (ييذن كل ىإ) هلوق 00 اوديعت ال نأ) هلوقف ( هللا الا اودبعتال نأ ل لاق مث

 ميظعلا ملألا لصح امل هن اايدلار (رميظع موي باذع مكيلع فاخأ ىنإ) هلوقب كلذ دكأ هنا مث

 . مئاق كليلو . مئاص كرابن موقفك « مويلا ىلإ ملآلا كلذ دنسأ مويلاكلذ ىف

 نيذلاالا كعبتاكارنامو انلثم ًارشبالا كارن اه هموق نم اورفك نيذلا الملا لاقف ل ىلاعت هلوق

 نيبذاك م 1 لب اب لضف نم انيلع م 5 ىرئامو ىأرلا ىداب انلذا رأ مث

 مهنأ منع ىكح ىلاعت هللا ةدابع ىلا هموق اعد هنأ مالسلا هيلع حون نع ىلا معا

 . تابيشلا نم عا ونأ ةثالثب هتؤبن ىف اونعط

 ثيح ىلا هاهنا حسم رشا داع نيب لصاخلا توافتلاو ِ مهلثم رش هنأ (لوالا ةيبشلاف ١)

 نيملاعاا عيمجج ةعاطلا بجاو مهنه د-اولا ريصي

 أولاق ةسيسخلا عن اغلا هاو كا حلاك موقلا ن ف لذاوأ الإ هثمنأ | ا هنوك 4 ةيناثلا ةهيشااو)

 ءارعشلاةروس 7 هلوق هريظنو « مهنمفارشالاو سانلا نم سايك آلا كعبتال اقداص تنكولو
 (نولذرألا كاعبتاو كل نمؤنأ)

 لضفنم انيلع كلو رنال « ىنعملاو (لضف نم انيلع كل ىرئامو) ىلاءتهلوق «ةثلاثلا ةيبشلاو رب

 نم ءىث ىف انيلع كلضف دهاشن مل اذاف لدججلا ةوق ىفالو ةلجاعلا حلادملا ةياعر ىفالو لقعلا ىفال

 اذهف ؛ تاماقملا لعأو تاجردلا فرشأ ىف انيلع كلضفب فرتعن فيكف ةرهاظلا لاو>ألإ هذه

 0 مشا هذه رب رقت َْق مالكلا ةصالخ

 ناتريشلا امأ ؛ قالطالا ىلعرشبلا ةوبن نوركسني نيذلا ةمهاربلاب الإ قتال ىلو ألا ةبيشلانأ ملعاو

 لئاسم ةيآلا ظفل ىفو ؛ ءايبنالا رئاس ةوذب رقأ نم:اهن كننمتي نأ نكمتف:ناتقابلا

 اذكب .لم موق ن مذ وخأم هنأ : لوألا : هوجو هقاةتشاىفو فارشالا الملا (ىلوألا ةلأسملا)

 تامهملا بيترتب الم مهنأ مهيلع ظفللا اذه يقالطإ يف ببسلاو  ىمالاب الم دقو هل اقيطمناك اذإ



 اول نأ 6202 نيبم ريد كَل نإ هموق َلِإ 0 0

 رح

 دل اا ىلاعت هلوأ 7”

 الإ

 5-5 1 7 ب باّذع طلع فاخأ ف هلا

 عادا لقاعلا لع بجو . ممصلا اذهو ى ل اذهلوصح ببسي لصاحلا ر م نم | 1 جالعلا

 . ناكمالا ردقب جالعلا كلذ ىف

 ريصيل ؛ صصقتاب اهعبتأ لئالدلا عاونأ رفاكلا لع درواذإىلاعت هنأب ةداعلا ترج دق هنأ ِلعاو

 ركذ ةروسلا هذه ىفو « ةريثك عضاوم ىف ىنعملا اذه انررق ام لع لئالدلا كلتل ادكؤم اهركذ

 ١" معمل نم امازون

 ىلو الا ةضقلا

 مالسلا هيلع حون ةصق

 فاخأ ىنإ هللا الإ اودبعتال نأ نيبم ربذن ىكل ىنإ هموق ىلإ احون انلسرأ دقلو إل ىلاعت هلوف

 42 ميلأ موي باذع مكيلع

 كك هر راب 0 ذهل اطحاصأ دقرو نسل ور ير وس فا هضملا هذه رف لي. اذيرادق لاعت. هنأ ملعا

 :ناتاسمدفر# مكحلا عئادبو دئاوفلا دئاوز نم ايف

 انلسرأ : ىنعملاو . ةزمهلا حتفب (ىنأ) ىناسكللاو ورمع وبأو ريثك نبا أرق (ىلو ألا ةلأسملا)

 الف (نيبم ريذن مكل ىنأ) هلوق وهو مالكلا اذهب اسبتلم هانلسرأ هانعمو ؛ نيبم ريذن كل ىنأب احون

 ىنعم ىلع رمكلاب (ىنإ) اًورقف ءارقلا رئاسامأ و . ناكىف حتف اكمتف ءابلاوهو رجلا فرح هب لصتا

 (نيبم ريذن كل ىنإ) لاق

 هنوك نيبملانمو « باقعلابةاصعلل اددهم هنوك ريذنلا نم دارملا : مهضعب لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 دنأر تاقعلا لم ةاضعلل ارادت هنأ حلل ا[ تركت نأ لولو ٠ تلاوثلا نم نيعيطملا هللا دعأ أم انيض

 كلذنأ ىلاعتنيب مث , رهظألا ىوفاألا نايبلاو لمك آلا قيرطلا ىلع راذنالا كلذ نيب هنأ ىنعمب نيبم

 (هللاالإ اودبعتالأ) هلوقنألل هللا ةدابعب مالا ىفو . هللا ريغ ةدابعنعىمنلا ىف لصح امإ راذنالا

 ل رع ارنا يح زاره و وتلا نم داما

 نإ) هلوق وهو مالكلا اذهب هموق ىلإ احون انلسرأ دقلو لاق ىلاعت هناكةبآلا ريدقت نأ ملعاو

 (نيبم ريذن ل

 0ظ1ذ111ذ1ذ1ذ1ذ]ذ]ذآذ]ذ]ذ]ذ]ذزذ]ذ]ذ]ذ]#ذزذزأزأ]ز]|0|0ببب- اد ا ا



 3 ةيآلا « مصالاو ىعالاكنيقيرفلا لثمد ىلاعت هلوق

 تام نآي وتسمي لَه عيمشلاو د ريصبلاو صا يعلم ني ةيرفلا 05

 ه- 0 2200

 ١4< نور اللفأ

 تيخملا هنمو 4 مهتأ ةماهت لاو دحنأ لي اذ راص نميف لاقي م 75 ا هلو

 : انلق اذاف « ماللابو ىلاب ىدعتي تابخالا ظفلو ؛هيلا نأمطا ىأ هير ىلإ تبخأ ىذلا سانلا نم

 . هل عشخ هانعف هل تبخأ انلق اذإ و ؛هيلإ نأمطا هانعف اذك ىلإ نالف تبخأ

 لامعأللا عيمج ىلإ ةراشإ (تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ةيسلقلا لاو>أللا عمالإ ةرخآلا ىف عفنتال لامعألا هذه نأ ىلإ ةراشإ (اوتبخأو) هلوقو « ةحلاصلا

 تادابعلا ءادأ دنع مهولق تناكو هللا نودبعي مع ةارالا نك ةيئامطلا تاحالا ان ردن نإ مْ

 ةنئمطم تراص مهولق امنإ لاقيوأ . ىلاعت هللا ىوس ام ىلإ تافتلالا نع ةغراف هللا ركذب ةنئمطم

 ناك عودشخلاب تايخالا انرسف هك و 2 باقعلاو باو كا ند مثدعو م لكب هللأ قدص لإ

 لدلخ الا دوجو جه اهم 5 05 0 نأ نم نيلجو نيفثاخ ةهحاضلا لامعاللار 0 مهنأ هاتعم

 مهل لصحبو « ةنجلا باحصأ مهف ةثالثاا تافصلا هن ه هل لصح نم نأ نيب مث « ريصتتلاو

 : ةئلا ف دولخلا

 ُ 0 8 هنإ : ريق. . 0 مث اقباطمالاثم امهيف ركذ نيقيرفلا ركذ امل ىلاعت هنأ ٍلعاو

 نمةنيب ىلع ناكنفأ) هلوقىلإ عجرلب : نورخآ لاقو « لبق نم نيرفاكلاو نينمؤملا نم ًارخآ ركذ

 ريصبلاو عيمسلاو 0 نورصسالو عمسلا وعيطتسال مهنأإ مهفصو ونيرفاكلا هدعإ نم ركذ مث (هبر

 . مهبر نم ةنيب ىلع مهناب هللا مفرصو نيذلا مه
 نأ و ) سفنلا نمو 0 نم إكس ناتسالا قاخ هناحمس هنأ وه هيبشتلا ه4هجو نأ معاو

 مصأ ىتعأ ناك اذإ دسلا نأ اكو, رضفو عم حورلا رهو+ل لصح كلذكف اعمسو ارصب دسجلل

 4 تبل ًارونرصيب ال تابلظاا ضيضحىف هئاتلاك نوكي لب ٠ حاصملا نم ءىش ىلإ ىدتمال ًاريحتم قب

 تالالضلا تاءلظىفق بيف , باقلا مصأو ىعأ نوكي ؛ لضملالاضلا لهاجلاك|ذكنف ءاتوص عمسالو

: 

 ناك اذإو ٠ ؛ ممصلا اذهو ىمعلا اذه جالع هنكمي هنأ ىلع اهنم نم ( نورك ذت الفأ) ىلاعت لاق 3

 « ؤ!/-_ ركن د



 ةيآلا «مهمر لإ ار ساما دو اون نيذلا نإ» ال ف "2 /

 باكا َكَكلوأ معد لإ 5 ف دلال ولمَحو اونم

 «0 م 00

 نا 5 نع اانطقهو 00 0 ل ل 0 1 5 )1 دلاب

 لضو) هلوقب دارملا وهو : رثأ هنم قبي الو كليو عيضي سيسخلا اذهف ةرخالا ىف مث ايندلا ىف

 'ز (نورتفي اوناكام مهنع

 وهو « مدقتام هريرقتو (نورسخألا# ةرخالاىف مهنأ مرجال) هلوق (ةرشع ةءبارلاةفصلا)

 اذه ناك امل مث . ةراجتلا ىف رسخ دقف عبضولا سيسخلاب ىضرو عيفرلا فيرشلا ىطعأ امل هنأ

 ؛ةراشخلا ةفظ ىف ةياهنلا ىلإ .ةراجتلا كلت كبلَقنا ىفيو كلب نأو دبال لب نس كل

 دبالانلوق ةلزنم اهنإ : ءارفلالاق (مرجال) هلوقو (نورسخالا مث ةرخالاىف مهن ا لاق اذهلف

 كنإ اق ىنعم ىلع ؛ن-< كنأ رجال : برعلا لوقت « ًاقحةلزنمب تراص تامل عتسارثك مث , ةلادعالو

 هانعممرجال : انلقاذاف ؛ عطقىأ ءمزجو ىنف رحال :لوالا : هوجوهيفمهلف نويوحنلاامأو ؛نسح

 هنأ اوظاملن (ال) ةءاكنإ جاجزلالاق : ىناثلا . نورسخألامه ةرخآلاىف مهنأ منع عطاق عطقال هنأ

 ناسا مهل لعفلا كلذ بسك و كلذ مهعفني ال : ىنعملاو ؛لعفلا كلذ بسك هانعم (مرج)و « مهعفني

 لاو نكناسقا عمر <آل). ىلاعت هلوق ريسصت ىف بسك ىعدم (مرج) انركذو ءةرخآلاو اًندلا ىف

 لق] زعاد رال : كم زل و4 ويس لا : كلاثلا "بالا اذه ى لبق ام ن.>١ نم اذهو.؛ ىرهزألا

 نارسخلاو باذعلا عوقو مهرفك قح هنأ ليوأتلاو ؛ حصصو ق> هانعم مرجو . انركذ مر فكلا

 ءاشلا لوقب هب وديس جتحاو . مم

 ]ااا تلا بترو تقر“ كةنعط ةئع الآ اعط دقلو

 ارق نأ هرإ ف ةعطاا| تح دارأ

 ةنجلا باعحصأ كئاوأ مهر ىلإ اوتبخأو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ ىلاعت هلوق

 « نودلاخ اهيف مه

 تابخالاو « نينمؤملا لاو-أ ركذي هعبتأ . مهنارسخو نيرفاكلا ةبوةعركذ امل ىلاعت هنأ معا

 . ىخ ىأ ؛هركذ تبخو . ةنئمطملا ضرألا وهو تبخلا نم ذوخأم وهو عوضخلاو عوشخلاوه



 2 1/ ةيالا «مهسفنأ اورسخ نيذلا كتلوأ» ىلاعت هلوق

 مهن أ ىلع تلد ةبمديلان آل لطاب لوآلا لوقلاو « ىلاعت هللا لئالد ىلع فوقولا نع نيزجاع مهنوك
| 

 ةمسلا نأب هنع قابجلا باجأ ىناثلا لع ظفللا لمح بجوف ؛«فووكلاو تاوصاللا ترس | اك

 0 : نذالا خام ىف ىلاعت هللا هقلخم ىنعم نع وأ , ةصوصخلا ةسالبا نع ةراع نروكت نأ ان

 ثايئإ ناكاذه تيث“اذإو :هلع ردعتل هك رت وأ كاذلعفي نأ ىف.ديتجاول ةنآل ء هلع .دعلار دق ال

 ةيالا رهاظ نأ تبثف ؛ قحلاوه هنع ةعاطتسالا ىن ناك الاحم اهتايثا ناكاذإ و . الاح هيف ةعاطتسالا

 لئاقلالوقي اك هنعمروفت وهل ملامه] (عمسلانوعيطتسي اوناكام) هلوقبدا رملالاقم“ .انلوقىف حدقيي ال

 ىفن ىلاعت هن لاقف ؛ أ 0 اجلا 0100 ا ادعو ظ هعمسأ نأ عيطتسأال مالك اذه

 عمسلا نوعيطتسي اوناكام) هلوقب ءايلوأ مهنوك ىنن نيب مث مانصالا دارملاو ءايلوأ مل نو كب نأ
 . ةيالولل نو-لصي فيكف (نورصبب اوناكامو

 لطابف اهيف ىنعملا قلخ ىلعو ةساحلا قاخ ىلع مل ةردقال هنأ ىلع ةيآلا لمح امأ : باوجلاو

 ىذلا ىنعملاو « مهب ًاصتخم ىنعم كلذ نوكي نأو ذبالف ديعولا'نضرعم ىف ٌتْدرَو ةيآلا: هذه. نآل

 ىلع لوم كلذ نإ هلوق امأو « هيلع ظفللا لمح نكمي فيكف ءايبنالاو ةكئالملا ىف لصاح هولاق

 . هتروص راصنإو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مالك عامس نولقثتسي اوناك مهنأ

 لوصح نأ ًاضِدأو ؛ رهاظلا فالخ رخآ ىنعم ىلع هلم ةعاطتسالا ىن ىلاعت هنأ باوجلاف

 « دوصقملا وهف عنم فناف « عنمب مل وأ ضرغلا ىلإ لوصولاو مهفلا نم عنمي نأ امإ لاقثتسالا كلذ

 فاتخت الو  كاردالاو مهفلا ىف ةربتعملا ىتاعملا نع ينجس كلذ نك نسل عنمب مل نإو

 اني اهمرا رتل عر اذ مه ًامذ هلعج نكم قيكف : كيس ةقركللاو للا ىف بلقاا لاوحأ

 اذهنوك ىلاعت نيب اسلف « لا فراصلا مايق عم لعفاا لوصح نأ باتكلا اذه ىف ةريثك را

 ةتيلا ل وزيال ثح موزالا ليبس ىلع الوصح لصحدهنأ هيف نيبو قحلا نيدلا لوبق نع ًافراض ىنعم ا

 ؛«بولطملا لصحب ذتيحو ؛ نامبالا رع ًاعونم تقولا كلذ ىف فلكملا ناك تقولا كلذ ىف

 0 فعاضي ) لاق ىلاعت هنالل ديعبف ناثوأللا ةفص نه ةفصلا هذه لعجن اناف هلوق 0

 ادئاع ةرخأتملا ةيآلا هذه ىف - نو نأ كرت (عمسلا توعيطتسي اوناكام) لاق 5

 ليقف (نورصيب اوناك امو) هلوقامأو + واللا ةرآلا هذه قرارك كملا نيمضلا هلا داعم نع الإ

 . مل ةجح نوكيام راصبإ نع اولدع مهنأ هنم دارملا : ليقو « ةريصبلا هنم دارملا

 ةحلآلا ةدابع اورتشا مهنأ هانعمو (مهسفنأ اورسخنيذلا كئلوأ) هلوق (ةرشع ةيناثلا ةفصلاإل

 نارسالا هوجو مظعأ نارسخلا اذه ناكف ىلاعت هلا ةدابعب

 (يناذعللا



 ةيآلا «نورصيي اوناكامو عمسلا نوءيطتس اوناكام»ىلاعتهلوق ا

 (نورفاك مه ةرخ آلاب مهو) هلوق ىهو « نيرفاك مهنوك « ةعباسلا ةفصااو ال

 نيزجعماون وكيل كل وأ) هلوةىهو ؛ هللاباذعنمرارفلا نعزيزجاعمهنوك 4 ةنماثلاةفصلاو إل

 نع ىنعنم ىأ نالف ىنزيأ لاقي . دارملا ليصحت نم عنملا زاجيالا ىنعم : ىدحاولا لاق (ضرألاف

 باذع نم دبعلابره ناف انباذع نم اوبرمب نأ مهتكميالىأ ضرالا ىف نيزجعم ىنعمو « ىدارم

 برقلاو دعبلاب هتر.ق تواقتت الو ٠ تان كمملا عب مج ىلع رداق لاو ةناحش ه1 ١ كاع للا

 ١ تفيض هدا

 مهلع درلا هنه دارملاو « مهنع هللا باذع نوءفدي ءان مهل سيل مهنأ (ةعساتلا ةفصلاو)

 نيزجعم اونوكحي مل كئاوأ) هلوق نأ دوصقملاو هللا دنع مهؤاعف5 اهنأب :ماندآلا مهفصو ىف

 نأوه (ءايلوأ نم هللا نودزم مل ناكامو) هلوقو رارفلا ىلع مل ةردقال مهنأ لع لذ (ضرالاف

 مهريغ ىلإ عجريام نيبو مهلإ عجريام نيب ىلاعت عمج ؛ باذعلا كلذ نم مهصيلخت لعردقيال ًادحأ

 نإ دارملا موقلاقف اوفلتخا مث ةرخآلاو ايندلا باذع نم صالخلا ىف مهليح عاطقنا كلذب نيبو

 اد مل نأ لجأل الو باذعلا لازنإ نم هللا عنمىلع اوردق مهنأ لجاألل سيل باذعلا لوزن مدع

 نع اولوزيف اوبوتي ى مهلهمأ ىل +آ هنا لاهمالا كلذ لصح امإ لب « مسهنع باذعلا كلذ عنمي

 دارملا لب : مهضعب لاقو « ةرخآلا ىف باذعلا ةفعاضم نم دبالف هيلع تابثلا الإ اوبأ اذاف مثرفك

 ًايلو نودحب الو ايندلا ىف وأ ةرخآلا ىف باذعلا نم مسيلع هلازنإ ديري امع هلل نيزجعم اونوكي نأ

 : ممعكلذ عفديو مثرصأي

 مهقح ىف باذعلا فيعضت ببس ليق (باذعلا مل فعاضي) ىلاعت هلوق «ةرشاعلا ةفصااور)

 . باذعلا فيعضتل ًاببس راص داعملاو أدبملب مرفكف « روشنلابو ثعبلابو هللب اورفكح عبنأ

 اذهلف ؛ قحلا نيدلا نع سانلاعنمو لالضالا ىف اوعس « ديدششلا مالض عم مهنإ لاقي نأ باروصالاب

 . مهيلع فيعضتلا اذه لصح ىنعملا

 مثام دارماو (نورصبب اوناك امو عمسلا نوعيطتي اوناكام) هلوق 4 رشع ةيداحلا ةفصلا ل

 قاخن دق ىلاعت هنأ ىلع ةبآلا هذ انباخحأ جبتحاو ؛ سفنلا ىمعو بلقلا ممص نم ايندلا ىف هيلع

 عنم ىلاعت هنإ لاق هنأ امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع ىور « ناممالا هعنمبام فلكملا ىف

 عمسلا نوعيطتسي اوناكام) ىلاعت هلوق ىفف ايندلا ىف امأ ؛ةرخآلاو ايندلا ىف ناميالا نم رفاكلا

 (نؤعيطتسي الف دوجسلا ىلإ نوءدي) هلوق وهف ةرخآلا ىف امأو (نورصب, اوناكح امو

 نأ اماف « عمسلا نوعيطتسيال مهنأ مهنع ربخأ ىلاعت هنأ لالدتسالا اذه ىف مالكلا لصاحو
 دارملا نوكي نأ امإو « فورحلاو تاوصآلا عمم #ننروعيطتسي اوناكام مهنأ دارملا نوكي
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 كادت ضار ب1 كلو
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 0 امو مو عمسلا َنوعيطتسَي 018 فاد 3 فعاضب 2 نم
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 ا مع لفحو مهسفنا اورسح نيل َكَكَو 62١2 نوصي

 لس رن ون و رار 3 ا رس

 65؟» نورسخالا مه ةرخآلا ىف مهن مرجال «؟١1 3 ررتف

 « تايشلا ءاقلإ ببسب ج وعلا 3 و, ةمافتساإلا 50 فرعي 0 كلذ لاقي انعاو اع

 . تالالضلا ريرقتو

 مت: بثل ديكو تلا ةهج ىلع تررك «مه» ةيلك : جاجزلا لاق (نورفاك مه ةرخآلاب مول لاق مث

 . رفكلا ىف

 ءاملوأ نم هللا نود نم ممل ناك امو ضراألا ىف نيزجعم اونوكي مل كئلوأ ل لجو زع هلوق

 يبلغنا اوويسخ نيذلا 1 وأ نورصبي اوناك امو عمسلا نوعيطتسي اوناكام باذعلا مل فعاضي

 (نورسخألا مه ةرخآلا ىف مهنأ مرجال نورتفي اوناكام مهنع لضو

 . مذلا ضرعم ىف ةريثك تافصب نيدحاجلا نيركتملا ءالؤه فصو ىلاعت هلا نأ ملعا

 (ًابذك هللا لع ىرتفا نم ملظأ نمو) هلوق ىهو ؛ هللا ىلع نيرتفم مهنوك (ىوألا ةفصلاإب

 ىهو . لاكنلاو ىزخلاو ناوهلاو لذلا فةوم ىف هللا ىلع نوضرعي مهنأ 4 يناثلا ةفصلاوإل

 (مهبر ىلع نوضرعي كئاوأ) هلوق

 داهشأ الا لوقيو) هلوق ىهو ؛ ةميظعلا ةحيضفلاو لاكنلاو ىرخلا لوصح 4ةثلاثاا ةفصلاو ل

 (مهبر ىلع اوبذك نيذلا ءالؤد

 (نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ) هلوق ىهو « هللا دنع نم نينوعلم مهنوك (ةعبارلا ةفصلاورإل

 نيذلا) هلو ىهو ؛ قحلا ةعباتم نع نيعنام هللا ليبس نع نىداص مهنو " « ةسماخلا ة ةفصلاو ١

 (هللا لييس نع نودصي
 هلوق ىهو « ةميقتسملا لئالدلا جيوعتو ٠ تاهبشلا ءاقلإ ىف مهيعس ( ةسداسلا ةفصلا و

 (اجوع اهنوغبيو)



 ةيآلا«مممر ىلع نوضرعي كئلوأ :ىلاعتهلوق 01

 هللا لطزأ دقو ؟هتازجحم ىف نوحدقيو ملسو هيلع هتلالص لوسرلا ةوبن نورك دب اوناك مهنأ اهنمو

 مؤاعفش |. أ مانصالا ىف نومعزي اوناك مهنأ اهنمو (هبر نم ةنيب ىلع ناك نهفأ) هلوقب كلذ ىلاعت
 املف « ىلاعت هللا ىلع ءارتفا مالكلا اذه نال كلذو ؛ ةي.الا هذم كلذ ىلاعت هللا لطبأ دقو ؛ هللا دنع

 . مالكلا اذه هيف لخد دقف « هللا ىلع نيرتفملا ديعو نيب

 هيفو . ةغلاجلا ضرعم ىف دروي امنإ (ًابذك هللا ىلع ىرتفا نمم ٍظأ نمو) هلوق نأ ملعاو

 . ملظلا عاونأ مظعأ ىلاعت هللا ىلع ءارتفالا نأ ىلع ةلالد

 مهناآل كلذب مهفصو امو ( مهر ىلع نوضرعي كئاوأ ) هلوقب ءالؤده ديعو نيب ىلاعت هنإ مث

 امإو (افص كبر ىلع اوضرعو) لاق ام دابعلا لك ىف ماع ضرعلا نال ءضرعلا كلذب نوصتخم

 (مر ىلع اوبذك نيذلا ءالؤه) مهضرع دنع داهشآلا لوقي نأب نوحضتفيف نوضرعي مهنأ هب دارأ

 : تالاؤس هيفو « هيلع ديزمالام لاكنلاو ىلا نم ل لصخ

 (مهبد ىلع نوضرعي) لاق فيكتف . ناكم ىف ىلاعت هللا نوكي نأ زحي مل اذإ لوألا لاؤسلا)
 0 نأ اهنا ا كو كاتو تاجا ةدحلل ناي امالا لع نضع 00 :.فارلاو

 متل ردا كا كي دلما نمت ىعأب قاتلا ىمرمتلا ءاش نم لع ضرع كلذ

 ؟ لوقلا اذه مهلا فيضأ نيذلا ةانخاللا ند ىف اغلا لاؤساا)

 ةداتق لاقو . ايندلا ىف مهلع مهل امعأ نوظفحي اوناك نيذلا ةكئالملا مه : دهاجم لاق : باوجلا

 : نورخألا لاقو . سانلا سور ىلع ىنعي ؛ داهشّأللا سور ىلع لاقي ا سانلا (داوشإلا) لتاقمو

 (نيلسرملا نلأسنلو مهيلا لسرأ نيذلا نلأسنلف) ىلاصت هللا لاق . مالسلاو ةالصلا مييلع ءاينألا مت

 . ةحيضفلا راهظإ ىف ةغلابلا داهشالا لوق رايتعا ىف ةدئافلاو

 ؟هدحاو اف عج داهشألا (ثلاثلا لاؤسلا)

 نأ رجول ناكإا] رمان تاكو لاف الما دما جاناوكي نأ زوج :؛تاوناو

 نم ءاجام نآل , حجرأ هنأك اذهو : ىسرافلا ىلعوبأ لاق . فارشأو في رش لثم ديهش عمج نوكي

 ءالؤه ىلع كب انئجو . ًاديبش يلع لوسرلا توكيو) هلوقك ٠ ليعف ىلع ءاج ليذنتلا ىف كلذ

 ىلع هللا ةنعل الأ) لاف لاحلا ىف لاح نع ربخأ ةمايقا باذع ىف مطاح نع ربخأ امل مث (اديهش

 ليبس نع نودصي مهنأ مهتافص نم ركذ مث « هللا دنع نم نونوعءلمل لالا ىف مهنأ نيبو (نيملاظا

 نم عنملا هيلإ اوفاضأ دقف «لالضلاو رفكلا مازتلاب مهسفنأ اوملظأم مهنأ ىنعي اجوع اهنوغبيو هلل

 ىغبي : ىصاعلا يف لاقيال هنآل ٠ ةميقتسملا لئالدلا وعتو ؛ تاهبشلا ءاقلإو ٠ يلا نبدلا
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 «1/8> يملا لع“ للا ل أ مد لع 0 نبذل ءاًلؤه داهشألا

 2 دا ىو الا

 15«6» َنورفاك مث ةرخآلاب م 1 أجوع انوي و هللا ليبس نع َنودصي نب .ذلا

 نيقلا اذه غلب دق ثالث له عاجلا دب د كا هلع قدرا لق ىذلا دعازلا لا ةراخا

 . هيلع ةدايزلا نكميال ثيح ىلا ءالجلاو روهظلاو ةوقلا ىف

 فانصأ بازحالا نم دارملاو (هدعوم رانلاف باز>ألا نم هب رفكي نمور ىلاعت لاق مث

 ىلصىنلا نأىموم ىنأ نع ريبجنب ديعس ىور . سو لاو ىراصنلاو دوهملا مهف لخديف : رافكلا

 لاق «رانلا لهأ نم ناكح الإ ىب نمؤي الف ىنارصن الو ىدوهب ىف عمسيال» لاق ملسو هيلع هللا
 تدجوف ؛ نآرقلا نعالإ اذه لثم لوقيال سو هيلع هللا لص ىنلا نإ ىسفن ىف تاقف : ىسوم وبأ

 نأ ىلع ةيآلا تاد امل : مهضعب لاقو (هدعوم رانلافباز>الا نم هب رفكي نمو) لوقي ىلاعت هللا

 . هدعوم راذلا نكت مل هب رفكيال نم نأ ىلع تلد « هدعوم رانلاف هب رفكي نم

 ةيرم ىفكت الف : لوألا : نالوق هيفف ( كبر نمقحلا هنإ هنم ةيرم ىفكت الفال ىلاعت لاق مث

 هلوق نم مدقت امب اقلعتم ناكف , ىلاعت هللا دنع نم الزان نآرقلا نوك نمو «نيدلا اذه ةح نم

 (ةءم) ”ىرقو . رانلا رفاكلا دعوم نأ نم ةيررم ىف كت الف : ىناثلا (هارتفا نولوقي مأ) ىلاعت

 : ملا مضي

 نكف « ةياغلا ىف ًاروهظ قحلا رهظ امل : ريدقتلاو (نونمؤيال سانلا رثك أ نكلوإل لاق مث

 امب نونمؤيالدارملا نوكي نأ برقالاو ءاونمؤي وأ اونمآ ءاوسلاهملاب لابت الو هل ًاعباتم تنأ

 . نآرقلا فصو نم هركذ مدقت

 داهشالا لوةيو مهمر ىلع نوضرعي كئلوأ ًابذك هللا ىلع ىرتفا نم لظأ نمو ىلاعت هلوق
 اجوعامنوغبيو هللا ليبس نع نودصي نيذلا نيملاظلا ىلعهللا ةنعل الأ ممر ىلع اوبذك نيذلا ءالؤه

 «نورفاك مث ةرخآلاب مهو

 مهتبغرو « ايندلا ىلع مهصرح ةدش اهنف « ةفلتخ قرطو ةريثك تاداع مل تناكرافكلا نأ ملعا

 ؛ ةيآلا رخآ ىلا (امتيزو ايندلا ةايحلا ديري ناكنم) هلوقب ةقبرطلا هذه هلا لطبأ دقو ؛ اهليصحت ىف
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 . سو هيلع هللا ىلص ىنلا تا

 هللا ىلص ىنلا باكأ مهو نونمؤملا مث ةنيب ىلعهنأب ىلاعت هللا هفصو ىذلا نأ «ىناثلا لوقلا)

 دهاش هبقعيو ىنعي ةجحلا وه ىذلا باتكلا ولتيو ىأ (هولتيو) نآرقلا ةنيبلاب دارملاو « لسو هيلع

 لاقو « مالسلا هيلعد#م هنإ : مهضعب لاقف . دهاشلا كلذ ىف اوفاتخا لولا اذه ىلعو « ىلاعت هللانم

 50 نإ هيف رطل ١ 2 ف ردي هج و لع ًاعقاو نآرقلا نورك ىه دهاتقلا كلذ لب :,تورجآ

 ىلع رشبلا ردقيال ثيحب هنوكو ةلماكلا ةغالبلاو ةماتلا ةحاصفلا ىلع هلاتشا وه هجولا كلذو

 ةءلم ك1 فلا نم هتافصو نارقلا لااوحأ نال ةننبلا كلت نم أ (هنم دهاش) ةلوقو .هلثع نايتالا

 الق ل6 ناك نإ, نإرقلا واع لح الار امد متم ده انشا ءولع وز :ءارغلا لاق. ::اهتلاثو 1 هب

 « ليجنالا ىف سو هيلع هللا ىلص ادم ركذ ىلاعت هنأ : هريرقتو ٠ قيدصتلا ىف هولتي هنأ : ىنعملاو

 هب نابع الاب! رمأو

 . مثأو ىوقأ لوآلا لوقلا نأ الإ نيلمتحم اناك نإو نيلوقلا نيذه نأ ملعاو

 ناكهنأ امامإ هنوك ىنعمو . ةمحرو ًامامإ هنوكب مالسلا هيلعىسوم باتك فصو ىلاعت هنأ معاو

 ىديي هنأ الف ةمحر هنوك امأو « عئارشلاو نيدلا ةفرعم ىف هيلا نوعجري مهل امامإو « نيملاعلا ىدتقم

 مسا قلطأ ةمحرلل ايس ناك املف . باوثلاو ةمحرلا لوصحل ببس كلذو « نيدلاو ايندلا ىف قحلا ىلا

 . ببسلا ىلع ببسملا م.ال اقالطا هيلع ةمحرلا

 ىف مهر نم ةنيب ىلع مهنأب هللا مهفصو نيذلا نأ : ىنعملاو هب نونمؤي كتل وأ ) ىلاعت لاق م“

 . نونمؤي نيدلا اذه ةحص

 | اهب ملعلا ليصحت ىف جاتحام اهنمو « ةييدبلاب اهتحص ملعيام اهنم : نيمسق ىلع بلاطملا نأ لغاو

 ناهربلاو ةجحلا اما فراعملا ليصحت قيرط نآل « نيمسق ىلع ىناثلا مسقلا اذهو ٠ داهتجاو بلط

 نكمي ناذللا ناقيرطلا امه ناقيرطلا ناذهف : ماحلالاو ىحولا نم ةدافتسالا امأو لقعلاب طبنتسملا

 ةياغلا اغلب رخآلاب امهنم دحاو لك دضتعاو اعمتجا اذاف «٠ تالوهجما فيرعت ىف اههلا عوجرلا

 , هتمص ىلع ءايبنالا تالك تقفاوت اذاف ٠ ةرثك ىلاعت هللا .ءايبنأ ىف نإ مث «قوثولاو ةؤقلا ىف

 ةدايزلا نكميال تيح ىلا ةوقلا ىف تغلب: دق ةيترملا هذبف « هتحص لع ًامئاق ىنيقيلا ناهربلا ناكو

 (هنم دهاشم ولتيو) هلوقو « ةينيقيلاةيلقعلا لئالدلا ةنيبلاب دارملا (هبر نم ةنيب ىلع ناك نهفأ) هلوقف

 (ةمحرو ًاماما ىسوم باتك هلبق نمو) هلوقو « مالسلا هيلع دمحل لص> ىذلا ىحولا ىلا ةراشا
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 دارملا نأ :.كلاثلاو:ةنيبلا هدد ارملاام هنأ“: قاثلاو . وه نم هنر نم ةئسب لع هنأل قات ها هقصو

 هذهف ؟ وه ام دهاشلا اذه نأ : عبارلاو . هريغ بيقع الصاح هنوك وأ نآرقلا (هواتب) هلوقب

 . ةيآلا هذه ىف نيرسفملا فالتخا رثك اذهلف « ةلمج ةعبرألا ظافلآلا

 دارملا : ليقف ؟ وه نم هبر نم ةنيب ىلع هنأب ىلاعت هللا هفصو ىذلا اذه نأوهو «لوألا امأإل

 وهو ؛ هريغو مالس نب هللا دبعك دوهملا نم نمآ نم هب دارملا : ليقو « مالسلاو ةالصلا هيلعىنلا هب

 دمع ىلإ هعوجر وحياالف « عمج ةغيص اذهو (هب تاونمؤيب كتلوأ) ةيآلا "رأى لافت: هلل رظأل
 ريمضااو قحلا نيدلا ةحح هب فرع ىذلا ناهربلاو نايبلا وه ةنيبلاب دارملاو ٠ ملسو هيلع هللا لص

 هللا نم ىأ هنمو ؛ نآرةلاوه دهاشلاب دارملاو ناهربلاو نايبلاوهو : ةنيبأ|ىنعم ىلإ عجري (هولتي) ىف

 : عييوم تاتك نآآرقلا ءقع لبقأ س:نافزالا كاد قاتلا أ « قون تاكا

 بولاملا اذه ىلع هتلالد ىف لب دوجولا ىف سيل نآرقلل ًامبات ىموم باتك نوك نأ معاو

 : اهلوأ : ةثالث رومأ نيدلا اذه ةعحربرقت ىف عمتجا لوقي هنأ لصاحلاف : لاحلا ىلع بصن (امامإ)و

 , هتحص) ةأروتلا ةداهش : املاثو . هتحصب نآأرَقلا ةداهش : اهناثو . هت ىلع ةيلقعلا تانيبلا ةلالد

 هذه ىف ليواقألا نسحأ لوقلا اذهف ؛ بايترا الو كش هتمص ىف قبال ةثالثلا هذه عامتجا دنعف

 . رخأ لاوقأ اهفو ظفللا ةقباطم ىلإ !مرقأو ةبآلا

 ةنيبلاو مالسلا هيلع دمع وه هير نم ةنيب ىلع هنأب ىلاعت هللا هفصو ىذلا نإ (لوآلا لوقلافإل

 دهاشلار يسفت ىف اوركذفريدقتلا اذهىلعو ةءارقلاىنةمب ةوالتلاوه (هولتي) هلوقب دارملاو : نآرقلاوه

 دمع ىلع نآرقلا أرقي مالسلا هيلع ليربج نأ : ىندملاو « مالسلا هيلع ليريج هنأ : اهدحأ : اهوجو

 نع ةياورو « نسحلا لوق وهو مالسلا هيلع دم ناسل وه دهاشاا كلذ نأ :اهناثو . مالسلا هيلع

 هلوق تلق ىلاتلا ىنعم امو : لاق ىلاتلا.تنأ ىبال تلق :::لاق اًمَينَع هللا ىطر لع نع ةيفنجلا نب د

 ناك املو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناسل هنكلو وه ىأ تددو لاق (هنه دهاش هولتور

 نيع : لاقي اك زاجما ليبس ىلع ايلات ناسللا لعج مرجال هناسلب هولي و نآرقلا أرقي امنإ ناسنالا

 ىنعملاو « هئغ هللا ئضر بلاط ىفأ:نب لعوه دارا نأ : اهتلاثو .. قطان ناسلو ةعماش نذر ةرحان

 اذه .فيرشت هنم دارملاو « هنم ضعب و دم نم دهاشلا اذه ىأ (هِنم) هلوقو ةنيبلا كلت وات هلأ

 لب نآرقلا (هولتيو) هلوقب دارملا نوكيال نأ : اهعبارو . مالسلا هيلع دمح نم ضعب هنأب دهاشلا
 هيلع ىنلا ةروص نأ : دارملا نإ اولاق هجولا اذه ىلعو « ةنيبلا كلت بيقع دهاشلا اذه لوصح

 نونجتمب سيل هنأ ملع هلقعب هيلإ رظن نم نرآل  هتدصب دهشي كلذ لك هلياخمو ههجوو مالسلا

  - 5فخر  ١0<



 ةيآلا هير نم .ةنيب ىلع ناكن فأ» ىلاعت هلوق ا

 م 5 هه“ سا جهد مك 2 0 ان يي 00 , 1 1

 0 اك ذلف .ق نمو ا 0 ل لع تالا

 تالا مه رارلا تأ ص --أ ع اه ار مس 21 ع راس سا ١ كولص طر

 هدعوم رانلاف باز ه1 نمد كومو ا

 هر نس حل ىلا كا كلوا الا 0 01 انف ا

 باوثلا نم اهب نوةحتسيام لك نأ وه لامعألا كالت روجأ ةيفوت نم دارملا (ةيناثلا ةلأسملا)

 رثأ لامعاإلا كلت نم مبعم قبب مل ايندلا نم اوجرخ اذاف ؛ ايندلا راد ىف مهنوك لاح مهيلا لصي هناف

 "رانا 5 مل ل ل كارا انآ

 لجاألو ءايندلا ىف ءانثلابلط لجال لامعالاب ىنأن منال كلذو : اءطق هيلعلدي لمعلا نأ ملعاو

 فرع ول ذا ؛ ةرخالا بح هبلق ىف لصح ملو ؛ايندلا بح هبلق ىلع بلغ هنأ لجل كلذف « ءايرلا

 « ةرخآلا رمأ ىسنيو ايندلا لجل تاريخلاب ىنأي نأ عنتمال تاداعسلا نم اهف امو ةرخآلا ةقيقح

 ةرخآآلا ْبلطلا ميدع ايندلا ىف ةبغرلا ميظع نوكي نأ ديالا انذإ) لعمال رلا كلانعألا آلا نأ ترف

 ىلع رداق ريغ اهنادجو نع ا قييو ايندلا عفانم عي مج هتوقي هناف تام اذاف كلذك ناك نمو

 تارسحلا نارين هبلقيف لعتشت نأو دبال هناف بولطملا نيب وهنيب ليح مث ايش بحأ نمو . اهليصحت

 كلت دحب هناف ةيويندلا لاو>الا بلطل لامعأللا نم لمعب ىنأنم لك نأ «ىلقعلا ناهربلا اذهب تبثف

 لمعلا كلذ ريصي و رانلا الإ هنم هل لصحيال هناف تام اذا مث « لمعلا كلذب ةقئاللا ةيويندلا ةعفنملا

 . رثآلا ميدع الطاب اطبح ةرخآلا رادلا ىف

 ةمحرو امامإ ىموم باتك هلبق نمو هنم دهاش هولتيو هبر نم ةنيب ىلع ناك نفأ ) ىلاعت هلوق

 كبر نم قحلا هنإ هنم ةيرم ىف كتالفهدعوم رانلاف بازحالا نم هب رفكي نمو هب نونمؤي كتئلوأ

 (نونمؤيال سانلا رثك أ نكلو

 ةايحلا ديري نكهبر نم ةنيب ىلع ناكن فَأ : ريدقتلاو ؛ رهاظ اهلبق امب ةيآلا هذه قاعت نأ ملعأ

 ريثك نارقلا ىف هلثمو ةز يا باوجلا فذح هنأالإ ءرانلا الإ ةرخآلا ف مهل سيلو اهتنيزو ايندلا

 ءاتأ تناق وه"نمأ) هلوقو (ءاشي نم لضي هللا ناف انسح هآرذ ةلمع ءوس هل نز نفأ) لات لردك

 (نودلعيال نيذلاو نودلعي نيذلا ىوتسي له لق) هلوقو (امناقو ادجاس ليللا

 ىذلا اذه نأ : لآلاف . لم دحاو لك ةعبرأ ظافلأ ىلع لمتشم ةبآلا هذه لوأ نأ معاو



 ١54 ةيالا «اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديرب ناك نمو ىلاعت هلوق

 مسقلا اذه ىف لخديو « ناويحلاىلا ةعفنملا لاصنإو ؛ تادابعلا : نامسق ريا لمعو .اهتنيزو

 ءارجإو رورشلا عفد ىف ىعسلاو قرطلا ةيوستو رطانقلا ءانبو ةةدصلاو محرلا ةلصو ربلا ىناثا

 عفانملاو تاريخلا لصق اهيبسب ناف ءايندلا ىف ءانثلا لجأل رفاكلا اهب ىنأ اذا ءايشاألا هذهف . رابنألا

 تردص ءاوس تاعاط نوكنتت لامعألا هذه مرج الف ؛ ريخلا لامعأ نم نوكت ابلكف . نيجاتحما ىلا

 كلتب توي مل اذاف ء ةصوصخم تاينب تاعاط نوكت امنإ ىهف : تادابعلا امأو . ملسملا وأ ضاكلا ف

 اهدوجو راص ايف ةعمسلاو ءايرلا ليصحتو « ايندلا ةئيز بلط ىلع امم اهلعاف ىنأ امن و« ةيناا

 . تاعاطلا باب نم نوكت الف اهمذعك

 ىلا تاعاطلا هنم دارملا (اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديرب ناك نم) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذاو

 . رفاكلا نم اهرودص حصل

 ىوؤملا هيف جردني هنإ : لوقنو « مودعلا ىف اهرهاذ ىلع ةيآلا ىرجت نأ وهو 4( ىناثلا لوقلاإل

 لوقلا اذهو , هتفص اذه ىذلارفاكلا هيف جردن,و « ةعمسلاو ءايرلا ليبس ىلع تاعاطلاب ىتأي ىذلا

 دارملا : انلف اذإالإ نوما قيليالا (نانلا الإ هكا مسيل نيذلا كتاوأ) هلوق نآل . لكشم

 ةنورةملا ةلطابلا لاعفالاو ةدسافلا لامعالا هذه ببسب (رانلا الإ ةرخآلا ىف سيل نيذلا كتلوأ)

 مالسلا هيلع لوسرلانأ ىور . بابلا اذهىف ةريثك ًارابخأ اوركذلوقتلا اذهب نولئاقلا مث « ءايرلاب

 منهج ف داو» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؟ نزحلا بج امو ليق نزلا بج نم هللأب اوذوعت» لاق

 ىر نم ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو «نؤارملا ءارقلا هيف قلي

 هللا لص هللا لوسز نغ هنع هللا ىضر ةريره ىأ نعو عهبف-ريخ, لو“ اريخ هتف نأ" لئانلا

 لوةيف ؟ هيف تلمعام هل لاقيف ؛ نآرقلا عمج لجرب ىعدي ةمايقلا موي ناكاذإ» لاق هنأ لسو هيلع

 دقو. ”ىواق نالف ::لاق. نأ تذرأ لي.تبذك- ىلاعت هللا .ل وقف رابتلااو لكلا ءان1 هير تلت كال

 : لوقيف كتنت 1 امف تلمع اذاف كيلع عسوأ ملأ هل هللا لوقيف لاملا بحاصب تؤيو ؛ كلذ لبق

 كإذ لبق دقو ؛ داوج نالف لاقي نأ تدرألب تبذك ىلاعت هللا لوةيف ء تقدصتو محرلا تلصو

 تدرأ لب تبذك ىلاعت هللا لوقف تلتق بح داهجلا قف تلتاق لوقيف: هللا ليعس ىف لق, نع فاوتو

 هللا لص هللا لوسر برض مث هنع هللا ىضر ةريرهوبأ لاق كلذ ليق دقو «ءىرج نالف لاقي نأ

 نأ ىورو ةمايقلا موي رانلا مهب رعست قلخ لوأ ةثالثلا كئلوأ ةريرهابأاي لاقو ىتبكر ملسو هياع

 قافأ مث كلاه هنأ اننظ ىتح ىكبف ىوارلا لاق ةيواعم دنع ثيدحلا اذه ركذ هنع هللا ىضر ةريرهابأ

 (اهف مهلامعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناكنم) هلوسرو هللا قدص لاقو



 ةيآلا «اهتايزو اندلا ةأم لك لير ناك نم»ىلا عل زنا ادي

 5 1 يف ملام أ مبيلإ ف فو 0 ها ديرب 00

 اك طبحَو َراَثلاَلإ ة ةرخآلا ىف : هك َسيكَنيذل َككوأ 0
2 

 ١« 1 0 000 لطابو أف

 نوسخببال اهف مثو اهيف مهلامعأ مهلا فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديرب 1 نم ) مّ هناا وق

 «نولمعي اوناك ام لطابو اهف اوعنصام طبحو رانلا الا ةرخآلا ىف ممل سيل نءذلا كئلوأ

 ذا لب | ناك ةلاوح لا تك قى ملسو هيلع هللا لص ادم نوءعزاني اوناكرافكلا نأ ملعا

 « لطاإلا لاطبإو قحلا قيقحتل هتعزانم ىف غلابن امنإو «نوةحب نحنو لطبم ادم نأ مهسفنأ نم

 كده لاعب هللا ل اف فعراتملا ف تفاكتسالا و دسحلا ضخم مهضرغ ناك لي« هيف نيبذاك اوناكو

 نمل ءاشنام اهف هل انلي ةلجاعلا ديرب ناكنم) لاسعت هلوق ةيآلا هذه ريظنو . 1 اذه ملدألا

 هلامو اهن.هتؤن ايندلا ثرح ديرب ناكن مو هثرح ىف هل دزن ةرخالا ثرحديري ناك نم) هلوقو (ديرن
 :لئابت كذلا فاو نسل نم هع الاف

 ١ نيلوق ة,آلا ىف نأ لعا (لوألا ةلأسملا :
 هيف جردني (ايندلا ةايحلا ديري ناك نم) هلوق نآل « رافكحإاب ةصتخم امنأ «لواآلالوقلا ١

 عافتنالاو اهتابيطو ايندلا تاذلب عتملا ديري دحأ لكنا ٠ 0 دل وا تاكل

 نآل ءرفاكلا وهو صاخلا ماعلا اذه نم دارا نأ ىلع لدي ةينآلا رخآ نأ الإ ؛ اهتاوهشو اهتاريخ

 (نوامعي 00 امها وةطام طتحاو ذاثلا الإ ةزخآلا'ق مل 0 نيذلا كئلوأ) ىلاعت هلوق

 فاز قاركتت ىأ ظفف اتيزو ايندلا ءايحلا ديريناكن م : ةيالا ريدقت راصف ؛ رامكلا الإ قلنال

 مث ءاذكو اذك همكح ناك « ةرخآلا تادامسا اننا ملو اهتيزو ايندلا بح ىلع ةروصقم

 ةرخآلا نوركتي مهناف ثعبلا وركتم مهنم دارملا : لاق نم مهن هيف اوفلتخا لوقلا اذهب نولئاقلا

 . رهاظ همالكو مدأآلا لوق اذهو :انندلا تاداعس ىف الإ نويغرن الو

 هيلع لوسرلا عم مثوزغب نوراطي اوناك نب ءذلا نيقفانملا ف تلزن ة ةيآل نأ «ىناثلا لوقلاو ١

 . اهاوثو ةرخآلاب اونمؤي نأ نود نم مئانغلا مالسلا

 . سنأ نع لرةنم وهو ؛ ىراصنلاو دوهبلا : دارملا نأ (ثلاثلا لوقلاو إل

 ايندلا ةايل ار يخلا ل دل كيلا ناك نم 2 دارك نأ ىضاقلا ةراتخا يذلاوهو «عيارلا لوقلاوإ)



1 
0 

 - 1:45:42 تدشن حن ف يبخل

 ١ ةأ/ ةيآلا هللا لعب لزنأ اما اوملعاف كل اوبيجتسي مل ناف» ىلاعت هلوق

 ؟(مل) هلوقب هيلا راشملا نم «ىناثلا لاؤسلاإب

 ىلع هانلمح ناو ٠ رهاظ كلذف نينمؤملا ىلع (5كل اوبيجتسي مل ناف) هلوق انلمح نإ : باوجلاو

 مالمملا هيلع .لوسرلا نال ءنينمتللو كل اوس مناف دارملا : لولا : ناباوج هنعف لوسرلا

 نوكينأز وحي : ىناثلاو . ملعاف كل اوبيجتسي ل نافرخآ عضوم ىف لاقو ؛ ممنودحتي اوناكنينمؤملاو

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ميظعتل عما

 ءازجلا نم اهيف ام نيبو ةيآلا هذه ىف روكذملا طرشلا نيب قلعت نبأ (ثلاثلا لاؤسلاإل

 هللا ىلع ىرتفم ناكول : لاقف : ىلاعت هللاىلع ىرتفم نآرقلا نوك اوعدا موقلا نأ : باوجلاو

 ملعب لزنأ امنإ) هلوقف « هللا دنعنم هنأ تبث « هيلع اوردقي مل امو هلثم ىلع قاخلا ردقي نأ بجول

 ىلعب ىرج مكحلا اذه كاحلا لوقي اك « هلبق نمو هللا دنع نم هنوك نع ةيانك (هّللا

 ةضراعملا نع مهزجعي (وهالإ هلإال نأو) هلوقل قلعت ىأ «عبارلا لا ودا

 ند بلطي ىتح سو هيلع هللا لص ادم ىمأ امل ىلاعت هنأ : لوألا, : هوجتو' نمدف ضاركلا)

 رضتالو عفتتال اهنأرهظ ذئتيخ اهنع مرحي رهظ مث ةضراعملا قيقحت ىف مانصألاب اونيعتسي نأ رافكلا

 موةلازحي راصف ؛ ةحلآ مهنوك تابثاب لوقلا لطب دقف ؛ كإذك ناك ىتمو « ةتبلا بلاطملا نم ءىثث ىف

 هيلع هللأ ىلبص دمحم ةوبن تورث ىلع اليلدو . مانصالا ةيهلال الطرم مانصاللاب ةناعتسالا دعب ةضراعملا

 : مانصألا ةي آب لوقلا داسف رد ربظ ام ىلإ ةراشإ (وه الإ هلإ ال نأو) هلوق ناكف « ٍلسو

 لوقب اهتايثا نكمي ىتلا لئاسملا نم هللا نع كيرشلا نب لوقلا نأ لوصألا لع ىف تث هنأ : ىاثلا

 نآرقلا نوك تبث ةضراعملازع موصخلا ري تبث امل : ليق هنأاكف اذه ىلعو ؛ مالسلا هيلع لوسرلا

 هلإ ال هنأ نع ربخت ناكهنإ مث « ةلاسرلا ىوعد ىف اقداص ملسو هيلع هللا لص دمع نوك تيثو . ًاقح

 هلوق ركذ نأ : ثلاثلا (وه الإ هلإ ال نأ) هلوق تبث ةوبنلا ىوعد ىف ًاقح هنوك تبث الف . هللا الإ

 مالسلا هيلع دمحم نوك ليلدلا اذه تبث امل : لبق هنأك « ديدهتلا ىرجج راج (وه الإ هلإ ال نأو)

 رارصالا اوكرتاو هباذعو هرهقنم نيفئاخاونوكف ؛ هللاالا هلإال هنأ تلعو ةلاسرلا ىوعد ىف اقداص

 اواعفت مل ناف) ىدحتلا ةيآ ركذ دنع ةرقبلا ةروسف ىلامتهلؤق هريظنو مالسالا اولبقاو رفكلا ىلع

 (نيرفاكلل تدعأ ةراجحلاو سانلا اهدوقو ىتلا رانلا اوقتاف اواعفت نلو

 «نودلسم متتأ لهفإ) هلوق امأو

 هنإ : انلق نإو . صالخالا ةدايز ىف بيغرتلا هانعم ناك نينمؤملا عم باطخ هنإ : انلق ناف

 . مالسالا لصأ ىف بيغرنلا هانعم ناك رافكلا عم باطخ



 ةءالا قا لعبالز كر أ امنأ اوبلعاف مل اوبيجتسيل نافد لاعتدلوق رد هيك

 000 6 ا 1 20 2داوأ د ةرخا س هد هآل ع

 لهن وه الإ 0 نأ هللا لعب لزنأ ام ا اوملعاف مل ايميل

 055 َنوملَسُم م 4

 (نوءلسم متألهف وهالإ هلإال نأو هللا ملعب ل زنأ امنأ اوبلعاف مكلاوريجت-ب ١ ناذإ لاتتإرت

 اوتأف لق) هلوقوهو « لوسرلا باطخ : امهدحأ : نيباطخ ىلع تلمتشا ةمدقتملا ةيالا نأ معا

 (هللان ود نم متعطتسا نم اوعداو) هلوق وهو رافكلا باطخ : ىناثااو (تايرتفم هلثم روس رشعب

 ةضراعملا ىف اوبيجتسي مل رافكلانأ دارملا نوكي نأل متحا (.كل اوبيجتسي مل ناف) هلوقب هعبتأاسلف

 نورسفملا فاتخاببسلا اذهلف ؛ اوبيجتسيمل هللا نود ند هنوعدي نم نأ لمتحاو ؛ مهيلع اهرذعتل

 نافكلا نأ دازملاو ::قتنمّئمللو سو هيلع هللا لص لوسرلل باطخ اذه : لاق مهضعبف : نيلوق ىلع

 معلا 07-00 : ىنعملاو . هللا ملعب لزنأ امنأ اوملعاف « ةضراعملاب نايتالا ىف كل اوبيجتسي مل نإ

 (نوملسم متن لهف) هلوقىنعمو « هللادنع نم لزنم هنأ ع مدق تايثو انيقي اودادزاو . هيلع متأىذلا

 اوملعأ رافكلل نوبلسملا اهمأ اولوقف : ريدقتلاو « راهضإ هيف لاق نم مهنمو ؛ نودلخم 3 لهف ىأ

 . هللا ملعب ل رنأ انأ

 ل اذإ هللا نود نم مهتوعدت نيذلا نأ ىنعملاو ؛ رافكللا عم باطخ اذه نأ (ىناثلا لوقلاو إل

 لهف هتلالعب ل رنأ امتإ نآرقلا اذه نأرافكلا اميأ اوملعاف « ةضراعملا ىلع ةناعالا ىف كل اوبيجتسي

 مكاأل « لوألا لوقلا نم ىلوأ اذه اولاق لوقلا اذهب نولئاقلاو « يلع ةجحلا موزل دعب نوبلسم متن

 ىلعو ؛ لوقلا رامضإ ىلعوأ تابثلاب سماللا ىلع (اوملعاف) هلوق مالح نأىلإ متجت>ا لوألا لوقلا ىف

 ن.روكذملا برقأ ىلإ ريمضلا دوءف اضيأو ؛ ىلوأ اذه ناكف « رامضا ىلإ هيف ةجاحال لامتحالا اذه

 ناك لوألا تاط2انأ اضيأو , ىاثلا !لامحاالا انه وه ةيآلا ةذهق نيروكذملا برقأو . بجاو

 ةعامج عم ناك قاثلا تاطخلاو (ى وس ريقعب اوتأف لق) هلوقب هدحو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا عم

 ةعامجا عم باطخ )ل اوبيجتسي مل ناف) هلوقو (هللا نود نم متعطتسا نم اوعداو) هلوقب رافكلا

 تالاؤس ةيآلا ىف قب .ىلوأ هاناق ىذلا اذهىلع هلمح ناكف

 ؟ هيف اوبجتسي مل ىذلا ءىثلا ام (لوآلا لاؤدلا )

 ركل اوبيجتسي مل ناف مهضعب لاقو ٠ نآرقلا ةضراعم ىف كل اوبيجتسي مل ناف ىنعملا : باوجلا

 ,ديعب وهو نام الا ةلمج يف



 اةو ةيالا هللا نود نم 0 ةسأ نم اوعداو» ىلاعت هلوق

 اًمَيلطِدْوْهَو نست بو ةبوتلاو لاقتألاو فلكل و مانناإلاو ةدئاللو ءاسالا و نأذ 1[ ةردلا
 اذهو ةروسلا هذه ىلع ةمدقتملا نوسلال | ةراشإ (تايرتفم هلثم روس رشد اوتأف) هلوقو 2 مالسلا

 5 فركف » ةيند ةرودلا هذه لع 0 روسلا صضحلو » ةيكم ةرودسلا هذه نال 3 لاك هيف

 عقو ىدحتلا لاقي نأ ىلو آلاف ؛ مالكلا اذه دنع تلزن ام ىتلا روس رشعلا هذه نم دارملا نوكي نأ

 . هفيلأتو مالكلا بيكرت ةوق اهف رهظي ىلا روملا قلطعي

 لثم وهو «ةنحاو:ةروتشي ىذحتلا لعااقباس  نرك نأ ديال زوش نكتب ىلا معاو

 ترضتقا دق: لاقدنع هع رهظ اذا بتك أ اما لثما رطنبأ ةريقع كنكاأ هزيل ل ل١ كرا

 . هلثه دحاو رطس ىلع اهنم

 سنوي ةروس ىفو « ةرقبلا ةروس ىف درو ةدحاولا ةروسلاب ىدحتلا : لوقتف اذه تفرع اذإ

 ةرقبلا ةروسو ةيكم ةروسلا هذه نآل ءرهاظف ةرقبلا ةروس ىلع ةروسلا هذه مدقت امأ « مدقت

 , ةيكم نيتروسلا نيتاه نم ةدحاو زك نال“ :ءانقيأ لئاز لاكشالاف“ شنو ةروش افرام

 ميقتسي ىتح سفوي ةروسيلع لوزنلا ىف ةمدقتم دوه ةروطنوكت نأ ىضتما ءانثكذ عدلا )ل

 . هانركذ ىذلا مالكلا

 وه : مهضعب لاقف . ازجعم نآرقلا ناك هلجاأل ىذلا هجولا ىف سانلا فلتخا ( ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىلع هلاةشاوه :عبار لاقو . ضقانتاامدعوه : ثلاثلاقو ؛ بواسالاوه : مهضعب لاقو . ةحاصفلا

 : بورغلا نعرابخألا ىلع هلاتشاوه : سداس لاق و « كفرضلا وه: سماح لاق ةريثكلا مولعلا

 ةيآلا هذه. مهلوق ةصح ىلع اوجتحاو , ةحاصفلا ببسب زجعم هنأ نيرثك آلا دنعو ىدنع راتخناو

 هلوقل نكي ل ضقانتلا مدع وأ بويغلا نع رابخالا وأ مولعلا ةرثك وه زاجمالا هجو ناكول هنال

 رهظت حيصفلا ةحاصف نال كلذ حص ةحاصفلا وه زاجيالا هجو ناك اذإ امأ ىنعم (تايرتفم)

 ناكل فرصلاوه ًازجعم هنوك ىف هجولان اكول ًاضيأو ءابذك وأ ادص مالكلا ناكءاوس « مالكلاب

 ةحاصفلا ىف ىلاعلا مالكلا ةلالد نم دكوأ بولطملا اذهىلع ةحاصفلاىف لزانلا كيكرلا مالكلا ةلالد

 دارملاو (نيقداص منك نإ هللا نودنم متعطتسانم اوعداو) لاقىدحتلا هجو ررق امل ىلاعت هنا 2

 (هارتفا نولوةب مأ) لاق اي ىرتفم هنوك ءاعدا ىف نيقداص متنك نإ

 كلذو : نيهاربلاو لئالدلا ريرقت نم نيدلا تايثإ ىف دبال هنأ ىلع لدي مالكلا اذه نأ ملعاو

 متي ال نيدلا نأ الولو « ةجحلا هذهو ليلدلا اذه مالسلا هيلع دم ةوبن تايثإ ىف در وأ لع

 , ةدئاف هركذ ىف نكي ل ليلدلاب الإ



 ةيآلا ذلك روس رشعبو تأ لقدا تا نولوقي مأد ىلاعت هر 4

 د همه ل و 20

 نم اوعداو تايرتفم هلثم روس رشعب اونأف 2 ا

 3 1 لأب را روم عم

 ١1« نيقداص متلك نإ 3 نود نم م متعطتسا

 (هيلعالنأ الول) اولوقي نأ لجل كردص 0 : ىلا ؛ نباح

 ؟ لونا تكلرتكلا :!نلذق ناذ

 موقلا نأاكف ؛ مسالا اذهب نفكلا لاكلا كس هنأ | [عاوداعا "ترجو رتكي ام ؟دازملا::: كلف

 الهفهدنعزبزع كنإو ءىشلك ىلع ةردقلاب هفصت ىذلا هلالا لوسر كنأ ىف اقداص تنك نإ : اولاق

 كراضنأ نيعتوب كتامهم لع هب نيعتستو ءانعلاو دكلا نم كبابحأ ىغتو هب ىغتستام كيلع لأ أ

 ليص# ىلع كنيعيو كلوق قدص ىلع كل كوشر اككام كعم هللا لزنأ البف ًاقذاه« 5" نو

 لوتمر'هنأ ىلاغت نيف © قداضْزبغ تنأف كلذ كملإ لعفي مل املف ؛ كرمأ ق'ةبسقلا لوزتف كدوصقم

 ىلع رداقلاوه هلسرأ ىذلاو . ءايشالا هذه داحيا ىلع هل ةردق الو باوثلاب رشبمو باقعلاب رذنم

 ظيفح (ليكو) ىنعمو . همكح ىفوهلعفىف هيلعدح ال ضارتعاال و لعفيمل ءاش نإو لعف ءاش ناف كلذ

 لعج ءاش نإ ىذلا كرابت ) ىلاعت هلوق « ةيآلا هذه ريظنو اهب مهمزاحن ىأ مهامعأ مهيلع ظفحت ىأ

 (كل نمؤت نل اولاق ) : هلوقو (اروصق كللعجبو رامنألا اهتحت نم ىرجت تانج كلذ نم ًاريخ كل

 ( الوسر ًارشب الإ تنك له ىبر ناحبس لق) هلوق ىلإ

 نم متعطتسا نم اوعداو تايرتفم هلثم روس رشعب اوتأف لق هارتفا نولوقي مأ) ىلاعت هلوق

 4( نيقداص منك نإ هللا نود

 ناكدحاولا زجعملا لصح املو نآرقلا اذه ىزجعم لاق زجعملا هنم اوبلط امل موقللا نأ ملعا

 ءاصقتسالاب مالكلا اذهريرقتو . ةضراعملاب مادحتنأبًازجعم هنوكررقمُ . الجو ًايغب ةدايزلا بلط

 لئاسم ةيآلا فو سنوي ةروس ىفو ةرقبلا ىف مدقت دق

 اذهنإاولاةنإىأ (كيلإ ىح وي)هلوق نم قبسامىلإ داع (هارتفا)هلوةىفريمضلا « ىلو آلا ةلئسملا)
 المح هلاثمأ ىنعمب هلثم هلوقو تايرتفم هلثم روس رشعب اوتأي ىتح مهل لقف ىرتفم كيلا ىحوي ىذلا

 ةرشعلا روسلا عومب نآل ؛ عومجلاوه دارملا نوكي نأاضيأ دعبيالو روسلا كلت نم دحاولك ىلع

 ؛« دحأو ءىث

 ةروس ىهو « ةنيعم ىدحتلا اذه اهب عقو ىتلا ةروسلا هذه : سابع نبا لاق «ةيناثلا ةلأسملا)



 ١ هب 201مل ع ولام نسب كرات كاعلفد ىلاعت هلوق

 ردقأ ال : لاقف .كنوينب. نودبشي ةكمالملاب انثثا : رع لاقوأ ةلوصر تنك نإ اه ك0 لاح

 سابع نبالاق (كيلإ ىحوبام ضعب كرات) هلوقب دارملا ىف 2 . ةيآلا هذه تلزنف كلذىلع

 ىت>انتم | مت هيف سيل باتك انتثاد ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل نك رشملا لاق هع ىلاعت هلل حر

 مهتيسن دارلا# مهضعإ لاقو (ةيت ا ةعاس اانإ) كر نذل ةيمار ءلط: نسللالاقز كب نمور كس

 لطابلا ىلع رارصالاو ديلقتلاو لهجلا ىلإ
 نوخ نأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلع زوجيال هنأ ىلع نودلسملا عمجأ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ئارشلا لك ىف كشلاىلإ ىدؤي هزيوجت فال ؛ هيلإىح ونام ضعإ 0 نأو ليزنتلاوىحولا ىف

 هماكحأو ىلاعت هللا فيلاكت غيلبت ةلاسرلا نم دوصقملاف اضيأو ةوبنلا ىف حدقي كلذو فيلاكتلاو

 اذه تبث اذإو « امنه ةيولطملا اهتدئاذ ديفت نأ نع ةلاسرلا تجرخ دقف ةدئافلا هذه لصحن ل اذاف

 هيلع هنأ ىوس رخآ اًئيش (كيلإ ىحوبام ضعب كرات كلعلف) هلو رم دارملا نوكي نأ بجو

 كرت امنإ هنأ ىلاعت هللا مولعم ىف نوكي نأ عنتميال : كرولا در هيف سانللو كلذ لعف مالسلا

 : ىناثلا ةغيلبلا . تاديهتلا هذه لاثمأ « ىلاعت هللا نم هيلع درب ببسل ليزنتلاو ىحولا ءادأ ىف ريصقتلا

 قلي نأ ملسو هيلع هللا !|صلوسرلاردصقيضي ناكف ؛ هب نونوابتيو نآرقلاب نودقتعيال اوناك مهنأ

 كرتو ةدسافلا مهتايلكب ةالابملارطو ةلاسرلا.ادالىلاعت هللا هجيهف . هنم نوكحضيو هنوابقي الام مهلإ

 مهتهافسو مهتيرخسىف عقوىحولاك لذ ىدأنإ هنأ ىلع هيبنتلا هنم ضرغلاو « مهازوتساىلإ تافتلالا

 لمحت نم ديال اذاف ؛ هيف ةنأ حلا عاقيإ قو ىلاعت ا ىحولا كلذ دويل نإو

 ركذ نم ضرغلاو « ىلاعت هللاىحو ىف ةنايخلاعاقيإ لمحت نم لبسأ مهتهافس لمحتو نيررضلا دحأ

 لمتشي كرثلاو لعفلا فرطنم دحاو لك نأ لع اذإن افالان أل « ةقيقدلا هذهىلع هيبنتلا مالكلا اذه

 « فخو لعفلا كلذ هيلع لهس ىوفأو مظعأ كرتلا بناج ىف ررضلا نأ لع مث ؛ ميظع ررض ىلع
 . هانركذام مالكلا اذه ركذ نم دوصقملاف

 ؟ اف ةدئافلا اف كلش ةملك (كلعلف) هلوق : لبق ناف

 نأ ردق كلعل : نأ نَع هداعت] اودازأ اذإ زجرلل لوقت ترعلاو رجلا ةنم دازلا . اكلق

 رمال ديكو: ديريو . هب كترمأ امف رصقت كلعل هرمأول هدلول لوقةيو ؛ هيف كشال هنأعم اذك لعفت

 . كرتنال هانعم

 قئاضلانأ (هنيب قرفلا : ىدحاولالاق « قيضلا ىنعمب قئاضلاف (كردص هب قئاضوإل هلوقامأو

 هلثمو « اردص سانلا حسفأ ناكلسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نآل ؛ مزال ريغ ضراع قيضب نوكي

 دئاس : تلق ثودحلا تدرأ اذاف : نرقتسملا نيتبالا دوجلاو ةدايسلا ديرت داوج دبس ديز : كلوق

 ده؟  بركن ١0<



 ةيالا «كيلإ ىح ويام ضعب كرات كلماف هىلاعت هلوق ١

 22 ا ا ه- 1 - لس هه د

 0 مس
 0 تارا تعالو ىلا( 000 2 مل اسس راس ا هي مثلو هس

 ءىث لك ىلع هللاو ريذن_تنا ام فللم ةغم اجا وأ زاك هيلع لن

 «١د ا

 ذئيخ 2 هدهجو هدح بلسإ اهلصح ناسنالا دل بلدسل وأ قافتالا ليبس ىلع ناك اذكإ اطوصح

 1 لا كلي لا رز دع نك رناكلا نأ لضاحلاف .. ةيجتلا كلت لع ىلاعت هللا نكشب لعتشيال

 .انرفك نوكباشوصح دعب

 « ةمعنلا ىلإ ةنحلانمو « بوبحما ىلإ هوركملانم ناسنالا لقتني نأوهو (ىناثا مسقلا امأوإل

 تاداعسلا هذهب زوفلاوه رفاكلا عمط ىبتنه نالف حرفلا ةوق امأ . اروخف احرف نوكي رفاكلا اذههف

 تاداعسلا ةياغيزاف دق هناكف ايندلا دجو اذاف ؛ ةيناحورلا ةبورخالا تاداعسلل ركسنموهو ةيويندلا

 مرجال ةداعسلا ةيامبواطملا راس زوفلا ناك امل هل أَ ار هن ماما 0م 4د رو ةمظعي 0 الف

 زوفلا دنعو « نيرياصلانم نوكي ال ءالبلا دنع رفاكلا نأ نيب ىلاعت هنأ مالكلا لصاخل ء هب رختفي

 دارملاو (تاحلاصلا اولمعو اوربص نيذلا الإ) لاق كلذ ررق امل مث . نيرك اشاا نم نوكيال ءاهنلاب

 اولمعو) هلوقو 08 ن.رباصلا ند ءالأع || نارك نأ 4م دارملا (اوريصنيذلاالإ) هلوةفمدقتام دض هنم

 مهل كفل وأ) لاقف مهطاح نيب مث . نير ك اشلا نم ريخلاو ةحارلا دنع نوكي نأ هنم دارملا (تاحلاص/ا

 دارملاوهو هنم صالخلاوباقعلالاوز : امهد>أ . نيبولطملا نينه نيب مل عمجل ( راك راو هةر

 اذه ىلع قو نمو (ريبك رجأو) هلوق نم دارملاوهو باوثلابزوفلا : ىناثلاو (ةرفغم مهل) هلوق نم

 زجعم اضيأ وهف هظافلأ بس زجعم نأ مم ؛ كل تانك اذه نأ مع هأن 1 ىذلا 1 صم: لا

 : هن ا بس

 هيلع لزنأ الول اولوقي نأ كردص هب قئاضو كيلإ ىحويام ضع كرات كلعلفإإ ىلاعت هلوق
 ( ليكو ءىث لك ىلع هللاو ريذن تنأ امإ كلم هعم ءاج وأ زنك

 مث ءهبيسو قاض لوسرلا بلق نأ نيب ىلاعت هللاو ءرافكلا تالك نم رخآ عون اذه نأ ملعا

 - ليام هقدر الو ءاركالاب هنيأوةاوت لايت نإ

 انل لعجا ددمتاي : اولاق ةكم ءاسؤر نأ |ههنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور «ىلوألا ةلأسملا)



 ١0١ ةيالا «هتسم هم ءاعن فاقد .نتلود» ىلاعت هلوق

 ناسنالل ةزركذملا_تافصلا نأ : ىاثلا : ةيدلملا 2901 ركل ناكل ورك قاتلا نود و

 هنإ) ىلاعت هلوقل رفاكلا تافص نه كلذو ءاسؤي هنوكب هفصو هنآل رفاكلابالإ قيلتال ةيألا هذه ىف

 رفكلاب يرصت وهو ءاروفك هنوكب ًاضيأ هفصوو (نورفاكلا موقلاالإ هللا حور نم سأييال

 :ىلاعت هللا ىلع ةءارج كلذو « ىنع تائيسلا بهذ : لوقي ةحارلا نادجو دنع هنأب ًاضيأ هفصوو

 نه سيل كلذو « ًاروفت هنوكب ًاضيأ هفصوو (نيحرفلا بحال هللاو) احرف هنوكب اضيأ هفصوو

 ةيآلا هذه ىف روكذملا ءانئتسالا لمح نأ بجو : لوقلا اذهل نورظانلا لاق مث . نيدلا لهأ تافص

 . تاروذحلا هذه انمزاتال ىتح عطققنملا ءانثتسالا ىلع

 ناسنالا نأ دارملا ناكف « رعطلا هب دجويام لقأ ديفي قوذلاو ةقاذالا ظفل 4ةيناثلا ةلأسملا))

 ةنحلا نم ليلقلا لقأ كاردابو . نايغطلاو درٌلا ىف عقي ةلجاعلا تاريسخلا نم ليلقلا لقأ نادجوب

 دحاولا ناشنالل انتم ]ضا1 و: هالك اننى اانندلاة + نافكلاو طرقا تا عقي ةيلبلاو

 تالايخو نيمئانلا مالحأ هبشي لاوزلا ةعرس ىف هنإ مث . ليلق ريخرادقملا كلذ نم ةقاذالاو « ليلق

 ىلع هلربصالو اهلمحتب هل ةقاطال ناسنالا ناف كلذ عمو ؛ ليلق نم ليلق ةقاذالا هذهف . نيسوسوملا

 ءارضلاو ؛ هبحاص ىلع هرثأ رهظي ماعنإ اهنإ : ىدحاولالاقف ءاحنلا امأو . ابعمنسحلاقيرطلاب نايتالا

 انها دهو ةتاروعو ءارمتو ةرهاظلا لاو>اآلا جرخم تجرخامنال « امحاص ىلع اهرثأربظي ةرضم

 :ءارضلاو ةرضالاو احلا ةمقلا شقد دا

 لوحتلاو ؛لاوزلاو ريغتلا ىف ًادبأ ىه لب « ةيقاب ريغ ايندلا لاوحأ نأ ملعا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 « تافآلا لإ تاذللا نه و + ةنحما ىلإ ةمعنلا نم.لوحتت نأ امإ "هنأ هف طباضلا نأ لإ « لات لا

 تامرحلا ن.رمو . بولا ىلإ هوركتملا نم لقت نأ وهو كلذ نم نكتلاب نرك نأ اهو

 . تابيطلا ىلإ

 هنإ هنم اهانعزن مث ةمحر انم ناسنالا انقذأ اذإو) هلوق نم دارملا وهف 4( لوألا مسقلا امأ)

 نأ ةرسرقلاو . وفق نوب هنآ ناسا ل ]1 مح ىلاعت هنأ مالكلا لصاحو (روفك سؤئيل

 كات لوصح ىف بيشلا نأ دقتعي زؤاكلا نال. كلذ" ءااس ور يصيب ةمعتلا كلت زوز "لاح هنا نا

 كلن دوغ دميتسي مرج هلل جرخأ ةزرم قاقلالا كاد كود ةعيشسلا#ن] فنا ل
 هلضفو لافت :للا نم تلطح؟انع] ةمعتلا كلت نأ دقتسي ىذلا مما امأو . سأيلا ىف عقيف ةمعنلا

 نسحأو لك أ .كلذ دعي لإ ااهدارت لاعت'هلغل وقس لب ؛ سأيلا هل لصحال لاق هلولعر ةناكحإ

 نأ دقتعا امل ةنال ًاروفك نوكحي ةناف ةلضاخ ةمعنلا كالت نوك لاح امأو « تنا# ام!لضفأو



 ةيالا «ةمحر انم ناسنالا انقذأ ناو» للاعت هلوق اة

 هه سم ها راسو 2 هو اس ملا متاع رت رع ها ذأ ذآ م ىاسو سا هَ

 دعب ءامعن هانقذا نيلو روك سوي هنإ هنم اَهانعَ َ هلا كك

 - 3 مى رس مالا 2217 انل اناس ياح سس |[ 6 تا 7 01 -

 نذل | لل 1 ع 8 ىع تاتيسلا تهد نوقع هئسم ِءارض

 سر مث 6 هس مل

 «لاد ريك ناو مل قاكوأ تالا عا

 ؟ عقي مل كلذ نأ عم ا ىلع (قاحو) لاق مل «ثلاثلا لاؤسلا١ 2

 0 تي افا كافل "نتلكاا| ذه نة رثكا تانآ فاتكشلا اذه ف "لماذه ؟:ةناوخخااو

 ؟( زر رةنلااز دلك أتلا ىف ةغلابم ىداملا ظفلب ةماعلا لاو ١> نع ريخأ

 دعب ءاعن هانقذأ نّياو روفك سؤيل هنم اهانعزن مث ةمحر انم ناسنالا انقذأ نئلو ,) ىلاعت هلوق

 كئلوأ تاحلاصلا ولمعو اوربص نيذلا الإ روفع حرفل هنإ ىنع تائيسلا بهذ ناوقيل هتسد ءارض

 ( ريك رجأو ةرفخم مل

 ركذ « مهب قيحي نأو دبال هنأ الإ رخأت نإو رافكلا كئاوأ باذع نأركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 (ناسنالا انقذأ نئلو) لاقف . باذعلا كلذل نيقحتسم منوكح ىلعو« مثرفك ىلع لديام هدد

 : لئاسم هيفو

 : نالوق هيف ةيآلا هذه ىف (ناسنالا) ظفل (ىلوآلا ةلأسملا)

 نك كاب هلأ لراإلا + هر هلع ليو ناناإلا قلم هم دارا نأ (لوآلا لوقلا)

 تبثف « لخدل هالولام مالكلا نم جرخب ءانثتسالاو (تاحلاصلا اوامعو اوربص نيذلا الإ) هلوق هن»

 نأ : قتاثلا . هانلقام لع لذي كلذو ءرفاكلاو نمؤملا هيف لخاد ةيآلا هذه ىف روكذملا ناسنالا نأ

 ا! كلا رع ىفل ناسنالا نإ رصعلاو) ىلاعت هلوقل ريرقلا اذه ىلع ةقفاوم ةيآلا هذه

 اذإو اعوزج رشلا ه-م اذإ اعوله قلخ ناسنالا نإ) ىلاعت هلوقل اضيأ ةقفاومو (تاحلاصلا اولمعو

 : حيرج نبا لاق . زجعلاو فعضلا ىلع لوبجم ناسنالا جازم نأ : ثلاثلا (اعونم ريخلا هسم

 كنم تعزن اذاف «٠ روفك تنأف هللا رم ةمعن كب تلزن اذإ مدآ نبا اي ةيآلا هذه ريسفت ىف

 . طونق سؤيف

 ةردللا قا للعاللا نأ ::لواللا»:| و2 و هيلع لاتو « رفاكلا ةنم دارملا نأ . (قىناثلا لرتلاو) 2

 . هيلع هلمح بجوف عنامال انههو ٠ عئاملا الول قباسلا دوهعملا ىلع لمحت نأ أ مالا و فاال اب ل



 ١/4 ةبالا<ةدو هلعم ةمأىلإ ب باذعلامهنعانرخآ نيلوو قاع 1

 1 7 را اة سا هر 0722 تا ا ا ردو ل 6

 م( 1 ناي مويا هسيكأم نر ا باذعلا مهع انرخا ناو

 و

 سهل هي هم اهم ا 3 هسا سس سا هوس حا ا 626 12 6-7

 نانا 85 قلوه ومي باونع 0-1 تاج اقورصم سيل

 نعطلا ديفي ا ردطلا نأ ١ ا 00 17 هلا ىف 5 غنلا 1 وصحت م احلا وه نآرقلا

 مل-سو هيلع هللا لص ىنلا نوديري (رحاس الإ اذه نإ) ىناسكلاو ةزمح أرق 0 . عرفلا ىف
 بذاك سامو

 سيل مسييتأي موي الأ هبحنام نلوقيل ةدودع» ةمأ ىلإ باذعلا مهنع انرخأ نئ ول ىلاعت هلوق

 (نؤزهتسي هب اوناكام مهب قاحو مهنع ًافورصم
 اذه نإ) مهوب ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نوبذكي مهنأ رافكلا نع ىكح ىلاعت هنأ ملعا

 ىذلا باذعلا مهنع رخأت ىتم هنأوهو مهليطابأ نهرخآ اعون ةيآلا هذه ىف مهنع خل (نيبمرحالإ

 ؟ افاد ىذلا ةيدلا اه كواوق و ءار ملا ف [ىدح اهي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مدعوت

 نؤرهتسي اوناك ل تاذعلا كلذ: لوزنل هللا هئع ىلا تقولا مات اذإ هنأب كات هللا تاجات
 تاللاؤس انهه و 00 . باذعلا كلذ مهم طاحأو مهنع باذعاا كلذ فرصني مهب

 5 رخآلا فاذع واايد باذع ره 1 اذه نم دارملا <«لوآلا لاؤسلا)

 بدعي ال هنأ هيلا هذه قءفثلا كح ىنعم : نسحلالاق : لوألا : هوجو هيفنيرسفملل : باوجلا

 اولاق باذعلا كلذ مهنع هللا رخأ املف ؛ ةمايقلا موي ىلإ كلذ رخأو لاصتتسالا باذعب مهنم ًادحأ

 ءردب موي مهب لزنامو ءاهجلا مالا دارملا نأ : ىناثلاو ؟ اتَع هسبخ ئدلا امانا زرتسالا ليس
 . ردب موي باذعلا اذه مهب لزن ىأ (مبب قاحو) هلوق اولوأت هجولا اذه ىلعو

 (ةدودعم ةمأ ىلإ) هلوقب دارملاام «ىناثلا لاؤسلا ١

 ةمأ ىنءاج : تلق اذاف . ةقرفااو سانلا مث ةمألا ىف لصالا نأ : لوآلا : نيهجو نم باوجلا

 دعب ركداو) هلوةو (نوةسي سانلا نم ةمأ هيلع دجو) ىلاعت لاق ةعمتجم ةفئاط دارملاف « سانلا نم

 ىأ (ةدودعم ةمأ ىلإ باذعلا مهنع انرخأ نُئلو) هلوق انهه اذكف اهئانفو ةمأ ءاضقنا دعب ىأ (ةمأ

 ضرقتنا دقو انعهسبح اذام اولاقل « لوقلابديعولا اذه دعب تضرقنا « ساناا نم ةمأ ىضقنت نيحملإ

 دنع تنك : كإوةك هيف لصحنام مسأب ءىششلا ةيمستو ؟ ديعولا اذهب نيدعوتم اوناكن يذلا سانلا نم

 ىنعي هناك, ذصقلاوهو « مالا نم ةماللا قاقتشا نأ : ىتاثلا . نيحلا كلذ ىف ىأ ءرصعاا ةالص نالف

 . هيف دوعوملا اذه عاقياب دوصقملا تقولا



 ةيالا«نيبم رحخالا اذه ناد ىلاعتهلوق //١

 . انركذ ام لع ًاضيأ لدن كلذو « هقوف ةقالع الو هتحت ةماعد ريغ نم تاوعس

 تاومسلا قاخ لبق انبر ناكن يأ ؛ هللا لوسراي لبق هنأ ىوريام حصي له 4«ىناثلا لاؤسلاإ)

 . .ءاوه هتحاو ءاوه هقوف ءامع قف ناكل اقف. ؟ ضرالاو

 هلوقوهو لوبقلاب ىلوأ روهشملا ربخلا نوكي نأ ىلوألاو « ةفيعض ةءاورلا هذهنأ : باوجلاو

 . ءاملا ىلع هشرع ناك مث ٠ ءىث هعم ناكاهو هللا ناك لو هيلع هللا ىلص

 تاومسلا قلخ ىلاعت هنأ ىضتقي (المع نسحأ يأ ا ولبيل) هلوق ىف ماللا (ثلاثلا لاؤسلا)

 ىلاعت هللا نأ ىضتقي مالكلا اذه رهاظ باوجلاو ؟ هيف لاحلا فيكف فلكملا ءالتبال ضرألاو

 ةفئاط لكلو « ءالقعلا ند فءاوط لوقلا اذهب لاق دقو , نيفلكملا ةحاصمل ريثكلا ملاعلا اذه قاخ

 . باتكلا اذهب قيليال تالاقملا كلت حرشو « نورخآلا هب لاق ىذلا هجولا ىوس رخآ هجو هيف

 ءرمأألا رهاظ ىلع تدرو ليلعتلا مال : اولاق ملاصملاب ةلل<ه ريغ هماكحأو هلاعفأ نإ اولاق نيذلاو

 . ضرغلا اذهل الإ هلعف ل. ملاصملا ةياعر هيلع زو<ت نم هلعفي ناكول العف لعف ىلاعت هنأ هانعمو

 لا ىلاعت هيلع كلذو رومالا بقاوعب لهاجلاىلع حصي ام ءالتبالا (عبارلا لاؤلا ))

 َِئ 5 ى 0 4 2 ةيمشإف تاك"لا لل ص اد فكشف

 ةروس لوأ ىف لاعتاهلوق ريسفتيف ةانركذ ءاضقتسالا ليس لع مالكا اذه نأ : تاوجلاو

 (نوقتت مكلعل) ةرقبلا

 عطقلا بجوي اذبف مهناحتما و نيفلكملا ءالتبا لجأل ملاعلا اذهقلخ هنأ ناكل لاش هنأ معاو

 صيصخت وب اوثلاو ةمحرلاب نسحلا صيصخت بج وب ناحتمالاو ءالتبالان الل ءرسثنلاو رشا لوصح

 ةالصلا هيلع ادم بطاخ !ذهدنعف : ةمايقلاو داعملاب فارتعالا عمالإ متيال كلذو ؛ باقعلاب ءىسملا

 (نيبم رحسالإ اذه نإ اورفك نيذلا ناوةيل توملادعب نم نوثوعبم نإ تلق نلو) لاقو مالسلاو

 . ثعبلاب لوقلا داسفب نومكحيو مالكلا اذه نوركني مهنأ هانعمو

 اذه كفصوا نكع كيكو ًاصوصخم العف نوككنام رمح هنأب هفصو نكمي ىذلا .: لبق ناف

 ؟ رح هنأب لوقا

 اهومتعضو كتم ةعيدخ لوقلا ادكزأ ءانم : لاثملا لاق : كولا ::هؤجو نمدنع تاويل :لناق

 اقيم نا تاتا مكتعاط تحت لوخدلاو ,كل دايقنالا ىلإ مل ًازارحإو ايندلا تاذل نع سانلا عنم

 مالسلا هيلع ىسوم نع ًايك اح ىلاعت لاق ٠ لطاب ىمأ رحسلا نأ وه (نيبم رحس الإ اذه نإ) هلوق
 نأ : ثلاثلا . نيبم لطاب يأ (نيبم رمح الإ اذه نإ) هلوقف (هلطبيس هللا نإ رحسلا هب متئجام)

 فيضياظ ةه سيحل



 امبإ/  ةيألا «مايأ ةتسفضرالاو تاومسلاق ا ىذلاوهودلاعتهلوق

 00 0 الإ اذه ْنِ اورَمك يذل

 اذه نإ اورفك نيذلا نلوقيل توملا دعب نم نوثوعبم مكنإ تلق يلا لع 1 1 5 مراييل

 «نيبم رح الإ
 هنوك ليلدلا اذهب تبثأ « تامولعملاب املاع هنوك مدقتملا ليلدلاب تيثأ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 هللا ٍلع لاك ىلع لدي نيليلدلا نيذه نم دحاو لكف ةقيقحلا ىفو تارودقملا لك ىلع ًارداق ىلاعت

 . هتردق لاك ىلعو

 هريسفت ىضم دق (مايأ ةتس ىف ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلاوهوإل ىلاعت هلوق نأ ملعاو

 قلح بعك لاق (ءاملا لع هشرغ ناكوز ركذن نأ انهش ق:ةءاطقتسالا لس لع شن هر

 انتم ىلع ءاملا لعل حيرلا قلخ مث « دعتري ءام تراصف ةبيحلاب اهملإ رظن مث , ءارضخ ةتوقاي ىلاعت هللا

 ءايثلا :,طوقك (ءاملاىلع هشرع ناكو) هلوق ىنعم : مصألا ركوباب لاق: ءالإ لع نسرذلا عضو م“

 لدي كلذف ةعقاولا تناك فيكو رخآلاب ًاقصتلم امهدحأ نوك ليبس ىلع كلذ سيلو . ضرألا لع

 دوو لع ةلالوةئآلا ى.:ةلزتنلا تلاقو”(ضّرآلاو تاومدلا الق اناك املاو شرعلا نأ لع

 امل ىلاعت هنال ؛ءاملاو شرعلاب عفتني دحأ الو كلذ قاخي نأز وجبال هنأل .امهقلخلبق ةكئالملا

 , ةعفنمل امهقلخ هنأوهو لوألا قبف « ثبعقاثلاو ةعفتملالوأ ةعفنمل امهقاخدق نوكي نأ اماف امهقلخ

 ريغلاىلإ وأ ررضلاو عفنلا نع ًايلاعتم هنوكل لاحم وهو هللا ىلإ ةدئاع نوكست نأ امإ ةعفنملا كلتو

 نم ناك ىحلا كلذ لاق كلذب لاقنملكو . عفتني ال ىحلاريغ نآل ؛ ًاجرشلا كاذ نركب نأ: تحف

 هؤانب ىأ (ءاملا ىلع هشرع ناكو) هلوق ىنعم لاقف ىناهفصالا ملموبأ امأو .."كئالملا نسخ

 تاومسلاىبب اذإ ىلاعت هنأ نيبو « سنوي ةروسىف كلذ ريسفت ىضمدقو « ءاملا لع ناك تاؤمسلا

 فيكنف « تبثي ل ةبلص ضرأ ىلع سسؤي مل اذإ فيعضلا ءانبلا ناف ء بحيأو عدبأ تناك املا ىلع

 : تالاؤس انههو ؟ ءاملا ىلع طسب اذإ مظعلا ألا اذهب

 ؟ ضراآلاو تاومسلا قاخلبق ءاملا ىلع ناكهشرع نأركذ ىف ةدئافلاام (لوآلا لاؤسلا)

 نم مظعأ هنوك عم شرعلا نأ : لوألا : هوجو نم ةردقلا لاك ىلع ةلالد هيف : باوجلاو

 « كلذ حصا دمع ر يغب ليقثلا كاسم ىلع رداق ىلاعت هنأ الواف ءاملا لع ناكضراآلاو تاومتلا

 لدي كلذو « ةيهانتمريغ ملاعلا ماسقأ نوكي نأ مزلالإو رارق ىلعال ءاملا كسمأ ىلاعت هنأ : ىناثلاو

 عبس قوف يلاعت هللا كمأ دق تاقولخلا مظعأ وه ىذلا شرعلا نأ : ثلاثلاو . هانركحذام ىلع



 ةبآلا «مايأ ةتسؤضرآلاو تاومسلا قا*ىذلاوهو» 0 0 3

 صرع ير "نه ضسا2 2 2 3

 ا عنك مأ أ ةثس ىف ضرالاو تاومسلا و
 0 نا ما

 نتاع راسل همم 1

 نآوقيل توملا دعب نه َنوُوعبم هك تلق نو المح نسحأ أ موابب

 ؛ هريغ نود اهيصح هللاو ؛ لابجلاو رحبلاو ربلا ف نوكست ىتلا سانجأللا ىهو ؛ 2 5

 اهقفاوي امو ؛ اهنك اسمو اهمومسو اهتيذغأو اهلاوحأو اهئاضعأو اهعّئابط ةيفيكب ملاع ىلاعت وهو

 نوكيال فيك ؛ تابنلاو ناويحلا عئابطو ؛ نيضرالاو تاومسلاقايطال ربدملا هلالاف « اهفلاخي امو

 هرمأف ؛هلهأ لاو>أب هبلق قاعت هيلا ىحولا لوزندنع مالسلا هيلعىوسوم نأ ىور ؟ اهلاوحأب ًاملاع

 املع هاصعب برض م ؛ ةيناث ةرخص تجرخو تقشناف ةرخد ىلع هاصعب برضي نأ ىلاعت هللا

 اه ىفو ةرذلاك ةدود اهنم تجرخف تقةشناف هاصعب اهبرض مث . ةثلاث ةرخص تجرخو تقشناف

 ناحبس : لوقت ةدودلاعمسف مالسلا هيلعىموم عم نع باجحلاعفرو ء امل ءاذغلا ىرجىرجب ءىث

 . ىناسني الو ىنركذيو « ىناكم فرعيو « ىالك عمسيو ؛ ىنأري نم

 نإ : لاقو ةيآلا هذهب ءايشاأللا ضعب ىلاعت هللا ىلع بحب هنأب مهضعب قلعت (ةيناثلا ةلأسملا)

 . هللا ىلع بجاو ةبادلا ىلا قزرلا لاصيإ نأ ىلع لدي اذهو « بوجولل (ىلع) ةملك
 « ناس لاو نخفلا و دعرولا سنس كيتا ةنأ :هباوجو

 هنال اولاق , ًامارح نوكي دق قزرلا نأ تابثإ ىف ةيآلا هذهب انباحصأ قلعت (ةثلاثلا ةلأسملا)

 قاف الا بسعو هعاولا كبح لاعت هللا لع, بجاو::ناويح لك ىلا قورلا لاصيإ نأ تنث

 ارحلا نكي ملواف «هرمع لوط لالحلا نم لكأيال اناسنإ ىرن دق مث ٠ بجاولاب لحيال ىلاعت هللاو

 نالانلف كاع كلذو كا ولاب لخأ دق لاعت نوكيف .ةيلإ هقزر لضوأام ىلاعت هللا ناكل ازر

 ضراألا نم هناكم وه رقتسملاف (اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو) هلوق امأو ءاقزر نوكي دق مارحلا

 اهرقتسم : ءارفلا لاقو «ةضيب وأ محر وأ بلص ىف رارقتسالا لبق ا نك عدوتنملاو

 800 ع ا طف ل رد تقلا اايدخ رم اهطدار طم و... اراه أ البل هيلا ىوأت تيح

 كلذ نأ ىنعملا : جاجزلا لاق (نيبم باتك ىف لك) لاق مث « ماعنالا ةروس ىف عدوتسملاو رقتسملا

 بطرالو) هلوقىف كلذ ةدئاف انركذدقو  ظوفحملا حوالاىف : لاقنم مهنمو « ىلاعتهللا ٍلعف تباث

 (نيبم تاتك ىقاالإ,ساينالو

 ءاملا ىلع هشرع ناكو مايأ ةتتس ىف ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا وهول ىلاعت هلوق



 ١و ةيآلا «اهقزر هللا ىلعالا ضيا ىف ةباد نمامو» نس

 اسس هاع م راس اس ديال مرن 2 60لم ل

 موتو رسم نصره ا يعالإ سا

 64759 نبه اك 1

 تينث : لاقي مرودص نونثي مهنأ : لوألا : نيئيش رافكلا ءالؤه نع ىكح ىلاعت هنأ لعاو

 : ناهجو ةيآلا ىفو « هتيوطو هتفطع اذإ ءىثلا

 انروتسالساو انباورأ انقلغأ اذا + |ولاق نيك ودملا نيءةفتاط نأ. ىوو «لواآلا هجولاإب

 هلوق ناك : ريدقتلا اذه لعو ؟انب معي فيكف ؛ دم ةوادع ىلع انرودص انينث و انبايث ايشتتساو

 هللا نم اوفختسيل نورهظيام فالخن ورمضي : لبق هنأاكف ؛ قافنلا نع ةيانك (مثرودص نوثي)
 . مهءايث نوشختسي نيح هنم نوفختسي مهنأ ىلع (مهبايث نوشغتسي نيح الأ) هلوقب هبن مث « ىلاعت

 هرهظ ىلوو هردص ىثث هللا لوسر هب ىم اذإ ناك رافكلا ضعب نأ ىور 4« ىناثلا هجولا 0

 « مهايث نوشغتسي نيح هنم اوفختسيل هنع نوفرصتي مهنإ : ليق هناك ريدقتلاو « هيايث ىشغتساو

 . نعطلا نم نوهتشيام مهسفنأ ىف اولوةيلو ٠ نآرقلا نم وات امو هللا لوسر مالك اوعمسي الئل

 ركذىلع هيبنتلل (الأ) ةملك رك مث اوفختسيل هنعاوفرصني مهنآ ىلع الوأ هبنف «هيبننلل (الأ) هلوقو

 نوفرصني مهن الأ : ليق هنأك٠ مهمايث نوشغتسي نيحوهو « مهئافختسا تقو ىلع هبنيل ءافختسالا

 مهئافختسا قرح ةدئافال هنأ 0 مهمين نوشغتسي نيحن وخاسي مهن الأ هللا نماوفختسيل هنع

 (نونلعي امو نورسيام معي ) هلوقب

 لك اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا ىف ةباد نم اموإل ىلاعت هلوق

 4« نيبم باتك ىف

 ىلع لدي امب هفدرأ (نونلعي امو نورسيام ملعي) هنأ ىلوألا ةيآلا ىف ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 ملولف « ىلاعت هللا نم هيأأ لصي امإإ ناويح لكق زر نأت بف ؛ تامولعملا عيمجب ًانملاع لاحت ةنرك

 لئاسم ةيآلا ىفو ؛ تامهملا هذه تاصح امل تامولعملا عيمجب ًاملاع نكي

 ء”ردلا ع ذوخأمرسا ةبادلا نآل ؛ ناويح لكل مسا ةبادلا : جاجزلا لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 هنأ الإ «ىثثأ وأ ناك اركذ حور ىذ ناويح لك ىلع قلطأو « ثينأتلا ءاه ىلع ةظفللا هذه تنييو

 , ىوغللا ىلصألا عوضوملا ةيآلا هذهىف ظفللا اذهب دارملاو « سرفلاب صتخا برعلا فرع بسحب

 تاناويحلا ماسقأ نأ كش الو ٠ نيرسفملا نيب هيلع قفتماذهو « تاناويملا عيمج هيف لخديف

 /!١« ركن ؟؛»



 ةيآلا «مرودص نونثي مهنإ الأد ىلاعت هلوق . 1/1

 00-5 ه- رثأا هه ه_- ع رم 62ه هرث ل 2 7 هذ 2 6 رث سي -َ

 6 5 نوشعتس 4 اللا هل وفختسل 0 نوني منإ اللا

 ا 0 لا لاا هد

 6202 ل تاب ميلَعهنإ َنونعي اونو ام لعب

 ه_- ه2

 (ريدق ءىشث لك ىلع وهو مكعجرم هللا ىلإ) هلوقب ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا نم دبال هنأ نيب
 نأ ىنعي .. رضحلا ديفي ظفالا اذه نأ :.ىهو ؛ ةقيقد هف (مكعجرم هللا ىلإ) هلق نأ لعاو

 كلذك مالو !اًوهالإ:كاته"قرظتمالو ارادمالا هنأ ع اذه لاس . يعامل الاكل رانجلر

 لإ لوضولا 22و رجم ظتاسإولا لإ [ظنلابا ا راختشا اقاوذأ نأ الإ .ءأةي ونندلا ةاملا هذه.ق ًاضيأ

 لاحلا اذهف «ةرخآلا راد ىف امأو :ءىث ىلع نورداق ايندلا راد ىف مهنأ اونظف « بابسالا ببسم

 (مكعجرم هللا ىلإ) هلوقب رصحلا اذه نيب ىنعملا اذهلف « ًاضيأ لئاز دسافلا

 ةراشبو هوجولا ضعب نم ميظع ديد اذه نإ لوقأو يدق ءىث لك ىلع وهو لاق 5

 سيل هنأ ىلع لدي (مكعجرم هللا ىلا) ىلاعت هلوق نآلف ميظع ديدهت هنإ امأ . هوجولا رئاس نم ةميظع

 عفادال تارودقملا عيمج ىلع رداق هنأ ىلع لدي (ريدق ءىثش لك ىلع وهو) هلوقو ؛ هيلا الإ انعجرم

 بونذلاو ةريثكلا بويعلا عم ةفصلا هذ فوصوملا ىاخلا ىلإ عوجرلاو هتئيشمل عنامالو هئاضقل

 مك احلا اذهل ةميظع ةلالجو ةبلاغ ةردق ىلع لدي كلذ نالف ةميظع ةراشب هنأ امأو لكشم ةميظعلا

 لك اهرنف ايضا ىأر اذإ :كلاغلاا ىلاعلا رهاقلا كلملا وأ. ديملا اذه ميظع زحيو مات فعض ىلعو

 . حجساف تكلم : روهشملا لثملا هنمو ؛ كالهلا ند هصلخي هناف كالحلا

 ىف ىل ءاجرالو بتيكلل ةعلاطملاو ملعلا ةمدخ ىف ىرمع تينفأ دق : باتكلا اذه فنصم لوي

 محرأ ايو نيمرك آلا مرك أاي كلأسأو « رفغردقاذإ ميركلاو روصقلاو ةلذلا ةياغ ىف ىتأ الإ ءىث

 ةذلفزو ىدلو لع كتمحر لاح ضيفت نأنيرطضملا ةوعد بيجمو 7 ا رع راسو نيمار

 . مركلاو دوجلاو زواجتلاو لضفلاب انصاخت نأو ىدكا

 كورسا ملعي مهبأيث نوفعع نيح كا دمنا ويعتسل مثرودص نوش مهنإ الأ ) ىلاعت هلوق

 «رودصلا تاذب ميلع هنإ نونلعيامو

 موي باذع يلع فاخأ ىناف) هتعاطو هتدابع نع ىنعي (اولوت نإو) لاق امل ىلاعت هنأ ملعا

 موق نم رافكلا ىنعي (مهنإ الأ) لاقف ًارهاظ هنع ىلوتلاك ًانطاب كلذ نع ىلوتلا نأ هدعب نيب (ريبك

 . هنم اوفختسيل مثرودص نون, ملسو هياع هللا ىلص دمت



 دة

 ب عحوس >1 ةجيج- ىو. ىوفع

 #١ كسر نا هج 19 ١ دم تسع ٠٠0# هوما ويحس حمس هيا يح احااسوج +

 سا ميويم دي -

 11 ةيالا «هلضف لضف ىذ لك تؤيو» ىلاعت هلو

 لجأ ىلإ) كاست ةلوقب ةيضقتم اهنركا ل در, ايلظو اتا ضال 0 ١
 لاق كلذ ىلاعت نيب 8 مث « ةيضقنم ةسيسخ ةريقح اهنوك ىلع ةلاد ةيآلا هذه تراصف (ىمسم

 . داوفو فئاطل اهفو ؛ ةيورخآلا تاداعسلا هنم دارهلاو (هلضف لضف ىذ لكتؤيو)

 هلضف بجو ٠ لضفىذ لك تؤيو هانعم (هلضف لضف ىذلك تؤيو) هلوةنأ(ىلوالاةدئافلا)

 ناكو. هللا يغب .لاغتسشالا نعادعيلا بات ىق:ناكاذإ ناسنالا نال كلذو "كلذك انمالاو كرار

 ةآرمو توكلملا شقنل اصف هبلق ريصي ذئنيف ىلاعت هللا ةفرعم بابسأ ليصحت ىف ةبغرلا ةياغاف

 اذاف «ةنناحورلاراونآألا كلت ردكت ةيناملظلا ةينادسجلا قئالعلا نأ الإ «توهاللا سذق ام لجتي

 2 تاداغسلا كابجومةثلاوت ونا ضال كلت تال التو ا والا كلارا تدلل هال

 (هلضف لضف ىذ لك تؤرو) هلوق نم دارملا وه اذبف

 ةردقم األ كلذو ةفلتخم ةرخآلا ىف تاداعسلا بتاره نأ ىلع هيبنت اذه نأ «ة يناثلا ةدئافلا ١)

 قحلا ةيدوبع ىلع لابقالاو قهلا ريغنع ضارعالا ناكالف ءايندلا ىف ةلضاحلا تاجردلا رادقمع

 تؤيو) لاق ببسلا اذولف , ةيهانّتمريغ ةيورخالا تاداعسلا بتارم كاذكف « ةيهانتمريغتاجرد

 (هلضف لضف ىذ لك
 ةرخآلا تاداعسفلاقو (انسح اعاتم كعتمي) ايندلا عفانم ىف لاق ىلاعت هنأ 4 ةثلاثلا ةدئافلا ١

 سلو# هسالا نسل ةرخخلا 'انذلا 0 0 لع لدي كلذو (هلضف لضف ىذ لك تاوبو)

 ابسالا الول : لوقي ىلاعت هللاهمحردلاولامامالا خيششلاناكو . هدوجو هئاطعإو هني وكت و هداحبابالإ

 م ةينافلا طئاسولا هذه مهوقع لاغتشاو ةفيعض ىلوةع سانلا ريك اف بان رم تان لا

 اويلعاةتعللا راونأ وات ف اا ةيههالا فراعملا ىف اولغوت نيدلا امأف : هنملكلا نأ ةدهاشم

 راضلاوه ىلاعتو هناحبس هنأ اوءاعو هاوسامعمرظن عطقناف « هداجباب دوجوم هتاذل نكمي هاوسام نأ

 . عناملاو ىطعملاو ؛ عفانلاو

 «ريبك موي باذع مكلع فاخأ ىناف اولوت نإو> لاق لاو>أآلا هذه نيب امل ىلاعت هنإ مث

 ىف وهف ىعأ هذه ىف ناكن هو « ىعأ انندلا ىف راض هللاريغ ةدابعب لغتشا نم نآل  كاذك حلاو

 ىوق اهتابيطو اهتاذنلو انندلا "بلط لع لبقأ نم نأ كلذ نيني ىدلاو اليس لضأو ىعأ ةرخالا

 راصو ماتلاليملاو ديدشلاب حلا كلذ هعم َوِب تاماذاف . ايف هتبغر تمظعو اهملإ هعبط لامو اهل هبج

 نم اندنع مولعملا ردقلا اذهف «ءاقشلا لماكتيو ءالبلا رظعي ذئنيخ « هبوح ىلإ لوصولا نع ًازجاع
1 1 

 5 . ةيويندلا ةأيحلا هذه َْق انمدام انع ةيئاغ كهف لاودالا كلت ليصافت انأو 2 مويلا كلذ باذع



 ةيآلا ( ىهسم لجأ لإ ميك اعاتم معتع» لاك هلوق ١

 عفد ىلإ هب لسوتيو ناسنالا هب ىنأي لمع امنأل ةبوتلا ركذ رافختسالا دعإ مث , هليصحت ىلع ردقي

 . سفنلا ىعسب ةناعتسالا ىلع ةمدقم ىلاعت هللا لضفب ةناعتسالاو هوركملا

 ةعفانلا راثآلا نم اهيلع بترتيام اهدعب ركذ ةثالثلا بتارملا هذه ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 ايندلا ف اهوصح نوكي نأ امإ هنآل « نيعونف ةروصحم بلاطملا نأ مواعملانهو « ةبولطملا جئاتنلاو

 (ىمسم لجأ ىلإ انسح اعاتم كعتم) هلوق رم دارملا ىهف : 0 عفانملا امأ « ةرخآلا ىف وأ

 ىو «لابلا هفرم لاخلا مظتنم ايندلا ىف قبي اهم 1 هللا ةدابع ىلع لبقملا نأ ىلع لِدي اذهو

 تا ةيالا

 «رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا» لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ سيلأ «لوآلا لاؤسلا)

 سانلانوكبنأ الولو) ىلاعتلاقو «لثمآلاةلثمألا مث ءايلوألا مث ءايبنألاب ءالباا صخ» اضيأ لاقو

 بيصن نأ ىلع ةلاد صوصناا هذهف (ةضف نم افقس مهتوربل ن>رلاب رفكي نمل انلعجل ةدحاو ةمأ

 تاعاطلاب لغتشملا بيصن نأ ةيآلا هذه ىضتقمو . ةيايلاو ةدشلا وه ايندلا ف تاعاطلاب لغتشملا

 ؟ (بنيب عمبا فيكف ايندلا ىف ةحارلا

 لهأ ل صأتسا اك لاصئتسالا باذعب مهيذعيالىلاعت هنأ دارملا : لوألا . هوجو نم : باوجلا

 رمأو) هلوقب ةراشالا هيلاو ؛ ناك فيك قزرلا مهبلا لصوب ىلاعت هنأ : ىناثلا . اورفك نيذلا ىرقلا

 نإلاقي نأ ىدنع ىوقاألا وهو : ثلاثلا (كقزرن نحن اقزر كلأ نال اهلع ربطصاو ةالصلاب كلهأ

 هناعمإ ناك نم لكف : هوانفو هلآ وزو هريغت عنتمي ءىث بحب لغتشم هللا ةبحمب و هللا ةذاعت لفتفملا

 اذه ىف لاركلا ناكايكو « لكك أو متأ قالا نع هعاطقنا ناك مثأ هيف هلغوتو رثك أ قيرطلا كلذ :

 اماف «هيوبحم لاوز نم نمأو  هبولطمريغت نم نمأ هنآل «متأرورسلاو جابتبالا ناكرثك أ بابل

 هشيع ناكف ؛ هلاوزو بوبحلا تاوف نم فوخلا ملأ ىف ًادبأ ناك ؛ هللا ريغ بحي الغتشم ناكنم

 (ةبيط ةايح هنييحنلف) هتمدخ نيلغتشملا ةفص ىف ىلاعت هللا لاق كلذلو « اب رطضم هباقو اصغنم

 كلذ ىف عقي هنأو «نيلجأ دبعلل نأ ىلع (ىمسم لجأ ىلإ) هلوق لدي له «ىناثلا لاؤساا)

 ؟يبعانإو ميدقتلا

 تقؤلاىف هلجأ ناكل ةدابعلاب لغتشاول دبعلا اذهنأب مكح ىلاعت هنأ ةيآلاىنعمو . ال : باوجلاو

 ال مأ ةدابعلاب لغتشاول هنأ ملاع ىلاعت هنكل ءرخآ تقو ىف هلجأ ناكل اهنع ض عالم قالفلا

 اطل اد دل انانإ لكل نأ كشف يملا تقاولا كلذ ىف. الإ" نشل هلجنأ كاف

 ؟ عاتملاب ايندلا عفانم ىمس مل (ثلاثلا لاؤسلا)
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 ١/١ ةيآلا«هميلإ اوبوت م مكبر اورفغتسا نأو» ىلاعتهلوق

 ؛ ةفرعملا ليصحتب رمآلا نمضتت ةدابعلاب ملا نآل كلذ نسح امنإو (مكلبق نم نيذلاو مكفلخ

 . ةفرعملا ليصحت ىلع لديام ركذ مرج الف
 : ثحابم هيف و « ريشب و ريذن هنم مكل ىنإ )لاق مث

 ريذن كل ىتنا : ىنعملاو : ريبخلا ريكحلا ىلإ دئاع (هنم) هلوق ىف ريمضلا نأ (لوآلا ثحبلاإل

 . هنهج نم ريشلو

 ىلعو ؛ هللا ريغ ةدابع نع عنملا ىلع لمتشم (هللا الإ اودبعت الأ) هلوق نأ (ىناثلا ثحبلا)

 نمل ديدشلا باذعلا قاحلاب لوألا ىلع ريذن مالسلاو ةالصلا هيلعوهف « ىلاعت هللا ةدابع ىف بيغرتلا

 . اهب ىنأ نمل ميظعلا باوثلا قاح اب ىناثلا ىلع ريشب و . اهب تأي مل

 « ىغبني الام لعف ىلع راذنالا وهو « نيرمآلا نيذحلالإ ثعب ام سو هيلع هللا ىلص هنأ ملعاو

 . ىغني ام لعف ىلع ةراشبلاو

 (مبر اورفغتسا نأو) هلوق ةيآلا هذه ىف ةروكذملا رومألا نم 4ة يناثلا ةبترملا)

 نيتبترملا نيتاه نيب قرفلا نايب ىف اوفاتخاو (هلإ اوبوت مث) هلوق 4«ةثلاثلا ةبترملاوإل

 : هوجو ىلع

 نيب مث ٠ مبونذل ةرفغملا مكبر نم اوبلطا (اورفغتسا نأو) هلوق ىنعم نأ (لوآلا هجولا)

 وهاهيلع ضرحناو ةبوتلاىلإ ىعادلان أل (هيلا اوبوت مث) لاقف « ةبوتلاوهو كلذ هب بلطي ىذلا ءىثثا

 دنغ نم ةرفخملا بلط ىلإ ليبسال هْنأ لع لدب اذهو.. ةرفغملا كلطرنع ةرايعاوه ىذلا رافتشالا

 ضرعملاو ؛ ٍقحلا قيرط نع ضرءم بنذملا نال ؛ كلذك ةقيقحلا ىف مالاو « ةبوتلاراهظاب الإ هللا

 دوصقملاف « تاذلاب دوصقملا ىلإ هجوتلا هنكمبال ضارعالا كلذ نع عجري ملام دعابتلا ىف ىداهملا

 رافغتسالانأ تبثف ؛ هداضي امعضارعالاب الإ نكمال كلذ نأ الإ بولطملا ىلإ هجولاوه تاذلاب

 لوصحلا ىف ارخآ ناكامو « رافغتسالا تامتم نم اهنوكل ةبولطم ةيوتلا نأو « تاذلاب,بواطم

 . ةبوتلا ىلع رافغتسالا ركذ مدق ببسلا اذهلف ؛ بلطلا ىف الوأ ناك

 لإ اوبوت مث بونذلا فلاس نم اورفغتسا : دارملا نأ بيترتلا اذه ةدئافف «ىلاثلا هجولا )

 ..تفناتسملا ف

 ١ ةلطايلا لامعاللا نم اوب وت مث ءىصاعملاو كرشلا نم اورفغتسا نا (ثاثلا هجولا .

 ةلازإ فناسنالا نمىعس ةبوتلاو . ىغبني الام ةلازال هللانم بلط رافغتسالا 4 عبارلا هجولا)

 ىذلاوه هناف هالوم نمالإ ءىثلا باطيال نأ بحي ءرملا نأ ىلع لديل رافغتسالا مدقف « يغبنبالاه



 ةيآلا «هيلإ | وبوآ م مكبر اورفغتسا نأو» ىلاعت هلوق و

 0 رلوس مرت هر

 لصق لضَف ىذ لك تْؤْيَو ىعسم لجأ لإ انَسَح اَعاَنم مكعتَم هيلإ اوبوت مث

 0 هّللأ ىلإ «8» 1 ندع مك اح ىأق اولوت نإو

 ف 000 0

 باذع مكيلع فاخأ ىتاف اولوت نإو هلضف لضف ىذ لك ت يو ىمسم لجأ ىلإ ًانسح ًاعاتم كعتمي

 ير يدق ءىش لك لبعوهو مكعج م هللاىلإ ريبك موي

 : لئاسم ةبآلا ىف نأ ملعا

 هلالوعفم نوكي نأ : لوألا : ًاهوجو (هتلاالإ اودبعتالأ) هلوقىف نأ معا (ىلوألا ل

 "لع للي 1١ ىأتلا اذه ل ,ةأرو هده الإ ار دحتالأ لج الل: تاضف مث هتايآ توكحأ باتك :ريدقتلاو

 اى ]عاق نع كف احا رل] مف كنا ا دهالا تفيرتخلا تاتكلا اذه ند 3 هنأ

 لوقلا ىنعم تايآلا ليصفتىف نآل ةرسفم (نأ) نوكست نأ : ىتاثلا .رسخو باخ دقف « بلاطملا

 نوكينأ بجيف (اودبعت الأ) هلوق لع فوطعم (اورفغتسا نأو) هلوق نآل « ىلوأ اذه ىلع 0

 سماآلا فطع عنمي اودبعتالثل ىنء؟ 2 ناف « ىهنلا لع افوطعم مالا نوكيل اوديعتال ىأ : هانءم

 ندا ميكح ندإ نم تلصف مك * هتايآ تدكحأا باتك رلا : ريدقتلا نوكي نأ : كلاثناو . 0

 . ملعأ هللاو ريشبو ريذن هنم مكلىتنإ « مهل لوقيو هللاالإ اودبعيال نأ نمانلا

 سأ ىلاعت ةنأ/: لواألا ::هروجو نم قيلكتلا لعاةلمتقم ةيآلا انه نأ مع عا 4ةينا لا ةلأسملا)

 ةدابع نع ىبنلا مالكلا اذه ىنعم ناك « تابثا ىننلا نم ءانثتسالا : انلق اذإو : قاالإ اردسالا نأ

 قواخم ثذحم وهف هللا ىوسام نأ انييانال « قحلا له كلذو « ىلا هللا ةدانعبت ساألا و « ىلاعت هللا ريغ

 ةيامتو عوشخلاو عوضالا راهظا نعةرابع ةدابعلاو « هداجيإو هللا نيوكتب لصح امناو « بويرم

 ' د تهيمتلا ع هداحينأ تك دعا ميحرلا ربدملا قلاخلاب الإ قيليال اذهو لاذتلاو عضاوتلا

 .اركتم هللا ةدانعإ نع ضاررعاالاو

 هدوبعم فرعيال نم نألل «ةدانعلا لبق ىلاعت هللا ةفرعم ليصحتب ةطورشم هللا ةدابع نأ ملعاو

 ةروس لوأى ىلاعت هلوق هريظنو . الوأ ةفرعملاليصحتب ًارمأ هللا ةدابعب مالا ناكف هتدابعب عفتنيال

 يذلا) هلوق وهو عناصلا دوجو يلع ةلادلا لئالدلاب هعبتأ مث (مبر اودبعا سانلا اميأاي) ةرقبلا



 "1 ةيالا «ممتدرط نإ هللا نم نر موقايو» 0 هلوق

 لذارالاالإ كعدشال موق ىهو ةيناثلا ةهمثلا نع باوجلاوه اذه نأ لعا (ىلوألا ةلأسملا)

 : ةاوينو نم باوجلا اذه رك اكل د

 الام ةلاسرلا ةوعد غيلبت ىلع بلطأال انأ» لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ (لوآلا هجولاإ)

 ةقاشلا ةعاطلا هذه لع ىرجأ امناو ًاينغ وأ ًاريقف بيجتسملا نوك ببسب لالا .توافني ىتح

 كلذ ىف لاخلا افتي ل ءاينغأ وأ ءارقف اوناك ءاوسف كلذك مالا ناك اذإو «نيملاعلا بر ىلع

 0 لإ متر ل 0 مهل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع اك «ىاثلا هجولا)

 نظلا اذهو مكلاومأ ذخأ ىلإ اهب لسوتألل ةفرحلا هذبب تلغتشا امنإ ىنأ متتنظو ًاريقف قومادجو

 مكسفنأ اومرحت الف نيملاعلا بر ىلعالإ ىرجأ نإ ارجأ ةلاسرلا غيلبت ىلع مكلتسأال ىأف أطخ كتم

 : دسافلا|قظلا اذه بينت نيدلا داعش نم

 ىرامو) هلوقىلإ (انلثم ًارشبالإ كارنام) اولاق مهنأ باوجلا اذه ريرقت ىف (ثلاثلا هجولاو إل

 كلذلو مييلع هلضف بجوت ةريثك اعاونأ هاطعأ ىلاعت هنأ نيب مالسلا هيلع وهف (لضف نم انيلع 8

 لئاضفلا تاهمأ نم ايندلا نع ضارعالاو : نيدلا بلط ىف ىعسي امتاو « ايندلا بلط ىف عسيمل

 . هجولا اذه نم ةليضفلا لوصح ربرقت دارا لعلف ؛ لكلا قافتاب

 مهسفنأل ًاعفر مدرطهولأس موقلا نأ ىلعليلدلاك اذهف (١ونمآ نيذلا دراطب انأ اموز) هلوق اماف

 اناف مهدرطاف كعبتن نأ حوناي تببحأ نإ : اولاق مهنأ حيرجنباىور . ءارقفلا كئاوأ ةكراشم نع

 ةباكج - هل 1 (اونمآ نيذلا دراطب انأ امو) مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف . مهتكراشمب ىضرنال

 مهدرطدهنم اوب اعليلدلاك (ىأرلا ىداب انلذارأ مم نيذلاالإ كعبتا كارئامو) اولاقمهمأ مهنع

 هنأ هنع 0 7 1 مث ؛ مهانقفاول موقلا فارشأ كعبتا ول : نولوقي اوناك مهنأ ىلع ليلدلاكهنال

 اذهو مهمر وقالم مهنأ : لوألا : ًارومأ درطلا اذهنم عانتمالابجوبام نابب ىف ركذو  مهدرطام

 الا اذهنأب ب اجأف ؟مهم رتغتالف اورهظأ امف نوقفانممث اولاق مهنأ : اهنم : ًاهوجو لمتحي مالكلا

 اوقالم مهنأ دارأودرطلا نم عانتمالا ىف ةلع هلعج هنأ : اهنمو ؛ ةرخآلا ىف مهبر ءاقل دنع فشكتي

 عمتجن انا ىلع رمألا كلذب هبن هنأ : اهنمو ؛ ةرخآلا ىف فومصختسا مهتدرط ناف « مهبر مثدعوام

 بقاوعلاب لهجلا ىلع مهرمأ نوني مهنأ نيب مث ء فرصني نم دجأ الف مدرط ىلع بقاعأف ةرخآلا ىف

 (نولهجبت ًاوق م ارأ ىنكلو) لاقف رهاوظلاب رارتغالاو

 لقعلا نأ : ىنعملاو «نوركذت الفأ مهتدرط نإ هللا نم قرصني نم موقايول هدعب لاق م“

 ةصقلا تبلقولف , رفاكلارجافلا ةناهإ نمو . قتلا ربلا نمؤمملا ميظعت ند دبال هنأ ىلع اقباطت عرشلاو



 ةيآلا «الام هيلع مكلأسأ ال موقاب والا ىلاعت لوف 111
- 

 6 نيد 2 6 هس

 نيذلا درآطب آنأ ام هلل لحال ير نإ المع أت م

 هس هاا 25 3 م

 نم مايو 11: نواه موق مك ارآ ىكحتو مراوالم ٠ م+-] اونا

 0 روع

 ا 7 ئف رصش

 سيول )سم

 0 1 ها هاا تاع

 00 كلا لقا لو «20» 5 كي الفا مهةدرط نإ
 ه- ه- 0

 ل اا طر ا

 ىردز: نبذل لوقأ الو كلم ىإ 000 ببحْلا لعأ 3 هللا َّ 1

 6 2 آل ضرج هاج اع 6 رات

 «عاد» نيملاظلا ل اذإ 0 مهسفنأ ف ام ؟ لع هلا اريخ هللا مث 38 يا
 ا تس

 كردمأو كسلا 2| :٠ ميملا ةففنم نيعلاحتفب نوقابلاو 0 0 مسي 0 اعلا

 0 راضتارلا هلطانلا :رسللارو ب هلال ( عملا هشأ اضخ ال وهج قياذإ .ىنلادأ ملعاو

 . راصياللاب فصوقت ةئيبلا تك هقيقحتو ا نع ًازاجي + اهنم دحاو لك لعج نسخ . رهاظلا رصبلا

 (ءابناآلا مهيلع تيمعف) ىلاعت لاق ؛ ىمعلاب فصوت كلذكو (ةرصبم انتايآ مهتءاج املف) ىلاعت لاق

 (مكيلعتيمعف) ةيالا هذه ىف لاقو

 ريمضو . بئاغلا ريمضو . ملكنا ريمض : تارمضم ثالث هيف اهويكمزللأ (ةثلاثلا ةلأملا)

 تاكرحلا نأ كلذو : لاق ورمع ىبأ نع كلذ ىورو ؛ ىلوألا ميملا ناكسإ ءارفلا ةاجأر بطال

 :جاجزلا لاق « ةليقث ةمض اهدعب ىتاا ةكرملاو . ةرسك اهلبقو ةعوفرم اضيأ ىهورميملا كيك كيلا

 نع ىوربامو رعشلا ةرورض ىف الإب ارعالا فرح ناكسإ نوزيال ؛ نيبرصبلا نييوحنلا عيمج

 قحلاوه اذهو « اهسلتخو ةكرحلا ففخي ناكهنأ هيوبيس نع ىورو ؛ ءارفلا هنع هطبضي مفورمع أ

 فلا ىرس ا ل ركشلا قيل اكسال زوجب ا

 72-9502 مويلاف

 اونمآ نيذلا دراطب انأامو هللا ىلع الإ ىرجأ نإ ًارجأ هيلع م !ًاسأال موقايو ل ىلاعت هلوق

 ناو كليالفأ 00 00 10000  ارأ ىنكلو مهر اوقالدممنإ

 ئردزت نيذلل لوقأ الو كلم ىنإ لوقأالو بيغلا معأ الو هللا نئاز> ىدنع كل لو
 ( نيملاظلا نمل اذإ ىنإ مهسفنأ ىفامب لعأ أ هللا ًاريخ هللا كيتي نا | كنيعأ

 : تاه ةنآلا َّق



 م0 2 ةيآلاءبر نم ةئيب ىلع تنكنا متيأرأموفاي لاق»ىلاعتدلوق
 8اس زل قال ياو ل بت س يي 2اس سس 00 8س هس ل

 تيمعف هدنعنم ةمحر ىلا آو ىبر نم هَ لع تنك نإ م 0-50 ةأب لاق

 هسسو رز ال 1 0 واور2ث2 65 22ه

 ل :او اه ومكمزلت | مكيلع

 موقلا اوفصو امل ا : ثلاثلا . ىف 0 د 0 مئاصلا ركفلا 00 در 7 3ىلزلا 520

 نم ىنعملا اذه ىلع ىأرلاو . مهاري نم لكل رهاظ أ ىأرلا داي كلذك مهنوك : اولاق ةلاذرلاب

 مث نذلا الإ) أرقي ناك هنأ دهاجم نع لقن امب ليوأتلا اذه دك أبو باقلا ىأر نمال نيعلا ىأر

 (نيعلا ىأر ىداب انلذارأ

 زومهمريغ ءايلابنوقابلاو ةزمهلاب (.ىداب) ىئاسكلا نع ريصنوورءعوبأ أرق (ةثلاثلا ةلأ ملا

 ودبي أدب نم ناكز ومهم ريغ ءايلاب أرق نمو هؤادتباو ىأرلا لوأ ىنعملاف : ةزمهلاب (ءىداب) أرقنف

 ٠ برضلا لوأ تبرض : كإوةك ردصملا لبع بصن (ىداب)و ربظ ىأ

 مكيلع تيمعف ةدنع نم ةحر قانأأو ىنر نم ةنيب ىلع تنك نإ متيأدأ موقاي لاق 9 3 هلوق

 ( نوهراكام ل متنأو اهونكم زلنأ

 ::لئانم ةيآلا َْق

 مالسلاو ةالصلا هيلع حون ةوبن ىركشنم تاهيش ىكح امل ىلاعت هنأ عا (ىلوألا ةلأسملا))

 . تاهمشلا كلت نع اباوج نوكي ام هدعب كح

 عنمال ةيرشبلا ف ةاواسملالوصح حونلاقف 4انلثم رشب الإ تنأامإل موق (ىلو ألا ةيشلاف)

 نإ متيأدأ) لاقف « هناكمإ ىلع لادلا قيرطلا ركذ مث : ةلاسرلاو ةوبناا ةفصو ةقرافملا لوصح نم

 ىلاعت هنإ مث , هيلع زوجيامو عنتمباموبحبامو هتافصو هللا تاذ ةفرعمنم (ىلر نم ةنيب ىلع تنك

 (مكيلع تيمعف) ةوبنااىلع ةلادلا ةزجعملاامإو . ةوبنلاامإ : ةمحرلا كللتب دارملاو , هدنع نم ةحرر ات 5

 اهقركمتلا نراه تح مكلعجأ نأ ىلع ردقأ لهف ؛ م لود ىف ةسيتلم ةبتشم ةنظنأ تراض أ

 اهمزلال هللا ى ءاطتسا ول هتلاو « ةداتق نو ؛ةعبا 1 زدقأال نأ ةازملاو ؟ متيبأ مأ متلش

 حون ركذ (لضف نم انيلع ركل ىرئامو) اولاق ال مهنأ مالكلا لصاحو . هيلع ردقي ملهنكلو

 مترظنو جاجللاو دانعلا مكرتولاماف ؛ تهبتشاو مكيلع تيمع ةجحلا نأ بيس كلذ نأ مالسلا هيلع

 . امظع الضف مكيلع اناث  ىلاعت هللا نأ نينو دىضعملا رطل للذلا ف

 ديدشتو نيعلا مضي (.كيلع تيمعف) مصاع نع صفحو قاسكلاو ةرمحأرق (ةيناثلا ةلأسملا)



 الكا هل هل اعام امتاز التل

 ككل اذا" يلع نوكهاظتر نأ "نورت 5 منال كلذب اوفصو 0 ىاثلا ..اهمدت قف 1 ا

 لوقعلا اوام منال هب اوفصو : عبارلا . ةممأ سلاجلاو ةبيه بواقلا نوؤامي منال كلذ, اوفصو

 :ةئاضلا ءازالالو ةحجارلا

 ىكحام لثموهو «/ناثم ًارشب الإ كارئامإل موق ىهو ٠ ؛ ىلوأآلا 11 :ء ىلاعت هللا ىح م

 نألوسرلاقحنمناأل « لهج اذهو (كلم هيلع لزنأ الول) اولاق مهن 00 نع 10 هللأ

 كيرا لاك ةتلنإ : لرد | . ةفلك اوةررصلا: ال ؛ ةجملاو تيثتلاو ناهربلاو للدلاب ةمالار يثاب

 تارجعملا هذه نأ لايلاب رطخي هنال هتلاسر ىف هيلع نعطلا ىف ىوقأ ةممشلا تناكل اك-طمرشبلا ىلإ

 ؛ ىوقأ هتزدقو لفك أ هتوق نأ تبسزا هسفن دنع نم ا ىقأ|ىدلا وه كلملا اذه 010 ىتلا

 .(رشنلا نمل القس راقنلا لإ هللا ثعبام ةكملا هدهلف

 دارملاو «ىأرلا ىداب انلذارأ مه نيذلا الإ كعبتا كارئاموإل هلوق ىهو ةيناثلا ةهبشلا كح م“

 بسحلاب ن وكت ال نيدلا ىف ةعفرلا نآل :لهجاضيأ اذه مهتعانصو مهف رح ةءاندو مههاج ةلقو هلام ةلق هنم

 كرتلالإاوثحبام ءاينناللا.::لوقن لب ءىنغلا نم. نيدلا لع نوهأ رقفلا لإ .ءقةّيلا 00 لاذللي

 . ةلاسرلاو ةوينلا ىف انعط ايندلا ىف لاملا ةلق لعجي فيكف . ةرخالا ىلع لابقالاو ايندلا

 , لهج اضيأ اذهو (لضف نم انيلع كل ىرئاموزل هلوق ىهو ةثلثلا ةبيشلا ىلاعت هللا ىكحمت

 اوذرع ىتحقاخلانطاوي ىلع اوءلطا فيكف ؛ لمعلاو ملعلاب الإ تسيل هللا دنع ةربتعملا ةليضفلان آل

 (نيبذاك مكن :ظن لب) هعبتا نمو مالسلا هي هيلع ح ونل تابينثلا هذهركذ دعب اولاق م ؛ ةليضفلا هذه ىفن

 َّق حون يدكلت هه دارا ندعو عمو حون عما اناطخ اذه نارك نأ: لواألا : ناهجو هيفو

 نأ ىف اويذك مهنأ ىلإ مهوبسنف لذارالا عم اباطخ اذه نوكي نأ : ىناثلاو . ةلاسرلا ىوعد

 .هوعبتاو هب اونمأ

 هتالاحو هرظنمف ءىث لكن هنودلاوهو لذر عمج لذرألا : ىد>اولا لاق (ةيناثلا ةلأسملاا)

 ةالصلا هيلع هلوقو « اممرجي رباكأ مو وةك «لذرألا عمج لول اللا ر ا دفلا ) فاينلا لدور لخير

 : لاقي نأ هيف لصألا : مهضعب لاقو . عما عمج لذارألا اذه يلعف «اقالخأ ؟كنساحأد مالسااو

 . ةفاضالا نع اضوع ماللاو فلآلا تراصف لذرألا وه : اولاق ىّتح رثك مث . اذك نم لذرأ وه

 : اهروهظل ةيداب :لاقي هنمو « رهظ اذإ ءىثلا أدب : كلوق نم رهاظلا وه ىدابلا (ىأرلا ىداب)هلوقو

 ”ماطلا ف كل ريد لوألا اك ةفئلو 53 ىلا داي ىف !|ىفلتخا ورى لظانلل اهزقرياو

 ىف اوطاتحاامو يأرلا ث 8 ءادتبا ىف_كوعبتا دارملا نوكي.نأ زوجي : ىناثلاو ::هفالخم غينطانو



 21 تا «هموق نم أورفك نيذلا الملا لاقف» ىلاعت هلوق
 هذ 5 يل

 كار امو ال م ارش الإ كار "ام هموق نم اوك نإ هيا

 مس © سس

 0: مضا مو ىأّرلا ىدأ لذارأ م نيل الإ كَمَا

 7-7 ت16 ا

 «1/ نييذاك , .

 (ريذن مكل ىنإ) هلوق نم لدب (هللا الا اودبعت ال نأ) هلوقف (هللا الا اودبعتال نأ )) لاق مث

 ميظعلا ملألا لصح امل هنأ ىنعملاو (ميظع موي باذع مكيلع فاخأ ىنإ) هلوقب كلذ دك أ هنا مث

 . مئاق كليلو . مئاص كراهن مرقك « مويلا ىلإ لالا كلذ دنسأ مويلاكلذ ىف

 نيذلاالا كعبتاكارنامو انلثم اًرشيالا كارت اه:ةموق نم اورفك نيذلا الملا لاقف ) ىلاعت هلوق

 «نيبذاك ركنظن لب لصف نم انيلع كل ىرئامو ىأرلا ىداب انلذارأ م

 مهنأ مهنع ىكح ىلاعت هللا ةدابع ىلا هموق اعد هنأ مالسلا هيلع حون نع ىكح امل ىلاعت هنأ معا

 . تابنش هاا نم عاونأ ةلالث هنو ىف اونعط

 ثيح ىلا هؤاهتلا عنتمي رشبلا داحآ نيب لصاحلا توافتلاو ؛ مهلثم رشب هنأ (ىلوالا ةهبشلاف)

 نيملاعلا عيمجج ةءاطلا بجاو مهنم دعاولا ريصي

 اولاق « ةسيسخلا عئانصاا ل هأو ةكايجلاك موةلا نم لذارأ الإ هعبتأ اه هنوك 4ة يناثلا ةيسشااول

 ءارعشلا 0 هلوق هريظنو « ممفارشالاو نيا نسير اول انتا

 لضفنم انيلع ركل ىرنال « ىنعملاو (لضف نم انيلع مكل ىرئامو) ىلاءتهلوق (ةثلاثلا ةيبشلاورإ)

 نم ءىث ىف انيلع كللضف دهاشن مل اذاف لدجلا ةوق ىفالو ةلجاعلا ملاصملا ةياعر ىفالو لقعلا ىف ال

 اذهف , تاماقملا لعأو تاجردلا فرشأ ىف انيلع كلضفب فرتعن فيكف ةرهاظلا لاول هذه

 . تابمشلا هذه ريرةت ىف مالكلا ةصالخ

 ناتييشلا امأ : قالطالا ىلع رشبلا ةوبن نوركسني نيذلا ةمهاربلاب الإ قلتال ىلوآلا ةهبشلانأ ملعاو

 لئاسم ةنآلا ظل ىو ؛ ءايبنألا رئاش ةوثب نقأ [نمزابهت كتي نأ لكشف :ناتقاللا

 اذكب .ىلمملوقنمذ وخأم هنأ : لوألا : هوجو هقاةتشاىفو فارشالا الملا (ىلوألا ةلأسملا)

 تامهملا بيترتب الم مهنأ مهيلع ظفللا اذه قالطإ يف ببسلاو ؛ ىمالاب الم دقو هل ايطمناك اذإ



 ةبآلا «هموق ىلإ احون انلس أ دقلو د ىلاعت هلوق. 5

 3 رزرزوهم تت ع لا رك نه ب د مه 0

 الإااو ديعتال نأ 6202 نيبم ريذأ كرستال ا 00
 ا م ر#آ

 0,50 يل ب َباَّذَع كلع فاخأ ف! هللا

 ىعسينأ لقاعلا لع بجو . ممصلا اذهو ىمعلا اذهلوصح ببسب لصاحلا ررضاا نم انكم جالعلا

 . ناكمالا ردقب جالعلا كلذ ىف

 ريصيل ؛ صصقتاب اهعبتأ لئالدلا عاونأ رفاكلا لع درواذإىلاعت هنأب ةداعلا ترج دق هنأ لعاو

 رك اة قل هع قاورم هك عضاوم ىف ىنعملا اذه انررق ام لع لئالدلا كلتل ادك مما اه كد

 "«نماققلا ل افاأوأ

 كو الا ةضقلا

 مالسلا هيلع حو ةصق

 فاخأ ىنإ هللا الإ اوديعتال نأ نيبم ريذن ِ قل ةنماوقا لا اكو ا 0 ىلاعت هلوق

 « ميلأ موي باذع مكيلع
 امل اضيأ ةروسلا هذه ىف اهداعأ دقو سنوي ةروس ىف ةصقلا هذه ركذب أدب دق ىلاعت هنأ ملعا

 :نالافدفرا مكحلا عئادبو دئاوفلا دئاوز نم ايف

 انلسرأ : ىنعملاو , ةزمحلا حتفب (ىنأ) ىناسكلااو ورمع وبأو ريثك نبا أرق (ىلوآلا ةلأسملا)

 الف (نيبم ريذن ىكل ىنأ) هلوق وهو مالكلا اذ. اسبتلم هانلسرأ هانعمو « نيبم ريذن مكل ىنأب احون
 ىنعم ىلع رمكلاب (ىنإ) اورق ءارقلا رئاسامأ و . ناكىف حتف اك متف ءابلاوهو رجلا فرح هب لصتا

 (نيبم ريذن ل ىنإ) لاق

 هنوك نيبملانمو « باقعلابةاصعلل اددهم هنوك ريذنلا نم دارملا : مهضعب لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 هنأو باقعلا نم ةاصعلل ريذن هنأ ىتعلا نوكي نأ ىلوأللاو ؛ باوثلا نم نيعبطملا هللا دعأ ام انيبم

 كلذنأ ىلاعتنيب مث , رهظألا ىوقالا نايبلاو لمك آلا قيرطلا ىلع راذنالا كلذ نيب هنأ ىنعمب نيبم

 (هللاالإ اودبعتالأ) هلوقن لل هللا ةدابعب مالا فو . هللا ريغ ةدانعنعىملا ىف لصح ام راذنالا

 . ىتلسملا ريغ ىفن بجوي وهو ىلا نم ءانثتسا

 نإ) هلوق وهو مالكلا اذهب هموق ىلإ احون انلسرأ دقلو لاق ىلاعت هناكةبآلا ريدقت نأ معاو

 (نيبم ريذن ل



 1 8 ةبآلا 6» مصاآلاو ى ,2الاك نقي ردا مد ا رف

 هر ه-_-

 دام 3 بوتس ' له عيمشلاو ريصبلاو صال ىمحألاك نيب رفا سم

 ه_- ا و --

 »١4« نو 5 الفأ

 تبخلا هنمو « مهتأ ةماهت ىلاو دجنأ دحجن ىلإ راص نميف لاقي يتبل فل ّك « تب 5 هلوقق

 : انلق اذاف « ماللابو ىلاب ىدعتي تابخالا ظفلو «هيلا نأمطا ىأ هير ىلإ تبخأ ىذلا سانلا نم

 . هل عشخ هانعف هل تبخأ انلق اذإ و ؛ هيلإ نأمطا هانعف اذك ىلإ نالف تبخأ

 لامعالا عيمج ىلإ ةراشإ (تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ) هلوق : لوةنف اذه تفرع اذإ

 ةيباقلا لاو>أآلا عمالإ ةرخآلا ىف عفنتال لامعألا هذه نأ ىلإ ةراشإ (اوتبخأو) هلوقو « ةحلاصلا

 تادابعلا ءادأ دنع مهولق تناكو هللا نودبعي مهنأ دارملا ناك ةنينأمطلاب تابخالا انرسف نإ مث

 ةنئمطم تراص مهءولق امنإ لاقي وأ . ىلاعت هللا ىوس ام ىلإ تافتلالا نع ةغراف هللا ركذب ةنئمطم

 ناك عوشخلاب تابخالا انرسف نإ امأو ؛باقعلاو باوثلا نم مثدعو ام لكب هللا قدص ىلإ

 لالخالا دوجو عم اهم اوتأ اونوكي نأ نم نيلجو نيفئاخ ةحلاصلا لامعالاب نوتأي مه ١ ها

 مهل لصحيو « ةنجلا باحصأ مهف ةثالثاا تافصلا هذه هل لصح نم نأ نيب مث « ريصتتتلاو

 :ةنللا فان ل

 (نورك. ذن الفأ الثم ناي وتسي له هلا ىمعالاك نيقي رفلا لثم ل ىلاعت هلوق

 نم ىلإ عجار هنإ :ليقف . اوفلتخا مث اقباطمالاثم امهيف ركذ نيقيرفلا ركذ امل ىلاعت هنأ ٍلعاو

 نمةنيب ىلع ناكن فأ) هلوقىلإ عجرلب : نورخآ لاقو « لبق نم نيرفاكلاو نينمؤملا نم ًارعخارد

 ريصبلاو عيمسلاو « نورصيي الو عمسلا وءيطتسال مهنأ مهفصو ونيرفاكلا هد نم 0 (هبر

 . ممر نم ةنيب ىلع مهنأ هللا مفهبصو نيذلا مث

 نأ اكو « سفنلا نمو دسجلا نم ابكرم ناسنالا قاخ هناحبس هنأ وه هيبشتلا هجو نأ ملعاو

 مصأ ىمعأ ناك اذإ دسجلا نأ اكو ء رصبو عم حورلا رهو+ل لصح كلذكف اعمسو ارصب دسجلا

 هب ىدتبم ًارونرصيبال تاملظلا ضيضح ف هئاتلاك ن وكي لب « ملاصملا نم ءىث ىلإ ىدترمال ًاريحتم ىفب
 تالالضلا تاءلظىفقبيف « باقلا مصأو ىمعأ نوكي ؛ لضملالاضلا لهاجلاكذكنف ءاتوص عمس الو

 اننا ار

 ناك اذإو ٠ ؛ ممصلا اذهو ىمعلا اذه جالع هنكمي هنأ ىلعا ملم « نور 5 الفأ) ىلاعت لاق مْ

 جب كرش كابو
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 »١« نو لاَ 0

 نبدلا اوعاب نرخ ىنعملاو (نورتعي اوناكام ل دم 1غ | ةقملاإل

 نارتخلا نيع اانادفهو 4 يح ا اوضرو 4 فن رشا اوطعأ ممل كا ورسخ لو ا. دلأب

 لضو) هلوش دارالا وهو؛ 9 هم م الو كلممو 0 00 اذهف ةرخالا َّق 2 اندلا َْق

 (نورتفي اوناكام م مهنع

 فا 0 (نورسخالا# ةرخالاو مهنأ مرجال) هلوق (ةرشع ةعبا 0

 اذه ناك امل مث . ةراجتلا ىف رسخ دقف عيضولا سيسخلاب ىضرو عيفرلا فيرشلا ىصمعأ املا هنأ

 « ةراسملا ةفص ىف ةياهنلا ىلإ ةراجتلا كللت تبلقنا ىنفيو كلم كو تيل نب قبال ثيح سيسخلا

 دبالانل وق ةلزنممامهنإ : ءارفلالاق (مرجال) هلوقو (نورسخالا مث ةرخالاىف مهنأ مرجال) لاق اذهلف

 كنإ اح ىنعم ىلع ؛ن-<كنأمرجال :برعلال وهن 0 ًاقح ةلزنم تراص تاما عتسا رثك مث 3 ةلاعالو

 هانعممرجال : انلقاذاف 2 عطق ىأ « مزجو ؤن ف رحال هللا : هوج و هيف مهلف نري راو «نسح

 هنأ اونظاملون (ال) ةملكنإ جاجزلا لاق : ىناثلا . نورسخ الامه ةرخآلا ىف مهنأ مهنععطاق عطقالهنأ

 نارسخلا مللعفلا كلذ بسكو كلذمهعفنيال : ىنعملاو ؛لعفلا كلذ بسك هانعم (مرج)و « مهعفن,

 لاق (موق نآنش مكتمرجيال): ىلاعت هلوق ريسفت ف ا ىعمي 6 ركذو . ةرخآلاو ايندلا ف

 لهأ لع درال : شفخاألاو هيوبيسلاق : ثلاثلا . باملا اذه ىف ليق ام نس>أ نم اذهو ؛ ىرهزألا

 نارسخلاو باذعلا عوقو مثرفك قح هنأ لي 0 , محصو قد هانعم مرجو . انركذ ام رفكلا

 اوضغي نأ اهدعب ةرازف تمهرج  ةنعط ةنيع انأ تنعط دقلو

 أورضغي 3 ةرازف ةئعطلا تروح هاذ

 ةنجلا باعصأ كئاوأ مهر ىلإ اوتبخأو تاحلاصاا اولمعو اونمآ نيذلا نإ ىلاعت هلوق

 « نودلاخ اف م

 تابخالاو « نينمؤملا لاوحأر كذب هعبتأ : مهنارسخو نيرفاكلا ةبوةعركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 .٠ ىقح ىأ 22م 1 تدخو. هيكل ضرأآللا وهو تيخلا نم ذوخأم وهو عوضخلاو عوشخلاوه



 ./ ةيآلا ءمهسفتأ اورسخ ن ءنلا كل وأد ىلاعت هل و

 مهن :ألع تلذ ة, لان لطاب لوآلا لوقلاو « ىلاعت هللا لئالد ىلع فوقولا نع نيزجاع مهن 1

 عمسلا نأب هنع ىنابجلا باجأ ىناثلا لع ظفللا لمح بجوف ؛ فورحلاو تاوصأللا نوعمسي اوناك

 امهالذو ؛ نذآلا امس ىف ىلاعت هللا هقلخي ىنعم نع وأ ؛ ةصوصخلا ةساحلا نع ةرابع نوكي نأ امإ

 ثايثإ ناكاذه تبث اذإو « هيلع رذعتل هكرتيوأ كلذ لعفي نأ ىف دهتجاول هنالل ء هيلع دبعلاردقيال

 ةيالا رهاظ نأ تبثف ؛ قحلاوه هنع ةعاطتسالا ىن ناك الاحم اهتاثا ناكاذإو ؛ الاح هيف ةعاطتسالا

 لئاقلالوقي اك هنعمهروفن وهل ملامه] (عمسلا وعيطتسي اوناكام) هلوقبدا رملالاقم“ .انلوقىف حدقبال

 ىفن ىلاعت هنإ لاقف ء رخآ ًارذعىنابجلاريغركذو ىعمس هجمامم اذهو « هععسأ نأ عيطتسأال مالك اذه

 عمسلا نوعيطتسي اوناكام) هلوقب ءايلوأ مهنوك ىف نيب م مانصألا دارملاو ءايلوأ مف نوكي نأ

 . ةيالولل نو-حلصي فيكف (نورصبب اوناكامو

 ؛ لطابف ايف ىنعملا قلخ ىلعو ةساحلا قلخ ىلع هل ةردقال ةنأ لع ةيآلا لمجامأ :١ كازوملاو

 ىذلا ىنعملاو : مهب ًاصتخم ىدم كلذ نوكي نأو كيإلف ديعولا ضارعم ىف تذرو هناا انكم نال

 ىلع لوم كلذ نإ هلوق امأو «٠ هيلع ظفللا لمح نكمي فيكف ءايبنالاو ةكئالملا ف لصاح هولاق

 . هتروص راصبإو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مالك عامس نولقثتسي اوناك مهنأ

 لوصح نأ ًاضدأو ؛ رهاظلا فالخ رخآ ىنعم ىلع هلم ةعاطتسالا ىن ىلاعت هنأ باوجلاف

 , دوصقملا وهف عنم فاف « عنمب مل وأ ضرغلا ىلإ لوصولاو مهفلا نم عنمي نأ امإ لاقثتسالا كلذ

 فاتخت الو « كاردالاو مهفلا ىف ةربتعملا ىتاعملا نع ًايينجأ ًابيس كلذ ناك ذئنيخ هنم عنم مل نإو

 انيبادت ايار ىع ل[ مه اهددبابجا نكع فكف همر ةرشلار للا ىف بلقاا لاوحأ

 اذهنوك ىلاعت نيب الف « لا فراصلا مايق عم لعفا لوصح نأ باتكلا اذه ىف ةريثك أرارم

 ةتبلا ل وزيال ثدحي موزللا ليبس ىلع الوصح لصحهنأ هيف نيبو قحلا نيدلا لوبق نع ًافراص ىنعملا
 ؛« بولطملا لصحي ذتيحو ؛ نامبالا رع ًاعونم تقولا كلذ ىف فلكملا ناك ت قولا كلذ ىف

 م فعاضي) لاق ىلاعت هنالل ديعبف ناثوآلا ةفص نه ةفصلا هذه لحج اناذ هلوق امأو

 ادئاغةرخأتللا ةيآلا هنيه نيمضلا نؤك نأ ترن (عمسلا توعيطتسي اوناكام) لاق مث

 ليقف (نورصبن اوناك امو) هلوق امأو : ىلوآلا ةيآلا هذه ىف روكذملا ريمضلا هيلا داعام نيع ىلإ

 . مل ةجح نوكيام راصبإ نع اولدع مهنأ هنم دارملا : ليقو « ةريصبلا هنم دارملا

 ةهلالا ةدابع اورتشا مهنأ هانعمو (مهسفنأ اورسخنيذلا كئلوأ) هلوق («ةرشع ةيناثلا ةفصلال

 ارسخلا هوجو مظعأ نارسخلا اذه ناكف ىلاعت هللا ةدابعإ

 (باذعلا



 ةيآلا «نورصيياوناكامو عمسلا نوعيطتسي اوناكام»ىلاعتهلوق 2505

 (نورفاك مه ةرخالاب معد هلوق ىهو « نب ءرفاك مهنو 2 «ةعباسلا ةفصلاو )

 نيزجعماون وكي كئلوأ) هلوةىهو ؛ هللاباذعنمرارفلا نعزيزجاعمهنوك 4 ةنماثلاةفصلاو إل

 نع دم ع١ لالف ن دعأ لاقل ا رإ) ليصخ قم عنملا زاجيالا ىنعم : ىدحاولا لاق (ضرآلاىف

 باذع نم دبعلاب ره ناف انباذع نم اوبرمي نأ مهنكميالىأ ضرألا ىف نيزجعم ىنعمو « ىدارم

 برقلاو دعبلاب هترد3 توافنت الو « تانكمملا عيمج ىلع رداق ىلاصتو هناحبس هناأل « لاح هللا
 ”كفصلاو ةركار

 مهيلع درلا هند دارملاو « مهنع هللا باذع نوءفدي ٠ 0 رد وأ مل سيل مهنأ (ةعساتلا ةفصلاو))

 نيزجعم اونوكحي مل كئاوأ) هلوق نأ دوصقملاو هللا دنع مهؤاعف# اهنأب :ماندالا مهفصو ىف

 نأوه (ءايلوأ نم هللا نودنم مهل ناكامو) هلوقو رارفلا ىلع مل ةردقال مهنأ ىلع لد (ضرألاف
 مهريغ ىلإ عجريام نيبو مهلإ عجيام نيب ىلاعت عمجل 0 كلذ نم مهصيلخت لعردقيال ًادحأ

 نإ كلل 3 مف اوفلتخا مث ؛ةرخآلاو ايندلا باذع نم صالخلا ىف مهليح عاطقنا كلذب نيبو
 ارضا مل 1 لجأ الو باذعلا لازنإ نم هللا عنمىلع اوردق مهنأ لجل سيل باذعلا لوزن مدع

 نع اولوزيف اوبوتي ى مهاهمأ ىل ءآ هنال لاهمالا كلذ لصح امإ لب 1 باذعلا كلذ عنمي

 ةاركلا لبا : مهضعل لاقو هةر ىف باذعاا ةفعاضم نم ديالف هيلع تال لإ أ اذاف مثرفك

 ًايلو نودحي الو ايندلا ىف وأ ةرخآلا ىف باذعلا نم مييلع هلازنإ ديري امع هلل نيزجعم اونوكي نأ

 . ممعكلذ مقديو مثرمكي

 مهقح ىف باذعلا فيعضت ببس ليق (باذعلا مل فعاضي) ىلاعت هلوق 4« ةرشاعلا ةفصلاو )

 . باذعلا فيعضتل ًاببس راص داعملاو أدبملاب مرفكف « روشنلابو ثعبلابو هللاب اورفكح مهنأ

 اذهلف ؛ قحلا نيدلا نع سانلاعنمو لالضالاىف اوعس « ديدشلا مالض عم مهنإ لاقي نأ تروضصالاو

 : مهيلع فيعضتلا اذه لصح ىنملا

 مثام داركأو (نورصبب اوناك امو عمسلا نوءيطتسي اوناكام م) هلوق « ةرشع ةيداحلا ةفصلا )

 قاخي دق ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذ انباخصأ جستحاو . سفنلا ىمعو بلقلا مص نم ايندلا ىف هيلع

 عنم ىلاعت هنإ لاق هنآا اك د لاك اهنلأ ىحرر ساع ننأ نع نور ١ نام الا ةعنعام فلكملا ف

 عمسلا نوعيطتسي اوناكام) ىلاعت هلوق ىفف ايندلا ىف امأ «ةرخآلاو ايندلا ىف ناميالا نم رفاكلا

 (نوعيطتسي الف دوجسلا ىلإ نوعدي) هلوق وهف ةرخآلا ىف امأو (نورصب اوناكح امو

 نأ اماف ؛ عمسلا نوعيطتسيال مهنأ مهنع ربخأ ىلاعت هنأ لالدتسالا اذه ىف مالكلا لصاحو
 دارملا نوكي نأ امإو ؛ فورحلاو تاوصاألا عمم رروعيطتسي اوناكام مهنأ دارملا نوكي

 155 تذأذك



 7 ةيآلا «ضرألا ىف نيزجعم اونوكي مل كئلوأد ىلاعت هلوق

 هللا ن نود نم“ مل َناك امو ضرألا ىف َنيزجْم اونوك : 1 كلو

 ساس سم يا هسسم زر يسا سار عاش 6

 اراك سلا َنوعيطتسي 010 تاذْعلا مل فعاضي 0 نم

 سس هه 0 ب رم 607 0

 سصإ 0 2702066 6 ضامب 0 ساس - 2

 6251 » نوؤردخالا قدرعالا فيت 7 <21 ل ررتفب

 كابل ءاقلإ ب بيسب ج وعلا 7 1 ةماقتسالا 5-5 فرعي نميف كلذ لاقي 55 و 6 اجر

 . تالالضلا ريرقتو

 مهت:بك ديكوتلا ةهجىلع تررك «مم» ةيلك : جاجزلا لاق (نورفاك مث ةرخآلاب مول لاق مث

 :رفكلاا ف

 ءالوأ قهدتا كرد وم مهل ناك امو ضرألا ىف نيزجعم اونوكي مل كئاوأ لجو زع هلوق

 مهسفنأ اورسخ ىدلا كترأ ترعب ااا عمسلا نوعيطتس اوناكام باذعلا مه فعاضي

 (نورسخألا مه ةرخآلا ىف مهنأ مرجال نورتفي اوناكام مهنع لضو

 . مذلا ضرعم ىف ةريثك تافصب نيدحاجلا نيركنملا ءالؤه فصو ىلاعت هللا نأ ملعا

 (ًابذك هللا ٍلع ىرتفا نم لظأ نمو) هلوق ىهو « هللا ىلع نيرتفم مهنوك (ىوآلا ةفصلاإل

 ىهو . لاكنلاو ىرخلاو ناوهلاو لذلا فقوم ىف هللا ىلع نوضرعي مهنأ 4 ةيناثلا ةفصلاول

 (مهبر ىلع نوضرعي كئاوأ) هلوق

 داهشالا لوةيو) هلوق ىهو  ةميظعلا ةحيضفلاو لاكنلاو ىزخلا لوصح 4« ثلاثا ةفصلاو ل

 (مهبر ىلع اوبذك نيذلا ءالؤه

 (نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ) هلوق ىهو « هللا دنع نم نينوعلم مهنوك 4 ةعبارلا ةفصلاو ل

 نيذلا) هلوق ىهو : قحلا ةعباتم نع نيعنام هللا ليبس نع نيداص مهنوك (ةسماخلا ةفصلاوإل

 (هللا لييس نع نودصي
 هلو ىهو « ةميقتسملا لئالدلا يوعتو ؛ تاهيشلا ءاقلإ ىف مهيعس 4 ةسداسلا ةفصلاوإل

 (اجوع اهنوغبيو)



 هللا ىلطرا نقر 7هنا رجم ىف وددت و ٠ سو هيلع هللاىلص لوسرلا ةوبن نوركتي اوناكمهنأ اهنمو

 مهو ءفش |. ] مانصالا ىف نومعزي اوناك مهنأ اهنمو (هبر نم ةنيب ىلع ناك نفأ ) هلوقب كلذ ىلاعت

 اسلف « ىلاعت هللا ىلع ءارتفا مالكلا اذه نآل كلذو « ةيآلا هذ كلذ ىلاعت هللا لطبأ دقو . هللا دنع

 . مالكلا اذه هيف لخد دقف « هللا ىلع نيرتفملا ديعو نيب

 هنفو .ةعلاملا ضرءم» ىف درو, اعإ (ايذك هنا لع ىزتفا نم ملظأ نمو) هلوق نأ ملعاو

 . ملظلا عا 3 مظعأ ىلاعت هللا ىلع ءارتفالا نأ ىلع ةلالد

 مهنآل كلذب مهفصو امو (مهبر ىلع نوضرعي كئاوأ)) هلوقب ءالؤد ديعو نيب ىلاعت هنإ مث

 امإو (افص كبر ىلع اوضرعو) لاق ا دابعلا لك ىف ماع ضرعلا نال ءضرعلا كلذب نوصتخم

 (ممرىلع اويذك نذلا ءالؤه) مهضرع دنع دانا لرد نا اب نو-ضتفيف نوضرءي مهنأ هدر

 : تالاؤس هيفو « هيلع ديزمالام لاكنلاو ىزخلا نم ل لصخ

 (مهبر ىلع نوضرعي) لاق فيكف . ناكم ىف ىلاعت هللا نوكي نأ رجب مل اذإ (لوآلالاؤلا )

 نوكي نأ ًاضيأ زو<و « لاؤسلاو باسحلل ةدعملا نك امآلا ىلع نوضرعي مهنأ : باوجلاو

 . نينماوملا ورءاين لاو كئالملا نم هللا صأب, قانا نم هللا ءاش نم ىلع ًاضرع كلذ

 ؟ لوقلا اذه مهلا هيدا نيذلا دابق ند ىف اثلا لاؤسلا)

 ةدانق لاقو . ايندلا ىف مهلع مهلامعأ نوظفحي اوناك نيذلا ةكئالملا ره : دهاجم لاق : باوجلا

 : نورخالا لاقو . سانلا سور ىلع ىنعي « داهشالا سور ىلع لاقي ا سانلا (داهشإلا) لئاقمو

 (نلمللا قااطنلو مهيلا لسرأ نيذلا نلأسنلف) ىلاعت هللا لاق . ماللاو ةالصلا مهيلع ءايبنآلا مث

 هج طفلا رايطإ ىف ةنلاملا داهماإلا لوق رايتعا!ف ةفافلاو

 ؟ هدحاو اف عمج دايشاللا «ثلاثلا لاؤسلا)

 نأ زوو ؛ راصنأو رصانو ؛ باحصأو بحاص لثم دهاش عمج نوكي نأ زوجي :باوجلاو

 نم'ءاجام نآل ٠ حجرأ هال نو ىمراغلا لغوبأ لاقل فار نر ف رق لثم ديه عمج نوكب

 ءالؤه ىلع كب انئجو . ًاديبش مكيلع لوسرلا توكيو) هلوقك ٠ ليعف ىلع ءاج ليزنتلا ىف كلذ
 ىلع هللا ةنعل الأ) لاقف لاحلا ىف يهلاح نع ربخأ ةمايقا باذع ىف ملاح نع ربخأ امل مث (اديبش

 م
 لييس نع نودصي مهنأ مهتافص نم ركذ مث « هللا دنع نم نونوءلمل لالا ىف مهنأ نيبو (نيملاظا

 نم عملا هيلإ اوفاضأ دقف «لالضلاو رفكلا مازتلاب مهسفنأ اوملظاك مهنأ ىنعي اجوع اهنوغبيو هللا

 ىتس 9 ىصاعلا َّق لاعبا هال 2 ةمسقتسملا لئالدلا جوعدو 6 تابشأا ءاهلإو 0 يد نيدلا



 ع دس نمو» م 2

 1 نت رثس مه © ه ما

 لوقبرو ممبد ىل ع َنوضَرَعي كَ انك ذا لع ىف سلط

 ءا٠» َنيملاَلا لعمل لا مهد لع اوبَدَك َنبذلا ءالؤم داهشألا

 «15» َنورفاك مثةرخآلاب م 3 جوع اموخييو هللا لبيس نع َنودصُي ن يدل

 نيقيلا اذه غلب دق ةثالثلا هذه عامتجا دنعو « مالسلا 0 سوم. صحت يذلا ةزعررلا اللا ةراقإ

 . هيلع ةدايزلا نكميال ثيح ىلا ءالجلاو روهظلاو ةوقلا ىف

 فانصأ بازحألا نم دارملاو (هدعوم رانلاف باز>الا نم هب رفكي نمور ىلاعت لاق مث

 لصوتلا نأ ىموم ىبأ نع ريبجنب ديعس ىور . سوجلاو ىراصنلاو دوهيلا مهيف لخديف « رافكلا

 لاق «رانلا لهأ نم ناكح الإ ىب نمؤي الف قارصن الو ىدوم ىب عمسيال» لاق ملسو هيلع هللا

 تدجوف ؛ نآرقلا نعالإ اذه لدم لوقيال مِلسو هيلع هللا للص ىنلا نإ ىسفن ىف تقف : ىسوم 3

 نأ ىلع ةيآلا تاد امل : مهضعب لاقو (هدعوم رانلافباز>اآلا نم هب رفكي نمو) لوقي ىلاعت هللا

 ..ةدعاوم' ناتلا نكت مب رفكيال نم نأ ىلع تلد « هدعوم رانلاف هب رفكي نم

 ةيرم ىفكت الف : لوألا : نالوق هيفف ( كبر نمقحلا هنإ هنم ةيرم ىفكت الفال ىلاعت لاق مث

 هلوق نم مدقت اممب اقلعتم ناكف « ىلاعت هللا دنع نم الزان نآرقلا نوك نمو «نيدلا اذه ةح نم

 (ةيرم) ”ىرقو . رانلا رفاكلا دعوم نأ نم ةيرم ىف كت الف : ىناثلا (هارتفا نولوقي مأ) ىلاعت

 : ممملا مضي

 نكف « ةياغلا ىف ًاروهظ قحلا رهظ امل : ريدقتلاو (نونمؤيال سانلا رثك أ نكلوإل لاق مث

 امب نونمؤيالدارملا نوكي نأ برقأألاو ءاونمؤي ملوأ اونمآ ءاوسلاهملاب لابت الو هل ًاعباتم تنأ

 . نآرةلا فصو نم هركذ مدقت

 داهشاألا لوقيو مهر ىلع نوضرعي كئلوأ ًابذك هللا ىلع ىرتفا نم ملظأ نموزإ ىلاعت هلوق

 اجوعا,وغبيو هللا ليبس نع نودصي نيذلا نيملاظلا ىلعهللا ةنعل الأ مهمر ىلع اوبذك نيذلا ءالؤه

 «(نورفاك مه ةرخآلاب مهو

 مهتيغرو  ايندلا ىلع مهصرح ةدش اهنف « ةفاتخم قرطو ةريثك تاداعرمل تناكرافكلا نأ معا

 ؛ ةبآلا رخآ ىلا (اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديرب ناكنم) هلوقب ةقبرطلا هذه هللا لطبأ دقو . اهليصحت يف



 ةيآلا «هب كوئمؤي كئلوأد نا هلوق ١

 ةفلجتم لارخأل  ةدهران و 00 هلا اذه نوكب دارملاو ؛ ةاذك لذ ح 57 نهاك د

 . ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ت

 هللا ىلص ىنلا باعحأ مهو نونمؤملا مث ةنيب ىلعهنأب ىلاعت هللا هفصو ىذلا نأ «ىناثلا لوقلا)

 هاش ل ف يرإ زا ىحل ةجللإ | ذأ تاتكلا وليد ئ) (هولتيو) نآررملا ةنيبلاب 01 « ملسو هيلع

 لاقو « مالسلا هيلعدم هنإ : مهضعب لاقف . دهاشلا كلذ ىف اوفلتخا لوقلا اذه ىلعو « ىلاعت هللا نم

 هام هنأ هيد ظن نم لك فركب هجر لع اعقاو نآوقلا نوك .وه دهانقلا كلذ لب :.نورخآ

 ىلع رشبلا ردقيال ثيحب هنوكحو ةلماكلا ةغالبلاو ةماتلا ةحاصفلا ىلع هلاّشا وه هجولا كلذو

 ةةلعتم تآ ارقلانم هتافصو نآرقلا لاو>أ نآآل ةنيبلا كلت نمىأ (هنم دهاش) هلوقو « هلثم نايتالا

 فالق لي ادق ناك نإ و نارفلا ناحل الا عي (منم انهاش هولك وز: ءازقلا لاقت: 8

 « ليجنالا ىف ٍلسو هيلع هللا لص | 11 لاتردنأ هدرز  ىيدصتلا ف هولتإ 0 : 0 و

 ” هب, نام الابار مأو

 . متأو ىوقأ لوألا لوقلا نأ الإ نيلمتحم اناك نإو نيلوقلا نيذه نأ ملعاو

 ناكهنأ امامإ هنوك ىنعمو . ةمحرو ًامامإ هنوكب مالسلا هيلعىموم باتتك فصو ىلاعت هنأ ملعاو

 ىديي هن الف ةمحر هنوك امأو « عئارشااو نيدلا ةفرعم ىف هيلا نوعجري مهل امامإو « نيملاعلا ىدتقم

 مسا قلطأ ةمحرلل ًابيس ناك املف . باوثلاو ةمحرلا لوصحل ببس كلذو « نيدلاو ايندلا ىف قحلا ىلا

 ببسلا ىلع ببسملا مسال اقالطا هيلع ةمحرلا

 ىف مهر نم ةنيب ىلع مهنأب هللا مهفصو نيذلا نأ : ىنعملا «هب نونمؤي كئل وأ ىلاعت لاق مث

 .نونمؤي نيدلا اذه ةدح

 ىلا اهب ملعلا ليصحت ىف جاتحام اهنمو « ةييدبلاب اهتح للعيام اهنم : نيمسق ىلع بلاطملا نأ لعاو

 ناهربلاو ةجحلا امأ فراعملا ليصحت قيرط نال « نيمسق ىلع ىناثلا مسقلا اذهو ٠ داهتجاو بلط

 نكمي ناذللا ناقيرطلا امه ناقيرطلا ناذهف : ماحلالاو ىحولا نم ةد 0 أو لقتل ظيشملا

 ةياغلا اغلب رخآلاب امهنم دحاو لك دضتعاو اعمتجا اذاف «٠ تالوهجملا فيرعت ىف امهللا عوجرلا

 ؛ هتمص ىلع ءايبنالا تايلك تقفاوت اذاف , ةرثك ىلاعت هللا .ءايبنأ ىف نإ مث « قوثولاو ةوقلا ىف

 ةدايزلا نكميال ثيح ىلا ةوقلا ىف تغلب: دق ةبترملا هذهف « هتحص ىلع ًامئاق ىنيقتيلا ناهربلا ناكو

 (هنم دهاشم ولتيو) هلوقو « ةينيقيلاةيلقعلا لئالدلا ةنيبلاب دارملا (هبر نم ةنيب ىلع ناك نفأ) هلوقف

 (ةمحرو ًاماما ىسوم باتك هلبق نمو) هلوقو ٠ مالسلا هيلع دمحم لصح ىذلا ىحولا ىلا ةراشا



 9 بألا مهي نوتم كتل وأو للاعت هلوق

 دارملا نأ: كلاثلاو .:ةئيملا ةذيبادارطاأم هنأ فاننا و دارها نم كلر نك هدب 7 هنأب لات شا هفحاو

 هذهف ؟ وهام دهاشلا اذه نأ : عبارلاو . هريغ بيقع الضاع ةرك وأ نآ ركل فرار هوك

 . ةيآلا هذه ىف نيرسفملا فالتخا رثك اذهلف « ةلمج ةعبرألا ظافلألا

 دارملا : ليقف ؟ ئه نم'هبر نمةتني لع ةثأب لاعت هللا هفضو ىذلا اذه نأرعو «لوألا امأإ

 وهو ؛ هريغو مالس نب هللا دبعع دوهملا نم نأ نم هب دارملا : ليقو « مالسلاو ةالصلا هيلعىنلا هب

 دم ىلإ هعوجر زو الف ؛ عمج ةغيص اذهو (هب نونمؤي كئاوأ) ةيآلا رخآ ىف ىلاعت هلوقلرهظألا

 ريمضااو قحلا نيدلا ةح هب فرع ىذلا ناهربلاو نايبلا وه ةئيبلاب دارماو ٠ ملسو هيلع هللا لص

 هللا نم ىأ هنمو ؛ نآرقلاوه دهاشلاب دارملاو ناهربلاو نايبااوهو : ةنيبلاىنعم ىلإ عجري (هولتب) ىف

 : نيسوم باتك نآرقلا ءىع لبق نه ناهرتلا كلذ ناتناو أ بوق باكل 0

 بولطملا اذه ىلع هتلالد ىف لب دوجولا ىف سيل نآرقلل ًاعبات ىموم باتك نوك نأ ملعاو

 : اهلوأ : ةثالث رومأ نيدلا اذه ةعصريرقت ىف عمتجا لوقي هنأ لصاحلاف : لاحلا ىلع بصن (امامإ)و

 , هتحصإ ةاروتلا ةداهش : اهثلاثو . هتحصب نآرقلا ةداهش : اهناثو . هتح ىلع ةيلقعلا تانيبلا ةلالد

 هذه ىف ليواقألا نسحأ لوقلا اذهف ٠ بايترا الو كش هتحص ىف قببال ةثالثلا هذه عامتجا دنعف

 ::ريخألارقأ ايفو ظفللا ةقياطم لإ !عرتأو ذا

 ةنيبلاو مالسلا هيلع دمع وه هبر نم ةنيب ىلع هنأب ىلاعت هللا هفصو ىذلا نإ (لوآلا لوقلافإل

 دهاشلار يسفت ىف اوركذفريدقتلا اذهىلعو ةءارقلاىنءمب ةوالتلاوه (هولتي) هلوقب دارملاو « نآر تلاوه

 دمع ىلع نآرقلا أرقي مالسلا هيلع ليربج نأ : ىنعملاو « مالسلا هيلع ليربج هنأ : اهدحأ : اهوجو

 نع ةياورو « نسحلا لوق وهو مالسسلا هيلع دمت ناسل وه دهاشلا كلذ نأ : اهيناثو . مالّسلا هيلع

 هلوق تلق ىلاتلا ىنعم امو : لاق ىلاتلا تنأ ىناأل تلق :.لاق اههنع.هللا ىضر لع نع ةيفنحلا نب دمت

 ناك املو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناسل هنكلو وه نأ تددو لاق (هنم دهاش هرولثإ و

 نيع : لاقي اك زاجلا ليبس ىلع ايلات ناسللا لعج مرجال هناسلب هولي و نآرقلا أرقي امنإ ناسنالا

 ىنعملاو « ةنع هللا ىطر بلاط ىبأ نب لعوه .دارملا نأ : اهثلاثو ..قطان ناسل و ةعماش:نذأو ةرحان

 اذه في رشت هنم دارملاو ءهنم ضعب و دم نم ذهاشلا اذه ىأ (هنم) هلوقو ةتنلا كلت ولك هلأ

 لب نآرقلا (هواتيو) هلوقب دارملا نوكيال نأ : اهعبارو . مالسلا هيلع دمم نم ضعب هنأب دهاشلا

 هسلغ قنلا ةروص نأ : دارملا نإ اولاق هجولا اذه ىلعو « ةنيبلا كلت بيقع دهاشلا اذه لوصح

 نونجمب سيل هنأ لع هلقعب هيلإ رظن نم را , هتدصب دهشي كلذ لك هلياخعو ههجوو مالسلا

 -١0« رخف -؟دد



 ةنآلا 6« هير نم 2 ىلع ناكن فأ» ىلاعت هلوق 06 ٠

 0 ها 0 0 لا
 0 تك ل هه كساس ه0 نم هنن لع ناسا

 هاا مص حا ههه هم ا 00-2 ا ا ا

 هدعوم رانلاف باز ا للا دي ل

 «١ا/» َنونمْوياَل سآنل رك نكلو كبر نم حل ا | هلم ةيرم ىف كنا

 باوثلا نم اهب نوقحتسيام لك نأ وه لامعألا كالت روجأ ةيفوت نم دارملا 4 يناثلا ةل لألا)

 رثأ لامعالا كلت نم مبعم قبب مل ايندلا نم اوجرخ اذاف ء ايندلا راد ىف مهنوك لاح مهيلا لصي هناف

 . رانلا الإ اهنم مل سيل لب ؛ تاريخلا راثآ

 لجاللو ءايندلا ىف ءانثلابلط لجالل لامعاللاب ىأن منال كلذو « اعطق هيلعلدب لقعلا نأ ملعاو

 فرع ول ذا ؛ ةرخالا بح هبلق ف لصح ىلو ءايندلا بح هبلق ىلع بلغ دنأ لجل كلذف «ءايرلا

 «ةرخآلا رمأ ىسنيو ايندلا لجل تاريخلاب ىنأي نأ عنتمال تاداعسلا نم اهف امو ةرخآلا ةقيقح

 ةرخآللا بلطلا ميدع ايندلا ىف ةبغرلا يظع نوكي نأو دبال ايندلا لجأ ربلا لامع ال نأ

 ىلع رداق ريغ اهنادجو نع رجا قييو ايندلا عفانم عي مج هتوقي هناف تام اذاف كلذك ناك نمو

 تارسحلا نارين هبلقف لعتشت نأو دبال هناف بولطملا نيبوهنيب لح م ايش بحأ نمو . اهليصحت
 كلت دجب هناف ةيويندلا لاو>الا بلطل لامعالا نم لمعي ىتأنم لك نأ ؛ىلقعلا ناهربلا اذهب تبثف

 لالا كلذ ضير راثلا الإ هم هل ل محال هلا تام اذأ مث, لمعلا كلذي ةقئاللا ةيويندلا ةعفنملا
 . رثأألا مدع الطاب اطبح ةرخآلا رادلا ىف

 ةمح رو امامإ يروم اق هلق مرورهم دهاتش ةرءاتإلو هبر نم ةنيب ىلع ناك نفأ ) ىلاعت هل وق

 كبر نم قحلا هنإ هنم ةيرم ىف كتالفهدعوم رانلاف بازحالا نم هب رفكي نمو هب نونمؤي كئاوأ

 (نونمؤيال سانلا رثك أ نكلو

 ةايحلا دير قر هر نه نب ىلع ناك نفأ : ريدقتلاو « رهاظ اهلبق امب ةيآلا هذه قاعت نأ ملعأ

 ريثك نآرقلا ىف هلثمو ةروهظل باوجلا فذح هنأالإ ءرانلا الإ ةرخآلاىف مهل سيلو اهتنيزو ايندلا

 ءاثآ تناق وه نمأ) هلوقو (ءاشي نم لضي هللا ناف انسح هآرف هلمع ءوس هل نيز نفأ) ىلاعت هلوقك

 (نوملتنال نيذلاو نوملعي نيذلا ىوتسي له لق) هلوقو (امئاقو ادجاس ليللا

 ىذلا اذه نأ : لآلاف . لم دحاو لك ةعبرأ ظافلأ لع لمشم ةيآلا هذه لوأ نأ ملعاو



 ١9 ةيآلا «اهتتيزو اندلا ةايحلا ديري ناكنم» ىلاعت هلوق

 مسقلا اذه ىف لخدي و« ناوبحلاىلا ةعفنملا لاصتإو « تادابعلا : نامسق ريا لمعو .اهتيرو

 ءارجإو رورشلا عفد ىف ىعسلاو قرطلا ةيوسستو رطانقلا ءانبو ةةدصلاو محرلا ةلصو ربلا ىتاثا

 عفانملاو تاريخا لصت اهيبسب ناف « ايندلا ىف ءانثلا لجل رفاكلا اهب ىنأ اذا ءايشالا هذهف . رامنألا

 تردص ءاوس تاعاط نوكستت لامعألا هذه مرج الف . ريخلا لامعأ نم نوكت ابلكف , نيجاتحلا ىلا

 كلب تؤي مل اذاف ء ةصوصخم تاينب تاعاط نوكت امنإ ىهف : تادابعلا امأو . ملسملا وأ رفاكلا نم

 اهدوجو راص اهف ةعمسلاو ءايرلا ليصحتو « ايندلا ةئيز بلط ىلع اهب اهلعاف ىنأ امبإو « ةينلا
 . تاعاطلا باب نم نوكت .الف اهمدعك

 ىلا تاءاطلا هنم دارملا (اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديرب ناك نم) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذاو

 . زفاكلا نم اهو ودص حصي

 ىوملا هيف جردني هنإ : لوقنو « مودعلا ىف اهرهاذ ىلع ةيآلا ىرحت نأ وهو «ىناثلا لوقلاإل

 لوقلا اذهو « هتفص اذه ىذلارفاكلا هيف جردن,و « ةعمسلاو ءايرلا ليبس يلع تاعاطلاب ىتأي ىذلا

 دازرملا :انلق اذإ الإ: نموملا قال منانلاالا ةزحالا ىف مسيل نيذلا كنا وأ) هلوق نآل . لكشم

 ةنورقملا ةلطابلا لاعفاألاو ةدسافلا لامعالا هذه ببسب (رانلا الإ ةرخآلا ىف سيل نيذلا كتلوأ)

 مالسلا هيلع لوسرلانأ ىور . بابلا اذهىف ةريثك ًارابخأ اوركذلوقلا اذهب نولئاقلا مث «ءايرلاب

 منهج داو» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؟ نزحلا بج امو ليق نزلا بج نم هللب اوذوعت» لاق

 ىر. نم ةمايقلا موي اباذنع سانلا دشأ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو «نؤارملا ءارقلا هيف قلي

 هما لص هللا لوشر.نغ ةنع هلا ىعر يره أ نعو «هفارش لومار تلا

 لوقيف ؟ هيف تلمعام هل لاقيف : نآرقلا عمج لجرب ىعدي ةمايقلا موي ناكاذإ» لاق هنأ لسو هيلع

 دقو.+”ىواق نالف لاق نأ تدرأ لب. تنذك ىلاعت هللا لوقنفةراهنلاو لسللا انآ هب كت كراك

 :لوقيف كنيت 1 امف تلمع اذاف كيلع عسوأ ملأ هل هللا لوقيف لاملا بحاصب تؤيو ؛ كلذ لبق

 كلذ لبق دقو ؛ داوج نالف لاقي نأ تدرألب تبذك ىلاعت هللا لوةيف ء تقدصتو محرلا تلصو

 تدرأ لب تبذك ىلاعت هللا لوقيف تلتق ىتح داهجلا ىف تلتاق لوقيف هللا ليبس ىف لتق نمب ىنؤيو
 هللا لص هللا لوسر برض مث هنع هللا ىضر ةريرهوبأ لاق كلذ ليق دقو «ءىرج نالف لاقي نأ

 نأ ىورو ةمايقلا موي رانلا مهب رعست قلخ لوأ ةثالثلا كئلوأ ةريرهابأاي لاقو ىتيكر ملسو هياع

 قافأ مث كلاه هنأ اننظ ىتح ىكيف ىوارلا لاق ةيواعم دنع ثيدحلا اذه ركذ هنع هللا ىضر ةريره ايأ

 (اهيف مهلامعأ م,لإ فون اهتتيزو ايندلا ةايحلا ديري ناكنم) هلوسرو هللا قدص لاقو
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 «لكو نولمعي انك لطابو اب 9

 نوسخببال اهيف مهو اهيف م ملامعأ ميلا فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا 201 7 ىلاعت هر

 (نوامعي ارنا لطابو اهنف اوعتصام طبحو رانلا الا ةرخآلا ىف مل سيل نذل كتلرو

 نو روظي اوناكف .لاوحالا رثك أ ف ملسو هيلع هللا لص ادم نوعزاني اوناكرافكلا نأ ملعا

 « لطاإلا لاطبإو قحلا قيقحتل هتعزانم ىف غلابن امنإو «نوةحب نحنو لطبم ادم نأ مهسفنأ نم

 هذه ىلاعت هللا لزنأف ؛هياملا 6 فاك تملا و دسملا ضح مهضرغ ناك لب ؛ هيف نيبذاك اوناكو

 نمل ءاشنام اهيذ هل انلي ةلجاعلا ديرب ناكنم) لاعت هلوق ةيآلا هذه ريظنو . ىنعملا اذه ريرفتل ةيآلا

 هلامو اهن.هتؤن ايندلا ثرح ديري ناكنمو هثرح ىف هل دزن ةرخآلا ثرحديري ناك نم) هلوقو (ديرن

 : لئانت هذا فان يبيع نم ةرحالا ف

 نيلوق ة.آلا ىف نأ لعا (ىلوألا ةل ملا ١
 هيف جردني (ايندلا ةايحلا ديري ناك نم) هلوق نآل « رافكحلاب ةصتخم اهن أ (لوآلالوقلا )

 عافتتالاو اهتابيطو ايندلا تاذلب عتملا ديري دحأ لكن آل ٠ قيدنزلاو قيدصلاو رفاكلاو نمؤملا

 نآل ءرفاكلا وهو صاخلا ماعلا اذه نم دارا نأ ىلع لدي ةيآلا رخآ نأ الإ . امتاوهشو اهتاريخ

 (نولمعي اوناكاملطابو اهنف اوءتصام طبحو راثلاالإ ةرخآلا ىف مل سييل نيذا كتل وأ) للاخت هلق

 هتدارإ نوكن ىأ « ظمتف اهتتيزو انندلا :ايحلا دي ريناكن م : ةيالا ريدقتر اصف « رافكلاب الإ قيليال

 مث ءاذكو اذك هنكح ناك « ةرخآلا تاداعسا بلاط نكي ملو اهتتيزو ايندلا بح ىلع ةروصقم

 ةرخآلا نوركني مهناف ثعبلا وركتم مهنم دارملا : لاق نم مهنف هيف اوفلتخا لوقلا اذهب نولئاقلا

 رهاظ همالكو مدآلا لاوق '!ذهاواتنذلا تاداعسإىف:الإ نوغرتاالو

 هيلع لوسرلا عم مثوزغب 0 اوناك نيذلا نيقفانملا ف تلزن ة ةيآل نأ «ىناثلا لوقلاو) 2

 . امءاوثو ةرخآلاب اونمؤي نأ نود نم متانغلا مالسلا

 سنأ نع لرةنم وهو ؛ ىراصنلاو دوهيلا : دارملا نأ (ثلاثلا لوقلاو ل

 ايندلا ةايحلا ريخلا 5 هب ديري ناكنم : دارملا نأ ىضاقلا هراتخا ىذلاوهو «عبارلا لوقلاو إل



 ١هبال 2 ةيآلاءهللالعب لزنأ امنا اوملعاف كل اوبيجتسي مل ناف» ىلاعتهلوق

 3 )ل ) هلوقب هيلا راشملا نم «ىلاثلا لاؤسلا

 ىلع هانلمح ناو , رهاظ كلذف نينمؤملا ىلع (ىل اوبيجتسي مل ناف) هلوق انلح نإ :ناوجلاو

 مالسلا هيلع لوسرلا نآل  نينمؤمللو كل اوبيجتسي لناف دارلا : لوآلا : ناباوج هنعف لوسرلا

 ن1 نزرع :ىاثلار ملعاف كإ اوبيجتسي مل نافرخآ عضوم ىف لاقو « ممنودحت اوناك نينمؤملاو

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ميظعتل عما

 ءازجلا نم ايف ام نيبو ةيآلا هذه ىف روكذملا طرشلا نيب قلعت نبأ (ثلاثلا لا ؤسلا)

 هللا ىلع ىرتفم ناكول : لاقف : ىلاعت هللا لع ىرتفم نآرَقلا نوك اوعدا موقلا نأ : باوجلاو

 ملعب لزنأ امنإ) هلوقف « هللا دنعزم هنأ تبث ؛ هيلع اوردقي ل املو هلثم ىلع قاخلا ردقي نأ بجول

 ىلعب ىرج مكحلا اذه ؟احلا لوقي م « هلبق نمو هللا دنع نم هنوك نع ةيانك (هلل

 ةضراعملا نع مثزجعي (وهالإ هلإال نأو) هلوقل قاعت ىأ «عبارلا لاؤلاإل

 ن٠ بلطي ىتح سو هيلع هللا لص ادم ىمأ امل ىلاعت هنأ : لوألا : هاوحكيوا نه ةف باردا

 رضتالو عفنتال امنأر هظ ذتيخل اهنع مرحي رهظ مث ةضراعملا قيقحت ىف مانصألاب اونيعتسي نأ رافكلا
 موةلازحي راصف ؛ ةحلآ مهنوك تابثاب لوقلا لطب دقف ؛ كلذك ناك ىتمو « ةتبلا بلاطملا نم ءىث ىف

 هيلع هللا لص دمحم ةوبن توبث ىلع اليلدو . مانصألا ةيملال الطبم مانصالاب ةناعتسالا دعب ةضراعملا

 : مانصألا ةيهل آب لوقلا داسف رد ربظ ام ىلإ ةراشإ (وه الإ هلإ ال نأو) هلوق ناكف « لسو

 لوقب اهتايثا نكمب ىتلا لئاسملا نم هللا نع كيرشلا قنب لوقلا نأ لوصأللا لع ىف تبث هنأ الا

 نآرقلا نوك تيث ةضراعملازع موصخلازحي تبث امل : ليق هنأاكف اذه لعو « مالسلا هيلع لوسرلا

 هلإ ال هنأ نع ربخي ناكهنإ مث « ةلاسرلا ىوعد ىف اقداص ملسو هيلع هللالص دم نوك تبثو ا

 هلوق ركذ نأ : ثلاثلا (وه الإ هلإ ال نأ) هلوق تبث ةوبنلا ىوعد ىف احم هنوك تبث ايلف . هللا الإ

 مالسلا هيلع دمحم نوك ليلدلا اذم تبث امل : لبق هنأأك « ديدهتلا ىرجم راج (وه الإ هلإ ال نأو)

 زازصالا | ر؟نتاو هبياذعو هزيقوم نيفئاحا ون وكشف. هللازلا ةلإؤل هنأ متيلعو ةلاسرلا ىوعد ىف اقداص

 اولعفت مل ناف) ىدحتلا ةيآ ركذ دنع ةرقبلا ةروسف ىلامتهلؤق هريظنو مالسالا اولبقاو رفكلا ىلع

 (نيرفاكلل تدعأ ةراجحلاو سانلا اهدوقو ىتلا رانلا اوقتاف اولعفت نلو

 «نودسم متنأ لهف) هلوق امأو

 هنإ : انلق نإو . صاللخالا ةدايز ىف بيغرتلا هانعم ناك نينمؤملا عن باطخ هنإ : انلق ناف

 . مالسالا لصأ ىف بيغرنلا هانعم ناكر افكلا عم باطخ
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 وبلعاف كَل ا وبيت 0

00 

 5١د ا

 (نوملسم متتألهف وهالإ هلإال نأو هللا لعب ل زنأ امتأ اودلعاف ارحب ' نافإ ىلاعتهلوق

 اوتأف لق) هلوقوهو ؛ لوسرلا باطخ : امهدحأ : نيباطخ ىلع تلمتشا ةمدقتملا ةيآلا نأ ملعا

 (هللانود نم متعطتسا نم اوعداو) هلق رهو راكدلا تاطخ ؛ قاثلاو (تاب تنم الكم طوس رسب

 ةضراعملا ىف اوبيجتسي مل رافكلانأ دارملا نوكي نأ لمتحا (مكل اوبيجتسي مل ناف) هلوقب هعبتأ اسلف

 نورسفملا فات+اببسلا اذهلف  اوبيجتسيمل هللا نود ند هنوعدي نم نأ لمتحاو « مهيلع اهرذعتل

 ناككلانأ داما نقاسركمللو ملسو هيلع هللا لص لوسرال باطخ اذه : لاق مهضعبف : نيلوق ىلع

 ملعلا ىلع اوتبئئاف : ىنعملاو . هللا لعب لزنأ امتأ اودلعاف « ةضراعملاب نايتالا ىف كل اوبيجتسي مل نإ

 (نلكم متن لهف) هلوقىنعمو « هللادنع نم لزنم هنأ ىلع مدق تايثوانيقي اودادزاو . هيلع متأىذلا

 اوملعأ رافكلل نوملسملا اهيأ اولوقف : ريدقتلاو « رامضإ هيف لاق نم مهنمو ؛ نودلخم متن لهف ىأ

 . هللأ ملعب لزنأ امأ

 ل اذإ هللا نود نم مهتوعدت نيذلا نأ ىنملاو ؛ رافكللا عم باطخ اذه نأ (قاثلا لوقلاو)

 لهف هتلالعب ل رنأ امتإ نآرقلا اذه نأرافكلا اهبأ اوملعاف ؛ ةضراعملا ىلع ةناعالا ىف كل اوبيجتسي

 منال «لوأألا لوقلا نم وأ اذه اولاق.لوقلا اذه. نولئاقلاو.؛ مكيلع ةجحلا موزل دعب نوءلسم متن

 ىللعو « لوقلا رامضإ لع وأ تابثلاب الاى ع (اوملعاف) هلوق متاح نأىلإ متجتحا لوألا لوقلا ىف

 روكا ترقأ لإ نيمضلا دودف اًضيأو . لوأ اذه ناكف.راعضا نإ هض ةجاحال لاتحالا اذه

 ناك لوألا باط+لانأ اضيأو ؛ ىاثلا لامتحالا اذه وه ةبآلا هذه ىف نروكذملا برقأو . بجاو

 ةعامج عم ناك ىناثلاباطلاو (روس رشعب ااوتأف لة) هلوقب هدحو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا عم

 ةعامجا عم باطخ )م اوبيجتسي مل ناف) هلوقو (هللا نود نم متعطتسا نم اوعداو) هلوقب رافكلا

 تالاؤس ةيآلا ىف قب . ىلوأ هانلق ىذلا اذهىلع هلمح ناكف

 ؟ هيف اوبيجتسي مل ىذلا ءىثلا ام (لوآلا لاؤلا)

 1 اوبيجتسي مل نافذ مهضعب لاقو ٠ نآرقلا ةضراعم ىف ل 1 / ناف لا تارا

 , ديعب وهو نام الا ةلمج يف
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 ١ ةيالا «هللا نود نم متعطتسا نم اوعداو» ىلاعت هلوق

 امماعدوهوسنوبو ةبوتلاو لافنآلاو فارعالاو ماعنآلاو ةدئاملاو ءاسنلاو نارمع ل آو ةرقبلا

 اذهو « ةروسلا هذهىلع ةمدقتملا روسلاىلإ ةراشإ (تايرتفم هلثم روس رشمب اوناف) هلوقو « مالسلا

 نكمي فيكف .ةينده ةروسلا هذه ىلع ةمدقتملا روسلا ضعب و . ةيكم ةروسلا هذه نآل . لاكشإ هيف

 عقو ىدحتلا لاقي نأ ىلوأآلاف ؛ مالكلا اذه دنع تلزن ام ىتلا روس رشعلا هذه نم دارملا نوكي نأ

 . هقيلأتو مالكلا ثيكذت ةوقءابف زهظر» ىلا نودللا نال

 لثم وهو « ةدحاو ةروسب ىدحتلا ىلع اقباس نوكي نأو دبال روس رشعب ىدحتلا نأ معاو

 ترضتقا دق ::لاقةئع هع رهظ اذان: يقك ؟ اها فما رطسأ ةريتع تك هرعت جرا لاك

 . هلثه دحاو رطس ىلع اهنم

 سنوي ةروس ىفو « ةرقبلا ةروس ىف درو ةدجاولا ةروسلاب ىدحتلا : لوقتف اذه تفرع اذإ

 ةرقبلا ةروسو ةيكم ةروسلا هذه نآل ,رهاظف ةرقبلا ةزوس ىلع ةروسلا هذه مدقت امأ « مدقت اك

 , ةيكم نيتروسلا نيتاه'نم ةدحاو 1ك نال ءاضيأ لئاز لاكشالاف' نتنؤت ةروش فام

 ميقتسي ىتح سنوي ةروسيلع لوزنلا ىف ةمدقتم دوه ةرؤسن وكت نأ قضتقي هانزكذ قذلا لاننا

 . هانركذ ىذلا مالكلا

 وه : مهضعب لاقف . ازجعم نآرقلا ناك هلجأل ىذلا هجولا ىف سانلا فلتخا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىلع هلاّتشاوه :عبار لاقو ء ضقانتاامدعوه : ثلاثلاقو ؛ كوس الا وه": مهضعب لاقو . ةحاصفلا

 , بويغلا نعرابخألا ىلع هلاتشاوه : سداس لاقو ء فرصلا وه :سماخ لاقو « ةريثكلا مولعلا

 ةيآلا هذ محلوق ةحص ىلع اوجتحاو ؛ ةحاصفلا ببسب زجعم هنأ نيرثك الا دنعو ىدنع راتخناو
 هلوةل نكي مل ضقانتلا مدع وأ فوحلا فراخ لاو مولعلا ةرثك وه زاجيالا هج ناكوا هنأل

 رهظت حيصفلا ةحاصف نآل كلذ حص ةحاصفلا وه زايالا هجو ناك اذإ امأ ىنعم (تايرتفم)

 ناكل فرصااوه ًازجعم هنوك ىف هجولان اكول ًاضيأو ءابذك وأ اقدص مالكلا ناكءاوس « مالكلاب

 ةحاصفلا ىف ىلاعلا مالكلا ةلالد نم دكوأ بولطملا اذهىلع ةحاصفلا ىف لزانلا كيكرلا مالكلا ةلالد

 دارملاو (نيقداص منك نإ هللا نودنم متعطتسانم اوعداو) لاقىدحتلا هجو ررق امل ىلاعت هنا 5

 (هارتفا نولوقي مأ) لاق أك ىرتفم هنوك ءاعدا ىف نيقداص منك نإ

 كلذو ؛نيهاربلاو لئالدلا ريرقت نم نيدلا تايثإ ىف دبال هنأ ىلع لدي مالكلا اذه نأ ملعاو

 متي ال نيدلا نأ الولو ؛ ةجحلا هذهو ليلدلا اذه مالسلا هيلع دم ةوبن تايثإ ىف دروأ ىلاعت هنأل

 , ةدئاف هركذ يف نكي مل ليلدلاب الإ
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 ؟ لزني فيك زنكلا : ليق ناف

 موقلا نأاكف ؛ مسالا اذهب ريثكلا لاملا ىمسي هنأ ىلع ةداعاا ترجو زنكي ام دارملا : انلق

 الهفهدنعزبزع كنإو ءىثلك ىلع ةردقلاب هفصت ىذلا هلالا لوسر كنأ ىف اقداص تنك نإ : اولاق

 كار اشنأ نيدت و كتاكيت فاني قيعستو ااانلاو نكتلا نع كبابخلا درو ينو دتلستامأ كيلخ لنأ

 ليش !! ]د كتيكأو كلاوق دع" لإغ كلا كرذ اكتلم كنمجنا لالأ الق ًاقذاص» تنك ْنإَو

 لوسر هنأ ىلاعت نيبف ء قداصر يغ تنأف كلذ كحملِإ لعفي مل ايلف ؛ كرمأ ىف ةببشلا لوزتف كدوصقم

 لكل اعل ارع لسارأ ا ىذلاو اقلام ذاك نفاذ ةارادع لو كااؤنلاب زخم و تاقفلاب رذدم

 ظيفح (ليكو) ىنعمو . هككح ىفوهلعفىف هيلعدح ال ضارتعاالو لعفي مل ءاش نإو لعف ءاش ناف كلذ

 لعج ءاش نإ ىذلا كرابت ) ىلاعت هلوق « ةيآلا هذه ريظنو اهب مهمزاحن ىأ « مهامعأ مهيلع ظفحب ىأ

 (كل نموت نل اولاق ) : هلوقو (اروصق كلل عجبو رامنألا اهتحت نم ىرحت تانج كلذ نم ًاريخ كل

 ريق رتل تنك له ىبر ناحبس لق) هلوق ىلإ

 نم متعطتسا نم اوعداو تايرتفم هلثم روس رشعب اوتأف لق هارتفا نولوقي مأ ىلاعت هلوق

 4( نيقداص متنك نإ هللا نود

 ناكدحاولا زجعملا لصح امو نآرقلا اذه ىزجعم لاق زجعملا هنم اوبلط امل موقلا نأ ملعا

 ءاصقتسالاب مالكلا اذهريرقتو  ةضراعملاب مادحتنأب ا زجعم هنوكر رقم « الهجو ًايغب ةدايزلا بلط

 لئاسم ةيآلا فو سنوي ةروس ىفو ةرقبلا ىف مدقت دق

 اذهنإاولاةنإىأ (كيلإ ىح وي)هلوق نم قبسام ىلإ دئاع (مارققا) هلوقفريمضلا (ىلوآلا ةلئسملا)

 ا ءلاتمأ يقع هلثم هلوذوإ تاي اقم كاتيا واس رعبا وتاب ىج مهل لّقف ىرتفم كيلا ىحوي ىنذلا

 ةرشعلا روسلا عومجب نآل « عومجلاوه دارلا نوكي نأاضيأ دعبيالو روسلا كلت نم دحاو لك ىلع

 ؛« دحاو ءىث

 ةروس ىهو ؛ ةنيعم ىدحتلا اذه اب عقو ىلا ةروسلا هذه * سابع نبا لاق 6 ةين انلا ةلأسملا ١



 ١66 ةياآلا «؛كيلإ ىحوبام ضعي كر ا كلعلفد» ىلاعت هلوق

 أ ال : لاقف . كتوبنب نودبشي ةكمالملاب انتثا : كرد لانو كرس 06 0 ا

 سابع نبالاق (كيلإ ىحوبام ضعب كرات) هلوقب دارملا ىف اوفلتخاو . ةيآلا هذه تلزنف كلذ ىلع

 نعاتخآ مه فب باتك انتثا» ملسو هيلع هللا لص ىنلل نوك رشملا لاق |مهنع ىلاعت هللا ىضر

 مهتبسن دارملا : مهضعإ لاقو (ةيت] ةعا ناار ل رقيكل هنماو ءلط: نسحلالاقو.: كب نمو كعشن

 لطابلا ىلع رارصالاو ديلقتلاو لهجلا ىلإ
 نوخي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسسرلا ىلع زوحيال هنأ ىلع نوملسملا عمجأ (ةيناثلا ةلأسملا))

 دارشلا لك ىف كشلاىلإ ىدؤي هزيوج فنرالل ؛ هيإإ]ىحويام ضعب كرتي نأو ليزنتلاو ىحولا ىف

 هماكحأو ىلاعت هللا فيلاكت غيلبت ةلاسرلا نم دوصقملاف اضيأو ةوبنلا ف حدقي كلذو فيلاكتلاو

 اذه تبث اذإو « امنه ةيولطملا اهتدئاف ديفت نأ نع ةلاسرلا تجرخ دقف ةدئافاا هذه لصحت مل اذاف

 هيلع هنأ ىوس رخآ اًئيش (كيلإ ىحويام ضعب كرات كلعلف) هلوق رم دارملا نوكي نأ بجو

 كلا العا هنأ ىلاعت هللا مولعم ىف نوكي نأ عنتمإال : كول : هوجو هيف سانللو كلذ لعف مالسلا

 : ىناثلا ةغيلبلا . تاديهتلا هذه لاثمأ ؛ ىلاعت هللا نم هيلع درب ببسل ليزنتلاو ىحولا ءادأىف ريصقتلا

 قلي نأ ملسو هيلع هللا هصلوسرلاردصقيضي ناكف . هب نونوابتيو نآرقلاب نودقتعيال اوناك مهنأ

 كرتو ةدسافلا مهنالكب ةالابملارطو ةلاسرلاءادألىلاعتهللاهجيهف . هنم نوكحضي و هنوابقي الام مهلإ

 مهتهافسو مهتيرخسىف عقوىحولاك لذ ىدأنإ هنأ ىلع هيبنتلا هنم ضرغلاو « مهازهتساىلإ تافتلالا

 لمحت نم دبال اذاف « هيف ةنايخلا عاقيإ ىفو 0 ىحولا كلذ دويل نإو

 ركذ نم ضرغلاو « ىلاعت هللاىحو ىف ةنايخلاعاقيإ لمحت نم لبسأ مهتهافس لمحتو نيررضلا دحأ

 لمحت كل او لعفلافف رطنم دحاو لك نأ لع اذإنأ 0 ؛ ةقيقدلا هله هيبنتلامالكلا اذه

 « فخو لعفلا كلذ هيلع لهس ىوقأو مظع أ كرتلا بناج ىف ررضلا نأ لع مث مث « مظع ررض ىلع

 . هانركذاه مالكلا اذه ركذ نم دوصقملاف

 ؟ اببف ةدئافلا اف كش ةملك (كلعلف) هلوق : ليق ناف

 نأ ردقت كلعل : نمأ نع هداعبإ اودارأ اذإ لجرلل لوقت برعلاو «نحرلا هنم دزارلا :اكلف

 رمالاديكو ديريو . هب كترمأ امف رصقت كلعل هرمأول هدلول لوةيو ؛ هيف كشال هنأعم اذك لعفت

 . كرتتال هانعف

 قئاضلانأ (هنيب قرفلا : ىدحاولالاق ؛ قيضلا ىنعمب قئاضلاف (كردص هب قئاضوإل هلوقامأو

 هلثمو « اردص سانلا حسفأ ناك لسو هيلع هلا لص هللالوسر نال ؛ مزال ريغ ضراع قيضب نوكي

 دباس : تلق ثودحلا تدرأ اذاف . نيرقتسملا نيتباثلا دوجلاو ةداسلا ديرت داوج دبس ديز : كلوق

 ده؟  بفن ١١<



 يالا «كيلإ ادب هنن كرات د هلوق 6
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 6 ايل ١ ا ال 1 ل 2 0 اس , مث د لاس ه2 مكوه هى
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 ليك ا ليج واونج بينا اهلصح ناينالا نأ بيس وأ قافتالا ليس لع ناك امنإ اًوصح

 12 هلا كلي كا وز دنع نك رفاكلا نأ لضاحلاف,. ةمجنلا كلت لع لاعت هللا نكشب لختشيال

 .اررفك نورك اوصل كدنعو

 « ةمعنلا ىلإ ةنحلانمو « بوبحلا ىلإ هوركملانم ناسنالا لقتني نأوهو (قاثا مسقلا امأو)

 تاداعسلا هذهب زوفلاوه رفاكلا عمط ىبتنه نالف حرفلا ةوق امأ . اروخف احرف نوكي رفاكلا انههف

 تاداعسلا ةياغيزاف دق هناكف ايندلا دجو اذاف « ةيناحورلا ةيورخالا تاداعسلل ركستموهو ةيويندلا

 مرجال ةداعسلا ةيامن بواطملا رئاسي ز وفا ناك امل هن تلف ا روف دن 0 أمم هحرف ةمظعي مرج الف

 زوفلا دنعو 2 نيرباصلا نم نرك ال ءاليلا دنع رفاكلا نأ نيب نا أ مالكلا لصاأ ط 4 هب رخاف

 دارملاو (تاحلاصلا اولمعو اوربص نيذلا الإ) لاق كلذ ررق امل مث . نيرك اشلا نم نوكيال ءاهنلاب

 اولمعو) هلوقو 2 ن.رباصلا نم اليل | دن رك نأ 4م دارملا (اوربصنيذلاالإ) هلوةفمدقتام دّض هم

 مهل كئلو أ) لاقف مهاح نيب مث . نير ك امثلا نم ريخلاو ةحارلا دنع نوك, نأ هنم دارملا (تاحلاصلا

 دارملاوهو هنم صالخلاوباقعلالاوز : امهدحأ . نيبولطملا نيذه نيب مل عمج ( ريك رجأو ةرذغم

 اذه لع هقو نمو (ر يبيك ا هلوق نم دارملاوهو بأ ولايزوفلا : قاثلاو (5 )ة رفخم م) هلوق نم

 زجعم اضيأ وهف هظافلأ بس رجعم هنأ اي ميركلا باتكلاا اذه نأ ملع هانركذ ل ليصفتلا

 0 هيناعم بسك

 هيلع لزأ الوا اولوقي نأ كردص هب قئاضاو كيلإ ىحوي ام نضعي كرات كلعلف ) ىلاسعت هلوق

 ( ليكو ءىث لك ىلع هللاو ريذن تنأ امإ كلم هعم ءاج وأ زنك

 4 ةيللسإ قاض لوسرلا بلق َُكأ نيب لات هللأو 0 رافكلا تامك نم رح عون اذه نأ معا

 5 لئاسم هيفو ) ديا مارك الاب هديا هأوق لاك نإ

 انل لعجا دمحاي : اولاق ةكم ءاسؤر نأ ابن هللا ىضر سابع نبا نع ىور «(ىلو ألا ةلأسملا)



 ١/4 ةبالا ةدودعم ةمأىلإ قا نك نئلود ىلاعت ع

5 9 
 هل ماه هَ نا سام هاع م5 ر مارا تا ا

 0 هسيخأم 33 ل 00 ! َباَدَعْلا منع[ 3 3
 سهلت ه 0 0 سا سارع و 2نج اص ااه

 دانا ٠«317 دورت ذك كاين قاحو مهنع انو تضم سل

 نمطلا كيفي 2 ل ني آ ! 1 نآرقلا ىف 5 ثعبلا -- را م نآرقلا

 مل-سو هيلع هللا ىلص ىننلا نوديري (رحاس الإ اذه نإ) ىناسكلاو ةزمح أرق 5 عرفلا ىف
 :!بداك ند الو

 سيل مسيتأي موي الأ هبحيام نلوقيل ةدودع» ةمأ ىلإ باذعلا مهنع انرخأ نّئ ول ىلاعت هلوق

 ( نو رهتسيهب | ناكام مهب قاحرو, منغ افاورعل
 اذه نإ) مهلوقب ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نوبذكي مهنأ رافكلا نع ىكح ىلاعت هنأ معا

 ىذلا باذعلا مهنع رخأت ىتم هنأوهو مهليطابأ ندرخآ اعون ةيآلا هذه ىف مهنع يخل (نيبمرحالإ

 ؟انعوسم ىذلا تمااا ام: نولوشرر ءارتسألا ف ردع ملسو هيلع هللا لص لوسرلا مهدعوت

 نوريتس | وناك ىذلا باذعلا كلذ لوزتل هللا هتع ىذلا تقولا ماج اذإ هنأن لات هنا باح

 : تالاؤس انهه قب . باذعلا كلذ مهب طاحأو مهنع باذعاا كلذ فرصني مهب

 ؟ةرخألا تاذع وأ ائذلا باع وه 0 اذه نم دارملا «لوآلا لاؤسلا))

 بذعيال هنأ ةيآلا هذه ىف هللا كح ىنعم : نسحلالاق : لوآلا : هوجو هيفنيرسفملل : باوجلا

 اولاق باذعلا كلذ مهنع هللا رخأ املف « ةمايقلا موي ىلإ كلذ رخأو لاصئتسالا باذسعب مهنم د

 ءردب موي مهب لزنامو داهجلاب رمآلا دارملا نأ : ىناثلاو ؟ انع هسيح ىذلا ام ءازهتسالا ليبس ىلع

 . ردب موي باذعلا اذه مم لزن ىأ (مهب قاحو) هلوق اولواتاهجاولا |ذه 12

 (ةدودعم ةمأ ىلإ) هلوقب دارملاام «ىناثلا لاؤسلا ١

 ةمأ ىتءاج : تلق اذاف . ةقرفلاو سانلا مم ةمالا ىف لصاألا نأ : لوألا : نيهجو نم باوجلا

 دعب ركداو) هلوقو (نوةسي سانلا نم ةمأ هيلع دجو) ىلاعت لاق ةعمتجم ةفئاط دارملاف « سانلا نم

 ىأ (ةدودعم ةمأ ىلإ باذعلا مهنع انرخأ نئلو) هلوق انهه اذكف اهئانفو ةمأ اضفنا دنعَل ىأ (ةمأ

 ضرقنا دقو انعهسبح اذام اولاقل ؛ لوقلابديعولا اذه دعب تضرقنا « سانا نم ةمأىضقنت نيحىلإ

 دنع تنك : كلوةك هيف لصحام مساب ءىثلا ةيمستو ؟ ديعولا اذهب نيدعوتم اوناكن يذلا سانلا نم

 ىنعي هناك. ذصقلاوهو « مآلا نم ةمآلا قاقتشا نأ : ىتاثلا . نيحلا كلذ ىف أ نضملا الطن الف

 . هيف دوعوملا اذه عاقياب دوصقملا تقولا



 ةيآلا«نيمم رخخالا اذه ناد ىلاعتهلوق 1/1/١

 انركذ 8 ىلع ًاضيأ لدي كلذو هقوذ ةقالع لو رد ريغ ند تار

 تارعسلا قلخ لبق 89 ناك نأ 4 هنلأ لوسراب لق هنأ ىوريام عع له «ىلثلا لاؤسلا)

 را ره ةتحاو ءاروه هقاوف. ءانع ق,ناك لاف ؟ ضرالاو

 ةلارق رهو لولا لوا رار كل كا نك نأ لوألا و « ةفيدض ةاورلا"هذهنأ : تاوآلاو

 . ءاملا ىلع هشرع ناك مث « ءىثث هعم ناكاهو هللا ناك لو هيلع هللا ىلص

 تاومسلا قاخ ىلاعت هنأ ىضتقي (المع نسحأ مكيأ 3 ولبيل) هلوق ىف ماللا (ثلاثلا لاؤسلا))

 ىلاعت هللا نأ ىضتقي مالكلا اذه رهاظ باوجلاو ؟ هيف لاحلا .فيكف فلكملا ءالتبال ضرألاو

 ةفئاط لكلو « ءالقعلا ند فئاوط لوقلا اذهب لاق دقو , نيفلكملا ةحاصمل ريثكلا ملاعلا اذه قاخ

 .٠ ناتكلا اذه قيلبال تاللاقملا كلت حرشو 04 نورخألا هب لاق ىنذلا هجولا ىوس نا هو هيف

 ءرمأألا رهاظ ىلع تدرو ليلعتلا مال : اولاق حلاصملاب ةلل«ه ريغ هماكحأو هلاعفأ نإ اولاق نيذلاو

 : ضرغلا اذهل الإ هلعف ا حاصملا ةياعر هيلع 00 ند هلعفب ناكول هادف لعف كاك هنأ هانعمو

 2 لا لانا هيلع كلذو ررمالا بقاوعي لهاجلا لع م فو ءالتالا (عبارلا لاؤلا)

 ؟ هود ف ءالتبالا ىعم لوصح لقعي فيكف

 ةروس لوأ ىف ىلاعت هلوق ريسفتىف هان ركذ ءاصقتسالا ليبس ىلع مالكا اذه نأ : باوجلاو

 (نوقنت مكلعل) ةرقبلا

 عطقلا بجوي اذبف مهناحتما و نيفلكملا ءالتبا لجأل ملاعلا اذهقلخ هنأ نيباحمل لاعت هنأ معاو

 صيصخت وباوُثلاو ةمحرلاب نسحلا صيصخت ب جوي ناحتمالاو ءالتبالان أل ءرشثنااو رشا لوصح

 ةالصلا هيلع ادم بطاخ اذهدنعف . ةمايقلاو داعملاب فارتعالا عمالإ متيال كلذو ؛ باقعلاب ءىسملا

 (نيبم رحالإ اذه نإ اورفك نءذلا ناوةيل توملادعب نم نوثوعبم 3 تلق نئلو) لاقو مالسلاو

 . ثعبلاب لوقلا داسفب نومكحيو مالكلا اذه نوركني مهنأ هانعمو

 اذه فصو نكح ككاو عر العف نركرام روم 4 هفصو 1 ىذلا : ليق ناف

 ؟ رص ةزأب لوقا

 اهومتعضو كم ةعلدخ لوقا اذهنأ اع 9 لامقاالاق 5 كولا : هوجو نهدنع تاوجلا 5 اناق

 اني نأ تان مكتعاط تحت لوخدلاو كل دايقنالا ىلإ مهل ًازارحإو ايندلا تاذل نع سانلا عنم

 مالسلا هيلع ىسوم نع ًايك اح ىلاعت لاق ٠ لطاب ىمأ رحسلا نأ وه (نيبم رحس الإ اذه نإ) هلوق
 نأ : ثلاثلا . نيم لطاب ىأ (نيبم رح الإ اذه نإ) هلوقف (هلطبيس هللا نإ رحسلا هب متثجام)



 ١ممإ/  ةيآلا «مانأ ةتسفؤضرأآلاو تاومسلاقل*ىذلاوهو»ىلاعتهلوق

 مك ص معو َ اس ضع < 2

 2179 نيم رحس الإ اذه نإ اورفك نذلا

 اذه نإ اورفك نيذلا نلوقيل توملا دعب نم نوثوعبم مكنإ تلق نئلو المع نسحأ مكيأ مولبيل

 نيم رس الإ
 هنوك ليلدلا اذهب تيثأ ؛ تامولعملاب املاع هنوك مدقتملا ليلدلاب تيثأ امل ىلاعت هنأ معاو

 هللا ٍلع لاك ىلع لدي نيليلدلا نيذه نم دحاو لكف ةقيقحلا فو تارودقملا لك ىلع رم

 . هتردق لاك ىلعو

 هريسفت ىضم دق (مايأ ةتس ىف ضرآلاو تاومسلا قلخ ىذلاوهو]) ىلاعت هلوق نأ ملعاو

 قا بك لاق (ءاملا لع هشرغ ناكوز ركذت نأ انهق' ى-ءءاعتسالا لبس لع نسر ةررغ ف

 انتم ىلع ءاملا لعل حييرلا قلخ مث « دعتري ءام تراصف ةبيمحلاب اهملإ رظنمث , ءارضخ ةتوقاي ىلاعت هلا

 هاذا :' موقك (ءاملاىلع هشرع ناكو) هلوق ىنعم : مصألا ركبوبأ لاق ؛ ءاملا لع شرعلا عضو م“

 لدي كلذف ةعقاولا تناك فيكو رخآلاب ًاقصتلم امهدحأ نوك لييس ىلع كلذ سيلو . ضرألا لع

 دوجو ىلع ةلالد ةيآلا ىف : ةلزتعملا تلاقو « ضرآلاو تاومسلا لبق اناك ءاملاو شرعلا نأ ىلع
 امل ىلاعت هنال ءءاملاو شرعلاب عفتني دحأ الو كلذ قلخي نأز وجبال هنآل .امهقلخلبق ةكئالملا

 , ةعفنمل امهقلخ هنأوهو لوألا قيف « ثبعىناثلاو ةعفنملالوأ ةعفنمل امهقاخدق نوكي نأ اماف امهقلخ

 ريغلالإ وأ ررضلاو عفنلا نع ًايلاعتم هنوكسل لاح وهو هللا ىلإ ةدئاع نوكست نأ امإ ةعفنملا كلو
 نم ناك ىلا كلذ لاق كلذب لاقنملكو . عفتنيال ىحلاريغ نآل ؛ ًاخزيفلا كلذ ةركشا حد

 هؤانب ىأ (ءاملا ىلع هشرع ناكو) هلوق ىنعم لاقف ىتاهفصألا لموبأ امأو ركلات

 تاومسلاى ب اذإ ىلاعت هنأ نيبو ,« سنوي ةروسىف:كلذ اريسفت ىضهدقو:«.ءاملا لع ناك تاؤمسلا

 فيكف « تبثي مل ةبلص ضرأ ىلع سسؤي مل اذإ فيعضلا ءانبلا ناف « بحجيأو عدبأ تناكءاملا ىلع

 : تالاؤس انههو ؟ ءاملا ىلع طسب اذإ مظعلا ىمآلا اذهب

 ؟ ضراألاو تاومسلا قلخلبق ءاملا ىلع ناكهشرع نأركذ ىف ةدئافلاام (لوالا لاؤسلاإل

 نم مظعأ هنوك عم شرعلا نأ : لوألا : هوجو نم ةردقلا لاو ىلع ةلالد هيف : باوجلاو

 « كلذ حصا ملدمع يغب ليقثلا كاسمإ ىلع رداق ىلاعت هنأ الولف ءاملاىلع ناك ضرألاو تاومسلا

 لدي كلذو « ةيهانتمريغ ماعلا ماسقأ نوكي نأ مزلالإو رارق ىلعال ءاملا كسمأ ىلاعت هنأ : ىناثلاو

 عبس قوف يلاعت هللا كسمأ دق تاقولخلا مظعأ وه ىذلا شرعلا نأ : تلاثلاو . هانركحذام ىلع



 0 آلا «مايأ ةتسفضرألاو تاودسلا قلخىنلا 1 ىلاعت ةلزق. "كوك

 هات ل م 6ىحنا ح2

 ءاملا لكمشو د ناكأو مَ 0 لاو تاومسلا َق 08 ىذل 0
 مرسلا 7#

 تقاس رسال ةهسو هام ه 7 0

 نآوقيَل تملا دعب نم َنوُثوعبم مكن تلق لَو المح نسحأ مب كوابل

 : هريغ نود ردك هنلاو  لابطا و رجلا و رالااقب نوكست ىلا 'نيانخ اللا قهوة 0 اهعا 2

 ا 1 1 لا ال ار [و اهتاضعأو اهعئابلط ةيفيكب ىلاع ىلاصت وهو
 نوكيال فيك « تابنلاو ناويحلا عئابطو ؛ نيضراللاو تاومسلا ابطال ربدملا هلالاف « اهفلاخي امو

 هرمأف : هلهأ لاو>أب هبلق قلعت هيلا ىحولا لوزندنع مالسلا هيلعىموم نأ ىور ؟ اهلاو>أب ًاملاع

 اياع هاصعب برض مث“ ةيناث ةرخص تجرخو تقشناف ةرخص ىلع هاصعب برضي نأ ىلاعت هللا

 اه ىفو ةرذلاك ةدود اهنه تجرخف تةشناف هاصعب امرض مث . ةثلاث ةرخص تجرخو تقشناف

 ناحبس : لوقت ةدودلاعمسف مالسلا هيلع ىسوم عم نع باجحلاعفرو ءامل ءاذغلا ىرج ىرجب ءىثش

 ىاطفا الإو ىركذيو « ناكم فرعيو ؛ الك عمسيو ؛ ىنأري نم

 نإ : لاقو ةيآلا هذبب ءايشالا ضعب ىلاعت هللا ىلع بحب هنأب مهضعب قلعت (ةيناثلا ةلأسملا)

 . هللا لع بجاو ةبادلا ىلا قزرلا لاصيإ نأ ىلع لدي اذهو ء بوجولل (ىلع) ةملك

 «ناسحالاو لضفلاو دعولا بسحب بجاو هنأ : هباوجو

 هنال اولاق « امارح نوكي دق قزرلا نأ تابثإ ىف ةيآلا هذهب انباحصأ قلعت 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 «قاقحتسالا بس<و دعولا بسحب ىلاعت هللا ىلع بجاو ناويح لك ىلا قزرلا لاصيإ نأ تبث
 مارحلا نكي ملواف «هرمع لوط لالحلا نم لكأيال اناسنإ ىرن دق مث ,« بجاولاب لحال ىلاعت هللاو

 تاكاتلف ةلاخ كلذو تجاولاب لخأ ادم ىلاعت نوكبم «هل] هتزر لضوأ ام للاعت هللا ناكل اقزر

 ضراألا نم هناكم وه رقتسملاف (اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو) هلوق امأو ءاقزر نوكي دق مارحلا

 اهرقتسم : ءارفلا لاقو ؛ةضيب وأ محر وأ بلص ىف رارقتسالا لبق ًاعدوم ناك ثيح عدوتسملاو

 00| ا ل ل رو ايلا ايعج روم اهطحا تم و. ااراهت وأ البل هللا ئوأت تينخ

 كلذ نأ ىنعملا : جاجزلا لاق (نيبم باتك ىف لك) لاق مث  ماعنالا ةروس ىف عدوتسملاو رقتسملا

 بطرالو) هلوقف كلذ ةدئاف انركذدقو ؛ ظوفحما حوللاىف : لاقنم مهنمو ؛ ىلاعتهللا ٍلعيف تباث

 (نيبم باتك ىف الإ سباب الو

 ءاملا ىلع هشرع ناكو مايأ ةتس ىف ضراآلاو تاومسلا قلخ ىذلا وهول ىلاعت هلوق



 ١و ةيآلا «اهقزر هللا ىلعالإ ضرألا ْى 0 نفاعوو ىلاعت هلوق

 اساسا هد مه راس مس ياس اس هز 50 6 |

 مدرس هرم لصيايبسالإ ر

 و

 652 نيم ا 1

 تينث : لاش مثرودص نوني مهن :لوآلا : نتَش رافكلا ءالٌؤه نع ىلاعت هنأ معاو

 : ناهجو ةيالا ىفو ؛ هتيوطو هتفطع اذإ ءىثلا

 + انزوعس انلسأو اياويأ انقلغأ اذا ذولاق نيك رتل نب ةفال نأ ىور «لواآلا هجولا))

 هلوق ناك : ريدقتلا اذه ىلعو ؟انب ملعي فيكف ؛ دم ةوادع ىلع انرودص انينثو انبايث انيشغتساو

 هللا نم اوفختسيل نورهظيام فالخنورمضي : لق هن اكف ؛ قافنلا نع ةيانك (مثرودص نودثي)

 . مهءايث نوشختسي نيح هنم نوفختسي مهنأ ىلع (مهايث نوشغتسي نيح الأ) هلوقب هبن مث « ىلاعت

 هرهظ ىلوو هردص ىث هللا لوسر هب ىم اذإ ناك رافكلا ضعب نأ ىور 4« ىناثلا هجولا إل

 مهبايث نوشغتسي نيح هنم اوفختسيل هنع نوفرصتي مهنإ : ليق هنآك ريدقتلاو « هيايث ىشغتساو

 . نعطلا نم نوهتشيام مهسفنأ ىف اولوةيلو ؛ نآرةلا نم ولتي امو هللا لوسر مالك اوعمسي الثل
 ركذيىلع هيبنتلل (الأ) ةملك ررك مث اوفختسيل هنعاوفرصني مهنآ ىلع الوأ هبنف «هيبنتلل (الأ) هلوقو

 نوفرصني مهنإ الأ : ليق هنأك مهمايث نوشغتسي نيحوهو . مهءافختسا تقو ىلع هبنيل ءافختسالا

 مهئافختسا ىف مل ةدئافال هنأ ركذم“. مهمايث نوشغتسينيحن وختسي مهنإ الأ هللا نماوفختسيل هنع

 (نونلعي امو نورسيام ملعي) هلوقب

 لك اهعدوتسمو اهرقتسم معيو اهقزر هللا ىلع الإ ضرالا ىف ةباد نم امو ىلاعت هلوق

 «نيبم باتك ىف

 ىلع لدي امب هفدرأ (نونلعي امو نورسيام ملعي) هنأ ىلوآلا ةيآلا ىف ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 مولف « ىلاعت هللانم هيلا لصي امنإ ناويح لكق زر نأتبثف ؛ تامواعملا عيمجي ًاملاع ىلاعت هنوك

 : لئاسم ةيآلا ىفو ؛ تامهملا هذه تاصح امل تامولعملا عيمجب ًاملاع نكي

 ؛ بييدلا نم ذوخأمرسا ةبادلا نآل ؛ ناويح لكل مسا ةبادلا : جاجزلا لاق (ىلوألا ةلأسملاإ)

 هنأ الإ «ىثنأ وأ ناك اركذ حور ىذ ناويح لك ىلع قلطأو « ثينأتلا ءاه ىلع ةظفللا هذه تنييو

 1 ىوغللا ىلصالا عوضوملا ةيالا هذهىف ظفللا اذم دارملاو « سرفلاب صتخا برعلا فرع بسح

 تاناويحلا ماسقأ نأ كيش الو ٠ نيرسفملا نيب هيلع قفتماذهو « تاناويملا عيمجج هيف لخديف

 «)!/ - ركن ؟؛»



 ةيآلا «مثرودص نونثي مهنإ الأ» ىلاعت هلوق 1/4
 هم اسصلا دس "را © ةسإاا اس ه2 زو اك هس ه دعا ةرتاشا نا ا 2 ه رئي

 مات لوشعتس 9 اللا هم وفختسال ١ و نوئد ممل الأ

 6 د ا

 4 رودصل كاذب ميل 5 نوني امو نورسيأم لم

 (ريدق ءىش لك ىلع وهو مكعجرم هللا ىلإ) هلوقب ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا نم دبال هنأ نيب

 تأ دبا فرقا نيف فلل اذه نأ اهوا ةقيقدا هش (مكعجرم هللا ىلإ) هلرق نأ لعاو

 كلذك رمآلاو . ّوهالإ كانه فرضتمالو رئدمال هنأ لع اذه لديف ؛ هريغ ىلإ ال هللا ىلإ انعجرف

 لإ لاوض ولا نك ردكم ظئاشتولا لإ رطنلاب] واغتشا اما رد نأ الإ ىاتي وتندلا ةاآملا هذه .ى آضيأ

 لاحلا اذهف ؛ ةرخآلا راد ىف امأو «ءىث ىلع نورداق ايندلا راد ىف مهمأ اونظف : بابسألا ببسم

 (مكعجرم هللا ىلإ) هلوقب رصحلا اذه نيب ىنعملا اذهلف . ًاضيأ لئاز دسافلا

 ةراشبو هوجولا ضحإ نم مبظع ليدي !انيه نإ لوقأو (ر يدق ءىث لك ىلع وهو ) لاق مث

 سيل هنأ ىلع لدي (كعجرم هللا ىلا) ىلاعت هلوق نآلف ميظع ديدهت هنإ امأ . هوجولا رئاس نم ةميظع

 عفادال تارودقملا عيمج ىلع رداق هنأ للع لدي (ريدق ءىث لك ىلع وهو) هلوقو « هيلا الإ انعجرم

 بونذلاو ةريثكلا بويعلا عم ةفصلا هذ فوصوملا ىاخلا ىلإ عوجرلاو هتتيشمل عنامالو هئاضقل

 مك احلا انو ةميظع ةلالجو ةيلاغ ةردق ىلع لدي كلذ ناةالف ةميظع ةراشب ل و لكشم ةميظعلا

 لع اورد انكاع قار اذإ كلانلا ىلاثلا ا ءاقلا كلل و" < ديعلا اذه ميظع زحيو مات فعض ىلعو

 4 حجساف 0 كوراشملا لثملا هيمو كلا نو هصلخب هناف كالملا

 ىف ىل ءاجرالو بتكلال ةعلاطملاو ملعلا ةمدخ ىف ىرمع تيفأ دق: تاتكللا اذه فضف: لوشن

 محرأ اي و نيمرك آلا مرك أاي كلأسأو « رفغردقاذإ ميركلاو روصقلاو ةلذلا ةياغ ىف ىنأ الإ ءىث

 ةدلفاو ىدإو لع كتمحر لاح ضيفت نأ ني رطضملا ةوءد بيحيو نيبويعملا بويع رتاسو نيمحارلا

 . مركلاو دوجلاو زواجتلاو لضفلاب انصاخت نأو ىدبك

 نورسيام معي مهبايث نوشغتسي نيح الأ هنم اوفختسيل مثرودص نوني مهنإ الأ ىلاعت هلوق

 (رودصلا تاذب ميلع هنإ نولعيامو

 موي باذع كيلع فاخأ ىتاف) هتعاطو هتدابع نع ىنعي (اولوت نإو) لاق امل ىلاعت هنأ ملعا

 موق نم رافكلا ىنعي (مجنإ الأ) لاقف ًارهاظ هنع ىلوتلاك ًانطاب كلذ نع ىلوتلا نأ هدعب نيب (ريبك

 . هنم اوفختسيل مثرودص نو, ملسو هياع هللا ىلص دمت



 ١ ةنآلا «هلضف لضف ىذ لك تؤيو» لاعت هلوق

 لجأ ىلإ) لاصت هلوقب ا وك ىلع هبنو ؛ اهتلقو اهتراقح ىلع هيبنتلا لجألل : 2

 لاق كلذ ىلاعت نيب امل مث « ةيضقنم ةسيسخ ةريقح 0 ىلع ةلاد ةيالا هذه تراصف (ىمسم

 . دئاوفو فئاطل اهفو ؛ ةبورخاآلا تاداعسلا هنم داراو (هلضف لضف ىذ لكت ؤيو)

 هلضف بجو ٠ لضفىذ لك تؤيو هانعم (هلضف لضف ىذلك تؤيو) هل وقنأ(ىل وألا ةدئافلا ١

 ناكو هللا ريب لاغتشالا نع 'دعبلا نا ىف: ناكاذإ ناسنالا نآل كلذو :كلدك نماللاو كراش

 أآرمو توكلملا شقنل اصف هلق ريصي ذئيُخ ىلاعت هللا ةفرعم ا لئصف فادضلا ةياغ ىف

 اذاف :ةيناحورلاراونألا كلت ردكت ةينابلظلا ةنادسجلا قئالعلا نأ الإ « توهاللا سدق اهم ٍلِجتي

 : تاداعسلا تايجومثلاوت و ءااوضالا كلت تاثلذلتاو زا وناإلا كاتاكقرخأ قدلتلا هذه ل

 (هلضف لضف ىذ لك تؤيو) هلوق نم دارملا وه اذهف
 ةردقم اهنال كلذو ةفلتخم ةرخآلا ف تاداعسلا بتاره نأ ىلع هيبنت اذه نأ 4 ةيناثلا ةدئافلاإ)

 قهلا ةيدويع ىلع لابقالاو قهلا ريغنع ضارعالا ناك الف ؛ ايندلا ىف ةلصاحلا تاجردلا رادقمي

 تؤيو) لاق ببسلا اذهلف ؛ ةيهانتمريغ ةيورخآلا تاداعسلا بتارم كلذكف « ةيهانتمريغتاجرد

 (هلضف لضف ىذ لك
 ةرخآلا تاداعسىفلاقو (انسح اعاتم مكعتميإ) ايندلا عفانم ىف لاق ىلاعت هنأ (ةثلاثلا ةدئافلا )

 سيلو هنمالإ سيل ةرخآلاو ايندلا تاريخ عيمج نأ ىلع لدي كلذو (هلضف لضف ىذ لك تؤيو)

 بابس آلا الول : لوقي ىلاعت هللاهمحردلاولامامالا خيمشلاناكو . هدوجو هئاطعإو هنيوكستو هداجباب الإ

 نعابمعي ةيناقلا طئاسولا هذه موقع لاغتشاو ةفيعض موقع سانلا راك اق [تانارع ضان الك

 اوملغ ةقيقحلا راونأ راح ىف اوضاخو ةيملالا فراعملا ف اولغوت' نيذلا اًمأف ”هنمؤكلا نأ ةدهاشم

 راضلاوه ىلاعتو هناحب هنأ اوءلعو هاوسامع مهرظن عطقناف « هداحياب دوجوم هتاذإ نكمم هاوسام نأ

 . عناملاو ىطعملاو ؛ عفانلاو

 (ريبك موي باذع مكيلع فاخأ ىتاف اولوت نإو) لاق لاو>اآلا هذه نيب امل ىلاعت هنإ مث

 ىف وهف ىمعأ هذه ىف ناك نمو « ىععأ ايندلا ف راص هللاريغ ةدابعب لغتشا نم نآل « كلذك ضاآلاو

 ىوق اهتابيطو اهتاذإَو ايندلا"بتلطل ع لبقأ نم نأ كلذ نيب ىذلاو « اليس لضأو ىعأ ةرخآلا

 راصو ماتلاليملاو ديدشلا ب حلا كلذ هعم وب تاماذاف . اهيف هتبغر تمظعو الإ هعبط لامو احل هبح

 نم اندنع مولعملا ردقلا اذهف « ءاقشلا لماكتيو ءالبلا رظعي ذئنيخ « هبوبحم ىلإ لوصولا نع أزجاع
 ' )م

 مث . ةيويندلا ةايحلا هذه ىف انهدام انع ةبئاغ ىهف لاوحألا كلت ليصافت امأو « مويلا كلذ باذع



 ةياالا «ىعسم لجأ ىلإ ان اغاتم م معتم ا 0 دل

 عفد ىلإ هب لسوتيو ناسنالا هب نإ 2 كر اك ذر اندم هلع مث « هليصحت ىلع ردقي

 . سفنلا ىعسب ةناعتسالا ىلع ةمدقم ىلاعت هللا لضفب ةناعتسالاو هوركملا

 ةعفانلا راثآلا نم اهيلع بترتيام اهدعب ركذ ةثالثلا بتارملا هذه ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 ايندلا ف اهوصح نوكي نأ امإ هنآل «نيعونف ةروصحم بلاطملا نأ مواعملانمو « ةبولطملا جئاتنلاو

 (ىمسم لجأ ىلإ انسح اعاتم كعتم) هلوق رم دارملا ىهف : ةيويندلا عفانملا امأ ؛ ةرخآلا ىف وأ

 ىفو «لابلا هفرم لالا مظتنم ايندلا ىف قبي اهب لغتشملاو هللا ةدابع ىلع لبقملا نأ ىلع لدي اذهو

 :تالاوع ةيآلا

 «رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا»لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ سيلأ (لوالا لاؤسلاإ)

 سانلان وكينأ الولو) ىلاعتلاقو «لثمالاذلثمأللا مث ءايلوألا مث ءاييناألاب ءاليلا صخو اضيأ لاقو

 بيَصن نأ ىلع ةلاد صوصنلا هذهف (ةضف نم 0 مهوب ار لا ردك 19 الكل دحر همأ

 تاعاطلاب لغتشملا بيصن نأ ةنآلا هذه ىضتقمو . ةيابلاو ةدشلا وذ ايندلا ف تاعاطلاب لغتشملا

 ؟ (بنيب عمبا فيكف ايندلا ىف ةحارلا

 لهألصأتسا اك لاصتتسالا باذعب مهيذعيالىلاعت هنأ دارملا : لوألا . هوجو نم : باوجلا

 رمأو) هلوقب ةراشالا هيلاو ؛ ناك فيك قزرلا ميلا لصوب ىلاعت هنأ : ىناثلا . اورفك نيذلا ىرقلا

 نإلاّقي نأ ىدنع ىوقأللا وهو : ثلاثلا (كقزرن نحن اقزر كلأ نال الع ربطصاو ةالصلاب كلهأ

 هناعمإ ناك نم لكف :؛ هؤانفو هلآ وزو هريغت عنتمي ءىث بح لغتشم هللا ةبحمبو هللا ةدامعب لغتشملا

 اذه ىف لاركلا ناكايكو « لك أو متأ قالا نع هعاطقنا ناكمثأ هيف هلغوتو رثك أ قيرطلا كلذ ىف

 اماف « هبوبحم لاوز نم نمأو « هبولطمريغت نم نمأ هنأل «متأرورسلاو جامتبالا ناكءرثك أ بابلا

 هشع ناكف «هلاوزو بودلا تاوف نم فوخلا م قاازبأ ناك ل هلا ريغ كح الختشم ناك ند

 (ةبيط ةايح هنييحنلف) هتمدخي نيلغتشملا ةفص ىف ىلاعت هللا لاق كلذلو « اب رطضم هباقو اصغنم

 كلذ ىف عقي هنأو «نيلجأ دبعلل نأ لع (ىمسم لجأ ىلإ) هلوق لدي له «ىناثلا لاؤسلا)

 ؟ ريخاتلا و ميدقتلا

 تقولاىف هلجأ ناكل ةدابعلاب لغتشاول دبعلا اذهنأب كح ىلاعت هنأ ةيآلا ىنعمو . ال : باوجلاو

 ال مأ ةدابعلاب لغتشاول هنأب ملاع ىلاعت هنكل ءرخآ تقو ىف هلجأ ناكل اهنغ ضرعأ ولو : ىنالفلا

 طن انكار تل ناسنإ لكل نأ كبف !.'نيعملا تقاولا كلذ ىف: الإ نشل هلجت] ناف

 ؟ عاتملاب ايندلا عفانم ىمس مل (ثلاثلا لاوسلا)



 ااا ةيآلا 4 ءهسيلإ اوبوت من ” مبدا اورفغتسا نأود ىلاعتهلوق

 . ةفرعملا ليصحتي رمالا نمضتي ةدايعلاب مالا نآل كلذ ندح امنإو (مكلبق نم 0 مكقلخ

 . ةفرعملا ليصحت ىلع لديام ركذ مرج الف

 : ثحابم هيفو « ريشبو ريذن هنم ل ىتإ ل لاق مث

 ريذت مكل ىننا : ىنعملاو « ريبخلا ريكحلا ىلإ دئاع (هنم) هلوق ىف ريمضلا نأ (لواآلا ثحبلاإل

 . هنهج نم ريشلو

 ىلعو ؛ هللا ريغ ةدابع نع 0 ىلع لمتشم (هللا الإ اودبعت الأ) هلوق نأ (ىاثلا ثحبلاإل

 نمل ديدشلا باذعلا قاحلاب لوآلا 7 ريذن مالسلاو ةالصلا هيلعوهف « ىلاعت هللا ةدابع ىف بيغرتلا

 . اهب ىنأ نمل ميظعلا باوثلا قاحلاب ىتناثلا ىلع ريشبو . اهب تأي مل
 « ىغبني الام لعف ىلع راذنالا وهو « نيرمآلا نيذحلالإ ثعب ام سو هيلع هللا لص هنأ ملعاو

 . ىغبني ام لعف ىلع ةراشبلاو

 (مكبر اورفغتسا نأو) هلوق ةيآلا هذه ىف ةروكذملا رومألا نم «ة يناثلا ةبترملا))

 نيدبترملا نيتاه نيب قرفلا نايب ىف اوفلتخاو (هيلإ اوبوت مث) هلوق 4 ةثلاثلا ةبترملاوإل

 : هوجو ىلع

 نيب مث ٠ ميونذل ةرفنملا كبر نم اوبلطا (اورفختسا نأو) هلوق ىنعم نأ (لوآلا هجولا)

 وهاهيلع ضرحلاو ةبوتلاىلإ ىعادلان أل (هيلا اوبوت مث) لاقف ؛ ةبوتلاوهو كلذ هب بلطي ىذلا ءىثلا
 دنع نم ةرفغملا بلط ىلإ ليبسال هنأ لع لدي اذهو . ةرفغملا بلط نع ةرابع وه ىذلا رافغتسالا

 ضرعملاو « قا قيرط نع ضرءم بنذملا نال « كلذك ةقيقحلا ىف مالاو « ةبوتلاراهظاب الإ هللا
 دوصقملاف ؛ تاذلاب دوصقملا ىلإ هجوتلا هنكميال ضارعالا كلذ نع عجري ملام دعابتلا ىف ىداهملا

 رافغتسالانأ تبثف . هداضي امعضارعالاب الإ نكميال كلذ نأ الإ بولطملا ىلإ هجوتلاوه تاذلاب
 لوصخلا ىف ارخآ ناكامو « :رافتتسالا تامتم نما انركل ةيواطماة وتلا نأ و تكاد تراك

 . ةبوتلا ىلع رافغتسالا ركذ مدق ببسلا اذهلف « بلطلا ىف الوأ ناك

 هيلإ اوبوت مث بونذلا فلاس نع اورفغتسا : دارملا نأ بيترتلا اذه ةدئافف («ىناثلا هجولا )

 ..بتفناتسالا ق

 . ةلطابلا لامعالا نم اوبوت مث ءىصاعملاو كرشلا نم اورفغتسا نأو (ثاثلا هجولا إل

 ةلازإ فناسنالا نمىعس ةبوتلاو . ىغيني الام ةلازال هّللازم بلط رافغتسالا ( عبارلا هجولار)
 ىذلاوه هناف هالوم نمالإ ءىشلا بلطي ال نأ بحي ءرلا نأ ىلع لديل رافغتسالا مدقف « يغبنبالام



 ةيآلا «هيلإ | وبوتآ وآ مث بد | ورفختسا نأو» ىلاعت هلوق ١

 هلت لذ ىن كت ْيو سم لأ لإ 00 ا

 ل هلل لإ 38 1 باَذَع مك فاَخَأ ىف اق أقاولوت نإو

 ها اننا رخل 21

 : ريدك ل

 باذع يلع فاغأ ىناف اولوت نإو هلضف لضف ىذ لك تؤيو ىمسم لجأ ىلإ ًانسح ًاعاتم مكعتم

 ير يدق ءىش لك ىلع وهو مكعج م هللاىلإ ريبك موي

 ركام ةنألا فانا ملعا

 هلالوعفم نوكي نأ : لوألا : ًاهوجو (هللاالإ اوديعتالأ) هلوقىف نأ ملعا (لوألا ة 2

 ىلع لدي ليوأتلا اذه لوقأو هللا الإ اودبعتالأ لجل . تاصف مث هتايآ تركحأ باتك :ريدقتلاو

 لل لإ هع فرص نم لكف ؛نحاولا فلا نهالإ تفي تكلا فاتيكلا اذه وم دنوضقمأل هنأ

 لوقلا ىنعم تايآلا ليصفتىف نآل ةرسفم (نأ) نوكست نأ : ىتاثلا .رسخو باخ دقف « بلاطملا

 نوكينأ بجيف (اودبعت الأ) هلوق لع فوطعم (اورفغتسا نأو) هلوق نآل « ىلوأ اذه ىلع لملاو

 مالا فطع عنمي اودبعتالك ىنعمب هنرك ناف « ىهنلا ىلع افوطعم ىمالا نوكيل اوديعتال ىأ : هانعم

 00 ميكح ندل نم تلصف مث هتارآ تنكحأ باتتك رلا : ريدقتلا نوكي نأ : ثلاثااو . هيلع

 . ملعأ هللاو ريشبو ريذن هنم مكلىتإ ؛ مهل لوقيو هللاالإ اودبعيال نأ

 سمأ ىلاعت هنأ : لوألا : هوجو نم فيلكتلا ىلع ةلمتشم ةيآلا هذه نأ لعا 4ةيناثلا ةلأسملا)

 ةدابع نع ىبنلا مالكلا اذه ىنعم ناك « تايثا ىنلا نم ءانثتسالا : انلق اذإو « هللاالإ اودبعيال نأب

 قوزع كد روف هللا وش امي نأ انبانال « قمل اوه كاد و لاك هللا :ةداسن مالا و ؛ للاعت,هتلا نيغ

 ةيانو عوشخلاو عوضخلا راهظا نعةرابع ةدابعلاو ؛ هدا<إو هللا نيوكتب لصح امناو ؛بويرم

 ؛ ةركتم يتلا زيغ ةدايعينأ تنثف ء نادحلا ميحرلا ريدملا قلاخلاب الإ قيليال اذهو لاذتلاو عضاوتلا

 .اركم هللا هدانع نع نضازعاالاو

 هدوبعم فرعيال نم نآل ؛ ةدابعلا لبق ىلاعت هللا ةفرعم ليصحتب ةطورشمهللا ةدابع نأ ملعاو عا

 ةاو ل وأاق. لات هلاوق هرظترو الأب ةفاردملا ل صحتت ارمأ هللا ةذاتسيؤمالا ناكف .هتداعب عفتني ال

 يذلا) هلوق وهو عناصلا دوجو يلع ةلادلا لئالدلا هعبتأ مث (مبر اودسبعا سانلا امبأاي) ةرقبلا



 دج سم

 ااه ةيآلا «ريشبو ريذن هنم مكل ىتنا هللا الا اودبعت الأ» ىلاعت هلوق

 ريث همو مك "222 ملا اذس 0

 بر اورفشتسانأو 222 ريشبو ريذت هلم مكل ىنإ هلل الإ اودبعت أ

 لت هجولا 1 ١ دحاو باب لك ىلع فوقولا لصحيو
 مك لاحلايىف نكل « تقولا ىف ىخارتلل سيل (تلصف 2 هلوقفف ( )م 8 «ةعبارلا ةلأسملا)

 لصاألا ميرك نالف : لوقت اكو « ليصفتلا نسحأ ةلصفم مث ؛ ماكحالا نسحأ ةمكح ىه : لوقت

 . لعفلا رك مع

 انأ اهتيكحأ ىأ (تاصف مث هتايآ تمكحأ) ”ىرق : فاشكلا بحاص لاق (ةسماخلا ةلأسملا)

 . لطابلاو قا نيب تقرف ىأ (تلصف مث) كاحضلاو ةمركع نعو ءاهتلصف مث

 : هجوأ ةثالث نم قولخم ثدحم نآرقلا نأ ىلع ةيآلا هذهب ىتابجلا جبتحا 4 ةسداسلا ةلأسملا)

 كلذ حصي ملالإو نآرقلا اذه ثدحي ىلاعت هللا نأ الولو « هلعاف هنقتأ ىذلاوه : حلا لاق : لوألا

 هللا هلعج مث كحم ريغ ًادوجوم ناك : لاقي نأ زو الو « لاعفألا ىف الإ نوكي ال ماكحالا نآل
 هضعب نآرقلا نأب دحأ لقي ملو : ًاثدحم نوكي نأ اح هلعج ىذلا ءضعب ىف ىضتقي اذه نآل , اكحي

 لديو : قارتفاولاصفتنا هيف لصح هنأ لبع لدي (تلصف مث) هلوق نأ : ىناثلا . ثدحم هضعب و ميدق

 لدي اضيأ كلذو « نوكم نيوكت و « لعاج لعجب لصح امإ قارتفالاو لاصفنالا كلذ نأ ىلع

 : لاقي نأ زوال ميدقلاو « هدنع نم دارملاو (ريبخ ميكح ندل نم) هلوق : ثلاثلا . بولطملا ىلع

 رخآلادنع نم لصح امهدحأ نأب لوقلا نكي ل نيميدق اناكول امهنال ءرخآ محدق دنع نم لصح هنإ

 : سكعلا م ىلوأ

 اهتأب.نوفرتعم ناو تكاوصالاو'نف وزلا هته ىلإ ةدتاع كولا ىذه نايا اكل كاكا

 . تاوصاللاو فورحلا هذه ىوس رخآ سمأ همدق ىعدن ىذلا امنإو « ةقواخم ةثدحم

 : لوألا : ًاهوجو لمتحي (ريبخ مكح ندلنم) هلوق فاشكللا بحاص لاق (ةعباسلا ةلأسملاإل

 ةفص (ريبخ مكح ندل ن») هلوقو « ربخلا اذهل ةفص (تمكحأ)و ربخ (باتك ) هلوق نأ انركذ انأ

 .ارلا ؟ رشقتلاو رتخ كنب اريخ توك نإ" ناذلا 2 مكح ندل نم باتك . رلا : ريدقتلاو ةيناث

 تلصفو تدكحأىأ (تلصفو . تنكحأ) هلوقل ةفصكلذ نوكي نأ : ثلاثلاو . ريبخ مكح ندل نم

 ةفيطل ةتكن اهرخآ نيبو ةيآلا هذه لوأ نيب لصح دقف ريدقتلا اذه ىلعو « ريبخ مكح ندل نم

 رومأألا تايفيكب ملاع ريبخ ندل نم تاصفو مبكح ندل نم هتايآ تمكحأ لوقي هناك
 هيلا اوبوت مث مكبر اورفغتسا نأو ريشبو ريذن هنم ككل ىتنإ هللا الإ اودبعت الأ ىلاعت هلوق -



 ةيآلا «هتانأ 0 باعو نات 06 0 اا

 انركذ م تا وصلا نأ كش: لولا | لوقلا ىف هب ضري ملام لوقلا 0 ىلع هم 0 ؛ هنايأ

 افيصر اظن تمظن (هتايآ تنكحأ) لوآلا :هوجو (هتايآ تمكحأ) هلوق ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 داسفلا 0 ةرا ع ماكحالا نأ 9 قاثلإ فصرملا محن انيلاك 1 الو صقن هيف عقبال 6

 م . ام عئارشلاو ككل تدخسل اك باتكب خسنت م ىأ (هتايأ 1 ) هلوقف : ءىدلإ نم

 هنأ الإ « ةخوسنم تايآآ هيف لصح هنآ ؛اكحم باتكلا لك نوكيال هجولا اذه ىلع نأ معاو

 محلا ىرحي للاغلا ىف تراثلا كحل ءارجإ هيلع فصولا اذه قالطإ حص كلذك بلاغلا ناك امل

 مكح نم ةزمهلاب القن نوكي نأ زوج (تنكحأ) فاشكلا بحاص لاق : ثلاثلا . لكلا ىف تاثلا
 تلعج : عبارلا (مكسحلا باتكللا تايآ) هلوةك . ةميكح تاعج ىأ « امكحراص اذا فاكلا مب

 هةر ةلدلار ل يحتل ات اتكلا اذنه ىاعب < :٠ ءاقدحأ : روما. قة هنايأ

 هيف ةدراولا تايآلا نأ : اهنناثو , ماكحالا ةياغ ىف ىهف خسنلا لقتال ىناعملا هذهو ؛ داعملاو

 اتلاثو : ماكحالا لصح 8 ضقانتلا نع هتانآ كل اذاؤ ماكحالا دضص ضفقانتلاو ) ةق ريغ

 رعشم ًاضيأ اذهو : ةضراعملا لبقتال ثيح ىلإ ةلازجلاو ةحاصفلا ىف تغلب تا.آلا هذه ظافلأ نأ

 ىلاعتهلالاةفرعمىهف ةيرظنلا امأ .ةلمعامإ و ةيرظنامإ ةينيدلا مولعلا نأ : اهعبارو . ماكحالاو ةوقلاب

 مولعلا هذه فئارش لعلمتشم باتكلاا اذهو رخآلامويلاو لسرلاو بتكلاو ةكئالملا ةفرعمو

 لح وأ . هقفلا ره ةرهاظلا لامعالا ترذهت نع ةزابغ نوكتت نأ امإ:ىهف ةيلمعلا امأو ء اهفئاظلو

 اذه ىواسي ملاعلا ىف اباتك دجن الو ٠ سفنلا ةضايرو ةيفصتلا ملع ىهو ةنطابلا لاوحألا بيذبت

 ىلعأو ةناحاورلا بلاطملا فرشأ ىلع لمتشم باتكلا اذهنأ تبثف «٠ بلاطملا هذه ىف باتكلا

 هانركذ كلا ريسفتىف مالكلا مامتو . مدهاو ضقنلا لباق ريغ كح اياك ناكف. ةيملالا تحابملا

 (تاكح تانآ هنم باتكلا كيلع لزنأ ىذلا وق) ىلاعت هلوق ريسفت ىف

 لئالدلا لصفتاك لصف باتكلا اذه نأ : اهدحأ : هوجو (تلصف) هلوقىف (ةثلاثلا ةلأسملا)

 اممأ :ىتاثلاو . صصقلاو ظعاوملاو ماكحالاو ةوبنلاو ديحوتلا لئالد ىفو « ةيناحورلا دئاوفلاب

 ةلمج تلزن امو ليزفتلا ىف تقرف اهنأ ىنعمب (تلصف) ثلاثلا . ةيآ ةبآو « ةروس ةروسال وصف تاعج

 تايآ مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوظاا مهلع انلسرأف) ىلاسعت هلوق هريظنو « ةدحاو

 تلح ّئأ ذايعلا هيلا جدل لصف : : 00 ةيقاعتم ةقرفتم تاي الا هذه ء ءىجج ىنعملاو (تالصفم

 رع ابها اه تو الاتمأ او امارحو الالح الوصف تلعج : سماخلا . ةصخلم ةنيبم

 نايك دبا اون]5 ليان. ليكست ىب> هريغب اطلخح بع هير دنرذا رايق ناصف اهنفر نيه لكلا اي ول رمأاو



 ١/1 ةنآلا «هتايآ ك1 كايف رلا» ىلاعت هل وق

 تاوه مار ودتتسم

 ةندمث |١؛والالو ١:تاآلا الإ  ةيكحم

 سنوي ةروس دعب تلزن ١١م اهتايآو

 س هرث 6 [تلارلا تار رت < 0

 نس هتايأ ت تكحأ باتكرلا

 دوه ةروصس

 ةيأ نورشعو ثالثو ةئام مالسلا هيلع

 ا 0
 م || .جاأم |

 ل

 (ريبخ كح ندل نم تلصف مث هتايآ تيكحأ باتك رلاإ

 : تا ةيآلا َْق

 هلوقو ؛ هربخ (باتك) هلوقو . أدتبموهو ةروسلل مسا (رلا) هلوقنأ ملعا (ىلو آلا ةلأسملا)

 هلوقو « أدتبم (رلا) لاقي نأ زوحيال : جاجزلا لاق . باتكللل ةفص (تلصف مث هنايآ تمكحأ)

 اذهو ؛هدحو ةفصلاهذم فوصوملا وه سيل (رلا) نآل , ربخ (تلصف مث هتايآ تمكحأ باتك )

 ىردأ الو:«هيف اروح هريخ نكي نأ ايدل وغلا "ن رك طرش نم سيل 1000128
 اذه رلا : ريدقتلا نوكي نأ وهو رخآ الوق راتخا جاجزلا نإ مث « لاؤسلا اذهجاجزلل عقو فيك

 عقب ريدقتلا اذه ىلع نأ : لوآلا : نيهجوا فيعض لوقا اذه نأ ىدنعو ؛ هتايآ تمكحأ باتك

 ةراشإق وكب «اذهو: كلوقف :«باتك اذه تلقا ذ1:كنأ ؟:ىناثلا و: ةف:ةاتافالل الطاباسزلك نار ةلرق

 تنكحأ باتك هنأب هنع اربخم (رلا) ذئنيح ريصيف (رلا) هلوق وه كلذو : تاروكذملا ٍبرقأ ىلإ

 <10 رفن ؟مو



 يالا ةدنلا مت تا رطازو كيلا حلوتام جارد لسنااو» “١
 0082 لا م ا ا تس ف سايخي ا اكل 2

 ع« ١ود َنيمك محلا ريح وهو هللا كح ىح ريصاو َكدلِإ سويا عا

 ىفو ؛ميظعلا باوثلا لا كلاصيإ ىف ىعسلانم ىلع بحبالف ( لك كيلعانأ 0 0 1 0 8

 - لاتفلا هيلي هر 1 < ذل هذه : سابع نبالاق ١ تلعف اب ديزأ ميلالا باذعلا نم مكصيلخت

 ىتح ربصاو كيلا ىحويام عبتاو 9 لاقف . ةفيطل ىرخأ ةماخب ةمتاخلا هذه متخ ىلاعت هنإ مث

 «نيمك احلا نيخ'وهاو هللا ى

 ربصيلف هوركم عابتالا كلذ ببسب هيلإ لصو ناف ؛ليذنتلاو ىحولا عابتاب هرمأىلاعتهنأىنملاو
 لاقف ًارعشربصلاف مهضعب دشنأو . نيمك احلا ريخوهو . هيف هللا مكح نأىلإ هيلع

 ىرمأ ىف هللا 0 تيس ردا كا ل

 نسل ) ةيجرم  لع كرص كا دا واكنملا معي ىتح 0

 اذهعماجلوقي . هقيفوت نسحو هللا ودب هاك هدأرمب ملعأ هللاو ةروسلا هذه ريسفت م

 ةئاتسو ىدحإ ةنس بجر مصألا هللا رمش نم تبسلا موي ةروسلا هذه ريسفت تمتخ : تاكلا

 ءاونأ هدسجو هحور ىلع هللا ضافأ دمع ملاسلا دلاولا ةافو ببسب نزلا ريثك ردصلا قيض تنكو

 كلذ صخب نأ نيملسملا نم هب عفتني و باتكلا اذه أري نم لك نم سملأ انأو ؛ةمحرلاو ةرفخملا

 هقلخر بخ ىلع هتالصو : نيملاعلا بر هلل دماو ؛ نارفغلاو ةمحرلاو ءاعدلاب نيكسملا اذهو . نيكسملا

 : نيعمجأ هحصو هلو دنع



 ١ا/و ةيآلا «مكبر نم قحلا مءاج دق سانلا اهيأاي لقد ىلاعت هلوق

 0 سه 1-22 هر د دل يي

 ىدتبي اماف ىدتها نق عبر م ل 1 دق نيالا ب

 »1٠١8«6 08 , يلع ان اولا لع لص امنا لص ْنَمَو هسفنلا

 رشلا نأو ؛ تاذلاب 5 ولطم ريخلا نأ ىلع ل كلذو « ماضل دال هنإ لاق لب هعقدي ا لس

 «ىضغ ىمحر تقبسو لاق هنأ ةزعلا برنع ةياور سو هيلع هللا لص ىنلا لاق اك ضرعءلاب بولطم

 ريخلا بناجنأ ىلع لدي كلذو (هدابع نم ءاشي نم هب بيصي) ريخلا ةفص ىف لاق ىلاعت هنأ : ىتاثلا

 باج ةوق لع لدي ًاضيأ اذهو (م>رلا روفغلا وهو) لاق هنأ : تلاثلا : نتلغأو ىرقأ هلا

 نيوكتلاو د اجالاو قلخلاب درفنم 1 نيب ىلاعتو هناحبس هنأ ةيآلا هذه ىف ١ مالكلا لصاحو ةمحرلا

 دارم رشلاو ؛ تاذلاب دارمريخلا نأىلع هبن مث : هايإ الا دوبعمالو هاوس دجومال هنأو ؛ عادبالاو

 . ديلا هذه قلةام اذهن'ةفمع رارثأ تالا اذه تحترف نحر

 اهنأ مانصألا ةفص ىف ىلوآلا ةيآلا ىف نيب امل ىلاعت هنإ : نورسفملا لاق 4( ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ىلعو « ريغلا نم لصاولا ررضاا عفد ىلع ًاضيأ ردقتال اهنأ ةيآلا هذه ىف نيب « عفنتالو رضت ال

 (وهالا هل فشاك الف رضب هللا 8 نإ) امهنع هللاىضر سابع نبا لاق . ريغلانم لصاولا ريخلا

 وه الا هل عفاد الف رقفو ضرع ىنعي
 ريخلا كب دري نإو هانعم بولقملا نم وه : ىدحاولا لاقف (ريخم كدري نإوإل هلوق امأو

 ظفللا ف مدقتلا لوقأو ءرخآلاب امهنمدحاو لك لادبإ زاجرخآلاب امهنم دحاو لكقلعت امل هنكلو

 تاريخلا رئاسو ناسنالا وه دوصقملا نأ ىلع لدي (ريخم كدر نإو) هلوقف ةيانعلا ةدايز ىلع لدبي

 .بيكرتلا اذه نمالا دافتستال ةقيقدلا هذهف . هلجالل ةفولخم

 لض نمو هسفنل ىدتهي اماف ىدتها نف مكبر نم قحلا كءاج دق سانلا اهيأ اي لقر) ىلاعت هلوق

 (« ليكو ب مكيلع انأ امو ايلع لضي امئاف

 ةروسلا هذه رخآ نيزو داعملاو ةوبنلاو ديحوتلا ف ةروكذملا لئالدلا ررق امل ىلاعت هنأ ملعاو
 ا 0 نيوكسلاو عادبالاو قاخلاب ًادبتسم ىلاعت هنوك ىلع ةلادلا تانايبلا هذهب

 عقيسف ؛ ءادتهالاب لزالاىف هل كح نم هنأ ::لواللا : نابجو اهريدفت قو هلا مق ةلاايعلا

 لاق ةلزتعملاب قئاللامالكلاوهو : ىناثلا . هعفدىف ةليحالو .كلذكف « لالضلاب هل كح نمو ؛ كلذ هل

 ندهو هسفنل ىدتييامناف ىدتهانف) ةرذعملاعطقو ةلعلاحازأو ةعيرشلا لكك أ هنأنتب ىكلاغت هنإ : ىضاقلا



 ةيالا«وهالا هل -- هللأ كتلشم ناو» ىلا 0 4/١

 دا ماس سس 6 مو

 دار الف - لرب نإو وم الإ أ قفشات رسب هلا كمين
 -2- 5 أ

 ن1 ىلا رس سما ع

 «١١٠ا/» ميحرلا روفغلا وهو داع نم 2 هاش نس 7 1 1

 211 0 -2 ه1 س4

 هقدر اخ قط راوعللا تاون وداب اقلا# كإأ عقوتطت اان | 10 ةقرابطتلا 5 ولا

 . ايلظ نوكيف

 ؟صاللخالا كلذىف حدقي له برشلا نم ىرلاو لكلا نم عبشلا بلطف : ليق ناف

 هللا هقلخ ءىثب عافتنالا بلطو ؛ هنيوكستو هللا داحياب اهلكهتافصو زبلا دوجو نآل .ال :انلق

 رصب عقبال نأ صالخالا اذه طرش نأالا . هللا ىلإ ةيلكلاب عوجرلل ايفانم نوكي ال هب عافتنالل

 داحاب ةدوجومو : اهتاوذب ةموذعم اهنأ هلقع نيعب دهاشيو الإ تادوجوملا هذه نم ءىث ىلع هلقع

 2 اس ا اع ولا را عار انتئلهل لا ءاعباب ةفاناو اسف كلاهوأ قالا

 . لكلا ىلع ايلاع هناسحإ ضيفو هدوجو رون

 هببيصي هلضفل دارالفريخ كدرينإو وهالإ هل فشاك الفرض هللا كسسسمي نإو ل ىلاعت هلوق

 «مبحرلا روفغاا وهو هدابع نم ءاشي ند

 : نام هو

 ةدنتسم تانكمملا عيمج نأ ةروسلا هذهرخآ ىف ررق ىلاعتو هناحبس هنأ لعا «ىلو ألا ةلأملا)

 هنم ضُئاف دوجولاو دوجلاو ةمحرلاو ؛ هيف ةهلاو لوقعلاو ؛ هيلا ةجاتحم تانئاكلا عيمجو هبلا

 اهدا ناضل نارك نان ماو“ اعقاب كوك نأ"امإزو ”[نانخنروكت نأ" اًمإ ءىعلا نأ ملعاو

 كسسميناو) هيفلاق مرجال ايدوجو ًارمأرضلا ناكاملو « ريخلا مسا ىف ناكرتشم ناممقلا ناذهو

 ساسمالا ظفل ركحذي مل مرجال , ايمدع نوكي دقو ايدوجو نوكي دق ريخلا ناكاملو (رضب هللا

 هئاضقب و ىلاعت هللا ةردقب ناعقاو ريخلاو رضلا نأ ىلع ةلاد ةيآلاو (ريخي كدرب نإو) لاق لب هيف

 كالو مدلكلارب كر راو ان وز ارازاويرلألاو نايطاللالاةعاطالو تامل الاونفكتلا هيف ليدي
 نزار كرش لإ هلأ كفاك ولذا 1: الا رق ناز اهنأ لاعتاو هناكلس نينف" + تاجا وبلا و تاخاتزلاو

 ريذا بناج حجر ىلاعت هنأ ىهو « ىرخأ ةقيقد ةيآلا ىف مث ةتبلا هلضفل دار الف ًاريخ دحال ىضق

 د كفاك هنأ نإ ركل: نءاغط] كتل لاحتااهنأ 1: لاوإألا .:, هجوأ .ةثالثا نم ارشلا كنج لع

 مل ريخلا ركذ الو « تابثإ ىنلا نم ءانثتسالا نال راضملا ليزي ىلاعت هنأ ىلع لدي كلذو ؛ وه الإ



: 

 هادم ا ال ل ا

 +٠ نيا "يزال يب وت ع ورح

 ١ /ع ةيالاع 0 كعفت اماكن ك1 عدتالو ىلاعت هلوق

 1 وا ةفزوللاو نامالا ىلإ اهنم لقتتا حراوجلا ار نم:هو ةداعلا 5515 أ لعاو

 ةفرعملاو ناميالا رون بالا ىف لصحال هناف , ةحلاصلا لامعألاب اني زم رهاظلارصي ملام هنأ ىلع لدي

 لئاسم هيفو (افينح نيدال كهجو مقأ نأو) هلوق 4 عبارلا ديقلاوإل

 : نارجو هيلع فوطعملافو فطع فرح (كبجو مقأنأو) هلوق ىفواولا (ىلوآلا ةلأسملاإل

 هيلع فطع مث نينمؤملانم رك ىل ليقو هلوق ماقم ما (نوك أ نأ ترمأو) هلوق نأ : لوألا

 ,هجولا ةماقاب (ترءأو) هلوق ماقم مئاق (كهجو مقأ نأو) هلوق نأ : ىتاثلا (كهجو مقأ نأو)

 .افينج نيدلل هجولا ةماقايو:نينمتللا نمر نوكأ نأ تغار دكا رق

 نأديري نم نآأل . نيدلا باطملإ ةيلكلاب لقعلا هيجوت نع ةيانك هجولا ةماقإ 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 ليلقلاب ال هنع هفرصي ال ثيحب هتاباقم ىف ههجو ميقي هناف « ءاصقتسالاب اظن سل ل

 ؛ ةلباقملا كلت تلطب اذإو « ةلباقملا كلت تلطي دقف ليلقلاب ولو « هنع هفرص ول هنآل . ريثكلاب الو

 ةلكلاب لقعلا فرص نع ةيانك ن.دلل هجولا ةماقإ لعج نسح ببسلا اذهلف « راصيألا لتخا دف

 لصاحو « ًايلك اضارعإ هاوس امع اضرعم ًايلك اليم هيلا الئام ىأ (ًافينح) هلوقو « نيدلا بلط ىلإ

 نم نوك أ نأ ترمأو) الوأ هلوقف « هريغ ىلإ تافتلالا كرتو « ماتلا صالخالا وه مالكلا اذه
 قاردتسالا ةراشإ (اهينح دل كير تأ نأو) هلوقو ء:ناممالالصأليصض#ىلإ ةراشإ (نينمؤملا

 هاوس امع ةيلكلاب ضارعالاو ناميالا رون ىف

 (نيف١رشملا نه وكت كلور هلق 4« سماخلا ديقلاو ل

 ىلاعت هلوقب ًاروكذم راص كلذ نآل « ناثوألا ةدابع نع ايمن اذه نوكي نأ نكميال هنأ لعاو

 ةدئاز ةدئاف ىلع مالكلا اذه لمح بجوف (هللا نود نم نودبعت نيذلا دبعأ الف) ةيآلا هذه ىف

 هيمست ىذلا وه اذهو ؛ اكرش كلذ ناك هريغ ىلإ كلذ دعب تفتلاولف « هالوم فرع نم نأ وهو

 خلا: كرشلاب !بولقلا :باحأ

 لاو (كرضي الو كعفني لاع هللأ كود ند عد لور ىلاعت هلوق يك سداسلا ديقلاو)

 دو>+و الف قحلا ىو اف كلذك ناك اذا قدا داجأب دوجومو هتاذ ىلإ رظنلاب مو دعم هنأذإ

 هبجوالا كلاه ءىثلكف» قحلاالا راضالو قدا الا مف عفان نال ريدقتلا اذهىلعو ؛ قحلا داحباب الأ هل

 . هللا ىلا الا نيرادلا ىف عوجرالو هللاالا حالف ؛ كلذك ناك اذاو

 ةرضملاو ةعفنملابلطي تلغتشاول ىنعي «نيملاظلا نم اذا كناف تلعف نافإإ ةيآلارخآ ىف لاق مث

 ىوس ام ناكاذاف« هعضوم ريغ ىف ءىثلا عضو نع ةرابع لظاا نآل , نيماظلا نم تنأف هللا ريغ نم



 ةيالاعكافوتي ىذلا هتلادبعأ نكلو» ىلاعت هلوق نفي

 هللا ةدابع جرختو هرمأ ىف تاهيشلاو كوكحشلا لوزت ىكل « نيكرشملا نع ةنيابملا راهظابو

 هذهرهاظ نأ ملعاو (ىنيد نم كش ىف متنك نإ سانلا اسأاي لق) لاقفرابظالا ىلإ رسلا ةقبرط نم

 ربخلا ىفو , ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيد نوفرعي اوناك ام رافكتلا ءالؤه نأ ىلع لدي ةبآلا

 ًافين> مهاربأ نيد ىلع هنأ م نيبي نأ ىلاعت هللا سمأف ”ىباص وهو أبص دق هيف نولوقي اوناك ممإ
 تاومسلارطف ىذلل ىهجو تهجو)هلوقلو (ًافينح هلل ًاتناق ةمأ ناك مهاربا نإ ) ىلاعت هلوقل 0

 مل هنيبأ انأفىيد نوفرعتال متتك نإ مكنأ : ىنعملاو (نودبعتام دبعأ ال) هلوةلو (افينح ضرآلاو

 0 هيف 0 7 ليصفتلا ليدس ىلع

 ىلا اذه ميدقت بجو ا (هللا كاوداّنِم كوديعت نيذلا ديعأ الف) هلوق (لرالا ديةلافإ)

 ةحيحصلا شوةنلات اا ىلع ةمدقم نوكتت نأو دبال حوللا نع ةدسافلا شوقنا ةلازإنأ انركذ امل

 ةياَع هل تاصح نءالإ قيلتال ىهو مهظعتلا ةراغ ةدامعلان ال نلا اذه بجو اعالو 4 حولا كاذ ْق

 لل ثنا زل تكا و ا[ هلا كف رش) ناس الاو راجح اينافناث واللا امأ و“ مارك الاو لالجلا

 : نعل ةدامعب لغتشإ نأ

 كرك افلا نيب امل هنأ[ 5 وصفملاو (مكافوتي ىذلا هللا دبعأ نكناو) هلوق (ىناثلا ديقلاإ)

 .٠ هّللأ ةدادعل لات رل بي هان )2 هللأ ريغ ةداع

 (كافوتي ىذلا) هلوق ىهو ةفصلا هذه ماقملا اذه ىف قحلا دوبعملا ركذ ىف ةكحلا ام : ليق ناف

 مكافوتي مك الوأ مكقلخ ىذلا هللا ديعأ ىأ داتا نورك نأ لمتحب لاو : هوجو هيف : انلق

 ركذب ىتك أ انبهف ًاراوطأو ًارارم نآرقلا ىف اهانررقدق ةثالثلا بتارملا هذهو ءاثلا ديدي م“ ايناث

 ركنا مصولا اذه كفل هيام ءاشإلا دم أك وملا نأ.:«ىاثلا ”قاوبلا لع اهينم هنوكل اممىوتلا

 ىلاعتلاق باذدعلا لوزن اولجعتسا املمهنأ : ثلاثلا . عدرلاو رجزااىف ىوقأ نوكيل : ماقملا اذهىف

 ىجنن مث نيرظتنملا نم مكعم ىنإ اورظتناف لق مهلبق نم اولخ نيذلا مايأ لثم الإ نورظتني لهف)
 ىوقيو نينماوملا قبنو رامكللا كتلوأ كلمت ىلاعت'هنأ لع لدت ةيآلا هذهف“ (اونمآ نيذلاو انلسز

 ىنذلا هّللأ دبعأ نكلوز انهه لاق مرجال مالكلا نم 0ك دهعلا رف 0ك الف 4 ملود

 1 را ىذا كلذ دعا  لاوك ه5 4 5/1/ كلت اق هقييو هررو ام" ىلإ ةراشإ وهو (مكافوتي

 . ىتاقباب و ميك الهاب

 (نينمؤملا نم نوكأ نأ ترمأو) هلوق ةبآلا هذه يف ةروكذملا رومألا نم «ثلاثلا ديقلاو إل

 هنيد رابظاب هلوسر رمأ « تاياهنلا غلبأ و تاياغلا ىصقأ ىلع لئالدلا ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو



 ١/١  ٍةبآلا «ىيدنم كشف متتك نأ ن سانا اهيأاي لقد ىلاعت هلوق

 - 22622 َ موا هه أ

 ا نم َنودبعَت يذلا دبعأ الف ىنيد نم مَع 2 ذ متكنإ سانا 1

03 0 

 0 نراك نا ترمأو 5 ىذأ ل دعأ نكلو هلل 5
 ر- ه- -

 ه-

 نم 0 3 2 نيدلا 1 مَ ا »1٠6« َنينمْؤْمل

 م ب ه_- اما

 ماس © رس سس ه-_- 2 تتاببب ست نس 1 تتح م2 سا

 تلعف نأ ٌكرْضِي الو كعلم هللا نود نم عدت اَلَو ٠ .0» َنيكرشملا

 >١« نيملاظلا نم اذإ كنا

 ًاعيرس مهكلمت نأ ىضم اهيف انتداع تناك مالكلا ريدقتو , فطع فرح مث (ةيناثلا ةلأسملا

 ركذ باذعلا راظتنا ىف رافكلا قفاوينأ ىلوألا ةيآلا ىف لوسرلا ىمأ امل (ةثلاثلا ةلأسملا)

 . ةاجنلا لهأ مهف هعابتأو لوسرلا امأو . رافكلا ىلعالإ لزنيال باذعلا : لاقف . ليصفتلا

 : ناتلأسم هيفو (نينمؤملا ىجتنانيلع ًاقح كلذك ١ لاق مث

 نيكرشملا كلمنو نينم م أرصنن ءاجنالا كلذ لثم ىأ : فاشكلا بحاصللاق (ىلو ألا ةل اس ١

 اح انيلع كلذ قح ىنعي « ضارتعا انيلع اقحو

 لوسرلا صيلخت نآل ؛ بوجولا هب دارملا (انيلع اقح) هلوق ىضاقلا لاق 4ةيناثلا ةلأسم ا

 ةقاشلا لاعفالا مهمزلي نأ ىلاعت هللا نمنسح امل هالولو بجاو باوثلا ىلإ باذعلا نم نينمؤملاو

 .. مدقتملا بينلل نيدلا ءاضق ىرجم ىرج :يلسلا اذ هوجو كيئالذإر

 امل ؛ قاقحتسالا ببسب قح هنإ لوقنالو ٠ مكحلاو دعولا ببسي قد هنإ لوقت انأ : باوجلاو

 . ائيش هقلاخ ىلع قحتيال دبعلا نأ تبث

 هللا نود نم نودبعت نيذلا:دبعأ الف قيد نم كشاف متلك نإ سانلا اهيأاي لقإ» ىلاعت هلرق

 افينح نيدلل كهجو مقأ نأو نينمؤملا نم نوكأ فنرأ ترمأو مكافوتي ىذلا هللا نيعأل قكشلرو

 اذإ كناف تلعف ناف كرضي الو كعفنيالام هللا نود نه عدتالو نيكرشملا نم 0

 «نيملاظلا 0



 ةيآلا « مولبق ة نم اولخ نيذلا مايأ لد ها نورظتلا ىلا لهث» م هلوق ١/٠

 - تيا سا. نتا حا فل

 مكس ىلإ اورطتات لك ملبق ماو يدل ماي لثمال 7 ريل .٠
 لمع © لس لس ا ساررت يرن 1

 انيلع اقح َكلَدك اونمآ َنيِدْلاَو ع 6 5 ٠١< نيرظتتسملا

 2ك
 0. نيئمؤملا ٍ

 اهماسقالل هنتي لئادلا 9 ىتح . ةيلكلا ةدعاقلا ىلع هبن ىلاعت هن و 0 / 1 5 (ضرأألاو

 سمأ امل ىلاعت هنأ مث « ةيرشبلاو ةيلقعلا ةوقلا ردقب اهنم دحاو لك ةمكح ليصفت ىف عرشي ذئايحو

 مكح نم ق> ىف عفني ال تايآلا هذه ىف ربدتلاو ركفتلا اذه نأ كلذ دعب نيب لمأتلاو ركفتلا اذهب

 (نونمؤي ال موق نع رذنلاو تايآالا ىنغت امو) لاقف :لالضلاو ءاقشلاب لزاألا ىف هيلع ىلاعت هللا

 : لئاسم هيفو

 نركت نكد نييحر لمنح عضوم ا اذه ىف (ام) نويوحنلا لاق «ىوألا ةلأسملا)

 كلوقك « نمؤيال هنأب هيلع هللا كح نم ق> ىف ةدئافلا ديفتال رذنلاو تايآلا هذه نأ ىنعمب ايفل

 ٠02 دل ثا ىأ : كل وفك اماهفسا نوكن نأ : ىاثلاو . 'قفت ل اذإ لاملا َكنَع دي اه

 . راكنالا ىنعمب ماهفتسا وهو

 . تاراذنالا وأ نورذنملا لسرلا رذنااو لئالدلا ىه تايآآلا ( ةيناثلا ةلأسملا)

 . تحن نم ءايلاب (ىنغي امو) ”ىرق 4(ةثلاثلا ةلأسملا)

 سم مكعم ىنإ اورظتناف لق مهلبق نم اولخ نيذلا مايأ لثم الا نورظتني لهف> ىلاعت هلوق

 (نينمؤملا ىجن انيلع اح كلذك اونمآنيذلاو انلسر ىجنت مث نيرظتنملا

 نيمدقتملا ءابنالا نأ دارملاو : ةضاملا ممألا مال رم اهلنا الإ نر طش له ىعملا نأ معاو

 اوناك مهو « باذعلا عاونأ ىلع ةلمتشم مايأ ءىجعب مهئامز رافكح نودعوتي اوناك مالسلا مهلع

 هيلع لوسرلا نامز ىف اوناكن يذلا رافكلا كلذك و ؛ ةيرخسلا ليبس ىلع امنولجعتسيو اهم نوبذكب

 نم مكعم ىنإ اورظتتاف) مهل لوقي نأب هرمأ ىلاعت هنإ مث . نولعفي اوناك اذكه مالسلاو ةالصلا

 : لئاسم هيفو (اونمآ نيذلاو انلسر ىجنن مث) لاق ىلاعت هنإ مث (نيرظتنملا

 امهو ةددشم : نوقابلا أرقو « ةفيفخ (ىجنن) ريصن ةياور ىف ىناسكلا أرق (ىلوأألاةلأسملا)

 -نينمؤملا ىجتن)' هلوق ىف كلذك و. ناتغل



 نووي فوم ص عع

 اذ ةيآلا « ضراللاو تاومسااىف اذام اورظنالق ٠ ىلاعت هلوق

 ش هم ا مايا د هرظ اس ه2 6 م سس 1 2 2 و

 نع ندنلاو تابآلا نغتامو :نطرالاو تاومسلا ىف اذام !ىراغنا لق

 1 4 - 1 2 2 7 هج

 ٠١٠١« نونمؤرال موف

 هدصقام الإ لصح امل هب ناكولف ء هدض ليصحت ىلإ دصق امنإ و ؛ هدض ديرب امتإ و . هنيوكت ىلإ

 سجرلا لمح امأو .: باتكتلا اذه نم. فلس اف اهتع انبجأو ةجحلا هذه لع تاآلاودلا اند ررآر

 ىلع ظفالا اذه لم , هركتسملا رذقتسملا دسافلا نع ةرابع سجرلا نآل , لطايوهف « باذعلا ىلع

 سجرلا ظفل لمح امأو : ًاباوص ًاقدص ًامح هنوك عم هللا باذع ىلع هلمح نم ىلوأ مهرفكو مهلهج

 لاقي نأ زوجي فيكف « هتفص كلذب ىلاعت هللا كحنأل ؛ دعبلا ةياغ ىف وهف ؛ مهتساجرب هللا كح ىلع

 . ةرهاظ اهان ركذ ىلا ةجتللا نأ ترتف , تجر هللا ةقدض نإ

 (نونمؤيالموقنعرذنلاو تايآلاىنغتامو ضرآلاو تاومسلاىف اذاماورظنا لق ل ىللاعت هلوق

 : لئاسم ةبآلا ىف

 هيف لصالاو نينك اسلا ءاقتلال ماللارسكب (اورظنا لق) ةزمحو مصاع أرق «(ىلوألا ةلأسملا)

 . ماللا ىلإ ةزمحلا ةكرح اوان اهمضي نوقابلاو ء رسكلا

 قيلختبالإ لصحيال ناميالا نأ ةفلاسلا تايآآلا ىف نيب امل ىلاعت هنا لعا «ةيناثلا ةلأسملاإ)

 . ضحلا ربجلا وه قحلا نأ مهوتيال ىتح لئالدلا ىف لالدتسالاو رظنلاب سمأ « هتثيشمو ىلاعت هللا
 (ضرالاو تاومسلا ىف اذام اورظنا لق) لاقف

 لئالدلا ىف ردتلاب الإ ىلاعت هللا ةفرعمىلإ ليبسال هنا : لوآلا : نيبولطم ىلع لدي اذه نا ملعاو

 لئالدلا نأوهو : ىتاثلاو «قلاخلا ىف اوركفتتالو قالا ف اوركفت» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اك

 كالفالا تاكرح ىهف « ةيواهسلا لئالدلا امأ «ضرألا ملاع نموأ تاومسلا ملاع نم نوكست نأ امإ

 نم اهنم دحاو لكهب صتتخم امو «بكاوكلاو رمقلاو سمشلا نم اهف امو ابعاضوأو اًهرداقمو

 لاوحأ ىفو « ةيولعلا رصانعلا لاو>أ ىف رظنلا ىهف . ةيضرألا لئالدلا امأو  دئاوفلاو عفانمل

 عاون ىلإ سائجألا هذه نم دحاو لك مسقني مث . ةصاخ ناسنالا لاو>أو تابنلالاو> أو نداعملا

 عطقنال ةضوعب حانج قيلخت ىف هناحبس هللا ةمكح ةيفيك ىف ركفتي ذخأ ناسنالا نأولو .اهل ةياهنال

 رثك أ هناحبس هللا نأ كشالو . دئاوفلاو مكحلا كلت بتارم نم ةبتسملقأ ىلإ لصي نأ لبق هلقع

 تاومسلا ىف اذام اورظنا لق) هلوق ركحذ ببسلا اذهلف « ديجلا نآرقلا ىف لئالدلا هذه ركذ نم

 ١0< - رفا ؟م»



 ةيآلا «نواةعيال نيذلا ىلع سجرلا لعجيو» ىلاعت هلوق لو

 ًانسح ركشلا ناك مرجالف ؛ نارفكلا هءوسيو ركحشلا هرسيف ركشلاب عفتني روكشملا دهاشلا ىف

 ركشلا اذهب عفتتيالف « نارفكلا هءوسيالو ركشلا هرسيال هناف هناحبس هللا امأ : ًاحيبق نارفكلاو

 روكشملا نأعم ةمدخلا لذبيو ركشلا كاذب لاحلاف بعتي ركاشلان أل لطاب اضيأ : ىناثلاو . الصأ

 لاحم ىلاعت هللا ىلع قاقحتسالا نآل ؛ ٍتاوثلا ةلع ركشلا كلذ نا لاقي نأ نكمب الو ةتبلا هب عفتنيال

 ءاطعإ نم هعانتما بجوال طعي ملول ثيح ريغلا كلذ ناكاذإ لقعي اسمإ ريغلا ىلع قاقحتسالا ناف

 لقعي مل ةدايزلاو ناصقنلا نع ًاهزنم هناحبس قحلا ناكاملو « هقح ىف ناصقن لوصح قحلا كلذ

 كلذك' ناكامو ضخما لقعلا بسح اعف: ديفي ال «نكشلابو نامالاب لاغتشالا نأ تبثف ؛ هقحىف كلذ

 سفنل ناك امو ) ىلاعت هلوق ةعص عطاقلا ناهربلا اذهب تبثف ٠ هل ابجوم لمعلا نوكحي نأ عنتما

 ةعلكش نأ هللا ملعب الإ هنع ردصيال ناميالا نأ دارا“: ئذاقلالاق' ملا نذاب الإ نمت نأ

 . هيلع هرادقاب ل

 ليلدلا نأ انيب دقو |مسال ء زوال كلذو رهاظلل كرت متركذام ىلع نذالا لمح نأ : انباوجو

 . انلوق ىوقي ىلقعلا عطاقلا

 قع ةبانك كيلا [ناوقابلا أ زقو نودلان (لحتو) مداع نرءءركبوبأ أرق (ةشلاثلا ةلأسملا)

 . ىلاعت هللا

 ىلاعت هللا وه ناتمبالاو رفكتلا قلاغ نأب موق ةحح ىلع انباصأ يتحا (ةعبارلا ةلأسملا)

 حيبقلا لمعلا هب داري دق سجرلا نأ هريرقتو (نواقعيال نيذلا ىلع سجرلا لعجيو) ىلاعت هلوقب

 سجرلا نم دارملاو (اريبطت ؟رهطيو تيبلا لهأ سجرلا متع بهذيل هللا ديرب امتإ) ىلاعت لاق

 ةيصعملاو رفكلا سجر نم دبعلا لقن ريهطتلاب و ؛ ةيصعم وأ ًارفك ناكءاوس «حيبقلا لمعلا انهه

 ةئيشعالإ لصحال نامالا نأ ةيآلا هذه لبق امف ىلاعتهتلاركذ ايلف ؛ ةعاطلاو ناميالا ةراهط ىلإ

 ناك هنا نق الولإ: هتلركتو ' هتلختالا 06 نك لا نأ دير 15 , هفلخو لاك كلا

 . ىلاعت هللا نم نامبالاو رفكلا نأ ىلع ةيآلا هذه ةلالد تبثف « رفكلا الإ سيل نامالا

 نأ : اههدحأ : نوعا | نيهحو لمح ؛ سجرلا“: اقف .هنعا ئوخخنلا ىسزافلا لعاوبأ ::باجأ

 اك مهب باذعلا قحلي ىأ (نولقعيال نيذلا لع سجرلا لعجيو) هلوقف « باذعلا هنم دارملا نوكي

 سجر مهنأب مهلع مك<رىلاعت هنأ : ىتاثلاو (تاكرششملاو نيكرشملاو تاقفانملاو نيقفانملابذعيو) لاق

 . مط لصحت مل نييلسملل ةتباثلا ةرابطلا نأ ىنعملاو (سجين نؤكرشملا امنإ) لاق اك

 دضقبال و هديريالهنأل ديعللالعف نوكي نأ ن كمال لهجلا نأ للقعلا ليلدلابانيب دق انأ : باوجلاو

 مسأ



 د

 - 15 هداونلا وول ىاتاؤاب يوجب سووبم سيو وم هون سس دي بوسمو ا سل

 اى ةيآلا «هللانذ ءابالإ نمؤت نأ سفنلناكامو» لاسر

 8 أو رفكلاهن مهارأ هنإ لاقي نأ ةكلل ةماتسم ةردق هيف قلخ لاك نإ كاش نأ

 ىلع فقوتي مل نإ رخآلا ىلع نيفرطلا دحأ ناحجرف « موقلا بهذم وه ام نيدضلل ةحلاص ةردقلا

 نوكنأ | امإمجرملا كلذف حجم ىلع فقوت نإو ؛لطاب اذهو حجرملال ناحجزلا ل مف حجرملا

 كش انف ننال ؛ لاعوهو لسلستلامزاو هيفمسقتلاداع دبعلا نمناكنافدلا نم وأ دبعلا نم

 ىلاعت هللاوه ةيعادلاو ةردقلا قااخناكاذاف رفكلا كلذل ًابجوم ةيعادلا كلتعم ةردقلاكلتعومجن وكي

 ىلص ىنلا نآل  ءاجلالا ةئيشم ىلع هلمحز وجال (كبر ءاشولو) هلوق نأ : ىناثلا . مازلالا داع ذدنيَخ

 ةردقال هنأ ىلاعت نيبف ؛ ةرخآلا ىف مهديفيال ناميإ مل لصحي نأ باطي ناكام ملسو هيلع هلل

 (ًاعيمج مهلك ضرآلا ىف نم نمآل (كبر ءاشولو) لاق مث «نامبالا اذ ليصحت ىلع لوسرلل

 نوكي ىت> مفانلا ناميالا اذه وه ةيآلا هذه ىف رؤكذملا ناميالا نم دارملا نوكي نأ بجوف
 دارملا : ثلاثلا . عضوملا اذهب قيلرال هناف ءاجلالاو رهقلا ةئيشمىلع ظفالا لمج أمأق', ًاملظتنم مالكلا

 نامبالاب ىنأي مث ءاهتيقر دنع هفوخ مظعي ةلئاه تايآ هل رهظينأ وه نوكي نأ امإ « ءاجلالا اذهب

 ةيآلا هذهىلقامف نيب ىلاعت هنال « لطاب لوآلاو . مف ناميالا قاخ دارملا نوكي نأ امإر امنع

 مبّتءاج ولو نونمؤيال كبر ةملك مهيلع تقح نيذلا نإ) هلوق وهو ديفيال تايآآلا هذه لازنإ نأ

 انريشحو ىتوملا مهتملكو ةكئالملا مييلإ انلزن انثأ ولو) ًاضيأ لاقو ( ملألا باذعلا اوري ىتح ةيآ لك

 ءاجلالا اذه نكي مل ىناثلا وه دارملا ناكنإو (هللا ءاشي نأ الإ اونمؤيل اوناكام البق ءىش لكم هلع

 لدف : مف ناس الاقلخام هنكسل لاقي مث , مييف ناميالا قاخ نع ةرابع كلذ ناك لب ؛ نامال اىلإ

 . انيهذم نيع اذهو مهل ناميالا لوصح دارأ ام هنأ ىلع

 ىنعملاو (نينمؤم اونوكي ىتح سانلا هركست تنأفأ) لاق مالكلا اذه ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 تسيل ةذفانلا ةئيشملاو ةرهاقلا ةردقلانأ نابب هنم دوصقملاو ؛ دحأ ىف فرصتلا لع كل ةردقال هنأ

 ىلاعتو هناحبس قحلل الإ

 امو)هلوةب عرشلا دورو لبق ءايشألل مكحال هنأ طوق ةحص ىلع انباحصأ جيتحا م ةيناثلا ةلأسملا)

 لغفلا ف قالطالا ّنع ةرابع نذالا نأ هبال الدتسالا:هجو اولاق (هتلانذابالا | نم نأ سفنل ناك

 اذه ىلع مدقي نأ هل سيل ىنعملا اذه لوصح لبق هنأ ىلع لدي ةبآلا هذه حيرصو جرحلا عفرو

 ىلاعت هللا ةفرعم نأ : لواألا : هوجو لقعلا ةهج نم هيلع لدي ىذلاو : اولاق مث نامبالا

 بسحب كإذ بجبال نأ بجوف .؛ هيف عفن لوص> ىلع لقعلا لديال هيلع ءانثلاو هركشب لاغتشالاو

 نال لطاب لوآألاو . رك اشلاىلإ أر وكشملا ىلإ ًادئاع نوكينأ امإ عفنلا كلذ نأل وألا نابب « لقعلا



  ةيآلاءضرآلاف 0 نمآل ا اشولو» ىل ا 27

 رس 6

” نأ سنن ناك 31 ناب ََ 5 00
 سجراا ا َنْدَأاَلإ 57 

 9اس

 .2 َنولقعيال نيل ع

 (نولقعيال نيذلا ىلع سجرلا لعجيو هللا نذاب لإ 0 7 نأ ا ناك 00 نيس

 راكنإ ىف رافكللا تاهيش ةياكح نايب ىف عضوملا اذه ىلإ املوأ نم ةروسلا هذه نأ معا

 لوزنب مهدد ناك ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ مهتاهش ىدحإ تناكو « اهنع باوجلا عم ةوبناا

 رافكلا نإ مث « مهناج ىوقيو مهنأش ىلعيو مثرصني هللا نإ هعابتا دعب و ؛ نيرفاكلا ىلع باذعلا

 لع بادعلا كلذ لاجعتسا ىف نوغلابي اوناكو «هتوبن ىف نعطلا ف ةهش كلذ اولعخ كلذ اوأرام

 مث «دعولا ةىح ىف حدقي ال هب دوعوملا ريخأت نأ نيب ىلاعتو هناحبس هللا نإ مث ؛ةيرخسلا ليبس

 تانايبلا هذه تدتماو نوعرف عم مالسلا امهياعىسوم ةعقاوو حون ةعقاو ىهو ةلثمأ اذهل برض

 هتغلابمو عفنيال ناميالا ىف مهلوخد ىف لوسرلا دج نأ نيب ةيآلا هذه ىف مث « تاماقملا هذه ىلإ

 ىلاعت هللا قيلختبالإ لصحال ناءالا نآل « ديفتال تاهيشلازع باوجلا ىفو « لئالدلا ريرقت ىف

 : لئاسم ةيالافو «نامبالا لصحب مل ىنعملا اذه لصحب ىل اذاف « هتيادهو هداشرإو هتئيشمو

 ةملكاولاةف« ىلاعتهللا ةئيشمب تانئاكلا عيمج نأ مطوق ةمصيلع انباحصأجتحا «ىلوآلا ةلأسملا)

 هنأ ىضتقي ( مسهلك ض رآلا ىف نم نمال كبر ءاش ولو ) هلوقف « هريغ ءافتنال ءىّلا ءافتنا ديفت'و

 ناميإ دارأام ىلاعت هنأىلع اذه لدف ةيلكلاب ضراألا لهأ ناميإ لصحامو ةئيشملا كلت تلصحام

 ىلا مهّئجلي نأ هللا ءاش ول ىأ ٠ انك ةهيعما اررلا نتانف ريغاو ! ىعاقاا و قابلا تاجأ ( لكلا

 ليبس ىلع دبعلا نم تلا نال كلذ لعفام هتكلو : هنم كلذ حصلو هيلع ردقل نامالا

 مهفرعي نأ « كلذ ىلإ مهايإ ىلاعت هللا ءاجإ ىنعمو : ىئابجلا لاق مث ءةدئاف هديفيالو هعفنيال ءاجلالا

 هيلا اوتْلَأ ام اولعفي نأو دبال اذه دنعو كلذ نيبو مهني هللا لاح ؛ هكرت اولواح ول مهنأ ًارارطضا

 قاقحتسال ا بس لعفلا كلذل هكرت نكي مل ارهق هنم هعنمب هناف كلم لتق لواح نإ هنأ انه لع نم نأ اك

 . انهه اذكف باوثلاو حدملا

 رفكلا ىلع ًارداق ناكر فاكلا نأ : لوألا : هوجو نم هنايبو فيعض مالكا اذه نأ ملعاو

 ناميالا ىلعردقي لو رفكلا لع ردق نراف ؟ هيلع ًارداق ناكام وأ « ناميالا ىلع ًارداق ناكل هف

 مزل ىلاعت هللا وه ةردقلا كلت قااخ ناك اذاذف « رفكلل ةمزلتسم رفكلا ىلع ةردقلا نوكت ذئيخ



 ١6 ةيالا «ضرآلا ىف نم نمآل كبر اشو وولد هلوق

 12 9 هديت 25 ره ص. 2 وسلا

 ا انلا هك كنافأ اعيمج مهلك ضرألا ف ل ل ا

 ىداررل هلا دحإ نم عبرلاب امو

 . لدبلا ىلع عفرلاب اضيأ ءىرقو
 اهانكللهأ ىلا ىرةلانم ةدحاو ةيرق تناك الهىنعملاو « اله هانعم (الول) نأ (ىاثلا قيرطلا)

 ىضتقي ظفللارهاظو . سنوي موق الإ باذعلا ةنياعملبق نامبالا ف تصلخأو رفكلا نع تبات

 عطقنم ءانثتسارهو ؛ ىرقلا لهأنم سنوي موق ءانثتساىنعملا نأالإ « ىرقلا نم سنوي موق ءانثتسا

 . اذكو اذك مهم انلعف اونمآ امل سنوي موق نكلو ىنعمب

 هوب ذكف لصوملا ضرأ نم ىونين ىلإ ثعب مالسلا هيلع سنوي نأ ىور 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ناكو  ةليل نيعبرأ اوديو حولا اوسبلف «بامعلا لوزن اوفاخ هودقف املف ٠ ًايضاغم مهنع بهذف

 نيس كمان كبتاتلا كالا تاعأ اناز نإ : ولاه . الفرك مكلجأ نا مل لاق . سنوي

 ناغدلا كلذ طيهو ديدِش ناد ةنم رهظف ءداودلا يدش ةومأ ميغ ءامسلا ىف رهظ ةليل نوثالثو

 نيبو نايبصلاو ءاسنلا نيب اوقرفو ٠ ءارحصلا ىلا اوجرخف مهحوطس دوسو ةديدملا ىف عقو تح

 نامءالا اورهظأو تاعرضتلا تركو « تاوصأللا تاءف ضعب ىلإ اهضعب نخل اهدالوأو باودلا

 ةعمجلا موي ءاروشاع موي مويلا كلذ ناكو ؛ مهنع فشك و مهمحرف ىلاعت هللا ىلإ اوعرضتو ةبوتلاو
 هيلع عضونأ دعب رححلا علقي ناك لجرلا نأ ىتح ملاظملا اودري نأ مهتبوت نم غلب دوعسم نبا نعو

 اف باذعلا انب لزن دق اولاقف مهئاءلع ةيقب نم شيش ىلإ اوجرخ ليقو ؛ هكلام ىلإ هدريف هساسأ ءانب

 فشكفاولاةف « تنأالإ هلإال ىحاي و . ىتوملا ىحياي ىحاي و . ىحال نيحىحاي اولوق مهلاقف ؟ ىرت
 رظعأ تنأو تلجو تمظع دق انبونذ نإمهللا : اولاق مهنأ سابعنيا لضفلانعو « مهنع باذعلا هللا

 . هلهأ نحنام انب لعفتالو .هلهأ تنأ اه انبي لعفا لجأ و .اهنم

 هتبوت لبقي ملو مالا رخآ ىفبات هنأ نوعرف نعىكح ىلاعت هنإ لئاق لاق نإ (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 ؟ قرفلا اف مهتبوت لبقو اوبات مهنأ سنوي موق نع ىكحو

 لبق اوبات مهناف سنوي موق امأو « باذعلا دهاش نأ دعب بات امنإ نوعرف نأ : باوجلاو

 قرفاا رهظف اودهاش نأ لبق اوبات باذعلا برق ىلع تاد تارامأ مهل ترهظ امل مهناف كلذ

 اونوكي ىتح سانلا هركت تنأفأ اعيمج مهلك ضرألا ىف نم نمآل كبر ءاشولورإ ىلاعت هلوق



 ةيآلا ءامامإ اهعفنف تنمآ ةيرق تناكال ول ىلاعت هلوق ١

 2 7 ل هد سس سس ل 6 2 ه- 92

 اونمآ 8 سنوي موق 0 ماعلا ععفتف تأ هير تناك الولف

 هر مم هك اس سس 6 ه- 0 ه2 0

 كاين 07 1 را دله آلاف ىزخلا باذع مهنع | 6

 ىلع نيبناجلا دحأ حجرتي 0 نيفرطلل للام تان ردت نق ًاضيأ رهاظف ععادلاو ةردقلا

 بحي عومجملا اذه لوصح دنعو ؛ لسلستلل ًاعطق ىلاعت هللا نم حجرملا كلذو : حجرمل الإ رخآلا

 وهو بجاولا ردقلاو مزاللا ءاضقلا تايثإ ىف محلوق ةمص لع ةيآلا هذوب انباحصأ جتحا دقو « لعفلا

 . هنع صيخ الو قدصو ق>
 «ةتبلا نونمؤيال مهنأ دارملاو 6 ميلألا باذعلا اوري ىتح ةيآ لك مهتءاج ولو 9 ىلاعت لاق مث

 اذاف ىلاعت هللا ةناعاب الإ ىدهبال ليلدلا نآل كلذو ؛ رصحالو اهل دحال ىتلا لئالدلا مهتءاج ولو

 . لئالدلا كلت تعاض ةناعالا كلت لصحت ل

 ةثلاثلا ةصقلا

 مالسلا هيلع سن وب ةصق « ةروسلا هذه ىف ةروكذا ا صصقلا نم

 مهنع انفشك اونمآ امل ىنوي موق الإ امناميإ اهعفنف تنمآ ةيرق تناك الولف إل ىلاعت هلوق

 (نيح ىلا مهانعتمو ايندلا ةايحلا ىف ىزخلا باذع

 ةيآ لك مهتءاجولو نونمؤي ال كبر ةملك مهيلع تقح نيذلا نإ) لبق نم نيب امل ىلاعت هنأ معا

 اوعفتناو ره رفك دعب اونمآ سن ويموق نأ ىلع ةلاد اهنال ؛ ةيآلا هذه هعبتأ ( ميلآلا باذعلا اوري ىتح

 نم مهنمو « رفكلا ةماخ هيلع كح نم مهنم : ناقيرف رافكلا نأ ىلع لدي كلذو . نامبالا كلذب

 : لئاسم ةيآلا ىفو . عقاو وهف هب هللا ىضقام لكو . ناميالا ةماخي هيلع ع

 ناقيرط ةيآلا هذه ىف (الول) ةملك ىف (ىلو ألا ةلأسملا))

 نبا بحاص كلاموبأ لاق : لاق طيبلا ىف ىد>اولا ىور  ىننلا هانعم نأ «لوآلا قيرطلا)

 اهءفنف تنمأ ةيرقتناك الولف « نيفرح الإ « اله هانعف  الول ركذ نميلاعت هللاباتك ىفاملك سابع

 مليت نم نورقلا نم تناك الولف كل ذك و . امنامبإ ابعفنف ؛ تنمأ ةيرق تناكاف هانعم ءامتاميإ

 موفالإ اهناميا اهعفنف تنمآ ةيرق تناك اف «ةبآلا ريدقت اذه ىلعف « نورقلا ند ناك اف « هانعم

 ىرج مالكا ل وأ نآل ؛ لوألا نع عطقنم ءانثتسا هنأ ىلع (سنوي موقالإ) هلوق بصتتاو . سنوي

 : هل وةك ناكف ؛ ةيرقلا نم لوقلا ءانثتسا عقوو اهلهأ دارملا ناكناو « ةيرقلا ىلع



 ا 0 نم ننوكت الود ىلاعت هلوق
 ا ةيآلا قل تايآب

 نم اوناك ءاوس لكلا : لاق نم مهنمو ؛ مرض قثوي نيذلا مه مهنال رابحالا بعكو ؛ ىرادلا
 5125 : ليجنالاو ةاروتلا نم ةيأ اًورق مرتاو :لاددع اوغلب اذإ مهنأل ,رافكلا نقاوأ نيلسلا

 . ضرغلا لصح دةف سو هيلع هللا ىلص دم مدقمب ةراششإلا ىلع ةلاد

 نكمي فيكف رييغتلاو فيرحتلا الخد دق بتكلا هذه نأ مكبهذم ناك اذإ : لبق ناف

 . اهيلع ليوعتلا
 ناف . مالسلاو ةالصلا هيلع دمت ةوبن ىلع ةلادلا تانآلا ءافخا بيس اهوفرح امنإ مهنإ :أنلق

 ةالصلا هيلع دم ةوبن ةحص ىلع لئالدلا ىوقأ نم كلذ ناك هتوبن ىلع ةلاد تايآ اهنف تيقب

 . روهظلا ةياغ ىف تناك اهنأ ىلع كلذ لد اهتلازإ ىلع مهبعاود رفوت عم تيقب امل اهنآل « مالسلاو

 ةفرعمو نآرقلا هنأ : لوألا : :نالوق هفق.« ءاشاألا ىأ ةفؤعم لاوسلا َكِلَذ نمدوضتملا نإ اك

 مهءاج ىتح اوفلتخا اف) ىلاعت هلوق ىلإ كلذ عجر هنأ :ىتاثلاو . ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ةوبن

 لاق قيرطلا اذه نيبال ىلاعت هنأ ملعاو . مثأهتفرعمىلإ ةجاحلاو مهالاوه هنآل ؛ لوا كوالا معلا

 (هللا تايآب اوبذك نيذلا نم ننوكست الو نيرتمملا نم ننوكست الف كبر نم قحلا كءاج دقل ) هدعب

 نأ زوو « هللا تايآب بيذكتلا ءافتناو ؛ كنع ةيرملا ءافتثا نم هيلع تنأ ام لع مدو تبثأف ىأ

 كشأال» هلوزندنع مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذلو . ددشتلاراهظاو جبيهلا قي رط ىلع كلذ نوكي

 عقلا نادبقأ ليلاس

 4( نيرساخلا نم نوكستق هللا تايآب اوبذك نيذلا نم ننوكتت الوزل لاق مث

 ىف نيفقوتملا نما وأ ١" لوسرلاب بنين الطملا قم ن وكي نأ اهإ : .ةثالث نافل دل نإ ملعاو

 ركذ دق مرجال ٠ بذكملارمأ نم لبسأ فقوتملا مأ نأ كش الو « نيبذكملا نموأ ؛ هقدص

 هنإ مث « نيرساخلا نم هنأ نيبو « بذكملاركذب هعبتأ مث (نيرتمملا نم ننوكنالو) هلوقب فقوتملا
 مل ىضق ادابعو . نوريغتي الف ءاقشلاب مهيلع ىضق ادابع هل نأ نيب « ليصفتلا اذه لصف ال لاك

 : لئاسم هيفو (نونمؤيال كبر ةاك مهيلع تقح نذلا نإ) لاقف ؛ نوريغتيالف ؛ ةماركلاب

 ظفل ىلع ةملك : نوقابلا أرقو « عما ىلع تاملك : سماع نباو عفان أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 بسحب ةدحاو ةملكو ةيفنصلا وأ 'ةنيعونلا :ةزثكخلا بدح تاملك امنإ لوقأو  َدَحاَولا

 . ةيسنجلا ةدحاولا

 عومجب دبعلا ىف هقلخو . هنع هرابخاو كلذب هللا مكح ةملكلا هذه نم دارملا «ةيناثل ةلأسملا)

 عومجامأو ؛رهاظفلعلاو رابخالاو مكحلا امأ ءرثالا كلذلوصيل بجوموه يذلا « ةيعادلاو ةردقلا



 ةيآلا «كيلإ انلزنأ ام كشاف تنك نافد لاي مولا را

 ةرهايلا ل“ ا دعب هسفن ةوبن ىلع البلد هسفن نموه باطذإ اذه عم 2 « هسفن وههتوءن ىف

 قح ىف كلذ هنم حبشتسإ م اذاف « ناصقن هببسب لصحيالو . بيع هيف سيل هناف ةرهاقلا تانيبلاو

 ةلاهتسا مالكلا اذ-,ب دوصقملا نأ تبثف « ىلوأ ناكل ئالدلا بلط هريغ نم حبقتسيال نلف هسفن

 . تارظانملا ريثكت ىف مهنع ءايحلا ةلازإو موقلا

 قرط كل ناكل اكاش تنك ولو . ةتبلا اكامش تسل كنأ ريدقتلا نوكي نأ (سماخلا هجولا)

 ضرف ول هنأ ىنملاو (اندسفل هللا الإ ةملآ امههف ناكول) ىلاعت هلوةك كشلا كلذ ةلازإ ىف ةريثك

 ىلإ عجراف كنشلا اذه عوقو انضرف ولو . انهه اذكف ىتالفلا لاحما هنم مزل ؛ ًاعقاو عنتمملا كلذ

 > ةلطاب ةينقلا هذهو لئاز كسلا النه نأ امي لفارغتل |[ جيالاو ةاروثلا

 لماشوهو (كشفف تنك ناف) هلوقفف لوسرلابطاخ هللانإ : جاجزلا لاق «سداسلاهجولا )ل

 اذه : ىضاقلا لاق « ليواقألا نسحأ اذهو : لاق (ءاسنلا متقلط اذإ ىنلا اهيأ اي) هلوقك وهو قاخلل

 دري وأ هريغ هعم ديرأ ءاوس ؛لاؤسلا داع دقف باطخلا اذه تحتالخاد لوسرلا ناكىتم هنأل ديعب

 لثمو : لاق مث , رهاظلا هيضتقي كهدارفتاب دارينأ عني ىذلا اف « هريغ عموه داري نأ زاج نإو

 ليصحتلا ةلق ىلع لدي ليوأتلا اذه

 لبق كش ىف تنك ام ىأىنلل (كش ىف تنك نإ) هلوقفف (نإ) ظفل نأوه «عباسلا هجولاإ)

 ةنياعم مالسلا هيلع مهاربإ دادزا اك ًايفهد ادارتلاك . ركل كانك كنا لاؤسلاب كرم اندلع

 . انيقي ىتوملا ءارحإ

 هنامزف سانلانأ هريرقتف لوسرلاعم سيل باطخلا اذه لاقي نأ وهو «ىناثلا هجولا امأوإل

 هللا مهيطاخت , هيف نوك اشلا هرمأ ىف نوفقوتملاو . هل نوبذكملاو . هب نوقدصملا «ةثالث ًاقرف اوناك

 ناكنلا لع ىدحلا نم كلا انلزن) ام كنه ىف ناسالا"اهعأ تنك نإ :لاةف: ٌباطخلا اذه ىلاعت

 مك« عمجا ديري وهو كلذ ىلاعت هللا دحو 1 7 يو دوام لهأ لأساف دمت

 هلوقو (حداك كنإناسنالا اهمأاي) و (كقلخ ىذلا مركلا كبرب كرغ ام ناسنالا اهمأ اي) هلوق ىف

 انبه اذكف ةعامججاوه دارملا لب : هنيعب اناسنإ تايزالا هذه عيمج ىف دري , (رض ناسنالا سم اذاف)

 نوبذكملا مثو ىناثلا مسقلاب اوقحلي نأ نم مهرذح مهنع كشلا كلذ ليزي ءام محل ىلاعت هللا 0

 (نيرساخلا نم نوكتق هللا تايآب اوبذك نيذلا نم ننوك:الو) لاقف

 ؟ مهنم (باتكلا نؤرقي نيذلا لأساف) هلوق ىف هنم لوئسملا نأىف اوفلتخا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ميمو ؛ايروص نب هللا دعو ؛ مالس نب هللا دبعك باتكلا لهأ نم اونمآ نيذلا مث نوققحلا لاقف



 0 ةيآلا «كيلا انلزنأ اه كش ىف تنك نافدىلاعتهلؤق

 هباطخ هجويال هناف «صوصخم رمأب ةيعرلا ىمأي نأ دارأ اذاف : عمج ريهآلا كلذ ةيار تحت ناكو

 ىوقأ كلذ نوكحيل ؛ مهلع ًاريمأ هلعج ىذلا ريمآلا كلذ ىلع باطخملا كلذ هجوي لب ٠ مولع

 . مهمولق ىف ًاريثأت
 اذه عمس ىتم هنأ دوصقملا نأالإ : كلذ ىف كشي مل لوسرلا نأ ملع ىلاعت هنأ (ىاثلا هجولا)

 يفك الب هيباتكللا لغأ كرف نم ةضملا للظأ)ال و كساذل تراند كوكو حرصي هناف « مالكلا

 دوصقملاو (نودبعياوناك ىايإ.ال ؤهأ) ةكئالبلل ىلاعتهلوق هريظنو «ةرهاظلا ل ئالدلا نمىلع هتلزنأام

 مو (نجلا نودبعي أوناك لب ؛ مهم ود نم انيلو تنأ كناحبس) اولوقيو قالا باوجلاب او-رصي نأ

 نأ هنم دوصقملاو (هللا نود نم نيهلإ ىأو ىنوذختا سانلل تلق تنأأ) مالسلا هيلع ىسيعل لاق

 . انهه اذكف كلذ نع ةءاربلاب مالسلا هيلع ىسيع حرصي

 رطاوخلا لوضح ناكو ؛ رشبلا نه ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ادم نأ وه (ثلاثلا هجولاإ)

 لئالدلا دارياب الإ غفدنت ال رطاولا كلتو ؛ تا زياجلا نم هيلق ىف ةيرطذملا راكفاآلاو ةشوشملا

 كلت هرطاخ نع لوزت اهبسب نأ ىتح تاربرقتلا نم عونلا اذه لزنأ ىلاعت وهف , تانيبلا ريرقتو

 كوقأو (كردض هب. قئاضوو#كيلإ ئحويام .نطعب كرات ةلاعلف) ىلا هت هلوق هريظنو ٠ سواش را

 ةيضقلاو ةيطرش ةيضق اذكو اذك لعفاف (كش ىف تنك ناف) هلوق نإ بابلا اذه ىف ريرقتلا مامت

 اهيف سيل لب : عقي وأ عقو ءازجلا نأبالو . عقب ملوأ عقو طرشلا نأب ةتبلا اهف.ناعتتشإ ال ةيطوقلا

 نإ تلت اذإ كنأ هيلع ليلدلاو « طقف ءازجلا كلذ ةيهامل ةمزلتسم طرشلا كلذ ةيهام نأ ناسب الإ

 مزلتسياجوز ةسزان وك نا هانعم نال «قحمالك وهف :نييواستمب ةمسقنم تناك اج وز ةسؤخلا تناك

 نيبواستمب ةمسقنم اهنأ لعالو جوز ةسنخلا نأ ىلع مالكلا اذهلديال مث « نيبواسنمب ةمسقنمابنوك

 ء اذكو اذك لعف وه هيف بجاولا ناكل كشلا اذه لصحول هنأ لع لدت , ةيآلا هذه اذهه اذكف

 ىلع ةيآلا هذه لازنإ ىف ةدئافلاو «هياع ةلالد ةيآلا ىف سيلف . عقي ملوأ عقو كشلا اذه نإ امأف

 , ردصلا نوكسو.سفنلا ةئينآمط و .نيقبلا"ةوق.ف:ديزت اان .اهتبوقتزو .لئالدلا نيتك هنأ لرش

 . .ةوددلاو ديحوتلا لمالد سرقت نم هباتكا قاهللا_رثكا] بوشلا اذملو

 بولق ةلاتسامالكلا اذهركذ نم دوصقملا : لوقت نأ ىنعملا اذهريرقت ىف (عبارلا هجولاوإ)ل

 هتوبن ةمص يعل ديامب ؛ ىرخأ دعب ةرمهوبلاط مهنآل كلذو ؛ ناميالا لوبق نم مهبيرقتو رافكلا

 نامي الالوبقنع محل اعنام راص ءايحتسالاكلذو  تابلاطملاو تادواعملا كلاتنم اويحتسا مهناكو

 كشيال نأب سانلا ىلوأ ىنعب « لئالقلا لئالدلاب كسمتف كتوبننم (كشىف تنك ناذ) ىلاعت لاقف

 «ا/-رشغلا مد



 ةيآلا «كيلإ انل :ازنأ ام كش ىف ت تنك نافدىلاعتدلوق 13

 وكت هلا 0 ايدك 0 7 الو 5 نك نلف كل 0

 اوري ىتح ةيأ لك متءاج ولو نونمؤيال كبر ةملك مهيلع تقّح نيذلا نإ نيرساخلا مم

 ٍ ميلآلا كاذعلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع دروأ ملعلا مهءاجام دنع مهفالتخا لبق نم ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 انلزنأ ام كش ىف تنك ناف) ىلاعت لاقف ؛ةوبنلاو نآرقلا ةحح ىف هبلق ىوقيام ةيآلا هذه ىف سو

 : لئاسم ةيآلا ىفو (كيلا

 : لاقي ٠ ضعب ىلإ ءىثلا ضعب مذ ؛ ةغللا عضو ىف كششاا ىد>اولا لاق «ىلوآلا ةلأسملا)

 تممضف هتيمر اذإ ديصلا تككش لاقيو . ضد ىلإ اهضعب مض اذإ دقعلا ىف رهاوجلا كش

 ا كاكاو ضمن كار صعرا كشام جداوملا :رم كئاكشلاو هلجر ىلإ هلجروأ هدي

 كلرشرو «نوعضن !ىأ# « مهم اوسيل موق ىلإ مهسفنأ ناودكتي 8 « ءايعدالا كئاكشلاو ةفطصملا

 ىف نرالف كش : اولاق اذاف ءاهايا همزلأو هسفن ىلإ همضو هيف لخد اذإ . حالسلا ىف لجرلا

 ائيش همهوتيام ىلإ مضي وهف اذه زوحيو ء اذه زوجيف « نيئيش نيب هسفن فقو هنأ اودارأ رومألا

 . هفالخ را

 هيلع ىنلا ليقف ؟ وه نم باطخلا اذهب بطاخملا نأ ىف : نورسفملا فلتخا 4ةيناثلا ةلأسملاإ)

 . هوجو ىلع اوفلتخاف : لوأآلاب لاق نم امأ .هريغ ليقو . مالسلاو ةالصلا

 هلوقك هريغ دارملا 0 ةالصلا هيلعىناا عم باطخلا نأ «لوآلا هج لاو

 (كلمع نطبحيل تكرشأ نل) هلوقكو (نيقفانملاو نيرفاكلا عطت الو هللا قتا ىنلا اهمأاي) ىلاعت

 . هراجاي ىعمساو 0 : ةروبشملا ةلثمألا نمو (سانلل تلق تنأأمرم نبا ىسيعاي) هلوقكو

 نإ ضانلا ابسأاي).ةرودلا ارزخآ ىفاىلاعت هلوق : كوالا : هونج و هانركذام ةح لع لدي ىذلاو

 ةيآلا هذه ىف نوروكذملامث ؛زهرلا ليبس ىلع ةيآلا لوأىف روكذملانا نيبف (ىنيد نم كش ىف منك

 ىلوأ هتوبن ىف هريغ كش ناكل هسفن ةوبن ىف اكاش ناكول لوسرلا نأ : ىتاثلا . ميرصتلا ليبس ىلع

 كركم همي هوان اى اكاشل نك نأ ا دقتب نأ اكلانلاو !:ةيلكلاب ةعيزربتلا ظوقس بجوي اذهو

 مهف لصح نإو «رافك رثك آلا ىف مهنأ عم هتون نع باتكلا لهأ رابخاب كششلا كلذ لوزي

 « لييجنالاو ةاروتلا نم مه.ديأ ىفاه نأ ررقت دقو اميسال ةجحب سيل هلوق نأ الإ انمؤم ناكنم

 ىلص لوسرلا عم رهاظلا ىف ناكنإو « باطخلا اذه نأ وه قحلا نأ تبثق . فرح فحصم لكلاف

 رفا ناك |إ قكلا ناظلعللا قاف اداتعم: اذه“ ةتمو ؛بةقاآلا "وه:دازملا نآ'ةلإ سو هيلع هللا



 ١و ةيالا «كيلإ انلزنأ ام كش ىف تنك ناف»ىلاعن هلو
 سس © ها انا نأ وت ل د د 26 س ماع عساس سو

 كالبق نم بات ةكلا نؤرقينيذلا ل سافك 1 ازنأ ام كشف تنك نأ
 2 2-2 أ 4 -- ص سس

 - يره "رثاار ع سرع حا تح مر ١ نا | صاصا دس 0456 0
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 55 هر لميس لس
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 «ة/> ملال

 اننو ادى قس نأ ا فالتخالا نم عونلا اذه نأ ىلاعت نيب مث . مهنيب فالتخالا

 . ةمايقلا موي مهنيب ىضقي ىلاعت
 نامز ىف اوناك نيذلا دولا 0 هذه لكامل ىدب ب دارملا نأ وهو (قاثلا لوقا امأو إل

 ٍيضنلا و ةظيرق مهو : ساب نيرسفملا نم ميظع موق هبلاق اذهف مالسلاو ةالصلا هيلع دمع

 كلت ات فام دارملاو « تابيطلا ماما 5 قدص لزنم مهانلزنأ عاقنيق رد

 مف روظي م ا : مهيد ىلع أوقب مم إ م ٠ دالبلا ىف ًابيط اهلثم سيل ىتا رملاو بطرلا نم دالبلا

 امتإو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع دم ىلع لزانلا نآرقلا ملعلا نم دارملاو . ىلعلا مهءاج ىتح فالتخالا

 ثودحل يس نآرقلانوك ىفو . روهشمزاجم ببسملا ساب ببسلا ةيمستو معلا ببس هنآأل . الع هاهم

 نورختفيو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ثعبمب نوربخ اوناكدوهملانأ : لوألا :ناهجو فالتخالا

 ةفئاط هب.نمآو ةسايرلا ءاقلا اراثي ]واخر ادي ريدك للاعت هلا دك 20 سانلا رئاس ىلع هب

 هذه نإ : لاقي نأ : ىناثلا . مهيف فالتخالا ثودحل ايس نآرقلا لوزن راص قيرطلا اذهف ٠ مهنم

 ىتح ةلاهلا هذه' ىلع اوقبو 8 اياضخ اراك نارقلا لوزن لبق انك لسا ر 1 2 ل

 موق نماآف اوفلتخا كلذ دنعف , معلا مهءاج
 ١ . مهرفك ىلع نورخآ ماوقأ قبو

 نأ هنم دارملاف (نوفلتخي هيف اوناك اهيف ةمايقلا موي مهنيب ىضقب كبر نإ ىلاعت هلوق امأو

 « مهنيب ىضقي ةرخآلا ىف ىلاعت هنأو « ايندلا راد ىف هتلازإ ف ةليحال فالتخالا نم عونلا اذه

 .قيدنزلا نم قيدصلاو لظمملا نم قحأ زيدتف

 دقل كلبق نم باتكلا نّورقي نذلا لأساف.كيلا انلزنأ ام كش ىف تنك نافإ) ىلاعت هلوق



 ةيالا قلص أوبم ليئارسإ , انأوب ٠ 57 د يلاغالال ١64

 0 ا 6 2 را تل 6

 قتلا ايل ن4 ا كفلاو

 ب

 همن َنوُفلَتع هيفاوناك ف: ةمايقْلا موي 3 ىضقتي كبر نإ مع | لعل م 6

 ىت> اوفلتخا أف تابيطلا نم مهانقزرو قدص 0 ركاذب ا دقلو ال ىلاعت هلوق

 « نوفلتخي هيف اوناك اف ةمايقلا موب مهننب ىضقي 07 نإ ملعلا مهءاج
 هل هنا املك ؛ هدونجو نوعرف ةعقاو ىف متملا هيلع عقوام ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 : ناثحب انههو « ليئارسإ ىبب ىمأ ىف متحلا هيلع عقوام

 اناكمىأ قدص ناكم مهانكسأىأ (قدص أوبم ليئارسا ىنب انأوب) هلوق نأ (لوأألا ثجبلاإ)

 مهانأوب ىأ ءاردصم قدص أوبم نوكي نأزو :لوالا : ناهجو هيف (قدص أوبم) هلوقو « ًادوخ

 نال :اقذص هنوكب أوبملا فصو امئنإو « اضم م يدلل نارك نم ىلا ت2 و

 ىلا لاا! قادم دقوا ء ىدص لجو ::لاوقت قدصلا لإ .هتفاضأ:ًائيش: تحدمإاذإ اهنأ. ثررعلا ةداع

 اذإ ءىثلا كلذ نأ هيف ببسلاو (قدص جرخم ىجرخأو قدص لخدم ىناخدأ بر لقو)

 أرب كب لادن كال ا, نك شف نط اهي كفا فطن بواطملا لد رذلل اطاض_ هتقو ف ةلماك ناك

 نظلا كلذ قدصي

 نمز ىف اوناكن يذلا دوهلا مثأ ةيآلا هذه ىف ليئارساىبب دارا نأ ىف اوفلتخا «ىناثلا ثحبلا)

 . مالسلا هيلع دمحم نمز ىف اوناكن يذلا م أ مالسلا هيلع ىموم

 ىموم ةصق بيقع ةيآلا هذهركذ امل ىلاعت هنأ مهليلدو موق هب لاق دقف «لوآلا لوقلا | هأإ

 دقلو) هلوقب دارملا ناك : ريدقتلا اذه ىلعو « ىلوأ مهلا و>أ ىلع ةيآلا هذه لمح ناكم السلا هيلع

 ىلاعت لاق . بصخلا ةريثك دالب اهناف دالبلا كلتو . رصمو « ماشلا (قدص أوبم ليئارسإ ىنب انأوب

 دارملاو (هلو> انكراب ىذلاىصقأللا دجسملاىلإ مارحلا دجسملا نم اليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس)

 اناا ل تروا كاك هنأ انه دولا انياب مفانملا كلت (تابيطلا نم مهانقزرو) هلوق نم

 موقلا انثروأو) لاقاكءلسنلاو ثرحلاو تماصلاو قطانلانم نوعرف موق ىديأ تحت ناك ام عيمج

 (امراغمو ضراألا قراشم نوفعضتسي م يذلا

 ةلمىلع اوقب مالسلا هيلع ىسود موق نأ دارملاو 4ملعلا مهءاج ىتح او وفاتخا اف ىلاعت لاق

 عقوو بلاطملاو لئاسلل اوهنت ذئنيخ «ةاروتلا اورق ير
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 ١هأ/ ةيآلا «نولفاغلانت اي آن ع سانلا نمأ ريثك نإ و »ىلاعتهلوق

 دعب نك-او نجسلا نم كصلخن و «توملا دعب نكلو.كقتعن:::لاقي 5 ءارهتسالا لبس لع ركذي

 هنأ كلذو « رحبلا ىلب امم ةيحانب كيقلن ىأ « ةلمهملا ءاحلاب (كيحنن) مهضعب أرق : عبارلا . تومت نأ

 . روث هن اك لحاسلا:ىلا ءاملا ةامز : بغك لاق . رخبلا .بناوجج نم بناخي' قرعلا دعب حرط

 ىتاا لاحلا ىف ىأ «لاحلا عضوم ىف هنأ انركذام : لوألا : هوجو هيفق ( كنديب إل هلوق امأو

 كيجنن) ثلاثلا . ربغتت ١ 50 الماك كندبب كيجنت داذألا ىاثلا .حود ريغ نم اضح اند تك

 لاق , كعردب ىأ (كندي كيجتن) عبارلا . سابل ريغ نم انايرع رحإلا نم كجرخن ىأ (كندبب
 لوقنم اذهو ؛ كعردب ىأ (كندبب) هلوقف , نيمكلا ريصق نوكي ىذلا عردلا وه ندبلا : ثيللا

 عردلا كلذ عم ءال نم هلنأ ا 5 م فرعل بهذ نم د هيلع 3 : لاق سانع نبا نع

 . مالسلا هيلع ىسومل ةزجعم كلذ ناك دف اذه حص نإ : لوقأ . فرعيل

 ةيهلالا هيف اودقتعا نعاموق نأ : لوألا : هوجو هيفف (ةبآ كفلخ نمل نوكتل ل هلوق امأو

 هجرخأ نأب هرمأ ىلاعت هللا ررظأف ٠ تومال هلثم نأ اومعزو كلذب اوبذك هقرغ اودهاشي ملامل

 "لدا رث ىلع هحرطم ناك ليقو. مهولق نع ةبمشلا تلازو هودهاش ىبح هنروصإ ءاملا نم

 ميرانأ هلوق هنم اوعمسام دعب ةناهملاو لذلا كلذ ىلع قلخلا هدهاشي نأ دارأ ىلاعت هنأ دعبيال : ىناثلا

 ةلالجلا ةباهن َّق سماألاب ناك هنأ أوذرعيو 5 هتقيرط لثم نع قلخلا ار كلذ وكمل ىلعألا

 كقلاخل نوكستل ىأ فاقلاب (كقلخ نمل) مهضعب أرق : ثلاثلا . نوري ام ىلإ هرمأ لآ مث ةمظعلاو

 نم مهنم ًادحأ جرخأ ام ىلاعت هنإ مث هموق عيمج عم هقرغأ امل ىلاعت هنأ : عبارلا . هتايآ رئاسك ةيآ

 ىسوم ةصقركذ امل ىلاعت هنأ رهظالاف (نولفاغل انتايآ نع سانلا نم ًاريثك ناوإل هلوق امأو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ًادمم هب بطاخو . مالكلا اذهب كلذ متخو نوعرف ةبقاع لاخر ذو نوعرفر

 ابن اتعألاو' افلماتلا لع مه ًاثعابو « لئالدلا نع ضارعالا نع هتمآل ارجاز كلذ نوكيف

 ةريغ مهمكصق ف 0 دعل) ىلاعت لاق 5 3 رابتعالا لوصح صصقلا هده 2 نم دوصقملا ناف

 (بابلآلا ىلوآل



 ةياالا «كلندبي كيما ةيالاووز كاعت هلوق اغا

 ني كنك و) لو بلف 17 م ناقل دفا لبق نأ لق هلا انخأللا : ل ا

 ؛ ىلاعت هللا وه لوقلا اذهلئاق نإ : لاقنم سانلانمو (نيملسملا نم انأو) هلوق ةلباقمىف (نيدسفملا

 اندر تون اكليل نع 11111 ةككن زور كلارف ىلا ا قاسي كانديس ليلو: هانت اكن

 . ىلاعت هللا مالك الإ سيل مالكلا

 ؛ قباسلا داسفلاو ةمدقتملاةيصعمللهتب وتلبقت مل امإ هنأ لعلدي ظفللارهاظ 4« ىناثلا لاؤسلا

 2 عنمال كيلعتلا 5 ةحصو

 هذهكلذ ةعس ىلع مهلئالددحأو : المع بجا و ريغ ةيوثلا لوبق نأ انباعحأ بهذم : باوجلاو

 . نيدسفملا نم هنوك عم ةيصعملا كلتب لب « ةقبالا ةيصعملا درج عقوام ليلعتلاف اضيأو . ةيآلا

 بوتي الثل نيطلا نم هف داع ذخأ مالسلا هيلع ليربج نأ حصي له (ثلاثلا لاؤسلا)

 . هيلع أايضغ

 ناكام وأ اتباث ناك فيلكتلا لاقي نأ امإ ةلاخلا كالت ىف نآل . حصيال هنأ برقألا : باوجلاو

 ىلع هنيعي نأ هيلع بحب لب « ةبوتلا نم هعنمب نأ مالسلا هيلع ليربج ىلع رجب مل اتباث ناكناف ءاتبا

 (ناودعلاو مثالا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو) ىلاعت هلوةل ؛ ةعاط لك ىلعو ةدوتلا

 مزعيو هبلقب مدني نإ دق ل لا لل كم هولا تاكل هوركذ امب هعئم واف اًضِئَأو

 نم هعنم ول أضيأو « ةدئاف مالسلا هيلع ليربج هلعف امل قبال ذئنيحو ؛ حيبقلا ةدواعم كرت ىلع

 نأ لاك هلاب ىللت 0 0072 لاا لاو كلا لع تاني ىض_ دق ناكل

 هلع ]2 ه١ 2 تع رآ د دب كيلا الوق هل الرف) مالسلا اميلع نوورهو ىموأ لوقي

 رمأبال هسفندنعنم كلذ لعف امنإ مالسلا هيلعليربج نإ : ليقولو « ناميالانم هعنمي نأب مالساا
 نم مثهو) مهتفص ىف ىلاعت هلوقو (كبر ردأب الإ لزنتن امو) ليربج لوق هلطبب اذهف « ىلاعت هللا

 ناك فيلكتلا نإ : ليق نإ امأو (نولمعي هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسيال) هلوقو (نوقف شه هتيشخ

 . الصأ ةدئاف هيلا ليربج بسن ىذلا لعفلا اذهل قبال ذتيخ ؛ تقولا كلذ ىف نوعرف نع الئاز

 ةوجنب كيفلن ىأ (كندبب كيجنن) لوآلا : هوج وهيفو « كندبب كدجنت مويلاف ) ىلاعت لاق م“

 نم كموق هيف عقو ام كصلختو رحبلا نم كجرخن : ىناثلا . عفترملا ناكملا ىهو ضرألا ند

 ذتنيح هيفتنأ ىتلا لالا ىفىأ : لاحلا عضوم ىف(كندبب) هلوقو . قرغت نأ دعب نكدلو « رحبلارعق

 (مللأ باذعب مهرشبف) هلوق ىف اك « مكهتلا ليبس ىلع ةاجنلاب هل دعو اذه نأ : ثلاثلا . كيف حورال

 دق:مالكلا اذه لثمو . كحورا ال كندبل لصحت امتإ ةاجنلا هذه نكل كيجنت هل لبق هناك



 اوه ةيآلا# نيدسفملا نم تنكو لل لبق تيصع دقو نآل آو ىلاعت هلوق

 ببللا اذهف ء نطالتالاب نورس ةيلكلا ذه 6 نانا تاس ا
 . الوبقم ناك ام

 هلإال) لاق هنأ ىرتالأ ديلقتلا ضحم ىلع ًاينبم ناك رارقالا كلذ نأ وه (ثلاثلا هجولا)

 نأ ليئارسإ ىبب نم عمس هنأ الإ « هللا 1 هنأب قرتعا هنااكف (ليئارس] ود دل مآ كل

 اذه ناكف ؛ هدوجوب اورقأ مهنأ ليئارسإ ىب نم عمس ىذلا هلالا كلذب رقأ وهف , املإ ملاعلل

 نوعرف نأ هيف قيقحتلا ديزمو « هنم ةلوبقم ةملكلا رصت مل ببسلا اذهلف « ديلقتلا ضح

 , ىلاعت عناصلا دوجول نيركنملا رم ناكو « ةيرهدلا نم ناك (هط) ةروس ىف هانيبام ىلع

 «ةينيقيلا لئالدلاو « ةيعطقلا 9 روتي الإ... ةتللظ لوازت ال نشحافلا, داقتعالا اذه لد
 . قياسلا لهذتا ةيلظ ىلإ ديلقتلا ةلطل.اض نورك نال ١ ديف ل ويد ضحا كلفت افاد

 ازواج امل ليئارشإ قب قم ةاؤقأ ضني نأ تكلا ضب ف تار 4 عبارلا هجولا إل

 (ليئارسإ وب هن تنمآ ىذلا الإ هلإال هنأ تنمآ ) نوعرف لاق الق.« لجعلا ةدايعب.اوانتشا حبلا

 ايس ةقح ىف ةملكلا هذه تناكف : تقولا كلذ ىف هتدابعب اونمآ ئذلا لجعلا ىلا كلذ قر كنا

 . رفكلا ةدايزل

 اولغتشا ببسلا اذهلو . مسجتلاو هيبشتلا ىلا ةلئام مهبولق تناكدوهيلا نأ (سماخلا هجولا

 لاقو كلذك مالا ناك املف هيف لزنو لجعلا كلذ دسج ىف لح ىلاعت هنأ مهنظل لجعلا ةدابعب

 ةيمسجلاب فوصوملا هلالاب نمآ هن اكف (ليئارسإ وب هب تنمآ ىذلا الإ 0 تنمأ) نوءرف

 . نوعرف ناإ حصام ببسلا اذهلف . ارفاك ناك كلذ دقتعا نم لكو « لوزنلاو لولحلاو

 ةوبنبرارقالاو «ىلاعت هللا ةينادح ويرارقالاب متي ناك امنإ ناميالا لعل (سداسلا هجولال

 هريظنو . هنامبإحصي م/م رجالة وبنلاب رقي و ةينادحولاب نرعرفرقأ امل انههف ٠ مال.لا هيلع 3

 هعملاق اذا الإ ناميإ حصيال هناف هللا الإ هلإال نأ ديس .ةرم تفلأ لاق ول راعكتلا نم حاولا نإ

 :انههاذكفا هللا لوط اذ تن[ د 1

 لوقام اهيفايتفب نوعرفىأ مالسلا هيلع ليربج نأ فاشكلاب حاص ىور (عباسلا هجولال

 بتكتف: هنود ةدايسلا ذا 3 :ةقحل لحلو دق رك اهتسمنو مالو لاقى اكن 2 ف

 قرغي نأ هتمعنب رفاكلا هديس ىلع جراخلا دبعلا ءازج بعصمنب ديلولاسابعلاوبأ لوقي ايف نوعرف

 . هيلا هايتف مالسلا هيلع ليربج عفر قرغ امل نوعرف نإ مث « رحبلا ىف

 : تالاؤس هيفف (نيدسفملا نم تنكو لبق تيصع دقو نآل آ إل ىلاعت هلوق امأ

 (لبق تيصع دقو نآل 1١ هل لئاقلا نم (لواآلا لاؤسلا)



 ةيآلا «رحبلا ليثارسإ ىنبب انزواجو» ىلاعت هلوق ١غ

 7 مولعملا تقولا ىف رصمنم جورخلاب ليثارسإ ىبب صأ امهءاعد باجأ امل ىلاعت هنأ : ىنعملاو

 جرخ هتكلمم ةقرافم ىلع اومزعو اوجرخ مهنأعمس املف « كلذ نعالفاغ ناك نوعرفو ؛ هبابسأ مل

 بلط ىغبلا (ًاودعو ًايغب) هلوقو ؛ هقحل ىتح هعبتأ : لاقي . مهقحل ىأ (مهعبتاف) هلوقو مهبقع ىلع

 اولصو هموق عم جرخ امل مالسلا هيلع ىموم نورا ملظلا ودعلاو « قح ريغب ءالعتسالا

 رحب نيب اوراص مهنال «ديدش فوخ ىف اوعقوف « مهنم هركسععم نوعرف برقو . رحبلا فرط ىلإ
 اهماّب ةصقلا هذه ىلاعت هللا ركذام لعرحبلا ف ًاقيرط مهل ر هظأ نأب مهيلع هللا منأف كاين رم

 قيرطلا كلذ ىلاعت هللا قبأو اوجرخواواد هباحأ عم مالسلا هيلع ىموم نإ مث ؛ روسلا رئاس ىف

 لصوأ نأب ىلاعت هللا هقرغأ هعمج عم لخداملف ؛ روبعلا نم نكسملا ىف هدونجو نوعرف عمطيل « اسي

 ممولقىف ناكام نيبو (هدونجو نوعرف مهعبتاف) هلوق ىنعموهف « قلفلا لا أر هتيم ]ها ع

 امل هنأ ىلاعت ركذ مث .دحلا زواجت وهو ودعلاو , مهبلظو مهلتق ىف طارفالا ةبحم ىهو ىغبلا نم
 ه0( قالا كل نهدي هنأ هيف اط ضاللخالا ةيلك روظأ قرخلا كذا

 ىكح فيكف ظفللا اذهب ظفاتي نأ هنكميال قرغلا ف عقو اذإ ناسنالا نأ «لوآلا لاؤسلا إل

 ؟ كلذ ركذ هنأ هنع ىلاعت هللا

 ناسللا مالكال سفنلا مالكوه قيقحلا مالكلا نأ انبهذم نأ : لوألا : نيهجو نم : باوجلاو

 تايثإ ىلع ةيآلا هذبب لدتسي نأ نكمي و « ناسللا مالكبال ء سفنلاب مالكلا اذه ركذ امتإ وهف

 بجوف ؛ ناسللاب هلاقام هنأ ليلدلاب تبثو « مالكا اذه لاقاهنأ هنع يح ىلاعت هناأل سفنلا مالك

 هتامدقم قرغلا نم دارملا نوكي نأ :ىناثلا . بولطملاوهو ناسللا مالك ريغ مالك توبثب فارتعالا

 تنمآ ىذلا الإ هلإال) هلوق اهيناثو (تنمآ ) هلوق اهلوأ تام ثالث نمآ هنأ (ىناثلا لاؤسلا ل

 نع لاعتم ىلاعت هللاو لوبقلا مدع ىف ببسلا اف (نيململا نم انأو) هلوق اهمثلاثو (ليئارسا ونب هب

 ؟رارقالا اذه هنم لبقي مل دقحلا كلذ لجأل هنإ : لاقي ىتح دقحو ظيغ هقحلي نأ

 "اهو رهف اوت د ءالعلا: تاوخلاو

 « لوبقم ريغ تقولا اذه ف ناميالاو . باذعلا لوزن دنع نمآ امنإ هنأ «لوالا هجولا)

 اد دب رتل نوكتتر 2 1120018 ىو , ءانخلا كفو لاخلا ريصي تادعلا لورت دمعت
 (انسأب اوأر امل مهناميإ مهعفني كي لف) ىلاعت لاق ببسلا اذطو

 ةنحلاو ةرضاحلا ةيلبلا كلت عفد ىلإ اهب لسوتيل ةملكلا هذه ركذ امنإ هنأ وه «ىناثلا هجولال

 ةيبوبرلا ةزعإ فارتعالاو . ىلاعت هللا ةينادحوبرارقالا ةملكلا هذه نم هدوصقم ناكاف :ةزجانلا



 ١ ةيآلا «رحبلا ليئارسإ ىنباننواجوهلاعت هلوث .

 -ٍ تح اَوُدَعَو ايكَب هدونجو نوعرف مهب ارحبلا ٌليِئارسإ 1 كا

 َنماَنأَو ل مساوي 1 لا ىلا ال هلإ و هلأ تنم اَذِإ
 سلس هةر س6 1س مور للا ا

 7 «و1» َنيدسُملا نم 0 لبق تيصع دقو َنآّل ا 40 يمال

 22 60_ ه- 21 كك

 5 سانلا 8 . ارثك نإ 00000 نمل َنوكَت كندي كيجتت

3 919» 

 ءاعدلا اذه دعب ثيل نوعرف نإ : يرج نبا لاق ؛ الجعتست الف اليلق الإ ةنس فلأ هموق ىف حون

 ناثحت هيفف (نوملعيال نيذلا ليبس ناعبنت الو ل هلوق امأو

 ناك ًاباجم ءاعدلا ناك ىتم هنأ نونظي نيذلا نيلهاجلا ليبس ناعبتتال : ىنعملا (لواألا ثحبلا ل

 هيلإ هلصوب امتإ هنأ الإ 0 ىف ناثنا ءاعذ' كاع هللا باع امبرف ؛ لاخلا ىف الصاح دوصقملا

 كظعأىنإ) مالسلا هيلعحونل لاق اك اذهو : لاهجلا نمالإ ردصيال لاجعتسالاو ء ردقملا هتقو ىف

 (نيلهاجلا نه نوكت نأ

 -كرشأ نثل) هلوق نأ م مالسلا هيلعىسوم نم ردص دقكلذ نأ ىلع لديال ىهنلا اذه نأ عاو

 . هنم كرشلا رودص ىلع لديال (كلمع نطبحيل

 نأ الإ ءاعبتتالو: ريدقتلاو « مزج هعضوم (ناعبتتالو) هلوق : جاجزلا لاق (ىناثلا ثحبلال

 امل .ريتخاف اهلق ىلا نوثلا نوكسو اهنوكسل ترك و ةدك وم ىلا لع تلخد ةديدقلا نول

 . نوتلا فيفختب (ناعبتتالو) صاعنا أرقو . ةينثتلا نون هبشت فلاآلادعب اهنال ؛ ةرشكلا

 هكردأ اذإ ىّتح اودعو ايغب هدونجو نوعرف مهعبتاف رحبلا ليئارسا ىنبب انزواجورإل ىلاعت هلوق

 تيصع دقو نآل !نيلسملا نمانأو لمارما رداد تما ىذلا الإ هلإ ل اتا نان نا

 سانلا حرم ًاريثك نإو ةبآ كفلخ نم نوكتل كندبب كيجنن مويلاف نيدسفملا نم تنكو لبق

 (نولفاغل انتابآ نع

 /١0« رخف 0و



 ةيآلا «اهقت 1 يك رعد كيا دق لاقد ىلاعت هلوق ك1

 انباحصأ ضعب نع لقن مث (كسفن 100 كباصأا ا ,رثاةنسح نا كبانضأام) الاخت هلاوق

 ىضتقتامإ لاقو ةءارقلا هذه دعبتسا هنإ مث . راكنالا ىندمب ماهفتسالا لبس ىلع (كسفن نف) أرق هنأ

 هجولا اذهو ةءارقلا كلت راكنإ ىف غلاب و ةينطابلا تالي وأت باب حتفتو .هريسيغتو نآرقلا كيحت

 قيب الأ باب حتفي هزيوجتو .ايفن تابثالاو .اتابثإ فنلا بلق هنال ؛كاذنمرشانبه هركحذوىنذلا

 كلاوذلا ودةنسي اذهو ةيلكلا نازقلا لكي ويح هتانثا قالو: هنفن قال نآرَقلا لع داتعالا

 ةادلق ( لاف ناش هللا ار كيسا روج نافا راك الا ىدع ءاهفتشاإلا هن دا راما "هلاوق نع

 تاباوجلا ةيقب امأو . بجعتلاو راكنالا ليبس ىلع (هاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأ أ) لاق امنإ ىلاعت

 .اهفعض خي الف

 ىنعم انركذو 4( مهاومأ ىلع سمطا انبر ل لاق هنأ مالسلا هيلع ىموم نع ىكح ىلاعت هنا 7

 هللاىضر سابع نبا لاق . خسملا وه سمطلاو (اهوجوسمطن نأ لبق نم) ىلاعت هلوق دنع سمطلا

 لكل: اندر ناهز راخاك يوك ةقودنم ةراجح تاراص : ريئاندلاو مهاردلا نأ انعلب : امنع

 راجح مهركس

 . نامالا اهلخديال ىتحابنم قاثيتسالا بولقلا ىلع دشاا ىنعمو « مهمولق 5 لاق مث

 قدر نم نيا كاد الولو .ءاقث نم كلذ لعفي ىلاعت هللا نأ لع لبلد اذهو : ىدحاولا لاق

 .لاؤسلا اذه مالسلا هيلع

 نوك, نأ زوج هنأ : امهدحأ :ناهجو هيفو «مبلألا باذعلا اوري ىتح اونمؤي الفل لاق مث

 ميلآلا باذعلا اورب ىت> اونمؤي الف كليبس نع اولضيل انبر : ريدقتااو (اواضيل) هلوق ىلع افوطعم

 نوكي نأ زوي :ىناثلاو . اضارتعا نوكي (مهمواق ىلع ددشاو مهلاومأ ىلع سمطا انبر) هاوقو

 . كلذ قحتست اهناف ءاونمؤيال ىتح اهسقو مهمبولق ىلع عبطا : ريدقتلاو (ددشاو) هلوقل ًاباوج

 ىلاعت هللا ىضر سابع نبا لاق : لوألا : ناهجو هيفو «5توعد تبيجأ دق) ىلاعت لاق م“

 00 نازل كلذ ( رعد تنح ] دقر لاق كلذلف ؛ نمو ناكنو رهو وعدي ناك نوم. نأ : امتنع

 م

 نك © لئاس وهف بجتسا ذا نيمآ هلوق نا ؛ عاد اضيأ وف نيمآ ىعادلا ءاعد دنع لوي

 نأ سانا قاف ةناعاتنلا لع افي دو زك نارك نأ دلير اللا: قاثلا . أضيأ لئانس ئعاذلا

 هما هلو وعز تنبأ كنز اب اود: لاقو) هلوقب قست نع ءاعدلا اذه ىح لادن هنإ : لاقي

 . اضيأ ءاعدلا كلذ ركذ دق نوره نوكي نأ ىفانيال اذه نأ الإ (الاومأو

 ثبل دقف ةجحلا مازلإ ىف ةدايزلاو « ةلاسرلاو ةوعدلا ىلع امقتساف ىندي «امقتسافإ) هلوق اأو



 ١6١ ةيالا «كليبس نع اولضيل انبر» ىلاعت هلوق

 : لوقنف دوجولا ىف هلخدأو هعقوأ دق مرج الف ؟ ىده هنأ لالضلا اذهب نظ هنإ : اولاق ناف

 لهجلا كلذ لوصح ناكولف ؛ قباسلا لهجلا ببسب لهجلا اذه ليصحت ىلع همادقإ نوكي اذه ىلعف
 نم دبال تالالضلاو تالاهجلا هذه نأ تبثف لاحم وهو لسلستلا مزل رخآ لهج ببسب قباسلا

 ههرك هنأل هنيوكتو دبعلا ثادحاب نوكي نأ نكميال كلذو ؛ لوأ لالضو لوأ لهج ىلإ اهئاهتنا

 نويح كبح قلخلا قاخ امل ىلاعت هنأ < ىاثلا..:ىلاعت هللا نم: نوكي نأ بجون :نض ارا اك

 بجي بلا اذه لوصتيناكو ةنلا ةشن نع حلا اذه ةلازإ هنكعأإل |دردش 2 كانتا ناكل

 هذبف ءرفكلا بجوي كلذوهلوقىلإ تافتلالا كرتو هيلعربكتلا بجويو همدختسي نمت ضارعالا
 ىذلاوهرفكلا اذه لعاف نوكي نأ بجو مورزالا ليبس ىلع ايدأت ضعبلا ىلا ىدأتي اهضعب ءايشألا

 ىلا ةبسنلاب ةردقلا نأ ىربكلا ةجحلا وهو : كلاثلا . ءاجلاو لاملا بح ىلع الوبجي ناسنالا قاخ

 دبعلا نم سيل حجرملا كلذو ؛ مجرم الا ىناثلا ىلع نيفرطلا دحأ حجرتي الف , ةيوسلا ىلع نيدضلا

 لالضالاو ةيادهلا تناك كلذك ناك اذاو ؛ ىلاعت هللانم نوكي نأو دبالف هيف مالكلا داعل الاو

 لاملا كلذ بح ىوقو الاومأو ةئنيز هموقو نوعرف ىطعأ ىلاعت هنأ : عبارلا . ىلاعت هللا نم

 اهيسال ؛هل دايقنالاو مالسلا هيلعىموم ةمدخنع ةديدش ةرفن مبعابطيف عدوأو . مهبولقفف هاجلاو

 كلذلكو ؛ بواقلا ىف ةخعار هنأش اذه نم ةمدخ نع ةرفنااو هل ىنرملاو هقح ىف معنملاك نوع رف ناكو

 ليلدلاب تبثف ؛ هقدص راكنا ىلع ممرارصإو مالسلا هيلع ىسوم ةؤعد لوبق نع مهضأرعأ بجوي

 مهالضل ًاجوم نكي نأو كيال ايندلا لاومأو انندلأ ةنز هموقو نؤعرف لاك هللا ءاطعإ نأ ١

 ىف ظفللا رهاظ كرت نكمي فيكف حيرصلا لقعلاب هتعص تبث دقف ظفالا رهاظ هب رعشأ ام نأ تبثف

 . ًادج ةفيعضلا ةفلكتملا هوجولا ىلع مالكلا لمح نسحب فيكو ماقملا اذه لثم

 : لوقنف اذه تفرع اذأ

 ناكام مالسلا هيلع ىسوم نآل , فيعضف ةبقاعلا مال ىلع ماللالمحوهو (لوآلا هجولا امأ ل

 ..ةساردلاب اك

 ؟ كلذب هربخأ ىلاعت هللا نإ : اولاق ناف

 مزلتسي كلذ نآل ؛ الاح مهنم نامبالا رودص ناك نونمؤيال مهنأ مهنع هللا ريخأ ايلف : انلق

 . لاحم لاخلا ىلا ىضفملاو لاحم وهو ابذك هللا ربخ بالقنا

 نعاواضي الثل دارملا نأ غ (كلبس نغ اواضنلز هلوق لمحت مهوةوهو (ىناثلا هجولا امأو)

 هريسفتىف عرشال هنإ : لوقأو . هريسفت ىف ىئابجلا ىلع وبأ هركذ ليوأتلا اذه نإ :لوقنف كليبس



 ةيآلا «كليبس نع اضن لوب ١6

 عشمطلا ن اك اعد مالسلا هيلع ىبود نإ لاقي نأ ردا 0 6 يلا ةقفاوه ىلع

 - نام آلا هذارإ قف هددشت عماو أ ا نأ لجال مهاومأ ىلع

 ؟تادككلا اذه 0 اسال هىجولا هذه ريكي ىقانخل نأ لعاو

 هلوقىفماللا نأ : لوآلا : هوجو نم كلذو ةماكلا هذه ليوأت بجو : 38 اذنه ترث اذإو

 ةبقاع تناكاملو (انز>و اودع مهل ن وكيل نوعرف لآ هطقتلاف) ىلاعت هلوقك ةقاعلا مال (اولضيل)

 نأ : ىناثلا . ظفللا اذهب ىنعملا اذه نع ربع مرجال « ىلاعت هللا هلعأدقو ؛ لالضاا وه نوعرف موق

 نيبي) هلوقك هيلعلوةعملا ةلالدلال فذخ ؛ كليبسنع اولضيالثل ىأ (كايبسنءاواضيل انبر) هلوق
 (ةمايقلا موي اولوقت نأ اندهش لب ولاق) ىلاعت هلوقنكو ءاولضتال نأ دارملاو (اولضت نأ ركل هللا

 مالعلا هيلع ىسوم نوكي نأ : ثلاثلا . مالكلا ىف ريثك فذحلا اذه لمو ءاولو#ت ًالثل دارملاو

 نوقفني ال مناف ضرغلا كلذ متت كاك دفنا راك نرردملا تحتل لع كلد رد

 فذح مث هللا لييس نع اولضي نأ لجأل الاومأو ةنيز مهتيت 1 : لاق هنأكو هيف الإ لاومألا هذه
 ءاشاال وق ىفاك مابفتسالا فرح

 الايخ بابرلا نم مالظلا سلغ اطساوب تيارمأ كنيع كتبذك

 ةروسكم مال ىهو ءاعدلا مال ماللا هذه : مهضعب لاق : عبارلا . انهه اذكف كتبذك أ دارأ

 انبرىعملاو « نيرفاكلا هللابذعيلو نينهؤملا هللا رفغيل لاقيف ؛ مالكا امم حتافيو لبقتسملا مزجت

 ىفال ىماألا رهاظ بسحب نكل ليلعتلا مال ماللا هذه نأ : سماخلا . كليبس نع لالضلاب مهلتبا

 ىغبلا ديزمل بيس لاومأألا كلت تراصو لاومألا هذه مهاطعأ امل ىلاعت هنأ هريرقتو ةقيقلا سفن

 ليلعتلا ظفلب مالكلا اذه دروف لالضالا لجل لاملا ىطعأ نم ةلاح ةلاخلا هذه تهشأ  رفكلاو

 تادرس روك لرأا ف لاقت 4 كر كا كلف يقف فلانا: سداسلا ١ ىعملا اذه لجل

 . هيف كله ىأ نبللا ىف ءاملا : لاقي كالهلا ىنعع نآرقلا ىف ءاج دق لالضلا

 هريظنو « اوتومبو نوكلمل : هانعم (كليبس نع اولضيل انبر) هلوق : لوقنف اذه تبث اذإ

 ةلمج اذهف (ايندلا ةايحلا ىف اهب مهبذعنل هللا ديري امإ مدالوأ 3 مهلا ومأ كبجعت الف) ىلاعت هلوق

 بابلا اذه ىف ليقام

 ابضعب كيعنا نأ قرع ذل اا كلر انها قا ةرعك-] رام هوجولا هذه نعا انيجأ دق انأ 5 و

 دبعلا نأ : لوألا : هوجو ىلاعت هللا نم لالضالا لوصح نأ ىلع لدي ىذلا : لوقنف ما ١ كما

 هلوص> نأ انيلع ؛ هديريال ىذل!لالضلا لصح لب ةيادحلا لصحت مل الف : ةيادملالوصع الإ دصقيال
 لاف لو اذاعلا سال

 060606060 ااي0005050505ة ة ةزةز>ز|ز ا أذ ذأ 1 ا 0اا06040ااا أذ]ذآذآذآذآذز|ز|زذ1 ذو -



 را سم ام عر 7 5-8

 لو م 0 تييجأ 5 ة لَ «للد يلا

0 6 5 > 2 2 

 «م.> َنوُملعياَل َنيدَلا ليس مَ

 ميلآلا باذعلا اوري ىتح اوتيل الق «ينزاق لع ددشاو مها ومأ ىلع سمطا انير كليبس نع ارك

 (نودلءيال نيذلا ليبس ناعبقتال و امقتساف كت وعد تبيجأ دق لاق

 دوحجلا ىلع نيرصهموقتلا ىأرو ةرهاقلا ةرهاظلاتازجعملا راهظإ ىف غلاب امل ىموم نأ ملعا

 ىلع همادقإ ببسالوأ ركذي نأ ريغلا لع وعدي نم قح نمو ؛ مهيلع وعدي ذخأ : راكنالاو دانعلاو

 هيلعىسوم لاق ببسلا اذهلف « نيدلا اوكرت ايندلا مهبح لجال مهنأ وه مبمرج ناكو ؛ متارجلا كلت

 سابللاو لامجاو ةحصلا نع ةرابع ةنيزلاو (الاومأو ةنيز هالمو نوعرف تيتآ كنإ انبر) مالسلا

 . قطانلاو تماصلا نم ءايشاللا هذهلع ديزبام لاملاو تيبلا ثاثأو « باودلاو

 : ناتلأسم هيفو («كليبس نع اولضيل ل لاق مث

 . ءايلا حتفب نوقابلا أرقو ءايلا مضي (اولضيل) مصاعو ىئاسكسلاو ةزمح أرق (ىلوآلا ةلأسملا)

 هريرقت و مهلالضا ديريو سانلا لضي ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذهب اباعصأ جيتحا (ةيناثلا ةلأسملا))

 براي لاق ىسوم نأ : ىنعملاو « ليلعتلا مال (اولضيل) هلوق ىف ماللا كأ :لوالا : نيهجو نف

 لالضإ ديري دق ىلاعت هنأ ىلع اذه لدف ؛ اولضذي نأل جال لاومألاو ةنيزلا هذه مهتيطعأ كنإ ةزعلا

 ًاضيأ كلذو («وعد تبيجأ دق) ىلاعت هللا لاقف ( 1 ولق ىلع ددشاو) لاق هنأ : ىناثلا . نيفلكملا

 لع لديو . مثركذام ةيآلا هذه نم دارملا نوكي نأ زوال : ىضاقلا لاق . دوصقملا ىلع لدي

 د 00 هنأ : ىناثلاو . ةحيبقرفكلا ةدارإو حيبقلا لعف نع هزنم ىلاعت هنأ كيت هنأ : كوالا : هر

 قفاوب امب نايتالا الإ ةعاطلل ىنعمال هنآل. مر فك ببسي ىلاعت هلل نيعيطم رافكلا ناكل كلذ

 : كلاثلاو «بواقلا دشولاومألا سمطإ مهياع ءاعدلا اوةحتسا امل. كِلَذَك انك ولو « دارا

 زاجلو ٠ لالضلالاءاعدلل مالسلا مهيلع ءايبناألا ثعبي نأ انز ود ءذاعلالداضإ دير نا اندر كرا

 . نآر قلاب ةقثلا لاطبإو نيدلا مدههيفو « مهيلع تازجعملارارظاب نيلضملا نيلاضلانيباذكلا ىوقي نأ
 ركذتي هلعل انيل الوق هل الوقق) مالسلا امهملع نورهو ىسومل لوقي نأ زوحيال هنأ :عِازلاو
 هنا مث (نوركذي مهلعل تاركلا نم صقتنو نينسلاب نوعرف لآ اندحأ كفل وز ل نو (ىنخ ذا

 امهدحأ لمح نم دب الف . ةضقانملاك كلذ نآل ؛ اولضي ىكل معنلا مهاطعأو مهنم ةلالضلا دارأ ىلاعت



 هيلا فلك هالمونوعرف تيتآ كنإانبر ىسود لاقوىلاعتهلوق /: ١

 6 سوء اع < ل ديا وه عمو 2 ا

 ايندلا# حلا ف الاَومآَو هي هالَمَو نوع 1 1 در ىتوم لاقو

 امم واف لع ددْشاَو مهاَوْمَأ َلَع ل ملا اير كيس نرعا ل

 ةلبق ةمعكلا : لوقي حل 2 راكو# مالثملا 1 0 اق ةمكلا 50 لاق هنأ! سانع نبا

 لاقو . ةرجهلادعب مالسلا هيلعلوسرلا مايأ ىف ىلاعت هللارمأب اهنع لودعلا عقو امتإو« ءايبنألا لك

 هر كدللا كرك طفلا قع داما أي ناواثاقلا اما. "سانقللا ترب هيج ةليقلا كلا ناك: ناو رح

 كلت لعج دارملا : لوألا : ناهجو (ةلبق) هلوق ريسفت ىف مهل ءالؤهف « تيبلا قاطم ةيآلا هذه ىف

 ور لاف و كسلا! نضعلا ناستعا وا ةيعمج | "لوصحل هنم ا وصقملاو' ةلباقتم ىأ هلق تاونلا

 5 ويب ىف اولص ىأ : ةلبق ركر 0 ا

 اوبن نأ) لاقف باطخلاب ةيآلا هذه لوأ ىف نورهو ىموم صخ ىلاعت هنأ 4 ىناثلا ثحبلاإ)

 رمأ ىلاعت هنأ هيف ببسلاو (ةلبق مكتوب اولعجاو) لاقف باطخلا اذه ممع مث (اتويب رصمب امكموقل

 باطخلا ءاج مث « ءايبنالا ىلا ضوفي ام كلذو « ةداسبعلل ًاتويب 0 ل ل

 0 2 ؛ لكلا لع بجاو كلذ نآل ء ايف ةالصلاو دجاسملا ذاختاب امبموقلو امل اماع كلذ دعب

 نمىلصاللا ضرغلا نال كلذو (نينمؤملا رشد و) لاقف باطخلاب مالكلا رخآ ىف مالسلا هيلع ىسوم

 ةلاسرلا ف لصالا نأ ىلع كلذب لديل ؛ امم ىسوم ىلاعت هللا صخف ؛ ةراشبلا هذه لوص> تادابعلا عيمج

 . هل عبت نوره نأو مالساا هيلع ىسوم وه

 ىسوم نأ : لوألا : ةثالث اهوجو ةعقاولا هذه ةيفيك ىف نورسفملا ركذ (ثلاثلا ثحبلاإ)

 الثل ؛ ةرفكلا نم ةيفخ مهوب ىف اولصي نأب نيرومأ» مهرمأ لوأ ىف اوناك هعم نهو مالسلا هيلع

 مالسالا لوأ ىف ةلالا هذه ىلع نونمؤملا ناك اي ٠ مهنيد نع ممونتفيو مهوذؤيف مهلع اوروظي

 ليئارسا ىبب دجاسم بيرختب نوعرف رمأ مهملإ ىموم لسرأ امل ىلاعت هنإ : ليق : ىناثلا . ةكه ىف

 . نوعرف نم ًافوخابيف اولصيو مهتويب ىف دجاسم اوذختي نأ ىلاعت هللاممرمأف « ةالصاا نم مهعنمو
 ىسوم ىلاعت هللارمأ ةديدششاا ةوادعلا كلت نوعرفرهظأو مهيلإ ىموم لسرأ امل ىلاعت هنأ : ثلاثلا

 . ءادعألا رش نع مهنوصي هنأ ىلاعت لفكتو . ءادعالا مغر ىلع دجاسملا ذاختاب امهموقو نورهو

 انبر ايندلا ةابحلا ىف الاومأو ةنيز هالمو نوعرذ تينآ كنإ انبر يسوم لاقوإل ىلاعت هلوق



 ١ / ةياآلا« ير آوبت نأ هيخأو 0 ىلإ انيحوأو» ىلاعت هلوق

 2 ه- 00

 كت وردد هب اواعجاَو اتوب يصمم اكموُقل وبتنَأ هيخأو ىسوم]] ان انحسا

 عام < ل6

 «لا/» نيمو ربو و ةالصل اوم -

 مهتلامو نوعرف نم فوخ ىلع هموق نم ةيرذ الإ سر هلوق وهو ةيآلا هذه لبق ىلاعت

 (نيرفاكلا موقلا نم كتتمحرب انجن و) ىلاعت هلوق وهف ءاعدلا اذه ىف ىناثلا بولطملا امأو (مهنتفي نأ

 « مايند رمأب مهماهتها قوف 1 رمأب ءالؤه ماهتها ناك هنأ ىلع لدي بيترلا اذه نأ ملعاو

 راص نيملسملا ىلعا وطلس نإ 1 مهن أ ىلع (نيملاظلا موقلل ةنتف انلعجتال انبر) مطوق انامح نإ | ل كلذو

 ةههشلا هذه نعرافكلا كتلوأ نوصي نأ ىلاعتىلإ اوعرضتف لطاب نيدلا اذه نأىف مهل ةهبش كلذ

 قوف مهئادعأ نيد حلاصمب مهتيانع نأ ىلع لدي كلذو . مهسفنأأل ةاجنلابلط ىلع ءاعدلا اذه اومدقو

 ىلع مهولمحي نأ نم رافكلا كئلوأ ىلاعت هللا نكمبال نأ ىلع هانامح نإو مهسفنأ حلاصمب مهتيانع

 مهنادبأ حلاصمب : مهمامها قوف مناي 5 حاصمب مهمامتها نأ ىلع اليلد اضيأ كلذ ناكن .دلا اذه كررت

 ٠ ةفيرش ةفيطل هذهف تاردقتلا 0 ىللعو

 اوميقأو ةلبق ؟"ويباواعجاو اتوربرصمب امكموقل آوبت نأ هيخأو ىمومملإ انيحوأو ل ىلاعت هلوق

 هعبتأ ىلاعت هللا ىلع لكوتلا نم مهنم رهظ امو نيرفاكلا ن« نينمؤملا فوخ حرش امل هنأ معا

 اوبم هذختا ىأ « ناكملا أوت : لاقي تاولصلا لع لابقالاو دجاسملا ذاختاب .نروزهو سوم رمأ نأ

 هللإ نورتي اجر اكموقل او رصمع العجأ 6: ىنعملاو 2 [طوم هذ اذإ هنطوت لوك

 .٠ ةالصلاو ةدابعلل

 : ثاحبأ هيفو «لبق مكتوبب اولعجاو ل لاق مْ
 توب ف ىلاعت هلوق ف اك دجاسملا توببلا نمد دارملا 3 لاق نم نسانلا نم (لرالا ثحبلا

 أور دقق نورا والا اذ « توببلا قاطم دارملا : لاق نم مهنمو (همسا ايف رك ذيو عفرت نأ هللا نذأ

 !ولعجأ ىأ (ةلبق متو اولعجاو) هلوقنمدارملاو : أولاق َّ , ةالصلا قلتم ىذلاب ناجلاب ةليملا

 !اقو « ةلبقلا ىلإ ىأ : ةلبق ويب اولعجاو : ءارفاا لاقو ؛ ةالصلا لجأل اهنولبقتست دجاسم مكتريب

 ؛ عمجا دارملاو ءنادحولا ظفا قلطأف دجاسم ىنعي البق ىأ ؛ ةلبق ويب اولعجاو : ىرابنالا نبا

 رع لقن هنأ الإ  هنيبعت ىلع لديال نآرقلا ظفا نأر هاظف ؟ تناك نبأ ةلبقلا هذه نأ يف اوفاتخاو
 اي



 بالا بايو مما تك نإ. ميل 0 لاقود لاعتال دف

 نا كلذك رع هلكت هللا ىلعف هللاب نينمؤملا نم تن 1 نإ ةكدام 18 ري 1 5 ىلاعت

 راهظإو ىلاعت هللا نع ةرداصلا فيلاكتلل دايقنالا ىلإ ةراشإ وهو « مالستسالا نع ةرابع مالسالا

 دوجولا بجاو نأب ًافراع بلقلا ةروريص نع ةرابع وهف ناميالا امأو « درقلا كرتو عوضخلا

 نائل ناكاع تلك د17 انو رو رو هر: تح ق واخ تدح هاوسام قأو.. دحاو هتاَذل

 ةيآلا هذهف هللا ٍلعلكوتلارون بلقلا ىف لصحي و . ىلاعت هللا ىلإ هرومأ عيمج دبعلا ضوفني كلذ دنعف

 هاتعالاو ىلاعت هللا ىلا ةيلكلاب رومألا ضيوفت نع ةرابع هللا لع لكوتلاو « رارساألا فئاطل نم

 . ىلاعت هللا ىلع لاوحالا لكىف

 ىلع لكوتي نمو) هلوقل تاململا لكىلاعت هللا هافك تامهملا لكىف هللا ىلع لكوت نم نأ ملعاو

 . هيسح وهف هللأ

 هللا هاكح ىذلا وه هللا ىلع لكوتلا وهو هب هموق ىسوم رمأ ىذلا اذه نأ 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 نآأل نيتجردلا نيب توافتلارهظي اذه دنعو (تلكوت هللا ىلعف) لاق هنأ مالسلا هيلع حون نع ىلاعت

 ناكف كلذب هموق رمأ مالسلا هيلع ىمومو « ىلاعت هللا ىلع لكوتلاب هسفن فصو مالسلا هيلع احون

 . ماقلا قوف مالسلا هيلع ىسوم ناكو « أمات مالسلا هيلع حون

 هناكرصحلا ديفي لوألا نآل ؛ هيلع اولكوت لقي ملو (اولكوت هيلعف) لاق اسمنإ 4( ةثلاثلا ةلأسملا)

 نأ تبث امل هنآل «كلذك رمآلاو « ريغلا ىلع لكوتلا نع مهاهنو هيلع لكوتلاب مثرمأ مالسلا هيلع

 لكوتي نأ لقعلا ف عنتما «هريبدتو هيكح تحتو هريخست و هفرمهت تحت وكلمو هكلموهف هاوسام لك

 مالسلا هيلع ىنومنأ ىلاعت ني مث « ةرابعلا هذه ةملكلا هذهتءاج ببسلا اذهلف ؛هريغ ىلعناسنالا

 مث ءهاوس دحأ ىلإ تفتلنالو : هيلع انلكوت ىأ (انلكوت هللا ىلع اولاقو) هلوق اولبق كلذب مهرمأ امل

 ةنف انلعجتال انبر) اولاق نأ : امهدحأ : نيئيش ىلاعت هللا نم اوبلطف « ءاعدلاب اولغتشا كلذ اولعف امل

 انيلع مهتطلس ول كنأل هموقو نوعرف انب نتفتال دارملا نأ : لوألا : هوجو هيفو (نيملاظلا موقلل

 رفكلا ىلع مثرارصإ ىف ةيوق ةهيش كلذ ريصيف « انيلع مهتطاساملق حلا ىلع انك ول انأ ممولق ىف عقول

 ةرخآلا ىف ديدشلا باقعلا اورجوتسال انلع مهتطلسول كنأ : ىناثلا . مهل ةنتف انيلع مهطيلست ريصيف

 . مط باذع عضوم ىأ ؛ محل ةنتف عضوم أ (مهلل ةنتف انلعجتال) ثلاثلا . مهلل ةنتف نوكي كلذو

 ىنعمب قاخلاك« زئاج لوعفملا لعردصملا ظفلقالطا نآل  نوتفملا ةنتفلا نمدارملا نوكي نأ : عبارلا

 مظلاب انولمحينأن م مهنكمتال ىأ «نينوتفم انلعجتال : ىنعملاو « نوكملا ىنعمب نيوكتلاو « قولخلا
 هللا هركذ اهم. دك أتم ليوأتلا اذسهو « هانلبق-ئذلا قحلا نيدلا اذه نع فرصتن نأ لع'رهقلاو



 ١ ه ةيآلا «هللا متنمأ منك نإ 1 ىموم لاقود ىلاعت هلوق

 رج يو سس ذآ

 04, َنيلسم م منك نإ ولك عَ للاب مم هآ متنك نإ موقأي ا

 كيجرا , انو م١0 َنيِملاَظلا موَقلل ةنف المحتل ابر[ كوت هلل لع اولا
 هامه

 لحد نيرفاكلا 0

 نع ربعي دق هنأ 0 دحاو نوعرف نأ عم (مهئلامو) لاق 2 (ىاثا ثحبلاإ)

 نوءرفب دارملا نأ : ىتاثلا (ركذلا انلزن نحن انإ) ىلاعت هللالاق . ميظعتا دارملاو ؛ عمجا ظفلب دحاولا

 نوغرف لآ نوعرفب دب رأ هناك ففاضملا قدح ناب نمءاذه نإ ٠ تلاثلا نوع دانا

 مييلع ءالبلا عاونأ طيلستب مهنيد نع مهفرصي ىأ ( مهنتفي نأ إل ل لق

 : ليق (نيفرسملا نمل هناو)' رهاق ايف بلاغل ىأ «صضرألا ىف لاعل نوعرف نإوإلل لاق مث

 ناب هنم نضّرلاو... رومآألا نم رمأ ىف ةعلاضب نك برذعتلا نشك نتملا ركك ا لا

 ديلا حنا نم" ناك ةناآل انس ناك انع] 2 لقوا قفتاع نيم للا كتارا نر ك0

 . ةيطالا ىعداف

 هللا ىلع اولاقف نيملسم منك نإ او اكوت هيلعف هللاب متنمآ متن ا موقاي ىسوم لاقو ِ ىلاعت هلوق

 «نيرفاكلا موقلا نه كتحرب انجب و نيمملاظلا موقلل ةنتف اناعجب ال انبر انلكوت

 : لئاسم ةيآلااق

 ىلع قلعم ءازج (نيماسم متنك نإ اولكوت هيلعف هللا رتنمآ متنك نا) هلوق نأ (ىلوآلا ةلأسملا)

 مدقتملاو امدقتم نوكي : بحيرخأتلا :أولاق ءاهقفااو , رخأتمرخالاو . مدقتماهادحأ: نط

 تملك نإ قلاط تنأف رادلا تلخ د نإ : هتأرمال لجرلا لوقي نأ هلاثمو . ارخأتم نوكي نأ بح

 هلوقباط ورشمراص ؛قااط تنأفرادلا تلخد نإ : هلوقعومب نآل ؛ كإذكرمألا ناكاماو . ًاديز

 ًامدقتم ظفالا ف نخأتلا نوك:نأ قضتقي كاذو , طربغلا نع رخام ظرر دل 1

 تملك املاح هتأرمالل وب هناك :ريدقتلاو  ىنعملا ىف ارخأتم ظفللا ف مدقتملان وكي نأو « ىنعملا ىف

 . قالطلا عقي مل ًاديز تملك نإ لبق قيلعتلا اذه لصح ولف ؛ قلاط كتاف وادلا تلغم نإ اند

 نأ قصف (نانلس د متتك فرإ اولكوت هيلعف هللاب متنمأ متنل :؟ نإ) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذا

 هناكف (او كوت هيلعف هللاب ؛ متنمأ متتك نإ) هلوقب نيبطاخم اوريصي نآل , ًاطرشش نيملسم مهنوك نوكي

 <« 0تدرغ 2 4



 ةيآلا هموق نم ةيرذ الإ يلوا نمآ اند نا ١

 90 ساس ساس هاسإ6 ه2 ضع ل حيي سار“ يي

 نأ مذأمو َنوعرف نم فوح ىلع ه هموق نم ةيرذالإ 2

 80د ني رسما َنَلهنإَو ضرألا ىف لاَ ل َنوَعرف نإ مهب

 اهانركذدقو . ةيلاع ةقيمع ةضماغ ثاحأ هللا تاملك فو ؛ 0 ل نم يا 1 1

 7ناتكلا اذه نم عضاوم ضعل ف

 نإو مهنتفي نأممتالهو نوعرف نم فو ىلع هموقنم ةيرذالا ىمومل نمآ اهف) ىلاعت هلوق

 « نيف رسملا نمل هناو ضرالا ىف لاعل نوعرف

 نم ربظامو . ةميظعلا تازجعملا نم مالسلا هيلع ىسوم نم ناكام مدقتامف نيب ىلاعت هنأ ٍلعاو

 تازجعملا ةدهاشم عم مهمأ نيب ىلاعت هنإ مث ء رحسلا تال 5 نم هورضحأام لكل اصعلا فقلت

 « سو هيلع هللا لص دمحم ةيلست كلذ ىلاعت ركذ امناو « هموق نم ةيرذالا مهنم هب نمآ ام ةميظعلا

 رئاسب بالا اذه ىفدل نأ نيبف « رفكتلا ىلع مهرارمتساو هنع موقلا ضارعإ ببسب متغي ناك هنآل

 عمو : رظعأ نيعلا ىأرم ىف زاجتالا ىف ناك مالسلا هيلع ىموم نم رهظ ىذلا نآل «ةوسأ ءاينالا
 انبه ةيرذلا نأ : لوآلا : هوجو ىلع ةيرذلاب دارملا ىف اوفلتخاو . ةيرذ الا مهنم هب نمآ اف كلذ

 « ريغصتلاو ريقحتلا هج و لع مولا نع هب ربعي ةيرذلا ظفل : سابع نبا لاق . ددعلا ليلقت اهانعم

 ةلق ىنعمب ريغصتلا ىلع هلمح بجوف عضوملا اذه ىف ةناهالا هجو ىلع ريدقتلا لع هلمح ىلإ ليبسالو

 بولق نآل امإ ءرفكلا ىلع اورمتسا ءابالان أل « مهاعدنم دالوأ دارها : مهضعبلاق : ىناثلا . ددعلا

 نم ممابآ ناك موق ةيرذلا نأ : تلاثلا . فخأ رفكلا ىلع تابثلا لع مهيعاودوأ نيلأ دالوألا

 هناناخرو وعزت ةارفا ةس] نوعرقل نم ةيزدلا: عبارلا . لنا | ىبنم مهمتاهمأو نوعرف موق

 ىسوم موق نم دارملا نأ اوفلتخا دقف (هموق نم) هلوقىف ريمضلا امأو . اهتطشامو هنزاخ ةأرماو

 نروكذملا برقأ هنأل , ىسوم ىلإ دئاع هنأر بظأللاو ا ًاعيمج امهركذ نال ء نوعرف موق نموأ

 10 لفل درب ا نهر |. كبل تم نادل نإ لهو

 : ثاحأ هيفف 2 مهتفي نأ مئامو نوعرف نم فوخ ىلع هلوق امأ

 ديدش ناكهنآل «ًادج نوعرفنم نيفئاخا وناك ىمومب اونمآ نيذلا كئلوأ نأ «لوآلا ثحبلا)

 اذهلف « مهئاذيا ىف غلاب ناك ىسوم ىلإ موقلا ليم ملع اذاف « ىسوم عم ةوادعلا ربظأ دق ناكو شطبلا

 !هس نامت انكلا راك كلا



 1 ةيآلا «هتالكب قملا هللا قح<وو» ىلاعت هلوق

 مر امو محلب اوحرصنيمبسلا نيذه موقلا ركحذ املو . ةسايرلا ءاقب ىف دجلاو « ايندلا

 (نينمؤمب اجل

 ىموم ةزجع» اوضراعي نأ اودارأو « كلذ دعب اولواحىناعملا هذه اوركذ املموقلا نأ معاو

 نوعرف عمجل ءرحسلا باب نم ىسوم هب ىتأامنأ سانلادنع اورهظيل ءرحسلانم عاونأب مالسلا هيلع

 (نوقلم متنأام اوقلأ ىسوم مهل لاقف) ؛ مرضحأو ةرحسلا

 ؟ رفك رفكلاب رمآلاو ء رحسلاو رفكلاب مهرمأ فيك : ليق ناف

 ؛لطاب ىعسو دساف لمع هياوتأام نأ ق لخلل ربظيل ؛ىصعلاو لابحلا ءاقلاب مرمأ مالسلا هيلعهنإ : انلق

 هب متثج ام ىسوم مهل لاق مهيصعو ملابح اعلا بلف, رحسلاب مه رمأ مالسلا هيلع هنأ قيرط ىلعال

 مالسلاه يلع ىسوم ركذف ءرحسهب تجاه نإ : ىسومل اولاق موقلانأ هنم ضرغلاو ؛ لطابلارحلاوه

 مه ربخأ مث , هنالطب رهظي ىذلاهيوّقلاو رحسلا وه هب متتجىنلا نأ قحلا .لب,«:لطاب هوعرك دام نأ

 كلذ لطبأ فيك هنأ رولا نئاس ى ىلاعت, هللا ربخأ دقو": لطانلا لطينو,قملا وع كلج كت

 . ىصعلاو لالا كلت لك فقلت دق نابعثلا كلذ نأ ببسب كلذو . رحسلا

 «ءادتبالاب ةعفت رمىهو ىذلا ىنعمب ةلوصوم انهه ام (رحسلا هب متثجام) هلوق 4 يناثلا ةلأسملا)

 ىرتالأ . قبس مالك ب اوج هنآل . ماللاو فلألاب (رحسلا) لاق امتإو : ءارفلالاق ءرحسلااه ربخو

 لوخد بجوف ؛ رحسلا هب متئجام لب : ىموم مل لاقف ؛ رحب اذه ىسوم مهءاج امل: اولاق ممنأ

 هل لوقيف الجر تيقل : هريغل لجرلا لوقي « ةفرعم تداع تداع اذإ ةركنلا نآل ماللاو فلألا

 ىذلالجرلا نع هلأس هنأ همهف ىف عمي ل لجر نم هل لاق ولو « ماللاو فلالاب هديعيف لجرلا نم

 ؛ءادتبالاب عفترم ةيماهفتساام ةءارقلا هذه ىلعو « ماهفتسالاب (رحسلآ) ورمع وبأ أرقو . هل هركذ

 (رحسلآ) عيرقتلاو خيبوتلا هجو ىلع لاق 5 هب امتحن ىأ :ليق هناك خلا عضوم ىف هب متثجو

 ىواسيل ماهفتسالا هقحلي نأ مزلو « ادتبلا نم لدي رحسلاو (سانلل تلق تنأأ) ىلاعت هلوةك

 « ركن مالدب نورشعأ تاع ؟نوثالث مأ نورشعأ كلام رك لوقت اك « ماهفتسا هنأ ىف هنم لدبملا

 اربخ ناكام راصو هعضوم ىف راص ادتبملا نم هتلدبأ اذا كنآل ء ربخ رحسلل رمضي نأ مزاي الو

 . هنع اريخ هنم لدمملا نع

 لمع حاصيال هللا نإ) هبحاص ةحيضف رهظيو لبيس ىأ « هلطييسم هللا نإ ىلاعت لاق مْ

 . هليكي الو هيوقيال ىأ (نيدسفملا

 هد-عوب ىأ (هتالكب) هلوقو . هتيوقتو هرابظا قحلا قاقحا ىنعمو «قحلا هللا ق<ورإل لاق 3



 ةيآلا «انءابآ هيلع اندج و امع انتفلتل | انتثجأ ١ ولاقد ىلاعت هلوت ا

 6 ا

 ءاربكلا 5 يَ ا هلل انج اولاَ
 رص اح ا 6

 08-0 لكب ىنوتثا نوَعرف َلاََ «ع0/م َنينمّوع 1 نحت امو ضرألا ىف

 1 1 1 1 ا 0 تك مخ

 ا :د نوقلم الا 1 لاق ةر 5 اال «0١/ة» اع

3 
 ه_-

 20200 مركس سا 2 ه- - 2
 لمع حل ملص هَل و طيس هلل نإ | رحسلا هب 8 سوم ل 2.

 970 2 هَ همه

 «/م5؟١» َتومرَجا 0 0 حلا 1 قحيو «(81 نيدسفملا

 211 2 ت7

6 
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 سرا ىف ءان كلا ل نكن و. انءانآ هتلع اندجاو انع انتفاتل انتتجأ | ولاق ) ىلاعت هلوق

 اوقلأ ىسوم ممل لاق ةرحسلا ءاج اسلف مبلع رحاس لكب ىتوتثا نوعرف لاقو نينمؤمب اكل نحت امو

 نيدسفملا ل اديال هللا نإ هلطبيس هللا نإ رحسلا هب متئجام ىسوم لاق اوقلأ ايلف نوقلم متنأ 1

 « نومرجبا هرك ولو هتالكب قحلا هللا قحو

 : لئاسم هيفو

 هيلع ىموم ةوعد اولبقي مل مهنأ هموقو نوعرف نع ىكح ىلاعت هنأ لعا (ىلوألا ةلأسملا)

 لاق (انءابآ هيلع اندجو امع انتفلتل انتئجأ) هلوق : لوألا : نيرمأب لوبقلا مدع اوللعو ؛ مالسلا

 نمو, اهاول اذا هقنع تفل : لاقي ىللا هلضأو .: مأ نع فرضاا ةغللا لصأ ىف تفللا : ىدحاولا

 اديه : هاول ذأ هلقو ب ىشلا تفل : ىرهزاللا لاق, هبل] ههجو لامأ ىأ ءهيلإ.تفتلا : لاقي اذه

 .بيولعملا ف

 « هيلع انءابآ اندجو انال « هيلعنحن ىذلا نيدلا كرتنال : اولاق مهنأ مالكلا اذهلصاح نأ ملعاو

 رارصالا درجمب ةرهاظلا ةجحلا اوعفدو . ديلقتلاب اوكسمب دقف

 : نورسفملالاق (ضرآلا ىف 00 كل نوكتتو) هلوق لوبقلا مدع ىف «ن ثلا ببسلاو ل

 كلملا ىمس : جاجزلا لاق . نورهو ىسوم.باطخلاو ؛ رصم ضرأ ىف زعلاو كلملا اكل نوكيو 2

 رمأديلاقم تراص هقدصب موقلا فرتعا اذاىنلافًاضيأو « ايندلارمأن م بلطي امربك أ هنألل ؛ ءايربك

 . موقلا ربك أ راصف « هيلإ هتمأ

 بلط لع ص رحلا ىلإ ةراشإ : ىناثلاببسلاو .« ديلقتلاب كسلا ىلإ ةراشإ : لوآألا ببسلا نأ معاو



 00 ةيالا ءنورهو ىسوم مثدعب نم' انثعب مو كاس دو

 د 2 لا هم ه امود2د عير

 اور يكتسب ا نواح
0 

 ا

 رس ده نإ اول ادنعنم رد ات ءرخ 2100

 هر تلاطا )تاو 05 ل لا ع 3

 حاب الو اَدَهَرْح أ, 'ءاج الى ّه 0 ل
- - 

 0 لع خا سو

 «ا/ا/د 1 ا

 ةناثلا ةصقلا

 ملتح دا رلع ريتك

 اوناكو اوربكتساف انئايآب هلالمو نوعرف ىلإ نورهو ىسوم مهدعب نم انثعب مثال ىلاعت هلوق

 امل قحلل نولوقتأ ىسوم لاق نيبم رحسل اذه نإ اولاق اندنع نم قحلا مثءاج املف نيمرجب اموق

 « نورا سلا حلفي الو اذه رح أ مككاج

 اذه نإ : اولاق امل موقلا نأ وهو «دحاو لاؤس هيفو . ريسفتلا نع ىنغ مالكلا اذه نأ معا

 ماهفتسالا ليبس ىلع (اذه رحسأ) ١ ولاق مهنأ مالسلا هيلع ىموم كح فيكف ؛ نيبم رحسل

 قحلل نولوقتأ) لاق لب (اذه رحسأ) اولاق مهنأ مهنع ىكحام مالسلا هيلع ىموم نأ : هباوجو

 ىرخأ ةرم لاق مث « هيلع لاحلا ةلالدل (نولوةتأ) لوعفم هنع فذح مث ؛ نولوقتام (ركءاج ال

 هلوق وهو « رحسب سيل هنأ ىلع جتحا مث , راكنالا ليس ىلع ماهفتسا اذهو (اذه رحسأ)

 باق امأو (نورحاسلا حافي الو) هيومتو ليبخت مهعنص لصاح نأ ىنعي (نورحاسلا حلفي الو)
 هنأ تيثف : هيوُقلاو لييختلا باب رم سيل هنأ ةرورضلاب مولع « رحبلا قلفو ةيح اصعلا

 . رحسإ سيل



 ةيآلا «مهموق لإ السر هذعلا نم انثمب مشد ىلاعت 2 ان

 ل 67 هم م 0س س2

 كد اوناكاق تآديبلاب م مهوداَجف مهو 0 السر هد هدعل نم انثعب م

 أ م رو داس رتاج ها سا سا ا

 «0/4» تلا بول ىلع عبطأ دك يك نه هن اوبّذك ام
0 

 ءاببن "لا صيصاقأ لاك نك هجولا اذهىلعو. ًادكللا 1 غلبأ تناك مدقت ن 0 ءةراكملا 5

 . مالسلا مهلع

 8 نول 0 َّق ةرو لم 1 ,ةصقأأ هذه ليصافت اأو

 كا اونمؤرل اوناكاف تانييلاب مموج مهموق لإ دام هدعل نم انثعي 50 ىلاعت هلوق

 «نيدتعملا بولق ىلع عيبطت كاذك لق نه هب

 مهاربإو ) حاصو 8 دوه ممم ناكو 2-0-5 مو تكا حو دع نه انئع د : ةارللا نأ معا

 مهنأمهنعىلاعتربخأف ؛ ةرهاقلا بازجعملا ىهو : تانيبلاب نيعمجأ مهيلع هللا تاواص بيعشو . طولو

 نم نيبذكملا ىلاعت هللا كالهإ نم مهغلبام مهرجزي ملو « بيذكنلا ىف حون موق جاهنم ىلع اورج

 نيع دارملا سيلو (لبق نم هب اوبذك امب اونمؤيل اوناك ان) لاق اذهلف «٠ كلذ نع حون موق

 تانييلا نال 2 تانيبلا نم هب د م لم دارا لب مهنامز َْق لصح ل كاذ ل : هب كا

 : ةدحأو 0 عمجأ مالسلا مهيلع ءامدن لا ىلع ةرهاظلا

 عنمي دق ىلاعت هللا نأ ىلع انباأ جتحاو (نيدتعملا بولق ىلع عبطن كلذك ١ ىلاعت لاق م“

 ليلدب ناميالا نم عنام ريغ عبطلا : ىضاقلا لاق . رهاظ هريرقتو ةيآلا هذمب ناميالا نع فلكملا

 ال ًاعنام عبطلا اذه ناكولو (اليلق الإ نونمؤي الف مرفكحب اهيلع هللا عبط لب) ىلاعت هلوق

 6 ءانتمسالا اذه 0

 ىلاعت هلوق ريسفت ىف ءاصقتسالا ىلع قبس دق ةلأسملا هذه ىف مالكلا نرأ ::باوجلاو

 : ةداعالا ف ةدئاؤ الف ( م ىللعو ممولق هللأ مت



 ١ ةيآلا «كلفلا ىف هعم نمو هانيجنف هوبذدكفو ىلاعت هلوق

 سو ل هه هزل سه اس سس 5 ريتا سوي 4-51 رماسهيامس رن ماهر د

 انقرغاو فئالخ مهاَنلعَجو كافل 0 نمو هأنمجنف هوب

 »د ير قاع ن[(قك ا ماي ؛اوبّذك نذل
3 

 كلذىلا رض َض 6 ىلا رورشلا كلت 1000 نا هازل لا ل 3 لاقت 5 : اهيلاهض

 اذهرخآ اذهف راظناريع نم هيلع نوردقتام دشأب ؛ كلذ اولي ى أ نورا لور ل وقوهو. 0

 هللا ىلع لكوتلا ىف ةياغلا غلب دق ناك مالسلا هيلع هنأ ىلع لدي مالكلا اذه لثم نأ مولعمو مالكا

 « هيف دفني ال مهركمو هما لصيال مهدك نأ أعطاق نآشأو لاك

 هنأ ىلا ةراا اذه : نورسفملا لاقف (رجأ نم مكتلأس اف متيلوت نافإل ىلاعت هلوقامأو

 ىوقأ هلوقناك عمطلا نماغراف ناسنالا نك ئَمو : لا هللا نيد "لإ مموعد ىلعالام مم نا

 هجوب مهنم فاخي ال هنأ نيب مالسلا هيلع هنإ : لاقي نأوهو رخآ هجو هيف ىدنعو . بلقلاىف اريثأت

 مف نيبف عفانملاعطقبوأرشلا لاصيابامإ . نيئيش لح نصح ام كوذلا نآلل كلذ نوع را

 ذخأام هنآلل ؛ اريخ هنع اوعطقي نأ ببسإ مهنم فاخمال هنأ ةيآلا هذبم نيبو مهرش فاخيال هنأ مدقت

 اريخ هنم اوعطقب نأ فاخي ناكف اخ مهتم

 نأ: : لوآلا : نالوق هيفو «نيمل ملا نم 0 أ نأ ترمأو هللا ىلعالإ ىرجأ نإ ) لاق مث

 رومأم 5 ىاثلاو مالسالا نيدب لع نوكأ ن ناب رمال اولشت هت لوأ مالس الا نيد متلبق ءا قوس

 9 لاقامل هناآل 2 عضوم ا هذه قلأ هجولا اذهو : ةوعدلا هذه لجل ىلإ لصيام ه لكل مالستسالاب

 . ملعأ هللاو ؛ بابلا اذه ىف هيلإ لصيام لكل مالستسالاب رومأم هنأ مهل نيب (ىلإ اوضقا

 اويذك نيذلا انقرغأو فئالخ مهانلعجو كلفلا ىف هعم نمو هانيجف ه وبذكف إل ىلاعت هلوق

 (نيرذنملا ةبقاع ناك فيك رظناف انتايب

 تعجر هيلإامركذ 2 رافكذلا كتل وأ نو تك نيب ترج عل تاملكلا ق1 ل ىلاعت هنأ منعا

 7 ناثلا 5 نافكلا ماجن ىلاعت هنأ 8 ادع نازمعأف هياككأو حون ق> ىف أ )ع ةعقاولا كلل ةقاع

 مهقرغأ ىلاعت هنأ وهف رافكتلا ق-ىف امأو « قرغلاب كله نم نوفلخي مهنأ ىنعمب فئالخ مهلعج هنأ

 ثيحنم نيفلكلل ارجز تناكهب بذك نمو لؤسّرلاقدص نم اهعمس اذإ ةصقلا هذهو . ميكلاهأو

 . نام الا ىلع تاشلا ىلع نينمؤملل ةيعاد نوكتو . حون موهب لزن أم لثم ممم لزن نأ نوفاخي

 ىلع ترج اذإ ريذحتلاو بيغرتلا ىف ةقيرطلا هذهو « سون موق هيلإ لصوام لشم ىلإ اولصيل



 ةيآلاعةمغ حيلع م كأن كيال م مد لانو اكن

 يل 507 ريغ نمت كاد دا ىأ دع اولا لاف كؤاكر شو من اوعمجأف : ريدقتلاو ٠ « عوفرملا

 ناكف ؛ قوسنملا نيبو ريمضلا نيب لبضف رك صأ) ,هلوق نال (ةنجلا كجوزو تنأ نكسا) هلوقك

 والاب زاير كح تنال ٠ ةدارقلا هذه حبقتسي ءارفلا ناكو ديك وتلا نم ضوءلاك

 , فحاصملا فدوجومريغ فرحلا اذهو

 انيلع مغرملوق نم امهم ىأ :مثي ادا لاق (ةمغ يلع ركسمأ نكيال مث) هلوق «ثلاثلا ديقلا))

 : ةفرط لاق سبتلا 3 مومغم وهف لالحلا

 دمرسي ىلع ليلالو ىرامن .ةمغب ىلع ىرمأام ىرمعل
 افشكنم ارهاظ ص رمأ نكيل ىأ : جاجزلا لاق . هل دت,م1 اذإهرمأنم ةمغؤل هنإ : ثيللالاقو

 ١ ناثحي هيفو (ىلإ اوضقا مث) هلوق 4 عبارلا ديقلا :

 لوقت ءهب ىنودعوتامو كه و ركع ىلإ اوضما مث هانعم ىرابنآلا نبا لاق «لوآلا ثحبلا

 غارفلاو هؤاضمإو هماكحإ ءىثلا ءاضق : مبضعب لاقو «ىضمو تام نوديرب « نالف ىضق : برعلا

 )تا 3 رمأنم اوغرفاىأ (ىلإ اوضقام) هلوقف غرف دقف كح اذإ هنأل « ىضاقلا ىمسي هيو . هنم

 ىإ تاكفلا ىف لياربإ نا لإ ايضقو) ىلاغت هلوق هتموت مكنيب و ىنيبام اوعطقاو كسفنأ ىفام

 لوخدزاحجيو ىلاعت هللا همحر لافقلا لاق (رمآلا كلذ هيلإ انيضقو) ىلاعت لاق , اعطاق امالعإ مهانملعأ

 رابخالا ىنعم هيفو ؛ دهعلا نم كيلا تجرخو كيلا تئرب محلوق نم عضوملا اذه ىف (ىلإ) ةلك

 . هنم اغورفم امكحم هيلع ميأر رقتسيام اوضقا مث : لاق ىلاعت هناكف

 قضفأ نم وف لق مك ب ىلا اوهتا مث ىنعمب ءافلاب ىلا اوضفأ مث ءىرق (ىناثلا ثحبلال

 لإ هر درأرو ىلإ هب اورخكأ ىأ « ءاضقلا ىلا جرخ اذا لجرلا

 وه اذهف هيلع تقفتاام ىايا كمالعادع: نولهمتال هانعم (نورظنتالو) هلوق « سماخلا ديقلاإ)

 لاق مالسلا هيلع هنا لاق هوجولا نسحأ ىلع مالكلل اذه ىضاقلا مظن دقو . ظافلألا هذه ريسفت

 ص ديدبتنأ اونظتالو داعيملا فاخمال هنأب مزاج هتلادعوب قماو ىتاف تلكوت هللاىلعف رمأللا لوأىفد

 هتوعد ةحص ىلع لديام دروأ مالسلا هيلع هنا مث «ىلاعت هتلاىلا ءاعدلا نم ىنعنمب ءاذيالاو لتقلاب ىايا

 لوصح بجوتىتلا بابسالا نم هيلعنوردقتاملك اوءمجأ مل لوقي هنأاكف « مكرمأ اوعمجأق»لاقف

 نأ دس أوناكنيذلا مهءاكرش مهسفنا ىلا اومضي نأ مهرمأ لب كلذ ىلع رصتقي مل مث مكب ولطم

 نكي الم“) هلوقوهو اثلاث ايلا مض لب نيذه لع رصتقي مل مث ؛ مهلا برقتلابو مهناكمب ىوقي مهاح

 ىتح كلذ ىلعرصتقي مل مث ؛ ةرهاجلاو ةفشاكملا ىف ةياغ لك هيف اوغلبي نأ دارأو (ةمغ مكيلع ركرمأ



 |١ ةيآلا ءركءاكرشو مرمأ اوعجأف تلكوت هللا لعف» ىلاعتهلوق

 هللا ىلع لكوت هنأ هوي ظفللا اذهو « ىلاعت هللا ىلع الكوتم ًادبأ ناك مالسلا هيلع هنأ ملعاو

 . ةعاسلا هذه ىف رشلا اذه عفد ىف هللا ىلع لكوت امنا هنأ ىنعملا نكل « ةعاساا هذه ىف
 كرمأ اوعمجأف) هلوق وه طرشلا باوج نرإ نيرثك آلا لوق وهو «ىناثلا لوقلاوإل

 نا مالكلا ف لوقت م هباوجو طرشلا نيب هب ضرتعا مالك (تلكوت هللا ىلعف) هلوقو (مكءاكرشو

 دويق ىلع لمتشم طرشلا اذه باوج نأ ملعاو ؛ ديرتام لمعاف ىسح. هللاف ًائيش ىلع تركنأ تنك

 . بيترتلا لع ةسمخ

 : ناثحب هيفو (ركرمأ اوعمجأف) هلوق «لوالا ديقلا)

 : دشنأو رمآلا ىلع ةميزعلاو دادعالا عامجالا : ءارفلا لاق (لوآلا ثحبلاإل

 عمجب ىرمأو اموي نودغا له عفنيال ىملاو ىرعش تيلاي

 ىأ ؛هرمأ عمجأ : مثيلا وبأ لاقو , نوعومج مهف موقلا تعمج : تلق قرفتلا عمج تدرأ اذاف

 لغفأ هرم اذك ل شأ ام, لوقف هزات ل ىأو قرف لاقل هزت نك[ لا

 هلوق هنمو « عامجالا ىف لصألا وه اذهف ًاعيمج هلعج ىأ . هعمج دّقف دحاو رمأ ىلع مزع املف اذك

 ىلع تعمجأ : ليقف ىلعإ لصو ىتح مزعلا ىنعمب راص مث (مهرمأ اوعمجأ ذإ مهيدل تنك امو) ىلاعت

 ””رفالا كتعح] لضالاو هيلع كم عاى لا

 : ناهجوهيفو عمجانم فلآلا لصوب ( مكرمأ اوعمجاف) عفان نعىعمصاألا ىور (ىناثلا ثحبلاإ)

 هيلإ فاضملا ىلع ىرجو « فاضملا فذ مكنه رمآألا ىوذ اوعمجاف : ىسرافلا يلع وبأ لاق : لوألا

 مدك هوجو انهه رمالا نم دارملا : ىرابنالا نبا لاق : ىناثلا . تبث ول فاضملا ىلع ىرحب ناكام

 00 مكرمأ نم اوعدتالو : ريدقتلاف ؛ مثركمو

 : ثاححأ هيفو ( مك ءاكرش و) هلوق ىناثلا ديقلاو +

 محلوق هريظنو « مكئاكرش عم ركرمأ اوعمجأف : ىنعملاو ؛ عم ىنعمب انهه واولا (لوآلا ثحبلا)

 . كلكأل ذساآلاو كسفن كسل ولو ؛ اهعضرل:اهلضصفوا ةقانلا تكارت ول

 نأ لمت و: ةطالاب اهووس اناث واللا ءاكرشلا نم دارللا نوكم نأ لَم (ىاثلا ثحبلا إل

 ىلع رافكسلا ثح اماف لوآلاوه دارملا ناكناف : مهنيدو مطوق لثمىلع ناك نم اهنم دارملا نوكي

 هجوف ىاثلا وه دارملا ناك نأو . عفنتو رضت اهنأ رم مهبهذم ىلع ءانب ناثوالاب ةناعتسالا

 < ةرهاط ام ةنانسمالا

 ريمضلا ىلع ًافطع عفرلاب ( قاكرشو) ءارقلا نم ةعامجو نسحلا أرق 6 ثلاثلا ثحبلاإ)
. 

 م١ - رن 6١7



 ةيالاعهّشاتاآب ىريكذتو ىاقم ميلعربك ناك نإ »ىلاعت و ا

 0 راس لك لال ل د 28 تينك ل نزلوق ارا ل روما
 ريخأ اك مق عقو 0 م ؛ هيف هنوبذكي اوناكو باذعلا اذه مهفوخي ناك مالسلا هيلع هنال مالسلا

 .انهه اذكف

 اقم يلع ربك ناك نا) هموقل لاق 5 مالسلا هيلع احون نأ (ةيناثلا أسملا)

 وهف «.طرشلا امأ «ءازبللاو طرشلا»»ء.اوم ةلمج اذهو ؛(تلكوت هللا لعف هللا 'تانآب ىزيك ذو

 د
 ربكي ربك : لاقي طيسبلا ىف : ىدحاولا لاق (ىاقم يلع ربك ناكنا) هلوق «لوالا ديقلا)

 مكيلعقشو مكيلع لقث : سابعنب|لاق . ةرابكو اربك ربكي مظعاذا ءىثلاو را ملا اك

 مضب ماقملاو « ةماقاواماقم ممرهظأن يب ماقأ : لاقي .ةماقالاك ردصم ميلاحتفب ماقملاو مكدنعهرمأ أظعو

 (ىناقم كيلع ربك ) هلوقف ةلخاب و مهيف هثبلو هثكم انبه ماقملاب دارأو « هيف ماقي أ عضوملا ميلا

 . لظلا ليقث نالف : موق ىرجم راج

 نيسمخ الإ ةنس فلأ مهيف ثكم مالسلا هيلع هنأ : امهدحأ : نارمأ لقثلا اذه ببس نأ

 و ' ةلظانلا وتارطلا و ةدشافلا ايها ذملا كلتاوقلاذقاوناك نافكلا:كئلروأ نأ :!ىاثلا و... اماع

 0 ليل! 51في 1 |اهقالح ىلإ لعاب نأ هيلع لقفيسمناف ىدلا في ةقير 0 قد
 كلذ داسف ىلع ةرهاقلا لئالدلا داريإ هب نرتقا ناف . ةيهارك دشأو لقثأ ناكءاعدلا ةدم لوط كلذب

 ؟ ١ هكا كلذ الوضح فز كيلا ره انهن دش هقنلا كنا تهدم

 (هللا تايآب ىريكذتو) هلوق وه ( ىناثلا ديقلا وز

 نع ةرفنلا ةديدش نوكت ةلجاعلا تاذللا بلط ىلع ةصيرخلا ايندلاب ةفوغشملا عابطلا نأ معاو

 ةروص حيبقتو توملار 2ذ عامسل ةهاركلا ةيوقا تاركسملاو ىضاعملا نع.ىئهنلاو: تاعاطلاب رمآلا

 ةيآلا قو نكتملا نع هاهنيو فورعملاب ا ىذلا ناسنالا لقثتسي هناف كزاذك ناك نمو ايندلا

 اوناك مهنأ هانعم (هلل تايآب ىريكذتو ىاقم يلع ربك ناك نإ) هلوق نوك نأ وهو رخآ هجو

 ىحي اك . اعومسم مهمالكو ًارهاظ مهناكم نوكنيل مهنوظعي مهلجرأ ىلع اوماق ةعاملا اوظعو اذإ

 . دوعق مهو امئاق نييراوهلا ظعي ناكهنأ مالسلا هيلع ىسيع نع

 : نالوق هيفف ءازجلا امأ «ةيآلا هذه ىف روكذملا طرشلا وه اذهنأ ملعاو

 ىلع مكلمحت ىل مكضغب ةدش نأ ىنعي (تلكوت هللا لعف) هلوق وه ءازجلا نأ (لوآلا لوقلا)

 . هللا ىلع لكوتلاب الإ رشلا كلذ لباقأ ال انأو ىتاذيا ىلع مادقالا



 ١ ون ةيآلا «حرن أن مييلع لتاود ىلاعت د

 نكبال ا مك أ اودمجأك ت 7 هللا لك« 3 0

 هه 0 ير ” ير مهرها 1

 يلام اف لوت ناف د نورظنت ليل اولا ا

 01 َنيملسملا 55 0 0 هللا ع لإ ل ْنِإ 5 8

 نوك أ نأ ترمأو هللا ىلع الإ ىرجأ نإ رجأ نم مكلأس اف متيلوت ناف نورظنت الو

 «نيملسملا نم
 « تالاؤسلاو هبشلا نع باوجلا فو « تانيبلاو لئالدلاريرقت ىف غلاب امل هناحبس هنأ لعا

 ريرقت ىف لاطأ اذإ مالكلا نأ : اهدحأ : هوجول مالسلا مهلع ءايينالا صصق نايب ىف كلذ دعب عرش

 نم نفلا كلذ نم ناسنالا لقتتا اذاف ةلالملا عاونأ نم عون لصح امبرف « مولعلا عاونأ نم عون

 . ايوق اليمو ةثداح ةوقو ةديدج ةبغر هسفنف دجوو هبلق باطو هردص حرشنا ءرخآ نف ىلا معلا

 ناف « ءايبناألا نم فلس نمب ةوسأ هباحالو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل نوكيل : اهناثو

 ىلع كلذ فخ هجولا اذه ىلع الإ تناكام لسرلا لك عم رافكسلا ءالؤه ةلماعم نأ عمس اذإ لوسرلا

 نأ اونلعو.« ضصقلا هذه اون اذإ رافكلا»نأ::اثلاثو. تفحت كدع اذإ .ةريفألا :ةلاه اك كلف

 رهقو مهديأو مهرصنو ةرخآلاب مهناعأىلاعتهللا نأ الا نيمدقتملا ءايبنأللا ءاذيا ىف اوغلاب نإو لاهجلا

 فوذلا عوقوو ؛ مهمولق راسكنال ًابيس صصقلا هذه لاثمآل رافكلا ءالؤه عامس ناك« مهءادعأ

 ىلع انللد دقانأ : اهعبارو . ةهافسلاو ءاذيالا عاونأ نم نوللقي ذئئيحو ٠ مثرودص ىف لجولاو

 صيصاقألا هذه ركذ مث . ًاباتك علاطي ملو ؛ ًايلع ملعتي مل امل مالسلاو ةالصلا هيلع اند لل

 امإ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ لع كلذ لد ؛ ناصقن ريغ نمو ةدايز ريغ نمو «٠ توافت ريغ نم

 . ليزنتلاو ىحولاب اهفرع

 . ةثالث مالسلا مهيلع ءايبناألا صصق نم ةروسلا هذه ىف ركذ ىلاعت هنأ معاو

 ناهجو ايفو : ةيآلا هذه ىف ةروك ذم ا ىهو ؛ مالسلا هيلع حون ةصق (ىلوآلا ةصقلاف)

 مبك اله هللا لع دحجلاو رفكلا ىلع اورصأ امل مالسلا هيلع حون موق نأ : لوالا : ةدئافلا نم

 دحجلا ةقرافم ىلا ةيعادو ؛ راذكلا ءالؤهل ةربع ةصقلا كلت ريصتل مهتصق ىلاعت هللا 1ك ف. قرغلاب

 هيلع لوسرلا هزكذي ئذلا قئاذعلا نواجمتنلب" اانا كسا راغك نأ : قاثلاو : ةرددلاو ديحرتلاب



 ةيآلا «نوحلفيال بنك | كل نورا نيذلا نإ ل 5 ال

 ايدل عام «5194» نوحي بذَكلا هلا 2 0 ؛ نيذلا نإ لق

 ه- رار ماك ع سما ا راهر مرار 00 1 2

 د1 ل اوناكاجب ديدشلا باذعلا مهقيلا 2 مهعجب ع أن كل 18

0 1 1 
 ىاقم كيلع ربك ناك 5 موق ب هموُقلا لاق ذِإ 0 1 مهلع لتاو

 نق داحالارابخأو سايقلا ةافنو . تانايدلا لوصأىف ديلقتلا لاطبإ ىف اهب حتحي ةيآلا هذه نأ نك

 . هيف مالكلا قبس دقو نيلصآلا نذه لاطبا ىف اب نوجتح

 مهعجرم انيلإ مث ايندلا ىف عاتم نو>لفيال بذكلا هللاىلع نورتفي نيدلا نا لقب ىلاعت هلوق

 (نورفكي اوناك امب ديدشلا باذعلا مهقيذن مث

 اذهل سيل هنأ نيب مث . لطاب لوق ىلاعت هلل دلولا تابثا نأ هاقتلا ليلدلاب نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 نيبف ؛ هيلا هب قيليال امل ةبسنو هللا ىلع ءارنفا بهذملا كلذ نأ ر هظ دةف ؛ هلوق ةتصىلع ليلد لئاقلا

 حلفأ دق) نونمؤلا ةروس لوأ ىف لاق ىلاعت هنأ ىرت الأ . ةتبلا حلفيال هناف هلاح اذه ره نأ

 (نورفاكلا حلفيال هنا) ةروسلا هذه رخآ ىف لاقو (نونمؤملا

 هنكلو ةروصلا هذه هيف لخدي (نو>-افيال بذكتاا هللا ىلع نورتفينيذلا نإ) هلوق نأ ملعاو

 ةنيب ةجحريغبو ملع ريغب الوق هتافص ىو ىلاعت هللا تاذ ىف لاق نم لكلب ةرؤصلا هذم صتخال

 ىلاعت هلوق ىف هرقبلا ةروس لوأ ىف هانركذ دق (حلفيال) هلوق ىنعمو «ديعولا اذه ىف الخاد ناك

 هنأ ىنعف ٠ بولطملاو دوصقملا ىلإ لوصولا نع ةرابع حالفلاف ةلمجابو (نودلفملا مث كئاوأو)

 ءىثب زاف اذإ نم سانلا نمو ء رسخو باخ لب هبولطمب زوفيالو هيعس ىف حجني.ال هنأ وه حلفيال

 اذه لازأ هناحبس هتلاو « ىصقالا دصقملاب زاف دق هنأ نظ «ةسيسخلا دصاقملاو ةلجاعلا بلاطملا نم

 توملا دنعو ؛توملا نم دبال مث ءايندلا ف ليلق عاتم سيسخلا دوصقملا كلذ نإ : لاق نأب لايخلا

 رفكلا كلذ ببسب ديدشلا باذعلا هقيذي نأ نم دبال عوجرلا اذه دنعو هللاىلا عوجرلانم دبال

 . ملعأ هللاو .ةلازجلاو نسحلا ةياهنو ماظتنالا ةءاغ ىف مالك اذهو « مدقتملا

 ىريكذتو ىاقم .كيلع ربك ناك نإ موقاي هموقل لاق ذإ حون أبن مهلع لتاو» ىلاعت هلوق

 ىلا اوضقا مث ةمغ مكيلع ركمأ نكي ال مث ياكرشو ؟سأ اوعمجأف تلوت هللا للعف هللا تابآب



 ١ ةيآلا «ضرألا ىامو تاومسلا ام هل» ىلاعت هلوق

 5 ل ابرام ناككاذإ : نطرش ار 18 15 دلو ( ةماخلا ةجحلا ب

 طم ىنغىلاعت هنال , لاحىلاعت هللا قحىف اذهو ؛ هنم هنوكتو هدوجو ءادتبا نوكيو . ةقيقحلاو

 هدلو ناكل ؛دلو دوجولا بجأول ناكولف « هتاذل دوجولا بجاو ناك ًاقلطم ًاينغ ناك نم لكو

 دوجولا بجاو هنوك نكلا دوجولابجأو ًاضيأ دوجولا بجاو دلو نوكي نأ مزليف . هل ًايواسم

 نم ًاينغ ل اعت اهن وك نأ تبثف « ًادلو نكي مل هريغ نم ًادلوتم نكي مل اذإو ؛ هريغ نه هدلوت نم عنم

 . ةوقلا ةياغ ىف لوألا ةثالثلا عم ةثالثلا هذهو « هل دلال ىلاعت هنأ ىلع لئالدلا ىوقأ

 لككو او ناقإ هل نك نأ عنتما ًاينغ ناك نم لكو.« ىنغ ىلاعت هنأ «ةسداسلا ةجحلاإل

 . دالواآلا نع ًاسدقم نوكي نأ بجو نيدلاولا نع سدقت نم

 ؟ لواألا دلاولاب اذه لككشي : ليق ناف

 كلا ولا قاض نأ لع زذاق لاهو ةهناخس هال رك كلو هنوك عنتمال لوآلا دلاولا : انلق

 ناك امل الإو « نيوبآلا ىلإ هراقتفا عنتمي هناف هناحبس قحلا امأ . هنامدقي نيوبأ ىرم لوألا

 . ًافلطم نع
 ثادحا ىف رقتفي نأ عنتما ًاقلطم ًاينغ ناكنم لكو : ًاقلطم ىنغ ىلاعت هنإ 4 ةعباسلا ةجحلا)

 منيع ىلإ ءاشالا

 بجاو وهف ًاميدق ناكناف :ًاثداحوأ آمبذق نوكي نأ:اما « دلولا اذه : لوقف اذه ثبث اذا

 داحبإ ىضتقي رثؤألا ىلإ مدقلا راقتفاو « رثؤملا ىلإ رقتفال دوجولا نكمب ناكول ذإ ؛ هتاذل دوجولا

 القتسم ادوجوم ناكلب ؛ هريغل ًادلو نكي مل هتاذل دوجولا بجاو ناكاذإو : لاحم وهو دوجوملا

 نم ءادتبا ةئاّدحا لع ارداق ناكف اتلطم غنا ىلا و اثداخ كاوا اذه ا

 نم ةطبنتسملا هوجولا ةلج هذهف ؛ داو نكي ملو « ًاقلطم ًادبع اذه ناكف « رخآ ءىش كيرشت ريغ

 . دلو هل نوكي نأ عنتمي هنأ ىلع ةلادلا (ىنغلا وه) هلوق

 تاومسلا ىف نم لك نإ) هلوق ريظن هنأ ملعاف (ضرآلا ىفامو تاومسلا ىفام هلإل هلوق امأ

 لكو « نكت قحلا دحألا دحاولا ىوسام نأ ىلا عجرب هلصاحو (ًادبع نمحرلا تآ الإ ضرالاو

 هقلاخو هثدحم ىلاعتهّللاو « ثدحم قملا دحالا دحاولا ىوسام لكف ؛ ثدح جاتحلكو ؛ جاتحم نكمي
 حضاولا ليلدلاب ىلاعت نيب املو . دلولاو ةبحاصلا تابثاب لوقلا داسف ىلع لدي كلذو . هدجومو

 ىلعاذمماهينم (اذهب ناطلسنم كدنع نا) لاقف خيبوتلاو راكنالاب مهيلع فطع ؛ هيلا اوفاضأام عانتما

 دقو (نودلعتالام هللا لع نولوةتأ) لاقف راكنالا كلذ ىف غلاب مم . ةتبلا كلذ ىف مهدنع ةجحال هنأ



 ةيآلا 0 3 هّللأ مالا 1 0 انك

 ضزألا : 0 تاومسلا ف 0 أ 0 0 انو ها دق ىلا

 «-م» ا الامه لع ا اذهب نامل نم م 0 نإ

 . هب نوحي ر نرد اب نور هم دا را مني موق 2 كذفنإو 1 هلوقأ ام

 مدنع نإ ضرألا ىفامو تاومسلا ىفام هل ىنغلا وه هناحبس ادلو هللا ذختا اولاقإل ىلاعت هلوق

 (« نوملعت الام هللا ىلع نولوقتأ اذهب ناطلس نم

 هللا ذختا) هلو ىهو رافكلا نع ىلاعت هللا اهاكح ىتلا ليطابأألا نم رخآ عون اذه نأ ملعا

 دارملا نوكي نألمتحيو هللا تانب ةكئالملا : لوقي نم لوق ةياكح دارملا نوكي نأ ل متحو (ادلو

 . كلذ اولاق ىراصنلا نم موق مهيف ناكدق نوكي نأ لمتحيو ؛ هللا دالوأ ناثوآلا : لوقي نم لوق

 (ضرألا ىفامو تاومسلا ىفام هل ىنغلا ّوه) هدعب لاق لوقلا اذه ركنتسا امل ىلاعت هنا مث

 وكي نإ لس هني لعب للي حراك تاوحسلا قام لكل اكلام نع ىلاعت,هناوكأ نأ معاو

 هيأ لقعلاو «.ةيآلا هدها ام" لع ًاقلاقم/ ىغ هناحبتم' هنأ": لواإلا7#ءاودجو نم كلذ ناببو دلو هل

 نوكي نأدب لهناف ًاينغ ناك نم لكو . لاحوهو ءرخآ عناص ىلارقتفال اجاتحم ناكول هنال هيلع لدب

  هئازجأن م ءزج هنع لصفني نأ عنتما كلذك ناك نم لكو ؛ ضاعبألاو ءازجأألا نع ًاهزنم ًادرف

 ناكاذإو « هلثم ءزجلا كلذ نع دلوتي مث ٠ ناسنالا ءازجأ نم ءزج لصفني نأ نع ةرابع دلولاو

 . هل دإولا توبث عنمب ًاينغ ىلاعت هنوك نأ تبث الاحم اذه

 لكو ؛ ًايدمرس ًابقاب ًايلزأ ًاميدق ناك ًاينغ ناك رم لكو ىنغ ىلاعت هنأ (ةييناثلا ةجحلا))

 ؛ئضطقت ىذلا هىثلل لصح امها نلولاو# 8-2 ضارقتالا هيلع عنتما « كادت نك

 نأ عنتمب هنأ ىلع لدي ءًاينغ ىلاعت هنوك نأ تبتف « هماقم ًامئاق هدلو نوكيف « ضرقنيو

 .دلو هل نوكي

 ةذللاو ةوهشلاب افوصوم نوكي نأ عنتمي هناف ان ناك كا ب للاخت هنأ «ةثلاثلا ةجحلا ١

 . دلوو ةبحاص هل نوكي نأ عنتما كلذ عنتما اذاو

 دلولا ذاختا نآلل ؛ دلو هل نوكي نأ عنتما ًاينغ ناك نم لكو « ىنغ ىلاعت هنأ (ةعبارلا ةجحلا)

 ًاينغ ناك نف ؛ ةعقوتملاو ةلصاخلا حلاصملا ىلع هدلو هنيعي ىتح اجاتحم ناوكت نم ىح ىف نوك ا

 . دلولا ذاختا هيلع عنتما ًاقلطم



 535 ةياآلا «هيف اونكستل ليللا كل لعج ىذلا وه» ىلاعت هلوق

 5 نصا رس 0 لا تي دعا ياسا مقل تحذ 5 ا اا مرخ سودا مالا ساس هه 2

 تابال كلذ ىف نإ ارضس راهلاوهنف اونكستل ليللا مل لعج ىذلاوه

 2 2 هس

 « 11/2 نلوعمس موقل

 مانصاألا لعج ىف احدق كلذ نوكيف ةيدوبعلا هذه ىلوأ تاداملاف 6 57 نلا] وئاك 15| حلاوه

 ..لافت هل راكرش

 (ام)ةملك فو «نظلا الا نوءبتي نإ ءاكرش هللانود نه نوعدي نيذلا عبتي امو ل ىلاعت لاق م“

 اكيرش هونظ ائيشاوعبتا امنإ ىلاعت هللا كيش اوعبتاام نأ ىنعملاو ء دحجوىنن هنأ : لوألا : نالوق

 هناف اديز هتظرادلاىف اناسنإ ب طافت ءابف ناكامو رادلاىف اديز نأ نظول اندحأ نأ هلاثمو . ىلاعت هت

 0 (ام) نأ :.ىباثلا:. اي ز هنظ نم بظاخ؟لاق“لب اديز بطاح هل: لاقيال

 ءىث ىلع اوسيل مهمأ ىنعي مهلعف حيبقت دوصقملاو « ءاكرش هللا نودزم نوعدي نيذلا م

 مم اهوأو ةلطابلا مهنونظ اوعبتاامإ مهنأ ىنعملاو 4 «نظلا الإ نوعبتي نإ) ىلاعت لاق 2

 ةروس ىف صرخلا ىنعم انركذو (نوصرخب الإ مث نإو) هل كحال نظلا اذه نأ نيب مث , ةدسافلا

 (نوصرخ الإ مث نإو نظلا الإ نوءعبتي نإ) هلوق دنع ماعنالا

 تايال. كلذ ىف نإ ارضنم زابلاو هنف اونكستا لكلا 3 لعج ىذلا وهال ىلاعت هلوق

 قل
 لعج ىلاعت هنأ ىنعملاو « ةيآلا هذبم هيلع جيتحا (اعيمج هلل ةزعلا نإ) هلوق ركذ ال ىلاعت هنأ مع

 مكجئاوح ىف هب اودتبتل ائيضم ىأ ارصبم راهنلا لعجو « هيف نوكسلاب لالكلاو بعتلا لوزيل ليللا

 نم مالا لقن قيرط ىلع ارصبم هلعج امإو ٠ هيف رص, راهنلاو ءرصبي ىذلارصبملاو ؛ راصبألاب

 !كيسملا ؟لأ كراقلا

 اذهل الإ هقلخام ىلاعت هنأ ىلع لدي (هيف ١ ونكستل ليللا كل لعج ىذلا وه) هلوق نإ : ليق ناف

 راهنلاو ليللا قيلختب دارأ ىلاعت هنأ ىلع لدي (نوعمسي موقل تايآل كلذ ىف نإ) هلوقو ؛ هجولا

 :.لئالدلا م ةرثك اكلنا

 لوصح يضتقي كلذ لب ؛ كلذالإ هيف ةمكحال هنأ ىلع لدي ال (اونكسنل) ىلاعت هلوق نإ :انلق

 , ةيكتملا كلت



 ةيآلا «ضراللاف نمو تاراسلا لمد د نإالأد ىلاعت هلوق 1

 دعب 0 ةرجملا ىلا جاتحا ىتح > ًافئاخ لزي لو كلذ لم : كن ناقأ

 ؟ لاح دعب الاح فاخن كلذ

 تف ك0 ىرفإ 11 كا ايار و .افلطت ءرضتلارو نيفظلا هدعو ىلانضت هللا نإب: ان

 مازهنالاو راسكنالا لصح ذيل « تقولا كلذ نيعملا تقولا اذه نوكي ال نأ نم فاخ ناك

 - تقرر ده

 : ثاحأ هيفف (ًاعيمج هلل ةزعلا نإ) ناكت هلق امأ

 رفكلا براقي داسف اهحتف ىفو ةروسكملا فاألاب ةزعلا نإ : ىضاقلا لاق «لوآلا ثحبلاإ)

 ناك مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأو (ًاعيج هلل ةزعلا نإ) نولوقي اوناك موقلا نأىلا ىدؤي هنآل

 لاق . بارعالا ملع ةليضف ىلع لدي اذهو : افانئتسا كلذ ناكفلألا ترسك اذا امأ . كلذ هنزح

 ةزعلا نآل : ىنعي ةللعلا مال فذح ىلع ستتفلاب (ةزعلا نأ) ةويح وبأ أرقو : فاشكلا بحاص

 . ليلعتلا حيرص ىلع

 ةزعلا عيمج نأ هنم دارملا : لوألا : رومأ ماقملا اذه ىف (هلل ةزعلا نإ) ةدئاف ( ىتاثلا ثحبلا)

 لب 0 هيلع ةزادق راهكتلا ميال هنأ هنن, ضرْغلاَو ؛ هدابغل ءاشيإام . ىطغن. ىلاعت هللا نه: ,ةردقلاو

 رافكلا رارضإ نم لوقلا اذه ىلاعت هللا هنمآف ؛ مهنم زعأ كلذب وه نوكي ىتح مهيلع ةردقلا هيطعي

 نإثلا "السر ارصتل نإ لسرورانأ نيلغالل هللا تتك) ىلاعت هلوق هلثمو « ءاذيالاو لتقلاب هب

 الا كلت ل1 كنروركو مل ملاومأو مهمدخ ةرثكب نوززءتي نيكرشملا نأ دارالا : مصأألا لاق

 مهلاومأ لقنيو كرصني نرأو ءايشالا كلت لك مهنم بلسي نأ ىلع رداقلا وهف . ىلاعت هلل اهلك

 . كيلا مهرايدو

 (نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو) ىلاعت هلوقل ةداضملا (اعيمج هلل ةزعلا نإ) هلوق : ليق ناف

 هللىبف هللاب اهلك نينمؤملاو لوسرلا ةزع نآآل ؛ ةداضمال : انلق

 . كلذب مهفاكيوهو هياعزومزعيام لعيو نولوقيام عمسي ىأ ميلعلا عيمسلا وهل هلوق امأ

 ىلاعت هنأ : لوألا : ناهجو هيفف («ضرأألا ىف نمو تاومسلا ىف نم هلل نا الأ) هلوق امأو

 وهف لقعيالام لك نأ لعلدي اذهو (ضرالاو تاومسلا ىفام هلل نإ الأ) ةمدقتملا تايآلا ىف ركذ

 نولخاد ءالقعلا لك نأ ىلع لدتف «لقعي نمب ةصت (نم) ةملكف انههامأو . هل كلمو ىلاعت هلل كلم

 دارملا نأ : ىناثلاو . هكلمو هكلم لكلا نأ ىلع الاد نيتيآلا عومج نوكيف هكلمو هللا كلم تحت

 نأ ىلع لديل ركذلاب مهصخ امناو .نالقثلاو ةكئالملا مثو نوزيمملا ءالقعلا (تاومسلا ىف نم)



 (١ «ًاعيمج هلل ةزعلا نإ مهلوق كنزحي الود ىلاعت هلوق

 هلل نأ ل «76» ميلا عيمسلا 0 0 هلل ةزعلأ نإ | موق كنز الو

 ءاكرش هللا نود نم َنوعُدي نذل عبي امَورضرألا ىف ْنَمَو تاومسلا ىف نم

 تحد م لإ منَ للا لإ 0 3

 هلوق هريظنو .ءاوس لوقلاو ةملكلاو ء ابف فلخال هنأ دارلاو (هللا تالكل ليدبتال) ىلاعت لاق

 ةغالطأ نمل ةمازكلاو بازوثلاب هنا ادعو ئرشبلابداررملا: نأ روعي ام, دج لذه (ىدل كوذلا ان

 هلوقك وهو (مظعلا زوفلا وه كلذ) نأ ىلاعت نيب م (ناوضرو هنم ةمحرب ممر ممرشبي) هلوقب

 لدي (هللات الكل ليدبتال) هلوق : ىضاقلا لاق مث (اريبك اكلمو امعن تيأر مث تيأر اذإو) ىلاعت

 لوصحب لالدتسالا . اذه ريظنو . امبدق نوكي نأ عنتما مدعلا لبقام لكو « ليدبتلل ةلباق امنأ ىلع

 : هوجولا هذه لاثمأ ىلع مالكلا قبس دقو . اميدق نوكي ال ىلاعت هللا كح نأ ىلع خسنلا

 ىف نم هلل نإ الأ ميلعلا عيمسلا وه يح: هنا وعلا نإ موق كنزحي الوب ىلاعت هلوق

 نإو نظلا الإ نوعبتي نإ ءاكرش هللا نود نم نوءدب نيذلا عبتي امو ضراألا ىف نمو تاومسلا

 «نوصرخ الإ مث

 ةروسلا هذه نم مدقت امف مهنع ىلاعت هللا اهاكحىبلا تاهيشلا عا ونأ اودروأ امل موقللا نأ معا

 هودده مهنأ وهو ٠ رخآ قيرط ىلا اولدع . اهانررقو اهانرسف ىتلا ةبوجألاب اهنع هلا كاعاد

 باجأ هناحبس هللاو ؛ كم ألاطبإ فو كربقىف ىعسنف ؛لاملاو عبتلا باحأ انأ اومعزو هوفوخو

 (اعيمج هلل ةزعلا نأ موق كنز الو) هلوقب قيرطلا اذه نع

 ىف ارثؤم هنوك زوجول ؛ هديكو هركمو هديدهتو ريغلا ديعو نم نزح امنا ناسنالا نأ لعاو
 اي ىلاعتهنإ مث . هنزحل ابيسن وكي نأ نم جرخ ءرثؤيال كلذ نأ بويغلامالع ةهج نم ىلع اذاف ؛ هلاح

 (نونزحي مالو مهيلع فوخال هللا ءايلوأ نإ الأ) هلوق ببسب ةرخآلا نزح لوسرلا نع لازأ

 ىذلاوه ىلاعت هللا ناكاذاف (ًاعيمج هلل ةزعلا نإ 2 وق كنرحالو) هلوقب ايندلا نزح لازأ كلذكف

 تبث املو « ًانيعمو هل ًارصان ةلاحمال ناكنيدلا اذه ىلا مهتوعدب هرمأ ىذلا وهو قلخلا ىلا هلسرأ
 . فوخلا لازو نمآلا لصح دقف ؛ هل الإ تسيل ةبلغلاو رهقلاو ةزعلا نأ

 «0)1/- رفع لاو



 ةيآلا«ةرخالا فوايندلا ةايلاىف ىرشبلا مهل » ىلا عت هل وق ١

 مولعملا نمو . هللا ةةرعم الإ هحور ىف قيبال موذلا دنع وهف كلذك ناكنمو ؛ هللا ركذب حورلاو

 لاو>أ ىلع ركفلا عزوتمنوكي نم امأو ؛ قدصلاو قحلا الإ هديفيال هللا لالجرونو هللا ةفرعمنأ

 . ببسلا اذهلف « دايؤر ىلع دامتعاال مرج الف ؛ كلذك قبب مان اذإ هناف٠ ملظملا ردكلا ملاعلا اذه

 . صيصختلاو رصحلا ليبس ىلع (ايندلا ةايحلا ىف ىرشبلا مل) لاق

 نسحلا ءانثلاب هايإ مهركذ نعو هلسانلا ةبح نع ةرابع ءلارنأا ىرشنلا ريت ف (ىناثلا لوقلا ١

 لجاع كلت» لاقف . سانلا هبخحو هلل لمعلا لمعي لجرلا نإ هللا لوسراي تلق ؟ لاق . رذ ىبأ نع

 «نمؤملا ىرشب

 كي لكي 4 لال هناذل تريح كاكا نأ كلذ « ىندملا اذهب ىروقت ةلقكلا كحابملا نأ ملعاو

 هك 0 لف فا وا اعأ كمل ذلك ةليو دج لكل انور راض" لكلا حاف: نم ةفضنا كففتا

 . هللا ةيدوبعب ءاضعالاو حراوجلا قرغتسم . هللا ركذب ناسللا قرغتسم « هللا ةفرعمب بالا ق رغتسم

 تناك اكو. هبح لع ةلوبج ب ولقلاو ؛ ه-دمب ةيراج ةنسلألا تراص «بابلا اذهنمر أ هيلع مظاذاف

 ىف « تاذلاب مودخم هللا ةفرعم رونف اضيأو : ىوقأ ةبحملا هذه تناك. رثكأ ةفيرشلا تافصاا هذه

 نم ىوقأ نوكت دق عابسااو متاهبلا نأ ىرتالأ عبطلاب امودخم ناسنالا كلذ راص رضح بلق ىأ

 . ةقطانلا سفنلا ةباهملالإ كاذامو هنم ترفو هتباه ناسنالا تدهاش اذإ اهنإ مث «ناسنالا

 كولا دنع ءمطت قارقبلا ل وصحلا . :رغ ةرابغل الهنأ ىرشيلا يسلفت ىف (ثلاثلا لوقلاوإ)

 ةرخآلاف ىرشبلاامأو (ةنجاباورشبأو اونز<تالو اوفاختال نأ ةكمئالملا مهيلع لزنتت) ىلاعت لاق

 مالسو (ميلع مالس باب لكن م مهلع نولخدي ةكالملاو) ىلاعت لاق ام مهيلع ةكتالملا: مالسف

 باتكلا اذه ىف هللا هركذام باللا اذه ىف 2 و (محر بر نم الوق مالس) لاق اك مهيلع هلل

 ةراسا لاو>األا نم اهف نوقلي اهو مهناميأب فئاحصلا ءاطعإو مههوجو ضايب ند محركلا

 «تارشللا نم كلذ لكف

 نم هئايبنأ ةنسلأ لعو هباتك ىف نيقتملا هدابع هللا رشب امع ةرابع كلذ نإ 4 عبارلا لوقااو ١

 (ناوضرو هنم ةمحرب ممر مثرشب) هلوق هليلدو . هياوث ميركو هتنج

 كليك ناكاام لكف ؛ةجاولا اة رلقزا ىاداثأ رهظيا راس اخ نمي قتقم ةراسبلا ظفل نرأ ملعاو

 5 هيفالخ اد لكلا نوكيف « ةفصلا هذهىف ةكرتشم ةروكذملا رومألا عومجو « ةبآلا هذه ىف لخد

 ام لكو (ايندلا ةايحلا ىف ىرشبلا مهل) هلوق تح لخاد وهق ايندلاب هوجولا هذه نم قاعتيام

 1 حرشو هللا ء هر 3 ” (ةرخآلا ىفو) هلوق تحن لخاد وهف ةرخآلاب



 1 ةيآلا «ةرخاألا ىفو ايندلا ةايحلا ىف ىرشبلا مل ىلاعت هلوق

 : ةلاحلا هنع لوزت دق ةلاحلا هذه بحاص نإ مث , اهفرعي مل اهقذي مل نمو « ةيلاع ةجرد هذهو

 لصح اك ؛ ةينامسجلا لاو>آلا ببسب ةبهرلاو ةبغرلاو ءاجرلاو نزحلاو فوخلا هل لصحي ذئئيحو

 رومظ ىلايللا ضعب ىف قفتاف ؛ هبحصي دحاو هعمو ةيدابلاب ناك صاوخلا يهاربا نأ تعمسو ؛ هريغل

 قلس ديارلاو نم اقوقلا 0 وو عابسلا تءاجو هعضوم ىف سلجل : هل مات فشكو ةيوق ةلاح

 ةلاحلا كلت تلازو حبصأ امل ذ « عابسلا كلت نم اعزاف ناكام خيشلاو . اهنم افوخ ةرحجش سأر ىلع

 قيلت فيك : ديرملا لاقف « ةضوعبلا كلتا نم عزجلا رهظأف هدي 0 ةضوعب تعقو ةيناثلا ةليللا قف

 ايلف « ىيغلادراولا ةوق ببسب هانلمحت ام ةحرابلا انلمحت امنإ انإ : خيشلا لاقف ؟ اهلبقامب ةلاحلا هذه

 : للاعت تناول ىفعضأ ا اناقة وازولا كلذ فاق

 ةمايقلا لقح ىف فو رمل لصحبال باوثلا لهأ نإ : نيققحلا رثكأ لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 هلوةبو (نونزحي مهالو مهيلع فوخال هلل ءابلإ هنا نإ الثز اعملو موق ةعص ىلع اوجتحاو

 لاصيإ هب قيلي الف ءازجلا راد ةمايقلاف اضيأو (ةكئالملا مهاقلتتو ربك آلا عزفلا مهنزحال) ىلاعت

 نأ الا هيلع لدت ًارابخأ هيف اوركذو ؛ فولا نم عاونأ هيف لصحي لب :لاق نه مهنمو فوخلا

 : "حا ولا "نخل نت ىليوأونل] فلا رشا

 ءايلوآلل ةفص هنوكببصنلا : لوآلا : هجوأ ةثالث هيفف«نوقتياوناكو اونمآ نيذلا) هلوقامأو

 . ىرشبلا مهل هربخو ءادتبالا ىلع عفرلا : ثلاثلاو . حدملا ىلع بصنلا : ىتاثلاو

 هنم دارملا : لوالا : لاوقأ هيفف «ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف ىرشبلا مل ىلاعت هلوق امأو

 فل تو ملسملا اهاري ةحلاصلا ايورلا ىهىرشبلا» لاق هنأ: ملسوهيلعهتلا يصنلا نع ؛ ةحلاصلا ايؤرلا

 ةحلاصلاايٌؤرلا» مالسلاو ةالصلاهيلعهنعو «تارشبملاتيقبو ةوبنلا تبهذ» مالسلاو ةالصلاهيلعهنعو

 تارم ثالث هلامث نع قدييلو ,هنم ذوءتنلف هفاخ الح دج أل اذاف « ناطيشلا نم لحلاو « هللا نم

 نعو «ةوبنلا نم ًاءزجنيعبرأو ةتسنم ءزج ةحلاصلا ايؤرلا» سو هيلعهللا لص هنعو «هرضيال هناف

 ىلا ايؤرلاو ؛ناطيشااروضحو ؛ ليللا ف هاريفراهنلانملجرلا هب مه. محلا : ةثالثايرلا «دوغسمنبا
 ةوبنلا نم أءزج نيعبس نم ءزج هللا نم ةرشبملاف « ةثالث ايؤرلا يهاربا نعو . ةقداصلا ايؤرلا ىه

 هنزحام مكدحأ ىأر اذاف « ناطيشلا نم فيوختلاو ليللاب هاري هلعلف راهنلاب مكدجأ هب مهم ءىثلاو

 قرخأ ىف وأ ىايند ىف ىنرضت نأ اهتيأر ىتلا ىايؤر رش نم هللا مالم هب تذاع امب ذوعأ لقيلف

 لصحن ال نأ ىضتقي صنلا اذه رهاظف ةقداصلا ايؤرلا لع (ىرشبلا مهل) هلوق انلمحاذإ انأ ملعاو

 بلقلا قرغتسم نوكي ىذلا وه هللا .ىلو َنآأل كلذ و.« هيلع لدي اضيأ لقعلاو مهل الإ ةلاحلا هذه



 ةيآلا «مهيلع فوخال هللا ءايلوأ نإالأ» ىلاعت هلوق ١

 ناهربلاب مهتياده ىلاعت هللا ىلوت نيذلا م هقلا ءايلوأ : مصأأل ا ركبوبأ كاف ركل نأ 11

 بيكرت نأقاقتشالا لعفرهظ : لوقنفل وقعملاامأو « هيلا ةوعدلاو ىلاعتهللاةيدوبعق<مايقلااولوآ و

 ىلاعت هللا نمبرقللاو « هنمابيرق نوكي ىذلاوه ءىثلك ىلوف « برقا ىنعم لع لديءايلاو ماللاو واولا

 ناف « هناحيسملاعت هللا ةفرعمرون ىفاقرغتسم بلقلا ناك اذإن وكي امتإهنم ب رقلاف « لاح ةهجلاوناكملاب

 كرحت كرحت نإو « هللا ىلعءانثلاب قطن قطن نإو . هللا تايآعمسممس نإو . هللا ةردقلئالد ىأرىأر

 اذهف « هللا نم برقلا ةياغىف نوكي كل انهف « هللا ةعاط ىف دهتجا دبتجا نإو « هللا ةمدخ ىف كرحت

 ىلو هللا) ىلاعت هللالاق اماضيأ هل الو ىلاعت هللاناككلذك ناك اذإو « ىلاعت هلل الو نوكي صخشلا

 لصح ال برقلا نال ؛ كلذك ىلا نوكي نأ بحيو (روذلا ىلإ تاملظلا نم مهج رخ اونمآ نيذلا

 نوكيو ليادلا ىلع ىببملا حيحصلا داقتعالاب انآ نوكي نم هللاىلو : نوملكتملا لاقو . نيبناجلانمالإ

 . ىلولا ريسفت ىف رصتخي مالكاذهف ؛ ةعيرشلا هب تدروام قفو ىلع ةحلاصلا لاءعاألاب اينآ

 : ناثحب هيفف (نونزحي مهالو مهاع فوخال ال مهتفص ىف ىلاعت هلوق نأ

 ليقتسملا ف ءىث ثودح ف اخب هنأ ىنعمب لبقتسملاف نوكي امنإ فوخلانأ «لوالا ثحبلاإ)

 1 ا د للا قا امر اعز لع رك العز وول زون يرتوي
 نهلخأ ءىش تاف هنااا أ

 لاح ءايلوّألل لصحب نأ امإ فولاو نزملا ىفن نا : نيقمحملا ضعب لاق 4 ىناثلا ثحبلا ل

 ىف لضحال اذه نأ :اهدحأ : هوجول لطاب لوآلاو ةرخآلا ىلا مهاقتن ا لاح وأ ايندلا ىف متبنوك

 ةالصلاهيلعلوسرلا هلاقام ىلع كلذنم ولخبال ًاصوصخ نمؤملاو نزحو فوخراد اهنأل ايندلا راد
 «تاوبشلاب رانلا تفحو هراكملاب ةنجلا تفح»لاقامللعو «رفاكلا ةنج و نم وم لا نجسايندلا»مالسلاو

 ىلع نزحو ؛ ديدش ةرخآلا مأب مث نم ولخمال هناف ءايندلا ىف هنسحافصانإ اذن للقوالا نأ: :اتاثأو

 مهيلع فوخال) ىلاعت هلوق لمح بجو مسقلا اذه لطب اذإو « ىلاعت هللا ةعاطب مايقلا نم هتوفي |م

 نع ةرابع ةيالولا نإ : نيفراعلا ضعب لاقو : ققحع مالك اذبف ؛ةرخآلا رمأ لبع (نونزح مهالو

 هانرسف دق ريرقتلا اذهو « ىلاعت هللا رم برقا ةياغ ىف نوكي ىذلا وه ىلاعت هللا ىلوف ؛ برقا

 هذه ىف . هللا ىوس ام ءىش ةظحللا كلت ىف هلابب رطخال ثيح ىلاعت هللا ةفرعم ىف هقارختساب

 نزح الو . ايش فاخال اهبحاص ناف ةلصاح ةلاحلا هذه تناكى مو : ةماتلا ةيالولا لصحت ةعاسلا

 كرتيشا نبال لطضحل ةزعلا | هانوللا و 1 ىعلا قم لووخكااو» كلذ: ]قع يكون 1 ىف تلبس

 تاع ايركمل فوك نأ عنتميف , ىلاعت هللا ىوسام لك نعلفاغ هللا الجر ونىف قرغتسملاو «هب



 ١و ةيآلا «مهماع فوخال هللا ءايلوأ نإ الأر ىلاعت هلوق

 ص اء بود »مامات 8 فاحص و 7 - ا 7

 اونمآَنيذلا 6<” نونزحي مالو مولع فوخ ال هللا اي وأ نإ |

0 

 هقاوسلا 1 2 قوس ق2
 تاكل ليدمال ةرخآلا قو ندا ةاينللا ف ىَرْتبل 9 م0 نوقتي اوناكو

 روم

 6012 ميل 0 كد هللا

 هجولا اذهو (نب 500 هلوق هريخو «. هادا لع لكلا قرا ارش فو سنتا قا لح

 : : جاجزلا رايتخا

 مهل نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا نونزحي مهالو مهيلع فوخال هَل ءايلإ وأ نإ الأ 9 ىلاعت هلوق

 « ميظعلا زوفلا وه كلذ هللا تاملكل ليدتال ةرخآلا ىفو'ايندلا ةألا ق ىرشنلا

 بولق ىوقي اع (نأرق نم ةنم اواتك ان امو) ىلاعت هلو نانا نيب انأ مع ا

 نيقيدصلا نيقداصلا نيصلخلا لاو>أ مرشب ىلاعت هللا هعبتأف نيقسافلا بولق رسكي امبو ؛ نيعيطملا

 :!لئاكم هقو ةنآلا هذه ىف نؤكذملا وهو

 نيبن مث ؟ وه نم ىلولا نأ نيبت نأ ىلإ ةبآلا هذه ريسفت ىف جاتحن انأ معا «ىلوألا ةلأسملا)

 رثآلاو ربخلاو نآرقلا هيلع لديف ؟ وه نم ىحولا نإ امأ : لوقنف . هنع نزحلاو فوخلا ىنن ريسفت

 لائىلإةراشإ (اونمآ) هلوقف (نوقثناوناكواوتمآن يذلا) ةي آلا هذه هلوقوهف."نآرقلاامأ .لواقعملاو

 نأوهو ءرخآماقم 1 ةيلهعلا ةوقلالاحلاك ىلإ ةراشإ (نوقتياوناكو) هلوقو ةيرظنلا ةوقلالاح

 فقوهىف ىوقتلاأ . لكااىف ًايقتم ناكهنأب ىلولا فصن مث ؛لمعلا و داقتعالا عومج لعن امبالا لمحي

 نم ةفصب هناح.س هللا فصو اذإ قيدصلاف ؛ رشبلا لقع هب طيح نأ ىلعأ هللا لالج نآللف معلا

 هفرع ىذلا رادقملا كلذ ىلع ًارصتقم هلالجو هلاك نوكي نأ نع هللا سدقي وهف ؛ لالجلا تافص

 ةردقتم هاي ربكب ةقئاللا ةمدخلا نوكنت نأ نع ىلاعت هللاس دقي وهف ىلاعت هللا دبع اذإو . هب هفصوو

 رمع ىور ةريثكف رابخألا امأو . ىوقتلاو فوخلا ماقم ىف نوكي ًادبأ هنأ تبثف . رادقملا كلذب

 لاومأ الو مهنيب ماحرأ ريغ ىلع هللا ىف اوباحت موق مهد لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ هنع هللاىضر

 سانلا فاخ اذإ نوفاخب ال رون نم ربانم ىلعل معإو؛ رونل مههوجو فن هتلاوف . اهنوطاعتي

 نيذلا مه» لاق هنأ لسو هيلع هللا لص ىنناا نعو « ةبآلا هذه أرق مث «سانلا نزح اذإ نونزحي الو
 دهاشي امل ةرخآلا ىمأركذت مهتدهاشم نأ هيف ببسلا : قيقحتلا لهأ لاق «مهتي قرب ىلاعت هللا ركذي

 نم مههوجو ىف ماهس) هلوق ىف هناحبس ىلاعت هللا كوت اهلل عوضخلاو عوشخلا تابأآ نم مهف



 هيلا هيا قب وكر قارب هود لابلكت هلاوق ١ع

 انك و : فاو قاع ذحبأ قم ىاتأم داود ةريظناو. .اعوفوم هتوكاتجو"# لحما لع فطغ إو

 ءاشاا لاقو (هريغ)و (هريغ هلإ نم مكلام) هلوق

 اريدخلا الو لابجلاب انسلف

 ةيآلا هذه ريدقت راصا فطعلا اذه حص ول : فاشكلا بحاص لاق ؛نويودناا هركذام اذه

 اعدل 1 طفلا نارك نأ مزأي ذئنيحو : تاك ىفالا ةليلملا# ف الون ضراللا ىف. ف ذنعابزؤي امو

 . لطاب هنإو ىلاعت هللا ٍلع نع اجراخ ةياتكلا ف

 : نيهجوب هنع نيققحملا ضعب فاجلاو

 . دعبلا قاطم نع ةرابع بورعلا نأ انيب انأ «لوالا هجولا)

 ريغ قمادادتلا لافتا هللأأ هجن وأ مسق : نيمسق ىلع ةقواخما ءايشاللا : لوقنف اذه تبث اذإو

 : لثم ؛ لوآلا مسقلا ةطساوب هللا ةاددكوأ رخآ مسقو ٠ ضّراآلا و: تاون لاو ةكئالللاك ةظضاو

 ةيلعلا ةلساس ىف دعابتي دق ىتاثلا مسقلا اذه نأ كشالو . داسفلاو نوكلا ملاع ىف ةثداحلا ثداوحلا

 ل : هلوقف دوجولا بجاو دوجو ةتارم نع ةيلولعملاو

 ةرذ لاقثم هدوجو ةئترم نع دعب ال ىأ ( ني هاك فلا نيك ازال وبكل ذ نمو ضال وءاعلا

 كات نوط قيثأو لافت للاادبقك 820 نوف اضاعك ىف نهاوألا احلا :قالاوةشرأللا ىف

 ىلع درلا هنم ضرغلاو « اهلاو>أب اطيحم اهم املاع ناك دقف كل.ذك رماألا ناك ىتهو : هيف تامولعملا

 (نولمعت متنك ام خدفتسن انك انإ) هلوق نم دارملا وهو ؛ تايئزجلاب ملاع ريغ ىلاعت هنإ : لوقي نم

 امطقنم ءانثتسا (نيبم باتك ىفالإ) هلق ىف (ألإ) ةملك لعجن نأ باوجلاف «ىناثلا هجولاو)
 امور: هلازق»» كاقهزع ا يأ وج هعغ مظنلا بحاص وا جرجلا لضرب 6و نر ربما تانك قوه ى دم نكت

 مالكلام انهه (ربك أ الو كإذنمرغصأالو ءامسلاىفالو نضرآلا ىف ةرذ لاقثهنم كبر نعبزعي

 باتك ىف اضيأ وهو ىأ (نيبم باتك ىالإ) هلوق وهو. ءرخآ مالكب ءادتبالا عقو.مث . عظقناو
 ىلاعت هلوقك ٠ ءادتبالا ىنعم ىلع ًاريثك «قسنلا واو» عضوم «الإ» عضت برعلاو : لاق . نيبم

 نيذلا الا ةجح مكيلع سانلل نوكي الثا) هلوقو . لَظ نمو ىنعي (ملظ نمالإ نواسرملا ىدل فاخنال)

 . فسعتلا ةياغ ىف هجولا اذهو . اوبلظ نيذلاو ىنعي (اوملظ

 رغصأ الو) هلوقانفطع اذإءاجامنإ لاكشالا : لاقف . عبار هجوب : فاشكلا بحاص باجأو
 بسحب وأ رهاظلا بسحب ام (ءامسلا ىف الو ضرأألا ىف ةرذ لاقثمنم) هلوةىلع (ربك أالو كلذ نم
 لما (كلذنمرغصأ الو) هلوقفف بصنلاب ةءارقلا ىف هجولا :لوقن لب ؛ كلذ لوقنال نيكل, خلا



 ١ ةيالا «ةرذ لاقثمزم كبر نع بزءيامو» ىلاعت هلوق

 اهدوجو دنع الإ ءايشالا لعام ىلاعت هنإ لاقي نأ هنم مزايف ؛ هيلع نع ةرابع ىلاعت هللا ةداهشو

 . لطاب كلذو

 ةداهشلا ناف ؛ عونمت اذهو ؛ هيلع رع ةرابع ىلاعت هللا ةدابش نأ ىلع ءانب لاؤسلا اذه : انلق

 نأ هيلع ليلدلاو  ءىثلا ىلع همدقت 1 معلا امأ و. هيلع ةؤباقللا ذوو اوضحلا ةروككذل

 اهم نيملاع ةلاحلا كلت لوصح لبق نم انك ًادغ لكأي هنأ ديز نع انريخأول « مالدلا هيلع لوسرلا

 مث ؛ .ىش هللا ٍلع نع جرخمال هنأ تاملكلا هذه لصاح نأ ملعاو .اهل نيدهاش انتوكب فصونالو

 ضرأألا ىف ةرذ لاقثم نم كبر نع بزعي امو) لاَقف . ديك أت ةدايز مالكلا اذه دك أ ىلاعت هنإ

 : -.|انبم ةنفاو (نيبم تاتكا ىف الإ ريك أ هلو كلاذ نم ردض ا الو ءايصلا قالو

 برعو ؛بلطملا ديعب ناكاذإ بزاع الك : لاقي . دعبلا نم بوزعلالصأ (ىلو ألا ةلأسملا))
 ءىشلا بزعو ٠ لهالا نع هدعبل ابزع ىمسلجرلاو ؛ لزتلا نم ديعب عض وم ىلإ اهلسرأ اذإهلبأب لجرلا

 .نع) اذإ ىلع نع

 : ناتغل هيفو « مضلاب نوقابلاو : ىازلا رسكب (بزعي امو) ىناسكلا أرق (ةينثلا ةلأسملا)

 ظ . بزجل ترعو ؛ينردلا تاع

 , لقثلا ىف هيواسيام .ىشلا لاقثمو ٠ ةرذ نزو.ىأ (ةرذ لاقثم نم) هلوق 4 ةئئاثلا ةلأسملا)

 هلوقو . ادج نزولا ةفيفخ نوكت ىهو ؛ ةرذ اهدحاو لملا راغص رذلاو ةرذ ىواسيام : ىنعملاو

 . نهلظ ىنعملاف/(ةامسنلا منال قضوا ف١

 ملاع) أبس ةروسزسف لاق هل اجت هنأ عم ءامسلا ركذ ىلع انهه ضراألا ركذ هللا مدق مل : ليق ناف

 ؟ (ضرآلا ىف الو تاومسلا ىف ةرذ لاقثم هنع بزعيال بيغلا

 لاو>أ ىلع هتداهش ةبآلا هذه ىف ركذ امل ىلاعت هنأ الإ ضرألا لع مدقت نأ ءامسلا قح : انلق

 ءامسلا لع ضراألا مدقت نأ بسان , هنع برعي ال هلوق كاذب لصو مث ٠ ؛ مهامعأ 15

 . عضوملا اذه ىف

 عفرلاب 21100

 . بصتلاب نوقالاو . امهيف

 ةرذ لاقثم كبر نع برعي امو . هريدقت (ةرذ لاقثم نم كبر نع بروي امو) هلوق نأ ملعاو

 فوطعملاف ؛ىنعملاف عوف م هنكلو ءرهاظلا بسحر ورحب هيلع (نم) ةملك ل و>ددنع (لاقثم) ظفلف

 ابحوتفم ناكف ء فرصنم ريغ ربك أو رغصأ ظفل نأالإ ًارورح ناك رهاظاا ىلع فطع نا هيلع



 ةيآلا ءنآ هاا باح امو نأش ىف نوكت ايراني لاب

 55 الإ كراع ف نوكت امو) هلوق تحت الاد, اذه ناكف ؛ ريدقتلا اذه لت : هنأ

 انذخأذإ !ور هلوقىف اكو (لاكيمو ليربجو هتكن الهو) ىلاعت هلوقىف م« هتبت رمولع ىلع اهيبنت 1

 : ريدمتلاو نارقلا ىلإ دئاع ريمضلاا اذه نأ: ىإثلا (مههاربإو حون نمو كنمو مهقاثيم نييبنلا نم

 لكل مسا وه كلذكف ؛ عومجلل 0 1 نأ ك0 هل كلذ ور : ناري نع تارغلا ماو امد

 قلتت ابو :نيدقتلا ن اوكي نأ .:!ثلاثلا ٠ مظعتلا ىلع لدي ؛ ركذلا لبق رامضالاو نا رقلا ءا و١ قفل

 (نآرق نمدهنم اولتت امو نآنكأف كوكي امووز هلوق : كونو ” سار دع نم لزان ىأ تلا نمزأرق نم

 . لسو هيلع هللا لصلوسرلاب ناصوصخم نا أ

 نأ ىف ببسلاو . ةمآلا عيمج عمو ىنلا عم باطخ اذهف (لمع نم نولمعت الوإل هلوق انو

 امو نأش ىف نوكتت امو) هلوق نأ وه ؛ لكلا عم باطخلا ممع مث ءالوأ باطخلاب لوسرلا صخ

 ةئق'نوارخاد' ةماألا نأ الإ © لوَسْرلاَب اصنع ًاباطتخ رهاظلا بست ناك نإو (نآرق نم نم اولتت

 . باطخلا كلذ ىف نيلخاد موقلا ناكموةلا سيئر بطوخ اذا هنأ مواعملا نم هنآل ؛هنم نودارمو

 كنيذب لوسرلا صخ نأ دعب ىلاعت هنإ مث (ءاسنلا متقلط اذإ ىناا اهيأاي) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو

 ىف نيلخاد مهنوك ىلع كلذ لدف (لمع نم نولمعت الو) لاقف ثلاثا باطخلاب لكلا مع نيباطخلا

 . نيلواللا نيباظخلا

 لكب ملاعو : ءىش لك ىلع دهاش ىلاعت هللا نآل كلذو ( دوه ريع انك الإ ىلاعت لاق م“

 كجمال: قاس الاون دكعال !هماآل ««رطاط اهنف#رماللاو ,/ةعاملارو ةنتتلا لهأ لوضأ لع امأ: قش

 تلصح اهلكف . ةنطابلاو ةرهاظلا مهلامعأ و.دابعلا لاعفأ نم دوجولا ىف لخديام لكف . ىلاعت هللاالإ

 (كللاع قلاخت ةنوك ةيجوفاا نبال اع قوكل نأ: دباإلا «ققلل دج وملاو ١ هئادحإو ىلاغت هللا ذاخاب

 حمصي هناف « ًايح ناكن م لكو ىح ىلاعت هنإ : اولاق دقف « ةلزتعملا لوصأ ىلع امأو ؛ تامولعملا لكب

 ءاضتقا ىلإ هتاذ ةبسنف . هناحبس هتاذ وه « ةيملاعلا كلتا بجوملاو ؛ تامولءملا نم دحاو لك ملعي نأ

 الف .« تافولعملا رئاسب ةيملاعلا لوصح ءاضتقا ىلإ هتاذ ةيسنك تامولعءملا ضعبب ةيملاعلا لوصح

 « تافولعملا عيمجي ةيملاعلا لوصح ىضتت نأ بجو تامولعملاض عبي ةيملاعلا لوصح هتاذ تضتقا

 . تامولعملا عيمجب املأع ىلاعت هنوك تبف

 باضنالا ةهج ىلع لمعلاف لوخدلاانبه ةضافالا نأ ملعاف (هيف نوضيفتذإ ]) ىلاعت هلوق امأ

 ةفرعنم اوضافأ دقو , هيف !وعفدنا اذإ ثيدحلا ف موقلا ضافأ لاقي ؛ لمعلا ف طاسبنالا وهو هيلإ

 . اوقرفتف « مهترثكب هنم اوعفد اذإ

 . هيف نوضيفت نيح ًادوش يلع انك الإ مالكلا ريدقت ريصيف , نيح ىنعمب انه (ذإ) ليق ناف



 ١١١ ةيالاعنأرق 1 نويانم اولتا ءو نأش ىف نوكتام ود لايكولوق
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 5-5 نك الإ 00000 71 00 7 ادؤ ىلاعت 1-1

 نم رغصأالو ءامسااىف الو ضرأألا ىف ةرذ لاقثم نه كبر نع بزءيامو هيف نوضيفت ذإ ادوهش
 (نيبم باتك ىف الإ ريك أ الو كلذ

 :: لئاسم هيلا

 بهاذم داسف ىلع لئالدلا دارياب لوسرلارمأ ىف مالكلا لاطأ امل هنأ ٍلعا 4«ىلو ألا ةلأسملاإ)

 اذه ركذ مهعم قفرلابو « ههاذأ لمحتب هرمأىفو : مهتاهبش نع باوجلا دارياب هرمأ ىفو ؛ رافكلا

 وهو « نيبنذملل عزفلاو فوخلا مامتو « نيعيطملل رورسلاو ةولسلا مامت هب لصحيل مالكلا

 امير. نامتإلا ناف:كقزاوصلاو عادلا نم هلق انو دكا و لك لمعي املاع ةناجيو ن7

 ندسسكعلاب ناك انعرو كثينبانو أولع هنطاب نكي و: ىوقتو !دهؤ و ةعاطزو ركن هيك نيرو

 نمو نيعيطبللرورسلا عاونأ مظعأن م كلذ ناكنطاوبلاف امب ًايللاع هناخيش قلتا ناكالذافا كلذ

 . نيينذللل ديدهتلا عاونأ ,ظعأ

 مث « نيرمأ ىف باطخلاب ةيالا هذه لوأ ىف لوسرلا صصخ ىلاعت هنأ ملعا «ةيناثلا ةلاسملا)

 هيلع لوسرلاب ناصوصخلا نارمآألا امأ ٠ دحاو .ىث ىف نيفلكملا لك عم باطخلا يمعتب كلذ عبتأ

 نأشلاو دج انهه (ام) نأ ٍلعاو (نأش ىف نوكتامو) هلوق امهنم : لوآلاف . مالسلاو ةالصلا
 هنأش تنأشام لوقتو : شفخألالاق . هلاحام ىأ نالف نأشام برعلا لوقت « نؤشلاعمباو بطخلا

 : ريلا لامعأ نم ديرب ناش ىف دمعات نوكست امو : سابع نبا لاق : ناهجو هيفو , هلمع تلمعام ىأ

 نم هن اواتتامو) ىلاعت هلق امينم“ ىاثلاو . ايف كلتا ومو انندلا نأيش نم. ناش قولا كاقو

 نأ : لوألا : هجوأ ةثالث هيف اوركذو ؟دوعياذام ىلإ (هنم) هلوق ىف ريمضلانأ ىف اوفلتخاو (نآرق

 ءظعم وه لب « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأش نم نأش نآرقلا ةوالت نال نأشلا ىلإ عجار

  - 1رخف ١0«



 ةيآلا «سانلا ىلع لضف وذل هللأ نإ» ىلاعث هلوق .٠

 ةلاسرلاو ةوبنلا راكنإ ىف ةميظعلا تاغلابملا هذه اوغلابت نأ كمي فيكف « كلذك رمآلا ناك

 . لوةعم نسح قيرط هنركذ ىذلا هجولا اذه ىلع ةبآلا لمحو

 ركذ امل, مالسلاو ةالصلا هيلع هنأوه اهلبق امب ةبآلا هذه قاعت نسح ىف (قاثلا قيرطلا

 ناييب كلذ عبتأ , اهراكناىف مهتاهبشو مهتالاؤس داسف نيبو . هسفن ةوبن ةمص ىلع ةريثكلا لئالدلا

 دهشي مل هنأعم , ةمرحلاو لحلاب ءايشألاهذه نيب زييعلانأ نيبو مههاكحأو مهعْئا رشف مهتقيرط داسف

 قو مهنايدأ ّ موقلا بهاذم لاطبإ دوصقأْلاو' كا جيممو لطاب قيرط لقنالو لقع ال كلذ

 : باورالا نم باب َّق ءىث ىلع اوسيل مهنأو' مهماكحأ

 ةيئاسلاو ةريحبلا رحت نم هوركذ ام امار> هولعج ىذلا ءىثلاب دارملا 4« ةيناثلا ةلأسملا])

 نوطيىفام اولاقو) هلوق ىلإ (رجح ثرحو ماعنأ هذه اولاقو) ىلاعت هلوق اضيأو ماحلاو ةليصولاو

 نأضلا نم جاوزأ ةينامثإ) ىلاعت هلوق اضيأو (انجاوزأ ىلع مرحمو انروكذل ةدلاخ ماعنألا هذه

 كح مو 3 مهنم مدع أ ىلإ ةراشإ (امارح هنم مَعْج) هلوق نأ هياعليلدلاو (نينثا ازدللاَن دو يك

 هلوسرل لاق . كاذ مهنع ىلاعت كا م 04 هملإ مالكلا اذه هجوت بج وف 2 اذهالإ منع لاعت هللأ

 ماك- الا هذه نآل , ةحيحص ةمسقلا هذهو (نورتفت هللا ىلعمأ ,كل نذأهللآلق) مالسلاو ةالصلا هيلع

 نذأ هللا ) هلوقب دارملا وهف « ىلاعت هللا نم تناكناذ : هللا نم نكست مل وأ ىلاعت هللا نم نوكست نأ امإ

 (نورتفت هللا ىلع مأ) هلوقب دارملا وهف . هللا نم تسيل تناكنإو (كل

 مالعتسالا ةروصىف ناكناو اذهو (بذكلا هللا ىلع نورتفي نيذلا نظ امور ىلاعتلاق مث

 ىأ هانعمو لعفلا ظفل لع (نظامو) رمعنب ىسع أرقو . هّلاٍلع ىرتفي نم ديعو ميظعت هنم دا رملاف

 الإ ةبتآ تناك نإو ةمايقلا لاو>أنأ انركذ امل ىذاملا ظفل ىلع هب ءىجو ةهايقلا موي هونظ نظ

 . ىضاملا ةغيصإ اهنع هللا ربع مرجالو . ةمكحلا ىف عوقولا ةبجاو تناكامل اهنأ

 بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإو لقعلا ءاطعاب ىأ 4 سانلا ىلع لضف وذل هللا ت9 لاق مث

 ةوعد نوابقيالو ىلاعت هللا لئالد ىف لمأتلاف لقعلل نوامعتسيالف (نوركشيال ممرثك أنكلو)

 . هللا بتك عامتساب نوعفتنيالو هللا ءايبنأ

 ىذلا ىنعم : امهدحأ : ناهجو هيف (هللا لزنأام متيأرأ لق) ىلاعت هلوق ىفام (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىنعمو « جاجزلا لوقوهو لزنأبب صتنيف . مابفتسالا ىف ىأ ىنعمب نوكي نأر خآلاو متيأرب بصتنيف
 قلخلا نع ربعي نأ زاجو (جاوزأ ةينام ماعناألا نم ل لزنأو) هلوقك أشنأو قاخ انبه لزنأ

 ناك ايلف ؛ امهريغو عرزو عرضنم ءامسلا نم لزنأ اف قزر نه ضرآألا فام لكنآل ؛ لازنالاب
 : ”الازنا ع لازنالاب هداجبأ



 امك ةيالا ءقزر نم ما هللأ لزنأ ام مت أرأ لقدىلاعت هلوق

 را ل ذأ هس 2 2وه2 هر

 ا ل متع قزر نم مكَل هلل ل رأام متيأرأ لق
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 َبذَكلا هللا لع نوري نيل نَظ امو 0 "هللا ىلع م 0

 و هس اس جرت

 «.> نو ركشال مرتك | نكلو سانا لع لضق لضم ىذإ هللا نإ ةمايقلا م ا

 ىلع ءابطاخلا 5 هلا نيرئاغلاو نيبطاخلا قع ىلاعت 0-1 ءاتلاب (نوعمجت) ”ىرقو . ءارفلا

 ةيلقع ةقيقد هيفو ةغللا لهأ هلاق اذكه نينهؤملا دارأ هناكف « ثينأتلا ىلع ريكذتلا بلغي ؟ بئاغلا

 جراعمو بيغلا ملاعب لاصتالا ىلاو ىلاعت هللا ةمدخ ىلا هوعدي ىنعم هيف لصح ناسنالا نأ وهو
 ماد امو ؛ةينادسجلا تاذللاو مسجلاو سحلا ملاع ىلإ هوعدي رخآ ىنعم هيفو ؛ تايناحورلا

 , ةينامسجلا تاذللا بلط نعو .ءدسجلا بح نع كفني ال هناف «دسجلا اذه اقلعتم حورلا

 ةلقثلا' ثداوملا نزي ةيموصتلا تاضخ لاو, نقراعلا نيشدصلا طاح لاش 0

 هتمحرو هللا لضفىلإوعدي هنآل . لقعلا بناجل حيجرتلاو « ةينادسجلا ةيناسفنلا عزاونلا نيبو ةيلالا

 نآل ايندلا نم نوعمجت ام مكل ريخ هتمحرو هللا لضفو اهتاووششو ايندلا عمج ىلإ وعدت سفنلاو

 . ليصحتلاو بلطلاب ىلوأ وهف كلذك ناكامو « قيأو ريخ ةرخآلا

 مكل نذأ هللا لق الالحو ًامارح هنم متع قزر نم مكل هللا لزتأ ام متبأرأ ل قإإ ىلاعت هلوق

 سانلا ىلع لضفونل هللانإ ةمايقلا موي بذكتلا هللا ىلع نورتفي نيذلا نظ امو نورتفت هللا ىلع مأ

 «نوركشيال مرثك أ نكلو

 ةرلئاس الار

 نسحتسأ الو « ًاهوجو اهلبقاممب ةيآلا هذه قاعتىف اوركذ سانلانأ ملعا «ىلو ألا ةلأسملا)

 مالكلا اذهنم دوصقملا نأ : لوألا : ناهجو ىلاعت هتلادنع ملعلاو لابلاب رطخ ىذلاو . اهنم اذا:

 لحب نومكحت مك]» موقلل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هريرقتو . ةوبنلا تايثإ ىف ثلاث قي رطركذ

 هنأ نوملعت وأ « ىلاعت هللا ىلع ءارتفالا ليبس ىلع هنولوقت مكحلا اذهف اهضعب ةمرحو ءايشاألا ضعب

 مكيطاخامىلاعت هنأ مولعملانم مث :ىتاثلاالإ قبي لف « قافتالاب لطاب قيرط لوآلاو «هب هللا 0-6

 هلسرأ لوسر لوقب كيلا تلصو امنإ ماكحالا هذه نأ تبث ء اذه لطباملو ؛ ةطساو ريغنم هب

 عم اهضعي ةمرحو ءايشاألا ضعب لحب مهمكح نأ مالكلا لصاحو « مكيلا هللا هثعب ىنو ميلا هلل

 اذإو ةلاسرلاوةوبنلا ةحصب كفارتعا ىلع لدي ؛ ةسوسحملا عفانملاو ةسوسحملا تافصلاىف لكلا كارتشا



 ةيآلا« او> رفيلف كلذبف هتمحربو هللا لضفب لق» نكت هلوق ا

 لكألا ةذل ىفلص<مل ولف ؛ هراكملا نم عاونأ 0 ١ يور ناوكك» لب... معبأ ةصلاخ اناوكبذل" نامسجلا

 نوكتالةينامسجلا كاتللا نأ: عبارلا .: ىنكل اهقحاول ىفو اهتامدقم ىف سفنلا باعتإ الإ عاقولاو

 كللانأ و :دشألو رثك | ان رةعوررخا قف ةلضاخل ا تاز دخلا: تناك رثكا :١ اهني ةاذتلاآل] ناك الكفل ءةنقاب
 : ىرمملا لاق

 هالبملا,ةعانس ىف, ارورس كفا... اعضأ "توما :ةعاسإ ىف انْ نا

 : نضال! هتروم تنعي للص الان زلا لداعيال داولاثودح دنع لصاحلا حرفلا نأ مولعملا ن ف

 لاز لب ء املاح قبنال لك الا ةذل نآل , ءاقبلا ةعنتمم نوكست اهلوص> لاح ةينامسجلا تاذللا نأ

 ذاذتلا ةينامسجلا تاذللا نأ : سداسلا . ةذلاا كلت ءاقبتسا نكميالو لكلاب ذاذتلالا لأز عوجلا ملأ
 تاذللااماف «ريغتلل ةدعتسمداسفلا ةعيرسةوخر ماسجأى ةلصاح تايفيكب ذاذتلا| مناف .ةسيسخ ءايشأب

 ؛ لطاب حرف ةينامسجلا تاذللاب حرفلا نأ تبثف « تاهجلا هذه عيمج ىف دضلاب اهناف ةيناحورلا

 . ءايربكلا رونو «لالجلا لاعو ةسدقملا رهاوجلاو تايناحورلاب حرفلا وهف لماكلا حرفلا انأو

 لقاعلا ىلع بحي هناف ةيناحورلا تاذلاا تاصح اذإهنأ ةيآلا هذه ثحابمنم (ىناثلا ثحبلاورإ

 هللا لضفبو ىلاعت هللا نه اهنأ ثيح نم اهب حرفي نأ بحي لب ؛ ىه ىه ثيح نم اهب حرفي ال نأ
 . « كرشم وهف ةمعنلا كلت اهن :أ ثيح نم هللا ةمعنب حرف نم : 00 لاق ببسلا اذهلف , هتمحربو

 ةداعسلا ةياهنو لايكلا ةياغوه كلذو ؛ هللاب هحرف ناك هللا نم هنأ ثيح نم هللا ةمعنب حرف نه امأ
 ثيح نم ال م ءهنلا كلب اوحرفلف ىنعي (او> رفيف كلذبف هتمحر رو هللا لضفب لق) هناحبس هلوقف

 ظافلألا هذه 0 تلمتشا ةيلاع رارسأ هذهف « هللا ةمحربو هللا لضفب اننأ!ىحس نمر لإ" هش

 : اولاقف نورسفملا امأ « بانلا اذه ىف اندنع صخلتام اذه « ليزتتلاو ىحولا ملاعنم تروظ 1

 نأ هتحرو «نآرقلا هللا لضف : ىردخلا ديعس وبأ لاقو . نآرقلا هتمحرو « مالسالا هللا لضف
 . هلهأ نم كلعج

 أرق هنأ تباث نب ديز نع ركذ دقو : ءارفلا لاق : ءاتلاب (اوحرفتلف) ”ىرق 4 ةعبارلا ةلأسملا)
 هذه نم بيرقو لاق « رافكلا عمج اع ريخ وه دمحم بات اب او> رفتلف كلذبف هانعم : لاقو ءاتلاب

 ديزاي مقتل وحن ماللا بئاغلاو بطاخملل مالا ىف لصاألاو (اوحرفاف كلذبف) ىبأ ةءارق ةءارقلا

 رومأأملا لعف نم ماللا اوفذح برعلا نأالا ؛ دحاو نيتروصلا ف رماألا < نال كلذو ؛ ديز مقيلو
 هب ءادتبالا عقيل لتقاو برضا ون لص ولافلأ اولخدأواضيأ ءاتلا اوفذحو « هلاعتسا ةرثكل بطاخلا

 راو لض الاؤهأ كل ذأ نأ آلا( عاالكفل البلف هانلجوهنآآل او زغب اف مطوق بيعي قافكتلا ناكو
 مالك هلك اذه « اوذخ هيديررب «مفاصم اوذخأتل» دهاشملا ضعب ىف لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلصىنلا نع



 00001001]|]آ 1]آأ]]آذ ذآ دا

 1 ةيآلا « أوحر فيلف كلذبف هتحربو هللا لضفب لقد" ىلاغت هلق

 ؛هلع نسا .وض عقب مل ل املا هذه لصحت مل ناف ء س.شاا هجول الباقم ههجو نوكي ىذلاوه

 صب ملو « مثراونأب عفتنت مل« نيرهطملا , ايبنآلا حاورأ ة ةمدخ ىلإ هجوتت مل امل حور لك كلذكف

 0 صرقل ةلباقم نوكتال ىتاا ماسجالا نأ اكو « ةسدقملا ةربطملا حاورآلا كلت راث آ اهلا

 ئتي ىح دعبلا اذه تاجّرد دبازتت لازت الو .ةلباقملا هذه نع دعبلا قف بتاراأو تاجردلا ةئلَع

 توافتت كإذكف ؛ ةللظلا صلاخقبي مرجالف ء سمشلا صرق ةلباَقم نع هدعب ةياغ ىلإ مسجلا كلذ

 سفنلا ىلإ ىهتنت ىتح ديازتن لازتالو . ءايبنآلا حاورأ نع راونآلا هذه لوبق ىف سوفناا بتارم

 ىصقأ نإ ةميمذلا '”قالخالا" « ةدساقلا نئاقعلا ف تبتاؤ' ات واق قطلعو) ,اتلط كلك

 وهو ىغنيال امع قالا رهاوظ ريبطت ىلإ ةراثأ ةظعوملا نأ لضاحلاف « تايابنلا دعبأو ؛ تاياغلا

 وهو ةميمذلا قالخالاو ةدسافلا دئاقعلا رع حاو رالا ريبظت لإ ةراشا:ءامكفلاو ءمكرتلا

 ىهو ةمحرلاو « ةقيقحلا وهو نيقيدصاا بولقفف ق+لارون رومظ ىلإ ةراّشا وهو ىدهلاو . ةقيرطلا

 تاجرد هذهف ؛ ةوينلاىهو نيصقانلل ةامكمريصت ثيحمىلا قارشالاو لاكلا ىف ةغلاب اهنوك ىلا ةراشا

 ميدقتالو ؛ هركذ مدقتام ريخأت نكميال ةينآرقلا ظافلألا ةذهم اهيلع لولدم ةيناهرب بتارمو ةيلقع

 لضفب لق) لاق ةيملآلا ةيلاعلا رارساللا هذه ىلع ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا هبن املو « هركذ رخأتام

 ءاكح هررقا» ىلا ةراشالا هنم دوصقملاو (نوعمجم امن ريخ وه او>رفيلف كلذبف هتمحربو هللا

 ةريثك عضاوم ىف قبس دقو ةينامسجلا تاداعسلا نم لضفأ ةيناحورلا تاداعسلا نأ نم مالسالا

 . ىبتنا ةداعالا ىف ةدئاف الف ىنعملا اذه ريرقت ىف ةغلابملا باتكلا اذه نم

 هتمحربو هللا لضفنب : هريدقتو ( او>رفيلفكلذبف هتمحربو هللا ل ضفب لق) هلوق 4 ((ةيناثلاةلأسملا ١

 (او> رفملف كلذف)هلوق ما دك اني يلا (اوحرفيلف كاذبف) ىرخأ ةمملوةيمت ,أو>رفيلف

 : نيرمأ ىلع لدي مالكلا اذه نأ ملعاو .كلذب الإ ناسنالا حرفيال نأ تحي ىذي “ رصطل دلك

 : لوألا : هوجو هيلعلديو « ةينامسجلالاو>اآلا نم ءىثب ناسنالا حرفي ال نأ بحب هنأ : امهدحأ

 ىدعلا ىنعملاو « مالآلا عفد الإ ةنامسجلا تاذللا هذمل ىنعمال : اولاق نيقمحلا نم ةعامج نأ

 ةيونعم اهنكل « ةيتويث تافص تاذللا هذه نوكت نأ ريدقتب نأ : ىناثلاو . هب حرفي نأ قحتسيال

 تاذللا ىوقأ نأ ىرت الأ . اهتاذلب عافتنالا نم ىوقأ اهمال آب ررضتلا نأ : لوأالا : هوجو نم

 اسو جنلوقلا لأب رارضتسالا نم ةبترم لقأ اه ذاذتلالا نأ كش الو ؛ عاقولا ةذل ةينامسجلا

 00 تاذللا ل يصحت ىلإ ليبسال هناف « ةليلق ةينامسجلا تاذلاا لخادمنأ : ىناثلاو . ةيوقلا مالآلا

 انالا ندب ءا 0 نم ءزج لك ناف : مالآلا امأو . جرفلاو نطبلا ةذل ىنعأ نيقيرطلا نيذمب الإ

 تازذإلا نأ : ١ رخالا عونل تسل ةيصاخ أبنم عون لكلو 08 مالالا نم ا عون كجم



 ةيآلا «كبر نم ةظعوم تاج دق سانلا اهبأ اي» ىلاعت هلوق ١

 اهيبسب ىتلا ءايشالا كلل: نعزارتحالاب هرمأي و . ىغبنيالاهلوانت نعداهني نأ (ىلوآلا ةبترملاا)
 ناوضرنءع دعبسام لك نع رجزااالإ ظعولل ىنءمال هناف . ةظعوملا وه اذهو « ضرألا كلذ ىف عقو

 . هللا ريغب بالا لغشي ام لك نع عنملاو « ىلاعت هللا

 ةبجوملا ةدسافلا طالخاللا كلت هنطاب نع ليزت ةيودأ هيقسي نأ وهو ءافششلا «ةيناثلا ةبترملا))

 مثرهاوظ تراص تاروظحلا لعف نع قلخلا اوعنم اذا مالسلا مهيلع ءايبنالا كلذ كف ؛ ضرملل

 ةميمذلا ق الخ الا ةلازا ىف ةدهاجماب كلذو نطابلا ةراهطب مهن وم أ, ذةنيخ . ىغبنيالاملعف نع ةرهطم

 ناحل ١ للكلاب مان هللا نإ | هلاوق ف للاعت هنلا ةركذ امااهلئاوأو ةدانسلا ىالخالا :لئطو

 هل انللا تاكل نأ تداول كلذأو  (لتبلاو ركل ءاحفلاا نع ريد و: قرقلا ىذ ءانإو

 رهوج راصو باقلل ءافشلا لصح دن#ف تلاز اذاف « ضارماألا ئرحي ةيراج ةميمذلا قالخالاو

 . توكللملا ملاع ةعلاطم نع ةعناملا شوقنلا عيمج نع ًارهطم حورلا

 نآل , ةيناثلا ةيترالا دعبالا اهلوص> نكمال ةبترملا هذهو . ىدحلا لوصح 4« ةثلاثلا ةبترم او )ل

 عطقنم ريغ ماع ةمحرلا ضيفو . ةيهلالا ءاوضآلاو ةيسدقلا ايالجلل لباق ةقطانلا حورلا رهوج

 عنملاف ًاضيأو «اهل اوضرعتف الأ تاحفت ,كرهد مايأ ىف مبرل نإ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقام ىلع

 ىلعف « عنتمم هقح ىف عنملاف « عنتم قملا قح ىف لكلاو « لخبلل وأ ليتل وأ رجلا امإ نوك انعإ

 ةميمذلا قالخأألاو ةدسافلا دواقعلا نأ ل جال ناك امنإ «ةيناحورلا ءاوضألا هذه لوصح مدعاذه

 قئاعلالاز دقف «لاوحألا كلت تلاز اذاف « رونا لوص>عنتمب ةيلظلا مايقدنعو ؛ ةيلظلا عبط اهعبط

 , ىدسفلا الإ ءوضاا كلذل ىنعم الو . ةيسدقلا سفنلا رهوج ىف سدقلا ماع ءوض عقب نأو دب الف

 ؛ توهالاا سدق امل لجتو توكلملا شقن ايف عيطنا دق ثيحب سفنلا هذه ريصت ةلاهلا هذه دنعف

 ارد لاك لود نط وزو كابو لإ ىلإ ةنئمطالا_سمنلا اهني اي) هلؤقز وا ةيتارملا هذه كاوأو

 تاومسلا بيغ هللو) هلوق اهعومجو (نوبعلي مهضوخ ىف مثرذ مث هللا لق) هلوق اهرخآو (هللا ىلإ
 ريسفت ءىجيسو (نولمعت امع لفاغب كبر امو هيلع لكوتو هدبعاف هلك رمأللا عجري هيلإو ضرآلاو

 (ىدهو) هناحبس هلوقب دارا ىه ةبترملا هذهو «ىلاعت هللا نذاب اهعضاوم ىف تايآلا هذه

 جراعملاو ةيناحورلا تاجردلا هذه ىلا ةغلابلا سفنلا ريصآ نأ ىهف 4 ةعبارلا ةبترملا امأو

 اذه مارجأ ىلع سمشلا رهوج نم رونلا ضيف نيصقانلا حاورأ ىلع اهراونأ ضيفت ثيح ةينابرلا

 حاورأ نآل ؛ ىنعملا اذهب نينمؤملا صخ امنإو (نينمؤالل ةمحرو) هلوقب دارملا وه كلذو ؛ ملاعلا

 سمشلا ص رق نع رونلل لباقلا مسجلا نآل « مالسلامهلع ءايبنالا حاورأ راونأبءىضتستال نيدناعملا



 50 ةيآلا «مكبر نم ةظعوم مكءاج دق سانلا اهيأاي» ىلاعت هلوق

 كلذك مالا ناكاذاو , ةيصعملاو لطابلا لمعلا وهف كلذ نم دضلاب ناك ام لكو . حلاصلا لمعلا

 ىلعىوةي ثيحب نوكيو « ةعيبطلاىواع ؛ حورلا قرشم ؛ سفنلا ىوق « لماك ناسن ىلا نيجاتحم اوناك
 ماسقأ سانلا نأ لصاحلاف . ىنااوه كلذو ؛ لاكلا ماقم ىلإ ناصقناا ماقم نم نيصقانلا ءالؤه لقن

 لماكلا وه ثلاثلا مسقلاو , نيصقانلا ليمكت ىلع نوردقيال نيذلا نولماكلاو نوصقانلا : ةثالث

 مسقلاو ؛ءايلوآلا مث ىناثلا مسقلاو ؛ قلخلا ةماع وه لواألا مسقلاف « نيصقانلا ليمكت ىلع ردقي ىذلا

 اههتاملاكلا ةجرد ىلا ناصقنلا ةجرد نم نيصقانلا لقن ىلع ةردقلا تناكاملو « ءايبناألا مث ثلاثلا

 ىنلالاق :رسلا اذهلو .ةفلتخم ةوبنلا ةوقف ءايبنالا تاجرد تناك مرجال ؛ ةتوافتم اهتاجردو ةفلتخم

 «ليئارسإ ىبب ءايبن اك ىتمأ ءاملع» سو هيلع هللا لص

 قيرطب لسو هيلع هللا لص دمت ةوبن ةمص نيب امل ىلاعت هنإ : لوقنف . ةمدقملا هذه تفرع اذإ
 ةوبنلا ةقيقح نع فشاكق يرطقيرطلا اذهو : ىناثلا قيرطلاب هتوبن ةخنيب ةبآلا هذه ف ؛ ةزجعملا

 وه قيرطلا اذهو : نآلا ناهرب نويقطتملا همست ىذلا وه ءزجعملاب لالدتسالاف« اًهييهاَنمل فكم

 . لضفأو لك أو ىلعأو فرشأ وهو ؛ مالا ناهرب هنومسي ىذلا قيرطلا

 هنوك : اهلوأ : ةعبرأ تافصب ةيآلا هذه ىف نآرقلا فضو ىلاعت هنأ معا مة يناثلا ةلأسملا)

 هناك :اهعبارو . كده هناوك" :'اقلاثو . زاودصلا اان داعش هنا : اهناثو « هللا دنع نم ةظعوم

 امل حاورآلا نإ : لوقنف . ةصوصخم ةدئاف نم تافصلا هذه نم دحاو لكل دبالو نينمؤملل ةمحر

 حوراارهوج نإ ََ « دسجلا ىلع حورلل بجو ىعيبطق شع ببسب قلعتلا كلذ ناك داسجالاب تقلعت

 هذه فلأو كلذ ىلع نرمتو . سخلا ساوحلا ةطساوب هتابيطو . ىنادسجلا ملاعلا اذه تارهتشمب ذتلا

 قئالعلا تيوق ثيح ؛ ةجردلا رخآ ىف لصحب امنإ لقعلا رون نأ مولعملانمو . اهداتعاو ةقيرالا

 قالخالاو ةليطابلا: نئاقملا لؤصحل انيس قازغتسالا كلذ راضف» ةنادسللا تداوطاو هما

 دبالف ؛ حورلا رهوجل ةديدشلا ضارماللا ىرجم ىرجت لاوحالا هذهو « حوراارهوج ىف ةميمذلا

 تاجالعلاب هجلاعي قذاح بيبط هل قفتي مل ناف « ديدشلا ضرملا ىف عقو نم ناف ؛ قذاح بيبطنم ال

 ةمئاصلاتاجالعلل الباق ندءلا اذه ناكو « بيطلا اذه لثم هفداص ناقفتانإو « ةلاال تام ةبئاصلا

 . مقسلا لازو , ةحصلا تاصح امبرف

 نآرقلا اذهو « قذاحلا بيبطلاك ناك « ملسو هيلع هللا لص ًادمع نا .: لوقنفءاذه تفرع:اذإ

 ضيرملا ىلإ لصو اذإ بيبطلا نا مث . ةضيرملا بولقلا باعت اهبيكرتب ىتلا هتيودأ عومجب نع ةرابع

 ةعرزأ كارم اةعمهلف



 ةيآلا «مكبر نم ةظعوم مكتءاج دق سانلا اميأايد ىلا ١ للاعت هلوق ١

 2 ها

 رودصلا ىف ان« ءافشو مكبر نم ةظعوم مك يف ما 8 3

 را الهال هرثوس مث هه 0

 ا َكاَذبم هتمحَربَو هللا لضفب لق 00 نيم همحر و ىدهو

 راس هال هه  م"ثه م

 <01 نوعمجب امم ريخ

 يا را لال ب كلانا تبت, اهنا ول كم قمل دجال ا :دحا| ولا خئيوطام نأ:لقملاب ختنث امل

 قلل لا كانك ناكل د زى كلم كلم ان | نأ رق فب ايزو أ عادتي | اي دقالذل

 هللا سمأ مرجال هب نيملاع ريغ ىنعملا اذه ةفرعم نع نيلفاغ قاخلا رثك أ ناك ابلف ؛ كلم ةقيقحلا

 ةلاهجلا مون نم ظقيتسي مهنم ًادحاو لعل « ءادنلا اذه ركذي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر

 . ةلالضلا ةدقرو

 ةمحرو ىدهو رودصلا ىف امل ءافشو مكبر نم ةظعوم 5ككءاج دق سانلا اهيأاي ١ ىلاعت هلوق

 « نوعمحجي امب ريخ وه او-رفيلف كلذبف هتمحربو هللا لضفب لق نينمؤملل
 : لئاسم ةيآلا ىف

 نأ : لوالا : نارمأ مالسلا مهياع ءايبنالا ةوبن تابثا ىلإ قيرطلا نأ معا «ىلو الا ةلأسملا)

 لوسروهف , كلذك ناك نملكو . هدب ىلع ةزجعملا ترهظو ةوبنلاىعدا دق صخشلا اذه نإ لون

 نحل لع هررقو ةروبسلا هده ىف لات مقا هركذا دفاع قيارطلا اذه ورع افدص و .اقح هللا ادع نم

 ليصفتو هيدي نيب ىذلا قيدصتن كلو هللا ود نم ىرتفي نأ نآرقلا اذهناكامو) هلوقفف هوجولا
 متعطتسا نم اوعداو هلثم ةروسب اوتأف لق هارتفا نولوقي مأ نيملاعلا بر نم هيف بيرال باتكلا

 نيقيلا ثرويو نيدلا ىوقيام ةيآلا هذه ريسفت ىف انركذ دقو (نيقداص منك نإ هللا نود نم

 . تالالضلاو تالاهجلا لطبيو تاهبشلاو كوكشلا ليذيو

 ءاج نم لكف ؟وه ام حلاصلا لمعلاو قحلا داقتعالا نأ انلوقعب معن نأ زوو نقلا قنرطلا اهو

 نمو «نامالا ىلإ رفكلا نم سانلا لقن ىف ةيوق ةوق هسفنل تناكو هيلع مهامحو هيلا قلخلا اعدو

 ةرخآلا ىلإ ةيعادلالامعالا ىلإ ايندلا ىلإ ةيعادلالامعاألا نمو « قحلا داقتعالا ىلإ لطابلا داقتعالا

 لبجلاو صقتلا عاونأ اهيلع ىلوتسا دق قلخلا سوفن نأ : هريرقتو « قدصملا قداصلا قحلا ىننأا وهف

 ءملاصلا لمعلاو قحلا داقتعالاب الإ لصحتال ناسنالا ةداعس نأ انلوقعب ملعن نحنو « ايندلا بحو

 لل دل نأ كيعر و "اندلاع كتردل ا ىوفام لك نآاوهو دحاو تفرح لإ عجري هلصاحو



 ١0 ةيآلا «ضراألاو تاومسلا ىفام هلل نإ الأ» ىلاعت هلوق

 مكحلا رداقلا هلالا تابثإ ىلع ناعرفتي داعملا ةحصب لوقلاو ةوبنلاب لوقلا نأ هريرقتو هت لع

 (ضراآلاو تاومسلاىفام هلل نإ الأ) هلوقب ىنعملا اذهنعربعف ؛ هكلمو هكلموهف هاوسام لكنأو

 هذهنم قبسامف لئالدلا هذه ريرقت ىف ىصقتسادق ىلاعت هنأل ؛ ةيضقلا هذه ةمح لعل يلدلا ركذي لو

 ىذلاوه)هلوقو (ضرالاو تاومسلاف هللاقلخامو راهللاوليللا فالتخاىفنإ ) هلوقوهو « ةروسلا

 , اهركذي ىتك !ةرهاقالئالدلا هذهركذ مدقتاسلف (لزانم هردقو ارونرمقلاو ءايض سمشلا لعج

 صالاناك ىتمو ؛ هكلموةك!هوهفرونوةملظو حورودسجو ناويحو تابن نم ملاعلا فاملك نأ ركذو

 صاقنلا نعاهزنم , تاجاحلا عيمج نع ًاينغ تامواعملا لكب املاع , تانكمملا لك ىلعأر داق ناك« كلذك

 ءادعالا ىلع باذعلا لازنإ لع ًارداق نوكي تانكمملا عيمج ىلع ًارداق هنوكل ىلاعت وهف «تافآلاو

 ةرخآلا ىفو ايندلا ىف ءايلوآلا ىلإ ةحرلا لاصيإ ىلع ًارداق نوكيو ةرخآلا ىفو ايندلا ىف

 ًارداق نوكيو ةرهابلا تازجعملاو ةعطاقلا لئالدلاب مالسلا هيلع هلوسر د-أت ىلع ًارداق نوكيو

 ءازهتسالا لطب دقف كلذ لك ىلع داق ناك املو ؛ هعرش ةيوقتو هنيدرابظإو هلوسر نأش ءالعإ لع

 ديالفهبدع وام لكو باتكلا و قلد | نعاهزدماناك © تافآلا ضنا نَءاهزتم ناك اكو : بجتذاو

 بذكلا : لوقنف . اهيعاري ىلاعتهنإ : انلقاذإ امأ « دابعلا اصمىعا ريالىلاعتهنإ : انلقاذإ اذه ؛عقينأو

 نع اهم هنادحس قللا ناك الو: ةجاحلا يأ لد جلل ىأ رجلا امإ : لئانلا ]نع د

 رشنلاو رشا لوضح و : نافكلا الان تاذعلا ل ور: نعرتعا الف“ الاغ هيلع تالكلا ناك 2

 ةمدقم (ضرآلاو تاومسلا ىفام هلل نإالأ) ىلاعت هلوق نأ نايبلا اذمتبتف , هعوقوب عطقلا بجو

 مهنأ دارملاو (نوملعيال مرثك أ نكللو) لاق مث (قح هللا دعو نإ الأ) هلوق ةحصإ مزجلا بجوت

 ٠ فراعملا هذه نع نيمور< اوب مرجالف ؛روماآلارهاوظب نورورغم ؛لئالدلا هذه نع نولفاغ

 ءايحالا ىلع ردق امل هنأ دارملاو (نوعجرت هيلإو تيميو ىحي وه) لاف لئالدلا هذه دك أ هنإ مث

 ىلاعت هنأ انركذامب رهظف ؛ ةيناثلا ةرملافف هئايحإ ىلع ًارداق قبب نأ بجو هتامأ اذاف ىلوآلا ةرملا ىف

 . ةرهاقلا لئالدلا هذه ركذي مالكلا كلذ عبتأ ىلاعت هنإ مث (ىبرو ىإ) لوقي نأب هلوسر صمأ

 هذه نآل كاذو (الأ) ةكىهو ىرخأ ةقيقد (ضراآلاوتاومسلافامهتل نإالأ)هلوق ىفنأ ملعاو

 بابسألا ىلإ رظنلاب نولوغشم ملاعلا اذه لهأو نيمئانلا ظاقيإ و نيلفاغلا هيبنت دنعرك ذت امإ ةملكلا

 ءىش لكن وفيضيف ورمعل ةيراجلاو ديزل مالغلاو ريزولل رادلاو ريمأألل ناتسبلا نولوقيف . ةرهاظلا
 تافاضاللا كلت ةحص نونظي ةلفغلا ةدقرو لهجلا مون ىف نيقرغتسم مهنوكل قلخلاو رخآ كلام لإ

 هنال كلذو (ضراأللاو تاومسلا ىفام هللا نإ الأ) هلوقب نيافاغلا نيمتانلا اله ىدان قحلاف

 «1ال رفا - هد



 ةيآلاعضراللاو تاوماشلا ىفام هل نإ الأ» ىلاعت هلو مل

20 0 0 

 نكلو قح هللا دعو تسإ ل ضرألاَ تاومسلا ىف ام م هلل ة نإ 11

 املأ فم هر هاج 2 هه هر - 0 7

 «55» لوعج رث هْيلإو تيميو ىحن وه «ه6» َنولعَي ال مرتك

 . هلع اومدق فيكف رييدتلا اذه نع نانالا عنمم فقوملا كلذ 0 77 لزق ناف

 ةورهظا و ءافحالا] ذها وكارت) وق تح اذاف « رانلاب قازتحالا لبق لضح اانامتكلا اذهنإ : انلق

 اوصلخا مهناآل ةمادنلا كلت اورسأ مهنأ : ثلاثلا (انتوقش انيلع تبلغ انبر اولاق) ىلاعت هلوق ليادب

 اوتأ امل مهنأ ىنعي مهصالخابو مهب كبت هيفو ؛ هارسأ ءاعدلا ىف ضلخأ نمو «,ةمادنلا كلت قادت

 ايندلا راد ىف هب اوتأي نأ مهيلع بجاولا نم ناك لب ؛ مهعفني ملو هتقو ريغ ىف صالخالا اذهب

 ىلع ةماد.دلا اوفخأ امنإ منال « رهاظ : هلوقف راهظالاب رارسالا رسف نم امأو ,فيلكتلا تقو

 ناطر ب ول نس هلا اذهل طرا ةيلاقلا] ىو قسرا ,ةظمتحا زجاإل ان دل "ىف و دفلا رو وكلا

 ليقو « نيرفاكلاو نينمؤملا نيب ليقف (نوءلظيال مو طسقلاب مهنيب ىضقو) ىلاعت هلوق : اهلاثو

 . مهيلع ةبوقعلا لازناب رافكتلا نيب ليقو . عابتالاو ءاسؤرلا نيب

 عنتميال هناأل مهنيب ىلاعت هللا ىضقي نأو دبال هناف باذعلا ىف اوكرتشا نإو رافكلاا نأ لعاو

 « مهضعب باذع نم فيفخت ءاضقلا كلذ فن وكيف « هناخو ايندلا ىف اضءب مهضعب لظ دق نوكي نأ

 هيلإ لييس الو, نيملاظلا نم نيمولظيلل فضتني نأ ىضتقي لداعلا نآل :نيقابلا باذعل ليقثتو

 نال اظلا | كراع ىف لمعاو نيمولظملا تاذغ نه تف نأن الإ

 ممرثك أ نكلو قح هللا دعو نإ الأ ضرألاو تاومسلا ىف ام هلل نإ الأ )ل ىلاعت هلوق

 «نوعجرت هيلإو تيعيو ىحي وه نودلعيال

 ةبآلا هذه لبق لاق ىلاعت هنأ وه اهلبق امب ةيآلا هذه قاعت نإ : لاق نم سانلا نم نأ ملعا

 .ىثث ملاظلل سيل ةيآلا هذه ىف لاق مرجالف (هب تدنفال ضراألا ىفام تءاظ سفن لكل نأ ولو)

 نأنس>اآلا امأ ء نسح هيجوتلا اذه نأ ٍلعاو ؛ هكلمو ىلاعت هللا كلمه ءايشألا لكن اف «هب ىدتفي

 هعافتنا نم رثك أ تايعانقالاب هعافتنا نوكي ند مهنف ٠ تاقبط لع سانلا نأ اناك15 دقاانإ لاه

 ةنيبلا لئالدلا ىلع مهليوعت امنإو « تايعانقالا ىلإ نوتفتليال مهناف فتوققحلا امأ ؛ تايناهرتلاب
 مالسلاه يلع لوسرلا أ ؟وهقحأ : اولاق مهنأ رافكسلا نع ىلاعت هللا كح ابلف ؛ ةعطاقلا نيهاربلاو

 عطاقلا ناهربلا وهامب هعبتأ كلذ ركذ اسلف , تايعانقالا ىرجم راج اذهو (ىبرو ىإ) لوقي نأب



 ١١ ةيآلا «نيزجعمب متنأ امو قحل هنا برو ىإ لقد ىلاعت هلوق

 رمح ار كل رق ق:ريمصلا فارق 1و لا ىلإ تافتلالا كرر

 ناقعلا لو ١ نم م 0 ةيابعلاو ةسلا نم اندست اه“: 0 0 ةارلاو دال

 . انا ف1

 نأ : اهدحأ : رومأ هيف ةدئافلاو (قحل هنإ برو ىإ لقإ) هلوقب مهييح نأ هرمأ ىلاعت هنإ مث

 دقف - هذك آو. ءىف نو رخا نك. نأ رفاظلا نمو داتعلا ا مهعم ملكتيو مهلمتسي

 ءىثلاب رقي ال ره مهنف تاقبط سانلا نأ : اهيناثو . دجلا باب ىف هلخدأو لزهلا نع هجرخأ

 مسقلا وحن « ةيعانقالا ءايشالاب عفتني لب « قيقحلا ناهربلاب عفتني ال نم مهنمو « قيقحلا ناهربلابالا

 كلت قّيقحت .ىف قتكا هتلامإرو تون. نع لاسو,# ءالتسلا هيلع لوسإلا داع ىذلا ىارعالا

 .! انهه اذنك مسقلاب ىوعدلا

 نوكيف « فوذ< ريدقت نم هيف دب الو ( نب زجعمب متأ اموزإ هلوب كلذ دك أ ىلاعت هنإ مث

 زوج الا دحأ نأ ىلع هيبنتلا هنم ضرغلاو مكيلع هلزنينأ باذعلاب مكدعو نمل نيزجعمب متن انزال

 زوي امنإ ؛ تالكلا نم سنجلا اذهنأ نيب ىلاعت هنإ مث ؛ ىضقو دارأ امع هعفاديو هبر عناميذأ

 اوكرت هتمظع راثآو « ىلاعت هتلارهق اونياعو ةمايقلا لفحم اورضح اذإ امأف ايندلا ىف اومادام مهيلع

 لكل نأ ولو) هلوق : امل وأ : ءايشأ ةثالث مهنع ىكح ىلاعت هنإ مث ؛ ىرخأ ءايشأب اولغتشاو كلذ

 اي ايش كلاعالا . ةمايقلا لف ىف هناآللا زدعتم كلذ نأ الإ هب: تدقالا ضرآألا قام :كنلظأ

 هلوقل ءادفلا هعفنيال ضرالا نئازخ كلم نأ : ريدقتبو (ًادرف ةمايقلا موي هيت مهلكو) ىلاعت لاق

 (ةعافشالو ةلخالو هيف عيبال) مويلا اذه ةفصىلاقو (نورصني مثهالو لدع اهنم ذخؤي الو) ىلاعت

 (باذعلا اوأر امل ةمادنلا اورسأو) هلوق : اهنناثو

 اهنأ الإ ةلبقتسملا رومألانم ةمايقلاو ؛ ىضاملا ظفل ىلع ءاج (ةمادنلا اورسأو) هلوق نأ ملعاو

 راهظإلا و ءافخ لا وع ناحل نأ ملعاو ؛ ىضاملاكاهلبةتسم هللا لعج ؛ عوقولا ةبجاو تناكامل

 وهف راهظالا ىنعمب اهدورو امأو . رهاظف ءافخالا ىنعمب ةظفللا هذه دورو امأ « دادضالا نم وهو

 .:هرهظأ اذإ .ةرسأو علا وسلا موق نم

 اذنه ىق'تيلاو : ةمادنلا كلت ءافحإ هنم .داررللا ٠ لاق ما سانلا نه ل وقف ]ذه تق اذ

 هدنعا و ةيطي لف « نيريحتم نيتوهبم اوراص ديدشلا باذعلا اوأر امل مهنأ : لوآلا : هوجو ءافخالا

 قطني ال اريختم ا قي هناف بلصيل هب بهذي نميف لاحلاك مدنلا راع رم اخ ارحل ا

 نم 4 انجح م قحأ ؛ لبق )

 . مهخيبوت نم ًافوخو « مهنم ءايح مهعابتأو مهتلفس نم ةمادنلا اورسأ مهنأ : ىتاثلا . ةملكب



 هللا «وه قحأ 0 » ىلاعت هلوق ذو

 ملل
 انل لس هرم م ا | اما ا

 ظ00 نيزجعمب م نا مي 1 رك ىإ لق وه ق>ا َكتوُئِنَسسيَو
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 فم ها ه- تملا ل ذم

 هاو ا قا ضرألا ىف اهيل سس لكل نا
51-1 

 ه- طاطا" كي 2 6 رس ه_- هرم 6

 «0ه42 نوملظبإ ال ا طسقلاب ب م ىضَتو باذعلا م

 7 ثالث هيفف (نوبسكت مك امب الإ نوزت له ىلاعت هلوق امأو

 لأسي الئاس ناك. ةلعلا هذه ركذ باذعلاو باقعلا ركذ امنيأ ىلاعت هنأ «ىلوألا ةلأسملا)

 كاك رهف ديعولاو ديدشتلا اذه كتر قباب افكف لكلا نع ىعلا تنأ ةازعلا تراث : لاوقتاو

 ىلع لدي كلذو «لطابلا هلمع ىلع ءازج هيلا لصو اذه لب ءادتبا ةلماعملا هذم هتلماعام انأ» لوقي

 . بولخ» حوجرم باذعلا بناجو ؛ بلاغ حجار ةمحرلاٌؤبناج نأ

 رثأ وهف ةفسالفلا دنع امأ ٠ لمعلا بجوي ءازجلا نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ (ةييناثلا ةلأملاإ)

 نآلف ةلزتعملا دنع امأو اهلولعم ةلعلاباحيإ هقارشإو , بلقلار يوت بجوي ملاصلا لمعلان أل « لمعلا

 ءازجلا كلذ نآللف ؛ةنسلا لهأ دنعامأو . ىلاعت هللا ىلع باوثلا قاقحتسا بجوي حلاصلا لمعلا

 : ضخ |دعولا م بجاو

 ابستكم هنوك نأ اندنعو « ةيربجلل اذالخ ابستكم دبعلا نوك ىلع لدت ةيآلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 . اهلئالدب ةفورعم ةليوطلا ةلأسملاو لعفلا بجوي ةصلاخلا ةيعادلا عم ةردقلا عومج نأ هانعم

 لكل تاررلو نيزجعمب مت اا هنإ رو ىإ لق د نأ كنوئبتسيو ) لاكعت هلو

 طسقلاب مهنيب ىضقو 2 اال ا لا ار دار هك تيا ضراألا ناك تلط شن

 (نوملظي ال مثو

 (نيقداص متتك نإ دعولا اذه ىتم نولوقيو) هلوقب رافكلا نع ربخأ هناحبس هنأ ملعا

 ةعقاولا هذه نيع ىف ىرخأ ةرم لوسرلا ىلإ اوءجر مهنأ مع ىكش مدقت امب هنع باجأو

 نم ضحم لهج لاؤسلا اذه نأ ٍلعاو وه قحأ : اولاقو ىرخأ ةرم لاؤسلا كلذ نع ه ةااتبتو

 مدقتهنأ : اهنناثو . ةدئاف ةداعالاف نوكي الف باوجلا عم لاؤسلا اذه مدقت دق هنا : اهلوأ : هوجو

 اذإو ء ازجعم نآرقلا نوك ناب وهو « هللا دنع نم الوسر د نوك ىلع ةيلقعلا ةلالدلا ركذ

 ٠ مهنع ضارعالا بجوت ىناعملا هذهف «٠ هعوقو نع ربخ ام لك ةحصب عطقلا مزل هتوبن تح



 ا ةيآلا «دلخلا ب اذعاوقوذا وءلظنيذلل ليق مث د ىلاعتهلوق

 : لئاسم هيفو « نيقداص متنك نإ دعولا اذه ص مهطوق نع ىناثلا 52 اذه نأ معا

 باذعلا لوزن نوبلطي نيذلا رافكلا كئلوآل لاقي نأ باوجلا لصاح (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 كلذف « هدنع نمؤث مئاق ناف ؟ هيف مكل ةدئافلاام باذعلا اذه لزنيو بولطملا اذه لصحي نأ ريدقتب

 اعفن ديفيال كلذو . رسقلاو ءاجلالا تقو ىف لصاح ناميإ تقولا كلذ ىف نامبالا نال ؛ لطاب

 هبيقع لصحي م“ ,ايندلا ىف باذعلا الإ هنم لصح مل لصح ول هنوبلطت ىذلا اذه نأ تبثف « ةتبلا

 كلذب نرقيمث ؛ دلخلا باذع اوقوذ اوملظ نيذلل : لاقي هنأوهو « هنم دمشأ رخآ باذع ةمايقلا موي

 نول منك امهبالإ نوزجت له) لوقي ىلاعت هنأ وهو ريقحتلاو ةناهالا لع لدي مالك باذعلا

 لقاعلاو . عفنلا تاهج نع ىراعلاررضلا ضح وه هنوبلطت ىذلا اذه نأ : باوجلا اذه لصاغ

 . كلذ لعفيال

 ىف ناسنالا نأ هيف ببسلاو  اذك لعفأ ىتليل تب لاقي اليل ىأ (اتايب) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 عادولاك تييبتلا لثم ردصم تايبلاو ليللا نع ةيانك ظفللا اذه لع « تيبلا ىف ًارهاظ نوكي ليلا

 بصتتاو . لظاا فار هاظن وكي راهنلا ف ناسنالا نآل ء اذك لعفأ تللظراهنلا ىف لاقيو : حارسلاو

 ًادحاو امسا اذام نوكي نأ : امهدحأ : نابجو اهيذ (اذ ام) ةملكو تابب تقو ىأ فرظلا ىلع اتايب

 نيتملك اذام نوكف + ىذلا ىنعماذ توكي نآزؤ4و هللا ذارأ اذام لاول ؟ للا توصنم نوكلو

 نومرجلا هنم لجعت 4 ىذلاام هانعم نوكيف ؛ ىذلا ىنعمب وهو اذ هربخو ءادتبالا لع عفرلاام لحتو

 . نومرلا ٍباذفلا نم لجيتسل ئذلا نع أ نال

 طرقا راع دا اناو هاذ ماتأ نإ) هلوق نا ملعاو

 نإ: ىنعي ؛ ىنمغطت اذام كتبتأ نإ َكلوقك وهو. نومرجلا هنه.لجحتس اذا هلروق : هبا

 !. هرم ناجحا تروصتم اف  كاراطللا 12 را

 واولاى ع هلوخدك مثىلعماهفتسالا فرح لوخد نأ لعاف 4وهب متنمآ عقواماذإ مثأ + هلوقامأو

 نأ ىلاعت ربخأ مث ؛ خيبوتلاو عيرقتلا ديفي وهو ( نمأفأ - ىرقلا لهأ نمأوأ) هلوق ىف ءافلاو

 عافتنالا نوجرتو نونم تن نآل 1 ١ لاقي ل رولا و نورتي لب مهل عقاو ريغ ناميالا كلذ

 (نال 1) ”ىرقو ؛ءازوتسالاو ةيرجسسلا ليس اع نو تم هي كلذ لق تك منأ عم نامالاب

 . ماللا ىلع امتكرح ءاقلإو ماللا دعب ىتلا ةزسهلا فذحب

 لسبق رمضملا لعفلا لع فطع وهف (دلخلا باذع اوقوذ اوملظ نيذلا ليق 5 ار اأو

 داخلا باذع اوقوذ اوملظ نيذلل ليق مث نولجعتست هب متتك دقو نال 1: لبق : ريدقتلاو (نآل 1 )



 ةيآلا «ارام وأ اناسب , هباذع مان اتأ نا متيأرأ لقد ىلاعت هلوق ّ 0

 ل لي ا 1 ا 1 و
 0 ل ل ةظحلا 210 2 را 076

 ه١ َنولِجْمسل + متتك دقو نال هب, مم 1 حقو ام اذ ما ك0 ىلا

 هر ماه سم

 5 م الإ نوير م دلخلا وتو ا نبذل لبق مم
 ه_- 7 هر

 «ه؟» ناويسكت
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 اذهف , ةيصعملاو ةعاطلا الإ اعفنالو ارض هسفنأ كلمال ديعلا نأ ! 5 انثعسالا 558 : اولاقت

 5 امم جا ديعلا نك ىلع لدي ءانسدلا

 . نئاك كلذ نفاذننإ ءاجام ككل ر : ردعتلاو ٠ و ؛ عطقنم ءانتسالا اذه : [ناخحزا لاق : باوذاو

 00 ءاج اذاف) نيريس نبا أرق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 نأ ىلع لدي (نومدقتسيالو ةعاس نورخأتسي الف مهلجأ ءاج اذإ) هلوق (ةسب |رلا ةلأسملا)

 ل را لام نع و( دج ولا اذه لع الإ لتقبل لوتقملا كلا دك و : هلأ ءاضقناب الإ توءال ادحأ
 . ةريثك عضاوم ىف بات كلان اق اها 15١ دقو

 (نومدقتسيالو ةعاس نورخأتسي الف مهلجأ ءاج اذا) انهه لاق ىلاعت هنأ « ةسماخلا ةلأملا ل

 فرح ءافلاو ءازج (نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي الف) هلوةو طرش (مبلجأ ءاج اذا) هلوقف

 لصحب ءازجلا نأ ىلع لدت ةيآلا هذهو « ةيآلا هذه ىف م ءازجلا ىلع هلاخدإ بجوف « ءازجلا

 !ءازج هكا لع لدن امإ ]و ىخارتلا لغ لديال ءافلا فرح نأو هنع ارخأتمال طرشلا لوصح

 ىعفاشلا لاق . قلاط تنأف كتحكن نإ ةيبنجأ ةأرمال لجرلا لاق اذإ : لوقنف اذه تبث اذإ

 حصيالهنأ ىلع ليلدلاو 4 0 هنع هللا ىذر ة ه4ةمح ند لاقو 2 قيلعتلا اذه حصيرال : : هلع هلل ىخكر

 بجول قيلعتلا اذه مص ولف ؛ طرشاا لوصح لاح لصحب امنإ ءازجلا نأ ىلع تلد ةيآلا هذه نأ

 بجويكلذو « طرشاا لوصح عمها وصح بحي ءازجلانأ تيث امل ؛ حاكنللان راقم قالطلا لصح< نأ

 . قيلعتلا اذه حصياال نأ بجو الطاب مزاللا اذ> ناكاملو « نيدضلا نيب عمج ا
 عقوام اذإ منأ نومرجملا هنم لجعتسي اذام ارا وأ اناب هياذع مكاتأ نا مت لإ 1 لق) ١) ىلاعت هلوق

 انمالا نوزجب له دلخلا باذع اوقوذ اوءلظ نيذلل ٍليق مث ن نولجعتست هب 0

 (نويبك



 1 ةيالا ةنيفوال كا دعوا ىبم نولوةيو»ىلاعت هلوق

 رس لس لس رم

 ىسفنل كلمأ ال لق « عم نيقداص 2 تك نإ ا ادله 0

 م نو تس ا 100 2-2

 أ لكل هلل ٠ ءاضام الإ انك لورد
 ما 00 دس اك

 42 نومدقتساالو ةعاس
-ّ 

 عاس ناس لس - ملكلاس

 نوحي 9 حا ءاجج اذِإ 1 1

 اعفنالو ارض ىسفنل كلمأ ال لق نيقداص منك نإ دعولا اذه ىتم نولوةيوإإ ىلاعت هلوق

 (نومدقتسيال و ةعاس نورا كاف مهلجأ ءاج اذإ لجأ ةمأ لكا هللا .اش اه الإ

 لوزنب مهدده ايلكم السلا هيلع هناف ةوبنلا ىركنم تاهيش نم ةسماخلا ةببشلا وه اذه نأ معا

 مدعب اوجتحاو : نيةداص منك نإ دعولا اذه ىّتم اولاق ء باذعلا كلذ رهظي ملونامز سمو باذعلا

 : لئاسم ةيآلا ىفو ؛ مالسلا هيلع هتوبن ىف حدقلا ىلع هروهظ

 مدقت امم دارملا نأ ىلع ليلدلاك(دعولا اذه ىتم نولوقيو) ىلاعت هلوق نأ (ىلوآلا ةلأسملا)

 دنع دعولا اذه ىتماولوةي نأ زوحبال هنآل ءايندلا ىف كاذب ءاضقلا (طسقلاب مهنيب ىضق) هلوق نم

 رمظالإوديعوو دعو لك لوصحل ةفرعمونيةيلاح ةرخالاىفلاحلانآل : ةرخالارادلا ف ممروضح

 ءادعألل باذعلا لوزن نممهربخأ اهف مالسلا هيلعلوسرلل بيذكتلا هجو ىلعكلذ اولاق امنا مبنأ

 نأ ىلع لوقلا اذه لديو « رابخالا كلذ ىف اقحم هنوكل داعبتسالا هجو ىلع وأ . ءايلو الل ةرضنلاو

 قفاوموهو عمج ظفل كلذو (نيقداص متنك نا) هلوق ليلدب لوقلا كلذ لثم اهلوسرل تلاق ةمأ لك

 وهو ةداملا مسحب باوحي ةهبشلا هذه نع بيحي نأب هرمأ ىلاعت هنأ مث .(لوسر ةمألكلو) هلوقل

 راهظإ و ءادعالا ىلع باذعلالازنإ نأ دارهاو (هللا ءاشامالإ اعفنالو ًارضىسفنل كلمأال لق) هلوق

 اتقو ديعولاو دعولا كلذ نيعام ىلاعت هنأو « هناحبس هللا الإ دحأ هيلع ردقبال ءايلو الل ةرصنلا

 نييعت ناكف فاخلا لوص>- ىلع لد ؛ تقولا كلذىف دوعوملا كلذ لصحم مل امل : لاقي ىتح انيعم

 ةءاعرب هماكحأو هلاعفأ للعيال نم دنع هتيحلاو هتئيشم بسحب اما « هناحبس هللا ىلإ اضوفم تقولا

 رضح اذإ مث « حلاصملا ةياعرب هماكحأو هلاعفأ للعي نم دنع ةردقملا ةحلصملا بسحب اماو ؛ ملاصملا

 هيلع عنتمو . هيف ثدح نأو دبال هناف « ثداحلا كلذ ثودحل ىلاعت هللا هتقو ىذلا تقولا

 . رخاتلاو مدقتلا

 (هللا ءاشام الإ اعفن الو ارض يسفنل كلمأ ال لق) هلوقب اوجتحا ةلزتعملا يةيناثا ةلأسملا)



 ةيآلا «نويلظيال مهو طسقلاب مهنيب ىضق» ىلاعت هلوق ا

 مهماوقأ عمءايبنألا لك لا> نأنبب 3 هم وق عم سو هيلع هللا لص لح لاح نب كل ىلاعت هنأ معا

 : لئاسم ةيآلا فو ؛ كلذك

 هللاو . الوسرمهمل] هللا ثعب دق مدقت نم ةعامج لك نأ ىلع لدت ةيآآلا هذه (ىلوألا ةلأسملا)
 (ريذنااهف الخ الإ ةمأ نق نإو) لات هلوقب اذه دك أتيو طق مألا نم ةمأ لمهأام ىلاعت

 اموق رذنتل) هناحبس هلوق عمو ةرتفلا لاوحأ نم هياعيام عم اذه حمصي فيكح : لبق ناف

 (مؤابآ رذنأ ام

 لوسرلا مدقت نآل ؛ مولا عم ًارضاح لوسرلا نوكي نأ بجوال هانركذ ىذلا ليلدلا :انلق

 اا نول ىلا لإ اكان ويقسم نكرم انلاؤسور ا كلفت عنمال اك« مهيلإ الوسر هن وك نم عنميال

 : اهف طيلختلا تايجوم عوقوو ءاسناللا ةوعد فعض ىلع ةرتفلا

 هقدصو موق هبذكف غلبو مهوسر ءاج اذاف : ريدقتلاو ؛ رامضا مالكلا ىف 4ةيناثلا ةلأسملا)
 . لصفو مكح ىأ « مهنيب ىضق نورخآ

 لاف ةهأ لك لإ تع اذإ لوسرلا نأ ناكدامإ : نيرمأ دحأ ةيآلا نم دارملا 6 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 نأ ىلع كلذ لديف : هبيذكت وأ هتفلاخ ىف رذع مهل قبب الف ةلع لك حيزي ةجحلا ةماقإو غيلبتلاب
 اوعقو مهسفنأ لبق نم مال ءايلظ نوكيالو الدع نوكي ةرخآلا ىف باذعلا نم مهلع ىرحيام
 مطوسر نيبو مهني هللا عج ةرخآلا ىف اوعمتجا اذإ موقلا قاردا ل ناوكم وأ «فاقعلا كاذرف
 مهنم عقيلو « مهنم دهاش امب مهاع دهشيل ىصاعلاو عبطملا نيب لصفلا نابو « ةبساحملا تقو ىف
 0 ةلءال كا انندلا َّق رجزلا ب هللأ نك ةلمح نم كلذ نوكنف هير تاالاسر غلب هنأب فارتعالا

 هجولا اذه ىلع ريرقتلا مامتو ءاهريغو نيزاوملاو مهلامعأب مهيلع ةداهشلاو ٠ حراوجلا قاطناو
 ىلعو مهيلع ديهش انأ : لوقي ىلاعت هن اكف « مهلع ديهش هللا نأ لوألا يالا قءركذ ىلاعت هنأ قاتلا

 مهيلعدبشي ىح 2 مهل وسر موق لك عم ةمايقلا فقوم ْق را ىلاف كلذ عم“ ةمايقلا مول مهامعأ

 : للعلا راهظإ ى.ةعلاملا هنم دارلاو.. لاالا كلج
 السر) هلوقو (الوسر ثعبت ىَح نيب ذعم انككلمو) ىلاعت هلوةوه كولا لوقلا لبلد نأ معاو

 باذعب مهانكلهأ انأ واو) هلوقو (لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الثل نيرذنمو نيرشبم
 ةمأ كاناعج كلذك و) ىلاعت هلوق ىناثلا لوقا ليلدو (الوسسر انيلإ تاس رأ الاول اير اولاقل مل

 اذه اوذختا ىوق نإ براي لوسرلا لاقو) هلوقو (اديهش مكيلع لوسرلا نوكيو) هلوق ىلإ (اطسو
 ةغلابملاو ديك أتلا لجل ريركتتلاف (نوملظيال مهو طسقلاب مهنيب ىضق) ىلاعت هلوقو (أروجهم اد
 6 ملظلا ىف َْق



 ١٠١م ةيآلا مهوسر ءاج اذاف لود هي لحلو ١ لااله

 مد طسقلا مهيب ئىضق وسر ا اذا 0 3 0
 2 26-2 راج

 611/2 نولظال

 1 مهضعب أربتو باذعلا اونياع

 : نيهجو نم هنع باوجلاو (اممح ممح لئسي الو) هلوق ةيآلا هذه قفاوت فيك : ليق ناف

 : لوميف ء آضعب مهضعب خبوي مهيب نوفراعتي مهنأ ةيآلا هذه نم دارملا نأ لوألا هجولاا)

 حييبقت فراعت اذهف « حئابقلا نم ىتالفلا لعفلا ىل تنيزو اذك موي ىتللضأ تنأ رخآللا قيرف لك

 دارملاف (اممح مح لئسي الو) ىلاعت هلوقامأو . ةقفشو فطع فراعتال , عطاقتو دعابتو فينعتو

 : تفطبلاو ةحالا لا

 اوثعب اذإ نوفراعتي مهمأ وهو . نيتلاح ىلع نيت.آلا نيتاه لمح باوجلا ىف «ىناثلا هجولاوإ)

 انج مح لاسرال كادت رسال 8
 : ريدقتلا قارك نأ : كرولا ناهجو هيفف هللا اقلب | 0 نيذلا نر دق ١) ىلاعت هلوق 3

 ىناثلا . هللا ءاقلب اويذك نيذلارسخدق . نيلئاق مهنوك لاحو نيف راعتم مهنوك لاح مهر شك موبو

 : ىنعملاو , نارسخلاب مييلع هللا نم ةداهش اذه نوكيف « هللا مالك (اوبذك نيذلارسخ دق) نوكي نأ

 . ىنافلا سيسخلاليلقلا ذخأو « قابلا فيرشلا ريثكلا ىطعأهنأل ء رسخ دقف ايندلاب هترخآعاب نمنأ

 كلذو « ةراجتلا هذه ملاصم ةياعر ىلإ اودتهاام مهنأ دارملاف (نيدتهم اوناك اموإل هلوق امأو

 ةفي رشةرهوج اهنظف ةنسح ةجاجز ىأر نك اوراصف « ةقيقحلا نع اولفغو رهاظلاب اورتغا ممنأل

 , عورلا ةقرح ىف عقوو هلمأ تافو هيعس باخ نيدقانلا ىلع اهضرع اذاف , هكلمام لكب اهارتشاف

 هلوق نأ ملعاف 0 رم ائيلاف كيفوتتوأ وأ مهدعن ىذلا ضع كنيرن امإو) ةلاوقاأو - بلقلا تاع

 ىذلا ضعب كنيرن امإو : ريدقتلاو , فوذحم (كنيرن) باوجو (كنيفوتت) باوج ( (مهعج رمانيلاف)

 . ةرخآلاىف هارتس كناف ؛ دعوملا كلذ كنيرثأنأ لبق كنيفوتت وأ كاذف ايندلا ىف رهدعن

  ايندلا ىف مهيزخو نيرفاكلا لذ نم ًاعاونأ هلوسر ىري ىلاعت هنأ ىلع لدي اذه نأ معاو

 هيلع هللا لمص هللا لاو ةاح َناماز ى.ةثم ريثكتلا لصخ ةنأ: كش "البو أ هتافوأ دل هلع

 نأ ىلع هيبأت وهو « رثكأ ةمايقلا موي لصحيس ىذلاو « هتافو دعب أضيأ ريثكلا لصحو. سو

 . ةمومذم نيينذملا ةقاعو « ةدو نيقحلا ةئقاع

 «نوءلظيال مهو طسقلاب مهنيب ىضق مطوسر ءاج اذاف لوسر ةمأ لكلول ىلاعت هلوق

  225-ن١«



 ةيآألا«هللا اقلب اوبذكن ,ذلارسخ دق مهنيب نوفراعتيد» ىلاعتهلوف 2

 هارت ا مهروبق ىف 5 راهنلا نم ةعاس الإ اوثبلي مل نك : ليق «ةعبا لا ةلأسملا)

 : ىضاقلالاق (موي ضعب وأ ًامويانثبل اولاق نينس ددعضرألاىف متثبل 5) ىلع ل لاق . نيهجولا يذهب
 رادقم نوفرعيال مهنأف نيرفاكلا لاك نينموملا لاح نأ : اههدحأ : نيهجول كرا لولاة

 امل مهنأ وهو « رافكلاب صتخم رمأ ىلع كلذ لمحي نأ بجيف « رشحلا تقو ىلإ توملا دعب مث

 نوفراعتي ) لاق هنأ : ىناثلا . هلقتسيال هناف هرمعب عفتنا امل نمؤملاو : هولقتسا مهرمعل 0 ا

 تالا لاح ل1 اا كاحب لا فاضي انعإ 0 نآل (مهنيب

 امل : لسم وبأ لاق : لوألا : اهوجو لالقتسالا اذه ببس ىف اوركذ ( ةسماخلا ةلأسملا)

 رمعلا كلذ دوج و ناكف « ةتبلا ,هرمعب اوعفتتي مل اهتاذل لع صرحلاو ايندلا بلط ىف مهرامعأ ان

 : ىناثلا (رمعي نأ باذعلانم هحز>زمب وه امو) ىلاعت هلوق هريظنو . هولقتساببسلا اذهلف , مدعلاك

 ىمن هفوخ مظع اذا ناسنالاو ٠ ةرخآلا لارا نك ردهم ال مهدنع كلذ لق : مصأألا لاق

 باذعلا فو ةرخآلا ىف مبماقم بنج ىف ايندلا ىف مهماقم ,هدنع لق هنأ : ثلاثلا . ةرهاظلا روهآللا

 دنع مهنأ دارملا : سماخلا . رشحلا ىف مهفوقولوطل ايندلا ىف مهماقم ,هدنع لق هنأ : عبارلا . دبؤملا

 توملا ببسب اوفراعتي ل مهنأاكو ءايندلا ىف نوفراعتي اوناك !؟ نوفراعتي روبقلا نم مهجورخ

 رفاكلا نادغنأ ؛ تالا اذه ف مالكلا ا كونا . فراعتلا كلذ ىف رثؤتال ةليلق ةدم الإ

 ساسحالا رم ىوقأ ةرضملاب ناسحالاو ؛ لالذالاو ةناهالاب ةئورقم ةمئاد ةصلاخ ةريضم

 ىلاعت هللاب 0 و : هريغو جنلوقلا لأب روعشلاو عاقولا تاذل ىه « تاذللا ىوقأنأ ليلدب ةذللاب

 لب « ةصلاخ تناكحام اهتساسخ عم ايندلا تاذل ًاضيأو . عاقولا ةذلب روعشلا نم ىوقأ

 نام | تنل تاكا 114 ا دللا كلت تناكو ةاريتكلا تامرمشاب ةظواك تناك

 عطقنتال ةيدمرس ةيدبأ ةرخآلا مال آو « ةيويندلا ةايحلا تاقوأ ضعب الإ تاصحام ايندلا تاذل

 فلأ فلأ ىلإ ةبسنلاب أزجتيال ىذلا ءزجلا نم لقأ ةيدبأللا ةرخآلاىلإ ايندلا عيمجر مع ةبسنو . ةتبلا

 . دوجوملاملاعلا لثم ؛ىلاع

 ةاصاخلا تافآلاب ةلجاعلا ةاحلا ببسب ةلصاخلا تاريخلا تلبوقىم هنأ : لوقنف اذهتفرع اذإ

 ةراشإ (راهنلانم ةعاسالإ اوئيلي لن اك) هلوةف : ملاعلا عيمجىلإ ةبسنلاب ةذللانم لقأ تدجو . رفاكلل

 نقلا ناذعلا نم لصحام بنج ىف اهتراةحو اهتلق ىماءان رك داق لإ

 نوفرعي اوناك اك أضع مهضعب فرعي : لوألا : هوجو هيفف ( مهنيب نروفراعتي زل هلوق امأ امأ
 اذإ ةفرعملا عطقنت مث ءرفكلاو أطخلا نم هيلع اوناك امب ًاضعب مهضعب فرعي : ىناثلا . ايندلا ىف
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 ١٠١م ةيآلا «ةعاسالإ اوثبلي مل ن اكمرشحي مويود ىلاعت هلوق
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 0 ني رآبنا نم ٠ ةَعاَسالإ او دا 1 نك مر مونو

 02 2-1 ماس اس يي تت ل

 ذك ىد لت كليو م» نيمو اقلب اوبّذك نذل

 اس هاس اس ساس مي ه2 اص ني سني عساس

 20 ووافي ام لع ديهش هللا مث مهعجرم انيق كيفَ وأ

 نأ كلذ ىو ئذلاو :اولاق ,هف ؟ 6-5 عنتم انا 35 ' ءايشالا راطإإ ىلا ةسدلإب

 « ناسنالا رايتخاب سيل بلقلا ىف ةديدشلا ةبحنا لوصح كلذكو « ةديدشلا ةيوقلا ةوأدعلا لوصح

 ؛« بولطملا لصح دقف كلذك ىلا ناك اذإو « ةنسحلا هلاعفأ ةعلاطم ىفو ودعلا مالك عامتسا ىف

 نام.الا لوصح نم مزلي ذنيخ , ناميالا مدعي امزاج امكح اهيلع ىلاعت هللا كح امل ًاضيأو

 هلوقب ملوق ةعصىلعاوجتحادقف : ةلزتعملااماو . لاح كلذو . ابذك قدصلا هربخو ؛ البج هيلع ب القنا

 هنأ ىلع لدي هنأ ؛ هبلالدتسالاهج,و(نوملظي مهسفنأ سانلا نكلو ًائيش سانلا ملظيال هللا نإ) ىلاعت

 . امتورشابيو اهيلعنومدقي مهسفنأرايتخاب مهنكل و ؛ تاركنملاو حئابقلا هذهىلا ًادحأ أجلأام ىلاعت

 « هسفن كلم ف فرصتي هنآل « هسفن نع ملظلا ىف : امنإ ىلاعت هنإ : لاقف هنع ىدحاولا فاجأ

 بوسنم لعفلا نآل (نوملظي مهسفنأ ,سانلا نكلو) لاق امنإو « املاظ نكي مل كلذك ناك نمو

 . بسكلا ببسب مهلإ

 نيذلا رسخ دق مهنيب نوفراعتي راهنلا نم ةعاس الإ اوئبلي مل ناك مهرشحن مويو ل ىلاعت هلوق

 هللا مث مهعجرم انيلافكنيفوتت وأ مهدعن ىذلا ضعب كنيرن امإو نيدتهم اوناك امو هللا ءاقاب 1

 «نواعفيام 'ىلع 5

 مويو) لاقف ديعولاب هعبتأ ربدتلا كرتو ءاغصالا ةلقب رافكلا ءالؤه فصو امل ىلاعت هنأ أ معا

 : لئاسم هيفو (راهنلا نم ةعاس الإ اوئبلي ملن اك مرشح
 . نونلاب نوقابلاو ءايلاب (مرشحي) مصاع نع صفح أرق «لوالا ةلأسملا)

 نم ةعاس الإ ثبلي ل نم نيبءاشم ىأ  لاحلاعضوم ىف (اوئبلي ل ناك ) هلوق 6 ةيناثلا ةلأسملا)

 . لاح دعب الاح نوكي نأ زوحجيو :مثرشحن مويب اةلعتم نوكي نأ زوحي (نوفراعتي) هلوقو . رابنلا

 تففخف « اوثبلي مل مهن أك : ريدقتلا . ةليقثلا نم ةففخما ىه هذه (ناك) «ةشلاثلا ةلأسملا)

 نق ناك ال لعق

 عاإلا و 2األاك ريضي بلقلا نأ ايرورض انا دجب ةديدشاا. ةوادجلا: ذه لوصح دع نال
 ا 2 ّ ١



 ةيآلا «كيلإ نوءمةسإ نم مهعمو» للاغت هلوق 2 ٠ ١

 تلصحام مهتوبنف « مهمالكن وعمسيو سانلا مارب مالسلامهيلعءايبناألا نأ «ةسداسلا ةجحلا ل

 وهو. ةعومسملاتاوصأللا 0 مهعمام بيسإ تاصح كر ؛ ةيكرمألا تافصلا نم مهعمام بيس

 نأ مزاف « ىثرملا نم لضفأ عومسملا نوكي نأ بجوف . ماكحألا نايبو عئارشلا غيلتو مالكلا

 نعد ل نير لقا عمسلا نأب ,نولئاقلا هب كسمتام ةلمج اذهف ء رصبلا نم لضفأ عمسلا نوكي

 .هوجو هيلع لدبو )ع عمسلا نم لضفأ رمل : لاق نم دانا

 لك أ نأ ىلعلدي كلذو « نايب نايعلاءارو سيل روبشملا لثملا ىف اولاقممنأ (ىلوآلا ةجحلا))

 5: راصيالا وه تاكاردإلا هوجو

 فرشأ رونلاو ءاوملا ىه ةعماساا ةوقلا ةل آو رونلاوه ةرصابلا ةوقلا ةلآ نا 4 ةيناثلا ةجحلا)

 .ةفاسلا ةوقلا لقا ف رشأ هرضاتلا ةوقلاف . ءاوضأنم

 نم رثك أ راصبالا لحم ىه ىتلا نيعلا قيلخت ىف ىلاعت هللا ةمكح بئاخي نا 4(ةشلاثلا ةجحلا)

 ةعبسلا حاورألا نم دحاو حور مامب لعج ىلاعت هناف « عامسلا ل< ىه ىتلا نذآلا ىف هتقلخ بئاجت

 تاكيرحتل قاخو 3 تابوطر ثالث و تاقبط عبس نم نيعلاك رز ءراصيبالا ةل ] بضعلا نمةيغامدلا

 لدت ءىثلا قيلخت ىف ةيانعلا ةرثكو . كلذك سيل نذاآلاو . ةفلتخم روص ىلع ةريثك تالضع نيعلا

 0 6 لأ هيك لع

 هنم دعبام كرديال عمسلاو . تاوم عبس قوف ل-صحام ىري رصبلا نأ (ةعبارلا ةجحلاإ)

 ار لكن كردي عمسلا نإ مط وق عفدي ناسساا اذمهو 3 لضفأو ىوفا هناا ناكف ميس رف ىلع

 : دحاولا فاجلا نم الإ كودبال رصبلاو

 دحأ هآر له هنأىف اوفلتخاو . ايندلاىف هللا مالك مس ءايينالا نم ًاريثك نأ (ةسماخلا ةجحلا)

 لأس املو ساقلاو لاؤس قيسريغ نم همالك عمس مالسلا هلعىسوم ناف ًاضيأو ؟ ال مأ ايندلا ىف

 . عامسلا لاح نم ىلعأ ةيؤرلا لاح نأ ىلع لدي كلذو (ىنارت نل) لاق ةيؤرلا
 لص رصبلابو رصبلا السا عمسلا نوكي فيك : ىرابنالا نبا لاق (ةسداسلا ةجحلا)

 نينيعلا ىمست برعلاو « ابيع ناسنالا ثرويال عمسلا باهذو « هبيع هباهذبو ؛ هجولا لاج

 ربصف 0-5 د نم) لاك هّللأ لوَش ثيدحلا ةنمو ؟ اذه 0 عمسلا فصتالو يتم ركتلا

 (ةنجلا نوداباوث هل ضرأ مل بستحاو

 ةلاد ةيآلا :اولاق , ىلاعت هلل ةف اخ دابعلالاعفأ نأ ىلع « ةيآلا هذهبانباهصأ ستحا 4 ةثلاثلا ةلأسملا )

 ىععالاكو « مالكتلا عامتسا ىلإ ةبسنلاب مصالاك نامالا ىلإ ةبسنلاب رافمكلا كتلوأ بواق نأ ىلع



 66٠غ, ةيآلا«كيلإ نوعمتسي نم مه ءردو لطي هز

 ملسو هيلع ا ل مبا ايي اذه ىلإ ةوادعلا ىف غلابلا ودعلا ل ءج نكميالكاذكف

 نسف اوغاب دق « ةفئاطلاه ذه نأ مالسأاو ةالصاا هملعلوسرلا ةيلست مالكلا اذه 0م دوصقملاو

 ملو . هنع ضرعأ جالعلا لبقيال ًاضيرم ىأر اذإ بيبطلاو . جالعلا نول.ةيال ثيح ىلإ لقعلا

 رافكلا ءالٌؤه لاح نم شح ودلال نأ كيلع بجو كاذكف )2 جالعلل هلوبق مدع ند شح وتس

 هللانإ : لاقف . رصبلانم لضفأ عمسلا نأ ىلع « ةيآلا هذمب ةبيتق نبا جتحا م ةيناثلا ةلأسملا))

 نوكي نأ بجوف ءرصبلا باهذالارظنلا باهذب نري مو « لّمعلا باهذعمسلا باهذب نرق ىلاعت

 ةلزنم عمسلا عم هّللأ هأفن ىذلا نإ ؛ لاف . لع !دلا اذه ىراشإلاو 1 2 :زو ٠ رصبلا نم لضفأ عمسلا

 باقلاهرصبيىذلاو . نويعلاراصبإ دري ملو « بولقااراصبإ دارأ ىلاعت هنال رصبلاعم هللا هافن ىذلا

 هللاركذ الك : لاقف ؛ نآرقلا نم ىرخأ ةجحب بولاملا اذه ىلع ةبيتق نبا جتحاو . هلقعي ىذلا وه

 ءايبنالا َقح ف عفو لق ىمعلا ؟كرأ :اماخأف رح لئالد بايلا اذه ىف 0 نم سانلا نمو

 مالك ع مسي مل اذإ هنأ ثيح نم « ةلاسرلا ءادأب لخيب هنآلل مهيلع زئاج ريخف ممصلا امأ . مالسلا مهيلع

 . ىلاعت هللا عئارش غيلبت نعزجعيف . باوجلا هيلعرذعت نيلئاسلا

 كردتال ةرصايلا ةوقلاو «بناوجلا عيمج نم عومسملا كردي ةحئاعلا ةرقلانا ية يناثلا ةجحلا ل

 .. لباقملا زو ةدحاو هيج نم الإ ىرلا

 ةوقب الإ نكميال كلذو ءذاتسالا نم ملعتلاب ملعلا ديفتسي امتإ ناسنالا نأ 4 ةثلاثلا ةجحلا)

 رصبلا نم لضفأ عمسلا ناكف

 (داهشوهو عمسلا ف قلأوأ باق هل نك 1 ىر ا كلذ ف نإ) لاق لإ عت هنأ «ةعبرلا ةجحلا ١

 انك اولاقو) ىلاعت هلوةباذه 01 7 : لقعلل | كا عمسلا لعخ 3 لمعلا انهه باقلا نم دارملاو

 . ريعسلا باذع نم صالخلل ايس عمسلا اولخ (ريعسلا باحأ ىف انك ام لقعن وأ عمسن

 . مالكلاو قطالاوه . تاناويحلارئاس نم ناسنالاهب زاتمي ىذلا ىنمملا نأ 0 ةجحلا)

 قلعتمو « ناسنالا فرش لصح هب ىذلا قطنلا عمسأا قأ هتف ؛ ةعماسلا ةوقلاب كلذ عفتني انعلو

 بجوف . تاناوشكارئاس نيبو نمانلا نير. هيفك راش ارمأ كلذ« لاكشالا وب ناول الز زك 1512

 . رصبلا نم لضفأ عمسلا نوكي نأ



 يالا كلا كاوجةتيبب نم امضاوو ىلاعت نا ٠ ٠

 6اس دس | َنَي 3 رب نإ 2 ه- 8-2 س هس هذ ا 3 دا

 وك
 أون 7 ولو 2 عيوب مات تيد ذأ ل إ لوعمسسلا .٠ رم ممجز

 ه- 2

 اود 21-2 د 0 0 رو 2 هَ

 1 ىدجت تنأفأ َكيَلِإ رظني نم مهنمو «4د َنولقعي ال
 0 0 ا 6 حا تسل أ َ اح ا هدأ 1

 مهسفنا ىلا نكلو انيس سانلا مطب ا هللا نأ « 1 » نورس

 ع ١ شون ع

 «؛؛» َنوُلظي
 ليقو ؛ عدرلاو رجزلا ةيآلاىنعملبق (نوامعتامت ءىرب انأو لمعأ امن نوئيرب متنأ إل لاق مث

 نال ءديعب اذهو فيسلا ةباب ةخوسنم ةيآلا هذه : ىلكلاو لتاقم لاق . مهمولق ةلاتسا هانعم لب

 تارمئبو هلاعفأبدحا ولك صاصتتخا ةيآلاهذه لولدمو ؛ خوسنملا محل اعفار نوكي نأ خيساناا طرمش

 تاالولدمنم اًئيش تمعؤرام لاتقلا ةبآف , لاتقلا ةمرح ىضتقي ال كلذو « باقعلاو باوثلا نم هلاعفأ

 . الطاب خسنلاب لوقلا ناكف ةيالا هذه

 نم مهنمو نولقعيال اوناك ولو مصلا عمست تنأفأ كيلا نوعمتسي نم مهنموإل ىلاعت هلوق

 سانلا نكلو اًئيش سانلا لظي ال هللا نإ نورصيبال اوناكولو ىمعلا ىدت تنافأ كلإ ظن

 (نولظي مهسفنأ

 : لئاسم ةيآلا ىف

 .هي نمؤي نم مهنم . نيمسق ىلإ رافكلا سسق « ىلوآلا ةيآلا ف ىلاعت <أ ملعا (ىلوألا ةلأسملا ١)

 هل ضغبلا ةياغ قنوكي نم مهم : نيمسق هب نمؤي.ال نممسق . ةيالاهذهىفو ؛ هب نمؤيال نم مهنمو

 هذهفف لوألا مسقلا فصوف ؛ كلذك نوكيالنم مهنمو « هنيدلوبق نع ةرفنلا ةياهنو . هلةوادعلاو

 مالكلا كلذب ةتبلا عفتنيال نأ مصالاكن 0 عم كنءالك عمتسي نم مهنمو : لاقف ةنآلا

 بلط ىلإ ةهجوتم هسفن تراص . هنع هترفن تمظعو ءرخأ ناسنال هضغب ىوق اذإ ناسنالا ناف

 توصلاك اردال وصح ىفأني ىنعم « نذالا فممصلاف ؛ همالك نسا تاهج عيمج نع ةضرءمهمالك خاقم

 نيعلا ىف ىمعلاو . مالكلا كلذ نساحم ىلع فوقولل ىنانملاكديدشلا ضغبلا اذه لوصح كلذكف

 ه.داعي نم نساحم ىلع ناسنالا فوقو ىفاني ضغبلا كلذكف ؛ ةروصاا كاردإ لوصح ىفاني ىنعم

 ىف هتلاح تخلت نم رافكلا كتل وأ ىف نأ لاعت نيبف ٠ لئاضفلا نم ىلاعت هللا هاثآ اه لع فوةولاو

 , ًاريصب ىبعالا لعج الو اعيمس مصآلا لعج نكميال هنأ م مث ءدحلا اذه ىلإ ةوادعلاو يضغبلا



 6 ةيالا «هب نمؤي نم مهنمووىلاعت 1

 جو م62 مز 05-2 ا 6 ريد (نهرنا وجينا 026

 2 ٠ نيدسفملاب ل كيرو ب نم وبال نم مهنمَو هب ت6 نم مهعمو

 3 0 لمع اى توتير , تا لع لو لع ىل لقق َكوبّذك نإ

 اس رئس هل 7

 ١4ر١ نولمعت اقم

 0مل ناب ف اسس ناك سس نا ع كب مبتأي اذو)

 عقو اهف ل و ناسنالا فرعي مل اذاف « ةضراعتم نوكتام اهيف دجوي دق صوصنلا رهاوظ

 ريصيف . ليوأتلا لع ليزنتلا قبط ليوأتلا هجو فرع اذإ امأ « قحب سيل.باتكلا اذه نأ هبلق ىف

 . ءامشي نم هروُتل هللا ىدهن رون لع اَرون.كلذ

 كوبذك نإو نيدسفملا ملعأ كبرو هب نمؤيال نم مهنمو هب نمؤي نم مهنمورإل ىلاعت هلوق
 (نولمعت ام نوئيرب متنأ مكلمع كلو لمع ىل لقف

 هنم دارملا ناكو (نيملاظلا ةبقاع ناك فيك رظناف) هلوق ةمدقتملا ةيآلاىف ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 نأ ىلع ًاهينم (هب نهؤيال نم مهنمو هب نمؤي نم مهنمو) هلوقب هعبتأ ايندلا ف مهيلع باذعلا طيلست
 نم مهنمنأ مولعملاناك ثيح نم ؛ لاصئتسالا نود ةيقبتلا ةفئاطلا هذه ىف ناك ىلاعت هدنع حالصلا

 ؛ لبق نم روكذملا وه هنألل « نآرقلا ىلإ ًاعجر (هب) هلوق ىف ريمضلا نوكي نأ برقألاو « هب نمؤي
 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاب نامبالا هعم لصح دقف ؛ نآر قلاب ناميالا لصح ىتم هنأ عي مث

 لبقتسم لعف نمؤي ةملكن آل (هب نمؤيال نم مهنمو هب نمؤي نم مهنهو) هلوق ىف اوفاتخاو . ًاضيأ

 نآرقلاب نمؤي نم مهنم نإ دارملا : لاقو ؛ لاخلا ىلع هلمح نم مهنف «لابقتسالاو لاحلل حلصي وهو

 لخدي و « بيذكتلا ىف هرهاظك هنطاب نم مهنمو « بيذكتلا راهظإ و دحجلا دمعتي هنكل . ًانطاب

 هيمي نم مهنمنأى عي ؛ لبقتسملاوهدارملا : لاقنم مهنمو ؛ ديلقتلا باحصأو . تاهبشلا باحأ هيف

 . رفكلا ىلع رمتسيو رصب نم مهنمو نامبالاب هلدبيو ركفلا نع بوتي نأب لبقتسملا ىف

 رفكلا ىلع ارصم قبب له هنأ ىف مهاوحأب ملاعلا وه ىأ («نيدسفملاب ٍلعأ كبروإ لاق مث

 . هنع عجري وأ

 ركلو ؛نامالاو ةعاطلا لمع ىل لقف لبق (مكلمع كلو ىلمع ىل لقف كوبذك ناورإل لاق م

 . ملمع ءازج كلو ىلمع ءازج يل : ليقو ؛ ك رشلا كلمت



 ةيآلا «نيملاظلا يا ناك فيك ظناف» ىلاعت لوف 54

 اندلا نأ 9 ل ناسا نأ و ةربعلا 1 00 0_1 ةاماك ةردق ! 1 كلذو

 ىوقتو ايندلا بح نع هباقعفريف ٠ نوكي الأن وكتم لك ةياغو « نوكس ك.ررحتملك ةياهنف « قبنال

 هللا ىلص هنأ : اهلاثو ( 3 ىلوآل ةربع مهصصق ىف ناكدقل) لاق اي ؛ ةرخآلا بلط ىف هتبغر

 ىلعكلذلد  ذماتي لو ملعتي مل هنأ عم رييغت الو فيرحت ريغ نم نيلوآلا صصق ركذ امل لسو هيلع

 نيملاعلا بر ليزنتل هنإو) كفل 01 نا دير ءاررعقلا ةروس:ىف لاق5 : .ىلاعت هللا نمىحوب هنأ

 (نيرذنملا نم نوكستل كبلق ىلع نيمآألا حورلا هب لزن

 ءاس ًائيش اهنم اومهفي مو روسلا لئاوأ ىف ىجهتلا فورح اوعمس ايكمبنأ (ىلاثلا 0

 (تاكحم تايآ هنم باتكلا كيلع لزنأ ىذلا وه) هلوقب هنع ىلاعت هللا باجأ دقو .نآرقلاب مهظ

 121 1١ يدلل ان كلذ اراضف .١ اهيفن| اكسر رهظي نآرقلا نأ وأ مهنأ (ثكلاثلا هجولاوإ)

 دقو (كداؤف هب تبثنل ك|ذك ) هلوقب هنعىلاعت هللا باجأف ةدحاو ةلمج نآرقلا هيلع لزنالول اولاقف

 . ناقرفلا: ةروس ىف تاولا اذه انحارش

 تاسوسسحملا اوفلأ دقاوناكموةلاو . رشنلاورشحلا تابثا نم ءولم نآرقلانأ 4 عبارلا هجولاوإل

 امإإ مالسلا هيلع ادم نأ اونظف « مهمولق ىف كلذ ررقتي ملو ٠ توملا دعب ةايحلا لوصح اودعبتساف

 . ةريثكلا ةرهاقلا لئالدلاب داعملاب لوقلا ةع نيب ىلاعت هللاو « بذكلا ليبس ىلع كلذ ركذي

 موقلاو ؛ تادابعلا رئاسو ةاكرلاو ةالصلاب مالا نم ءولمب نآرقلا نأ (سماخلا هجولاإل

 00 هتان ند يعاب نأ نق لكلا كامن نأإو انتعاط نعيو انع ىغ/نيملاعلا هلإ نولوش اًذناك

 نإو مكسفنأل متدحأ متسحأ نإ) هلوقبو (اثبع مانقلخ افأ ميبسخأ) هلوقب هنع للاعت هللا باجأت

 اهتقيقحاوفرعامرومأ ىلع المتشمنآرقلا اوأر املمهف « ةريثك رافكلاتاهبشف ةلمجاب و (اهلف متأبأ

 نوفرعي اوناكام موقلا نأ لصاحلاو «نآرقلاب اوبذك مرجال ايف ةميكملا هججو ىلع اوعلطإ ملو

 نوبلطياوناكامو . تاس ولا ىلاعىف ةفولأملالا وحلا لعرومألا نوره اوناكو , تايمهالا رارمسأ

 ملامب اوبذك لب) هلوقق « لهجلاو بيذكتتا ىف اوعقو مرج الف « امتاليوأت هوجو الو اممكح
 مهدج مدعملا ةراشإ (هليوات مهتأي املو) هلوقو « ءايشألا هذهب مهملع مدع ىلا ةراشإ (هملعب |وطيحي

 . رارسألا كلت بلط ىف ,هداهتجاو

 اريام عزك زج الا لا اوبطمبنأ دار ماو 4 نيملاظلا ةبقاعزاك فيك رظنافإل لاق م“

 لاصئتسالا باذع هنم دارملا لاق نم سانلا نمو « يظعلا راسخلا ىف اوقبف . ةرخآلاو ايندلا مهنتاف

 هلوق قيقحتاا لهأ لاق ءايندلا ىف باذعلا بورض نم لسرلا اوبذك نيذلا ممآلاب لزن ىذلا وهو



 هع

 00000 ا ا0أ0]أ06ا84+ج | « ]111 7277

 ها 2 ةيآلا«نيقداص تك نا هللا نود نم متعطتسا نم اوعداوو ىلاعت هلو

 ىلعو ؛ ىلاعت هللا تاذب ةمئاقلا ةميدقلا ةفصلا لع كارتشالاب لاقي مسا نأرقلا نأ : باوجلاو

 ةثدحم تاوصألاو فورحلا هذه نم ةبكرملا تاهلكاا نأ ىف عازنالو ؛٠ تاوصالاو فورجلا هذه

 . ةميدقلا ةفصلابال اهب عقو امنإ ىدحتلاو « ةقولخم

 2 هنأ ماعت : هنم دارملاف (نيقداص متنك نإ هللا نود نم متعطتسا نم اوعداوإإ هلوق امأ

 تدضاعتو تنواعت اذا ةعاملا نأ هريرقتو « اهيلع نيرداق اوناك ول ةضراعملا هذهم نايتالا نكمي

 زجعيام ىلعمبعومردق ؛ دحاو ءىشوحن اوبجوتاذاف ءدحاولا لقعلاك ةريثكلا لوقعلا كلت تراص

 ةضراعم جارختساب قبال مكنم نينثاآلاو دحاولا لقعْنأ به : لوي ىلاعت هنأاكف ؛ مهنم دحاو لك

 ةلاحو عامتجالا ةلاح 3 رمي متفرع اذاف ؛ ةضراعملا هذه ىف اضعب مكضعب نءيلو اوعمتجاف نآرقلا

 ةيفاوريغرشبلا ةردق نآل ناك اما ةضراعملاهذه رذعت نأر بظي ذتبش : ةضراعملا هذهنع دارقنالا

 . رشبلا لعفال هللا لعف كلذ نأر بظي ذتنيخ ءابب
 نآرقلاب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدحت بتارم نأ هانررق ىذلا اذهب رهظ دق هنأ ملعاو

 لثمب اوتأي نأ ىلع نجلاو سنالا تعمتجا نّئل لق) لاق اك نآرقلا لكب مهادحت هنأ : الأف « ةتس

 روس رشعب مادحت مالسلا هيلع هنأ : اهيناثو (اريبظ ضعبل مهضعب ناكولو هلثمنوتأيال نآرقلا اذه

 ةروسباوت أف) لاق ةدحاو هروسب مهادحت هنأ : اهثلاثو (تايرتفم هلثم روس رشعب اوتأف) ىلاعت لاق

 بتارملا كلتىف نأ : اهسماخو (هلثم ثيدحب وتًايلف) لاقف هلثم ثيدحب هادحت هنأ : اهعبارو (هلثم نم

 مدع ىف مِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىواسي لجر ةضراعملاب ىأي نأ مهنم بلطي ناك ةعبرالا
 ءاؤس ناسنا ىأ .:نرم ةدنحاو ةروس :ةضراعم مهنم بلط سنوي ةروس ىف 2 5 كلكل]

 : قاحلا نم دحاو لك ىدخت ةمدقتملا تتارملا ىف نأ :اهسداسو ..اهيلعتي .1 وأ مولعلا ملعت

 هذه نايتالا قف ضعبلاب ضعبلا نيعتسإ نأ فها 4 مهعيمج ىدخم ةيراثاهده فل

 ؛ تناول وتخأ انههرو (نيفد داص منك نإ هللا نود نم متعطتسا نم اوعداو) لاق م. ةضراعملا

 تيسلا 55 :ىلاعت هنإ ب“ 92 ١) نأ تايثإ ىف ىلاعت هللا اهركذ ىبلا لئالدلا عومج اذهف

 نأ ملعاو (هليوأت مهيتأي املو هملعب اوطيحي ملام اوبذك لب) لاقف نآرقلا اوبذك هلجأل ىذلا

 : اهوجو لمتح مالكلا اذه

 ريطاسأالإ باتكلا اذه ىف سيل : اولاق . صصقلا نم ًائيش اوعمس املك مهنأ «لوآلا هجولا)

 ؛ ادوأف : امل ةرياغم ىرخأ رومأ لب ةياكحلا سفنوه سيل اهنم دوصقملا نأ اوفرعيلو . نيلوالا

 ١ رعلا ىلإ لذلا نمو لذلا ىلإ زعلا نم هلهأ لقنو . ملاعلا اذه ىف فرصتلا ىلع ىلاعت هللا ةردق نايب

 4١7 _رفن مو



 ةيآلا «هلثم ةروسب اوتأف لق هارتفا نولوقي مأ مند 3

 انيلع 3 هياكل اذه ىلخ ثيحو 2 ضقانتلا عاونأ نم عون 0 نأ ديال 3 ةريثكلا مولعلا

 هيف اودجولاهللا نيغ دنع نما راك و لو) ىلاعت هلوق هريظنو ٠ هلبزاتو هيحوبو هللا دنع نم هنأ

 ( ًاريثك افالتخا

 امالكن زكي نأ هتفصو هلاح قاليالانآرتلا اذه نأ ةيآلا هذهلوأ ىف ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 ظفلب ىرخأ ةرم داع « ةروكذملا لئالدلا نم نيعونلا نيذه هيلع ماقأو « ىلاعت هللا ىلع ىرتفم

 لاطإإ ىلع ىرخأ ةجح ركذ ىلاعت هنإ مث (هارتفا نولوقي مأ) لافف . راكنالا ليبس ىلع مابفتسالا

 هذهو (نيقداص متنك نإ هللا نود نم متعطتسانم اوعداو هلثم ةروسب | وتأفلق) لاقف «لوقلا اذه

 ىلع انلزن يي كور ةرقبلا ةروس ىف ىلا عت هلوق ريسفت ىف اهريرقت ىف انغلاب ةجحلا

 تالاؤس انهو (نيقداص متنك نإ هللا نود نم مكءادهش اوعداو هلثم نم ةروسباوت أف اندبع

 (هلثم ةروسب اوتأف) انهه لاقو (هلثم نم) ةرقبلا ةروس ىف لاق ل «لوآلا لاؤسلاإ

 ةروسف لاقف اباتكعلاطي ملو دحأل ذيلتي مل ءايمأ الجر هما ةللع ادع نأ ؟تاوخاو

 مدعو ذيلتلا مدع ىف مالسلا هيلع ادم ىواسي ناسنإ ت ايلف ىب :ءل (هلثم نم ةروسب اون ة) ةرقبلا

 .زجعملاررظزجعلارهظ ثيحو «ةروسلا هذهىواستةروسب ؛ مولعلابلاغتشالامدعو بتكلاةعلاطم

 ناسن] نم ةروسلاهذه لثمروهظ نأ لع لدي هنكلو . ةزجعماهسفن ىف ةروسلا نأ ىلع لديال اذهف

 ةرولا كلتنأ ةروسلا هذه ىف نيب ىلاعت هنإ مث ءزجعم ملعتلاو ذملتلا مدع ىف مالسلا هيلع دم لثم

 ةضراعع نايتالا مهنكع ال هناف . اوركفتو اوعلاطو اوملعتو اوذملت نإو قلخلا ناف ءزجعم اهسسفنىف

 نأ كش الو (هلثم ةروسب اوتأف) ةيآلا هذه ىف ىلاعت لاق,مرجالف ء روسلا هذه نم ةدحاو ةروس

 . رجعملا راهظإو ىدحتلا باب ىف بيجي بيترت اذه
 صتخي وأ ؛ رايكلاو راغصلا روسلاعيمجلوانتي له (هلثم ةروسب اوتأف) هلوق (ىتاثلالاؤدلا)

 ناكل نوشلا

 ةداقأ انزل ( هز ل1 لكي داررملا)  ةكف هو: نسناوب ةرؤوش ىف ةرآلا ةنه ا: تاوخلا

 . هيلإ راشي نأ نكميام

 مالسلا هيلع هنإ : اولاق « قؤاخنآرقلا نأىبع ةيآلا هذبب اوكسمت ةلزتعملا نأ ( ثلاثلالاوسلا )ل

 هنوكر هظ هنعا وزحي اذاف « هلثمب نايتالا مهنم بلط هنأ : ىدحتلانم دارملاو : نآر قلاب برعلا ىدحت

 « ةلمجا ىف دوجولا حيحص هلثمب نايتالا ناكول رك امنإ اذهو ؛ هقدص ىلع هللا دنع نم ةجح

 . هب ىدحتلا حصيال نأ بجوف « رمألا سفن ىف الاحم ميدقلا لثمب نايتالا ناكل اميدق ناك ولو



 + هي ضكاجس

 6م بالا «نيملاعلا بر نم هيف بيزالو ىلاعت هلو

 ا لبو هلعشا لص ةعلج ةراحلا نما ,يتكلا كلتف ايل اني دست السلا هلع اد ءىجب ناك

 . هيدي نيب ىذلا قيدصت نع ةرابع اذه ناكف
 تعقوو « ليقتسملا ىف ةريثكلا بويغلا نع نآرقلا ىف ريخأ مالسلا هيلع هنأ 4(ةثلاثلا ةجحلا ١

 هلوسر هللا قدص دقل) ىلاعت هلوقكو ءةبآلا (مورلا تبلغ ملا) ىلاعت هلوقك « ربخلا كلذل ةقباطم

 كلذو (ضرأألا ىف مفلختسيل تأ احلاصلا اولمعو مكتماونمآ نيذلا هللا دعو) هلوةكو (قحلاب ايؤرلا

 كلذ ناكف « ىلاعت هللا نم ىحولاب لصح امنإ « ةلبقتسملا بويغلا هده نع رابخألا نأ لع لدب

 : ثكلاثلا هجولاو .ةيضاملابويغلانعرابخإ : نالوألا ناهج لاف « هىديزيب ىذلا قيدصت نع ةرابع

 . هيدي نيب ىذلا قيدصت نع ةرابع ابعومجو « ةلبقتسملا بويغلان ع رابخإ

 (ءىش لك ليصفتو) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ىف ةروكذملا لئالدلا نم «ىناثلا عونلا إل

 هلامتشال زجعم هنإ : مهضعب لاقف ؟ هوجولا ىأ نم زجعمنآرقلا نأ ىف اوفلتخاسانلا نأ ملعاو

 (هيدي نيب ىذلا قيدصت) هلوق نم دارملا وه اذهو « ةلبقتسملاو ةيضاملا بويغلا نع رابخالا ىلع

 (ءىث لك ليصقتو) هلوقب ةراشالا هيلإو « ةريثكلا مولعلا ىلع هلاهتشال زجعم هنإ : لاق نم مهنمو

 الربا كالو « ةينيد تسيل وأ ةينيد نوكت نأ امإ مولعلا نأ بابلا اذه ىف مالكلا قيقحتو

 نوكت نأ اماف « ةيذيدلا مولعلاامأو . ىتاثلا مسقلا نم ةجرد لك أو ًآنأش مظعأو الاح عفرأ لوألا

 ةفرعم نع ةرابعوهف نايدآلاو دئاقعلا لع امأ . لامعألا لع نوكت نأ امإو «نايدالاو دئاقعلا لع

 هتاذ ةفرعم نع ةرابع ىهف «ىلاعت هللا ةفرءمامأ . رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكتالمو ىلإعت هللا

 هناعسأ ةفرعمو ( ةماكحأ ةفررعمو  هلاعفأ ةفزعمو « ةمارك ]تافض ةفردشو هلل ناقض ةقارقال

 نم ءىث هيواسيال هجو ىلع ابليصافتو اهعيرافتو لئاسملا هذه لئالد ىلع لمتشم نآرقلاو

 لع نع ةرابع نوكي نأ امإ وهف لامعألا لع امو. تافنضللا نم ءىشةنما تشكل لأ( ككل

 نم مهثحابم اوطبنتسا امبإ ءاهقفلا عيمج نأ مولعمو . هقفلا ملع وهو ؛ رهاوظلاب ةقلعتملا فيلاكتلا

 كحاب نم نآرقلا ف لضع دقو: . بّولقلا ةضايار وأ نظانلا ةيفضتي:ايلع نك نأ انف: فارسا

 هلوقو (نيلهاجلا نع ضرعأو فرءلابمأو وفعلا ذخ) هلوقك . هريغ ىف دجوي داكيالام معلا اذه

 نأ تيثف (ىغبلاو ركنملاو ءانقحفلا نع ئهنيو قرقلا اذ ءاتنإو ناسحالا و لدتلاب ساب اهلا نإ

 بتكلارئاسفف هلوصح عنتمالاهتشا ؛ اهلقنو اهملقع؛ هلا مواعلا عي لااا هلا

 (باتكلا ليصفت و) هلوقب ةراشالا هيلإو . أزجعم كلذ ناكف

 مآ لمتشملا ليوطلا باتكلا نأ : هريرقتف «نيملاغلا بر نم هيف بيرالإل هلوق امأ
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 ةيالا «هتلا نود نم ىرتفي نأ نآرقلا اذه ناكامو» ىلاعت هلوق 6

 ؛ مالكلا اذه ا هكلا 5 لكإ ركذ ىلاعت هنإ مث ؛ قالتخالا زر لاعتمالا لبس لع ةسنادنغ

 اذهىف نيب ىلاعت هنإ مث ء عضوملا اذه ىلإ هانلصفو هانحرش ىذلا بيترتلا ىلع تانايبلا كلت تدتماو

 ىحو هنكلو « ىلاعت هللا ىلع ءارتفالا ليبس لع سيل نآرقلا اذهب مالسلا هيلع دمح ناينإ نأ ماقملا

 اوتأف لق هارتفا نولوقي مأ) هلوقب مالكلا اذه ةحص ىلع تحا ىلاعت هنإ مث « هللا دنع نم هيلع لزان

 . لاعتفالاو ءارتقالان ع أرئمهنأو « ىلاعت هللادنعنم هيلع لزان زجعم هنأ لع لدي كلذو (هلثمةروسب

 . تايآلا هذه ,ظنف حيحصلا بيترتااوه اذهف

 هلوق نأ : لوآألا : ناهجو هيف (ىرتفي نأ نآرقلا اذه ناك امو) ىلاعت هلوق ( يناثلا ةلأسملا)

 ناك اه لرش اك « هللا نودأ نو ءارتفا"لازقلا اذنه ناك امو: 7 كرما دقن ف (ىرتش نأ

 : ريدا“ ماللا ىنعمب انهه تءاج (نأ) ةملك نإ لاقي نأ : ى ١و .ايذك الإ مالكلا اذه

 رذيلهللاناكام . ةفاك اورفنملنونمّوملا ناك امو) هلوةك .هللا نود نم ىرتفيل نآرقلا اذه ناكام

 ىغنيام كلذكف . كلذ اولعفينأ مهل ىغبذي نكي م ىأ (بيغلا ىلع مكعلطيل هللا ناك امو . نينمؤملا

 وه ىرتفملا نآل « هللا ىلع هب ىرتفي نأن كمي ءىش فصو هفصو سيل ىأ ؛ ىرتفي نأ نآرقلا اذهل

 اذإ مداألا تيرف نم لاعتفا ءارتفالاو « رشبلا هيلع ردقيال زجعم نآرقلاو « رشبلا هب ىفأي ىذلا

 ؛ تدكلا ى تيب دحلاز اذه نزاقا قلتخا : مهلوق لمعتسا اك بذكلا ىف لمعتسا مث . عطقلل هتردق

 جتحا ىلاعت هنإ مث ءلجو زرع هللا الإ دحأ هيلع ردقيال نآرقلا اذه نأ مالكسلا اذه لصاح راصف

 : روماب ىوعدلا هذه ىلع

 ١) اهذحأ :هوجو نمةجحلاهذه ربرقت و (هيدن, نيب ىنذلاقيدصت نكلو) هلوق «ىوآلا ةجحلا :

 امو ؛ءابلعلا ةدلب ةكم تناك امو « لعتلا لجأ ةدلب ىلإ رفاسام ايمأ الجر ناك مالسلا هيلع ًادمح نأ

 ىلع المتشثم نآرقلا اذه ناكف ؛ نآر لا اذهب ىنأ مالسلا هيلع هنإ مث « للعلا بتك نم ءىش اهيف ناك

 امل ةقفاوم صيصاقاألا هذه نكت ملولف : هل ةوادسعلا ةءاغ ىف اوناك موقلاو « نيلوألا صيصاقأ

 صيصاقالا هذه تئج كنإ هلاولاقلو « هيف نعطلا ىف اوغلابلو هيف اوحدقل ليجنالاو ةاروتلا ىف

 هنأ انيلع « هتروص حيبقت ىلعو « هيف نعطلا لع مهصر>ح ةدش عم كلذ دحأ لقي مل املف « ىغبفي مال

 امهيف دحأل ذبلت الو امهعلاطام هنأ عم ؛ ليجنالاو ةاروتلا ىف امل ةقباطم صيصاقألا كلتب ىنأ «

 ىلاعت هللا لبق نم ىحوب ءايشالا هذه نع ربخأ امن مالسلا هيلع هنأ ىلع لدي كلذو

 ىف انيصقتساام ىلع « مالسلا هيلع دمم مدقم ىلع تلد ةلزنملا هللا بتك نأ (ةيناثلا ةجحلاإ)

 كلذك آلا ناكاذإو (مكدهعب فوأ ىدهعب اوفوأو) ىلاعت هلوقريسفت ىف ةرقبلا ةروس ىف هريرقت
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 : اكورتم ناك هيفن كل هنو ىضفأ أمو اهب كلسعلا نم عنملا

 ؛ ًاعطاق ناكامو « لوصأألا لئاسم ىف اناظ ناك نملك نأ ىلع ةبآلا هذه تلد 4 يناثلا ةلأسملا)

 . انمّوم نوكيال هناف

 . رفكلا مهمزلي نأ بجوف . عطقلا نم عنمي ؛ هللا ءاش نإ نم قمانأ ةنسلا ل هأ لَوَعْف : لق ناف

 نع ةرابع نامالا 5 : هّللأ ةمحر ىعفاشلا بهذم : لوالا : هوجو نم فيعض اذه - انلق

 هللا مال ةقفاوم ىه له لامعألا هذه نأ ىف لصاح كنشااو ؛ لمعلاو رارقالاو داقتعالا عومج

 ضرغلا نأ : ىناثلا . ةيهاملا مامت ىف كلثلا بج وبال ةيهاملا ءازجأ دحأ ىف كشلاو ؟ ىلاعت

 اهو نيلا مه هسنم ضرغلأا : ثلاثلا . ةمتاخلا دنع نامالا ءاقب . هللا ءاش نإ هلوق نم

 : لعأ ّنأو

 هيدي نيب ىذلا قيدصت نكلو هللا نود نم ىرتفي نأ نآرقلا اذه ناكامو]ل ىلاعت هلوق

 نماوعدأو ل ةرودسإ أونا لف هارئؤأ نولودي مأ نيملاعلا بر نم هيف تر تاتكلا ىليصفتو

 كلذك هليوأت مهتأي املو هماعب اوطيحي ملامب اوباذك لب نيقداص مك نإ هللا نود نم متعطتسا
 (نيملاظلا ةبقاع ناك فيك رظناف مهلبق نم نيذلا تدك

 . لئاسمهيف

 نم ةيآ هيلع لزنأ الول نولوةيو) ىلاعت هلوقريسفت ىف انعرش نيح انأ معا (لوألا ةلأسملا)
 نه هيوأيامنإ ًادمع نأو ءزجعمب سيل نآرقلا نأ مهداقتعال كلذ اوركذامإ موقلا نأ انركذ (هبر



 ةيالاءائيش : قالا نم ىف ةءلال نظلا | نإ د ىلاعتهلوق 6«

 ا 1 1لقجلاو ةاجلل قمل لآ 2 راي < لام مانصالا كلاتق 07 لقعلا وتاب ةسيمل
 ىدهلا نأ : سماخلا . ريغلا ةيادهب لغتشت اهنإ م“ . ةلقاع ةيح اهلعي نأ ىلاعت هنلا نم مصيف ريدقتلا

 ىدمام ىدهلاو ؛ هيلا تلقن اذإ:؛ ىده اهجوز ىلإ ةأرملا تيده : لاي ةكرحلاو لقنلا نع ةرابع

 نينث انيب ىداهي نالف ءاجو ؛ هريغ ىلإ لجر نم اهلاقتنال ةيده ةيدحلا تيمسو « رعنلا نم مرحلا ىلإ

 هل اًدفاو هفعض:نم امهماع ادمتعم امس ىثع ناكاذإ

 لقتني الهنا : هانعمز وكي نأ لمتح (ىدبم نأ الإ ىده-ال نم مأ) هلوق : لوقنف اذه تبث اذإ

 تادامج مانصألا هذه نوك ىلإ ةراشالا دارملاف : ريدقتلا اذه ىلعو « هيلا لقن اذا الإ ناكم ىلإ

 ركل افف) لاق ةرهاظلا ةجحلا هذه رافكلا ىلع ررق امل ىلاعت هنأ لعاو . ةردقلاو ةايحلا نع ةيلاخ
 . لوقعلا بابرأ ةلطابلا مهتلاقمو دسافلا مهههذم نم بجعي (نومك<ت فيك

 مهرارقإ ىف مه رثك أعبتي امو : لوآلا : نامجوهيفو 4 انظالإ مه رثك أ عبتيامو )ل ىلاعتلاق مث

 عبتيامو : ىاثلا مهفالسأ نه هوعمس لب ٠ مهدنع ناهرب ىلا دنتسم ريغ لوق هنالل ء انظالإ ىلاعت هللا

 نال . ىوقأ لوألا لوقلاو . نظلا الإ هللا دنع ءاعفش اهنأو ةهلآ مانصألا : مهطوق ىف مرثك أ

 . لكلاب رثك آلا رسفن نأ ىلإ جاتحن ىناثلا لوقلا ىف

 : ناتلأسم هيفو 4/ًميش قالا نم ىنخيال نظلا نإ ل ىلاعت لاق مث

 بجوف . نظلاب لمعس ايقلاب لمعلا : اولاقف «ةيآلا هذهب سايقلا ةافن كسمت «ىلوألا ةلأسلا)

 (اًئيش قا نم ىنغيال نظلا نإ) ىلاعت هلوقل ءزوحجبال نأ

 ناكف , عطاقليلدسايقلاب لمعلا بوجو ىلع لد ىذلا ليلدلا : اولاف « سايقلا وتبثم تا

 "افرام ناكل از 1 طخ تالت لجعلا نك ملف أم واعف سانفلاب ليعلا تركو

 هلل كح هنوك ملعي سايقلا نم دافتسملا محلا ناكول : لاقف ؛ لاؤسلا اذه نع لدتسملا فاح

 املو (نورفاكلا مث كئاوأ أف هللا لزنأام مكحي ل نمو) ىلاعت هلوقل امك هن ليما كر ناكل لاك

 امإ سايقلانم دافتسملاكحلا : اولاق من الا د نع نودي دقو هن لمعلا لطب كلاذك نإ

 هب كحي مل نم ناكل الإو . لطاب 1 نظيالو طسيالأب «ننلطْي وأ لاعت هللا كح ل نأ

 :(ىلاثلاو:..كلذك سيل قافتالابو (نورفاكلا مه كئلو أف هللالزنأ اهم نموا)مىلاعت هلوقل ًارفاك

 اذإ هنالل ؛لطاب : ثلاثلاو (اًءيشقحلانه ىنغيال نظاانإ) ىلاعتهلوةلز وجال نظلاب لمعلا نآل ؛لطاب

 مهدعل نم فلخت) ىلاعت هلوةلالطاب ناكف ؛ ىهشتلا درجم ناك ؛ انونظمالو امولعم م محلا كلذ نكي ل

 (تاويكلابازعتاو 0 اوءاضأ فلخ

 تامومعلابكسّملا و ؛تامومعلاب كسلا ىلإ عجري ليلدلا اذه لض اين أي, :نسانقلا وتبث باجاو



 ها ةيآلا «عتي نأ قحأ قحلا ىلا ىدهي نفأو ىلاعت هلو

 صاع نباو ريثك نبا أزرق: ىلوآلا كاءارق تس (ىدب-ال نم مأ) ةلوق ف «( ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 نآل ا متاحوأو ةديبعىأ رايتخاوهو ؛ لادلا ديدشتو ءاهللاو ايلا تفي ؛ (ىدب) عفان نع شروو

 ةنك اس عفان أرق : ةيناثلا .ءانحلا ىلإ ةمغدملا ءاتلا ةحتف تلقنو لادلا ىف ءاتلا تمغدأ ىدتبم هلصأ

 نينك اس نيب هتءارق ىف عم ءاحلاح ىلع ءاما تكرتو لادلا ىف ءاتلا تغدأ لادلا ةددشم ءاملا

 ىلإ ةراشالاب ورعوبأ أرق : ةثلاثلا . عفان لع طلغ وهو ىسيع نب ىلع لاق (نومصخب) ىف اوعمج اي

 ركذو « فيفختلا ًارايتخا هبهذم لصأ ىلع ةسات مزجلاو حتفلا نيب وهف عابشإ ريغنم ءاملا ةحتف

 لاذل اندست وانما مكاو ران مصاع 0 كارلا عفان ةءارقنه حييحصلا هنأ َىَسْلعَي لع

 ركبفأ نع َءدآ ن 0 دامح أرق : ةسماخلا . رسكلاب كرحي موجلاو , نينك اسلا ءاقتلا نم ًارارف

 (دبعنو نيعتسن) أرق نم ةغل وه : ليقو . ةريمكلل ةرسكلا عبتأ ءاحلاو ءايلا رسكب مصاع نع

 بارغلاو . ىدتهي يعم لع لادلا تفيفحتو ءاملا هك اس(ئدبر ناسكلاو ةرخ ا و ةقكاشلا

 . ىدتهأ' ىأ. ىدهف هت ده“ لاقا» ىدتم د ىدبم : لوقت

 مانصأألا ةيآلا هذ.ه ىف ءاكرشلا نم دارملا نأ وهو « لاكشإ ةيآلا ظفل ىف (ةعبارلا ةلأسملاإ)

 . اهب قيلي ال (ىدهم نأ الإ ىدممال نم مأ) هلوقف : ةيادهلا لبقتال تادامج اهنأو

 نم مكئاكرش نم له لق) هلوق نم دارملا نوكي نأ دعب,ال : لوألا : هوجو نم باوجلاو '

 (قحلا ىلإ ىده نم مكئئاكرش نم له لق) هلوق نم دارملاو . مانصالاوه (هديعي مث قاخلا أدبي
 مهئايهرو مثرابحأ اوذختا) هناحبس هلوق هيلع ليادلاو . اهيلإ ةاعدلاو ةلالضلاو رفكلا ءاسؤر

 ىده ىلاعتو هناحبس هللانأ دارملاو (نوكر شيامع هناحبس وهالإ هلإال) هلوقىلإ (هللا نودنم ًابابرأ

 ءاس راو ةاعذلا ءالؤغ امأو .. ةيلقنلاو ةلقعلا لئالدلا نم رهظأ ام ةطسارو قطا ندلا لإ دخلا

 ىلوأ ىلاعت هللا نيدب كسّعلا ناكف « ىلاعت هللا مثاده اذإ الإ ممريغ اود نأ يلع نوردقيال مهناف

 : لاهجلا ءالؤه لوق,ل وق نم

 نمعربعي اي اهنعربعمرجال , ةملآ اهوذختا املموقلانإ : لاقينأ باوجلا ف (ىناثلا هج ولاإ)

 ؟ تادامجاهنأ عم (مكلاثمأ دابع هللا نودنم نوعدتن يذلا نإ) لاق ىلاعت هنأ ىرت الأ « لقعيو ملعب

 لقعي نم ىلع ىرجبام بسحولع ناثوألا ىلع ظفللا ىرجأف (؟ءاعد اوعمسيال مهوعدت نإ) لاقو
 لمحنانأ : ثلاثلا . كاذكرماألا نكي ملنإو « لقعي نم ةفصب ىلاعت هللا مهفصو انهه اذكف « لعيو

 اهمده- نأ دعب الإ اهريغ ىدبتال اهتاف «ىدبت نأ اهبنكع ثيحب تناكول اهنأ ىتعي « ريدقتلا لع كلذ

 اطرش تسيل اندنع ةينبلانأ : عبارلا . لاؤسلا لاز دقف ريدقتلا اذه ىلع مالكلا انلمح اذإو ؛ اهريغ



 ةيآلا «قحلل ىدهم هللا لقد ىلاعت هلوق هب

 ىطعأ ىذلا انبر : لاقف كلذ ركذ هنأ . مالسلا هيلع ىسوم نعو (نيدم وهف ىنقلخ ىذلا) لاقف

 ىذلا ىلعألا كبر مسا حبس) لاقف كلذب ملسو هيلع هللا ىلص ًادمح رمأو . ىده مث هقلخ ءىش لك

 ةيادهاوه حورلا لاوحأب لالدتسالاو  قاخلا وه دسجلا نارا عناصلا دوجو ىلع لالدتسالاف

 هعبتأ (هديعي 5 قاخلا أدبي نم مأ) هلوق وهو ؛ ىلوآلا ةبآلا ىف قلخلا ليلد ركذ امل ًاضيأ انههف

 0 مكجرخأ هللاو) ىلاعت لاق 5: حورلل ةيادهلا لوصح دسجلا قاخ نم دوصقملا نأ ملعاو

 اذهو 0 كش مكلعل ةدئفالاو راصبالاو عمسلا 5 لعجو ايش نودلعتال مكتاهمأ نوطب

 01 اك! ] ف 2 1نوكحل دارا طعأ امإو . قطا قاح اعز لاعت هنأ حيرصتلاك

 موعطلا نم ءىث قوذب ذاذتلالا ىلإ اهلصاح عجري ةسيسخ ةيدسجلا لاو>أآلاف ًاضيأو « مولعلاو

 ةقا ا انا لارا فرازلا باح يرلا لا رح الاء امأ ءاقساوململا تانفيكلا نم وقر سمل وأ

 ىلعاألا فرشاللا دوصقملاو « ةيادهلل عبت قلخلا نأ انملعف  داسفلاو نوكسلا نع ةنوصم دابآلا دبأ

 هاذه كوَصَح

 طلغلا نم ٍلسي ملو « ةطاتخم راكفآلاو ء بعص قحلاو ةبرطضم لوقعلا : لوقنف اذه تبث اذإ

 ه0 اذهو لاكتو هناحش هللا ةناعاب الإ نوكيا قحلا كاردإو: ةيادلا نأ ثجوف: نوافآلا لإ

 ىلحرمشا بر) ميدقلا مالكلا عامتسا دعب مالسلا هيلع ملكلا لاق رمألا اذه ةبوعصاو ؛ هداشرإو

 ؛ ةلالضلا ىف اوعقو نيرثك آلا نأعم ؛ ةلالضلا نع نوزرتحيو ةيادهلا نوبلطي قلخلا لكو (ىردص

 . ىلاعت هللا نم الإ سيل ةفرعملاو ملعلاو ةيادحلا لوصح نأ ىلع لدي كلذ لكو

 نوكت' نأ امإو ء قحلا لإ :ةوعذلا نع ةزاتع نوكنت نأ امإ ةبادحلا : لوقف اذه"َتفَرَع اذإ

 ىلعأو ةيرشبلا بتارملا فرشأ !منأ ىلع انللد دّقف نيريدقتلا ىلعو ةفرعملا كلت ليصحت رع ةرابع

 ريثأتال تادامج اهناف مانصأللا امأو . ىلاعت هللا نم الإ تسيل اهنأ ىلع انللدو « ةيقيقحلا تاداعسلا

 تاريخلا عيمجملإ للف ركل رع لاننا ترف ؛ قدصلا ىلإ داشرالا ىف الو قدا لإ ةوفدلا فاطم

 ءىش ىف اهلريئاتال مانصأللا نأو « دسجلاو سفنلا ىف تالاكلا لكىلإ دشرملاو ؛ةرخآلاو ايندلاف
 مالكا لصاح اذهف ء افرص ًاهفسو ًاضحم الهج اهتدابعب لاغتشالا ناك كلذك ناكاذإو . كلذ نم
 .لالد الا اذه ف

 ىلاعتهللاو ؛ دحا وىنعمب قحلل تيدهو ؛ قحلا ىلإ تيده لاقي : جاجزلا لاق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 (قحلا ىلإ ىدبم نفأ ق>لل ىدهب هللا لق) هلوق ىف نيتغللا نيتاه ركذ



 4 ةيآلا « قحلا ىلإ تل نم مئاكرش نم له لقد لاعت هلوق
 اساسا د س6 ل 6 ها مهر

 نما قحلل ىدب 2 لقَق ىلا لِ ىدجي 0 0 نم له لق

 كلاب 0 سس ّ - 57 ه- هل

 5 ا 5 ىدبم : نأالإ 0 4 عبلد نا َقحَأ 1! 33

 ني د َ 2 5 هر ا 7 2 +

 ه_- 9

 ىد» نولعفب ام مَع هَللَّنإ

 17 00 00 تو ماهفت الا 1 9 2 5 مث ًايلج ًارهاظ ناكاذإ مالكلا نأ : باوجلاو

 . باقلا ىف عقوأو غلبأ كلذ ناك « لوئسملا ىلإ
 ؟كلذب مملع جتحا فيكف ءرشنااو رشحلاو ةداعالا نيركنم اوناك موقللا «ىلاثلا لاؤسلا ١

 نسحملا نيب زييملا بوجو وهو « هيلع لديام ركذ ةروسلا هذه ىف مدق ىلاعت هنأ : تاوجلاو

 اهروبظو امتوق لاك لج الف « اهعفد نم لقاعلا نكمتيال ةيوق ةرهاظ ةلالدلا هذهو ءىسملا نيبو

 : دعاس موأ هيلع مدخلا دعاس ءاوس ءهن كسك

 ؟هب مصخلا فرتعاول لصحيامنإ مازلالاو «كلذب فرتعي نأبهلوسر سمأ ل (ثلاثلا لاؤسلاإ)

 مث « ماهفتسالا ضرعم ىف مصخلا ىلع ٌدروأ !ذافأء الج ارهاظ ناك الي للذلا نأ : تاازخ 5

 ةجاحال ثيح ىلإ حوضولا ىفغلب مالكلا اذهنأ ىلعاهيبفت اذه ناك , كلذكر مالا لوقي هسفنب هنإ

 ضهاظ روم مالا نكن أ ىأ رق ارد ناار اب مصخلا رارقإ ىلإ هبف

 مهاعد ىذلاحضاولارمآلا اذهنع باهذلا ىف مرنم بجعتلا دارملاف «نوكنفؤت ىنأف إل هلوقامأ

 ,كفإ و بذك ةملآ نان واللا نزك نع راخالا نآإل , هتفلاخ ىلإ هفيعضلا ةيبشلاوا ةلقنلا © ل

 . كفالا هبشي ةدابعلا هذه قحتستال اهنأ عم اهتدابعب لاغتشالاو

 قالا ىلا ىدبب نفأ قحلا ىدبم هللا لق قا لاى 0 نم له لق ىلاصت هلوق

 نطظلا نإ ًانظ الإ مرثك أ عبتب ب امو نومكحت فيك ركل اف ىدهي نأ الإ ىدبمال نمأ عبقي نأ أ

 (نولعفي امب ملع هللا نإ ًاثش نملا نم سد

 : لئاسم ةيآلا ىو

 زاخلاب عئاصلادوجو ىلع لالدتسالانأ ملعاو « ةثلاثلا ةجحلاوه اذه نأ لعا (ىلو ألا ةلأسملا)

 كلذ ركذ هنأ مالسلا هيلع ليلا نع ىلاعت كحل ؛ نآرقلا ىف ةدرطم ةداع , ايناث ةيادهلاب م . الوأ

 ب بر دش و



 ةيآلا «(هدبعل 6 الا كيلا نم 1 0 نم م له لف »ىلاعت هل وق 1/1

 مر هممدم رامررلا رم ل هر م 0 7
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 «؟ ة 1 ىف و هديعلا

 ه-

 ةمح ىلع ةيآلا كاتب لدتسا نيح هرطاخةوق عم املا لع بحاولا نم ناك دقو ء هداسف لع لدن

 ( 000 لس تح اع بص و ةجحلا هذه كني نأ : هلزق

 مهيلع تقح نيذلا نإ) هدعبو عملا ىلع (كبر تايك) صاع نباو عفان أرق ةيناثلا ةلأسملا)

 (كبر تملك) نوقابلاو عملا ىلع فلآلاب هلك (تالك تقح كلذك ) نمؤملا مح ىو (كبر تايك
 . نادحولا ظفل ىلع كلذ عيمج ىف

 قحو تبث اي هنأ : لوألا : نالوق هيفو , هبيشتلل (كلذك ) هلوق ىف فاكلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)
 رودص قح امي :ىناثلا : نونمؤيال مهنأب كبر ةملك تقح كلذك لالضلا الإ قحلا دعب سيل هنأ

 . مهيلع باذعلا ةللك تقح كلذك ؛ مهم نايصعلا

 . مامالا ءافتنا مهيلع ق- ىأ (تملك) نم لدب (نونمؤيال مهنأ) (ةعبارلا ةل أسملا)

 ريغتلا لبقي ال قدص هربخو كلذ نع هرابخا امإ هللا ةءلك نم دارملا 4 ةسماخلا ةلأسملا)

 هنأب قلعت هللا لع : نيةقحلا ضعب لاقو . لهجلاو ريغتلا لبقيال هللعو ؛ كلذب هلع وأ ؛لاوزلاو

 هيف رفكلا قلخي لب : هيفنام الا قلخ قاعتت مل هتردقو « نهؤرال هنأن' قلعت لاعت هراخ و نه

 دهشأو « ظوفحلا حوللا ىف كلذ تبثأو « هيفرفكللا قام لب « هيف نامبالا قلخب قاعتت مل هتدارإو

 « ءايشالا هذه تلطيل نامبالا لصح ولف « هب هيلع ,هدهشأو هلايبن لع هلزنأو . هتكن الم هلع

 رابخإو « الطابهداهشإو ءاه رك هتدادإو َ اري هتردقو ؛ ايدك قدصلاهربخو ؛ الهج هيلع با ةنيف

 لاحم كلذ لكو ءابذك ءايبنالاو ةكئالملا

 هدرعل مث قاخلا م هللا لق هديعي مْ قلخلا ذك نم مئاكر ش نم له لقإ ىلاعت هلوق

 (نوكفؤت ىأف

 ءاذحا ةسك' قم تان الا تان قا لاك هللا حرشام اهريرقتو « ةيناثلا جلا ود اذ ه نأ ملع ءا

 فارسا تل ءادكأ ةنكل 101: 1 2 ةغضملاو ةقلعلاو ةفطنلا نم ناسنالا قيلخ

 , لامجالا ليبس ىلع انهه اهركذب ىلاعت تك ١ مرجال : تاماقملا هذه لصف اسالف ٠ ضرآألاو

 :تاللاؤس اانههاو

 ماهفتسالاو لاؤسلا ليبس ىلع ةجحلا هذه ركذ ىف ةدئافلا ام «لواآلا لاؤلا إل



 0 لا

 /ا/ ةيالا نم ع , ةملكتقح كل ذك د ىلاعت هلو

 ركذ امل ىلاعت هنإ مث برأ ةفشحلا لآ وهو لوألا لوقلا لع نوربك الاور للا ف

 ريبدت ماسقأ نال كلذو (ماآلا ريدي نمو) هلوق وهو . ًايلك امالك هدعب ركذ ليصفتلا ذه

 ركذو ؛ اهل ةيامنال رومأداسجالاو حاورألا ىلاع ىو . ىلفسلا ملاعلا فو ىولعلا ملاعلا ىف ىلاعت هللا

 نيب مث ؛ قابلا ىلع لديل ىلكلا مالكلاب ابيع مرجال . ليصافتلا كلت ضعب رك ذ ايلف  رذعتملاك اهلك
 «لاعتو هناحستلا ]نول وكشف . كلا وح لا هده ى دمع مهطأس اذإ ؛ مالسلا هيلعلوسرلانأ ىلاعت

 مهتدابع ىف اولاق نيذلا مثو « هب نورةيوهّللا نوفرعي اوناك مالكلا اذهب نيبطاخملا نأ للعلدي اذهو

 عفنتال مانصأللا هذه نأ نودلعي اوناكو هللا دنع انواعفش مهناو . ىنلز هللا ىلإ انبرقت اهنإ مانصألل

 هذه اولعجمت نأ نوقتت الفأىنعي (نوقنت الفأ لقف) مالسلا هيلع هلوسرل لاق كلذ دنعف ءرضتالو

 لصحت امنإ ةرخآلاو ايندلا فت اريخلا لك نأب مكفارتعاعم . ةيدوبعملا ىف هلل ءاكرش نائوآلا

 . ةتبلا ىضت الو عفنتال ناثوألا هذه نأب مكفارتعاو « هناسحإو هللا ةمحر نم

 تباثلا (قحلا كبر) وه هتمحرو هتردق هذه نم نأ هانعمو ( مكبر هللا كلذف إل ىلاعت لاق م ٠

 نآل ؛الالض هاوس ام نوكي نأ بجو ؛ قحلا وه اذه نأ تبث اذإو ؛ هيف بيرال اناث هتيبوبر
 نوكي نأ بجو . اقح امهدحأ ناك اذاف « نيلطاب انوكب نأو نيقح انوكي نأ عنتم نيضيقنلا

 : ةلطان ما را

 (نوفرصتىأف) رهاظلا حضاولا ملا اذه متقرع امل مكنأ ىنعملاو (نوفرصت ىف, لاق مث
 : لاقو ةيآلا هذمب لدتسا دق ىئابجلا نأ لعاو ؛ رهاظلا قحلا اذه نع لودعلا نوزيجتست فيكو
 امل كلذك ناكول هنالل . نامبالا نع رافكلا فرصي ىلاعت هنأ ةربجلا لوق نالطب ىلع لدي اذه

 باوجلا نأ معاو . تيمع ىإ مدحأ رصب ىمعأ اذإ : لوقيال م (نوفرصت ىأف) لوقي نأ زاج

 . تدارق نعى ايس هع

 : لئاسم هيفف «نونمؤيال مهنأ اوقف نذلا ىلع كبر تملك تقح كلذك ل هلوق امأ

 هريرقتو  هتدارإو ىلاعت هللا ءاضقب رفكلا نأ ىلع ةبآلا هذبم انياحأ جتحا (ىل وال ةلأسملا)

 ربخلا كلذ قبي نأ امإ ناكل ءاونمآ ولف . نونمؤيال مهنأ ًاعطق ًامزج 38 مهنع ربخأ ىلاعت هنأ

 نامالا دج وبام لاح افدَص قبب نأ عنتمي نمؤ.ال هنأيرنخلا نأ لطاب لولا : قسال 93 اقدص

 مبنم ناميالا رودص نأ تبثف ؛ لاح ًابذك ىلاعت هللا ربخ بالقنا نآل « لطاب ًاضيأ ىناثلاو . هنم

 ,هنمرفكلا دارأ هنأو رفاكلا اذه نم نام الا دازأام ىلاعت هنأ تبثف ءاذاصن وكب اللاخملاو . لاحم

 هبنحي ةعوضوملا ةيآلاهذهف ؛ ةيردقلا بهذم ةعص لع لدي (نوفرصت ىنأف) هلوق ناك نإ : لوقن مث



 ةبآلاعضرأآلاو ماسلا نم مكقز ري نم لقد ىلاعتدل و 1

 اس اس رتل ه2 ل

 راك عمسلا كي 0 ضرألاو كيسلا نم نم مكر نم 4

 هسه. رتسرر مساس ام م ناد ا ه7 هي س26

 ممألا ريدي نمو ىحلا نم تيملا جرخبو تلا نم حلا حر نمو

 تل سل 6 تلا 2 سس ةهركاس را

 58 اذالف قا مكسر هللا مكلذف «8)د و الفا لقف ا 50

 ه-_- تلا خا و

 نيذأا ىلع كبر تاك تح كلذك «89 هو 0 كجانصلا الإ قحلا

 هذ 7 هك ه2 م 20

 01 نونمؤال مهم ا --

 ىحلا جرخب نمو راصباألاو عمسلا كلمي نمار 2 رولا ءاعملا نك مكقزري نم لقإل ىلاعت هلوق

 مير هللا مكلذف نوةتت الفأ لقف هللا نولوةيسف رمآلا ريدي نمو ى للا نم تملا جرخت و تيما نم

 اوقسف نيذلا لع كبر تملك تقح كلذك نروفرصت ىف لدلصلا "لإ ىلا ندب اذاتف ىذا

 2 سل 1

 . بهذملا اذه داسفىلع ةلادلا لئالدلا ركذب اهعبتأ ناثوالا ةدبع حئاضف نيبامل ىلاعت هنأ ملعا

 لارا 1 كاوحا ر ىررلا ىلا رجل وهو ةيال | رو دهب قبه ك ةام (ىلو آلا ةجحلاف)

 راطمأإلا لوزيف ءاعسلا نءلامأ «ضرإللاو ءانسلا نم لصخ»ام] هناف:قزرلا امأ.. ةايملاو توملا

 ند ترك دانتيل امأ .انار < ا[ اناب نك نأ امإ ءادغلا ن الف «نضراللا نفامأو :. ةقفاوملا

 اناويح ناويح لك ءاذغ نوكي نأ نكميالو . ءاذغلا ىلإ اضيأ جاتحم وهف ناويحلا امأو . ضرألا

 ىلإ اهؤاهتتا بحي تاناويحلا ةيذغأ نأ تبثف ؛ لاحم كلذو هل 00 ىلإ باهذلا مزا الإو .رخآ

 ءامسلا نم الإ لصحتال قازرالا نأب عطقلا مزاف « ضرألا نم تابنلا دلوت نأ تبثو . تابنلا

 قزرلا نأ تبئف « ىلاعتو هناحبس هللا الا سيل نيضرآلاو تاومسلا ربدم نأ مولعمو ء ضرألاو

 ناكو . رصبلاو عمسلا اهفرشأ نآل ء كاذكحف ساوحلا لاوحأ امأو : ىلاعت هللا نم الا سيل

 للدخل اما , حلب لفن « رظعب عمسأو « محشب رصب نم ناحبس : لوقي هنع هللا ضر ىلع

 :ناهجو هيفو (ىلا نم تيملا جرخيو تيملا نم ىلا جرخي نمو) هلوق وهف ةايحلاو توملا

 جرخ ىأ (قينالن م ثمملا جرخو) ةضيبلاو ةفطنلا رم رئاطلاو ناسنالا جرخب هنأ :لوآلا

 رفاكلاو « رفاكلا نم نمؤملا جرخي هلا هم دارملا نأ": ىاثلاو ١ رئاطلاوناسن الا/نم ةضيبلاو ةفلعللا



 ها يو اسما

 هيو رك وم وس هيو ىوحلا

 /ه ةيالا«نورتفياوناك أم مهنع ضو دىلاعتهلوق

 فقوملا كلذ ىفو ماقملا كللذ ىف : هانعم (كلانه) هلوقو . ابلبق امل ةمتتلاك ةيآلا هذه نأ معاو

 : ثحابم (اولبت) هلوق ىفو « نامزلل ناكملا مسا ةراعتسا ىلع تقولا كلذ ىف دارملا نوكي ا

 بصنو نونلاب (سفن لك وأن) مصاعأ ركو 2 نإ ا (ون) قلاكلاوقر ىىحأ رق (لواآلا ثحبلاإ)

 نرك نأ : 1 والا ::ناهجيو ايلف 0 ةزمح ةارق امأ . ءايلاو ءاتلاب (اولبت) نوقابلاو لك

 رانلا قيرط ىلاو ةنخلا قرط ىلإ هيدهب ئذلا 0 0 أ (اات).هلوق, حم

 قا ىلاعت هلوق هنمو . رشوأ ريخ نم اهتفيحص ىف ام أرّقت سفن لك نأ : ىنعملا نوكي نأ : ىناثل

 : اهانعف صاع ةءارق امأو (مهباتك نؤرقي كئلوأف) لاقو (انيدح كيلع مويلا كسب وك 0

 : ىفملاو (لمكلا نم كفلدأام نات تيد لفن ل نت تقرلا كلذ رف لوه نانا سا

 يعملاو :'ةيقلش ىهف احق ناك نإ ل :ةديعس ىهف انسع ناك نإ: ايليع لاس هر 16 اهلا فردا

 نأ : اهانعف ةروهشملا ةءارقلا امأو (المع نسحأ مكي مواد ىلاحت دلاوقك ريدا لف ل

 تول كلذ قاع نص 6

 (تائيسلاو تانسحلاب مهانولبو) ىلاعت لاق . رايتخالا نع ةرابع ءالتبالا 4«ىناثلا ثحبلا )

 .التبالا لبق نوكي نأ ىنتتي نايتخالا ىأ : ءالبالا هتءالبلا لاك

 فيكف «لاعفاللا راثآ رهظتو لامعألا جنات فددكتت تقولا كلذ ىف نإ : لوقي نأ لئاقلو

 ©« اللا معلا ثودح ةيمست زو

 . روهشم زاجم ببسملا ىلع ببسلا مسا قالطإو « معلا ثودهل ببس ءالتبالا نأ: هبارجر

 ىبذلا عضوملا ىلإ ءىثلا فرص نع ةرابع درلا نأ عاف (قحلا مالوم هللا ىلإ اودرو) هلوقامأو

 لإ اودروئأ (هللا ىلإ اودزو) هلوق نمادارملا نوكي نأ: لوآألا ::تالاهتخا' هنيه ا

 نه ممل رهظيام ىلإ (اودرو) دارملا نوكي نأ : ىناثلاو . هرئاظن ىف مدقتام ىلع هلل الإ كحال ثيح

 نوكي نأ : ثلاثلا . ريغتيال باقعلاو باوثلاب هللا كح نأ ىلع كلذب اهتم اقع تاو ناكل

 انندلا ىف اوناك نأ دعي « هتسهلاب رارقالا ىلإ نيثجلم العجل ىأ هللا كل ادوو) ةلوق نما نازل

 ارهجرولطابلا ىلوم لا نع اوضرعأ ىنعأ (قحلا مهالوم) لاق كلذلو « ىلاعت هللا ريغ نودبعي

 . قحلا ىلوملا ىلإ
 . ماعنالا ةروس ىف هريسفت ىم دقف «قحلا ,هالومإإ هلوق امو

 ءامفش مهنأ هنودبعي امف نوعدي اوناك مهنأ دارااف (نورتفي اوناكام مهنع لضوإإل هلوق اهلا

 للداب كلذ نأنوملعيو ؛ ةرخآلاف لوزي كلذنأ ىلع ىلاعت هبنف « ىلاعت هللا ىلإ ةبرقم مهتدابع نأو
 . قالت+او ءارتفاو



 ةيالا «تفاسأ أم م للعلا لك وإذ ( كا هو 8 ىلاعت هلوق 86

 اورج تنااس هس شا اعو راق 2 ه- 0

 منع لَصَوَوحْلا مالوم هللاكإ اودرو تقلا ا

 - 0 20 ا

 ١١ نورثفي ا

 ىلاعت ا ند 00 0 1 ل ءالؤم دارا نإ 4 ثلاثل لوقلاو ١

 : كلمو ى ىجو 7 :- سمشو
 وح قا ادي دهت نوك لف“ نيدياعلا ق> ىف ديدهت أ كت ل فاض ذه 6 ثلاثلا ثحبلا ل

 بنذال نمو : دوبعملل بنذال هنآل . اولاق . زوال كلذ نأب اوعطق مهناف : ةلزتعملا امأ . نيدوبعملا

 اولاق مهناف ءانباحصأ امأو . هيلا ديعولاو ديدهتلاو فيوختلا هجوي نأ ىلاعت هللا نم ميبقي هناف « هل

 . لعفي امع لئسال ىلاعت هنإ

 اذه ناكف , مهودبع دق اوناك مهو (نودبعت انايإ متنك ام) اولاق . ءاكرشلا نأ (عبارلا ثحبلاإ)
 دقو ءالمأ نوبذكي له ةمايقلا لهأ نأ ىف سانلا فالتخا ماءنالا ةروس ىف انركذ دقو ءابذك

 موق نم دارملا نإ : لاق نم مهنم نأ ؛ انهه ه ركذن ىذلاو « ءاصقتسالا ىلع داما هده كلا

 هانركذامدارملانأ ل عليلدلاو : اولاق ؟ انتداراو انرمأب انومتدبعام تأ وه (نودبعت انايإ منك ام)

 :ىباثلاو (مكنيب واننيب اديبش هللاب ئكف) اولاق ثيح كلذ ىف هّللاب اودهشتشا مهنأ : لولا تاكو

 نع نيلفاغ اوناك مهنأ اومعز مهنأ الإ : ةدابع مهل اوتبثأف (نيلفاغل مكتدابع نع انك نإ) اولاق مهنأ

 1 اال 1 تادانج ارك ةلفلا تاسأ مظعأ نم نآل «كلذ ىف اوةدص دقو« ةدانعلا كلت

 رافكلا نأ ارح ءاكرقلا نإ : ازيلاقيو ء اه رهاظ لع ةي الا لعرجأ نم نمانلا ضو > ةتبلا وعش الو

 كلذف « ةريحلاو ةشهدلا فقوم فقوملا كلذ نأ : لوالا : اهوجو هيف اوركحذ مث ؛ اهودبعام

 مهنأ : ىناثلاو . نيشوهدملاو نيناجلا بذك ىرجمو « نايبصلا بذك ىرجب ايراج نوكي بذكللا

 العم مهنإ : اولاق ىنعملا اذلو « مدعلاك اهنالطبل اهولعجو انزو رافككلا لامعال اوماقأام

 تاوذ اودبع اما ةقيقحلا ىف مهف « ةريثك تافص اهودبع ىتلا مانصالا ىف اوليخت مهنأ : تلاثلاو

 اودبع امتاواهودبعام مهف ؛ تافصلا كلت نع ةيلاخ اهتاوذ تناك املو ؛ تافصلا كلتب ةفوصوم

 ع نم «

 عفنتو رضت اهنأ مهمانصأ ىف اهوليخت ىتلا تافصلا كلو ؛ نايعالا ىف اهل دوجوالو اهوليخت ًارومأ

 . هنذا ريغب هللا دنع عفشتو

 مهنع لضو قحلا مالوم هللا ىلإ اودرو تفاسأ ام سفن لك اولبت كلانه) ىلاعت هلوق

 «(ن ورتفي | وناكام



 م ةيآلا «نودبعت انايإ متتك ام مؤاكرش لاقو» ىلاعت هلوق

 .رظتنم وهو (لوقن مث) هلوق دعب ىضملا ظفل ىلع تءاج ةملكلا هذه نأ (لوألا ثحبلاإ)

 ىلاعت هلوقهريظنو نآلا نهارلا نئاكلاكراص وكيس هنأب , هيف هللا كح ىذلا نأ هيف ببسلاو

 (ةنجلا باىصأ ىدانو)

 وه امنا٠ تلزأ. .نم سيل (انليوف) هلوق : ءارقلا لاق : انزيمو انقرف انليز ( ىناثلا ثحبلا )إ

 لاق مث «زيمتت لف اهتزيم ىأ . لزت للف زعملا نم نأضلا تلز :تنارعلا كلوش. فة

 (مهنيب انليازف) “ىرقو : ىدحاولا لاق . قيرفتلاو زيبملاو « ةليازملاو لييزتلاو ليزلاف : ىدحاولا
 هتلزأو لوؤب'لاز' نم وه : ةيآلا هذه لاق "هنأ ةرتق نبأ نع ئئدحاولا كحو (انلئزف) لش وشر

 امهنيبو ٠ ليزي لازنيبو « لوزي لاز نيبزيم مل هنآأل « طلغ اذه : لاق هنأ ىرهزألا نعىكح مث .انأ
 مهئاكر شنب ونيكر شملا نيب انقرفىأ (انليزف) : نورسفملا لاق مث  ءارفلا هلاقام لوقلاو . ديعب نوب

 : اندلا ْق لصاوتلا م مي ناكام عطقناو : مانصالاو ةملالا 0

 : ثحابم هيفف (نودبعت انايإ متنك ام مهؤاكرش لاقورب هلوق كَ

 ملاومأ نم ابيصن اواعج مهنأ : لوألا : هوجول مهلا ءاكرشلا فاضأ امنا (لوآلا ثحبلا إل

 ىناثلا (مهؤاكرش لاقو) ىلاعت لاق اذهلف ٠ لاوماألا كلتىف مبسفنال ءاكرش اهوريصف . مانصألا كلتل

 ةفاضاتذسح مرجال , ةكرشلا هذه وتبث أن يذلا م م رافكلان اك اءلف « قلعت ىندأ ةفاضالا ىف ىفكي هنأ

 َْق ءاكرش وراص (مكناكم) هلوش ن ,دوبءملأو 0 كم ا ملا ىلاعت 5 : ثلاث | مهلإ ءاكرشلا

 باطخلا اذه

 ا ةديتتسا و يكئالملا 2 -ميضح) كافق: ءاكوشلا ءال وهب دارملا ُْق اوفلتخا 2 قالا ثحبلا

 : لاق نم مهمدو 538 اوناك مك ايإ ءالؤهأ ةكتالملل لوقت م أعيمج مهرشحن موب) ىلاعت هلوقب

 قيليال كلذو ؛ ديعولاو ديدهتلا ىلع لمتشم باطخلا اذه نرا : هيلع ليلدلاو ؛ مانصالا ىه.لب

 نإ : مهضعب لاقف . مالكلا اذه تركذ فيك مانصألا هذه نأ ىف اوفلتخا مث ؛ نيبرقملا ةكئالملا

 نورخآ لاقو . مالكلا اذه ركذ ىلع تردق مرج الف ؛ اهبف قطنلاو لقعلاو ةايحلا قلخي ىلاعت هللا

 ؛ فيعضوهو ؛ مالكا كلذ اهنم عمسي ىت> ةايحلا اهيف قلخي نأ ريغ نم مالكلا اهيف قلخي ىلاعت هنإ

 , ءاترشلا مهل وقلا كلذ لعاف نوكي نأ ىضتقي ( مهؤاكرش لاقو) هلوق رهاظ نآل

 ؟ مهينفي وأ مهيقبي لوف ىلاعت هلل مهايحأ اذا : لبق ناف

 الا , ةمولعم ريغ ةمايقلا لاوخأو : هلاعفأ نم .ىث ىف هللا لع ضارتعا:الو لمتحم لكلا ::انلق

 , نآرقلا ىف هنع يلاعت هللا ربخأ يذلا ليلقلا



 ةيآلاءاوكرشأ نيذلل لوقن م ًاعيمج مهرشحن موي و»ىلاعت هلوق /؟

 6 6 هس

 622 نيلفاغل مندا 0 5 د

 (نيفادل تن نعاك نإ مكتيبو انيب اديبش هل ىكف نودبعت انايإ مت كامب ره ئاكرش

 7 أسم هيفو
 هلوق ىف ريمضلاف ؛ رافكلا كئلوأ اضف حرش نم رخآ عون اذه نا معا لوألا أملا)

 فصو الف (تائيسلا اوبسك نيذلاو) هلوق وه كلذو « قباسلا روكذملا ىلإ دئاع (مثرشحن مويو)

 (تائيسلا اوبسك نيذلاو) هلوق نم دارملا نأ ىلع لد« رفكلاو كرشلاب مرشحي نيذلا ءالؤه هللا

 نيبتيو «دباعلا نم أربتي دوبعملا نإ مث ؛ دوبعملاو دباعلا رشحي ىلاعت هنا : مالكلا لصاحو ؛ رافكللا

 (هللا دنع انواعفش ءالؤه) نولوةي اوناكموقلا نأ هنم دوصقملاو : هتداراو هملعب كلذ لعفام هنأ هل

 ىزخلا ةيامن ىلع لدي كلذو : مهنم نؤربتي لب ؛ رافكحلا ءالؤهل نوعفشبال مهنأ ىلاعت هللا نيف

 (اوعبتا نيذلا نم اوعبتا نيذلا أربتذإ) ىلاعت هلوق اهنمتايآ هريظنو « رافكللءالؤه ق-ىف لاكنلاو

 مهنودنم انيلو تنأ كناحبس اولاق نودبعي اوناك ىايإ.الؤهأ ةكتالملل لوقن مث) ىلاعت هلوق اهنمو

 (نجلا نودبعي اوناك لب
 دحاولا ىوسام نأ ىهو « ةيلقع ةقيقد ىلإ زمرلا ليبس ىلع ريغثي مالكلا اذه نأ ملعاو

 نوكي فيا انعاولا قتلا تعانق ذع جاتحم هناذإ نكمملاو ؛ هتاذل نكمي قحلا دح الا

 ثدحلا نكمملاف : نيوكشلاو داحتالا ىف هل ريثأتال قحلا دحالل دحاولا ىوساف ءاعم العافو الباق

 دوجوملاالإ سيل كلذو : قملا دجوملاالإ سيل قحلا دوبعملالب ؛هريغل ادوبعم نوكي نأ هب قيليال

 هم كارلا نارك نأ لاس ني لباعلا نم دوبكملا اةءاؤنف ©هتادل دوجولا كجاو:قوه (ئذلا قلل

 . هدارمب ملعأ هللاو . هانركذام

 لاحلا لع بصن 00 دحاو فقومىلابناج لكن م عما (رشحلا) (ةيناثلا ةلأسملا)

 مكتاكم اومزلا : . اومرلا راضاي بوصنم ( مناك و . مبعامتجا لاح لكلا رشحت ىأ

 ل ا هلوقنأ معا . هيلع فطع (مكذاكرشو) ريمضلل درك تمت 1

 ه1 4و اول الت ىتح مكتاكم اومزلا ىأ مكتاكم نددويعملاو اي لوقب ىلاعت 50

 محجلا طارص ىلإ مثودهافهتلا نود نم نودبعي اوناك انو فاووأو اي قدا اوركْلار لاك

 (نولوئس» مهنإ مهوفقو

 ؛ ناثحي هيفف 4 مهنيب انليزف )ب هلوق امأ



 ١/ ةيآلا«اوكرشأ نيذلا لوقت م ًاعيمج ره رشحت موبو» ىلاعت هلوق

 1 ل ل ا ا رض ل سس هرثارخ رش هس سل 6

 ؟ذاكرشو ما ئداكماوكرذ أَنْ لوقت مث اعيمج مرشحت موو

 لس اس © هس 2 و هاس ا اس 1 م سم ورا 20 0
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 ليلا ناكر المعأ ةبلظلا هف لج لاك هللاة ةفرعم هف لضح بلق لكف : لاعت تأذن ف

 0 اذهب لثمتي هيلع ىلاعت هللا ةمحر
 جرسلا هلا جات زيع  هنك" ابكت ا:تلتالك

 ججحلاب سانلا أي موي انتجح 0 كهجو
 :ل وه انإ الإ ١ قتسافلاو فاحلا لوانتي ماع (تائيسلا اويسك نيذلاو) هلوق نإ : ىضاقلا لاقو

 : هصصخت اهان ركذ ىتلا لئالدلا نأ الإ ةماع تناكناو ةغيصلا

 : ريدقتلان وكب نأ : لوألا : ناهجو (اهلثمب ةئيس ءازج) هلوقفف : ءارفلا لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا))

 هاو قءالاب ارا قلعت نأ : ىالاو .٠ هيلعف ىأ (مايصنم ةيدفف) لاق ام ٠ , اهلثمب ةثيسلا ءازج مهلف

 ةئيس ءارجل : ريدقتلاو . لوصوملادئاع نمدب الف ىناثلا ريدقتلا اذهللعو : ىرابنالا نبا لاق (اهلثم)

 .اهامت
 : هريدقت (اهلثمب ةئيس ءازج) هلوق نال . ىزاحب يلع فوطعموهف 4 ةلذ مهقهرتورإ هلوق كر

 . ءايلاب (ةلذ مهقهري)' ىرقو . اهلثمب ةئيس ىزاحجب

 ؛ لئاسم هيفف« املظم ليالا نم اعطق مههوجو تيشغأ اسم أك )) ىلاعت هلوق امأ

 (اعطق) ىتاسكلاو ريثك نبا أرق (اعطق مههوجو) تسبلأ ىأ (تيشغأ) (ىلوألا ةلأسملا

 0 ضعبلا ىهو . ةعطقلا ءاطلان وكسب عطقلاو ٠ د نوقانلا ارق :ءاطلان ركب

 ةيآلا ىنعمو , ةعطق عمج وهف  ءاطلا ستفب عطق امأو . ةعطق ىأ (ليللا نم عطقب كلهأب رسأف)

 ١ 0 نيذلا ىرتو) للاعت هلو قك « ليللا ني اد اروع كسل ان اك ىحب داويعلا مههوجو فصو

 هلوةكو (مكنامإ دعب مت رفك أ مههوجو تدوسا نيذلا امأف)هلوةكو (ةدوسم مههوجو هللا ىلع
 . نيعلا ةقرزو هجولا داوس ىه ةمالعلا كلتو (ممهامسب نمر (فودتر

 ىلع وبأ لاقو (اعطق) هلوقل تعن وه : جاجزلاو ءارفلا لاق (الظم) هلوق (ة يناثلا ةلأسملا))

 . هتبلظ لاح ىف ليللا نم اعطق مههوجو تيشغأ : ليق هناك ؛ الاح لعحي نأ زوحيو : ىسرافلا

 لاةومهنيب انليزفكقاكرشو متن مكناكم اوكرشأ نيذلل لوقن مث اعيمج مهرشحن مويورإ ىلاعت هلوق

 «)0- رن ساد



 ةيآلا «اهلثت ةئس ءارج تايشلا اوبسك نيذلاود لات هلوق /

 007 ْ هبف 001 00 كلذو الضفت : نوكت باوثلا ىلع ةدايزلا نأ وه قرفلاو لكلا الإ

 لطبل هلعف ولو ؛ ٍِلظ وهف « تائيسلا لمع ىف قاقحتسالا ردق ىلع ةدايزلا امأو « ةعاطلا ىف بيغرتال

 ملظلا لعفولو ؛ هتمكح تتبث' ذإ لصحت اممإ كلذب ةقثلا نال ؛ رينحتلاو بيهرتلاو ديعولاو دعولا

 مهةهرتو) هلوق : اهيناثو . هبهذم ىلع ًاعيرفت ىضاقلا هررق اذكه . كلذ نع هللاىلاعت . هتيكح تلطبل

 ةقلردإ نأ كك ناضفنلا و هناذل تو لاكلا نأ معاو ؛ ريقحتلاو ناوملا نع ةيانك كلذو (ةلذ

 ”افآ 4112 رت نكت تل[ 2 ةلاخ ةففا جور تسقي ثام اذإ :ضقانلا ناسنالاق

 مصاعال هنأ ملعاو (مصاع هللا نم رملام) هلوق : اهئلاثو . لاكتلاو ىزخلاوةناهملاو ةلذلا لوصحل 1

 تاثدحلا لك ىف ذفان هردقو « تانئاكلا عيمجي طي هءاضقناف ؛ ةرخآلا ىف الو ايندلا ىفال هللا نم

 دعب امأ . مهتادارمو مهلامعأب نولغتسشم ةلجاعلا ةايحلا ىف مهنأ  ةيصاعلا عابطلا ىلع بلاغلا نأ الإ

 مههوجو تيشغأ اماك) هلوق : اهعبارو . مصاع نم هللا نم هل سيل هلأ رق أ كف ترا

 قهري الو) لاق ثيح ءادعسلا رع هافنام تابثإ مالكلا اذه نم دارهلاو (اءلظم ليللا نم اعطق

 (ةلذ الو رتق مههوجو

 ةيلظو لهجلا داوس انهه روكحذملا داوسلا اذه نم دارملا : اولاق مالسالا ءاك- نأ ملعاو

 ةكحاضةرفسم ذئموي هوجو) هلوقف « ةبلظلا عبط هعبط لهجلاو ؛ رونلا عبط هعبط معلاناف ؛ ةلالضلا

 ةريغ اهاع ذئمو» هوجوو) هلوقو « هتراشإو هرشلو هحورو ٠ ملعلا رون هنم هآرملا (ةرشبتسم

 . ةلالضلا ةرودكو لهجلا ةءلظ هنم دارملا (ةرثق اهقهرت

 ىلع افوطعمنوكي نأ : امهدحأ : نارجو هيف (تائيسلا اوبسك نيذلاو) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 اقل هيل ار تايد و كن دلو ىسطل وتساب نيذللا :لافاهنااك لاروتقحلا نيذلا) ؟ءلوق

 نأ مءازج نأ ىنعميلع . اهلثمب ةئيس ءازج تائيسلا اوبسك نيذلا ءازجو ريدقتلا نوكي نأ : ىناثلاو

 سيل نينسحملا قح ىف هللا كح نأ ىلع لدي اذهو ٠ اهيلع دازيال اهلثم ةئيسب ةدحاو ةئيس ىزاحي

 . لدعلاب الإ سيل نيئديسملا ق> ىفو ؛لضفلاب الإ

 هيلع اوجتحاو رافكلا (تائيسلا اوبسك نيذلاو) هلوقب دارملا : مهضعب لاق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 مترفك أ مههوجو تدوسا نيذلا امأف) ىلاعت هلوق ليلدب « رفكلا تامالع نم هجولا داوس نأب

 هنألو (ةرجفلا ةرفكلا م كئلوأ ةرتقاهقهرت ةربغ اهلعذئموي هوجو) هلوق كلذكو (مكاعإ دعب

 ىلاعت هنإ مث , .ال وه ىلإ دئاع ( مه) هلوقىف ريمضلاو (اعيمج مثرشحت مويو) ةبآلا هذه دعب لاق ىلاعت

 فراعملاو مولعلا ناطلسو رون معلا نآللو : رافكلا مه ءالؤه نأ ىلعلدي كلذو « كرشلاب مهفصو



 // ةبآلا «ةدايزو ا 206 نذللو هلاك هلوق

 «نودلاخ اهف ُم هلا

 نيذلا) اقف اهيف مهل لصحت ىتلا تاداعسلا ركذ . مالساا راد ىلا هدابع اعد امل ىلاعت هنأ ملعا

 . ةثالثلا ظافلالا هذه ريسفت ىلا جاتحيف (ةدايزو ىنسحلا اونسحأ

 ةللك اوركذ نيذلل : هانعم : سابع نبا لاقف (اونسحأ نيذلا) هلوق وهو («لوآلا ظفللا اءأإ

 رومأملاب اوتأمهنأ : هانعمو « هب اودبعتاه لكىف اونسحأ نيذلا : هانعم : مصآلا لاقو . هللا الإ هلإال

 . اهنع ايم تراص ىذلا هجولا نم تايبنملا اوبذتجاو ؛ ىغبني مهب

 . تاعاطلا لهأل الإ لصحتال ةيلاعلا تاجردلا نآل باوصلا ىلا برقأ «ىاثلا لوقااوإل

 , نسحالاثينأت ةغللا ىف ىنسحلا : ىراينألا نبا لاقف (ىتسحلا) وهو «ىتاثلا ظفللا امأوإل

 تعنت لو «دكؤت مل كلذلو « ايف بوغرملا ةلصخلاو ةبورحنا ةلالا ىلع ةظفللا هذه عقوت برعلاو

 ناسحالاءازجله) هلوق ةيالاهذهريظنو . ىنسحلا ةيوثملا : دارملا : فاشكلا بحاَص لاقو « ءئثب

 (ناسحالا الإ
 سانلا فلتخا اذه لجالو . ةمهبه ةملكلا هذه : لوقنف . ةدايزلا وهو (ثلاثلا ظفللا امأو)

 : نيلوق ىلا عجري مهمالك ل صاحو « اهريسفت ىف

 . لقعلاو لقنلا هيلع ليلدلاو : اولاق . ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر اهنم دارملا نأ (لوآلا لوقلاإل

 هللاىلا رظنلا ىه ةدايزلاو ؛ ةنجاا ىهىنسحلا نأ وهو ؛هيف دراولا حيحصلا ثيدحلاف : لقنلا امأ

 . ىلاعتو هناحبس

 دوهعملا ىلا فرصناف . فيرعتلا فرح اهيلع لخد ةدرفم ةظفل ىنسحلا نأ وهف: لقعلا امأو ٠

 وه ةظفللا هذه نم مالسالا لهأ نيب ررقتملاو نيماسملا زم فورعملاو . مالسلل راد وهو « قباسلا

 لكل ارباغمارمأ ةدايزلانمدارم لان وكي نأ بجو ؛ اذهتبث اذاو. ميظعتلاو عفانملانماهيفامو « ةنجلا

 هللا ةيؤر ىهامنإ : لاق كلذب لاق نم لكو . راركتلا مزلالإو ٠ ميظعتلاو عفانملا نم ةنجلا ىفام

 هنأ : لوآلا : ناهجو اذه دكر امو: ةيؤرلا# ةدايزلا هذه نم دارملا نأ لع كلذ لدف لاك

 هوجولا ةرضن : امهدحأ : نيرمأ ةنجلا لهاأل تبأف (ةرظان امر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو) لاق ىلاعت

 ةرضن ىلع انهه ىنسحلا لمح بجوف ًاضعب اهضعب رسفي نآرقا'تايآو ؛ ىلاعت هللا ىلإ رظنلا : ىناثلاو

 ملسو هيلع هللا لص هلوسرل لاق ىلاعت هنأ : ىناثلا . ىلاعت هللا ةيؤر ىلع ةدايزلا لمحو ؛ هوجولا

 لمح انهه بجوف « ريبكلا كلملا ةيؤرو « معنلاهل تبثأ (ًاريبك اكلمو امعن تيأر مث تيأد اذإو)

 . نيرمالا نيذه ىلع ةدايزلاو ىنسحلا



 م 0 0 م :ىحأ نيذلا» ىلا ل 1 ديه
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 امجد هد ني هم راسا ماسلا صا سا ملص

 كمل وأ ةلذ الو رق مههوجو قهري الو ةدايذو 1 0 يدل

 2 َنوُدلاَ يف مه عد تا

 ايندلادغنمريخةرخالادغ : لوقنف . ةرخآلا قادغو ايندلاقدغ «نادغ ناسنإ لكتلو:. هدغل هم وبىف

 :اماقو هر الا عل رو راو رعاك ورا كلا ذغ كارذي الدق ناشن الا نأ + انوأ + ةغبرأ هؤجوا نم

 لالا كلذ هنم عيضي هنالامإ . هعمج ام عفتني نأ هنكمال .هلعلف ايندلا دغ كردي نأ ريدقتب نأ

 لجال ناسنالاهيستك | املكف ةرخالادغ 8 4 عافتنالا نم هعنمب ضر هندب ف لصحب هل 0

 ءهلامع ١ عفتلي ن ألعردقيو انندلا دغ دب نأر دقت نأ امان عفتني نأ ودبال هناف « مويلا اذه

 ىهلب « تافآلا نع ةصلاخ ريغ ايندلا تاداعس نآل ؛ بعاتملاو راضملاب ةطولخم مفانملا كلت نأ الإ

 هسفن بعتأ قلخي ملام بلط نم» مالسلا هيلع لاق كلذلو . هيلعلدي ءا -- تاللا هج ورع

 ىهف ةرخآلا رع عفانم امأو «همامب موي رورس» لاق ؟ وه امو هللا لوسراي ليقف «قزري لو

 لصي نأ ريدقتب نأ : ابعبارو . تارفنملا لك نع ةملاس نازحالاو مومحهلاو مومغلا نع ةصلاخ

 دبال هنأ الإ « تافآلا طلخ نع ايلاخ عافتنالا كلذ ناكو « هببسب عفتنيو ايندلا زع ىلإ ناسنالا

 ةيوشم ايندلا تاداعس نأ تبثف « عاطقنالا نع ةأربم ةمئاد ةرخآلا عفانمو . اعطقنم نوكي نأو
 . مالسلا راد ةنجلاتناكببسلا اذهلف . اهنع ةملاس ةرخآلا تاداعس نأو « ةعيرألا بويعلا هذ

 : اولاق ىلاعت هللا ءاضقب نامبالاو رفكلا نأ ىلع ةبآلا هذهب انباحصأ جتحا 4«ةعبارلا ةلأسملا)

 هذهف مهضعب الإ ىدهام هنأ نيب مث « مالسلا راد ىلإ قلخلا عيمج اعد هنأ ةيآلا هذه ىف نيب ىلاعت هنإ

 نيكملاو رادقألا نأ اضيأ كشالو « ةماعلا ةوعدلا كلتل ةرياغم نوكت نأ بحي ةصاخلا ةيادهلا

 لكل ةرياغم ةصاخلا ةيادهلا هذه نكت نأ كج وف . ةماع 0 ىلا كا 15 لا لارإو

 هذه نأ معاو . هريغ نود ةفرعملاو معلاب ةضخ ىلاعت هنأ نم هانرت ذامالا كاذامو : ءايشالا هذه

 : نيهجو ىف ىذاقلا هركذام ل صاحو « ةريثكلاةلئسالا داريإ ىلع اوردقاموةلزيعملا لع ةلكشم ةيآلا

 ءاطاتلا كاف نم ورا د 2 كلل ةباجإ ىلإ "انتوا نما هتلا' ىديتو داما ناوكت نأ: لالا

 نع انباخأ باجأو . فاطلالا ةيآلا هذه نم دارملا نأ : ىناثلاو . اهيلا هيدهم هللا ناف قناو عاطأو

 ابجاو ناكامو « ةيادهلا هذه لعف هللا ىلع بحي هنأ مدنع نأ وهو . دحاو فرح نيهجولا نيذه

 . هورك ذام ىلع هلمح عنتماف « ةئيشملاب قلعم اذهو : ةئيشملاب اَملعم نوكيال

 باحصأ كئتلوأ ةلذالو تق مههوجو قهربالو ةدايزو ينسحلا اونسحأ نيذلل + ىلاعت هلوق



 /ه ةيالا«مالسلار اد ىلإ اوعدي هللاو»ىلاعت هلوق

 «مالسلاراد ىلإ اوعدي هللاووكب ر ىلإ اومله ؛ سانلا اهيأ . نيلقتلا الإ

 هلج األ ىذلا ببسلا ىف اوفلتخا مهنأ الإ , ةنجلا مالسلارادنم دارملا نأ ةهبشال يناثلا ةلأسملا)

 انهه انيلع بحبو . هراد ةنجلاو ؛ ىلاعت هللاوه مالسلا نأ : لوألا : هوجو ىلع مسالا اذه لصح

 دقف هتاذل دوجولا بجاو ناكامل هنأ : اهدحأ : هوجو هيفو « مالسلاب ىلاعت هللا ةيمست ةدئاف نارب

 تسيل ةفصلا هذهو « ريغلا ىلا راقتفالا ىلا هتافصو هتاذ ىف هجايتحا نم لسو « ريغتلاو ءانفلا نم ملس

 : اهمناث و (هللا ىلا ءارقفلا متنأ سانلا اهيأ اي) لاقو (ءارقفلا مأو ىنغلا هللا و) لاق ا هناحبس هل الا

 لكناللو (ديبعلل مالظب كبرامو) لاق « هبلظ نم اوملس قاخلا نأ ىندمب مالسلاب فصوي ىلاعت هنأ

 ردصي امنإ ملظلا نآلو . ًايلظ نوكيال هسفن كلف ىف لغافلا فرتستو كلم كلم اوهف هات

 . هقح ىفالاحم لظلا ناك « ىلاعت هللا ىلع الاح لكلا ناك امو ؛ جاتحما وأ لهاجلا وأ زجاعلا نع امإ

 مالسلا ىلع ردقيالىذلا ىأ . مالسلا وذ هنأ ىنعمب مالسلاب فصوي ىلاعت هنإ : دربملا لاق : اهثلاثو

 بويعلرتاساا وه ىلاعت قملاف . تافآلاو هراكملا نع نيزجاعلا صيلخت نع ةرابع مالسااو : وهالإ

 ىلعو : دربملا لاق . نيملاظلا نم نيمولظيلل فصتملاوهو ؛ نيرطضملا ةوعدل بيجماوهو « نيب ويعمل

 : مس ردصم مالسلا :ريدقتلا اذه

 . تافآلا نم لساهلخد نم ىتلارادلا : مالسلا راد ىنعمو « ةمالس عمج مالسلا (قاثلا لوقلاإ)

 توملاك. تافآلا لك نم لس كانه ناسنالان اف . ةعاضرلا ىنعمب عاضرلاك « ةمالسلا ىنعمبانهه مالسلاف

 .بعتلاو دكلاو ةعدبلاو رفكلاو ناطيشلا تاغزنو بئاصملاو ملألاو ضرملاو

 مالس) ىلاعت لاق اهلهأ ىلع ملي ىلاعت هنآل مالسلا رادب ةنجلا تيس هنأ (ثلاثلا لوقااوإل

 لك نم مهيلع نولخدي ةكئالملاو) ىلاعت لاق . ًاضيأ مملع نودلسي ةكئالملاو ( محر بر نم الوق

 (مالس اهيف مهتيحت) ىلاعت لاق مالسلاب اضعب مهضعب ىحي أضيأ مهو (متربص امب مكيلع مالس باب
 مالسف نيهلا باعصأن م ناكنإ امأو) ىلاعت لاق « ايندلا لهأن م ءادعسلا ىلإ لصي مهمالسف ًاضيأو

 ( نيهلا باحصأ نم كل
  مولعم هدابعب هتمحر لاكو هتردق لاكو ىلاعت هللا دوج لاك نأ لعا 4ةشلاثلا ةلأسملا)

 تعمس نذأالو تأر نيعالام ايف لصحدق مالسلاراد نأ ىلع لدت ؛ مالسلاراد ىلإ هديبع هتوعدف
 كلذلد , بيغرتلاكلذ ىف غلابو هيف بغرو ًائيش مظعتسا اذإ مظعلان آل ؛ رشب بلق ىلع رطخ الو

 حورف) هلوقلثم ةنجلا فصونم سدقملا باتتكلا اذه هللاًألهدق واسال ؛ ءىثلا كلذ لاحلي ىلع

 ىعسيامنإ ناسنإلا : لوقنف ء بولطملا اذهريرقتىف ًايلك ًامالك انههركذن نحنو ( معن ةنجو ناحيرو



 ةيآلا «مالع لا ناد ىلا دل هولا 0 /

 62562 ا طارص ىلإ ِءاَش نم م ىدبمو مالسلا راد لإ 5 0

 ةنيزلا كلتب ةفوصوه ضرأألا كلت ريصت مث , ةيلكلاب نسحلا كلذ لو ا ؛ قار هني نامل نسر دال

 ةرخآلاىف ءايحالا ةداعإ ىلعارداق ناك. كلذ ىلعردقنم نأ ىلع لديل لاثملا اذهركذف . 0 ةرم

 . رشف ارش نإو . ريخف اريخ نإ « مملامع ععأ ىلع مهيزاج

 للا ع كارلا ترك نأ روحو ( كو كلان ناثلا لاح هبا ةنعتا لوق : لثملا 4 3 18

 ءاتلا تمغدأف تي زثىبعإ :جاجزلالاقف (تنيزاو)هلوقامأو .ايندلا ةارحلا ةفصاعإ :ريدقتلاو . ةفصلا

 (اوكرادا . متأرادا) هلوقىف انركذام 1 اذهو :« لصولا فلأ امل بلتجاف ىاّرا تنكسو ىازلاىف

 كلت لهأن أدي رب : امهنعهللاىضر سابع نبا لاقف (اهيلع نورداق مهنأ اهلهأ نظوإل هلوق اأو

 ىلإ ادئاعرهاظلا فناكنإو ريمضلا نأ قيقحتلاو . امتار ليصحو اهداصح ىلع نورداق ضرألا

 ابع نبا لاقف (انرمأ اهاتأ) هلوق امأو . ضراألا ىف دوجوملا تابنلا ىلإ دئاع هنأ الإ «ضرألا

 لان 1 هاا كلر الك دج مآ اهاتأ ا وقملا نأ قيهتكتلاو . اباذر": امبنعأ هللاعضر

 دص> ىنلاضرالاد.صحلاب دارا ا ء اذهىلعو . دوصخملا ىنعي : كاحضلالاقو ٠ اهف ءساإلا :! سسانع تا

 دمك لاقاو.ءلصأتسملاديضحلا :.ةديبعوبأ لاق «تابنلاديصحلاب دارملان وكي نأز وجو ءابتبن

 نغي ل نك : ىنفف اذإ ءىثلل لاقي : ثيللا لاق (سمألاب نغت مل ناك) هلوقو . 0 عوطقملا

 نوكي هجولا اذه لعو ا او 1 طوق نم نكي مل ناك ىأ . سماللاب

 وه دارملاف هجولا اذه لعو . سمألاب رمعت مل نأك : هانعم : جاجزلا لاقو . تابنلل ةفص اذه

 رهف 0 ا مابلو (تايآلا لصفت كلك نارتو افلا

 : فلا رز كشلا لاوزل ايجوم و نيقيلا ةؤلا ايس اهترثكو الاوت

 : لئاسم ةيآلا ف « مقتسم طارصملإ ءاشي نم ىدهيو مالسلار اد ىلإ اوعدي هللاو إل ىلاعت هلوق

 لثملاب ايندلا ىلإ ليملا نع نيلفاغلا رفن امل ىلاعت هنأ لعا . مظنلا ةيفيك ىف «ىلوألا ةلأسملا 9

 هيلع هللا لص ىنلا نع ىورام ةرخآلا ىف بيغرتلا هجوو . ةيآلا هذهب ةرخآلا ىف مههغر « قباسلا

 لعاذلا تاجا رف ١ عاوز أو ةدئام عضوو اراد ىنب ديس هبش مكلثمو لثم » لاق هنأ لسو

 ديسلاهنع ضريلو لك أي ولخديل بحي مل نمو . ديسلا هنع ىضرو ةدئاملا نم لكأو رادلا لخد

 هيلعدتلا لص ىنلانعو . مالسلا هيلعد# ىعادلاو ؛ ةنجلاةدئاملاو 0 ادرادلاو . ديسلا هللاف

 قئالخلا لك عمسي ثيحب نايداني ناكلم اهيبنجيو الإ سمنشلا هيف علطت موي نمام» لاق هنأ سو



 نم ةيالا «ءاينتلا نم .هانل نا رءاك انندلا ةايحلا لئم امازق لاعتدلوت

 ةذخآ ضراألا تلعجل . ءىثلا نسح لاك نع ةرابع فرخزتلا نآل كلذو (تنيزاو اهفرخز

 ناولآلا عيمجب تنيزتو ؛ فول لك نم ةرخافلابايثاا تسبل اذإ سورعلاب هيبسشتلا ىلع اهفرخز
 لع ناتشلا راض د ةنأ: كش الواو ضايز 2 هدو .ةرفصو ةرضخبو ةرخ نو ةترلا ىلا

 اقرغتسم هبلق ريصيو ؛ هب عافتنالا ف هؤاجر ظعيو كلاما هب حرفي هناف ؛ ةفصلاهذمبو . هجولا اذه

 راهن وأ ليل ىف ةدحاو ةعفد ةميظع ةفآ بيجعلا نراتسبلا اذه ىلع لسري ىلاعت هنإ مث « هيف

 الف . ةّبلا تلصحام اهناكةكلاهةلطاب عورزلاو راجشألا كلت تراصف « ليسوأ حير وأ ؛ درب نم

 ايندلا تاذل ىلع هبلق عضو نم كلذكف ؛هنز> دتشيو ناتسبلا كلذ كلام ةرسح ظعت هنأ كش

 . اهيلع هفهلت و هنزح مظعي ءايشألا كلت هتتاف اذاف « اهتابيطو

 . ىلاعت هللا همحر ىضاقلا اهصخل اهوجو لمتحي تابنلا اذهب ايندلا ةايحلا هيبشت نأ ٍلعاو

 تابنلا اذه ةبقاعك ايندلا باب ىف ءرملا اهقفني ىتلا ايندلا ةايحلا هذه ةبقاعنأ «لوآلا هجولاا)

 عضو اذإ ايندلاب كسمتملا نأ بلاغا نآل « هنم سأيلا عقو هب عافتنالا ىف ءاجرلا رظع نيح ىذلا

 مانذخأ اوتوأ امباوحرف اذإ ىتح)ىلاعت هلوةىنعموهو . توملا هيتأياهف هتبغر تمظعو هبلق اهيلع

 مهنأ عم «ةرخآلا نم نو رساخو ؛ اهيف مهرامعأ اوقفنأ دقو ءايندلانورساخ (نوسلبم ماذاف ةتغب

 . اهلا نوهجوتم

 كلذكف ء دمحت ةبقاع عرزلا كلذل لصحب مل اك هنأ نيب ىلاعت هنأ هيبشتلا ىف «ىناثلا هجولاو)

 . دمحت ةبقاع هل لصحال اهل بحما ايندلاب رتغملا

 لمع نم اولمعام ىلإ انمدقو) هناحبس هلوق لثم هيبشتلا هجو نوكي نأ (ثلاثلا هجولاوإل

 كلذكف « ةكلهملا بابسالا ثودح ببسي الطاب عارزلا اذه ىعس راص املف (اروثنم ءابه هانلعجل

 داندلاب رتخلا ع

 هبا قلعو ء حورلا دك و سفنلا باعتاب هرمع امل ناتسبلا كلذ كلام نأ «عبارلا هجولاو ل

 أيس ىضاملا ىف هلمحت ىذلا ديدنغلا ءانعلا راص . كلهملا بيسلا كلذ ثدح اذاف هب عافتنالا ىلع

 نم لاح كلذكف ."تارسحلا نم هبلق ىف هل لصحنام وهو ؛ لبقتسملا ىف هل ديدشلا ءاقشلا لوصخحل

 ىف هلمحت ىلا ءانعلاراص ؛ لاناملك هتافو , تاماذاف « اهليصحت ىف هسفن بعتأو ايندلا ىلع هبلق عضو

 . ةرخآلا ىف هل ميظعلا ءاقشلا لوصحل ايتن دل بانا ل

 ىرن انال كلذو « داعملاب نمؤيال نمل لثملا اذه برض ام ىلاعت هلعل (سماخلا هجولاول

 ضرعي مث . نسحلاو ةنيزلا ىف ةياغلا غلب دق , ةيبرتلا ف ىوصقلا ةياغلا ىلإ ىهتنا دق ىذلا عرزلا

 و٠١ فخرل١«



 ةيآلا تلا شانلار أ ءاكايندلا ايلا لثم لا 5 ال

 ضرألا ت تاب ه ا را ا اندلا ةينحلا 1 اع
 ه تاون صا ساس خا ع ريت وه 6م - 3

 تنيزاو اهفر خز ضرالا 2 7 ىح ماَعنالاَو نمانلا 16 ع

 ه2 ذآ اال ا ةسس س  رلا اس 5222 22

 ناكاديصح | اانا فس ناحل اغا اهأتا بلع نوردأق مهن اينما نو

 مل و دس 6

 «62؟ 1010 موُقل تايآلا لصَفت كادك سأل !بنغنا

 قاتلا نكملار فيكحلاو بلا« هيلع نك ةف نك نما توات ١ لعرفلا 8 ناد عر

 (مكسفنأ ىلع كيغب امنإ)
 ًايمتيال ىأ (كسفتأ ىلع مكيغب امنإسانلا اهيأاي) ىلاعت هلوق ىف مالكلا لصاح 4ةثلاثلا ةلأ ىلا
 (انيلا مث) اهئاضقنا ةعرسو اهرصق عم ؟كتايح ةدم ىهو « ةليلق امايأ الإ ضعب ىلع كضعب ىغب ل

 وه ءاينالاو « ايندلا ىف (نولمعت منك امب مئننف مكعجم) مكلامعأ ىلع ةازاجما نم اندعو ام ىأ

 . تاعفامب كربخأس هريغللجرلا لوقك باذعلاب ديعو عضوملا اذهىف وهو ؛ رابخالا

 كأي امم نضرآألا تان هب طلتخاف ءامسلا نم هانلزنأ ءايايندلا ةايححلا لثم امنإ) ىلاعت هلوق

 اذللا اللد 1ك وهاب زر ا كلر اهنارخأ ضرالا كدتحأ اذإ ىحاءاننألاو ندا
 (نوركفتي موقل تايآلا لصفن كإذك سمالاب نغت مل ناك اديصح اهانلعجخل ارامن وأ اليل انرمأ

 : لئاش:ةنآلا ق

 ةايحلا عاتم مكسفنأ ىلع ركيفب امتإ سانلا اهيأاي) لاق امل ىلاعت هنأ لعا «ىلوآلا ةلأسملا)

 ا كسل نتمرو كاندلاب يعلو ضراألا "ىف ننس نك هب رضا ىذلا اكتجعلا لثللا اذ ةعنأ (اناللا

 ءامسلا قم هانلزنأ ءاكايندلا ةايحلا لثم امنإ) لاقف ؛ امل بهأتلاو ةرخآلا ىمأ نع هضارعإ ىوقيو

 تابن هب طاتخاف ىنعملان وكي نأ : امهدحأ : نيهجو لمتح مالكلا اذهو (ضرآلات اين هب طلتخاف

 ةريثك عاونأ هبيسب تبني رطملا لزن اذإ هنال كلذو « ءامسلا نم لزانلا ءاملا اذه ببسب ضرألا

 نوكينأ : ىناثلاو . رطملا] وزن لبق اتبان نكي مل اهيف اذهو « ةطلتخمعاوناألا كلت نوكتو « تابنلا نم

 كر ةرأالا حش فرار نر فوق انو. نت ملو « عرعرتي مل هنكلو « تبن ىذلا هنمدارلا

 تابنلاكاذزتهارخآلاب امهنم دحاو لك لصتا ىأ . رطملاك لذي طلتخاو « هيلعرطملالزئاذاف . هلودح

 ضراألا تذخ أ اذإ ىتح)ىلاعت هلوقنم دارا.اوهو « ةنيزلاوقنورلا لاك ىستك املك و ؛ ن-> واب رو



 ا ةيآلاءكسفنأ ىلع كيغب امنإ سانلا اهيأاي >ىلاعت هلوق

 ننوكنل هذهنمانتيجنأنأل) هلوقبارسفمريصي (هللااوعد) هلوق نآلل ؛رامضالا الإ ةجاخال :.لاقي نأ

 .لوقلا اذهالإ اولاق ام ةقيقحلا ىف مهف (نيرك اشلا نم

 ةنحاو ةيلبلا كات نم صالخلا دعب مهنأ نيب لماكلا عرضتلا اذه مهنع ىح امل ىلاعت هنأ ملعاو

 بيذكتلاو داسفلا هب ديرن : سابع نبأ لاق . قللا ريغب ضرألا ىف ىثبلا لع لاخلا ىف اومدقأ

 داسفلا ىف ىقرتلا ىغبلا : جاجزلا لاق . لظلاب ءالعتسالا دصق ىغبلا ىنعمو « ىلاعت هللا ىلع ةءارجلاو

 : ىدحاولالاق . تر اذإ ةأرملا تغبو « داسفلا ىلإ قرت اذإ أنغل ىغس حرجا ىغب لاقي :ىعمصالالاق

 | . بلطلا نم ظفللا اذه لصأ

 ؟ قحب نوكي ال ىغبلاو (قلاريغب) هلوق ىنعم اف : لبق ناف

 قارحإو مثرود مدهو ةرفكتلا ضرأ ىلع نيبلسملا ءاليتسا وهو , قحلاب نوكي دق ىنبلا : انلق
 نأ نيب ىلاعت هنإ م . ةظيرق ىبب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف اك ؛ مراجتتأ عطقو مبعورز

 عاتم مكسفنأ ىلع مكيغب امإ سانلا اهبأ اي) لاقف هنم زرتح نأ لقاعلا ىلع بحي لطاب ىمأ ىغبلا اذه

 : لئاسم هيفو (ايندلا ةايحلا

 بصنب (عاتم) مصاعزع صفح أرقو « نيعلاعفرب (عاتم) نورثك آلا أرق (ىلو ألا ةلاسملا)

 عاتم) هلوقو ءأدتبم (مكسفنأ ىلع مكيغب) هلوق نوكي نأ : لوآلا : ناهجو هيفف عفرلا امأ « نيعلا

 اولتقاف) هلوقىف اك ضعب ىلع مكضعب ىغب (؟كسفنأ ىلع كيغب) هلوق نم دارملاو . اربخ (ايندلا ةايحلا
 هلوق نأ : ىتاثلاو . امل ءاقيالو ايندلا ةايحلا ةعفنم ضعب ىلع مكضعإ ىنب نأ مالكلا ىنعمو (؟سفنأ

 :ريدقتلاو ء فوذحادتممربخ (ايندلا ةايحلاعاتم) هلوقو . هربخ (؟كسفنأ ل ع) هلوقو ءادتبم (مكيغب)

 ىلع) هلوقو « ادتبم (مكينب) هلوق نإ : لوقن نأ اههجوف بصنلاب ةءارةلاامأو . ايندلا ةايحلا عاتموه

 نوعتمتت : ريدقتلاو , دكؤم ا ردصملا عضوم ىف (ايندلا ةايحلا عاتم) هلوقو « هربخ (مكسفنأ

 . ايندلا ةايحلا عاتم

 ابو ريخلا عرسأ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . ىصاعملا تاركنم نم ىخبلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 قوةعوهىئبلا ايندلاىف هللا امبلجعي ناتنث هىورو «ةرجافلانيملاو ىغبلا اباقعرشلا ل يأ ٠ محرلا ةلص

 لثمتنومأملا ناكو . يغابلا كدنال ليج ىلع لبجىغبول : امهنع هللا ىضر سابعنبا نعو «نيدلاولا

 :هخابف نييللا ندي

 هلدعأ ءراا لاعف ريفخ عيراف ةعرصم ىغبلا نإ ىغبلا بحاصاي

 هلقتنأ و: ”ةييلاعأ“  اهنم» نك ذنالا ,ىلخت لع. اها لج ا |ركبلا



 ةيآلا«نيدلا هل نيصلخ هللا | وعد» ىلاعت هلوق ا

 تاج رلوم !انلزا + كقيأ موه تدار اى. ةرهملا كارلا انآ + اع ميسو : اهئاقوال ةيطلا للاب
 : نالاؤس هيفو (فصاع حير

 ريمضلاو ؛ د>اولا ريمض وهو كلفلا ىلا دئاع (امتءاج) هلوق ىف ريمضلا (لوأآلا لا!

 ؟ هيف ببسلا اف , عملا هد كلفلا ىلا دئاع (مهب نيرجو) هلوقف

 , كلفلا ىلإ دئاع (اهتءاج) هلوق ىف ريمضلا نأ ملسنال انأ ل يو د هع اللا

 انماس ول : ىناشلا (ةبيط حيرب مهب نيرجو) هلوق ىف مم ةبيطلا حييرلا ىلإ دئاع هنإ لوقن لب

 . ناريمضلا نسخ « عمجاو دحاولل حلصي(كلفلا) ظفلنأ الإ متركحذام

 , ةفصاعو فصاع حير لاقي : جاجزلاو ءارقلا لاق : باوجلا . فطاعلاام «ىتاثلا لاؤسلا)

 كسلا رة فلل: : ءارفلا لاق . ةفصعمو فصعم ىهف « تفضعأو اذوصع تفصع دقو

 ليق امنإو . ةعيرس فوصعو فصاع ةقان : لاقي « ةعرسلا فصعلا لصأو ؛ تدتششا حيرلا تفصع

 . ركذه حيرلا ظفل نأ لجال وأ صانو نبال : ليق اك فوصع تاذ داري هناأل (فصاع عيد)

 .رحبلا قوف ءاملا نم 3 جوملاو 1 31 مهءاجو) هلوقوهف (ىناثلا ديقلا امأ ١
 , كالحلانمبرقلا اونظ مهنأ دارملاو (مهب طيحأ مهنأ اونظو) هلوق وهف (« ثلاثلا ديقلا امأ)

 . كالحلا نم اوند دقف « دلب وأ موقب طاحأ اذإ ودعلا نأ هلصأو

 (نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد) هلوق ىف صالخالا نم دارملا ام («سماخلا لاؤسلا ١

 هللا ؤرق أو. ءائيش مهتملآ نم هب اوكرشي ملو «كرشلا اوكرت ديري : سابع نبا لاق : باوجلاو

 د للعلا لجالل نكل ؛ ناميالا صالخالا (نيصلخم هللا اوعد) نسحلا لاق . ةينادحولاو ةيبوبرلا

 ءالؤه : ديزنبالاقو . ىرارطضالان امبالا ىرجي ايراج نوكسف « ىلاعت هللاالإ كلذ نم مهيجنيال

 نأ ةديبع ىبأ نعو . هللا الإ اوعدي مل ءالبلاو رضلا ءاج اذاف « نوعديام هللا عم نوعدي نوكرشملا

 . مويقاي ىحاي هريسفت ايهارش ايهأ مهلوق ءاعدلا كلذ نم دارملا

 (هذه نم انئبحنأ نثل) هلوق ىف هذه هلوقب هيلإ رامشملا ءىثلا ام «سداسلا لاؤسلا)

 جاومأألا هذه نم انتيجنأ نل دارملا ليقو ؛ ةفصاعلا حيرلا هذه نم انتيجنأ نثل دارملا باوجلاو

 . اهلع لدي امركذ قبس هنأ الإ ؛ اهركذ قبسي ملنإو ظافلالا هذهو : دئادشلا هذه نم وأ

 ؟ رامضإ ىلإ ةيآلا هذه ىف جاتحي له عب اسلا لاؤسلا)

 نكميو : انتيجنأ نئل اولوقي نأ نيديرم نردلا هل نيصلخم هللا 1 قارنا



 - ةيآلا «نيدإا م نيضلخي هللأ اوعدو ىلاعت هلوك

 كلف !قئنوكل انأ عم « رحبلا ىف ريستلل ةياغكلفلا ف نوكلا فيك ( لوألا لاؤسلا) ٠

 رحبلا ىف ريسنلا ىلع ةلاحال مدقتم

 كريب ىذلا وه لبق هناك مالكلا ريدقت لب « رييستلل ةياغ كلفلاف نوكتا لعحجبمل : باوجلاو
 . اذكو اذك ناك كلفلا ف لوصحلا تاريبستلا كلت ةلمج ىف عقو اذإ ىتح

 (كلفلاىف متنك اذإ ىتح) هلوقفف (اذإ)باوجام «ىلاثلا لاؤلازب

 : فاشكلا بحاص لاق مث (فصاع حير اهتءاج) هلوق وه اهباوج نأ وه : باوجلا

 ضب لاقو . كالحلا مهنظ مزاول نم مهءاعد نآل اونظ نم لدب وهف 4(هللا اوعدإل هلوق امو

 فصاععير اهتءاج) ليقامل هناكء حضوأ ناك. فانئتسالا ىلع (هللا اوعد) هلوق لمح ول لضافألا

 (هللا اوعد) ليقف ؟ اوعنص اهف لئاق لاق (مهبم طيحأ مهنأ اونظو ناكم لكن م جوملا مثءاجو

 ؟ ةييغلا ىلإ باطخلا نم مالكلا فرص ةدئافلاام (ثلاثلا لاؤسلا)

 ركذي ىلاعت هناك ةتلابلل وه دوصقملا :فاشكلا تحام لاق لوألا هر ك0 تكلا

 : ىنابجلا لع وبأ لاق : ىناثلا . حيبقتلاو راكتالا ديزم مهنم ىعدتسي و ؛ اهنم مهبيجعتل مريغل ملاح

 . بئاغلا نعربلا ةلزنم ىهف « مالسااو ةالصلا هيلع لوسرلا ناسل ىلع ىه « هدابعل ىلاعت هتيطاخمنإ

 ىدلاوهو ةكلاثلا# ياعلاذلا ى كة هدرب نأتي ردا بطاخملا مام بئاغلا ماقأ 0

 ديزم ىلع لدي هناف روضحلا ظفل ىلا ةبيغلا ظفل نم مالكلا ىف لاقتنالا نأ « لاحلا ىف لابلاب رطخ

 ىلعلدي « ةبيغلا ظفل ىلا روضحلا ظفل رم لاقتنالا وهو هه ض امأو . مارك الاو برقتلا

 : دعا تملا

 ماقم هلك(محرلا نمحرلا نيملاعلا بر هلل دما) هلوق ناف , ةحتافلا ةروس ىفاكف «لوالا امأإ)

 نم لقتنا هنآك دبعلا نأ ىلع لدي اذهو (نيعتسن كايإو دبعن كايإ) هلوق ىلا اهنم لقتنا مث , ةبيغلا
 . نيملاعلا بر ةمدخ نم برقلا لاكو ؛ ةجردلاولع بجوي وهو ؛ روضحلا ماقم ىلإ ةبيغلا ماقم

 « روضحلا باطخ (كلفلا ىف تنك اذإ ىتح) هلوق نآل : ةيآلا هذه ىف كف (ىناشلا امأو)

 ىلع لدي كلذو : ةبيغلا ماقم ىلا روضحلا ماقم نم لقتنا انههف . ةبيغلا ماقم (مبب نيرجو) هلوقو

 ىلاعت هللا ناسحإ لباقي هنأهتفص ناك نم نآإل :ءالؤه:لاخ قئاللا وهو ؛ درطلاو ديجتلا وب تقملا

 « هانركذام هب قءاللا ناك ء نارفكلاب هيلا

 ؟ ءازجلا ىف ةربتعملا دويقلاو طرشلا ىف ةربتعملا دويقلا < «عبارلا لاؤسلار)

 كلفلا ىرج : اهنناثو , كلفلا يف نوكلا : اهلوأ : ةثالثف طرشاا ىف ةربتعملا دويقلا امأ : باوجلا



 هيلا تعرض] ىذلا وه كحلاذف : رفعج لاقف . مل لاقف . ءاعدو اعرضضت كبلقف تدجو له : رفعج

 . تقولا كلذ ىف

 هلوق نم. هذخأ هناك ىطلا فالخ وه ىذلارشنلا نم (كرشني) صاع نبا أرق (ةثلاثل ةلأسملا)

 : اولاق . ىلاعت هلل اقلخن وكي نأ بحب دبعلا لعف نأ ىلع ةيآلا هذ مانبادحأ جبتحا 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 مريس نأ ىلع (ضرالاف اوريسلق) ىلاعت هلوقلدو 4 للعتا هللأ نم دايعلا ريس نأل ع ةيآلا هاله كلذ

 ىلاعت هلوق هريظنو . هلل ًاتاخو رحل ًابسك نوكيف : هللا نمو مهنم مهر يس نأ ىلع لدي اذهو « مهنم

 ةيآ ىف لاقو (اورفك نيذلا هجرخأ ذإ) ىرخأ ةيآ ىف لاقو (قحلاب كتيب نم كبر كجرخأ !5)

 ةيآ فلاقو (ىبأو ككضأ وه هنأو) ىرخأ ةيآ ىف لاق مث (اريثك اوكبيلو اليلق اوكحضيلف) ىرخأ

 ىلعر حبلا ىف مل ا كاب رك اهل تايللا لاق (ىيررهتلاز و كلاو تام نإ تكانير امو) كر

 هنم ناك اف . عسوتلا ىلع ىلاعت هللا ىلا فيضأ امتاف ربلا ىف مريس امأو . كلذك رهالاف ةقيقحلا

 هيف ىضاقلا دازو . هيلع 2 أ ىذلا وه لا هناللف ةيصعم هكنم ناك امو 2 هلهستو 2 ا ةعاط

 حرا مهل رخسو « ربلا ىف ةكارل مل رجس, ىلاعت هنأ تيح نمي ىلاعت هيلا كلذ فاض نأ نوحي

 وه) لافقلا لاقو . ريسلا مهلع رذعتل كلذ لعفي مل ول ىلاعت هنألل ء اهل دكاسماب اهيلع نوفرصتي. ىتلا

 وهو « كل شاعبلل ابلط رحبلاو ربلا ىف ريسلا ىلإ كل ىداحلا هللا د ا رتل مكريسي ىذلا

 : لوقن نحنو . هنع باوجلا ىف ليقام ةلمج اذه . ريساا كلذ بابسأ مكل أيه هنأ لجال , ؟كاريسملا

 «قتيفسلا ءارجأ ىف!تاكرجلا كلتل ثدحملا وه لاقت هللا ناآلاء ىلاعتهتلا.وه نحبلا ىف رياسملا نأ كشال

 ربلا ىف ملأ ريسم نوكي نأ اضيأ بجو: لوقنف . ةقيقحلاوه لعافلا ىلا لعفلا ةفاضإ نأ كش الو

 «هجولا اذه آز اجب ناكل تاودالاوتالالا ءاطعإ ىنعمب ربلا ىف ف 0 ناك ول ذإ ءريسفتلا اذه

 . لطاب كلذو «ةدحاو ةعفد ًازاجمو ةقيقح دحاولا ظفللا نوك مزايف

 . دحاولا ىنعملا ىلا ةبسنلاب ًازاجمو ةقيفقح ظفللا نوك ىف عانتمال هنأ ىتابجلا بهذم نأ ملعاو

 . نيت هب ملكت ىلاعت هنإ لاقي نأ دعبرال : لوقي هنأ الإ « عنتم كلذ نإ : لوقي هناف مثاهوبأ امأو

 نيترم هب ملكت ىلاعت هنأ مشاه ىنأ لوقو « هقفلا لوصأ ىف هانلطبأ دق : ىتابجلا لوق نأ معاو

 عامجالا فالخ ىلع اذه ناكف «هلبق اوناك نم ةمآلا نمدحأ هب لقي مل لوق اذه نآل . ديعب اضيأ

 . الطاب نوكيف

 ” تلاد ةيآلا هذه ق قب هنأ معاو



 -/ ةيالا«نحبلاوا ا َْق مدرع ىذلا وهو ىلاعت 0

 مكيَننم معجم انيلإ مث ايدل ةايحلا عام مكسفن أ لع مب كل نسال
 اه لت هج ند 7 -

 « عد نولمعت متنا

 قحلا ريغب ضرالا ىف نوغبي مث اذإ مهاجيأ ايلف نيرك اشاا نم نن رك ند انتيجنأ نبل نيدلا هل

 «نوامعت متلك امب مكثبننف مكعجرم انيلإ مح ايندلا ةايحلا عاتم مكسفنأ ىلع مكيغب امنإ سانلا اهأاي

 - لكان ةيآلا ف

 مهطاذإ مهتسم ءارض دعب نم ةمحر سانلا انقذأ اذإو) لاق امل ىلاعت هنأ معا «ىلوألا ةلأسملا)

 « لماكلاثم ركذب الإ . فاشكتالا مامت هانعم فشكتيال ايلك امالك مالكلا اذه ناك (انتايآ ىف ركم

 نوكتىت> . الاثمناسنالاركملو « الاثمةمحرلا ىلإ ديدشلا رضلا نم ناسنالا لقنل ىلاعت هللا زكذف

 ركذب الإ نيعماسلا ماهفأ ىلإ لصيال ىلكلا ىنعملا نألل كلذو : اهلبق ىلا ةيآلل ةرسسفملاك ةيآلا هذه

 + قكلا عملا كلذ ةقضح نع فمك حضاو ىلج لاثم

 حرفلا هل لصح . دوصقيلل ةقفاوملا ةبيطلا حيرلا دجوو ةنيفسلا بكر اذإ ناسنالا نأ معاو

 ةفصاعلا حايرلا مميت نأ : 9 . ةدحاوةعفد كالحلاتامالع ربظت دق مث . ةيوقلا ةرسملاو ماتلا

 نأ ' ىلع بلغي نأ : اهلاثو . بناج لك نم ةميظعلا جاومألا مهتأت نأ : اهيناثو . ةديدشلا

 ةقفاوملا ةيطلا لاو>اللا كلت نم 0 اقتالا نأ كل كفالو 2 ةعق ودم تسيل ةاجنلا أَو 3 عفاو كالملا

 ةداضانخم اضنأو 3 لن دش! ةعرلاو 0 ميظعلا كفرا بجوب ةديدشأا ةرهاقلا لاو>اللا هذه لإ

 ناسنالا نإ مث فوخلاو « بعرلا ديم باّياب ةصتخم رحبلا ىف لاوهآلاو لاوحألا هذه

 / قلخلا عي نع عمطلا عطقنم ري_صلو 2 همم رو هللأ لضف ُّق الإ عمطي كل ةلاحخلا هذدكم ُّق

 ةيلبلا هذه نم ىلاعت هللا هاحن اذإ مث « ىلاعت هللا ىلإ ًاعرضتم هئازجأ عيمجو هحورو هبلقب ريصيو

 عجريو ةمعنلا كلت ىسني لالا فف ؛ ةاجنلاو صالخلا ىلإ ةيوقلا ةرضملا هذه نم هلقنو « ةميظعلا

 ىلكلا ىنعملاكلذ ريرقت نكمبال هنأ رهظف « ةميمذلا قالخالاو ةلطابلا دئاقعلا نم هداتعاو هفلأ ام ىلإ

 . ةيآلا هذه ىف ىوكذملا لالا نذل كك أو نسحأ لاثم ةمذقتملا آلا 3 فرك ذل

 لاف عناصلا تابثإ ىلع اليلد ىلركذا : قداصلار فعجل لاق ًادحاو نأ ىكح 0 ةلأسملا)

 تيك : لاقف . كلاخ ةيفبك لفض: لاقف ءرجلاف رجتأ ل اجراانآ لاقذ زخ نع قرخأ

 )اهف  ةفضاع هلا حايرلا ت ِتءاجو ؛ اهحاولأ 0 ل حبلا
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 1 ,ةغلاملا ليبس ىلع درو مالك(ةمحر سانلا انقذأ اذإو) ىلاعت هلوق يناثلا ةلأسملاإل

 . مهيلا ةمحرلا لاصيإ هنم

 دوجوب لوقلانأ ىلع لديكلذو « لقعلاب قاذت امنإو « مفلاب قاذتال ىلاعتهللا ةمحر نأ معاو

 0” ةناح ر | تادالا

 هلوق ىف (اذإ) و طرشلل (ةمحر سانلا انقذأ اذإو) هلوق ىف (اذإ) جاجزلالاق «ةثلاثلا ةلأسملا 9

 (نوطنقي ماذإ مه.ديأ تمدق امب ةئيس مهبصت نإو) هلوةك وهو طرشلا باوج (ركم مه اذإ)

 07 مهل اذإ) هلوقف (اذإ) نأللعاو . اوطنق ةئيس مهيصتنإو او ركم ةمحر سانلا انقذأ اذإ : ىنعملاو

 . هيلا اوعراسو ركملا ىلع اومدقأ لاحلا ىف مهن هانعم  ةأجافملا ديفت

 نع ءىثا فرص نع ةرابع ركملا نآل ءاركم هللا تايآب مهبيذكت ىمس (ةعبارلا ةلأسملا)

 ةهيش ءاقلإ نم هيلع نوردقيام لكب هللا تايآ عفدل نولاتح ءالٌوهو « ةليخلا قيرطب رهاظلا ههجو

 نأ وه ركملا اذه نم دارملا : لتاقم لاق . ةدسافلا رومألا نم كلذ ريغ وأ ةرظانم ىف طيلخت وأ

 كا وامس نولروش لب ؛ هللا ىزز اذه نإولؤش ال ءالؤه

 رافكلا ءال وهنأ ىنعملاف (نوركسمتام نوبتتكي انلسر نإ ًاركم عرسأ هللا لق ىلاعت هلوق امأ

 : نيه و نمازهو «كلد نم دثأ زكع مهركم لباق ىلاعتو هناحبس هللاف , ركملاب هللا ةمعن !ولباق امل

 .لاكنلاو ىزخلاو ةحيضفلا نم ايندلا فو « ديدشلا باذعلا رم ةمايقلا موي مل دعا اه - كررألا

 موي ةثيبخلا مهطاوب ىفام مهبلع ضرعتو « هنوظفحو مهر 7 00 هللا مامن نأ اتلاو

 . هنم ىىلاعت هللاب ذوعن لاكنلاو ىزخلاو ةماتلا ةحيضفلل اببس كلذ نوكيو .« ةمايقلا

 ةبيط حيرب مب نيرجو كلفلا ىف متتك اذإ ىتح رحبلاو ربلا ىف كريسي ىذلا وهز ىلاعت هلوق
 نيصلخم هللا اوعدمهب طيحأ مهنأ اونظو ناكم لك نم جوملا مهءاجوفصاع حير اهتءاج اهب او>رفو



 و ةبآلا ( مهتسم ءارظ دعل نم ةمحرسانلا انقذأ اذإو»ىلاعتهلوق

 ؛ ىرخأ تازجعم لازنإ نم هولأسام اوظعي نأ ريدقتبف كلذك اوناك اذإو ء فاصنالا مدعو

 ةداع نأ نايب ىلا : نيرمأ نايب ىلا انهه رقتفنف ؛ مبلهجو ممرفك ىلع نوقبي لب نونهؤيال مهناف
 راهظإ ىف نكي مل كلذك رماآلا ناك ىت» هنأ نايب ىلا مث « دانعلاو جاجللاو ركملا ماوقألا ءالؤه

 . ةٌلْياف تارجعملا رئاس

 3 مهحر مج نرد عيس كم لهأ ىلع طحقلا ظلام ىلاعت هللانأىور هنأهربر هتف «لوالاماقملا امأإ

 ءاونالا ىلإ و مانصألا ىلا ةليلجلا عفانملا كلت اوفاضأ مهنإ مث « مهيضارأ ىلع ةعفانلا راطمألا لزنأو

 كلت هنم دارملا (ةمحر سانلا انقذأ اذإو) هلوقف . :ارفكلاب ةمعنلل ةلباقم وهف نيريدقتلا لعو

 اذإ) هلوقو . ديدشلا طحقلا كلذ هنه دارملا ( مهتاسم ءارض دعب نم) هلوقو . ةعفانلا راطمألا

 . مانصألا ىلإ وأ بك اوكلاو ءاونالا ىلا ةلياجلا فانا كلت مهتفاضإ هنم دارملا (انتايآ ىف

 سم اذإو) ىلاعت هلوقوهو « ةرؤسلا هذهنم مدقت امف هنيعب ىنعملا اذه ركذ ىلاعت هنأ لعاو

 (هسم رض ىلإ انعدي مل نكرم هرض هنع انفشك اءلف امناق وأ ًادعاق وأ هبنجل اناعد رضلا ناسنالا

 كلتو « ةيآلا كلت ىف اهركذام ىرخأ ةقيقد اهريسفت ىف نحن ىتلا ةنألا هذه ىف داز ىلاعت هنأ الإ

 هذه تناكام ةمدقتملا ةيآلا 0 لئاوغلا نوبلطيو ؛ ةمحرلا نادجو دنع نوركمي مهنأ ىه ةقيقدلا

 ؛ لئاوغلابلطو ركملاو دانعلاو جاجللا ماوقألا ءالؤد ةد داعزأ انركذامب تبثف ؛ ةروكذم ةقبقدلا

 هنآل ؛ تايآل ا رئاسر اهظإ ىف ةدئافالف كاذكم آلا ناك ىتم هنأ نايب وهو 4«ىناثلا ماقملا امأو)

 هذه نم مهض رغ سيل هنا 5 اهنولشيال مهناف ةرهاظلا تازجعملا نم هويلطام عيمتج مل رهظأ ول ىلاعت

 مهصانم نوص ف ةغلامللاو عنالاو عفدلا مهضرغ امتإو « نيدلا بلط ىف ددشتلا تاحارتقالا

 ءالبلا طاسو مهيلع ..مآللا ددش امل ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو « ريغلل ةعباتملا نم عانتمالاو : ةبويندلا

 « دوحجلاو بيذكتلا ىلع اورمتساكلذعم مهف « تاريخلاب تايلبلاكلت لدبأو مهنع اهلازأ مث , مهللع

 اذه نأ انركذ ام رهظف ءاب ملإ ]| اوتفتلي ملاهو لط ىلا تايآلا مهيلع كدا رنات هنأ ىلع كلذ لدف

 .٠ مدقتملا لاؤدلا نع عطاق باوج مالكلا

 بيطو ةيهافرلا بابسأ مه لصح دق ةكم لهأ نأ : باوجلا اذهريرقتىف «ىناثلا هجولاإ)

 ىلاعت ررقو (ىنغتسا هآر نأ ىنطيل ناسنالا نإ) ىلاغت لاق م ريكتو:درمت كلذك ناكن مو « شيعلا

 ناك امنإ ؛ ةدسافلا تاحارتقالاو ةدئازلاتايآلا بلط ىلع مهمادقاف ؛ روكذملا لاثملاب ىنعملا اذه

 هنأ ىلع هيبنتلاك (اركم عرسأ هللا لق) هلوقو« ةيلاوثملا تاريؤلاو ةريثكلا معنلا نم هيف مهام لجأل

 تاضارتعالا 0 نيك رات 34 هل نيعبطم لوسزلل ن.داقنم مهلعجو 0 معنلا كلت منع ليزي لاك

 : ملعأ هللاو . ةدسافلا

 «١لل- رن وو



 ةبآلا 0 ا رض دعإ نم ةمحر سانلا انقذأ اذارد ىلاعُت هلوق 6

 م مايد رئكخ سا هو 6 دب '

 ل 1 اتاي 1 ىف 5 ركم مُهاَذإ مهتسم ءارض» د نم 1 00 56 اذإو

 ا ا ناسا نس سا ار ©0272 ا

 «؟١0 نو رتايام نويكم اكسو نإ اَ 0 ها

 اناشول) اولاق مهنأ ىل أع هللا ربخأ 77 هضر أعمل ناكمإ ىعدب نم مف ف ناكدتف كاد بأ انكلا ىوس

 ةزجعمن وكيل ؛ نآرقلا ىوسرخآ اًميش هنم اوبلطمرجال كلذك مالا ناك اذإو (اذه لثم انلقل

 هيلع هلوسر هللا سمأف (هبرنم ةبآ هيلع لزنأ الوانولوةيو) هلوقب كلذ مباع ىلاعت هللا يخل ءهل

 (نيرظتنملا نم كعم ىنإ اورظتتاف هلل بيغلا اسإ) لاؤسلا اذه دنع لوقي نأ مالسلاو ةالصلا

 نآرقلا روهظ نأ ىلع ةرهاقلا ةلالدلا ماقأ : لاقي نأ باوجلا اذه ريرقت ىف هجولا نأ ملعاو
 أ وملعممو « مهدنع ىبرثو مهيب افأشن هنأنيب مالسلاو ةالصلا هيلع هنال . ةرهاظ ةرهاق :زجعم هيل:

 الغتشم ناك امو ٠ مل اطلاخمو مهعم ةنس ناجل هدم ناك لب  داتسالا دلت مو اياتك علاطي مل هنأ

 بفاتكللا اذه لثم روهظو « هيلع ميظعلا نآرقلا اذه رهظ ةدحاو ةعفذ هنإ 7 , طق 2 ركتفأا

 . ىحولاب الإ وكيال « ملعتلا تابَسَأ نم .ىش هل قفتي مل ىذلا ناسنالا كلذ 0 م ىلع « ىلاعلا ءفيرشلا

 ىوس ىرخأ ةنآ بلط ناك اذه تبث اذإو ؛ رهاظ رهاق زجعم نآرقلا نأ ىلع رهاق ناهرب اذهف

 . ةكاشو ريرقت و 0 مالسلاو ةداضأا هيلع هنود تت انثإ ف املإ ةجاحال ىب | تاحارتقالا ند 3 هلا

 كلذ ناكف 2 اهرهظر ل ءانشإ نإو 3 اهرهظأ ءاش ا ىلاعت هللأ ةيشم نإ | ضوفد نوكي اذه |! لثمو

 مل وأ لعف ءاوس نكنلو ؟ المأ هللا هلعفي له هنأ رظنني نأ دحأ لك ىلع بجوف « بيغلا باب ن

 كلت لوصحب دوصقملا اذه فاتخ الو  ةلاسرلا ءاعدا ىف هقدص رهظو « ةوم : تتلث دقف « لعفي

 : بولطملا اذه ريرقت ىف رهاظ باوج هجواا اذه نأ رهظف  اهمدعبو ةدايزلا

 عرسأ هللا لق انتايآ ىف ركم مهل اذإ مهتسم ءارض دعب نم ةمحر سانلا انقذأ اذإو ) ىلاعت هلوق

 « نور 6 نر دك الطف نإ ا 1

 : لكم ةيآلا ْق

 ىرخأ ةيآ لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم اوبلط امل موقلا نأ ملعا 4و ألا ةلأسملا)

 رد تأ انارب كد لل  دلا 0ك] هل وف كرهو: هاتورق ىذلا باوحلا ٍباَجأو  ؛نآرقلا ىوس

 : نيهجو نم هريرقتو ؛ ةيآلا هذه ىف روكذملا

 دانعلاو جاجللا و ركملا ماوقألا ءالؤه ةداع نأ ةيآلا هذه ىف نيب ىلاعت هنأ (لوآلا هجولاإ
 ٠ _ تع مني بيبي جي 701 و



 دا ةيآلا «هبر نم ةيآآ هيلع لزنأالول نولوةيود ىلاعت هلوف

ا هن بيلا ام لَ هبَر نم يآ هيلع لأ الو نووي
 قل اور ظن

 ا

 0 مالا ١ ل ضرس

 .» َنيرظملا م م
 ىف عمطت فيكف ؛ كلذ دعب مهضعب ىف مالسالا ك ثدح امنإ و , رفكلا ىلع اوناك مهلك سانلا ناف

 ؟ نام الا ىلع لكلا قافتا

 ةرطف ىلع اوقلخ مهنأ ىف ةدحاو ةمأ اوناك مهنإ دارملا : لوقي نم لوق 4 ثلاثلا لوقلاإ)

 دلوب دولوه لك» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ةراشالا هيلاو . نايدآلا ىف اوفلتخا مث , مالسالا

 عّئارشلاىف ةدحاو ةمأ اوناكدارملا لوقي نممهنمو «هناسجمبو هنارصنيو هنادوم هاوبأف ةرطفلا لع

 هلوقب ةراشالا هيلإو . هللا قاخىلع ةقفشااو ىلاعت هللارمأل يظعنلا : نيرمأ ىلإ عجريابلصاحو ؛ ةيلقعلا

 هذه نأ ملعاو (اناسحإ نيدلاولاب و ائيش هب اوكرشتال نأ مكيلع كبر مرحام لتأ اولاعت لق) ىلاعت

 : انهم نذقلا اذهب بفتكفلف ؛ ةرقبلا ةروس نفاه انيصقتسا نق هلكت

 ىف ل هل ملعاف «نوفلتخ هيف أهيف مهنيب ىضقل كبر نم تقبس ةماك الولو) لاعت هلوق امأ

 ,.خأ ىلاعت هنأ الول لاقي نأ : لوآألا : اهوجو هيف !وركذو ؟ىهام ةملكلا كالث نأ ىلع لديام ةيآلا

 : ممرفكلباةعلاوبأ اسحلا ليجعتب مهنيب ىضقل « نيرفاك هب اوناكنإو « هدابع لع فيلكتلا 0 هنأ

 « حاصأ و بوصأ فيلكتاا ءاقبإ ناكو « ءاجلالابجويو ؛ فيلكتلا لاوزل ايبس كلذ ناك امل نكل

 ىلع نينمؤملل ريبصت كلذ ىفو « لئاقلا اذه لاق مث . ةرخآلا ىلإ باقعلا اذه رخأ ىلاعت هنأ مرجال

 لجاعيال هنأ ىف (كبر نم تقبس ةملك الولو) ىتاثلا . نيملاظلاو نيرفاكلا لبق نم هراكأأ ا لامتحا

 ءىطخلا نم بيصملاولطبملا نمقحلا زاتميامب : مهفالتخا ىفمبنيب ىضقل « مهيلعاماعنإ ةبوقعلاب ةاصعلا

 ةمحرلا كلت تضتقا ةيلاغ هتمحر تناكاملف «ىضغ ىتمحر تقبس» هلوق ىه ةملكلا كلتنأ : ثلاثا

 . نادجتولا كقول هلاهترر لاسفلا لهاجلا لعرتسلا ناي لا
 مكعم ىنإ اورظتتاف هلل بيغلا اما لقف هبر نم ةيآ هيلع لزنأ الوا نولوةيو ل ىلاعت هلوق

 « نيرظتنملا نم

 : اولاق . مهنأ كلذو «هتوبن ممر اكنإ ىف موقلا تاهبش نم عبارلا عونلا وه مالكلا اذه نأ معا

 تالا كازعك نرك ناكل تاملكلانمعاونأ لع لمتشم باتك هب انتتج ىذلا نآرقلا نا

 امهتوبن لع تلد تارجعملا نم عاونأ امهل ناكلب .امهل ةزجعم ناكام ىسيعو ىسوم باتك نأ



 ل « مهي ننقل كبروولا ك1 ةمكاالاواوأو ىلاعت ا 1

 ةرشعا ا « حون نمز ىلإ 0 ءالا نيد ىلع اوقب مهنإ : موق لاقو نالا هينبا دحأ لتق

 نيد الع ااناكشتم نري اخ لاقرب احر م-ملإ ىلاعت هللا ثعبف ؛ حون دهع 7 اوفلتخا مث . نورق

 مالسالا نيد ىلع اوناك:نورخآ لاقو . مف رفكلا رهظ ثألإ ١ قرتلادعإ حون نمز ىف مالسالا

 هلوقىف سانلا نم دارملا : لاق لئاقاا اذهو « ىلنب ورمع هريغ نأ ىلإ مالسلا هيلع مهأريإ دهع نم

 . ةصاخ برعلا اوفلتخاف (ةدحاو ةمأ الإ سانلا ناكامو) ىلاعت

 مانصألا ةدارعب لوقلا داسف لبق امف نيبال ىلاعت هنإ : لوقنف لوقلا اذه ليصفت تفرع اذإ

 آراب ملا كارلا ال دل ([هلول نبل تاطدملا: هنأ ةيآلا: ةذهف نيب بءمانرازق ىذا لئادلاب

 نأ هنم ضرغلاو « مهيف دسافلا بهذملا اذه فذح مث . مانصألا ةدابع قنو « مالسالا نيد ىلع

 اويصعتيملا؛ نكي نأ ادعرأ ندخ اكيإإ هنأ و مهفا ايلطأ ناك اهب كار اده نأ | ودلع اذإ كيرلا

 لوقلا اذه ىوقي امو . هلاطبإ نم مهعابط رفنت مو ؛ بهذملا اذه فييزت نم اوذأتي ملو : هترصنل
 ءالؤه نولوةيو مهعفنيالو ممرضي الام هللا نود نم نودبعي و) لاق ىلاعت هنأ : لوألا : ناهجو

 ناكولف (ةدحاو ةمأ الإ سانلا ناكامو) هبيقع لاق مث , ليلدلاب هلاطبإ.ىف غلاب مث (هتلادنع انؤاعفش

 اليلد مالكلا اذه لعج حصي مل : ميدقلا نامزلا نم مهيف الصاح ناكر فكساا اذه نأ نايب هنم دارملا

 امنإ رفكلااذهو « نيبلسم اوناكسمآلا لوأ ىف سانلا نأ ىلع هانلمحول امأ . ةلاقملا كلت لاطبإ ىلع

 امتروص حيبقت فو « ةلاقملا هذه ىف معلا داقتعا فيزتىلإ هبل سوتلانكمأ ؛ نامز نم مهف ثدح

 ةمأالإ سانلا ناكامو) لاق ىلاعت هنأ : ىتاثلا . ضرغلا اذهل اليصحت هيلع ظفالا لمح بجوف : دنع

 ده ررصو دغر ااذهزنأ 0 (مهنيب ىضقل كبر نم تقيس ةملك الولو اوفلت+اف ةدحاو

 اعولل | دع فرص تح رو ف داتج ال 9 تو برق للا و« لزوأ ةرروك دملا ءاسشاألا .برقأ لإ دغولا

 : لاق نأ ا ر .كلانك قك اذاروإب ةدحا وي ةمأل نمانلا| نوكأ نم قيسامىلإ ال «فالتخالا اذه ىلإ

 مهفالتخاناكلا روككلا قافدح ا و ةمأ اراك ول منال « رفكلا ىفال مالسالا ىف ةدحاو ةفااز

 . ديعولا لوصحل ايبسن امبالا ببسب لصاحلا فالتخالا نوكي نأ زوي الو «نامبالا ببسب

 فالتخالاك اذ لءجحصي ذئنيحو ,رفكلاببسب مهفالتخان اكل نام الا ىف ةدحاو ةمأ اوناكولامأ

 عرار اهم

 نع لوقنم لوقلا اذهو « رفكلا ىف ةدحاو ةمأ اوناكدارملا لوقي نم لوق «ىناثلا لوقلاإ)

 نيب ىلاعت هنأ ىه ماقملا اذه ىف مالكلا اذه ةدئافف ريدقتلا اذه لغو اولاق . نيرسفملا نم ةفئاط

 . كنب دلالباق ٠ كل ابيجمنيدلا ىلإ هوعدت نملك ريصي نأ ىفعمطتال هنأ ؛ مالسلاو ةالصلا هيلعل وسال
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 رس رس © لع _ٌ

 كبر نم تدايس بس ةملك ال وأو او هاكخاَف ةدحاَو 0 ا

 هللا نوكي نأ نوحنو (نؤوك ري ءامع لاكت ؤةناحتس) تنأ لق مسو 1 0 ىلص ىنلل 0 هناكف

 (نوكر شي امع ىلاعتو هناحبس) لاف هولاقامع هسفن هزن ىذلا وه هناحبس

 مهنيب ىضقل كبر نم تقبس ةملك الولو اوفلتخاف ةدحاو ةمأ الإ سانلا ناكامو]إل ىلاعت هلوق

 (نوفلتخي هيق مف
 ةيفيك ىف ببسلا نيب « مانصألا ةدابعإ لوقتلا داسف ىلع ةرهاقلا ةلالدلا ماقأ امل ىلاعت هنأ معا

 ظ نأ مِلعاو (ةدحاو ةمأالإ سانا ناكامو) لاف ؛ ةلطابلا ةلاقملاو  دسافلا بهذملا اذهشثودح

 : لاوقأ ةثالثهيفو ؟ اذامف(ةدحاو ةمأ مهنأىلعلد,ال (ةدحاو ةمأالإ سانلا ناكامو) هلوق

 :رومأب هيلعاوجتحاو : مالسالا نيدوهو « قحلا نيدلا ىلع ًاعيمج اوناك مهنأ «لوآلا لوقلا)

 ماتصأالا ةدابع قيرط فييزتو ؛ الطاب رفكللا نوك ناب تايآالا هذه نم دوصقملا نأ : لوآلا

 (ةدحاو ةمأ سانلا ناك ) هلوق نم دارملا نوكي نأب جوف ؛ لضافلا نيدلا وه مالسالا نأ ريرقتو

 ةمأ اوناك مههنإ لاقي نأ زو الو ء رفكلا ىف امإو مالسالا ىف امإ ؛ ةدحاو ةمأ اوناكمهنأ وه

 اوناكمهنإ لاقي نأ زوحتال هنإ انلقامنإ « مالسالا ىف ةدحاو ةمأ اوناكمهنأ قف . رفكلا ىف ةدحاو

 هللا ديبشو (ديهشب ةمأ لكن مانئتج اذإ فيكف) ىلاعت هلوق : لوآلا : هوجول رفكلا ىف ةدحاو ةمأ

 نأ : ىتاثلا . نمؤم مييفو الإ ممألا نم ةمأ تلخام هنأ ترث . الدع انهم نوكخي نأ ةيال

 ضرآأللا لهأ رامي مم ماوقأ نعو « ىلاعت هللا دبعي نمع واخعال ضرالا نأب تدرو ثيداحألا

 لهأ ولخ دعبيف « ةيدوبعلا وه قاخلا ىف ةيلصآلا ةمكملا تناكامل هنأ : ثلاثلا . نوقزري مهمو

 رظن ىلاعت هللا نإ د لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع ىور . دودةملا اذهنع ةيلكلاب ضرالا

 اوكسمت موق ىلع لدي اذهو «باتكلا لهأ نم ةيقب الإ مهمجيو ممبرع مهتقف ضرأالا لهأ ىلإ

 ؟رفكلاىف ةدحاو ةمأ اوناك مهنإ لاقي فيكف « مالسلاو ةالصلا هيلعلوسرلا ءىجم لبق ناممالاب

 ةدحاو ةمأ اوناكام مهنأو «ناميالا ىفامإو رفكلا ىف امإ ةدحاو ةمأ اوناكسانلا نأ هن اذإو

 اوناكىتم مهتأ لوقلا اذهب نولئاقلا فلتخا مث «ناميالاىف ةدحاو ةمأ اوناكمهنأ تبث « رفكلا ىف

 دنع اوفلتخاو ؛ هدلو دهعيفو مدآ دهع ىف مالسالا نيدىلع اوناكدهاجمو سابعنبا لاقف ؟ كإذك



 ةيآلا«ملعيال امب هللا نوئبنتأ لقد ىلاعتهلوق 3

 اولاق نك ما ا لنا 1 نر نوكمت امنأو « مانصألا هذه ةدابعب

 ىلوتملا نأ اودقتعا مهنأ : اهدحأف : ةريثك الاوقأ هيف اوركذو ؟ هللا دنع انؤاعفش اهنإ مانصألا ىف

 انيعم امنص حورلا كلذل اونيعف :كالفالا ماع حاورأ نه نيعم حور ٠ ملاعلا ميلاقأ نم مبلقإ لكل

 نوكي حورلا كلذ نأ اودقتعا مث ؛ حورلا كلذ ةدابع مهدوصقمو ؛ منصلا كلذ ةدابعب 00 :

 نأ اومعزو بك اوكلا نودبعي اوناكمسمنأ : اهناثو . هستيدوبعب الغتشمو مظعألا هلالل ًادبع

 اوعضو برغتو علطت بك اوكلاأ اوأر امل مث « ىلاعت هللا ةيدويع ةيلهأ امل ىتا ىه بك اوكلا

 مهنأ : اهثلاثو . بك اوكلا ىلإ ةدابعلا هيجوت مهدوصقمو « اهتدابعب اولغتسشاو ةنيعم ًامانصأ اهل

 . تامساطلاباتحأ هلعفي.5 اهيلإ اوبرقت مث . ناثوأللاو مانصالا كلت ىلع ةنيعم تاهسلط اوعضو

 ىم منن أ اومعزو « مم رباكأو مهئاينأ روص ىلع ناثوالاو مانصأللا هذه اوعضو مهنأ :اهعبارو

 اذهىف هريظنو « ىلاعت هتلادنع ممل ءاعفشن وكنت رباكألا كتلاؤأن افآءاليثاثتفلا هذه ةدانسب !ًواغتكا

 نونوكيمهناف مهروبق اومظع اذإ مهنأ داقتعا ىلع ؛ رباك الا روبق مظعتب قالا نم ريثك لاغتشا ذامزلا

 لعاوءضوف راونأ ةكئالملا نأو ٠ مظع رون هلالانأ اودقتعا مهنأ : اهسماخو . هللا دنع مهل ءاعفش

 موقلا لعل : اهسداسو . ىرخأ ًاروص ةكئالملا ةرود ىلعو ؛ ربك آلا منصلا ربك آلا هلإلا ةروص

 . ةفيرشلا ةيلاعلا ماسجاألا ضعب ىف هلالالول- اوزوجو « ةيلواح

 نم نودبعيو) هلوق وهو ىلاعت هللا هركحذ ىنذلا ليلدلاب ةلطاب هوجولا هذه لكنأ معاو

 . ةثالثلا هوجولا نم هانركذام هريرقتو (مهعفني الو مرضي الام هللا نود

 لاك و كاس :ضرالا قالو تاررتسلا ف ملعيال امب هللا نب 5 لق ل ىلاعت هلوق

 «نوكر شي امع

 هيفن ريرقت كاذب ىلاعت هللا لع قن نم دارملا نأوهو ؛ ادحاو اعوان نعل نأ ملعا

 ىل ثيحو ؛ ىلاعت هلل ًامواعم ناكل ًادوجوه ناكول هنأل كلذو « ةتبلا هلدوجوال هنأنايبو « هسفنف

 ناسنالاناف « فرعلا ىف روهشم مالكلا اذهلثهو : ًادوجوم نوكيالنأ بجو ىلاعتهلل ًامولعم نكي

 ”ىرقو . طق كلذ لص-ام هنأ 4١ رهقمو « ئمز اذنه هللا للعام : لوقي هسفن نع ءىث ىفن دارأ اذا

 كلذ نع هسفن ىلاعت هللا هيزنت دوصقملاف (نوك رشياهع ىلاعتو هناحبس) هلوقاهأ فيفختلاب (نوئبذتأ)

 اهلك ءورلاىفو « نيعضوم ىلحنلا لوأ ىف ةلثمو « .ءاتلاب (نوكرشت) ىناسكلاو ةزمح أرق ؛ كرشلا

 نيذلا ءاكرشلا .رع ىأ ةيردصم وأ ةلوصوم «اه» فاشكتلا بحاص لاق ؛ باطخلا ىلع ءاتلاب

 ءايلاب أرق نمو (هللان وبنت أ) هلوقلف ءاتلاب أرق نم : ىدحاولا لاق مك ارشإ ع ا مهنوكرش



 ند ةيالا«مهعفني الو مهرضيالام هلا نود سس كاوكاو لاعتالو#

 | ل حا يت 7 رس لا 6 ل د ع ع د 07 2222 سا 1 نإ ه- 0 و

 انؤأ عفش .الْؤَم َنولوقيو مهعفت الو مرضيالام هللا نودزم ٌنودبعيو

 ب مس 22 ه2 ؟

 لان ضرألأ فآلو تاومسلا ف ذا :الامي نا وينال هللاَدنع
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 اوبذكو ءهللا لئالد اوركنأ ثيح مهب ديدشلا ديعولا قاحلإ هنم دوصقملا مهنا كبذك ىأر

 . ىلاعت هللا تابآب

 . ملعأ هللاو . نيمالكلا نيذه نم قبس امل ديك أت وهف ( نومرجما حافي ال هنإإ) هلوق امأو
 هللا دنع انؤاعفش ءالؤه نولوةي مهعفني الو ممرضياللام هللا نود نم نودبعيو ىلاعت هلوق

 (نوكر شي امع ىلاعتو هناحبس ضراألا ىفالو تاومسلا ىف ملعيال ام هللا نوئنتأ لآ

 نآرقلا اذه ريغ انآرق مٍلسو هيلع هللا لص لوسرلا نم اولا امنإ موقلا نارا ؟ دان معا

 اذهلف « مهسفنأل ةحلآ اهولعج ىتلا مانصآلا متش لعلمتشم نآرقلا اذه نآل نآرقلا اذه « لي ا

 فافختسالاو اهريقحت نأنيبيل « مانصالا ةدابع حبق ىلع لديام عضوملا اذه ىف ىلاعت هللاركذ ببسلا

 . نقيتم قيرطو قح سمأ ام

 اونا مهنأ : ىناثلاو . مانصألا نودبعي اوناك مهنأ : امهدحأ : نيرمأ مهنع ىكح ىلاعت هنأ مٍلعاو

 مرضي الام) هلوقب هداسف ىلع ىلاعت هللا هبن دقف لولا امأ . هللا دنع انؤاعفش ءالؤه : نولوقي

 : هودبعنإ مبعفني الو 5 ودبعي نإ مث رضا : جاجز لاق لولا هربرقتو (مهعفنيالو

 «ةتبلا رضتالو عفنت' مانصألا هذهو « دباعلا نم ةردق لك أ:نوك نأو دبال ةوزعملا نأ © خان

 داسفالاب ىرخأو حالصالاب ةرات مانصألا هذهف فرصتلا ىلع نورداق مهف رافكلا ءالؤه امأو

 ؛ عا عاون أ مظعأ ةدابعلانأ : ثلاثلا . ةلطاب ةدابعلا تناك دوبعملا نم الاح لك أ دباعلا ناك اذإو

 ةردسقلاو لقعلاو ةايحلا الإ سيل كلذو « ماعنالا عاونأ مظعأ هنع ردص نم الإ قيلتال ىهف

 قيلتال نأ بجو « ىلاعتو هناحبس هللا نم اهلك راضملاو عفانملا تناك اذاف ؛ داعملاو شاعملا اصمو

 . هناحبس هللاب الإ ةدابعلا

 (هللادنع انؤاعفش ءالؤه) مطوقوهو ٠ ةبالا هذهىف مهنعىلاعت هللا هاكحام «ىلاثلا عونلا | 9

 هللا ميظعت ىف دشأ مانصآللا ةدابع نأ اومهوت رافكا كتلوأ نإ لاق نم سانلا نم ن أ لعاف

 لغتشن نح لب يلاعت هللا ةدابعب لغتسشن نأ ةيلهأ انل انل تسيل اولاقف . ىلاعتو هناحبس هللا ةدابع نم



 ةيآلاءاب ذك هللا ىلعىرتفا نم مظأ نمث» ىلاعت هلوق هاب

 ا رو 2 28-2 يه رتلو © هام

 دال هنأ مَ , اب بذك وأ 6 3 لع ا نم ملظا نك

 ام

 هر

 5 تاع لموال مو اباتك علاطي اىاشنو 7 5 ىلع ءاج اذ ذا مظعلا ب : اكل اذه

 . لقعلاة ىف حدقي ةيرورضلامولعلا راكناو . ليذنتلاو ىحولا ليبس ىلع الا نوكيال هنأ ةرورضلاب

 (نولقعت الفأ) لاق ببسلا اذهلف

 هتيرد لاقي : هيوبيس لاق . ملعلا ىنعمب ةياردلا نم وه (هب كاردأ الو) هلوق «ةيناثثا ةلأسملا)

 ىلع ناكولو (هب ك اردأالو) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو . ءابلاب لاعتسالا وه رثك لاو ءهب تيردو

 :ةداوكا اردأةكلاو لاقل يارالاةغللا

 بحاصلاق .هب كربخأ الو هب هللا كيلعأ الوىأ (هب ؟اردأالو)ىنعم : لوقنف اذه تفرع اذا

 هتيضرأو هتبطعأ ىنعمف هئأضرأو هتأطعألوةب نم ةغل لع (ه مأردأ الو) نسحلا أرق: فاشكلا

 نأ هيف هجولاو ءزمهلاب هب (كتأردأالو) ءارفلا هاورو (هب مكرذنأ الو) سابع نبا ةءارق هدضعيو

 ادت وذات مكلعجأ هلل نا يتلا وكلاب ناد هيلع اذإ هتارردا و . ةسففد اذإ هتاردأ نم نزكي

 :ءاردالا تانثال ءادتبالا مالب(؟ أردآلو) رك عر يي دكر لادا نورد

 ءىرقو ءمهملا مضي ةروبشملا ةءارقلاف (هلبق نم ارمع مكيف تنبل دقف إل ىلاعت هلوق اأو

 . ميما نوكسب (ارمع)

 ( نومرجلا حلفيال هنإ هتايآب بذك وأ ابذك هللا ىلع ىرتفأ نم لظأ نف) ىلاعت هلوق

 «هسفن دنعنم هركذياتآرق هنماوسملا مهمل كلذو « رهاظ اهلبق امب ةيآلا هذه قلعت نأ ملعاو

 كلذ نأ ىلع رهاظلا رهاقلا ناهربلا ماقأ هنا مث « هسفندنع نم نآرقلا اذهب ىنأي امنإ هنأ ىلإ هوبسنو

 لع قرتفا نع لظأ قف كلف اذه دف ٠ هليرتت و ىل اخت هللا ح وب لإ لنيل نارملا اذه نأواء لكان

 « ىنم هسفن ىلع ملظأ دحأ ايندلا ىف ناكامل هللا دنعزم نكي ملول نآرقلا اذه نأ دارملاو (ابذك هللا

 ىلاعت هللا نم ىحوب وه لب ؛« كلذك مالا سيل هنأ لع ةلالدلا تققأ امو « هللا ىلع هتيرتفا ثيح

 0 مكنم هسفن ىلع لظأ الو ليج اادحأ انذلا ق سبل هنإ لاي نأ بجو

 سانلا لظأ اوتوكت نأ تحوم .هللا"ت تايآب متبذك دق منك هوم ركدنأ اذاف « هللا دنع نم هنوك

 هلوقو هسفن نع بذكلا ىن هنم دوصقملا (ابذك هللا ىلع ىرتفا نمم ٍلظأ نمو) هلوق نأ كالو



 هأ/ ةنآلا «.كيلع هتولتام هللا ءا ثول لق» ىلاعت هلوف

 يرث 2 رتاه ل 8 هارلي اس هو اس اس و6 ل 2222 د 2 - هه 7

 م مكيف تنبأ لمعف هب مك اردا الو ميلع هتولتام هللا ءاش ول لق
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 أكو نوقع الذ

 صنلا ىضتقمي لإ 2 ال 21 بوب 0 تحرم وقل لإ ا ذلكلاو

 (هوعبتاو) ىلا عن هلوقل

 كلرفخيل) هلوقب خوسنم كلذ نإ : لاق هنأ امبنع هّللاىضر سابع نيانع لقن (ثلاثلا عرفلا)

 تادبعتلاو ماكحالا ىف لخدي امنإ خسنلا نآل ديعب اذهو (رخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا

 . ةيصعملا ىلع باقعلا بيترت ىفال
 0 (مظعموب باذعىبر تيصعنإ فاخأىنإ) هلوقنا : ةلزتعملاتلاق (عبارلا عرفلا ١

 وفم ال نأوهو . ثلاث 0 هيف لوقت نحو «ابنم مظعأ ة ةعاطالو ةبوت الب اعقاو ناوكياع

 ري

 . رئابكلا باحصأ نع وفعي نأ ىلاعت هللا نم زوحب اندنع نآل « ءادتبا هنع

 , هلبق نم ارمع كيف تبل دقف هب مكاردأ و يلع هتولت ام هللا ءاث ول لقإل ىلاعت هلوق

 4 نولةعت الفأ

 :لئاسم هيفو
 مهنأ ل جال « ساقلالا كلذ هنماوسملا امنإ موقلانأ . فاسامف انيب انألعا (ىلو ألا ةلأسملا)

 ليبسىلعال « لاعتفالاو قالتخالا ل يبس لع ؛ هسفندنع نم باتكلا اذهب ىتأي ىذلاوه هنأب هومهتا

 ام مهولا اذه داسف ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ١ :ءملا اذهلف . هلل دنع نم امحو هنوك

 هللا لص 1 دق اوناكرافكلا كتلوأ أ نأ هريرقتو . ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا هركذ

 ذاتسال ذيلتال و اباتك علاط ام هنأو ةلاوعأب فلاح اوتاكو« تقولا كلا لا رت ل ا ملسو هيلع

 لمتشملا ميظعلا باتكسلا اذهب مهءاج هجولا اذه ىلع ةنس نيعبرأ ضارقنا دعب مث ء دحأ نم ملعتالو

 :نلوألا ضخ وأ رسزو ؛ ندخل ملع فئاطاو ٠ ماكحاللا ملع قئاقدو ؛ لوصاللا مع نيكل ل

 لصحال اذه لثم نأ فرع هناف مياسلقع هل نملكو « ءاغابلاو ءاحصفلاو ءاملعلا هتضراعم نعزجيو

 هيلع هنم كح (هب كاردأ الو مكيلع هتولتام هللا ءاش ول) هلوقف « ىلاعت هللا نم ماهلالاو ىحولاب الا

 هل وقو . ىلاعتفا نمالو قالتخا نمال « ىلاعت هللا دنع نم ىحو نآرَقلا اذسه نأب مالسلاو ةالصلا

 ه٠ نأ ىنعي (نولقعت الفأ) هلوقو «هانررق ىذلا ليلدلا ىلا ةراشا (هلبق ند ارمع ميف تبل دقف)

0 



 ةيآلا «ىحويام الإ عبتأ نإ ىلاعت هلوق ة"

 رن اوف 0 ؛ هلاك ايقاب باتيكسلا اذه نوك عم . باتكلا !ذه ىوس ر 5 1 مهيتأي

  نامسفلا انج من ع ةيباوجلا ى, يفتك" |:هنإ :.هلوق اَمُأَو . باتكلا اذه

 كلذك ناك اذإو . ىناثلا مسقلا نع باوجلانيع وهنيمسقلا دك نارك كلك وا اال

 باوجلا نيع نيمسقلا دحأ نع باوجلا : انلق امنإو . ىناثلا ركذ نع امهدحأ ركذب ءافتك الا عقو

 « هسفن ءاقلت نم هلدبي نأ زوال هنأ نيب امل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : لوألا : نيهجول ىتاثلا نع

 ًارّقتم كلذ ناكف ءهلثم؛لع برعلا رئاس ردقي ال [؟ هلثم لع ردقيالو ىلاعت هللا نم دراو هنآل

 نآرق نمنكمتي ال هنأ لعكلذب مهد دقف ؛ نآرقلا اذه لثم مل هيدحت نم مدقتام ببسب مهسوفن ىف

 نع هباوجل : نآرقلا اذه ريغ نآرقةب ءىجما نم ناكمالا ىلإ برقأ ليدبتلا نأ : ىناثلا و . اذه ريغ

 اذه ريغ نآرقب ناينالا نيب قرفال : لاق نم سانلا نمو ٠ بعصأآألا نع اباوج نوكي لبسألا

 لآ الإ ب رمال انا فاننا نأ ىل نوكي انكر هلزوف لمح و « كاارقلا اذه لا دج نيو كارلا

 . هانيبام ىلع فيعض

 مهنأ : امهدحأ : نيهجو لمتحي ,.ساقلالا اذه ىلع رافكلا مادقإ نأ ملعا (ةثلاثثا ةلأسملا)

 مات ل ناز انح ىا كيلا اناره نأ لثم ل ءازإتسالااو ةعرخسلا لاس (لع كلذ. ركاذ

 للطب د ارك نل ١ لاتلابو . ليظبلاو هن رخسلا 0 اذه نم مهضرغو « كب انمال هتلدب وأ نآرقلا

 ةبرجتلا ليئس لع كلذ اولاق اونوكي نأ : اهدنحأ : اهوجو لمتح اضيأ كلذو ؛ دجلا ليبس ىلع

 دنعنم هيلع لزن نآرقلا اذه نإ : هلوق اقيانادك ناكمنأ اوئلغ «كلذا) اعف نإ هنأ ىتح « ناحتمالاو

 نعطلاو متل مذ ىلع لمتشم نآرقلا اذه نأ ل اعلالا اذه نم وصلا نوكي نأ : اهناثو . هللا

 نأ ريدقتب نأ :اهئلاثو . كلذ هيف سيل رخآ اباتك اوسقلاف ءاهنم نوذأتي اونأك مهو « مهقئارط ىف

 نآرقلا اذه خسن هللا نم سمتلي نأ هنم اوسقلا ؛ هللا دنعنم نآرقلا اذه نوك اوزوج دق اونوكي

 . هوجولا دعزأ ةجولا أذهو. 0 خ] نآرشب هليدبتاو

 نإ) ىم,رئاج اريغ,ليدبتلا اذهانإ :,لوقي نأىلاست هللا هرمأ كلذ اوركذ امل موقلا:نأ ملعاو

 عرفتي و . ىصع نإ ميظعلا باذعلاب دعوتم هنأىف هريغ ةلزنمب هنأ ىلاعت نيب مث (ىلإ ىحوبام الإ عبثأ

 2 عورف ةيآلا هذه ىلع

 لدياذهف ؛ ىلإ ىحويامالإ عبتأال : هانعم (ىلإ ىحويام الإ عبتأ نإ) هلوق نأ (لوآلا عرفلا)

 . داهتجالاب طق محي مل هنأ ىلع لدي اذهو ؛ ىحولاب الإ مكحام مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ لع

 ةالصلا هيلع هنأ لع ضنلا اذه لد : اولاقف ةيآلا هذ. سايقلا ةافن كسمب «ىناثلا عرفلا)



 000207 كككب7كبح٠حبربابج بمب +, 0 بيبيهات

 هه ةيآلا «تانيب انتايآ مهيلع ىلتت اذإو» ىلاعت هلوق

 اهوركذ ىتلا مهتالكو مهتاهبش نم ثلاثلا عونلا وه مالكلا اذه نأ لعا (ىلوألا ةلأسملا)

 . امنع باجأو هباتك ىف ىلاعت هللا اهاكح , ٍلسو هيلع هللا بص ىنلا ةوبن ىف نعطلا ىف

 . هوجيولا نسجأ لع. بتزع نآرقلا نأرع : هركذن ىذلا بيترتلا اذهىلع فقو نم نأ معاو

 نوئروتسي !وناكرافكتلا نم ةسمخ نأ : امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور 4 يناثلا ةلأسملاإ)

 ؛ ىمبسلا لاو نب صاعلاو ؛ ىموزخحلا ةريغملا نب ديلولا . نآرقلابو مالسااو ةالصلا هيلع لوسرلاب

 قيرطب مهنملجر لك هللا لتقف ؛ ةلظنحنب ثرحلاو ؛ ثوغيدبعنب دوسآلاو , بلطملا نب دوسآلاو
 نوجريال نيذلالاق) تايآ مهيلع ىلت املك مهنأىلاعت هللا ركذف (نيئزوتسملا كانيفك انإ) لاق اء رخآ

 : ناثحم هفو (هلدب وأ اذه ريغ نآرقب تا انءاقل

 :رشنلاو رشحلاب نيبذكم مهنوك هب ديرأ هللا .اقلنوجريال مهنأب مهفصو نأ (لوآلا ثحبلاإ)

 نوجريال) مصألالاق : لوألا : هوجو ةراعتسالا هذه نسحريرقت ىف مث « ةمايقلاو ثعبلل نيركنم
 : ىضاقلالاق : ىتاثلا . اهوفاخي نأدمبأ تائيسلانم مهف « ةعاطرلع ًاريخ انئاقل فوج رمال ىأ (انءاقل

 وجربال نم نال , هوجولا ضغب نم راضملا ىلع لدي دق هيكل ٠ عفانملا قل لمتتال الا

 كلذر اصف ؛ باقعلانم هب هدعويام اضيف اخنال . فيلكتلاب دصقلاوهو « باوثلانم هب ردعوام ءاقل

 . روشألاو ثعبلل مثدحج نع ةباتك

 انهم ناكنم لك: لاقي نأ ماتلا نايبلا نأ الا , مصآلا مالكنم بيرق ىضاقلا مالكنأ ملعاو

 ىلع لدي مزاللا مدعو  هباقع نم افئاخو هللا باوث ايجار نوكي نأو دبال هناف روشنلاو ثعبلاب

 . ةراعتسالا هذه نسح ىف هجولاوه اذهف . ثعبلاب نام الا ىفن ءاجرلا ىن نم مزلف « موزلملا مدع

 : لوالاف : لدبلالغ نيرمأ دحأ ملسو هيلعهللا لص هللا لوسرنم اوبلط مهنأ (ىناثلا ثحبلاإ)

 اذه لدب اذإ هنأال ؛لاكشإ هيفو نآرقلا اذه لدبي نأ : ىتاثلاو . نآرقلا اذه ريغ نآرقب مهتأي نأ

 : ايحاو اعيش امي دحا و 1ك ناك كا ذك ناكاذارو : نآوقلا اذه ريغ نارقب أ دفن ع كل نا

 باوجلاىف رصتقا مالسلاو ةالضلا هيلع هنأ رخآلا نيع وهامهنم دحاو لك نأ ىلع لدي: ام ًاضْيأو

 نيذه نم دحاو لك نأ تبث اذإو (ىسفن ءاقلت نم هلدبأ نأ ىل نوكيام) هلوقوهو « امهدحأ ىفنلغ

 . الطاب هيف ريمختلاو ديدرتلا ىلع ظفللا ءاقلإ ناك« رخآلا سفن وه نيمالا

 نآرقلا اذه بتترت لعأل ؛ رخآ :باتكب ناينالاف هرخالا ريغ نب رغألا نخإ .نآ:كل] راف

 .ايشالا ضءب مذناكمعضو هنأ الإ نآرقلا اذمىنأ اذإ امأو ءرخآ نآرقب انايتإن وكي . همظن ىلعالو

 نأ وه اذه ريغ نآرقب نايتالا : لوقن وأ : اليدبت اذه ناك« باذع ةيآ ةمحر ةبآ ناكمو « اهحدم
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 اكمل ها را لع م ارناكاكو ا

 لجال مهكلاهأ ان ىلاعت هنأ لع لدي اذهو رفكلا لع نورصي مهنأ مهنم مع دق هللا تااولا ىلا

 *ىرقو ؛ هللالوسر مهبيذكت ىلع ةعملهأل ديعو وهو « مرب لكى زحي كلذكف 0

 « مالسلاو ةالصلا هيلع دمت مهيلإ ثعب نيذلل باطخلا (فتالعالا ناعج م) هلوقو ءايلاب (ىزحي)

 مكلماعتف ؛ . ًارشوأ اريخ « نولمعت فيكر ظننل ؛ مانكللهأىلا نورقاادعب ضرألا ىف 2 01-0 ىأ

 : نالؤس ةيآلا ىف قب . لمع بسح ىلع

 ؟ ةلباقملا ىنعم هيفو ىلاعت هللا ىلإ رظنلا زاج فيك 4 لوألا لاؤسلا)

 لعلا اذه هبشو « هسيلإ كششلا قرطتيال ىذلا ىقوةحلا ملعلل رظنلا ظفل ريعتسا هنأ : باوجلاو

 . نياعملا نايعو رظانلا رظنب

 (نولمعت فيك رظننل مهدعإ نم ضرأألا ىف فئالخ 5ك انلعج مث) هلوق «ىناثلا لاؤسلا)

 . مهدوجو لبق ملا وحأب املاع ناك ام ىلاعت هللا نأب رعشم

 مهيزاجيل « مهنم 0 ملعلا بلطي نم ةلماعم دابعلا 1 ان لاش هاهم ار تارا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو . اذه رئاظن ىم دقو (المع ا 5 موابمل) هارد 16

 انير هللا قدص : ةداتق لاقو «نولمعت فيك رظاف اهف مكفلختسم هللا نأو هر هرضخ انذلا نإ د

 : رابغلاو ليللاب « ًاريخ مكلامعأ نم هللا ارداف كالا لإ طلال دالك الكا

 ماهفتسال «فرحامنال (نولمعت) هلوقب بصن (فيك ) عضوم :جاجزلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا))

 . نولمعت رشوريخىف لماعلا ناك ارش مأنولمعت ًاريخرظننل : تاقولو « هلبقامهيف لمعي ال ماهفتسالاو

 اذه ريغ نآرقب تنا انءاقل نوجريال نرذلا لاق تانيب انتايآ مهملع ىلتت اذإو ١ ىلاعت هلوق

 ىبر تيصع نإ فاخأ ىنإ ىلإ ىحوبام الإ عبتأ نإ ىسفن ءاقلت نم هلدبأ نأ ل 2 اة هلدب وأ
 « ميظع موي باذع

 ٠ انا هيف
 ل 3



 ها ةيآلا «هينجل اناعدرضلا ناسنالا سم اذإو ٠ ىلاعت هلوق

 فوخ ناك ؛ لضفأو ىوقأو ذلأو لك تناك الك ةمعنلا ناف : ءالبلا عاونأ دشأ نوكي اهللاو 5

 نمامأ ..ةلللا ةلف اديأ ناك ةمتلا,اللرنشم ناك نم نأ تبق.« اشاع] ىرفأو ءاذنإ اال

 معنملا ناك اذإو . ىبملاب الوغشم ءالبلا تقو ىف نوكي نأ مزل « معنملاب الوغشم ةمعنلا تقو ىف ناك

 . لدبتلا نعاس دةمريغتلا نع ًاهزنم هبولطم ناكو ؛ دحاو بولطم ىلع ًادبأ هرظن ناك« ًادحاو ىللملاو

 ىصقأ ىلإ الصاو « تاداعسلا رحب ىفاقرغ« ءاعنلا تقو ىفو ءالبلا تقو ىف ناككإذك ناك نمو

 نيلصاولا نم نكنيلف هيلا لصي نأ دارأ نمو ؛ هل ل>اسال رحب نايبلا نم عونلا اذ-هو ؛ تالاككلا

 . رثألل نيعماسلا نود نيعلا ىلإ

 هنإ « مهضعب لاف (رضلا ناسنالا سم اذإو) هلوقىف (ناسنالا) ىف اوفلتخا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ؛رفاكلا وه دارملاف «ناسنالا ركذ هيف درو نآرقلا ىف عضوم لك: لاقو غلاب نم مهنمو ؛ رفاكلا

 (هنيمييهباتك ىنوأ نم امأف هيقالف ًاحدك كبر ىلإ حداكك نإ ناسنالا اهيأاي) هلوقنآل . لطاباذهو

 دقلو) هلوقو (رهدلا نم نيح ناسنالا ىلع ىنأ له) هلوق كلذكو « هيفلخاد نمؤملا نأىف ةهيشال

 هولاقىذلاف (هسفتهب سوسوتاملامذو ناسنالا انقلخدةلو) هلوقو (نيطنم ةلالسزم ناسنالا انقلخ .

 فرصناقباسد وهعم كانه ل ص>اذإ هنأ هكح مالااو فلاألاب لحنا درفملا ظفللا : لون نأ قحلا لب « ديعب

 . ليطعتلاو لامجالا نع هل انوص قارغتسالا ىلع هلمح بجو قباس دوهعم كانه لصح مل نإو ؛ هيلا

 . ةتبلا ملسملاب قيلي الر وكذملا لمعلا نآل . رفاكلاب قئال انهه (ناسنالا) ظفلو

 : ناهجو (امتاق وأ ادعاق وأ هبنجل اناعد) هلوق ىف 4ةعبارلا ةلأسملاإ)

 فاطع ليلدب لاخلا عضوم ىف (هبنجل) هلوقف ءاعدلا لاو> أ ركذ هنمدرملا نأ (لوالا هجولاإل

 . امئاق وأ ادعاق وأ اعجطضم اناعد : ريدقنلاو , هيلع نيلاحلا

 ؟ لاوحاألا هذه ركذ ةدئاف اف: اولاق.ناف

 ناكءاوس « رضلا هنع لوزي نأ ىلإ ءاعدلا نع رثفيال ايعاذ.لازبال رورضملا نإ : هانعم ::انلق

 . امناَق وأ ادعاق وأ اعجطضم

 اذإو : ريدقتلاو ءرضلا لاو>أل اديدعت ةثالثلا لولا هذه نوكت نأ 4 ىناثلا هجولاوإل

 ركذ نآل , حصأ : لوآلاو . جاجزلا لوق وهو اناعد اماقوأ ادعاق وأ هس وصلا ناكنالا نش

 ءاعبلل لاوحأ لاوحالا هذه نأب لوقلا نال و. نضلا ركذ نم لاوحالا هذه لإ قرتاماعللا

 . بجيأ كلذ ناكهنع ضرعأو ةيلكلاب ءاعدلا كرت اذإ مث ؛ ءاعدلا ىف ناسنالا ةغلابم ىضتقي

 لوألا هتقب رط لع يضم هنأ اهم دارللا" لوالا :هوجو (م) هلوق ىف 4 ةسماخلا ةلأسملا)
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 . بلطلا ا 37 2 نيل هنأ ىلع لدي كلذو هنع هعفد كو

 ليلق « ءالبلا لوزن دنعربصلا ليلق ناسنالا نأ نايب  ةيآلا هذهنم دوصقملا 4 ةيناثلا ةلأسلا]

 امئناق وأ ًاعجطضم ءاعدلاو عرضتلا ىلع لبقأ رضلا هسم اذاف « ءالآلاو ءاعنلا نادجو ددنع ركشلا

 اذاذ اقكتملاو ةلسلاباهل دع ١ هدا اكلت ةلادزإ ىلاَعت هلا نم ًالاط ءاعتلا كلذ ىف: آد بتجي ٠ اَدغاقوأ

 ؛ ماعنالاردق فرعي ملو رضلا كلذ ركذتي ملو « ركشلا نع ضرعأ ةيفاعلاب كلذ هنع ىلاعت فشك

 ةدشو ناسنالا ةعيبط فعض ىلع لدب كلذو ؛ هرض فشكل ىلاعت هللا عدي مل نم ةلزنمب راصو

 لب .ةم ردك ةعي رطل هذه نأ لع ادت كلذ ىلاعت هللا رك دامو هيلع ةووشلاو ةلفغلا ءالبتسا
 نمو © ءادبلا زرفلا دنع ركام البلا لوزت دنع ارباص نوكتنأ نلقاعلا ناسن آلا لع تَجا ِ

 تقوف ةوعدلابا<نوكي ىتح . ةههافرلاو ةحارلا تاقوأ ىف عرضتلاو ءاعدلا ريثكن وكي نأ

 دئادشلاو بركلا دنع هل باجتسي نأ هرس نمو لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع . ةنحنأ

 «ءاحرلا دنع ءاعذدلا ريكيلف

 ءاضقب ايضارنوكينأ : اهوأف : رودأ ةياعر هيلعبجو  ةنحمو ةيلب ىلتبا اذإ نمؤملا نأ ملعاو

 قالطالا ىلع كلام ىلاعت هنال كاذهيلع بجو اإو . هيلعزاسللاو بلقلاب ضرتعم ريغ ىلاعت هللا

 قالطالا ىلع ريكح ىلامتت هنألو ءءاشي اكءاشام هكلمو هكلم ىف لعفي نأ هلف . قاقحتسالاب كلمو
 ذيخ 0 تناكلذ] وز نإ و عر تك روف نان اللا كف. ةناعلا وا لاطانلا] لعق نع هزنم وهو

 ريصلا هيلع بحب ذئنيحو ؛ لضفوهف هنعاطازأ نإ و « لدعوهف ةنحلا كلت هيلع قبأ نإأ ىلاعت هنأ معي

 انتل ىلات قا كان لدبشا نإ كقول [كاذ قيسنأ ا ,ناثو...تارطضالااوأقلقلا كرراواخوكملاو

 ىتاأسم نع ىركذهلغشنم»ةزعلا بر نع ةياكح مالسلاهيلع هلوقل « لضفأ ناكءاعدلا نعالدب هيلع

 لاتينا لاتتلاو ١ عطاب لاعتتتلا : ؟نلا) كاغعشالا ناآآل و «قرلئابلا | طعأ"امأ لضفأ هتطعأ

 نأ هيف طرتشي نأ بجو ءاعدلاب لغتشا نإ مث , لضفأ لوآلا نأ كشالو « سفناا ظح بلطب

 : اهثلاث و . ايندلا ىلع هدنع احجار نيدلا نوكي نأ بحب هناف ةلمججابو ؛ نيدلا ىف احالص هتلازإ نوكي
 ركشلا كلذ نع ولخبال نأو : ركشااىف غلابي نأ هيلع بحبي هناف ةيلبلا كلت هنع لازأ اذإ هناحبس هنأ

 انههو . ءالبلا لوزن دنع حيحصلا قيرطلا وه اذهف ؛ ءاخرلاو ةدشلا لاو>أو «ءارضااو ءارسلا ىف

 كاد رةتمرو قانا لكنا 1 لاف و دمتتلا ءلهأ نأ اوهأو ةاوان كذا انما |كفأزأ ]أ نا ةلعم

 ادبأ نوكي صخشلا اذهلثمو « ليملابال ءالبلابال وغشم ةيلبلادنعناك معنملابال ةمعنلابال وشم ةمعنلا

 كو نان الا نإ طلقت فاق راوخالللا فا قوكك هنأأ كشاللف,ةاالنلا' كفؤ ف امأ"(«الثلا
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 «ل؟د ل

 ١ 00 :ءي : بصنااب (مملجأ)فاقلاو ماللاحتفب (ىضقل ) رماعنبا أرق (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 ايلا حتفو داضلا ريتا و (فأ هلا مضي نوقأب ءلا أرقو (مبلجأ مهي ءلإ انيضقل) هللا دبع ةءارق هرصنيو

 : هلعاف مسي ملام ىلع عفرلاب (مبلجأ)

 دئادشلال وزن دنعاو ناك مهنأ وه ريخلا نيكرشملا ءال وه لاجعتسا نم دارها (ةسداسلا ةلأسملا))

 رضلا مكسم اذإ مث) هلوقك ةريثك تايآ ىف كلذمهنع ىلاعت هللا كح دقو . اهفشكب ىلاعت هللا نوعدي

 (اناعد رضنا ناسنالا سم اذإو) هلوقو (نورأجت هيلاف

 (انءاقل نوجريال نيذلا رذنف) هلوق لصتا فيك : لوقيف لأسي نأ لئاسل 4 ةعباسلا ةلأسملا)

 ؟ هانعم امو هلبق امب

 محل لجعيالو : لبق هناك. ليجعتلا ىنن ىنعم نمضتم (سانلل هللا لجعي واو) هلوق نأ هباوجو
 . ةجحلل امازلإ مهنايغط 0 مباهميف ىأ مهنايغط 2 مثرذيف مهلجأ مهلا ىضقيالو 5 رشلا

 اونوكي ال نأ عنتما هسمعلاو نايغطلاب مهيلع محال ىلاعت هنإ : انباحصأ لاق 4 ةنماثلا ةلأسملاإ)

 ؛ لاحم كلذ لكو ءالطاب هبكحو هلبج هيلعو ابذك قدصلا هللا ربخ بلقني نأ مزلالإو . كلذك

 . نيدضلا نيب عمباب فيلكتلا ىرجب ايراج نوكي كلذو ميفلك اذه عم هنإ مث

 رم هرض هنع انفشك ايلف امئاق وأ ادعاق وأ هبنجل اناعد رضلا ناسنالا سم اذإو 9 ىلاعت هلوق

 («نولمعي اوناكام نيفرسملل نيز كاذك هسم رض ىلإ انعدي ل نأك

 : لئاسم هيفو
 هنأ ىلوألا ةيآلا ىف نيب امل ىلاعت هنأ : لوألا : ناهجو مظنلا ةيفيك ىف (ىلوألا ةلأسملا)

 هفعض ةياغ ىلع لديام ةيآلا هذه ىف نيبف هيلع ىضقلو كلهل ايندلا ىف دبعلا ىلع باذعلا لزنأ ول

 ىلاعت هنأ : ىناثلا . تامل باذعلا هيلع لزنأول هنأ نم هرك كك الل ادك ون كلذ كوككلا 1 ةبانو

 ءبلطلا كلذ ىف نوبذاك مسمنأ ةيالا هذه ىف نيب مْ « باذعلا لوزن ىف نواجعتسي مهنأ منع كح

 « تهتاازإ ىف ىلاعت هللاىلإ عرضتي هناف , هيذؤيوههركي ءىث ىندأناسنالابلزن ول هنآل « لاجعتسالاو

 اش شاذأابو



 ا مهلاجعتسارشلا سانلل هللا لجعيول و»ىلاعتهلوق را

 انفتعا مهرذنأ ىتم لوسرلا نأ مهتلفغ نم نأ نيب ؛ نيلفاغ هللا تايآ نع اوناكو ءاهب اونأمطاو

 . اهفسو مهنم الهج باذعلا

 باذعلالوزنب اوفوخىتم نيكرشملا ءالؤه نأ ةريثك تابآ ىف ريخأىلاعتهنأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةراجحانيلع رطمأف كدنعزم قحلا وه اذه ناك نإمهالا) اولاق م باذعلا كلذ اولجعتسا ايندلا ىف

 اودعوت امل مهنإ مث . ةيآلا (عقاو باذعب لئاس لأس) ىلاعت لاقو ( ملأ باذعب انتئاوأ ءامساا نم

 كلذ اولجعتسا (نوبسكي اوناك امب رانلا مهاوأم كتلوأ) هلوق وهو ةيآلا هذه ىف ةرخآلا باذ-عب

 ةروسلاهذهىلاقو (اهم نونمؤيالنيذلاا,م لجعتسي) ىلاعت لاق مي كلذ لصح ىتم :اولاقو . باذعلا

 (نولجعتست هب متنك دقو نآلآ) هلوقىلإ (نيقداص متتك نإ دعولا اذه ىتمنولوةيو) ةيآلا هذهدعب

 ىلاعت نيبف (تالثلا مهلبق نم تلخ دقو ةنسحلا لبق ةئيسلاب كنولجعتسيو) دعرلا ةروس ىف لاقو

 اوتاس مهيلا باقعا كلذ لصوأ ول ىلاعت هنأأل « مهيلإ رشلا لاصيإ ليجعت ىف مل ةحلصمال مهنأ

 امبرو , كلذدعباونمآ امبرف « مهتتامإ ىف حالصالو كلذلمتحيال ايندلاىف مهيكرت نآل ؛ اوكلهو

 . رشلا كلذ لاصياب مهلجاعيال نأ ىضتقي كلذو « انمم ناكنم مهبلص نم جرخ

 « لاجعتسالاب لجعتلا لباق فيك : لاقي نأ وهو : لاكشإ ةيآلا ظفل ىف (ةثلاثلا ةلأسملا)

 . لاجعتسالاب لاجعتسالاو . ليجعتلاب ليجعتلا لباقي نأ ب جاولا ناكو

 لجعي ولو « مالكلا اذه لصأ : فاشكلا بحاص لاق : لوألا : هوجو نم هنع باوجلاو

 اناا حلا مل هليجعت عضوم ريخلاب ملاجعتسا عضو هنأارإ يح مل هليجعت رشلا سانلل هللا

 ةقيقح مهضعب لاق : ىناثلا . مل زجعن رخل مهاجعتسا نك مهلطي هفاعساو هتباجا ةعرسب

 ةلجغلا هيف تيلط كن اك ءالجاغ هب تيتأ اذإ مالا تاي كلذك و . هتلي تبلط انالف تلي كلوق

 سانلل رشا ةلج هللا دارأول ةنآلاىنعمريصي هجولاذه للعو ؛ ىنعملا اذه ىفرهظأو ربشأ ل اجعتسالاو

 ةجاح الف : ريدقتلا اذهللعو « هجولا اذسه بحاص لاق ؛ مهلجأ مهءلإ ىضقل مهل ريخلا ةلعاودرأ اك

 « كلانكا ناكاذإاو.: هلججغت بلط.دقق ايش لع نملك نأ : ثلاثلا : ةنآلا رهاظ:نع.لودعلا ىلإ

 ريخلاب مهطاجعتسا رشاا سانلل هللا لجعتسا ولو « ريدقتلا ريصيف : الجعتسم ناك الجعم ناك نم لكف

 نيوكستلا وه ىلاعت هب قثاللا نآل ءاهبلطب مهفصوو ةلجعلا نيوكسب هسفن فصو ىلاعت هنأ الإ

 *اكلظلا وع يؤ

 هنلوكمل مشاعل قد فا ىذاشالا ةيآلا هذه ىف ارش باذعلا ىمسىلاعت 3 4« ةعبارلا ةلأسملا)

 (اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو) هلوقىفو (ةنس+لا لبق ةئيسلاب كن ولجعتسيو) هلوقىف ةئيس هامس هنأ« هدنع



٠ 

 هس هور م 2 ه مهر 3 را تاس سلا 12

 رد مهلجا ملل ىضقل 1 مهكاجعتسا رش 3 نا ولو

 راس هذ

 لار 000 مهايْخُط ىف اعل | َنوَجَريِال نذل

 تققح ناف ؛ لارا ىف ترادو لايلاب 0 تت 5 (نيملاعلا بر هلل دمحا) هلوقب هيلا راشملا

 . ىلاعت هللا ةمحر ىلع نالكتلاف كاذك نكي مل نإو « ىلاعت هللا نم قيفوتلاف

 كلذلف . ةديدشلا نم ةففخلا ىه (هّلل دما نأ) هلوق ىف (نأ) ىدحاولا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 : هلوقك لعفلا هبش نع فيفختلاب اهجورخل لمعت مل

 لعتنيو ىفحب نم لك كلاه نأ
 هلل دما هاوعد رخآو : ريدقتلاو : ةدئاز انهه (نأ) مظنلا بحاص لاقو . كلاه هنأ ىنعم لع

 . دا بصنو . ديدشتلاب هلل دما(نأ) ءهضعبأرقو ؛ ءىثب سيل لوقلا اذهو « نيملاعلا بر

 نوجريال نيذلارذنف مهاجأ مييلإ ىضقل ريخلاب مهلاجعتسا رشلا سانلل هللا لجعيولو ل ىلاعت هلوق

 (ن وهمعي مهنايغط ىف انءاقل

 : لئاسم هيفو

 نيركتللا تايش رك5 ىف ةروسلا هذه ءادتيا نأ ىلع لع كلوي ىذلا ذأ (لوألا ةلأسملا)

 . اهنع باوجلا عم ةوبنلل
 لازأف ةوبنلاب مالسلا هيلع ادم ىلاعت هللا صيصخت نم اوبجعت موقلا نأ (ىلوألا ةهيشلافإ)

 ديحوتلا لئالد ركذ مث (مهنم لجر ىلإ انيحوأ نأ ابحي سانلل ناكأ) هلوقب بجعتلا كلذ ىلاعت هلل

 دقو « داعملاب رارقالاو ديحوتلاب الإ مكتئجام ىنإ : لوقي هنأ تاوذلا لضاخلو . داما مخ ال

 . ىنعم ىنوبن نم بجعتلل قدي ملف « امتحص ىلع تللد

 ءاعدا ىف ًاقح دمع : لوقي ام ناكنإ مهللا : نولوةي ادبأ اوناك مهنأ موقلل 4هيناثلا ةيسشلاوإل

 ام: ةبشلا هذه نع ىلاعت هللا ٍباَجَأف.. ميلأ باذعب انتا وأ ءامسلا نم ةراجح ائيلع رطمأف ةلاسرلا

 ىرخل اهو هف رو 4 ند يانلا نمو . مظنلا ةيفيك ىف مالكلا وه اذبف . ةيآلا هذه ىف هركذ

 نأ اييفح نأ ىلع لد ام هكيتأ ديعولا ودعوا مدقت ايف ىلاعت نيب امل : ىضاقلا لاق : لوالاف

 هزكذام : قاتلا و فلكم اذ 0 ىباطوصح نآل ةويتدلا ةايلبا هذه لع اراك

 اندلا ةاللب اورو لا ءاقل نوجري ال مهنأب رافكسلا فصو امل ىلاعت هنأ وهو : لافقلا



 نط دعي ماو ىلا كك 9 ماو د ىلاعت قل

 ىنعملا اذه نوركذي مهعأ مهنع ىلاعت هللا ربخأ دقو . تاناصقنلاو اناا 1 7 « تافآلا نم

 نميقم عملا[ نراح الج فل روكا ازعل 15 قإ نوال ءانع كهذأ [ىنلاةتنادسجلا:|ولاقوزادلوقا ف

 (بوغل اف انسغ الو كبعت اف انسمال هلضف

 بر هلل دما نأ مهاوعد رخآو) ىلاعتو هناحبس هلوق مهتاداعس بتارم نم 4( ةعبارلا ةبترملا)

 : لئاسم هفو (نيملاعلا

 ةسدقملا ةيلاعلا تاللكلا هذه اولمح نيرسفملا نم ةعامج نأ انركذ دق (ىلوألا ةلأسملا)

 ولاه اثينك اورق! اذ علل نرعأ نإ اوله !١ قوش وأ لكلا +ببسب ةنلا لهأ لاوحأ لع

 هرظن قرتاملئاقلااذهو «نيملاعلا بر هلل دما : اولاق . اوغرفواولكأ اذإو ؛ كدمحو مهللا كناحبس

 مئاهبلا ةرمز ىف دعي نأ ناسنالا اذه لثمل قيقحو « بورشملاو لوك أملا نع هارخأو هايند ىف

 هللة 2 كسلا كلك ئىواررلا كاااوقأ !ةنف مو : كلذ |1117 مف نر دقحلا نوعا انو

 : جاجزلالاقو« مسافن أن وءبلتاك حيبستلاو دجلا نومهلي ةنجلا لهأ نإو لاق هنأ ملسو هيلع هللا لص

 ؟للوقأو « هيلع ءانتلاو هز كني ناوحخاو ١ هجرت و ىلاعُت هللا ميظعتب نوحتتفي ةنجلا لهأنأ ىلاعت هللا ملعأ

 مهللا كناحبس ركذب اودعستسا امل ةنجلا لهأ نأ : اهدحأف : رخأ هوجو بابلا اذه ىف ىدنع

 ةينسلا لاو>الاهذه لكنأ اوملع ؛ تاذاخملاو تافآلا نع ةمالساا نم هيف مهام اونياعو ؛ كدمحتو

 دجلاب اولغتشا مرجالف « هماعنإو هلاضفإو هناحبس قملا ناسحاب ترسيت امإ ؛ ةيسدقلا تاماقملاو

 هللأ حيبسلب مهلاغتشا نال مالكساا اذه ىلع متخلا عقو امإو (نيملاعلا بر هلل دما) اولاقف . ءانثلاو

 « ةمعنلا كلتةيؤر نع رخأتم ةمعنلا ركشب لاغتشالاو . مهيلع ىلاعت هلل مع مظعأ ن رماة لاك

 كدتي ةّراتف“ اجار هتاوق بنت ناسنا لكل"نأ : اهنناثو ؛ ا هذه ىلع متملا عقو ببسلا اذهلف

 هللا حيبستو ىلاعت هللا ةفرعم « نيقداصلا نيفراعلا جارعمو . هيلإ دعصي 7 ؛ جارعملا كلذ نع

 ناك . تاقولخما ملاعىلإ هنم اولزن اذإو٠ جارعملا نيع ىف مهف (مهللا كناحبس) اولاق اذاف . هللاديمحتو

 (مالس اهف مهتيحتو) هلوقب ةراشالا هيلاو نيجاتحلا عيمج ىلع ريخلا ةضافإ لوزناا كلذ دنع لصاحلا

 تاماكلا هذهف (نيملاعلا بر هلل دلا) لوقي دوعصلا دنعو « هجارعم ىلا دعصي ىرخأ ةرم هنأ مث

 هللا انلوق نإ : لوقن نأ : اهثلاثو . جورعلاو لوزنلا ببسب دبعلا لاو>أ فالتخا ىلا ةرامشا ةيلاعلا

 (كناحبس) هلوَقب املا راشملا ىهو ؛ لالجلا تافص ىلا دبعلا رظني ةراتف « هناحبس قا تاذل مسا

 هلوقب املا راشملا ىهو . ةيرشبلا ةقاطلاب قلي ايقرت « تاذلا لالج ةرضح ىلا اهنم قرتلا لواح مث

 وهو « مارك الا ملاع ىلا عجر راونالا كلت لئاوأ ىف قرتخاو . ناكملا كلذ نع جرع اذاف (مهللا)



 1 ةيآلا « مالس مف ميحنو مهللا كناحبس امف مثاوعد» ىلاعت هلوق

 هل وق نم ةرودلا هته: لارا قا ذ ميظعاباوثلاب نيةتملادعو ىلاعت هنإ : ىضاقلا لاق : اهدحأ

 معنلا كلت اودجوو 1 ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذاؤ (طسقلاب تاحلاصلا اولمعو اونمأآ ننذلا ىزجبيل)

 (مهللا كناحبس) اولاق اذهدنعف « معنلاك ات مثايإ هدعو ىف اقداص ناك ىلاعت هللا نأ أوذرع« ةميظعلا

 , ءادعسلا ةداعس ةياغ :لوقن نأ :!اهتاثو: لوقا ف بذكلاو دعولا قف فاذا نع كلحبت كا

 5 لالجلا فراعم بتارع مث داعسآسأ ءانواللاو ءابنالا تاجرد ةياهنو

 ةياغلا لب : هيلإ قلخلل ليبسال ام هتقيقح هنك ىلع عالطالاو ىلاعت هللا تاذ ةفرعم نأ ملعاو

 امأو « لالجلا تافصب ةامسملاىهف ةيبلسلا تافصلاامأ . ةيفاضالاهتافصوأ ةيباسلا هتافصةف رعمىوصقلاا

 لوي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو (مارك الاو لالجلا ىذ كبر مس كرابت) ىلاعت و هناحبس لاق اك

 ناك مرجال 0 تافاضال ا ىلع ةيترلاب ةملقتم بوانلا تاك مك «مارك الاو لالخ اذايب اوظلأد»

 نيذهىفالإ سيل ءادعسلا ةداعس ةياغ نأ تبث اذإو . ظفللا ىف مارك الاركذ ىلعامدقتم لالجلا ركذ

 الو « سدقملا ىلاعلا ركذلا اذه ىلع نيبظاوم مهنوك ىلاعتو هناحبس هللا ركذ مرجال , نيماقملا

 تاجردل ةياهنالكلذ كف « هناس>إو همارك وهتيهلإ جرادملةياغالو هللا لالج جراعمل ةياهنال ناك

 لبق اوناك نيبرقملا ةكئالملا نأ : اهثلاثو . ةيملالا ةيلعلا تاماقملا هذه ىف ةسدقملا حاورألا قرت

 (كإ سدقنو كدمح حبسن نحنو) اولاق مهنأ ىرتالأ ؛ ركذلا اذهب نيلغتشم مالسلا هيلع مدآ قلت

 ىذلان أى عشا ذلديل 5 ديمحتلاو حييستلا اذباوتأ 2 3 مدآ دل نم ءادكملا مطأ هن اديس قحلاف

 مدأ دالوأ نم هانخللا 4 تأ هديحإ وهف 5 ىلاعلا ركذلا نم ملاعلا قلخ لبق نوب رقما دكمئالملا 4 تأ

 مرجال « ىلاعلا فرشلا اذه ىلع المتشمرك ذلا اذه ناك املو ىلاعلا ضارةنادعب ؛ مالسلا هيلع

 كرابت كدمحو مهللا كناحبس» لاق ربك اذإ ىلصملا ناف ؛ ةالصلا لوأ ىف هتءارقب ةياورلا تءاج

 «كريغ هلإ الو كدج يىلاعتو كمعسا

 : نورسفملالاق (مالس اهيفمهتيحتو) ىلاعتهلوق ةنجلا لهأ تاداعس بتارم نم 4(ةثلاثلا ةبترملا)

 نولخدي ةكئالملاو)ىلاعت لاق اك ٠ مالسلاب مه كئالملا ةيكو مالسلاب نوتن ضحل مهضعل ةيحت

 نم الوق مالس) ىلاعت لاق ام مالسلاب ًاضيأ مل ىلاعت هلل ةيمتو (كيلع مالس باب لك نم مهيلع

 ىدنعو 2 لوعفملا ىلإ ردصألا ةفاضإ ند أذإه نوكي ريدقتلا اذه ىلعو 6 ىدحاولا لاق (محر بر

 تافآلا لزنمىف انندلا ىفا وناك مهنأب رعشم ؛ ةملكلا هذهركذ ىلع مهتبظاوم نأ وهو : رخآ هجو هيف

 نيملاس اوراص دقف « يلاعت هللا ةمارك ىلإ اواصوو ايندلا نم اوجرخأ !ذاذف , تاذاخلا ضرعم يفو



 ةيآلا «مالسابف م م ا م مف مثاوعد 2 ىلاعت هلوق 8

 هسيدقتو ىلاعت هللا ديجمب ىف مهني رظ أ (هاوعد) ) هلوق نم دارملا : ىضاقلا لاق : سماخلا (مهللا

 «ىوعدبالو ءاعدب سيل (مهللا كناحبس) هلوق نأ كلذ دارملا نأ ىلع ليلدلاو . مهفسو مهتأشو

 ةبظاوملا كلت نع ةيانك ىوعدلا ظفل لعج مرجال ؛هركذ ىلع ابظاوم نوكي ءىشلل ىعدملا نأ الإ

 . اهيلع ىوعدلا ظفل قاطأ مرجال ءركذلا اذه ىلع نيبظاوم اوناك امل ةنجلا لهأف . ةمزالملاو

 « ىلع تاشامعدا : لوةتبرعلاو « هنوئمتيامىأ (نوعديام مل) ) هلوقىف لبق : لافقلا لاق : سداسلا

 ريط 0 اذإ هنأ كد (مهللا كناحبس اهف مثاوعد) هلوق نأ تربخأ 3 نبا لاقو . نمت ىأ

 « هجولا اذهنم ةيآلا لب وأتجرخ دقف : ىبتشملا كلذب كلملا مهتأيف (مهللا كناحبس اولاق) هنوهتشي

 ؛ىنعلانم مهبولقف لصحام مهاوعدنم دارها ناكف : مهللا كناحبساولاق ءىثلا اوهتشا اذا مهنأ ىلع

 ةنجلا ىف مهنمت نأ ىنعملا نوكي نأوهو ' 9 اك كفوا ك1 5 21 هنو نايفتلا اذه اق

 . ههيزنتو هسيدقتو ىلاعت هللا حيبست ىف الاس يل « هنونمتي امل مهينمتىأ : ىلاعت هللا اوحبسي نأ

 تاقوأ ىف ايندلا ىف هنوعادتي 7-0 ىوعدلاىف ىنءملا نوكي نأل متحو : ًاضيأ لافقلالاق : عباسلا

 ةنجلا ىف مسن نامت هللاربخأف ؛نإلف لآ اي: مطوقك ٠ ةدانإ كتب و هيلا نودكشلا نع ممور>

 . ىلاعت هللا ملل 0 . هللأ مهردم جدي ممو كسو ؛ ىلاعت هلل مثرا ذب

 : ناهجو هيف (مهللا كناحبس) هلوق نأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 تايهتشملا بلط ىلع ةمالعركذلا اذه اولعج ةنجلا لهأ نا : لوقي نه لوق « لوألا هج ولا)

 مهتوهش هنم اولان اذاف « هب نوتؤيف صم أريط مهب رم اذإ : حيرج نبا لاق

 اذاف « مادخلاو ةنجلالهأ نيب لع (مهللا كناحبس) هلوق : ىلكلا لاقو (نيملاعلا بر هلل دملا) اولاق

 ند هناك "د فحص ىدنع: لوقلا اذنه: نأ ملعاو : نر ام مهوتأ مطوق نم كلذ اوعمس

 ىلاعلا ركذلا اذ#ه اولعج ةنجلا لهأ نأ ىلا عجري مالكلا اذه لصاح نأ : اهدحأ : هوجو

 هنأ : اهيناثو .. ةساسخلا ةياغ ىف اذهو « حوكنملاو بورشملاو لوك أملا بلط ىلع ةمالع سدقللا

 مهب ةجاح الف « ريطلا كلذ لك أ اوهتشا اذاف (نوهتشيام ملو) ةنجلا لهأ ةفص ىف لاق ىلاعت

 0 نأ : اتناك . مالكلا اذه طقس دف ٠ باطلا ىلا ةجاح مهم نكي ىلاذاو ٠ بلالا ىلا

 . لطاب اذهو « هب ظفال راعشاال سيسخ ل ىلا ىلاعلا في رشلا هرهاظ نع مالكلا فرص ىضتقي

 هناحبس هللا سيدقتب ةنجلا لهأ لاغتشا دارملا : لوقن نأ ةبآلا هذه لي وأت ىف (قناثلا هج ولا)

 ملاح لاكو ؛ هب ,هرورسو هب مهجاهتباو ركذلا اذه ىف مهتداعسنأ لجال , هيلع ءانثلاو هديجمتو

 : هوجو ةيآلا ينف ريدقتلا اذهيلع مث . هنع ديحتال ىذلا حيحصلا وه لوقلا اذهو « هنمالإ لصحال



 م ةنآلا «مالس | 03 مهتيحنو ملا ايف ماوعدد لات

 ةناكامود ىوقأ انانلواما رك !ورثكأ فراعملا جراعم تناك. لكأو فرق دال

 ىلاءت هل وهباملا راشملا ةيادحلا 0 ١ امال مرجال ) ةيلوعلا نان لاو 3 ةيابنال

 (يئاملاب ميو مجد
 ىلع نيسلاج نونوكي مسبنأ هنم دارملا (رامنآلا مهتحت نم ىرجت) ىلاعت هلوق (ةيناثلا ةل أسملا)

 كيح كير لعجدق) ىلاعت هلوق هريظنو 2 ميديأ نس نم 000 راعاألاو نيتاسلا ف ةعوذم ررس

 نم عى زابنالا هذهو) هلوق 1 5 كيدي نيب ىنعملا مك 5 املع ةدعاق تناكام ىهو (ايرس

 . انهه اذكف ىدب نيب ىنعملا (ىتحت

 هنإ مث ء فراعملا سفج نم ًاضيأ اهيلع ةبترتملا ةيادهلاو ةفرعملاوه نامبالا (ةثلاثلا ةلأسملا))

 ملعلا نأ ىلع لدي كلذو (مهنامإب مهد مهيدم) لاق لب ٠ مهنامإ مهبر مد, لقي ل لاظت

 سفنلا لوبقل ماتلا دادعتسالا لوصحل ببس نيتمدقملاب ملعلا لب ؛ ةجيتنلاب مِلعاا بجويال نيتمدقملاب

 ءاكحلا لوقىنعماذهو : ىلاعتو هناحبس قحلانم نيوكتلا ناك« دادعتسالا اذه لصحاذإ م“ . ةجيتنلل

 ..لاعتو ةناخبس هلا الإ سيل« ىذا داوجلاز قالا ضايقلا د!

 |مف مماوعد) ىلاعتو هنأحمس هلوق مهلا تاجردو مهتاداعس تنارم نم 6 ةيناثلا ةبترااإ)

 8 لئامسم ةيفو (مهللا كناحبس

 اعد :٠ لاقي 0 ءاعدلا ىدم نهد ىوعدلا نأ : لوألا ِ هوجو ماوعد ف «ىل وألا ةلأسملا)

 (ماوعد )نب مرسفمألا ضعد لاق . ىوكحشو ةياكش رش قش: : لاقي 5 ىوعدو ءاغدا وعدا

 نوعدي) ىرخ هيأ ف لاقو(نوعدبام مه و ةبك اف أمف مل) ةنجلا له هأ ىف ىللاتعت لاق“ ممؤاعد ىأ

 . مهللا : اولاق مهنأ وه ءاعدلا انهه 0 دارملا نأ ىوقي اممو (نينمآ ةبك اذ لكب اهف

 ءاعدفف تناقلا لوقك ؛ كحبسن انإ (مهللا كناحبس) مطوق ىنعمو : ىلاعتو هناحبس هلل ءادن اذهو

 نوءدتاموكلزتءأو) ىلاعت هلوق هريظنو 4 ةدابعلاءاعدلاب داربنأ : ىباثلا «دبعل كابإ مهللاد تونعلا

 هللا اوحبسي نأ الإ ةنجلا لهآل ةدابعال هنأ ةيآلا ىنعم نوكيف . نودبعت امو ىأ (هللا نود نم

 هللا ركذب جاهتبالا ليبس ىلع لب . فيلكتلا لييس ىلعال ركذلاكلذب مهاختسشا نوكيو ؛ ةودفحتو

 نوكن ىلا ةئوعدلا نفت ”ىووعدل نم دارملا نووكي نأ عمال مهضعب لاق ::تلاثلا. ٠ ىلالعت

 لك نع ىلاعت هللا هيزنت ةرخآلا ىفو ل ف نود هنا لهأ نأ : ىتللاو .٠ مصخلا ىلع مصخلا

 ىلإ همصخ وعدي مصخلا نآل ؛ ءاعدلا نم ًاضيأ كلذ لصأ : لافقلالاق . ةيملالاب هلرارقالاو بياعملا

 كناحبس) ١ ملوةوه كلذو ٠ مؤادن ومدارقإ وع 0 (مهاوعد) ملسم لاق : عب دارلا . امني ب كح نم



 ةيآلا «ميعنلا تانجف راج :اهلا متن نم ىرجبن» ىلاعت هلوق ل

 ليخلا اذه اذإ ام مأف « سدقلا ملاع ىلإ عجربو الأ كال ئاتقت نأ | ىلع قل ردق 2

 . هنم هللاب ذوعن تالالضلا ماع تابلظ ىف هات ىتاروتلا

 ايارنمو ةفرعملا ف صئاصخ ىلإ مهيدهب ممامإ نإ : ىرابنألا نبا لاق «ىناثلا ليوأتلاو)

 هلوةك « مهنع تاهيشلاو كوكشلا اهتطساوب لوزتو « مهمولق اهب رينتسترونلا نم عماولو ظافلاآلا ف

 لبق ايندلا ىف اطوصح زوحب ايازملاو دئاوفلاو دئاوزلا هذهو (ىده مهداز اودتها نيذلاو) ىلاعت

 ىنعملا ناك. هجولا اذهىلعةيآلا انلمحاذإو : لافقلالاق ٠ توملادعبةرخآلا فاطوصحزو#و ؛ توملا

 هلوةلعجو واولا فذح هنأالإ ؛ مععنلا تانج ىف رابنآلا مهتحت نم ىرجتو مهناماب معمر ممدم

 : هلبق امع اعطقنم ا ًاريخ (ىرجت)

 . تامدقع اقوبسم نوك« نأ بحي ةيآلا هذه ريسفت ىف مالكلا نأ (ث الاثنا ل ايوأتلاو)

 217 كلدك رمالا نأ دب كل لقعلا حيرصو . ةملظ لهجلاو رون ملعلا نأ لوألا ةمدقملا )

 « رخآلا اهمهف امو امهدحأ اهمهف نأ قفتاف , نيصخش لع ةفيرش ةلياج ةلأسم تيقلأ اذإ كنأ هررَقي

 ببسلا اذهلو « ًاضبقنم ًاءلظم ًاسوبع مهفيمل نم هجوو ؛ ًائيضم ًاقرشم اللهتم مهافلا هجو ىرت كناف

 ' تايلظلاب رفكلاو لهلا نعو ءرونلاب ناممالاو لعلا نع ريبعتلاب نآرقلا ةداع ترج

 . حوالا كلذ ىف ةشوقنملاشوقنلاكفراعملاو مولعلاو « حوللاكحورلا نأ «ةيناثلا ةمدقم لاو

 كلذىف شوقنلا ضعب لوصف ةينامسج شوقن هيف تمسراذإ ىنامسجلا حوللا نأ ىهو ؛ ةقيقد انههم“

 حورلاناف « كلذزم دضلا ىلع هتيصاخف حورلا حول امأف « هيف شوقنلا رئاس لوصح نم عنام حوألا

 اذاف ٠ مولعلاو فراعملا ليصصحت هيلع بعصي هناف مولعلاو فراعملا شوقن نع ةيلاخ تناك اذإ

 تاك الا ] تح هلو. لع أ ا[ 4 4 لضخ ام لوضح كاك ٠ انما ىث لصحو لاتخا

 « قابلا لوصح نم ًاعنام اهضعب نوكي ةينامسجلا شوقنلاف « لبسأةيقبلا ليصحتن اك رثك أ لصاحلا

 ماعلا لارخأ نأ ىلع لدي كلذو ؛ ةيقبلا لوصح ىلع انيعم اهضعب نوكي ةناحورلا شوقنلاو

 . ىنامسجلا ملاعلا لاو>أ نم دضلاب ىتاحورلا

 ايندلا كرت للع سفنلا لمحت ىتلا لامعاألا نع ةرابع ةحلاصلا لامعألا نأ 4 ةشلاثلا ةمدقملا ١

 "2 كلذ نم دصلا نركتتام هم ومدملا لاخلا و « 5 الا كلطو

 دنا ط|ىذه روش كر 0 41 دعف هللاب نما !ذإ ناسنالا : لوشتف تامدقملاهذه تفرع اذإ

 ضارعالاىفو ةرخآلا ىلإ هجوتلا ىف ةرقتسم ةكله هل تاصح ةحلاصلا لامعاألا ىلع بظاو اذإ

 الك ك1( رانللا تاكل زر كلا . دفنلا ءادقتسا ناك لك | لاوخألا هذه تناك الكرو : اندلاع



 ١ ةيآلا« معتلا تانج فرامنالا مهتحت نم ىرج »ىلاعتهلوق

 هوجو هريسفت فو (تاحلاصلااولمعو اونمآ نيذلانإ) هلوقىهفمهتافضو مللاوحأامأ : ايناث ةعيفرلا

 : ناتوق امل ةئاسنالا سفنلا نأ «لوآلا هجولاإل

 . هللا ةفرعم اهناطلسو فراعملا سيئرو « ءايشألا ةفرعم ىف اطاكو ب رظنلا ةوقلا)ل

 |مئاطاسو ةحلاصلا لامعألا سيئرو ؛ تاعاطلاو تاريخلا لعف ىف احلكو 4ةيلمعلا ةوقلاوإل

 اولمعو) هلوقو ىلاسعت هللا ةفرعمب ةيرظنلا ةوقلا لاك ىلإ ةراشإ (اونمآنيذلا نإ) هلوف . هللا ةمدخ

 ىلع ةمدق» ةيرظنلا ةوَقلا تناك املو « ىلاعت هللا ةمدخم ةيلمعلا ةوقلا لاك ىلإ ةراشإ (تاحلاصلا

 . ركذلا ىف ابميدقت بجو مرجال , ةيترلاو فرشلاب ةيلمعلا ةوقلا

 ىأ (تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا نإ) لافقلا لاق ةيآلا هذه ريسفت ىف 4 ىناثلا هجولا ١

 ىلاعتهللادنعنم بتكلاو ءايبنألا هب تءاجىذلا حلاصلا لمعلاب قيدصتلا اوققحمث ؛ ممواقباوةدص

 (تاحلاصلااولمعو) ةهرعملاليصحتب مهحاورأو مهبولق الغش ىأ (اونمآنيذلا) ( ثلاثلاهجولا )ل

 مهنذأو (راصبالا ىلوأاي اوربتعاف) لاق اي رابتعالاب ةلوغشم مهنيعف ؛ ةمدخلاب مهحراوج اولغش ىأ

 ركذب لوغششم مهناسلو (لوسرلا ىلإ لزنأام اوعمس اذإو) لاق امك ىلاعت هللا مالك عاممب ةلوغشم

 هللا ةعاط رونب ةلوخشم مهحراوجو (هللا اوركحذا اونمآ نيذلا اهيأ اي) ىلاعت لاق ام هللا

 . ضرآلاو تاومسلا ىف ءبخلا جرخي ىذلا هلل اودجسي الأ ) لاق اك

 مهتامارك تاجرد كلذ دعب ركذ ةحلاصلا لامعالاو ناميالاب مهفصو امل ىلاعت هنأ معاو

 . ةعبرأ ىهو مهتاداعس بتارمو

 ( مععتلا تانج ىف راهنآلا مهتحن نم ىرجن مهنامياب ممر ممدهب) هلوق «لوألا ةيترملا)

 : لئاسم هفو

 مهيدهم ىلاعت هنأ : لوألا : هوجو (مهنامباب مهبر مهمدهم) هلوق ريسفت ىف (ىلوألا ةلأسملا)

 : هوجو ليوأتلا اذه ةح لع لدي ىذلاو « ةحلاضلا مهلامعأ و مسمناممإ ىلع مه ايلول ل

 : اهناثو (مهناميأبو مهيديأ نيب مثرون ىعسي تانمؤالاو نينم ألا ىرت موي) ىلاعت هلوق : اهدحأ

 هللوقيف ةنسح ةروص ىف هلمع هل روص هربق نم جرخ اذإ نمؤملا نإ» لاق مالسلا هيلع هنأ ىورام

 ةئيس ةروص ىف هلمع هل روص هربق نم جرخ اذإ رفاكلاو ةنجلا ىلإ ًادئاقو ًارون هل نوكيف كلمعانأ

 ىثمي رون مل نوكي نوئمؤملا .: دهاجي لاق : اهثلاثو «راثلا هلخدي ىتح هي. قلطتيف كلبع انأ هل لود

 , سدقلا ملاعنم هب لصتارون نع ةرابع نامالا نأ ىلقعلا هجولا وهو : اهعبارو . ةنجلا ىلإ مهم

 اهلا اذه لصح ناف , سدقملا ملاعلا كلذ نيبو نمؤملا بلق نيب لصتملا طيخلاك رونلا كلذو

 1١0 -رخخن هد



 ةيآلا«مهنامإب مدر 0 ةناكابفلا اونو اونمأ نيذلا نا »ىلاعت هلوق 1 3

 هب ه كعب هن 6

 نم ىرب م ءاب 0 مي . تأحلاص دا نيا 0
 رص رس هرم هر

 سل هارترتو ياس سرت "اس لس اس مر سه 6 رثا هر

 8 م مهلا كناحبس | ف 0 0 5 تانج ىف رامنألا متت

 »٠١« نيالا ب بر 0 ل َ ذأ ماوعد ر رخآو 07

 , عيطلابادعاص ؛ قرح ءىضم سوس 0 ىهىناارانلا : ماسقأ ىلع نا ل لوألا ةلأسملا)

 اا ال هلا نارقالا نأ ووك نملا لال دل تلق أ الل كارو ةيبازا قالا

 هنع عاض م : 1 10 اح امل نأ هربرت و , ةيلقعلا ةيناحورلا رانلا «ىناثلا مسقلا ١

 قرح انالف نإ : لوقي لقاع لكو « هنطابو هبلق قربحي هناف . هيلا وصولا هنكمبال ثيحب ءىثلا كلذ

 . ةسوسحارانلا لأ نم ريثكب ىوقأ رانلا هذه ملأو . بوبحملا كلذ قارف ببسب نطابلا قرتحم باقلا

 ةلفاغ تناكو تاينامسجلا بح ىف ةقرغتسم تناك ىلا حاورأالا نإ : لوةنف اذه تفرع اذإ

 هتاقوشعم نيبو حورلا كلذ نيب ةقرفلا تعقو ناسنالا كلذ تام اذاف « تايناحورلا ملاع بح نع

 نوكيف ,ملاعاكلذلهأ عمفلإ الو ملاعلا كلذب ةفرعم هلسيلو «ملاعلا اذهلاوحأ ىهو « هتابوبحتو

 ءاهلاوأب هلةفرعمالو « اهي هل فلإال ةيناملظ رّثب ىف قلأو هقوشعم ةسلاجم نم جرخأ نم لاثم هلاثم

 تاينامسجلا هذه نع ًاروفنناكول امأ ء انهاذكف حورلا ملأتو « ةمشحولا ةياغف نوكيناسنالا اذهف

 لاثم هلاثمناك٠ هللبحلا ميظع « قثولا ةورعلا قالتعاىف ةبغرلا ديدش ناكو اهبياعمو اهحاقمب افراع

 حتف نأ قفتا مث ةكلهملا تافآلاو ةيذؤملا تارشحلا نم ءولمع نفع لظم نجج ىف اسوبح ناك نم

 ىلاعت لقاك, ءاقدصاألا وبابحاألا عم مظعالا ناطلسلا ساجم ىف رضحأو هنم جرخأو نجسلا باب

 (اقيفر كتل وأن سحو نيملاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نممهيلع هللا معنأ نيذلا عم كا وأف)

 . ةيناحورلا ةنجلاو ةيناحورلا رانلا فيرعت ىلإ ةراشالا وه اذهف

 ةرثؤملا ىه ةقباسلا لامعألا نأب رعشم (نوبسكي اوناك امب) هلوق ىف ءابلا 4ةيناثلا ةلأسملا)

 (ديبعلل مالظب سيل هللا نأو كادي تمدق امب كلذ) ىلاعت هلوق هريظنو باذعلا اذه لوصح ىف
 راهنالا مهتحت نم ىرجب مهناعإب مهبر مدبب تاحلاصلا اوامعو اونمأ نذلا نإ ١ ىلاعت هلوق

 «نيملاعلا برهتل دما نأ مهاوعدرخآو مالس ابيفمهتيحتو مهللا كناحبساهيف مها وعد ميعنلا تانج ىف

 لاوحأةيآالاهذهىف ركذ « ةمدقتملا ةيآلاىف نيدحاجلاو نيركتملالاوحأ حرش امل ىلاعت هنأ ملعا

 تاجردلاو ةيفسلا لاوحألا نممحلام ركذ مث ء ال وأ مهتافص ركذ ىلاعت هنأ ملعاو ؛ نيقحلا نينمؤملا



 5 هلا فرو را 0 0 أم كتل وأو ىلاعت هلوق

 نع اهّدنم هوك ل احم ىلاعت هللا قحىف اذهو ؛ ءىثلا ىلإل وصولا وه ءاقللا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 : هتب ار اذإانالف تيقل : لاقي هناف . رهاظ زاجماذهو « ةءؤرلا نع ازاجم ل عج نأ بجوف ؛ ةياهنلاودحلا

 . ليلدلا فالخ وهو راضالا ىف ةدايز ىضتقي هللا باو ءاقل ىلع هلمحو

 ىلاعت هللا ةفرعم اهيف ىلجتت نأ ىف توملا دعب سفنلا ةداعس نأ ةينيقيلا لئالدلاب تبث هنأ معاو

 املط نعالفاغ ناك نف . تاداعسلا 5 او ءةيقرلاوه كلذ. ايتاعمل وشي ءاهقار نإ لك

 ناك عاقولاو برشلاو لك آلا رم ةيسحلا تاذللا نادجوب توملا دعب اضتكم اهنع اضرعم

 . نيلاضلا نم

 (اندلا ةامحلاب اوضرو) ىلاعت هلوق رافكلا ءالؤه تافص ند يناثلا ةفصلا ب

 بلط نع هغارفو ٠ ةيناحورلا تاذللا بلط نع ةهبلق ولخ لإ ةراشإ لوألا ةفصلا نأ معاو

 بلط ىف هقارغتسا ىلإ ةراشإ ىهف ةيناثلا ةفصلا هذه امأو , ةينابرلا فراعملاب ةلساحلا تاداعسلا

 . اهلط ىف هقارغتساو : امم هئافتك او ةينامسجلا تاذللا

 : ناتلأسم هيفو (اهب اونأمطاو) ىلاعت هلوق 4( ةثلاثلا ةفصلاو ل

 لاق 6 فوالاو لجولا نم عون هللا ركذدنع مهل لصحي نأ ءادعسلا ةفص (ىلو ألا ةلأسملا)

 هللا ركذ ىف ةنينأمطلا تلصح ةلاحلا هذه تيوق اذإ مث (مهبولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا) ىلاعت

 نأ ءايةشاللا ةفصو (بواقلا نئمطت هللا ركذب الأ هللا ركذب مه.ولق نئمطتو) ىلاعت لاق اي ىلاعت

 اونأمطاو) ةيآلا هذه ىف لاق ام اهتاذإ بلطب لاغتشالا ىفو « ايندلا بح ىف ةنينأمطلا محل لصحت

 مهولق لجوتمل فيوختاوراذنالا اوعمس اذاف « لجولا مهبولق نع لوزي نأ ةنينأمطلا ةقيقخ (اهب

 . ىلاعت هللا ركذ. دنع ةتملاك تراك

 ةماقإ نسحب رجلا فورح نأ الإ ؛اهيلا اونأمطاو : لاقي نأ ةغللا ىضتقم (ةيناثلا ةلأسملا))

 (اهم اونأمطاو) لاق ببسلا اذهلف « ضعبلا ماقم اهضعب

 ضارعءالاىف اوراصمبنأ دارملاو (نولفاغ انتايآ نع مث نيذلاو) ىلاعتهلوق (ةعبارلا ةفصلاوإل

 ؛ءىمأاكلذ ركذ هرمع لوط هلابب رطخيال ىذلا ءىثلا نعلفاغلا ةلزنمب . ىلاعت هللا ءاقل بلط نع

 ةيورخالا تاداعسلاب داعستسالا بلط نع هدعب ةدش ىلع ةلاد ةعيرألا تافصلا هذهف ةلملابو

 . ةيويندلا تاداعسلاو .ةينامسج+لا تاريخا هذه.بلط ىف هقارغتسا ةذش لع. ةثاحتوإلا

 (نوبسكي اوناك امب رانلا مهاوأم كئلوأ) لاق ةمبرآلا تافصلا هذه. مهفص و اى ىلاعت هنأ ملعاو

 : نال اس ةيقو



 _ ةيآلاءايندلا ةايحلاب اوضرو انما درعتتال نيذلا ناد ىلاعت هلوق ا

 نيذلاو ام اوامْطاَو اندلا هيلا ا هل َنوجربال ندا
 6 ه_-

 ةهض هر

 د َنوبسْكَي 0 ام 3 مَ ما و «ال نوفا ع اتاي ١١ نع م

 انتايآنعمه نيذلاو اهب | اناا ايندلا ةانحلاب 1 انماقل و رال يذلا نإ ل ىلاعت هلوق

 (نوبسكي اوناكامب رانلا مهاو ام كعلوأ ناراقأع

 ةمصىلعو « ريكحلا ميحرلا هلالا تابثاب لوقلا ةع ىلع ةرهاقلا لئالدلا ماقأ امل ىلاعت هنأ ملعا

 نمؤي نم لاوحأ حرشفو ٠ 5 نم لاو>أ حرشف هدعب عرش ءرشنااورشحلاو داعملاب لوقلا

 : ةعب رأ تافصب مهفصو ىلاعت هنأ ملعاو . ةيآلا هذه روكذااوهف نيرفاكلا لاوحأ حريشامأف . اهب

 : لئاسم هيفو (انءاقل نوجربال نيذلا نإ) هلوق «ىلو الا ةفصاا

 : نالوق ءاجرلا اذه ريسفت ىف (ىلوأالا ةلأسملا)

 : ىنعملاو « ثعبلانوفاخيال : هانعم : ىلكلاو لتاقموس ابع نبا لوق وهو «لوآلا لوقلا )

 امتإ) ىلاعت هلوق فوخلاب انهه ءاجرلا ريسفت ىلع ليلدلاو . ام نونمؤيال مه:أل كلذ نوفاخمال مهنأ

 لاق اك زئاج فوخلاب ءاجرلا ريسفتو (نوةفشم ةعاسلا نه مثو) هلوقو (اهاشخي نم رذنم تنأ

 : ىلذحلا لاق (اراقو هلل نوجرتال مكلام) ىلاعت

 اهعس أ جري ل لحنلا هتعسل اذإ

 ءانباوثىف نوعمطيال ىأ (انءاقل نوجربال) هلوقف : عمطلاب ءاجرلاريسفت (ىاثلا لوقلاوإل

 نافككلا نك ت1 اللا و دقو لاق. اك «نسأبلا دض ىلا ودرء اجنإلا )ذه: نوكنف

 نم انهه عنامالو ؛ زئاج ريغ دضلاب دضاا ريسفت نال , ديعب فولا ىلع ءاجرلا لمح نأ معاو

 ىلاعت هللا لالج جت هنم دارا نوكي نأ امإ هللا ءاَقل نأ هيلع ليلدلاو « ةتبلا هرهاظ ىلع ءاجرلا لمح

 ىو اخ اها تاروت هنا ان ظاولا غم 211 نوككا نأ: امو .«ةخووأ ىف هئايدزيك رون: قارشإو .دعلا

 لقاعلاف تارا« لككأ وي ظاذاكتشلا كرشأَو تاغكودلا مظعأ وهه لو الا ناك نان هنتر

 ىلاعت هللا نم وجرب دحأ لك نال «كلذكف ىناثلا ناكنإو ؟ هانمتيال فيكو « هوجربال فيك

 لكو « هباوث وجرب وهف هللاب نمآ نم لكف كلذك ناك اذإو « هتمحر تاماقمو هباوث ىلإ هلصوب نأ

 ءاجرلا اذه مدع لعج نسح مرجالف ؛ ءاجرلا اذه هسفن ىلع لطبأ دقف داعملاب الو هللاب ندي مل نه
 رخآلا مويلاو هللاب ناميالا مدع نع ةيانك



 يح داو سو اعل ٠-2 نايس سس بح حم

 ا ةيآلا ىهللأ ق ا و رابنلاو ل )للا فاالتخا ُق نإ د ىلاعت هلوق
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 «1ر نوع موقل

 اثلاو . لكلامعي ىذلا لةعلا هنم دارملا نأ : لوآلا :نالوق هيفو (نوملعي موقل )ل لاق مث

 ؛ ظفالامومع : لوألا لوقلا ةجحو « هناس>إراثآو هتاقولخم دئاوف لعو ركفت نم هنم دارملا نأ

 نيذلا مث منال « ركذلا اذ ءاملعلا ىلاعتو هناحبس هللا صخب نأ عنتميال هنأ : ىناثلا لوقلا ةجحو

 ناك مالسلا هيلع هنأ عم (اهاشخ نم رذنم تنأ امنإ) هلوق ىف امءاخل «لئالدلا هذه اوعفتنا

 . لكلل ارذنم

 تايال ضرآلاو تاومسلا ىف هللا قلخ امو راهللاو ليللا فالتخا ىف نإ إل ىلاعت هلوق

 (ن وقتي موقل

 لاوحأب :ايناثو « ضراللاوتاومسلا قيلختب : الوأ تارلالاوديحوتلا لع لدتساىلاعت هنأ عا
 هريسفت مدقت دقو ؛ راهلاو ليللا ف الخا نم ةلصاخلا عفانملاب ةيآلا هذهىف : اثلاثو ء رمقلاو سمشلا

 تاومسلاىفهللاقلخاملكب : اعبارو (ضراألاو تاومسلا قلخ ىف نإ) هلوقريسفت ىف ةرقبلا ةروسفف

 : اهدحأ : ماسقأ ةعبرأ ىف ةروصحم ىهو ىلاعلا اذه ىف ةثداحلا ثداوملا ماسقأ ىهو « ضراألاو

 راطمالاو باحسلاو قربلاو دعرلا لاوحأ اف لخديو . ةعبرالا رصانعلا ىف ةثداحلا لاوحاألا

 لزالزلاو قءاوصلا لاو>أو : رزجلاو دملا لاوحأو . راحبلا لاوحأ اضيأ اهف لخديو .جولثلاو

 :انعارو :ثانلالاوحأ ىالتخا.: اهكلاثاو: ةريثك ةينعوفهو نداقملا لارحأ ابار كش
 هللا قلخ امو) ىلاعت هلوق ىف ةلخاد ةعيرالا ماسقاألا هذه ةلمجو « تاناويحلا لاو-أ فالتخا
 لك لب ؛ دلي فلأ ىف نكميال ام لاوحألا هذه حرش ىف ءاصقتسالاو (ضرألاو تاومسلا ىف
 . بابلا اذه نم رصتخ ءزج وهف ملاعلا اذه ماسقأ لاوحأ ىف ءالقعلا هركذام

 نورذحي مهنأل : نيقتملاب اهصخن (نوتي موقل تايآل) لاق لئالدلا هذه ركذ دعب ىلاعت هنإ مث
 ةقولخم ايندلا نأ مع لاو>الا هذه ىفريدت نم : لافقلا لاق . رظنلاو ربدتلا ىلإ رذحلا مهوعديف ةبقاعلا

 دب الف كلذك ناك اذإو . لمع راد مهل اهلعج لب مهلمهأام مهقلاخو اهقلاخ نأرو «:ًاهبف لماثلا داعش
 ىلع ةلاد ةقيقحلا يف لاو> "الا هذهف ؛ ءيملان ع نسحملا زيمتيل ؛ باقعو باوث نم « ىهنورهأن م

 . داعملا تايثإو أدملا تايثاب لوقلا ةحص



 ةيالا«باسحلاو نينسلا ددع اوءلعتل لزانم هردقو »ىلا ءتهلوق مس

 ة عكر كيف: لان كيل يرش السلا نمر ةيروسفلا ىف ةرقعملا:ةنسللاو عتلهاألا ةيقار اع. ةيتسفتسيارثقلا
 (هنلا كاتك ىف اويق ردعاترشسا مك ورب كلا

 ناطلس سحشااف « ميظع رمقاا رونبو سحشاا ءوضب قاخلا عافتنا نأ ملعا «ةنماثلا ةلأسملا)

 ةقياوالا الر كملا و كورال لا كان هناا نطقت لقدم كر كو م لالا ]نطل اواهقلا و رابتلا

 هناصقنو ءوضلا ةدايز ىف هلاح فالتخابو ؛ روهشا| لص رمآلا ةكرحو . ماعلا اذه اصم مظتنت

 نوكي راهنلاف «ليللاو راهن لصحي ةيمويلا ةكرحلا ببسبو . ىلاعلا اذه تابوطر لاوحأ فلتخت

 رمقلاو سمشلا عفانم ىف انيصقتسا دقو ؛ة->ارلل انامز ناوكم علل كل كلاطلا أن دككتلل انامزز

 هتيانع مظعو قاخلا ىلع هللا ةمحر ةرثك ىلع لدي كلذ لكو ؛ فلس اهيف اهم ةقئاللا تايآلا ريسفت ىف

 نيعملا هلكشب مسج لك صاصتخا ناك كإذك ناك ىتمو . ةيواستم ماسجاألا نأ ىلع انللد دق اناف مهم

 كلذو . رهاق رداق ميحر ميكح ريدم رييدتبالإ سيل « ةنيعملا هتفصو «نيعملا هزب>و : نيعملا هعضوو

 رمقلاو سمشلا ريسمو كالفاألا تاكرح بيسو ملاعلا اذه ىف ةلصاحلا عفانملا عيمج نأ ىلع لدي

 نوملاظلا لوقي امع ىلاعتو هناحيس ميكحلا ميحرلا ردقملا ربدملا ريبدتبالإ لصح ام كفر اوكار

 هانعمو (قذملاب الإ كلذ هللا قلخام) هلوةب اهمتخ لئالدلا هذه ررق امل ىلاعت هنإ مث . اريبك اولع

 نوركفتي و) نارمع ل آ ىف ىلاعت هلوق هريظنو « ةحاصملا ةقباطمو ةمكحلا قفو ىلع هقلخ ىلاعت هنأ

 اقلتلافو رة لاق كنا ةاطاب اذه تقلخ اماانثر ضرالاو.كتاوددلا قلك ىف

 : لئاسم هيفو (اورفك نيذلا نظ كلذ الطاب ابني امو ضرأألاو ءامسلا

 لكل ًاديرم ناكو لىلاعت هنألل « ربجلان الطب ىلع لدت ةيآلا هذه : ىضاقلا لاق (لوآلا ةلأسملا)

 قلخ ام هنأب هسفن فصي نأ حص امل « لض نه لالخال اديرهو « حيبق لكل اقلاخو ٠ ٍلظ

 . ىتا الإ كلذ

 كالفآلا مارجأ ىف عدوأ هناحبس هنأ ىلع لدي اذه : مالسالا ءاكح لاق 4ةيناثثا ةلأسملاإ)

 نكي ملول ذإ . ىلفسلا ماعلا اذه لاصم مظتنت اهيرااتعا عاقص وضع ؛ىروقوب هع ما ودا تا وكلا

 انت صوصنلا هذهو ءديفم ريغو الطابو اثبع اهقلخ ناكل ؛ىلاعا اذه ىف دئاوفو راثآ اهل

 . ملعأ هللاو . كلذ

 بيقعادحاو « ةرهابلا ل ئالدلا هذه ركذ وه ليصفتلا ىنعمو : تايآلا لصفي هنأ ىلاعت نيب م“

 صفح--و ورمع و بأ و ريثك نبا أرق : ناتءارق (لصفن) هلوقىفو . نايبلاو حرشلاعمالصفالصف ؛رخآلا

 . نونلاب نوقابلا أرقو « ءايلاب (لصفي) مداع نع



 - ال ًادونر هقلاو ءايض سمشلا لعج ىذلا وه» ىلاعت هلوق

 رثك أو نيتزمم (ءاتض) لبتققيرط نم ريثك نبازع ىور : ىدحاولالاق 4 ةعبارلا ةلأسملا))
 م . ايف ةزمهلل هجوالف « مايصو مايق ءاي لم وأو نم ةبلقنم ءايض ءاي نآل , هيف هطيلغت ىلع سانلا

 م ىتا نيعلارخأو « نيعلا عضوم ىلإ ةزمهلا ىه ىتلا ماللا مقلق نأ زوخي دعبلالعو :لاق

 ءاقس ىفتبلقنا 5  ةزمغ تيلقنا ةدئازفلأ دعي افرظ تمقو انلف“ ماللا عضوم ىلإ «كوأرو

 ِ ملعأ هللاو . هبابو

 نم فءضأ حابصلا رون ناف . فعضألا ودشألل ةلباق ةيفيك رونلانأ ملعا ( ةسماخلا ةلأسملا)

 ناردجلا ةينفأ ىف لصاحلا رونلا نم فعضأ وهو ؛ سدمشلا عولط لبق راهنلا لوأ ىف لصاحلا رونلا

 نم فعضأ وهو ؛ ناردجلا ىلع سمشلا نم عطاسلا رولا نم فعضأ وهو « سمشثلا عولط دنع

 « سمشلا مرج ىف هب سحام ىلع ءوضلاب ةامسملا ةيفيكلا هذه لاكف « سمشلا مرحب مئاقلا ءوضلا

 فقاوه نم وهف ٠ سمشلاب ةمئاقلا ةيفيكلا نم ىوقأ ءوضلا ىف ةبتع .دوجو ناكمالا ىف وف

 هنأ قىلللاو ؟ ضرعوأ مسج وه له سمشلا نم ضئافلا عاعشنا نأ قا" نمانلا تفاتحاو..كروقتلا

 سمشلا صرقريثأتب ماعلا اذه ىف هثودح لهف ضرع هنأ تبث اذإو , ةصوصخم ةيفيكو هو « ضرع

 ىلع سمشلا صرقل ةلباقملا مارجأللا ىف ةيفيكلا هذه قلخب هتداع ىرجأ ىلاعت هللا نأ لجأل وأ

 . تالوقعملا مولعب ايف ءاصقتسالا قيل امنإو « ةقيمع ثحابم ىهف  ةداعلا ليبس

 ةيفيكلا هذهل مسا وهف ؛ ءوضلا امأو ؛ ةيفيكلا هذه لصال م. | رؤتلا“: لوقف 1ذه*“كفرعاذإو

 ةيفيكلاو (ءايض) سمنشلاب ةمئاقلا ةيفيكسلا ىعس ىلاعت هنأ 0 ليلدلاو « ةيوق ةمات ةلماك تناكاذإ

 , رهقلاب ةمئاقلا ةيفيكلانم لك أو ىوقأ سمشلاب ةمئاقلا ةيفيكلا نأ كلشالو (ارون) رمقلاب ةمئاقلا

 (اجارسس ملا لعجو) ىرخأ ةبآ ىف لاقو (ًارينم ًارقو ًاجارس ايف لعجو) رخآ عضوم ىف لاقو

 (ايناهواجا تان ور ىذا هلا

 هانردق رمقلاو) سي ةروس ىف ىلاعت هلوق . هريظن (لزانم هردقو) هلوق (ةسداسلا ةلأسملاإ)

 ىنحملا نوكي نأ : ىاثلاو :«:لزانم هزيم ندقو ىنمملا نوكي نأ : اههدحأ : ناهجو:هنو:(لذاخ

 . لزانم اذ هردقو

 دحو امنإو « امهل هنأ : لوألا : ناهجو هيف (هردقو) هلوق ىف ريمضلا (ةعباسلا ةلأسملا)

 فرءيامتإ باسحلاو نينسلا ددع نآل , مولعملاب ءافتك ١ ةينثتلا ىنعمىفوهف الإو . زاجيالل ريمضلا

 اذهنوكي نأ : ىناثلاو (هوضري نأق أ هلوسرو هللاو) ىلاعت هلوق هريظنو « رمقلاو سمشلا ريسب

 ىف ةريتحملا رووشلا نال كلذو.؛ رورشلا لفرعت نقلا ريسب نأل ء ودحر يذقلا لإ انس



 ةيآلا «ارون يما ام اد لعج ىذلا ومد كاد هلوق 2

 صال ناك 77 ' الا مام ىف ةيواستم ؛ تافصلا كلت نعرظنلا عطق عم ٠ انشأ تاوذلا

 . بولطملا وه كلذو « مسج لك ىلع حصي نأ بجو ؛ مسج ىلع حصيام لكف ؛ كإذك

 ةفوصوم رومأ .اضعب ماسجأألا ضعب فلاخ هب ىذلا نإ : لاقي نأوهو 4 ىناثلامسقلا امأو)

 امجح نوكي نأ امإ : فوصوملا كلذنال . لطاب اضيأ اذه : لوةنف . رادةملاو زيحتلاو ةسسجلاب

 . ةياهلا ريغ ىلإ كلذ رمتسيو ءرخآ لحىلإهراقتفامزلالإ و « لطابلوآلاو نوكيال وأ أزيحتمو
 ىلوأ ءالاح رخآلاو الحم امهدحأ نوك نكي ملو ؛ لاحلل الثم لحلا نوكي ريدقتلا اذه ىلعف اضيأو

 كلذ ناكناامأو « لاحت كلذو « هيف الاعو رخآلل الحم امهنم دحاو لكن وك مزايف ؛ سكعلا نم

 هيج نانا راح صاصتخا هل ن ركب الاء لقلا اذه كتم لوقف مجح هلو « زبحتم ريغ لحما

 . ةهجلاو زيها ىف لوصملا كجاو.نوك ىذا ءىتلاو « ةهجلا ىف 5 , زيحلاب صتخم مسجلاو

 . ةهجلاو زيحلا ىف هلوصح عنتمي ىذلا ءىثلا ىف الاح نوكي نأ عنتمب

 ل كدولب مسجلا ىف لاحال ؛ امسج 5 فلاخ هبام : لاقي نأ رهو «ثلاثلا مسقلا ام | وا

 ذئتمحخ « هب هل قاعتال مسجلا نع انام انش ءىثلا كلذ نوك ريدقتلا اذه ىلع نك لطاب اضيأ أذهف

 6 0 ىف ةيواستم امتاوذ ثيح نم ماسجالا تاوذ نوكت

 . ةيهاملا مامت ىف ةيواستم اهرسأب ماسجألا نأ

 مزاول عيمج ىف ةيواستم نوكت ةيهاملا مامب ىف ةيواسنملا ءايشآلا : لوقنف اذه تبث اذإو

 هصاصتخا سشلا مرج ىلع حص املف « قابلا لع حصينأ بجو ابضعب ىلع حصام لكف ؛ ةيهاملا

 سكعلابو . اضيأ رمقلا مرج ىلع رهاقلا ءوضلا كلذ لثم حصي نأ بجو « رهابلا رهاقلا ءوضلاب

 2 صاصتخاو « رهاقلا هئوضب سمشلا مرج صاصتخا نوك نأ بحرو . كلذكا ناك اذإ و

 نأ تبثف «؛ بولطملا وه كلذو ؛ ردم ريدقتو . دجوم داجإ و صصخم صيصختب فيعضلا هرونب

 2 رونلا نم عونلا كلذب رمقلا ماشا نأر :لعاج لمحت رفا كلذ نقلا ضافتخا

 لاو ءايض سمشلا لعج ىذلا وه) ىلاعتو هناحبس هلوق ةححص عطا هلا ليلدلاب تبئف « لعاج

 . بولطملا وهو (أرون

 ءوض عمج نوكي نأ امإ نيرمأ دحأ نم ولخبال ءايضلا : ىسرافلا ىلع وبأ لاق 4 ةثلاثلا ةلأملا)

 ؛ امايص ماصو « امايقماق كلو قك ءايض ءوضي ءاض ردصم وأ ء ضايحو ضوحو طارمسو طوسك

 راد ردقلاو داك كا لدقفلا لمح ىعملاو ؛ فود قاّضملاف ؛ هتلمخ نيهحولا ىأ لغو

 لاقي مرونلاو ءايضلا سفن العج اهبف رونلاو ه ءوضلا رظع اكل نال كلذ ريغ نم نوكل نأ ارجو

 . هوجو مرك هنأ مجركسلا لجرأل



 مس بالا هارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج ىذلا وه» ىلاعت هلوق

 «نوملعي موقل تايآلا لصفي قحلابالإ كلذ هللا قلخام باسحلاو

 لوقلا ةمص اهيلععرف مث , ةيملالا ىلع ةلادلا لئالدلا ركذ ال ىلاعت هنأ لعا (ىلوآلا ةلأسملاإ)

 :.ةيهلالا لعاةلادلا لئالدلا ركذ ىلإ ىرتخخأ,ة زم داع ءرشنلاو ىشخلاب

 «ضراألاو تاومسلا قلخي كسلا ىه ةيحلالاو ديحوتلا تابثإ ىف ةمدقتملا لئالدلا نأ ملعاو

 دك ؤيام ىلا ةراشإ ريخ"الا عونلا اذهو ء رمقلاو سمشلا لار تأ كلفعلا لا ةراثإ عونلا اذهو

 ءانب « رشنلاو رشحلا ةحصب لوقلا تيثأ ىلاعت هن ال كلذو ؛ رشنلاو رشحلا ةمص ىلع لادلا ليلدلا

 بحب هنأو . رفكلا لهأ ىلا باقعلا لاصيإو « ةعاطلا لهأ ىلا باوثلا لاصيإ نم دبال هنأ لع

 رمقلاو ءايضسمشلا لعج هنأ ةيآلا هذه ىف ركذ ىلاعت هنإ مث « ءىسملا نع نسحلا زيبمت ةمكتحلا ىف

 تامهم بيرت هتكمش ؛ باسكلادو 'نيتيسلاةفرعم ىلا كلذي فلكملا لضوتل لذانم هةردقو ار

 نسحملا زيمت : لوقي ىلاعت هن اكف . فيضلاو ءاتشلا تامهم دادعإو « ةثارحلاو ةعارؤلا نم هشاغم

 تضنقا اءلف . روهشلاو نينس || لاوحأ مياعت نم ةمكحلا ىف بجوأ ؛ ىصاعلانععيطملاو ءىسملا نع

 ةجرلا و كتل( قتل نا 0 هاا اذهرمقلاو ؛سمشلاقلخةمح زا او ةكحلا

 كلذ ناك « ةيدمرسلا ةداعسلاو ىدب الا عفنلا ىضتقي هنأ عم ؛ توملا دعب ءىسملا نع نسحملا زيبمت

 ىلغ لذي انمتةيآلا هذه ى روكذللا هجولا نم'رفقلاو ةرسشلا:كاوخأب لالدتسالا ناكل

 ليلدلا اذه هللا ركذ مرجال . هانركذ ىذلا هجولا نم داعملاب لوقلا ةح ىلعو : هجو نم ديحوتلا

 .: داخملا 'ةح ل لياذلا "55 دعي

 : لاقي نأوه ردقملا عئادلا دوجو ىلع رمقلاو سمشلا لاوحأب لالدتسالا (ةيناثلا ةلأسملا)

 مسج صاصتخا ناك كل ذك ىمآلا ناكىتهو « ةيواستم اهتايهام ىفو ؛ ةلئامتم اهتاوذ ىف ماسجألا

 لعافلا ل+ل صوصخلا هرونب رمقلا مسج صاصتخاو «رهاقلا هعاعشو رهابلا هئوضب سءنشلا

 0 نأ هيلعليلدلاف ؛ اهتايهامو اهتاوذ ىف ةلئامتمماسجالا نأ نايب امأ . راتخلا ميكحلا

 ءارو مأىف ةفلاخلا كلت تناكل اضعب ابضعب فلاخ ولف ؛ ةيمرجاوزيحتلاو ةيمجحلاىف ةيواستم اهنأ

 هباقانأ لوقف كاذك نكن ترانا هيأم ريغ ةفلاخلا هبام نأ ةرورض ةيمرجلاو ةيمجحلا

 ؛ اهب افوصومالو امل ةفصالوأ اهم افوصوم وأ اهل ةفص نوكي نأ امإ ماسجاللا نم ةفلاخلا تاصح

 . لطاب لكلاو
 .وكستف ؛ تاوذلا كلب ةمئاق تافص تناكو ل ةفلاخلا تاصح هبام نالف «لوآلا مسقلا امأ)

 ناك 22



 ةيالا 6 ارض ضلعا لع ىذلا 30 للاكل هلق 51

 2 5 لام 1 0 نو ذ سمشلا 1 ىلا و 1

 موق تانآلا 2-5 دالا اب الإ 17 هللا َق ا ٌباَسحْلاَو ل

 آ مو

 «ه) نويلعي

 اوطسقأامي و « مهطسقب اونمآن يذلا ىزجيل : ىنعملا نوكي نأ ةيآلاريسفت ىف (ىناثلا هجولا 0

 نإ) ىلاعت هللا لاق . ٍلظ كرشلا نآل « تاحلاصلا اولمعو اونمآ ثيح مهسفنأ اوءلظي ملو اولدعو
 هجولا اذهو (هسفنل ملاظ مهنف) ىلاعت هللا لاق . مهسفنأ اوملظ دق ًاضيأ ةاصعلاو (ممظع مظل كرشلا

 (نورفكي اوناك امب) هلوق ةلباقم ىف هنأل « ىوقأ

 ( نورفكي اوناك امب ملأ باذعو ميم نم بارش ماو رفك نيذلاوإ ىلاعت هلوق امأو

 : لئاسم هيفف

 ءاملا تمم : لاقي . هرحىبتنا ىتحرانلاب نع ىذلا : ميا : ىدحاولالاق (ىلوألا ةلأسملا)

 . ماما هنمو . ممحو هف « هتنخس ىأ

 نيبو انمؤم فلكملا نوكي نأ نيب ةطساوال هنأ ىلع ةيآلا هذه انباحصأ جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 . نيمسقلا نيذه ركذ ىلع ةيآلا هذه ىف رصتقا ىلاعت هنأل « ًارفاك نوكي نأ

 هلوق هيلع ليلدلاو . ثلاثلا مسقلا ىنن لغلديال نيمسقلا نيذه ركذ نأب : هنع ىضاقلا باجأو
 نم مهنمو نيلجر ىلع ىشمي نم مهنمو هنطب ىلع ىثمي نم مهنف ءام نم ةياد لك قلخ هللاو) ىلاعت

 ركذي امبر كلذ لثم ىف نإ : لوقت لب « عبارلا مسقلا ىنن ىلع كلذ لدي ملو (عسبرأ ىلع ىتمب

 مسقلاىلاعت هللا نيب دقو . رخآ عضوم ىفنيب دق ناكاذإ ؛ هادعامركذ كرتيو : رثك ًالاوأ دوصقملا

 . اكايالاا تاس ىاعلاتلا

 قاسفلا نأ مولعمو «ردانلا ىرجم ىرحب ىذلا ثلاثلا مسقلا كرتي امنإ : لوقن نأ باوجلاو

 لك قلخهللاو) ىلاعت هلوق امأو ؟ بابلا اذه ىف مهركذ كرت زوجي فيكو : تاعاطلا لهأ نم رثكأ

 ناكف « ةريثك لجرألا تاوذ ماسقأ نال ؛« سماخلاو عبارلا مسقلا ركذ كرت امناف (مام نم ةباد

 ىذلاقسافلا وهو « ثلاثلا مسقلا الإ انهه سيل هناف ' ةلانلملا ذه فالخ تانطاالا كل راه سانام كد

 - ىرملا نولكف لفاك الو نيف هنأ مصخلا معز

 نينسلا ددع اوءلعتل لزانم هردقو ارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج ىذلا وهز ىلاعت هلوق



 ا يالا طفلا بادب اتكاتفلا اواو اونمأ نيذلا ىزجيل»ىلاعت هلوف

 لئاسم ةيفاو؛ ليلدلا ١ له يرش ءاصقتسالا قبسدقو ؛ ىصاعلا ىلا باقعلاو عيطملا ىلا باوثلا

 ىلاعت هنأ ىلع لدي (اونمآ نيذلا ىزجيل) ىلاعت هلوق ىف ماللا : ىعكلا لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 لخدأ اف باقعلا امأو . باوثلا ىلع ليلعتلا مال لخدأ هناف اياز. ةحرلاو تاروث ا

 ةمحرلل قلخلاقاخ هنأ ىلع لدي كلذو (ميمح نم بارش مهل اورفك نيذلاو) لاق لب ؛ ليلعتلا مال هيف

 . ةتبلا رفكلا مهيف قلخ امو . رفكلا مهنم دار أام هنأ لع لدي كلذو « باذعالال

 كلت تناكل ةلعل العف لعف ول ىلاعت هناأل , لاحم ىلاعت هللا لاعفأ ىف ليلعتلا مال نأ : باوجلاو

 . لاحم وهو لسلستلا مزل ةثداح تناكنإو « لعفلا مدق مزل ةميدق تناكنإ ؛ ةلعلا

 أدبي نأ ىلاعت هللا نم زوحبال هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه : اضيأ ىعكلا لاق 4ةيناثلا ةلأسملا إل

 رع نو 1 7 م ةلعماو رعت مهلإ م مللا كلك لاصيإ نسخ هنآآل ءةنبلا'ق مهقلخ

 ةبآلا رهاظو ٠ لإ معنل لا كلت لاصياب اللعم اللعم مهفياكت و مهقلخ نر 6 ا ؛ مهفيلكت ةطساو

 . كلذ ىلع لدي

 همالك نأ الإ . هتحص انبلس ؛ لطاب وهو ىلاعت هللا ماكحأ ليلعت ةح ىلع ءانب اذه : باوجلاو

 قلخلا ادبي هنإ : لاقي نأ زوحيال ملف . عونمم كلذو ىنعملا اذهب هتداعإو قلخلا ءدب انللعول حصي اع

 . همالك طقس : ريدقتلا اذهىلعو ؟ مهلإ ةنجلا ممن لاصيإض رغل مهديعي ىلاعت هنإ مث ء لضفتلا ضح

 : ناهجو هيف (طسقلاب) ىلاعت هلوق امأ

 « هطسقب مهمزجيل : ىنعملاو (ىزجيل) هلوقب قاعتي وهو ؛ لدعلاب (طسقلاب) 4 0 هجولار)
 نالاؤس هفو

 ادئازال نوكحي ىذلا وه لدعلاف ؛لدعلاب ارسفم ناك اذإ طسقلا نأ لولا لاؤسلا)

 لييس لع ًاثيش ميطعي الو“ مهامعأ هنوقحتسيام ىلع مهديزيال ىلاعت هنأ ىضتقي كلذو ء اصقان الو

 . ءادتبا لضفتلا

 لوصح ىلع دعاسي نأ ريدقتبف اضيأو . لضفتلا ضح اضيأ باوثلا نأ اندنع : باوجلاو
 (طسقلا) ظفلف ةدايزلا نم عنملا امأف . رجآلا ةيفوت ىلع لدي (طسقلا) ظفل نأ الإ« قاقحتسالا

 . . هيلع لديال

 ؟ طسقلاب ًاضيأ نيرفاكلا ىزاحي ىلاعت هنأ عم طسقلاب نينمؤم لا صخ مل (ىناثلا لاؤساا)

 نيصوصخم مهبنوك للعو « مهقح ىف ةيانعلادي زم ىلع لدي كلذب نينموملانصيضخت نأ : تاوخلاو

 . طاشحلالا اذه كنالزع



 ةيالاةطسقلا تاحلاصلا اواو ازا نيذلا ىزجيل هىلا عل هل وق ش

 ك0 دق تاديك أتلا هذ هف ها دعو) هلوقل 77 أردصم ( (ًاق>) هلوقو ل هيلإ)

 .محلا| ذه ف

 رشحلاعوقو نعربخأ امل ىلاعت هنأ ملعاو . لعفلا ظفل ىلع (هللا دعو) “ىرق «ةيناثلا ةلأسملا ,١

 : ا وو "1 ” 3 ىلا نكم هسفن ىف هنوك ىلع لديام هدعب ركذ 00 ٠

 ا هو (هديعل م < قاخلا أدب هنإ) هناحيس هلوق وهف هسفن ىف هناكمإ ىلع لديام

 : نيضراللاو كالفألل ًاقلاخ هنوك ليلدلاب نيب ىلاعت هنأ ليلدلا اذه ريرق“ «ىلوألا ةل كر

 ناويحلاو تابنلاو نداعملاو تاداملا نم ملاعلا اذه ىف ام لكل ًاقلاخ هنوك ًاضيأ هيف لخديو

 2 لاوزلا 0 ةقاب هتردق تناكو 2 ءىش ىلع ًارداق كاك لكذأ لقعلا ف تبث دقو 4 ناسنالاو

 ةداعإ ىلع رداق ىلاعت هنأ لع ليلدلا اذه لدف . هنيعب هتداعإ هنكمي هناف تامولعملا عيمجب املاع ناكو

 هيوم دفل كانرإلا

 هنأ ىف اوفلتخاو : لاعلا ماسجأ مادعإ ىلع رداق ىلاعت هنأ ىلع نوملسملا قفتا «ةيناثلا ةلأسملا ١)

 مح ىلاعت هنا كلذو ةيآلا هذ اوجتحاو . اهمدعي ىلاعت هنإ موق لاقف ؟ ال مأ اهمدعي له ىلاعت

 , اهمادعإدعبالإ نكمتال اهتداعإو « ًاضيأ ماسجأل ا ديعي نأ بجوف « اهديعي هنأب تاقولخلا عيمج ىلع

 تتكلا لجسلا طك ناش ىوان موب) ل هلوق هريظنو : لاَ وهو دوجوملا داحبإ مزل لاو

 امنإ ىلاعت هنأ ليلدلاب تبث مث « ءادتبالا لثم نوكتت ةداعالا نأب مك (هديعن قلخ لوأ انأدب اك
 . مدعلا نم ًاضيأ اهديعي ىلاعت هنإ لاقي نأ بجوف , مدعلا نم ءادتبالا ىف اهقلخي

 مهتيع مث « ةدابعلاب مهم أيل قلخلا أدبي هنإ : ليق هن اكء رامضإ ةيآلا هذهىف «ةثلاثلا ةلأسملا ' 7

 مح مث كتيعي مث كايحأف اتاومأ مت دكر /هللا» نور 00 مثديعي

 0 هّللأ ملذ) ) ةيآلا هذه لبق لاق كانعت هنأ لجال 2 انهه ةدامعلاب رمأألا كد كفّذدح لإ عل هنأ الإ

 : اهيلع لدي ةداعالاركذ نال ةتامالا 1 فذحو (هودبعاف

 : جاجزلا لاق . حتفلاب مهضعب ورسكلاب (هديعي مث قاخلا أدبيهنإ) مهضعبأرآ 4(ةعبارلا ةلأسملا)

 هيلا 29 ريدقتلا نيوكي نأ : كلرورألا 3 ناهجو متفلا فو 4 فانئتسالا ىلعف أر نمد هلا

 مث قاخلا دب ادعو هللاادعو: ريدقتلا نوكي 0 ىناثلاو . هديعي مْ قالخلا ادن هنالل أعيمج عج م

 ! قالك كاد نإ ود ف كلا لك (قلذلا اني هن] قحالا "روز ًادبأ نم (”ىدبس) "ىررق و: هتداعإ

 ةماقإ هنم دوصقملا نأ معاف (طسقلاب تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىزجيل) ىلاعت هلوق امأ

 اب يح وبدل دلال نا ىلا لضخ جا, رشنلا وقل نوضح نمسالاهنأ لكلام



 و ةيالاعطسقلاب تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىزجيل 2ىلاعتهلوق

 نديىفءازجاللاك لت لاقي نأ مزليف  رخآ ناسنإ هب ىذتغاو ناسنإ لتق اذإ (ةعبارلاا ةيشلا)

 . لاحكلذو نيصخشلانم دحاو لك

 اني دقو . ندبلا اذه عومجنعةرابع نيعملا ناسنالا نأ ىلع ةينبم ًاضيأ ةهبشلا هذه : باوجلاو

 . ءاوس سفنلا نع ةرابغ هنأق كلا لا! لظاب أ

 نوطلكتملا اهتمت ىلا هو ديه انيس ةئقاب ةفطل كاجو درعا مخ ل
 . داعملا ةلأسم نع للقعلاتحبلا رخآ اذهو . ةيلصأللا ءاَرْجالاِب

 : ثاحيأ هيف (اعيمج عجرم هيلإ) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملاإ)

 دخاستع هناخبسهتلان وكي نأ ىضتقي :هرهاظو «ةباغلا ءاس الا لإ ةيلك نأ (لوآلا ثحبلاإ)

 . قاخلا عجرم هيلا : لاقي نأ حصي ىتح ؛ ةهجو

 : قاتلا لئاز لا وسلاف. د رجع لهزوج عريشتلا# انلك اذإ ان - لاوأللا : هوجو نم هنعاش ]ردك

 مهعجرم نأ : دارملا نوكي نأ : ثلاثلا . هاوس مكاحال ثيح ىلإ مهعجم نأ : هما دال نارك

 . ةازاخيلاب هيف دعولا لصح ثيحملإ

 « ندبلا نعال ؛ سفنلا نع ةرابع ناسنالا نأ ىلع لدي ةريثكلاتايآلا رهاظ (ىناثلا ثحبلاإل

 هلوةلف ندبلا اذه ريغ ءىث ناسنالا نأ امأ . ندبلا لبق ةدوجوم تناك سفنلا نأ ىلع أضيأ لديو

 ندب نأب لصاح ىرورضلا ملعلاف (ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس ىف اولتق نيذلا نبسحت الو) ىلاعت

 « تيملا ندبلا اذه ارياغم ًاثيش هتقيقح نوكنت نأ بجوف : ىح هنأ لعلاد صنلاو ٠ تيملوتقملا

 ةدوجوم تناك سفنلا نإ امأو (كسفنأ اوجرخأ) رافكلا حور عزن ةفص ىف ىلاعتهللا لاق اضيأو

 عضوملا ىلا عوجرلا نآل ءانلقام ىلع لدي (؟كعجرم هيلإ) ةيآلا هذه ىف ىلاعت هلوقنالف « ندبلا لبق

 ةنثمطملاسفنلا اهنأ اي) ىلاعت هلوق هريظنو ٠ كلذ لبق كانه ناكدق ءىثلا كلذ ناك ولأ لضخ انعإ

 (قملا مهالوم هللا ىلإ اودر مث) هلوقو (ةيضار كبر ىلا ىعجرا
 لصحي عوجرلا كلذ ىأ لالا ىلع بصن (ًاعيمج)و عوجرلا ىنعمب عجرملا (ثلاثلا ثحبلا إل

 . ةمايقلا هنم دارملا امتإو ؛ توما عجرملا اذه نم دارملا سيل هنأ ىلع لدي اذهو  عامتجالا لاح

 ؛ ىلاعتهللا ىلإ الإ عوجرال هنأو  رصحلا ديفي (مكعجرم هيلإ) ىلاعت هلوق «عبارلا ثحبلار)

 : ناتلأسم هيفف (ًاقح هللا دعو) هلوقامأو « هرمأالإ ذفان الو هكح الإ كحالو

 هيلإ) هلوق نآل « ادعو هللا دعو : ىنعم ىلع بوصنم (هللا دعو) هلوق «لوألا ةلأسملا)

 هلوقل ادكؤم اردصم (هللا دعو) هلوق نوكي ريدقتلا اذه ىلعف ء عوجرلاب دعولا : هانعم (كعجرم
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 نوكت نأ ام] زادلا كامتتناكل يرحل رانا زادلا هاتفا تلدب ول: اولاق (ىلوألا ةهيشلا)

 ناكلبشا رد تاك نإ او اتبع ليدللا كل واألا ]ناك ناف:؛ اهنم ا ريخو أ: اهنم ارش اوأ "نادلا هاته لك

 دوجاللا كلذ قلخ ىلع ًارداق ناك له مالا لوأ ىنذ اهنم اريد ناك نإور هاهقس ليدتلا, ادع

 ناك ام هنإ : انلق نإو ءاهفس كلذ ناك ًادرالا لعفو 0 مث هيلع ردق ناف ؟ هيلع ًارداق ناك ام وأ

 ىلع كلذ نأو « ةمكحلا ىلإ لهجلا نموأ : ةردقلا ىلإ زجعلا نم لقتنا دقف هيلع ًارداق راص مث ًارداق

 . لا ملاعلا قااخ

 تاللاكلا نآل ؛ ةحاصملا وه رادلا كلت ىلع رادلا هذه مدقت لاقي نأ زوال ل :باوجلاو

 هذه لوصح دنع مث « رادلا هذه ىف الإ اهليصحت نكمي ال ةيورخألا ةداعسلل ةبجوملا ةيناسفنا

 . تاريخلا نع نامرحلاو داسفلل اببس رادلا هذه ىف ءاقبلا ناك تالاكلا

 هل دضال امو « هل دضال ريدتسملاو 2« ةريدتسم كالفاللا تاكرح :اولاق يناثلا ةهمشاا)

 اما

 اف [عاول] و ٠ ةداككلا لإ ةحاح الف ؛ ةفسافلا بتكلا ىف ةهشلا هذه انلطرأ انأ : باوجلاو

 تي كلذ تبث ىتمو « ةقولخم كالفآلا مارجأ نأ ىلع ليلدلا يشن نأ تايبشلا هذه لاثمأ لاطبإ

 ىلع ةلادلا لئالدلاب أدب ةروسلا هذه ىف ىلاعت هناف ءرسلا اذهل . 1 قرفتل و مدعلل ةلياق اهنوك

 ” كاملا لوقا ةكح ىلع لدي امي اهفدرأ م كالفالا ثودح

 فيك ءازجألا هذه نع ةرابع سيل وهو « ندبلا اذه نع ةرابع ناسنالا 4 ةثلاثلا ةهيشلا ١

 ادهن ا معن انأ عم «ناسنالا اذه ثودحلبق ةدوجوم تناكءازجألا هذه نآل , تناك

 , ةطيسبلا ءازجالا كلت قبت هناف ءدسجلا اذه قرحأ اذإ هنأ ًاضيأو ٠ ادوجوم ناك ام ناسنالا

 نع ةرابع ناكام ؛رانلاو ءاوطاو ءاملاو ضرأألا نم ةطيسبلا ءازجأللا كلت عومب نأ مولعمو

 ىلع ابعوقو طرشب ناسنالا اذه نوكتامإ ءازجاللا كلت نأ تبثف « قطانلا لقاعلا ناسنالا اذه

 هؤازجأ تقرفتو ناسنالا تام اذاف , ةطوصخم ةروصو ؛ صوصخم جامو ضصوصخع فلات

 ضعإ دوع عنت# هناف ريدقتلا اذهىلعو . لاحم مودعملا دوعو « ضارعالاو روصلا كلت تمدع دقف

 رخام هنيعل هدوع عنتمي نأ جوف ناسنالا اذه لوضصح ىف ةزيتعملا ءارجالا

 نع ةرابع وه لب« دهاشملا دكا اذه نع ةرابع نيعملا ناسنالا اذه نأ ملسنال : باوجلاو

 اذهللكامشم صوصخم فيطل مسجهنإ 15. رع قراقم موج هنأ سفنلا ان رقق ءاوتمام نشل

 ,هب ملعأ هللاو © ريغتلا نع نرضم دل



 ا ةيالا«طسقلاب تاحلاصلا اولمعو | اي "أ نيذلا ىزجيل ىلاعتهلوق

 راكنإو ةيبيدبلا مولعلا راكنإ مزاو ةروكذملا تامدقملا عيمج نالطب ىلإ كلذ 7 رسل تيك

 ةقرفتملا ءازج الاو ةرخنلا ماظعلاو ةيلابلا داسجالا هذمل دبال هنأ تبثف . ةيعطقلإ ةيرظنلا مولعلا

 ةلالا هذه لصحت مل ناف « هياقع ىلإ ءىسملاو هباوث ىلإ نسحملالصيل « توملا دعب ثعبلا نم ةقزمتملا

 ؛ ةيهلالا لصحت مل الصحي مل نإ و ؛ ىهنلاو رمآلا لصحي مل الصحي ل نإو « ديعولاو دعولا لصح مل
 نحن ىتلا ةيآلا نم دارملا ىه ةجحلا هذهو . ملاعلا ف تاريغتلا هذه لصحت مل ةيهلالا لصحتمل نإو

 داعملا تايثإ ريرقت هلك اذه (طسقلاب تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىزجيل) هلوق ىهو اهريسفت ىف

 . دابعلا ىلإ انسحم ارظان امبحر اهل ملاعلا اذل نأ ىلع ءانب

 تابثإ ىلا مهقيرطف ؛ حلا ملا ةياعريىلاعت هللا لاعفأ نوللعيال نيذلا مهو «ىتاثلا قيرفلا امأ)

 « هتحصب عطقلاب جوف « هنعاوربخأ مالسلا مهملع ءايبن الاو ؛ دوجولا زئاجرمأ داعملا : اولاقنأ داعملا

 . ةثالث تامدقم ىلع ىنبم وبف ناكمالا تايثا امأ

 سفنلا نع ةرابع نوكي نأ امإ ناسنالا : لوقنف لباقلا لاح نع ثحبلا «ىلوألا ةمدقملا)

 نديلاب سفنلا قلعت ناك ال : لوقنف « ق+!لوقلاوهو سفنلا نع ةرابع ناكناف . ندبلا نع وأ

 « فلتخيال مالكلا اذهو . ازئاجن وكينأ ب حب ةيناثلا ةرملاىفندبلاب اهقلعت ناك ازئاج « ىلو لا ةرملا ف

 لاوحأ عيمجىفقاب نديلا اذهل لك امشم فيطل مسج هنإ : انلقوأ ؛ درج رهوجنع ةرابع سفنلا اناق ءاوس

 لوقلا اذدهو « ندبلا نع ةرابع ناسنالا نك نإ امأو ؛لدبتلاو لاحتلا نع نوصم ندبلا

 ؛ انكم ناك ىلو الا ةرملا قف صاوضخلا هجولا لغءازجاإلا كلت فلأت نإ : ل وةنف لي واقاللا ذعر

 هرمأ ىرخأ ةرم ناذبلا اذه ل ةايللا دروع نأ تزتف انكم ةيناثلا ةرملا ق.نوك نأ اضنأ ت-

 . هسفن ىف نكم

 رداقلا اذه نأو « ةبجوم ةلعال . راتخم رداق ملاعلا هلإ نأ نايب ىف ىهف 4ةيناثلا ةمدقملا امأوإل

 . تانكمملا لك ىلع رداق

 ديزذدب ءازجأمرجالف « تايئرجلاعيمجب ملاع ملاعلا هلإ نأ نابب ىف ىبف 4 ةثلاثلا ةمدقملا امأو ١

 ابضعب نبيع هتكمأ تايئرجلاباملاع ناك امل ىلادعت هنأالإ راحلاو «بارتلا ءارجأب تطل

 . هسفن ىف نكمت ىمأ رشنلاورشحلا نأب عطقلا مزل : ةثالثلا تامدقملا هذه تت ىتمو . ضعب نع

 , نكمملا اذهعءوقوباوعطق مثو ءايبنالا قدص ىلع ليلدلا لد : لوقنف ناكمالا اذه تبث اذإو

 ةصالخ اذهف ؛ مبقدص ىلع ةلادلا لئالدلاب لطاب كلذو ؛ مهيذكت انمزل الإو ؛ هعوق وبعطقلابجوف

 , داعملا ىمأ ريرقت ىف انلقع هبلإ لصوام



 ةباآلا عطس ملأ 0 تال هلأ أ واقعا و“ ا "ا نيدل ىرجبلو قاغناللو# 0

 قاخم نأ لي 102 كا كارما اخ ىذلا]سيلوأ) ىكاعت هلوق : قات :لا ؟ بارتلا مرج ىف

 عانتمالا مبكي فيكف «بك اوكلاوكالفألاما رجال قلاخلا وهوملاعت هنأ متلس امل هنأ ىنعمب (مهلثم

 اذإ .ىشل انرمأ امتإ) هلوقب تاممدشلا ةدام مسح ىلاعت هنإ مث ؟رشنلاو رشحلا ىلع ارداق هن 0

 تالآلا لوصح ىلع فقوتي ال هنيوكتو هقيلخت نأ دارملاو (نوكيف نك هل لوقن نأ هاندرأ

 ؛ هيلع قباس بأن عال «لوآلاب آلا قلخ هنأ هيلعليلدلاو : مآلا محرو بالا ةفطنو تاودالاو

 لاق مث . تالآلاو طئاسولا نع نيوكتنلاو داحالاو قالا ىف اينغ هناحبس هنوك ىلع كلذ لدف

 لمهيو مثديعيال نأ نم هناحبس ىأ (نوعجرت هيلاو .ىث لك توكلم هديب ىذلا ناحبسف) هناحبس

 نحن ىتلا ةيآلا هذ هه ىف روكذملا ىنعملا وهو  نيملاظلا نم نيزجاعلل فصتني الو  نيمولظملارمأ

 (طسقلاب تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىزجيل) هناح.س هلوق ىهو . اهريسفت ىف

 نأ بحيو « رداق ثدحم نم هل دبالو ثدح ملاعلا نأ ع لئالدلا تلد ( رشع ةيناثلا ةجحلا إل

 ناكل الإو امنع اينغ نوكي نأب حيو « ملاعلا نم الإ ردصياال نقتملا ككحلا لعفلا نآل « املاع نوكي

 له : انلقف انلمأت امل مث , اينغ امللاع ارداق اهلإ ملاعلا اذهل نأ تبثف « لاح وهو لزألا ىف اهقلخ دق

 اوبذكي نأ مهل زوجو ؛ ىدس مهكرتيو هديبع لمي نأ لكلا نع ىنغلا يكحلا اذه قح ىف زوحي

 « توغاطلاو تبجلا اوديعيو « هتمعن اوك أبو « هتييوبر اودحجبو هومتشي نأ مط مسيو هيلع

 ىاعملا هذه نأب لقعلا ةب.دب تنكح انههف ؟هديعوو هدعوو هيبنو هرمأ اوركتيو ًادادنأ هلاواعجيو
 هل نإ ةيدقملا هذ لل اكشخ ىلإ نم ب رقلا . ةكتحل نم ديئعيلا لهاجلا هنفيسلابا الإ قيلت
 مكخ ؟ديعوو دعو هلذوكيال هنأ عم 0م 1 ةنرك نأ رز لف : انلقف انلمأت مث ءايهنو ارمأ

 دييعولاب ىهنلا نرقي ملو « باوتلاب دعولاب رمآألا نرقي مل نا هنأل زئاج ريغ كلذ نأب لقعلا خيرص
 انلمأت مث ءديعوو دعو نم دبال هنأ تبثف . دوصقملا لصحي لو « ىهنلاو رمألا دك أتي مل باقعلاب

 : باقعلا لهل هديعوبالو ؛ باوثلا لهل هدعوب قيالهنإ مث ديعوودعو هلنوكينأ زوجي له :انلقف

 قبيالذأب جوي اذهو ؛ هديعوب الو هدعوبقوثولا لصحىلكلذزاجولهنال ؛ زوال كلذنإ : اناقف
 رشحلابالإ متي الك لذنأ مولعمو ؛ باقعلاوباوثلا قيقحتنم دبال هنأ انملعف « ديعولاو دعولا ىف ةدئاف
 ىتم ةلسلسلاك ضعبلاب اهضعب قلعتي تامدقم هذهف . بجاو وهف هبالإ بجاولا ميالامو ؛ ثعبلاو

 ع تاريغتلا هذهل انراضنأ ةدهاشم لدف « ابلك دسف ابضعيدسف ىتمو . أملك حصاهضعإ مص

 دوجو ىلع كلذ لدو « ىنغلا مكحملا عناصلا دوجو ىلع ملاعلا ثودسح لدو ؛ ملاعلا

 مل ناف . رشحلا بوجو ىلع كلذ لدو ؛باقعلاو باوثلا دوجو ىلع كلذ لدو « ىمنلاو رمآلا



 م ةيآللا «طسقلاب تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىرجيلو ىلاعت هلو

 ىف ناك ىذلا ناسنالا كلذ نيعوه , خيشلاناسنالا اذهنأب عطقن انأ عم , ءاذغلا ىلإ ةجاحلا تلصح

 ناسنالا نأو « لاحتلا ةمئاد ةيندبلا ءازجالا نأ تبئف ءاباش مث الفط ناكو « لصفنا مث . همأ نطب

 نكي نأ. امإ و“ ادار اق راقما] رك رجا رك نأ ام ناسالا نأ عطقلا بجوف . هنيعب وه وه

 عنتميال نيريدقتلا ىلعف كلذك رم الا فاك اذاف « ندبلا اذه للحت عم ًايقاب ًافيطل ًاينارون امسج

 لولا نأ تيقف., لولا نابنإللا نبع انئاكلا ناسنالا اذه: َنوكب و ءىرخ]ةرم ةنطل لإ

 . قدص داكملا

 وهاذاف ةفطننم هانقلخ انأ ناسنالاري ملوأ) هلوق ىف ىلاعت هللا هركذام (ر شع ةيداحلا ةجحلا ل

 ةرثاعلا ةنجملا ىف :هانركذام لإ ةراشإ ؛(ةفطن نم .انَقلُك) ف ادي هلق نأ معاو (نيبم يصخ

 اهيكرت نمقاخو ىلاعتهتلا اهعمشن »«ابراقماو نضرآلا وزادكم 1ك كل كلا نأ

 ةفطن هانلعج مث نيط نم ةلالس نمناسنالا انقلخ دقلو) هناحبس هلوق هيو ىذلاو ؛ ناويحلا اذه

 نيطلا نم ةلالسلا نأ وهو . هانركذىذلا هجولاب حصي امنإ ةبآلا هذههريسفت ناف (نيكم رارق ىف

 اذهبف « ةفطن باقني مدلا مث , مدلا هنم داوتيف ناسنالا هلكأي تابنلا كلذ نإ مث « تابن اهنم نوكتي

 هلوق وهو « ركنملا مالك يح ىنعملا اذه ركذ نأ دعب هناحبس هنإ مث . ةيآلاهذهرهاظ مظنني قيرطلا

 . بهذملا اذه ناكمإ نيب ىلاعت هنإ مث ( ميمر ىهو ماظعلا ىحي نم لاق) ىلاعت

 , نكحم هلثم نإ : لاقي نأ : امهدحأ : نيقيرطب الإ لقعيال ءىثلا ناكمإ تابثإ نأ معاو

 . نكماضيأ وهف  هنمالاح للعأو هنم مظعأ وهامنإ : لاقي نأ :قاثلاو .انكعاضرا اذه رك نأ

 هيفم ( ميلعقلخلكب وهو ةرملوأ اهأشنأ ىذلا اميحن لق) لاقف الوأل وألا قيرطلارك ذ ىلاعت هنإ مث

 . ملعلالاك ىلإ ةراشإ( يلع قل لكب وهو) هلوقو « ةردقلا لاك ىلا ةراشإ (اهييحبلق) هلوقنأ ىهو ةقيقد

 ىلاعت هنإ : نولوي ةرا منال « نيلصأالا نيذهب ميلهجلالإ هنوركنيال رشنلاو رشحلا اوركنمو

 املاع هنوك عنتمهنإن ول وهب ةراتو ١ نيوكتلا ىلإ دصقلا هنمحصي ال تاذلاب بجوملاو ؛ تاذلاب بجوم

 ةفسالفلا هبش تناك املو «ورمع ندب ءازجأ نع ديز ندب ءازجأ زيمت هنم عنتميف ؛ تايئرجلاب

 نيلص“ الا نيذهريرقتب هفدرأداعملا ةلأسمىلاعت هللا ركذا لكم رجال , نيلص“الا نيذه نم ةج رختسم

 : نيهجو نم هريرقتو « ىتدألا ىلع ىلعألابلالدتسالا وهو ؛ ىناثلا قيرطلاهدعب ركذ ىلاعت هنإ م“

 . امهنيبو ةداضملا تاصخل « سباب. دراب بارتلاو « ةيوطرلاو ةرارالاب الإ لصحتالةايحلا نأ : لوآلا

 ةرارخلادلوت عنتمب مل الف« ةيزيرغلا ةرارحلانم ةرارحلا ةفصىف ىوقأ ةيرانلا ةرارحلا : لوقت انأالإ

 ةيزيرغلا ةرارحلا ثودح عنتمب فيكف « ةداضملا نم امبنيب ام لاك عم رضخألا رجشلا نع ةيرانلا

 ١0« رخف -:؛د
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 ءىثاهتابن نم ذج نإو (جيمم جوز لكن م تتبنأو تبرو تزتها ءاملا اهيلع انلزنأ اذاف) ىلاعت لاق

 « مأتلا حرج نإو « فلخأ راجتاألا ناصغأ نم نصغ عطق نإو ؛ هلثم رخآ هناكم تبنو فلخأ

 تراغ دربلا دتشاو ءاتششلا ءاج اذإ مث . ناويحلل اهانركذ ىتا لاوحأ الاب ةبيبش لاوحأ الا هذهو

 لا وحاز هزه تراكي تفلح كي ةءانضخ انعظقولو:ءاهمل وتب تدلسفو اهتب وطار تغفو اًهئوغ

 هذه انلقعاذاف « ةايحلا كلت ىلإ دوعت ىناثلا عيبرلا ىف ضدنا 2 . ةايحلا دعب توملاب ةهيبش

 ناسنالا نأ كشال لوقن لب « ةيناثلا ةروصلا ىف هلثم لقمنال لف ؛ نيتروصلا ىدحإ ىف ىتاعملا

 كله اذان تل اا نإ هدو: تايلاوموفرتمأ ناويحلا و تاناويحلا اثم فرقأ

 . ناسنالا ىف اطوصح زوحال ملف ل1 ف كارد كا هذه

 - كاذكا كسيلف ضراالا اهأورء”توملاب قرمتتو قزفتت كاويحلا داسجأ نإ: ::اًولاق ناف

 بهذملا اذبم لقن ل نإوأ ٠ قاب رهوج وهو « ةقطاناا سفنلا نع ةرابعناسنالا نأ :باوجلاف

 «.ندبلاق ةينراج هو « رمعلا رخآ ىلإ نينجلا نوكت تقو لوأن م ةبقاب ةيلصأ ءازجأ نع ةرابع وهف

 هر لاركسلا اذه لاذ ء ةنئاب ءادحالا كلتو

 تعمتجاامنإ ةفطنلا هذهو « ةفطنلا نم داوتامنإ ناويحلا ندب'نأ كشال «ةرشاعلا ةجحلا)

 ةدام نإ مث « ندبلا عيمج ىف روتفااو فءضا|لصحي ةفطنلا لاصفنا دنع نأ ليلدب : ندبلا عيمج نم

 ةيرصنعلا ءازجاللا نم تدلوت امنإ ةيذغأللا كلتو . ةلوك أملا ةيذغاألا نم تدلوت امإ ةفطنلا كلت

 ا كاتو تيتا نأإ امل ىفتاو 11, زاتمو ضرإللا قراشم ىف- ةقزفتم تناكءاززجاللا كلتَو

 ءازجأ اهنم دلوتف « دئاضعأ ىلع مدلا كلذ عزوتف مد هنم دلوتف « ناسنإ هلكأف تابن وأ ناويح

 مف ىلإ بصناف ؛ ةفطنلا وهو ؛ نيعم رادقم تابوطرلا كلت نم لاس ةوبشلا ءاليتسا دنع م“ . ةفيطل

 ىف ةقرفتم تناك ناسنالا ندب دلوت اهنم ىتلا ءازجالا نأ تبثف « ناسنالا اذه هنم دلوتق ؛ محرلا

 تام اذاف «ندبلا اذهاهنم دلوتف ء روكذملا قيرطلاب تعمتجا اهنإ مث ءءاوهلا جوأو لابجلاو راحبلا

 .لواللا قرفتلا لاثم ىلع ءازجاألا كلت تقرفت

 عامتجالا لاثم ىلع ىرخأ ةرم عمتجي نأ عنتميال هنأب اضيأ عطقلابجو : لوقنف اذهتبث اذإو
 ناسنالا ندب هنمدلوت مث ةريغص ةرطق ناكد قف ؛ مألا محر ىف عقو امل ىناكلذف اهنأر .لرذلا

 ةياغ ىف هنأ كشال ندبلا كلذ نإ مث , رغصلا ةياغ ىف ندبلا كلذ ناكام لاح هب حورلا تقلعتو

 كلف اضن و ء اهف' ةيزيرثلا ةرا را ليغ بيسي ةريثك ءازجأ هنم للحتي هنأ كش. الو : ةيوطرلا

 املو « عوجلا لضحاملا كلذ الولو : للحتلا ف نوكنت رمعلا لوط ىف ادبأ ةيقابلا ةيندبلا ءازجالا
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 انندلا ىف ىلاعت هللا مأ ايف « اهنع لا نر نأ : ىناثلاو . نازحالاو تافآلاب ةيوشم معنلا

 :ةكحل او ةحرلاوةردقاالاكل ار اهظإ « ىرخأرادىف ةنناثلا ةبترملابانيلع معني نأ بجومىلوآلاةئترملاب

 ىذلاو . تاهيشلاوتاوهشلاو مومحلاو مودغلاليزيو « نيبنذملانع وفعيو نيعيطملا ىلعرعني كانهف

 عضاوملا قيضأىف ناك« همأ نطب ىف انينج ناك نيح ناسنالا نأ مالكلا اذه ررقي و « كلذ ىوقي
 ةلاحلا نم فرشأو بيطأ ةيناثلا ةلاخلا تناك همأ نطب نم جرخ اذإ مث ء اداسفو ةنوفع اهدشأو

 ودعيو دهملا نم م يح دعي ّ ؛ اقيثو ًادش دشيو دهملا ىف علوا كلذ دنع هنإ مْ ؛لوالا

 تنطأ اهتأك شال ةثلاثلاة لاخلا هذهو ::ةببظلاةمطاألا لوانت ىلإ ناللا لوانت نم لقتني و الاقشوأ اننع

 قئاقح لع افرمم املاع وأ ءقلخلا' لع مكحلا دفان | ريمأ ريصي نيح دعب هنإ مث , ةيناثلا ةلاحخلا نم

 محب بجو اذهتبث اذإو . ةثلاثلا ةلاحلا نم رشا و تنطأ ةعئارلا ةلاخلا هذه نأ كاش الو اغلا

 تاذللا نم جممأو ىلعأو فرشأ نوكتت توملا دعب ةلصاحلا ةلاحلا : لاقي نأ ءارقت.سالا اذه
 :ةنايسللا تارخلاو[ةناسملا

 ه ناك ناف « هلانبهأتو داعملاب انمآ اذإ اناف ٠ طايتحالا ةقيرط (ةدماثل ةجحلا)

 بابلا ىفام ةياغ . داقتعالا اذه انرضي مل  الطاب ناك نإو ؛ ركنملا كلهو انوجت دقف ؛ اقحبهذملا

 نيرا اهتوفب ىلابيال نأ لقاعلا لع بحب لوقت انأ الإ ةينامسجلا تاذللا هذه انتوفت هنإ لاقي نأ

 : ىناثلاو . تالكلاو:ناديدلاو فانا نيب ابق :كرتشم امنآل ةسافنلتا ةياغ ىاابنأ نهرا

 اذهلو « داعملا نامالا ىفالإ سيل طايتحالا نأ تبثف . لاوزلا ةعيرس ةعطقنم اهنأ

 :* غاعلا لاق

 كيلا تلق تاومآلا رشحتال امهالك بيبطلاو رجنملا لاق

 مكيلع راسحلاف ىلوق حصوأ رساخب تسلف اكل حص نإ
 فلظو أر فظ لثم ءىثث هنمعطقنإ هناف ءاناويحن وكي مادام ناويحلا نأ ملعا «ةعساتلا ةجحلا))

 نايرج هئاضعأو هقورعىف ايراجمدلا نوكيو : لهدنا حرج نإو « ءىثلا كلذ دوعي هناف « رعش وأ

 هرعش نم ءىث هنمعطق ناف ؛ لاو>ألا هذه تبلقنا تام اذإ م , هناصغأو رجشلا قورع ىف ءاملا

 ةرخالاب 5 ؛ هقورع ىف دمجتي مدلا تيأدو' محلي مو لمدني مل حرج نإو « تبني مل هرفظ وأ

 اناف « ةفصلا هذبب ةبيبش اهاندجو ضرألا ىلإ انرظن امل انإ مث . لالحنالاو داسفلا ىلإ هلاح لوؤي

 ؛ اهقورعو راجتاألا ناصغأ ىلإ ءاملا بذجنيو املالت وبرتو اهنويع روفت عييرلا نامز ىف اهارث

 م اهراتعو اهرازنأو اهراقزأ جرخت مث «ناويجلا نديف ىراجلا مدلا ةلزنم ضرالا ىف ءاملاو
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 مدعلا اذهو ؛ ىدعرمأ ألا ةلاتلارا :ىلآلا ةلازإ الإ اهل ةيقيقح الا ةيئامس ل تاذللا ١ ةين|امسجملاع

 : ىناثلاو . ةدئاف قيلختلل قبيال ذئئيحو ؛ امودعم قئالخلا نم دحاو لك نوك لاح الصاح ناك

 ؛ تايلبلاو نحلاو تافآلاو رورشلاب ةخاط ايندلا لب ؛ نحمل او مالآلاب ةجوزم ملاعلا اذسه تاذل نأ

 رادةدوصقملا تاحارلاك لت ىلإ قلخلا اهيف لصي ىتلا رادلا نأ انيلعف . رحبلا ىف ةرطقلاك ابيف ةذللاو

 ءاندلا راق ىوشا وأ

 زوحيال لف ؟ ةكحو ةحلصم لجأ الال باذعلا دشأب رانلا لهأ موي ىلاعت هنأ سيلأ : اولاق ناف

 , ةمكملالوةحلصملال ملاعلا اذه ىف قاخلا قلخم ىلاعت هنإ : لاقي نأ

 انتدلا' ف لضاخلاررضلا امأو: ةثينخلا مهل امعأ للعا قطتقم ازال علا كلذ نأ ىزملاب انا

 نأ مزل الاو « ةفلاسلا راضملا كلتل ةرباج عفانمو ةميظع تاريخ هبقعي نأ بجوف « قحتسم ريخف

 : نيمرك الا مرك أو نيمحارلا محرأ هنوك ىف ان كلكو دما رق لدافلا نركي

 ةلزاملا ف تاناويحلا عيمج نم سخأ ناسنالا ناكل داعم ناسنالل لصحي مول (ةسداسلا ةجحلاإ)

 راضم نمرثك أ ايندلا ىف ناسنالا راضمنأ ةمزالملا نايب . هلثم موزلملاف « لطاب مزاللاو . فرشااو

 ةبيط لابلا ةغراف نوكت ماقسألاو مالآلا ىف اهعوقو لبق تاناويحلا رئاس ناف ؛ تاناويملا عينج

 اذ رك لكما .٠ هلا رز دحام بدن هناق ناسنالا امأ . لمأتزو ركف امل سيل هنال :نمفتلا

 نم عاونأ ةيضاملا لارحألا لكيلا تي كك لطف لفل لا لاو ةيضانملا كاوعالا اف

 هنأ ىرديال هناآل ء. فوخلا نم عاونأ ةيتآلا لاو>الا رثك أ ببسب هل لصحيو « فسالاو نزحلا
 ال1 ل اسما لإ لل نات نإ رقدلا لوصح نأ تيقن. لاول تدحت فك

 « تاناويحلارئاسنيب و سانلا نيب ةكرتشم ىهفةينامسجلا تاذللا امأو . ةيوقلاةديدشلا ةيناسفنلامالآلاو

 . بيط ناسنالا قاذم ىف جنيزولاا نأ اي ٠ بيط لعجلا قاذم ىف نيقرسلا نآل

 نأ بجول . هتداعس رهظتو هتلاح لمكت هب داعم ناسنالل لصحي ل ول : لوقنف اذه تبث اذإ

 ناكام لكنأ مولعمو « ربحي رباجريغ نم ناز>الاو مومغلاو مومهحلاديزمل ايس : لقعلا لاكنوكي

 هنأ تف 11١ ةعدملا 2 ةيلاخلا بعتلازو ءاقشلاو .ةءاندلاو ةسخلا ديا ايبس_نوكي'هناف كاذك

 ا 7 ناديدلال فال ىلا تانانويحلا نخأ ناسنالا» ناكل. ةيورخآللا ةداغسلا لوضصخ الول

 ةلأاز اا كللالل رجلا واخ كاكتألا نأ ةرخآلا نادلاوم ديال هنأ الع ء اعطقالطاب كلذ ناك

 . افيرش لقعلا ناك ببسلا اذهلف . ةيورخالا تاداعسلا تابجوم بستكي هلقعب

 نوكت نأ : امهدحأ : نيهجو ىلعهديبع ىلإ معنلا لاصيإ ىلع رداق ىلاعت هنأ (ةعباسلا ةجحلا ١
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 هتايلوأو هئايبثأ ءاذيإو 5 لهجلانع مهعنمب نأو 07 1 هللا تش نع قاخلا عنمي نأ

 ؛ تانسحلاو تاريخلاو تاعاطلا ىف مهيغري نأ هتيكح ىف بجاولا نمو . هسقلخ نم نيملاصلاو

 ارظان الداع انسحم هنوك ىف كلذ حدق . تاريخلا هذه ىف بغرب ملو٠ حئابقلا كلت نع عنمب مل ول هناف

 حنابقلا نع رجزلاو « اهلعفب باوثلا طبرب الإ نكميال تاعاطلا ىف بيغرتلا نأ مولعملا نمو . هدابعل

 راد ىفلصاح ريغ هب ددهملا باقعلاو . هيف بغرملا باوثلا كلذو « اهلعفب باققعلا طب ربالإ نكميال

 هنوك مزلالإو ؛ بولطملاوهو ؛«باقعلا اذهو ؛ باوثلا اذه ايف لصحي ىزخ أ راد نم داق اندلا

 اونمآ نيذلا ىزجيل) ىلاعت هلوق ىهو اهبف نحن ىتأا ةيآلا نم دارملاوه اذهو . لطاب هنأو ناب ذاك

 (طسقلاب تاحلاصلا اولمعو

 تاركتملازع عدرلا فو : تاريؤلا لعف ىف بيغرتلا ف ىكي هنإ : لاقي نأ زوال مل: ليق ناف

 ؟ ديعولاو دعولاىلإ كلذعم ةجاحالو تاركتملاحيبقت و تاريخلا نيسحت نم لوقعلاىف هللا عدوأام

 لصحيل بيهرتلاو بيغرتلا درج هنمضرغلا : لاقي نأ زوجتال ملف ؛ ديعولاودعولانمدبال هنأ انملس
 كلذ ىلاعت لعفي نأ اماف (نوقتاف دابعاي هدابع هب هللا فوخي ىذلا كلذ) ىلاعت لاق مملاعلا ماظن هب

 متسلأ :لوقنف اب.ذك همالكر اصل ديعولاو دعولا نم هنع ربخأام لعفي لول هلوق ؟ هيلع ليلدلا اف

 ابذك اذه ناك ناذ صيصختلا كلذ بوجو ىلع ةلالدلا مايقل نآرقلا تامومع رثك أ نوصصخت

 ىلاعت هللا لعفي نأو دبال هنأ انبلس ؟ابذك نوكي نأ تاصيصختلا كلت نم هب نومكحت امف بجو

 عا ونأ نم ناسنالا ىلا الضي اع ةزايع .فباقعلاو باوثلا كلذإ نإ: :,لاقي ذأ .ذ وحيال ل نكل كلذ

 ؟ مومغلاو مومحلا ماسقأو « ماقسالاو مالآلا عاونأ ندو تاذللاو تاحارلا

 نأ الإ رشلا كرتو ريخلا لخف لإ هوعذن ناك نإولقعلا نأ : لوألا لاوسلا نع تاور

 لصح اذإو < ةيتادسجلا :تاذالاو ةيئابسجلا :تاوهعلا ىف كامبنالا لإ هناوعدلا نافنلا و كالا

 باوثلاو ديعولاو دعولا بيترتالإ كاذ امو ؛ لماكدضاعمو ىوق حجرم نم دبالفذ ضراعتلا اذه

 . كرثلاو لعفلا ىلع باقعلاو

 ذئرف ىلاعت هللا لع بذكلا لوصح ناسنالا زوج اذإ هنأ : ىتاثلا لاؤسلا نع باوجلاو

 . ابذك هنوك زوحي عماسلا نآل , ةبهر ديعولا نم الو « ةبغر دعولا نم لصحال

 . لمغلاب لغتشملا ريجالاكوهف ايندلا ىف هتايح تمادام دبعلا نأ : ثلاثلا لاؤسلا نع باوجلاو
 . لمعلاف دهتجيال هنافاهذخأ اذإ هنألل ؛ هيلا اهلاكب ةرجاألا عفدز وجال لمعلاب هلاغتشا لاح ريجآلاو
 يرن اضيأو « لكأو دشأ لمعلا ىف داهتجالا ناكةرخآلا رادلا وه ةرجآلا ذخأ لحم ناك اذإ أو
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 هنا : لاقي تفلكف" قمانلا ناذنأ نم مظع اوهام قيلخت لع ردق امل ىلاعت هنأ (عبا رلا ل اناا

 هيلع ريقحلا ل م.لا ل عفلا نوكي نالف ؛ البس هيلع بعصأألا لعفلا ناك نم ناف ؟ اهتداعإ ىلع ردقيال

 قلخ ىذلا سيلوأ) ىلاسعت هلوق : اهنم : ةريثك تايآ ف روكحذم ىنمملا اذهو ىلوأ . ناك الهس

 قلخ ىذلا هللا نأ اوري ملوأ) ىلاعت هلوق : اهيناثو (مهلثم قلخي نأ ىلع رداقب ضرآألاو تاومسلا

 الكي متأأ) هلوق : اهئلاثو (قوملا بحب نأ ىلع رداقب نهقلخ ىعي لو ضرالاو تاومسلا

 (اهانب ءامسلا مأ

 مونلا ناف «رشنلاو رشحلازاوج ىلع مونلا دعب ةظقيلا لوصح لالدتسالا (سماخلا لاثلا )

 متحر جاه ملعيو ليللاب ىافوتي ىذلاوهو) ىلاعت لاق . توملا دعب ةايحلاب ةببش ةظقبلاو « توما وأ

 ىح ةظفح مكيلع لسريو هدابعقوف رهاقلا وهو) لاف ؛ ثعبلاو توملا رمأ هبيقع ركذ مث (راهنلاب

 ىرخأ ةيآ ىفلاقو (قحلا مالوم هللاىلإ اودرمث نوطرفيالمهو اناسر هتفوت توملا مكدحأ ا

 (نوركشفتي موقل تايال كلذفف نإ) هلوق ىلإ (اهمانم ىف تممل ىتلاو امتومنيح سفنألا ىفوتي هللا)

 . رشنلاو رشحلاو ثعبلا ةمص ىلع لاو>اللا هذه لوصحب لالدتسالا هنم دارلاو

 دعب دضأ| لصحي هنأ تي- رم الإ ركتتسيال توملا دعب ءايحالا نأ «سداسلا لاثملا )

 هللا 2 2 كلر راحل ل .لاعت هللا ةردق فر كتم ريع كلذ نأ الإ ءدضلا وصح

 اذهل ًاررقمىلاءتلاق . دحاو نيدضلا كحناف ؟ توملادعب قرأت ر هالو صح ديت تكف

 نم دلوتت اهسيو اهر> عم ر راثلا دك | اكل (نيقويسع نحت امو توملا منيب انردق نحت ىتعملا

 هنم متنأ اذاذ اران رضخاللا رجشلا نم ل لعج ىذلا) لاف هتبوطرو هدرب عم رضخالا رجشلا

 ريغ رشنلاو رشحلا لوصحو «داعملاب لوقلا نأ نايب ىف مالكلا ةلج اذهف ءانهه اذكف (نودقوت

 . لوقعلا ىف دعيّتسم

 . بجاو قح داعملا نأ ىلع ةلالدلا ةماقإ ىف (ةيناثلا ةلأسملا))

 نع اهزنم الداع امحر ماعلا هلإ | نوكي نأ القع بحب : لوقي نم مهنم ناقيرف ةمآلا نأ معا

 بجبال : لوقيو ةدعاقلا هذه ركتي نه مهنمو ؛ اهنم مظعأو لجأ عف ذانمل الإ « رارضالاو ماليالا

 ىلع اوجتحا دقف : لوألا قيرفلا امأ . ديريام مكحيو ءاشيام لعفي لب ؛ السا 0 لاتاشا لغ

 هوقو نما داعملا درو

 « حيبقلاو نسحلا نيب نوزيمي اهب الوقع مهاطعأو قلخلا قاخ ىلاعت هنأ (ىلوآلا ةجحلا)
 هلدعو لاعتهنا ةككح ىف تكاأراا نق اذهتبت اذإو : رشلاو ريخلا ىلع نوردقي اهب اردق مهاطعأو



 / ةيآلا «هديعي مث قاخلا أدبي هنإد ىلاعت هلو

 دارملاو (بابلألا لو أل ىركذل كلذ ىف نإ اماطح هلعحب مث ارفصم هارتف جيم م هناولأ افلتخم اعرز

 هرمأ ام ضقي امل الك هريشنأ ءاش اذإ مث هربقأف هتامأ مث) هلوق : اهعبارو . داعملامأ ىلع اههنم هنوك

 لصحت ملو «روشنلا ركذ اورثك أف عيبرلا متيأر اذإد مالسلا هيلع لاقو (هماعط ىلا ناسنالارظنيلف
 . هانركذ ىذلا هجولا نم الإ روشنلا نيبو عييرلا نيب ةهماشملا

 ناصقنلانمو «نمسلا ببس وءلاو ةدايزلانم هسفن نم انه دحاو لك هدحبأام «ىىناثلا لاثملا)

 . نمسلاب ىلوألا هتلاحلا دوعي دق هنإ مث «لازحلا ببسب لوبذلاو

 نأرمظ كلذ تبث املو ؛ هلكن وكت ًاضيأ عنتمي مل هضعب نوكتزاجام : لوقتف اذه تبث اذاو

 ناك امل هناحبس هنأ ىنعي (نودلعت ال امف مكئشننو) ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلاو « ةعنتم ريغ ةداعالا

 ات ركتت نأ ريغ نم ايش انج اناث مكتايحلاح منا رجأ ءاشنإ ىلع مث الوأ مكاوذ ءاشنإ ىلع ارداق

 ىلبلا دعب مك” داعإ هناحبس هيلع عنتميال هنأب اضيأ عطقلا بجوف . هناصقن تقوبو هثودح تقوب نيملاع

 . ةمايقلا موي رشحل روبقلا ىف

 نوكي نآلف « قبس لاثم ريغ نم ءادتبا انقل نأ ىلع ارداق ناك امل ىلاعت هنأ (ثلاثلا لاثملاا>

 تايآ ىف ىلاعت هررق مالكلا اذهو : ىلوأ ناكل والا داحالا قبس عم ىرخأ ةرم انداحيإ ىلع ارداق

 سي ةروس ىف ىلاعت هلوق : اهنناثو (هديعي مث قلخلا أدبي هنأ) هلوقوهو ةبآلا هذه قايم: ةركا

 (نوركذت الولف ىلوألا ةأذنلا متلع دقلو) ىلاعت هلوق : اهئلاثو (ةرم ل وأ اهأشنأ ىذلا ابحت لق)

 ىلاعت هلوق : اهسماخو (ديدج قلخ نم سبل ىف مث لب لوألا قاخلاب انيبعفأ) ىلاعت هلوق : اهعبارو

 نأ ىلع رداقب كلذ سيلأ) هلوق ىلإ (ىن« ىنم نم ةفطن كي لأ ىدس كرتي نأ ناسنالا بسحأ)
 (بارت نم مكانقلخاناف ثعبلانم بير ىف متتك نإ سانلا اهسأاي) ىلاغت هلوق : اهسداسو (قوملا ى

 بيرال ةيّنآ ةعاسلا نأو ريدق ءىش لك ىلع هنأو ىنوملا ىح هنأو قحلا وه هللا نأب كلذ) هلوق ىلإ

 ةنأ : لواألا : رومأب رشا ةمص لع ةيآلا هذه ىف ىلاعت ديشتساف (روبقلا ف نم تعبي هللا نأو ا

 مكانقلخ اناف ثعبلا نم بير ىف متنك نإ) هلوق وهو ىناثلا قاخلا ناكمإ ىلع لوألا قاخلاب لدتسا

 لاو>أ ىلإ لاوحأ نم ماسجأالاهذهلاقتتاب لوألا قالا لصحامل : لوقي ىلاعت هناك (ٍبارت نم

 ىلاعت هنأ : ىناثلاو ؟ ةبقاعتم تافالتخاو « ةريثك تاريغتدعب ىناثلاق انا لصح نأزومبال مذ يح

 ةردقلا لماك ناكول كلذك ن وكي امو: قالا وهن لات هنأ ..كلاثلاو .ةتملا ضر الا

 . رشنلاو رشحلا ةعص ناكمإ ىلع ةيآلا هذه نم ةطبنتسملا هوجولا ىه هذهف . ةمكحلاو ملعلا ماث

 .كي امم اقلخ وأ اديدح وأ ةراجح اونوك لق) ىلاعت هلوق بابلا اذه ىف (ةعباسلا ةيالاوإل

 (ةرم لوأ كرطف ىذلا لق انديعي نم نولوةيسف كرودص ىف

 6١07 ركن مو
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 هو مى 0 هلال

 ميم نم تار مهل اورمك َنيذَلاَو ط 00 كالباضلا المح 1 نبذل
 بج ١ لا تا م

 أ اة

 قفدن 00 اوناكام . ملأ تع

 . تاجردلا لك ان نارا

 اونمآ نيذلا ىزجيل هديعي مث قاخلا أدبي هنإ اقح هللا دعو اعيمج معجم هيلاال ىلاعت هلوق

 (نورفكي اوناك ام ملأ باذعو ميمح نم بارش مهل اورفك نيذلاو طسقلاب تاحلاصلا اولمعو

 لوقلا ةص ىلع لديامب هفدرأ « أدبملا تابثإ ىلع ةلادلا لئالدلا ركذ امل ىلاعتو هناحبس هنأ ملعا
 : ناك دكار :داقملا

 هيلع لديو « ةيهمدبلا مولعلا نم سيل رشنلاو رشحلا راكنإ نأ ناب ف (ىلوألا ةلأسملاإ)

 مهو « سانلا نم ملاع هناكماب لاقو . هعوقو مدعو هعوقو ىف اوفلتخا ءالقعلا نأ : لوألا : هوجو

 . هيف فالتخالا عوقو عنتما ةهيدهلاب عانتمالا مولعم ناك امو . نايدآلاو للملا كان رورو

 ادلع انضرعو « نينثالا فعض دحاولا نأ اهاعانضرعو ؛ ةميلمسلا اناوةع ىلإ انعجر اذإ انأ : ىناثلا

 لوقن نأ امإ انأ : ثلاثلا . ىلوألا ةيضقلا لثم عانتمالا ةوق ىف ةيضقلا هذهدجنل ؛ ةيضقلا هذه اضيأ

 قلعت عنتمال ام هناف ؛ ةيلكلاب لاكشالا لاز دقف هب انلق ناف . هب لوقن ال وأ ةقطانلا سفنلا توش
 سفنلاب لوقلا انركنأ نإو . ىرخأ ةرم ندبلاب اهقلعت عنتمي مل« ىلوألا ةرملاف ندبلاب سفنلا هذه
 قاخمو . ايناثابيكرت ةقرفملا ءازجاألا كلت بكري هناحبس هنإ لاقينأدعبيال هنآل « مئاق ًاضيألاهتحالاذ

 رشنلاو رشحلا ناكمإ ىلع ةلاد ةريثك ةلثمأركذ هناحبس هنأ : عبارلاو . ئارخلا ةوط لاواإلا"نانشآلا

 انهه اهعمجت ن<و

 بيسو اهيلع؛ايلوتسم سبيلا ىرنو ٠ فيرخلا تقو ةعشاخ ضرالاىرن نأ «لوالا لاثملف إل

 ةيلحتم كلذ دعب ريصتف ؛ عيبرلاو ءاتشلا تقو اهيلع رطملا لزني ىلاعت هنإ مث . فيصلا ىف رحلا ةدش

 دلب ىلا هانقسف باح ريثتف حايرلا لسرأ ىذلا هتلاو) ىلاعت لاق اي ةبيرغلا راونآلاو ةبيجعلاراهزالاب
 ىرت كنأ هتايآ نمو) ىلاعت هلوق : اهناثو (روشنلا كاذكح اهتوم دعب ضرأألا هب انييحأف تيم
 ىحي هنأو قحلا وه هللا نأب كلذ) هلوق ىلا (تبرو تزتها ءاملا اهلع انلزنأ اذاف ةعشاخ ضرألا
 5 رخب 5 ضرأألا ىف عيباني هكلسف ءام ءامسلا نم ل زنأ هللا نأ رت لأ) ىلاعت هلوق : اهثلاثو (ىنوملا



 ١م ةيآلا هنو ركذت الفأ هودبعاف .كبر هللا كلذ» ىلاعت هلوق

 : نالوق هيفف (هنذإ دعب نم الإ عيفش نم امإإ ىلاعت هلوق كو

 ةعافشب نوكيال ؛ اهل هعنصو ءايشأللل هريبدت نأ هنم دارملا نأ روهمثملا وهو «لواآلا لوقلاإل

 عضومب ملعأ ىلاعت هنآل . هنذإ دعب الإ ءىث ىف هيلا عفشي نأ دحأ ءىرجتسيالو . ربدهريبدتو عيفش

 . حالصوو باوص هنأ نوملعيالام هولأسي نأ مهل زوحي الف ؛ باوصلاو ةمكحلا

 ؟ةمانقلا لاوجخأب هركذا قلبت اكن ] و قلخلا ةئليم ةفضي ءيفصلا ك5 قل فك زك كن

 :هوجو نم باوجلاو

 اوناك ةيآلا هذ نيبطاخم !وناكنيذلا رافكسلا نأ وهو : جاجزاا هركذ ام «لواآلا هجولاإل

 ىلاعت هلوةك وهو لوقلا اذ ه ىف مهيلع درلا هنم دارملاف « هللا دنع انواعفش مانصألا نإ : نولوقي

 (نمحرلا هل نذأ نم الإ نوملكتيال افص ةكئالملاو حورلا موقي موي)

 هيف فرصتلاب القتسم ملاعلل الإ هنوك نيب امل ىلاعت هنإ لاقي نأ نكمي وهو «ىاثلا هجولاوإل

 عيفش نم ام) هلوقب داعملا لاح نيبو (رمألا ريدي) هلوقب أدبملا رمأ نيب« عزانمالو كيرش ريغ نم

 (هنذإ دعب نم الإ

 ىلع ملاعلا قاخ لوأ ىف رومألا ريبدت عضو ىلاعت هنإ لاقي نأ اضيأ نكمي (ثلاثلا هجولاورإل

 : حاصملا ليصحت باط ىف عفش عيفش كانه ناكام هنأعم  ملاصملا ةياعر نم اهبرقأو هوجولانسحأ

 هناحبس هنوك ىفةجاحالو ؛ م.م ةفأرلاو ريخللدي رم مهي نسح هدابعل رظان ملاعلا هلإ نأىع اذه لدف

 . هيف عفشي عيفش روضح ىلإ كلذك

 وهانهه عيفشلا : لاقف . قنابفصالا ملسم وبأ هركذ ام عيفشلا اذه ريسفت ىف (ىناثلا لوقلاول

 تاومسلا قلخ ةيآلاىنعف ؛ درفلاو جوزلا لاقي اك ءرتولا فلاخي ىذلا عفشلانم ذوخأموهو « ىناثلا

 نم دارملاوهو ءرشبلاو نجلاو ةكئالملا قلخ 5 ؛ هنيعي كيرشالو هعم ىحالو هدحو ضرالاو

 , نك : هللاق نأ دعب نم الإ ءدوجولا ىف لخدي ملو دحأ ثدحي مل ىأ (هنذإ دعب نم الإ) هلوق

 . لصحو ناكىت>

 هللا كلذ) هلوةب كلذ دعب ابمتخ ؛ لاو>أألا هذه حرشو لئالدلا هذه نيب امل ىلاعت هنأ معاو

 عيمج قحتسملا وه هناحبس هأ ىلع اهبنمو ؛هل الإ حلصتال ةدابعلا نأ كلذب انيبم (هودبعاف مكبر

 . اهفصوو اهركذ ىتلا معنلا عيمجي معنملا وه هنأ لجال تادابعلا

 , ةرهابلا ةرهاقلا لئالدلا كلت ىف ركفتلا بوجو ىلع كلذب الاد (نوركذت الفأ) هدعب لاق م“

 ىلعأ ؛ هتمظعو هتزعودهتلالج ىلع الا دتسالاوىلاعت هللا تاقولخم ىف ركفتلا نأ ىلع لدي كلذو



 ةبالا هنذإدعب نمالإ عيفش نمامر آلا ربديد ىلاعت هلو ق 1 1

 ايناث ركذم“ ءاهانب هنأ الوأ ر ف (اهاوسف امكمس عفر اهانب ءامسلا م أ اتاخ د“ أ متأ 10 لات هن 0

 مث اهتاوذ قاخ هنأ (ضرالاو تاومسلا قلخ) هلوقب ركذ : انهه ك8 : مال اركمس عفر هنأ

 لاكش الايءاهلكشتزو اهعيطمت و اقيرعت ىلإ :دسظق اهنأ :(نرعلا لع .ئوتسا 22 هلوكرر 53

 . اهل ةقفاوملا

 هذه ىفروكذملا شرعلانم دارملا نأ : نيرسفملا روهمج روهشملا لوقلا وهو 4 اثلا لوقلاوإل

 نكميال (شرعلا ىلع ىوتسا مث) ىلاعت هلوق نإ اولاق ءالؤهو « ءامساا ىف ىذلا ميظعلا مسجلا : ةيآلا

 هلآ ىف لاق لاك هلأ للذي "نيسرالاو, تااومسلا قلتي دست شرعا قلخ ىلاعت هنأ ةانعم نوكي نأ

 تاردتلا قلك ]عال ىباتت  نئرعلا نيوكت ا نأ.« لعاةلدب كاذيزا (عانملا لع: # ثَرع ناكو) .ىرخأ

 وهو رمألا ربدي مث : دارملا نوكي نأ وهو . رخأ هوجوب ةيآلا هذهريسفت ب < لب . نيضرألاو

 . شرعلا ىلع وسم

 مه) هلوقف كلم ىأ هشرع ىلو نالف لاقي , كلملا شرعلا نم دارملا نأ (ثلاثلا لوقلاوإ)

 ؛ يك ركلا و ك الفاإلا كرا ذا و ندر زألا و تا وهلا قلح ايل ال اعتهنأ دارملا (ىشرعلا لعىوتسا

 ىفف « تاناويحلاوتابنلاو نداعملا نم ةفلتخلا لاو>اآلاو ةعبرالا لوصفلا امتارود ببسب لعجو

 ؛ كلملا نع ةرانعشرعلا نأ لصاحلاو . تانئاكلاو تاقواخلا هذه دوجو لصح دق تقولا اذه

 تاردلا ول دف زم انعإ هاف راخت دود وو  :هتاقولخ د وجو نع ةرابغ ىلاعت هللا كلموو

 شرعلا ىلع ءاوتسالا ىلع ىخارتلا ديفي ىذلا (مث) فرح لاغدإ حص مرج ال « ضرألاو

 . هدا. ملعأ هللاو

 ةكمحلا ىضتقم بسح ىلع ردقيو ىضقي هنأ هانعم (رمآلا ريدي) هلوق امأ 4ةعبارلا ةلأ ملا 9

 .ىغينيالامدوجولا فل خديال ىءابقاوعو روماآلار ابدأ رظانلا « هلاعفأ ف بيصملا هلعف,املعفيو

 للا تار لا | تاركلم لاوج أ و:قاخلا لاو دب ىدد نانثلا (سالاز ]نم ةازملاو

 ؟ ةل#جلا هذه عقوم ام : ىل اذ ناف

 ةياهنللع « شرعلا ىلع اي وتسم هنوكب و مايأ ةتس ىف ضرالاو تاومسلا الاخ هنوكب لد دق : انلق

 ىفسلا ملاعلا ىفالو ىولعلا ملاعلا ىف ثدحبال هنأ لع لديل ةلمجا هذهب اهعبتأ مث . ةلالجلا ةياو ةمظعلا

 لعالنلد كلذاريصنف ؛ هككحوهئاضقو هرييدتو هريدقتبالإ « ثداوحلا نم ثداحالو روهألا نم رمأ

 هيلاو , تانكمملا عيمج عدبم هناحبس هنأو ؛ ريبدتلاو ةطاحالاو ملعلاو ةمكحلاو ةردقلا ةياهن

 . تاجاحلا يبتنت



 ١ ةيآلا«شرعلا ىلع ىوتسا مث ىلاعتهلوق

 قافتالاب كلذو ؛ ًاثدحم ناكًاريغتم ناكنم لكو ؛ لاحىلإ لاحنم ريغتي ىلاعت هنأ لع لدي “كلذو

 تقولا اذهلبق ناكىلاعت هلأ ىضتقي اذهف 2« تقولا اذهىف ءاوتسالا تادنح اى هنأ : ثلاثلا . لطان

 امنإ ىلاعت هنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ نأ : عبارلا . تاثدحملا تافص نم كلذ لكو ءاكرحتم اب رطضم

 هنأ لعل دي كلذ و ىخارتلا ىضتقت (مث) ةملك ن آل ضراآلاو تاومسلاقلخ نأ دعب شرعلا ىبع ىوتسا

 نم هتاذو هتقيقح بلقنت نأ عنتما شرعلا قاخ اذاف  شرعلا نع ًاننغ نتزعلا تاخر لق ناكل

 عنتما كلذك ناك موا نشارعلا نع ع شرعلا قلخ دعب قبب نأ تجوف:..:ةجاملا ىلإ ءانطتشالا

 ؛ قافتالاب اهرهاظ ىلع ابلمح نكمل ةيآلا هذهنأ هوجولا هذبب تبثف . شرعلا ىلع ًارقتسم نوكي نأ

 . ىلات هلل ةهجلاو ناكملا تايثإ ىف اهب لالدتسالا عنتما كلذك ناكاذإو

 . شرعلا وه امظع اممج تاومسلا قوف نأ ىلع نوءلسملا قفتا (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 ؟ هريغ وأ شرعلا كلذ هنم دارلا له ةيآلا هذه ىف روكذملا شرعلا : لوةنف اذه تبث اذإ

 .نالوق هيف

 دارملا لب ؛ كلذ هنم دارملاسيل هنأ ءىناهفصآلا لسموبأ هراتخاىذلا وهو (لوآلا لوقلاإ)

 ءانب لك كاف ٠ ابكع عفر واهحطس ضراألاو تاومسلا قاخامل هنأ (شرعلا ىلع ىوتسامل) هلوق نم

 ةفصولاقو« نوني ىأ(نوشزعيانمرجتعلا نهاو) ىلاهت لاق “اش اع نبي هناك اشار ع نيش نا

 ؛ اهفوةس مايقو اهئانب ةمالس عم مهنم تلخ ةيرقاا كلت نأ دارملاو (اهشورع ىلع ةيواخ ىبف) ةيرققلا

 قابلا ؛ ةردقلا ىف بحيأ هنالل كلذ ىلاعت هللا ركذ امتإو « هؤانب ىأ (ءاملا ىلع هشرع ناكو) لاقو

 ضراألاو تاومسلا ىنب ىلاعت هللاو « مدني الثل ةلصلا ضرأألا ىلع ءاملا نع ادعابتم ءانبلا بي

 ءروقلاب هيلع ءالعتسالا وه شرعلا ىلع ءاوتسالاو . هتلالج لاو هتردق ءالقعلا فرعيل ءاملا ىلع

 اوركذت مث هروهظىلع اووتسآل نوبكر تام ماعنالاو كللفلانم مكل لعجو) ىلاعت هلوق هيلعليلدلاو

 : لوقنف . هانركذ ىذلا اذه لمتحي ظفللا نأ تبثف : ملسم وبأ لاق (هيلع متيوتسا اذإ مكبر ةمعن

 لالدتسالا نأوه هيلع ليلدلاو ؛ ءامسلا ف ىذلا شرعلاىلع هلمح زوحجالو ؛ هيلع ظفللا لمح بجو

 ؛ كإذكس يل ءامسلاف ىذلا شرعلاو ؛ دهاشم مولعم .ىثب لصحب نأ بحي « ىلاعتعناصلا دوجو ىلع

 دوجو ىلع اهاوحأب لالدتسالا ناكف ؛ ةسوس< ةدهاشم ىهف نيضرآلاو تاومسلا مارجأ امأو

 تاومسلا قلخ) ىلاعت هلوق نأ كلذ دكؤي امبو :لاق مث . انسح اباوص ازئاج ميكحلا عناصلا

 ىلا ةراشإ نوكي (شرعلا ىلع ىوتسا مث) هلوقو « اهتاوذ قيلخت ىلإ ةراشإ (مايأ ةتس ىف ضرالاو

 هلوقل ةقفاوم ةبآلا هذه ريصت هجولا اذه ىلعو « اهحلاصمل ةقفاوملا لاكشأألاب اهليكشتو اهحيطست



 ةيآلا «شرعلا ىلع ىوتسا مند ىلاعت هلوق اذ

 اهنإ : لاق هنأ سابع نبا نع ىور ايوأ ايندلا ماياك مايأللا هذه لهف ( كانا لاؤسلاو)

 ؟ نودعت امم ةنس فلأ اهنم موي لكةرخآلا مايأ نم مايأ ةتس

 نوكينأ زوحيالو ؛ ال هقلخ ةدم هدابعل فيرعت هنأ كلذ رهاظلا : ىضاقلا لاق : باوجلاو

 . ةمولعملا ماياألا هذه ةدملاو الإ « ًافي رعت كلذ

 روك ذملا ناكو ؛ ليجنالاو ةاروتاا ىف ةروكذملا مايالاب فيرعتلا عقو امل : لوقي نأ لئاقلو

 . فيرعتلا ةمصىف ًاحداق كلذ 6 ايندلا مايأال ةرخآلامايأ كانه

 دوةفمىنعملا اذهو « امورغوس مشلاعولط بسحب ردقتت ام مايالاهذه «عبارلا لاؤسلا)

 ؟ فيرعتلا اذه لقعي فيكف . اهقلخ لق

 ل لانك قاض رالاو تاومسلا ثودح عقو ول هن ه6 | ما كفل لا ١ ةبارذلو

 : مايأ ةتسل ةيواسم ةدملاكلت تناكل « رقو سمشو ةرئاد كالفأ كانه

 كلذو ءملاعلا ثودحاهيف لصحب ؛ملاعلا قلخ لبق ةدم لوصح ىضتقي اذهف : لوقي نأ لئاقلو

 . ةدملا مدق بجوي

 ةداا كلت نأ هيلع ليلدلاو ٠ 0 ةار رقم نقل لإ ة داو وما رعامدملا كلت نأ": ةياوجو

 لكف « لاح كلذو امل ةءاهنالةنمزأت ايثإمزلالإو ؛ رتل ةدمىلإ جاتحال اهودحو « ةثداح ةنيعملا

 . ماعلا ثودح ىف هلوقن نحنف ةدملا ثودح ىف هنولوةيام

 دارملاف . هدحو راهنلا هب داري دقو « هتليل عم مويلا هب داري دق مويلا نأ 4 سماخلا لاؤسلاإل

 امهمأ ةيآلا هذه

 . هتليلب مويلا . مويلاب دارب هنأ ةغللا ىف بلاغلا : باوجلاو

 هنوك ثوب اذه نأ : لوألا : ثحابم هيفف (شرعلا للعىوتسا مث) هلوق امأ ب ةيناث كا د آاناو

 انهه ىّكتن انكلو « هط ةروس لوأ ىف روكذم هيف ىهقتلا مالكلاو شرعلا ىلع ًارقتسم ىلاعت

 نأ : لوألا : هوجو هيلع لديو ؛ اهرهاظ ىلع اهلمح نذميال ةبآلا هذه : لوقنف . ةزيجو ةرابعب

 انآ < كال 2 زا طفل نيرا الاول تدك هلع ًارقتسم هيلع آدمتعم هنوك هانعم شرعلا: لع ةاوتسألا

 ىضتقي ىنعملا اذه تايثإ نأ الإ . ىنعملا اذه اذه هنم مهفي هناف  هريرس ىلع وتسم ًانالف نإ انلق اذإ

 ىلع اوقبطأ نيملسملا نآل «لاحم كلذو « لزنو طةسل شرعلا الول هنإو « شرعلا ىلإ اجاتحم هنوك
 لافتات كلفاملا م كرت نارا لاوقيءالو ل ةظفاخللاو رار كلل ع 1 هللا نأ

 , هيلع ًايوتسم ناكام كلذ لبق هنأ لع لدي (شرعلا ىلع ىوتسا مث) هلوق نأ : ىناثلاو . هل ظفاحلاو
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 “0 ةيآلا «ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلا هللا مكبر نإ ٠ ىلاعت هلوق

 . لاحوهو . امزجتم ىزجتيالىذلاءزجلان وكي ذئتيخ , ىزجتيال ىذلا ءزجلاكلذ نم نيأزج اناكنإ

 : ةدحاوةعفد دحاو نآىفالإ نكمبال ىزجتيال ىذلا ءزجلا دا<] نوكي ذئنيخ ؛ رخآ ايش ناك نإو

 الو «ةدحاو ةعفد ملاعلا عيمج داحيإ ىلع رداق ىلاعت هنأ تبثف . ءازجألا عيمج داحيإ ىف لرقتلا اذكو

 . جيردتلا ىلع هني وكتو هداجت] لع رذاق لاعت هنأ اضِنأ كف

 الو « دارأ الكهنم نسحي هنأ وهو انباخصأ لوق : لوألا : نابهذم انهه لوقنف اذه تبث اذإو

 قاخ مل : لوقي نم لوق طقسي لوقلا اذه ىلعو ؛ ملا دملاو ةمكحلا نم ءىثب هلاعفأ نم ءىث للعي

 ءىثللعيالف هعنصل ةلءالو هعنص ءىث لكلوقن انأل ؟ ةدحاو ةظحل ىف هقلخ امو مايأ ةتس ىف ملاعلا

 نولوقي مهنأ وهو ةلزتعملا لوق : ىناثلا . لاؤسلا اذه طق ف « ةلعب هلاعفأ نم ءىث الو هماكحأ نم

 نوكي نأدعبيال : ىضاقلالاق اذه دنعف . ةمكملاو ةحلصملا لع ةلهتشثم ىلاعت هلاعفأ نوكت نأ بحي

 . نيفلكملا ضب قحىف رابتعالا ف لخدأ « ةصوصخلا ةدملاهذهىف نضراألاو تاؤومَّسلا لاعتشأ قاخ

 : ىضاقلا لاق مث

 فلكم نم ديال هنأ وهف ربتعملا امأ : لاقو باجأ مث ؟ رابتعالا هجو امو ربتعملا نف : ليق ناف

 ناكلالإو ءامهغموأ « نيضراألاو تاووسلل هقلخ لبق ىلاعت هللا ,هقلخ ناويحلا نم فلكم رع

 !؟ دعب نم هقلخي ناوي> لجأل امهقلخم نأ زاج الهف : لبق ناف

 ناويحلجأل ؛ دحأ هب عفتني الام قلخ مدقي نأ زوجي الف « توفلا فاخيال ىلاسعت هنإ : انلق

 زجعلا فاخنو ؛ توفللا ىشخت انال رومألا تامدقه ىف كلذ انم حصي امنإو ؛ كلذ دعب ثدحيس

 قاخ ىلعأقباس ناك ةكئئالملا قاخ نأ ربخلا ىف ىورام حص دقف اذه تبث اذإو :لاق . روصقلاو

 .ضرالا و (تاومسلا

 فيكف ؛ ناكمال ضرآلاو تاومسلا قلخ لبقف ؛ ناكم نم مهلدبال ةكئالملا كتلوأ : ليقناف

 ؟ ناكم الب مثهدوجو نكمي

 نيكست نع زجعي فيك اهتتكمأ ىف ضرآلاو تاومسلاو شرعلا نيكست ىلع ردقي ىذلا :انلق

 كانه لصح ال هنأ وهف كلذ ىف رابتعالا هجو امأو ؟ ةتنكخو هتردقب اهزانحأ ىف ةكتالملا كتلوأ

 نأ : هلغ ليلدلاو . ىوقأ لاح دعب الاخ. هدهاتقي اع .هراتغا نوكتي انأ عنتمي ل « ريتعم

 هناف ةدحاو ةعفد قولخما امأو . كح لعاف نم رداص هنأ ىلع لدي هناف ؛ هجولا اذه ىلع ثدحبام

 .:كلذب لع لدلال



 ةيالا «ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلا هللا معبر نإ ىلاعت هلوق ٠

 مارجلاهذه : لاقي نأ بجو اذه تبث اذإو : الوأ كالفألا تاكرحل نأ تبثف ءالاحلزالا نيب 5

 كلا انو فنك اموال رى كن اكل ١ دوج و كناك نإ ؤ:لزاللا| قا ةظودطم تناك ةككلفلا

 . ةيادبو لوأ اهتاكرحلف : نيريدقتلا لعو . ةكرحتم

 ليلدلاف ؛ رهاق ربدم ىلإ اهراقتفا بجو كلذك رمآلا ناك امل هنأ وهو «ىلاثلا ماقملا امأو)

 نأو دبال « هدعبام نودو هلبقام نود نيعملا تقولا كلذ ىف ةكرحلاب مارجألا هذه ءادتبا نأ هيلع

 تاصخلالإو ؛ تاذلابابجومنوكينأ عنتم حجرملاكلذو : حجج سم حدي رثاو . صصخم صيصختل ن وكي

 اذ فقول كلذ لو افا ناك كرا كلت تجوم نأ لجل تقولا كلذ لبق دكرخلا كلت

 . بواطملاوهو راتخم رداق حجرملا كلذ نأ تبث ؛ اذهلطب

 ءازجأ نأ وهو ؛ راتخلا هلالا دوجو ىلع كالفأللا تافصب لالدتسالا ىف (ثلاثلا هجولا)

 . لوألا كلفلا ىفال هيف ةلصاح رخآلا كلفلا ءارجأو . رخآلا كلفلا ىفال هبف ةلصاح كلفلا

 ريرقتلا دوعيو ء مجرم رم هل دب الو ؛ نكمت رمأ ءازجألا كلتب اهنم دحاو لك صاصتخاف

 : تالاؤس ةيآلا ىفو « ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا هركذ ىذلا ليلدلا اذه ريرقت اذهف . هيف لوآلا

 ةيضقبهفير عت ةلواحدنعدرفم ءىثىلإ ةراشالل تعضو ةملك(ىذلا) ةيلك نأ( لوآلا لاؤسلا)

 نوك ناك ول نسحن امنإفيرعتلا اذهف « قلطنم هوبأىذلا : لوقتف ؟ ديز نم كلليق اذإ 5« ةمولعم

 ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلا هللا مكبر نإ) لاق امل انهف « عماسلا دنع امولعم | رمأ, اقلطنم هيأ

 « مايأ ةتس ىف ضرآلاو تاومسلل الاخ ىلاعتو هناحبس هنوك ناك ول نسحيبامنإ اذهف (مايأ ةتس ىف

 ؟ فيرعتلا اذه نسحب فيكف ؛ كلذب نيملاع اوناكام برعلاو « عماسلا دنع امولعم ارمأ

 نومعزبام لوأ ىف روكذ هنأل « ىراصنلاو دومملا دنع روهشم مالكلا اذه : لاقي نأ هباوجو

 هوعمساضيأ مهنأ رهاظلاف « مهنوطلاخب اوناك برعلاو مدنع اروهشم كلذ ناك املو . ةاروتلا وه هنأ

 . فيرعتلا اذه نسح ببسلا اذهلف « مهنم

 ؟ اهيف هللا اهقلخ ىثلا ماياألا نايب ىف ةدئافلاام (ىناثلا لاؤسلا إب

 ملاعلا نأ هيلع ليلدلاو . رصبلا حمل نم لقأ ىف ملاعلا عيمج قلخ ىلع رداق ىلاعت هنأ : باوجلاو

 اًضرفول انألل « ةعقدالإ هداحبإ نكميال ىزجتيال ىذلا ءزجلاو ؛ ىزجتتال ىتلا ءازجالا نم بكرم

 ءىث لصح لهف ؛ ةبقاعتم تانآ نم ةلاحمال مسقنم نامزلا كلذف « نامز ىف لصحي امنإ هداحيإ نأ

 جراخ وهف لوألا نآلا ىف ءىث هنم لصحي مل ناف ؛ لصحب مل نأ كوزألا نال ى داخالا كلذ

 امهف « رخآ ءىث داجيإ ىتاثا نآلاف لصحو ءىث داحجإ نآلا كلذف لصح نإو . داحجبالا ةدم نع



 : ةيآلا«ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا هللا كبر نإد ىلاعتهلوف

 دوجوىىلع لادلا ليلدلا نأ ةيلقعلا بتكسلا ىفو . باتكلا اذهىف انركذدق (ى وألا ةلأسملا)

 نوكيف ؛ تافصلا ىف امإو تاوذلا ىف امإ امهالكو ثودحلا امإو ناكمالا ام ؛ ىلاعت عئاصلا

 ثود>-و « تافصلا ناكمإو ؛ تاوذلاناكمإ ىهو « ةعبرأ عناصاا د وجو ىلع ةلادلا قرطلا عومب

 تاومسلا ماع وهو ىولعلا ملاعلا ىف ةرات ةربتعم ةعبراالا هذهو . تافصلا ثودحو ؛ تاونذلا

 كسلا ةيهلالا بتكسلا ىف ةروكذملا لئالدلا نم بلغألاو ؛ ىلفسلا لاعلا ىف ةراتو بك اوكلاو

 روكذملاو « ىلفسلا ملاعلالاوحأ ىف ةراتو ؛ ىولعلا ملاعلا لاوحأ ىف ةرات اهثودحو تافصلا ناكماب

 : هوجو نم هريرقت و « امتافصو اهريداقم ىف ةيولعلا مارجألا ناكماب كسلا وه عضوملا اذه ىف

 كلذكس آلا ناك ىتهو « ىزجتتالىتلا ءازجاألا نم ةيكسم اهنأ كمشال كالفاألا مارجأ نأ : لوألا

 ..ردقملاو قلاخلا لإ ,ةجاتح ةلاحال تناك

 انالددقو ؛ ةيمهولا ةمسقلل ةلباق اهنأ كشال كالفآلا مارجأ نأ وهف (لوآلا ماقملا نايب امأ)

 . ضاعبالاو ءازجالا نمايك سن وكي هناف « ةيمهولا ةمسقللالباق ناكام لك نأ ىلع ةيلقعلا بتكلا ىف

 !دجارو ايشدش ف نزك هيكل ور هم هلا لاذ مسجلا نأ نم ةفسالفلا هلوقت ىذلا نأ ىلع انللدو

 اذإو « ىزجتتال ىتلا ءازجالا نم ةبكرم كالفاألا مارجأ نأ انركذ امب تبثف . لطاب دساف مالك

 ءازجالا كلت ضعب مقو دقف تبكرت امل امال كلذو ؛ ردقمو قلاخ ىلإ اهراقتفا بجو اذه تبث

 ةيهاملاو عبطلا ىف ةيواستم ءازجالا كلتو ء اهحطس ىلع تاصح اهضعبو ؛ مرجلا كلذ لخاد ىف

 ةبكم اهنوك عنتمي و , طئاسب امهنإ اولاق ثيح ةمدقملا هذه ةحص انل اورقأ ةفسالفلاو . ةقيقحلاو

 . عئابطلا ةفلتخم ءازجأ نم

 لوصحلا نكمرمأ ؛ جراخلا فاهضعب لوصحو ؛ لخادلا ف اهضعب لوصح : لوةتفاذه تيثاذإو

 بجو كلذك الا ناك اذإو . ارهأظ نطابلاو « انطاب رهاظلا بلقت نأ, نوح ؛« ترا اج

 . جراخلاب اهضعبو لخادلاب امضعب صصخب « رهاقو ربدم ىلإ اهببك رت لاح ءازجالا هذه راقتفا
 . ميكح ميلع ريدق ريدم ىلإ اهتافصو اهلاكشأو اهيكرت ىف ةرقتفم كالفآلا نأ ىلع اذه لدف

 تاكرح : لوقن نأ رداقلا هلالا دوجو ىلع كالفآلا تافصب لالدتسالا ىف (ىناثلا هجولا)

 كرم ىلإ اهتاكرح ىف كالفالا هذه ترقتفا كلذك ساللا ناك ىتمو « ةيادب امل كالفآلا هذه
 . رهاق ريدمو

 هذهو « لاح ىلا لاح نم ريغتلا نع ةرابع ةكرحلا نأ هتحص ىلع ليلدلاف (لوآلا ماقملا امأإ

 ةكرال نيب عملا ناكف , ريغلاب ةيقوبسملا فاني لزآلاو  اهنع لقتنملا ةلاحلاب ةيقوبسملا ىضتقت ةيهاملا

 اردت رشغظلالو



 ةيآلا «ضرألا و تاومسلا قاخ ىذلا هلا نا مكبر نإ ىلاعت هلوق /

 مم اس 6 كل ني ع دي

 لع ىرتنل فما[ هئلاو ضار ملا

 ال رعد د تم سه26ه سرور هموم

 الفا هوديعاف خبر 1 لد هنْذإ تك , نمالإ عيفش 0 ظالحالا - 3 كل

 آل للا ا ا مص ص هر

 َ رج هن ع

 452 كور ل

 . مالكلا اذهملإ 0 ةضر دما هيف مم 5 ,ذعت 5

 ؛ مذلا ضرعمف هوركذ اونوكي نأ لمتحي , ارم هنوكب نآرقلا فصو ىلع مهمادقإ نأ ملعاو

 ادا مهضعب لاقف . هيف نورسفملا فلتخا ببسلا اذهاف « حدملا ضرعم ىف هور كد مهنأ 0

 : نورخآ لاقو « هل لصاح الو « ةقيقحلا ىف لطاب هنكلو « رهاظلا ن.ح فرخرزم مالك 4أ

 الا 2 راج هلم دكار هح اضم لكل نأ 7

 ءداسفلا ةياغ ىف هنإ انلق امتإو « هباوج ركذي مل داسفلا ةياغ ف ناك امل مالكلا اذه نأ ملعاو

 ةكم ناكامو « مهاوسادحأ طلاخامو « مهتعباغامو مهنيب أشنو : مهنم ناك لسو هيلع هللا لص هنآل

 نايتالا ىلع ردقف مهنم ةريثكلا مولعلا لعت وأ نحل ملعت هنإ : لاقي ىتح , ءايك ذآألاو ءابلعلا ةدلب

 اذهلف « داسفلا ةياغ ىف امالك رحسلا ىلع نآرقلا لمح ناك« كلذك رمالا ناك اذإو . نآرقلا اذه لثمب

 . هباوج كرت برسلا

 شرعلا ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس ىف ضرالاو تاومساا قلخ ىنلا هللا مكبر نإ ىلاعت هلوق

 «ن وركذت الفأ هوديعاذ ذ مكبر هللأ ريب هنذإ دعب نم الإ عيفش 1 هاللا ريدي

 لازأ ىلاعت هنإم , ةلاسرلاو ةثعبلاو ىحولا نم اوبجعت مهنأ رافكلا نعىك- امل ىلاعت هنأ ملعا

 ةحلاصلا لامعأالا ىلع مثرشبي الوسر مهلا قلخلا قااخ ثعبي نأ ىف ةتبلا دعبي ال هنأب بجعتلا كلذ

 : نيرمأ تايئاب لمكيو مت امنإ باوجلا اذه ناك« باقعلاب ةدسافلا ةلطابلاامعاللا لعو « باوثلاب

 تابثإ : ىناثلاو . فيلكتلاو ىهنلاو سمالاب كحل اذفان ارد ارهاق الإ ملاعلا اذهنأ تايثإ : امهدحأ

 هابط و طحت نع انين الاب ]21 ناذالا ب اقملاو كناوثلا)ليطخح» 6 ةمايعلاو كعللا و ارشتلاو نيدحلا

 . نيبولطملا نىذه قيقحت ىلع لديام عضوم لا اذه قر 51 هناحبس هنأ مرج اللف

 (ضرآلاو تاومسلا قاخىدلا هللا كبر نإ) ىلاعتهلوةبف ؛ د ثاوهو (لوآلا امأ)

 (ًاقح هللأ دعو اعيمج مكعجرم هيلإ) هلوقبف . رشنلاو فاو داعملا تانإ وهو (ىناثلا امأو 0

 :!لئاسمت ةيآلا قو ::لاكلا ةيابنو:.: نسحلا 0 بيترتلا اذه نأ نتف



 / ةيآلا «قدص مدق مهل نأ اونمآ نيذلارشبوو للمتي ,هلوق

 سانلا رذنأ انلوق نامشلانأ ىنغم لع, سانلا رذنأ هنأ لضأْو ةليقثلا نه اةمهنحأ قركت نأ كر

 وهو هيلإ ىحوأامليصفت هدعب نيب . هلوسر ىلإ ىحوأ هنأن يبامل ىلاعت هنأ ( ةسماخلا ةلأسملاإ)

 ىغبني الام لعف نع راذنالا كلذببسب اوعدتريل قاسفلاو رافكلاف راذنالا امأ . ريشبتلاو راذنالا

 ةمدقم ةيلختلا نآل ريشبتلا ىلع راذنالا مدق امنإو . ايف مهتبغر ىوقتل ةعاطلا لهألف ريشبتلا امأو

 . ىغبنيام لعف ىلع ةبترلا ىف مدقم ىغبنيالام ةلازإو ؛ ةيلحتلا ىلع

 لاوقأ امأ . نيرسفملا لاوقأو ةغللا لهأل لاوقأ هيف (قدص مدق) هلوق (ةسداسلا ةلأملاإ)

 ؛ ةقباسلا مدقلا : مثيلا وبأو ثيللا لاق . اهوجو اهنم طيسبلا ىف ىدمحاولا لقن دقف ةغللا لهأ

 . ةمرلا وذ لاق . ريخ هللا دنع مهل قبس دق مهنأ : ىنعملاو

 رخافمو ةفورعم مدق مهل ةباؤذ تيب لهأ نم ؤرما تنأو

 لمعلا نع ةيانك مدقلا : ىرابنالا نيا لاقو « ريخ نم تمدقام لكمدقلا : ىحي نب دمحأ لاقو

 . ءاطبإالو ريخأت هيف عقيالو « هيف مدقتي ىذلا

 « مدقلابالإ لصحال قيسلاو ىعسلا نأ ؛ ىتاعملا هذه ىلع مدقلا ظفل قالطإ ىف ببسلا نأ ملعاو

 ديلاب ىطعت اهمال ؛ ادي ةمعنلا تيمساك « ببسلا مساب ببسملا ىمسف

 (قدص مدق) هناحبس هلوق ىف قدصلا ىلإ مدقلا ةفاضإ ىف ةدئافلا اف : ليق ناف

 ماقم دارملا : مهضعب لاقو . ةميظعلا قباوسلا نم هنأو لضفلا ةدايز ىلع هيبذتلا ةدئافلا : انلق

 مهضعبو ؛ ةحلاصلا لامعالا ىلع (قدص مدق) لمح مهضعبف لاوقأ مبلف نورسفملا امأو . قدص

 ىرابن الا نبا راتخاو « مالسلاو ةالصلا هيلع دم ةعافش ىلع هلمح نم مهنمو « باوثلا ىلع هلمح

 : دشنأو ىناثلا اذه

 للزلاو راثعلا موي كيجنب امدق ذختاو شرعلا ىذل لص

 هللا دنع نم مهاتأو مهرششبو مهرذناف مهنم لوسر مهءاج امل نيرفاكلا نأ 4 ةعباسلا ةلأسملا)

 ىعدي ىذلا اذه نإ ىأ (نيبمرحاسل اذه نإ) نيبجعتم اولاق هلضفو هتيكحب قئاللا وه امب ىلاعت

 اذه نإ نورفاكلالاق مهرذنأ ايلف ريدقت ىلع (نورفاكلا لاق) هلوقبءادتبالاو . رحاس وه لوسر هنأ

 . نآرقلا ىف ليلقريغ « اذهرامضإو : لافقلا لاق ؛ نيبم رحاسل

 دمت هنم دارملاو (رحاسل اذه نإ) ىناسكلاو ةزمحو مصاعو ريثك نا أ ة (ةنماثلا ةلأسملا)

 . نآرقلا هب دارملاو (رحسل) نوقابلاو ؛ ؛ ٍلسو هيلع هللا ىلص
 ءارجتب هاا مهدنعنآ رقلا لح مظعىلع لدب ارح هنوكب نآرقلا رافكسلا فصو نأ معاو



 ةيآلا «مهنم لجر ىلإ انيحوأ نأ ابدي سانلل ناكأ» ىلاعت هلوق 95

 الوسر نييماآلا ف ثعب ىذلاوه) هلوق _.رم وهو « بجعتلا لبزيو « هللا دنع نه اقدصم اقداص

 بجعتلا اذه لثم نأ : سءاخلا (كنيميب هطختالو باتك نم هلبقنم اولتت تنك امو) لاقو (مهنم

 ىلإ (اح اص مهاخأ دومت ىلإو . ادوه مهاخأ داع ىلإو) هلوقىف م« لوسر لك ةثعب دنع ًادوج وه ناك

 نم نوكي نأ !٠إ بجعتاا اذه نأ : سداسلا (؟كنم لجر ىلع بر نم ركذ ةءاج نأ متبجيوأ) هلوق

 عماني اويطست اعز كا كال لي ال هنأ | وئلس وأ. ءارقتلا نم "لوتس للاعت هللا لااا

 . ةلاسرلاو ىحولاب مالسلاو ةالصلا هيلع ادم ىلاعت هللا

 مهفرعي لوسرو هبنم نم دبال فيلكتلا لوصح عم نأب دهاش لقعلا نآل ديعبف : لوألا امأ

 . اهريغو تادابعلاك مهنايدأ ىف هيلا نوجاتحيام مامت

 لكك أ هيلا مهنوكس نوكيل مهسنج نم ناكن م ميلا ثعبي نأ ىلوألا : لوقنف اذه تبث اذإو

 ةكئالم ضراألا ىف ناكول لق) لاقو (الجر هانلعجلاكلم هانلعجولو) ىلاعت لاق ا ٠ ىوقأ هب مهفلاو

 (ال وسر اكلم ءامسلا نم مهلع انلزنل نينئمطم نوشع

 ىوقتلاو ريخلا تافصب افوصوم نراك مالسلاو ةالصلا هيلع ادمم نآل ديعبف : ىناثلا امأو

 نيملاعلا نع ىنغ ىلاعت هنال ء دعبلا ةياغ ىف اذهو « اريقف امتي هنوكب الإ هنوييعي اوناكامو « ةنامألاو

 ا ا لكان رك نال اعد لاذ ا هناضقل انتل ارقفلا قزركي نأ ,ققيتغاالف
 صيصخت نم رافكلابجعت نأ تبثف (ىلز اندنع مكب رقت ىنلا مدالوأ الو مكلاومأ امو) ىلاعت لاق

 . دساف مالكة لاسرلا و ىحولاب ادم ىلاعت هللا

 بجعتلا اذه نم بيجعتلا لجالو بجعتلا راكنأل (ناكأ) هلو ىف ةزمحلا 4(ةيناثلا ةلأسملا)

 (انيحوأ نأ)و ةركنوهو امسا هلع (بحي) سابع نبا أرقو « هربخ ابجيو ناك مسا (انيحوأ نأ)و
 كلل هما عيناك .نيوككتا نأ دوج الا وآ...ءامؤأ لسع اهجازتم:ن وكي .:. ةلؤقكا ةفرعلا قل فاو هريخ

 . بحي نمالدب . انيحوأ

 نأ قرفلاو ءابحي سانلا دنعناكأ لقي ملو (ابحي سانلل ناكأ) لاق ىلاعت هنأ 4 ةثلاثلا ةلأسملا

 هيجوتل هونيعو هوبصنو اهنم نوبجعتي ةبوجيأ مهسفناأل هولعج مهنأ هانعم (ابجي سانال ناكأ) هلوق
 . ىنعملا اذه (ابي سانلا دنع ناكأ) هلوقىف سيلو ! هيلا بجعتلاو ءازهتسالاو ةريطلا

 ؛ هربخو ناك مساوهو ردصملا ريدقت ىف (انيحوأ نأ) انلوةىف لعفلاعم (نأ) «ةعبارلا ةلأسملاإ

 هذه ىف راكنالابدوصقملاو ؛ مهأللا نومدقي مهنآل انهه أدتبملا ىلع ربخلا مدقت امنإو (ابي) هلوق وه

 « لوقلا ىنعم هيف ءاحالا نأال ةرسفمف (سانلا رذنأ نأ) هلوق ىف (نأ) امأو « مهبجعت وه امنإ ةبآلا



 1 ةيالا «مبنم لجر ىلإ انيحوأ نأ ابحي سانلل ناكأ» ىلاعت هلوق

 :لئاسم ةيآلا ىف

 ؛ ىحولاو ةلاسرلاب ادم ىلاعت هللا صيصخت نم اوبجعت شيرق رافك نأ (ىلوألا ةلأسملاإ)

 :هوجو نفصيصختلا اذهنماوبجعت رافكلا نوك نايب امأ . بجعتلا كلذ مهيلع ىلاعت هللا ركنأف

 اوشدا نأ مبنم الملا قاطناو باجي ءىثل اذه نإ ادحاو اهلإ ةحلآلا لعجأ) ىلاعت هلوق : لوألا

 ىلاعت هلالا نوك نم اوبجعت نأ ىلإ ةلاهجلا ىف اوغلب اذاو (دارب ءىشل اذه نإ مكتمل آ ىلع اوربصاو

 لهأ نأ : ىناثلاو ! ةلاسرلاو ىحولاب ادم ىلاعت هللا صيصخت نم اوبجعتي نأ ًاضيأ دعبي ل« ادحاو

 مهنأ : ثلاثلاو ! بلاط ىبأ ميتي الإ هقلخ ىلا الوسر دجوام ىلاعت هللا نإ : نولوي اوناك ةكم

 : نييجو لمت< بجعتلا اذهف ةلمجابو (مظع نيتيرةلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لزن الول) اولاق

 هللا ثعبأ) اولاق مهنأ زافكلا نع كح اك ءالؤسر ًارشياشلا لكحي نأ نما وجعتي نأ, :اههدحأ

 مالسااو ةالصلا هياع دمحم صيصخت نم اوبجعتي لب كلذ ند اوبجعتيال نأ : ىتاثلاو (الوسر ًارشب

 ىلاعت هللانأ نايبامأو . كلذ نم اوبجعترافكلا نأ ناب اذهف ؛ امني ًاريقف هنوك عم ةوبنلاو ىحولاب

 (مبم لجر ىلإ انيحوأ نأ ًابحي سانلل ناكأ) ةيآلا هذه ىف هلوق وهف بجعتلا اذه مهبلع ركنأ

 امو . ًابع كلذ نوكي نآل «راكنالا هانعمو  ماهفتسالا ظفل هظفل ( ًابعسانلل ناكأ) هلوق ناف

 وهشالملاو كلاملاو مل كلمو قلخلا كلام ىلاعت هنأ :/ل وألا :'هوجاول ةتسوعتلا نه راكن كو

 ةطساوبنيفلكملا كئلوأ ىلإ فيااكتلا كلت لاصيإنم دبالو . عنملاو نذالاو ىبنلاو ممآلا هلىذلا

 : ىاثال ١ لوقعلاف اووي ةاكلإ# عنتم نيغآرمأل وسرلالاسرإ ناك ك اذكر مالا ناك اذإو : دايعلا نكت

 انقلخانإ) لاقو (نودبءيلالإ سنالاو نجلا تقلخامو) لاقاك ةيدوبعلاب لاغتشالل قاخلا قاخ ىللاعت هنأ

 لف أ ىلاعت هنإ مث (ىلصف هبر مساركذو ىكرت نم حلفأ دق) لاقو (هيلتبن جاشمأ ةفطن نم ناسنالا

 لسرأ اذإالإ ؛هب اوفلك امب نولغتشيال هدابع نأ ىلاعت ملع مث ء رشلاو ريخلا نم مهنكمو موقع

 «لوسرلا كلذ مهلا ل سري نأ ةمحرلاو مركلاو لضفلا بوجو بحياذه دنعف : ًاينموالوسر مهلا

 نم ًاييشىلاعت هللا 'لخأام اردأ ل سؤلا لاشرإ نأ: تلاثلا دنع ةبجحتب تنيكتف ايتجاو كاذ نا

 بجع فيكف (مهيلا ىحوي الاجر الإ كالبق نم انلسرأ اهو) لاق اك « هنم نيفلكملا دوجو ةنمزأ

 ءايبنالا صصق رئاسو (هموقىلإ احون اناسرأ دقلو) ىلاعت هلوق هدكؤ رو , ريظنلا هقبس دق هنأ عم هنم

 نع اد.عب انيمأ هنوك اوفرعو هبسن اوفرع الجر مهيلا لسرأ امنإ ىلاعت هنأ : عبارلا . مالسلا مهلع

 أرقامو :نايدألا لهأ طلاخي مل ايمأ ناكهنإ مث . فافعلاو قدصلل امزالم بيذاكألاو مهتلا عاونأ

 هنوك ىلع لدي كلذو ٠ مهعئاقو نع مهربخيو مهصيصاقأ مهيلع ولتي كلذ عم هنإ مث , ةتبلا الصأ اباتك



 ةيآلا ةميلم لجد ىلإ ! انيحوا نأا ابجمسانلا ناكأد ىلاعت هلوق 0

 نذل رشبو ا رذأأ 0 م م لَجَر َلِإ اهكيوأ نأ اك ماتل 55
 هم 27 ص

 م ا ا 2

 ١52« نيم ر 2 اذه نإ َنورفاكلا َلاَق ميد لددع ع قدص مدق مه نأ ا

 ةقفاوللا هذهال واكف ليك الرو ةاارردلاب اكل: ناكاب مالساو ةالصلا هيلع ًادمنأ عم ٠ ليجنالاو
 (رلا)هلوق نأ : ملسمىبأ لوقوهو : ىتاثلاو . هيلع ىحولا لازناب ًادمح ىلاعت هللا صخ اذإالإ نكمال

 تلعج ىتلا ءايشاللا ىه فورا هذه ىنعي (بات.كسا| تايآ كلترلا) هلوةف « ىجهتلا فور>ىلإ ةراشإ

 فصولاب سانلا مالك نع بالا اذهزايتما الولف . ىدحتلاعق وهبت اب آىذلاباتكملا اذهتامالعو

 . الا فورحلا هذهب ظفلتاا ىلع نيرداقلا سانلا رئاس نود « ىظنلا اذهب هداصتخا ناكلالإ و .زجعملا

 ةكحلاوذ وه مكحلا نأ :لوآلا : هوجو امكح هنوكب باتكسلا فصوف 4ةيناثلا ةلأسملا)

 ملكت نم ةفصب مالكلا فصو دارملا نوكحي نر ٠ انانلا  ةكملا لعب تاتكلا لاكش ىحن

 : ئتغاللالاق . هب

 افاق اذ نمر لاقيل انئاق دقب#) تمبكج كوالا, قات ةنئوغو

 مهعملزنأ و)ىلاعت هلوقهلياد , لعاف ىنعمب ليعف « مالا ىنعمب (مكحلا) ن ورثك الا لاق: تلاثلا

 ىفو « اهلطاب نع اهقح يل تاداقتعالا ىف ؟ ان را (سانلا نيب كحيل قملاب باتتكلا

 ةرجعملا نآل «ةوبنلا ىوعد ىف قداص ادم نأ ىلع كاحلاكو « اهتطخ نع اهباوص يعل لاعفألا

 . كحملا ىنعمب (مكحلا) نأ : عبارلا . نآرقلاالإ تسيل ؛ ماللاو ةالصلا هيلع انلوسرل ىربكلا

 هريغتال و « رانلاهقرحت الو« 3 هوحميال هنأ هنمدارملا نوكيف ؛ داسفلا نم عنملا هانعم ماكحألاو

 كلا فو ١ نسكلا لاق: مانا ؟(ضقانتلاو :يدكلا نعي هيءاّزت همر د از 1وأ :ةروهذلا

 ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنيو ىبرقلا ىذ ءاتيإو ناسحالاو لدعلاب هيف كح ىلاعت هنأل ميكحلاب

 . هيف موكحا هانعمز وكب (ريكلا) اذهىلعف . هاصع نمل رانلابو هعاطأ نمل ةنجلاب هيف مكحو . ىغبلاو

 نآرقلا فصوناكف ؛« باودلاوةمكحلا لعفي ىذلا نع ةرابع : ةغللا لصأ ىف(ريكحلا) نأ : سداسلا

 راصوتاعملا هذه لع لدي هنأ ثيح نف ؛ باوصلاو ةمكحلا ىلع لدي هنأ وه زاجما هجوو. ازاجم هب

 هل ريكحلا 0

 نأ اونمآ نيذلا رشب و سانلا رذنأ نأ مهنم لجر ىلإ انيحوأ نأ ابحي ساذال ناكأ ىلاعت هلوق

 «(نيبم رحسل اذه نإ نورفاكلا لاق مور دنع قدص مدق ش



 ب ةيآلا «ريكملا تاتكلا تايآ كلتد لاق هلوق

 ةروس لوأ ىف مدقت دق تاملكلا نم عونلا اذه ريسفت ىف ىصقتسملا مالكلا (ةئلاثلا ةلأسملا)

 برلا انأ ليقو . ىرأ هللا انأ هانعم(رلا) سابعن.الاق . ليقام ضعب اضيأ انهه ركذن انأ الإ ةرقبلا

 . نمحرلا مسأ (ت)و(مح)و (رلا) ليقو . ىريغ برال

 : ناتلأسم هيف ( ريكحلا باتكلا تايآ كلتر) ىلاعت هلوق

 : تاي.الا نم ةروسلا هذه ىفام ىلإ ةراشإ نوكي نأ لمتحي (كلت) هلوق «ىلوآلا ةلأسملا))

 نألمتحيريكحلا باتكلافاضيأو ؛ نآرقلا تايآنم ةروسلاهذهمدقتامىلإ ةراشإ نوكي نألمتحو

 نَودكملانورتملا باتكلاوهو : نآرقلاريغ هنمذارملان وكي نأ لمتاو « نآرقلاوه ةنمداراقوكي

 لاقو (نونكم باتك ىف رك نآرقل هنإ) ىلاعت لاق اك « باتك لك خسن هنم ىذلا ىلاعت هللا دنع

 اوحمي) لاقو (مكح ىلعلانيدل باتتكلامأ ىف هنإو) لاقو (ظوفحم حول ىفديجم نآرق وه لب) ىلاعت
 (باتكلا مأ هدنعو تبثيو ءاشيام هللا

 : تالاتحاللا نم ةعبرأ هوجو ذئتح انهه: لضصح اكاالا تح الا نهاان رك ذات تفرغ اذإ و

 هذهىف ةدوجوملا تايآلا ىلإ ةراش الا (كلت) ةظفانم دارملا : لاقي نأ (لوالا لامتحالا)

 ىلاعت هنال كلذو « نآرقلاوه ىذلا ميكح لا باتكالا تايآ ىه تايآآلا كلت ريدقتلا ناكف «ةروسلا

 : رهدلا رورك هريغي الو ؛ءاملا هوحمبال ًاباتك هيلع لزني نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر دعو

 . ءاملا هوحمبالىذلا كحل باتكلاكلذ تاءآ ىه (رلا) ةروسف ةلصاحلا تايدآلا كلت نأ ر يدقتلاف

 تانآ نه ةروسلا هده قا ةذوجوملا تابآلا:كلت نأ ذارملا“أ: لاقي نأ «(ىاثلا لاهحالا)

 . هللا ثنع نودكتللا "قوز لئاتككلا

  لاكشإ هيفو ةروسلاهذه تايآ ىلإ (كلت) انلوقب ةراشالان وكت نيلوقلا نيذه ىلع نأ معاو

 هيلا راشي نأ نسحب فيكف ؛ ةرضاح ةروسلا هذه تايآو « بئاغلا ىلإ اهم راشي (كلت) نأ وهو

 (كلت) ظفلب
 (باتكلا كلذ ملا) ىلاعت هلوق ريسفت ىف هباوج عم قبس دق لاؤسلا اذه نأ لعاو

 تايآ نم ةروسلا هذه مدقتام ىلإ ةراشإ(كلت) ظفل : لاقي نأ 4 عبارلاو ثلاثلا لامتحالاإ)

 نورخلا نوتكملا اكن كلذ تاي آ[ىهابجنأ دارملاو“ ميكحلانآر قلاتايآ ىه : اهب دارملاو ؛ نآرقلا

 ةأروتلا (ميكحلاباتكلا) نم دارملا نوكي نأ ::اههدجأ" نارخآ نالوق ةنالاعفاو لات هللا د

 ةأروتلا ىف ةروكذملا تايآلا.ىه. ةروسشلا: هذه ىف ةزوكذملا“تايآلا ترآ :نيدقتلاو:« لزجيالاو

 ةاروتلا ىف ةروكذملا: نصصقلا'ةقفاوم ةروشلا نيف 'ةزوكذملا صصقلا نأ : ىدملاو ؛ للا



 ةيآلا ( ميكحلا باتكلا تابأ كلت رلا» ىلاعت هلوق ع

 سنو ةروسس

 ةندث و4وةهودوو4و ؛٠ :تايآلا الإ : ةكحم /

 ءارقلا دعب كاييضر# و: اعاآأو ار 2 26 7
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 سنوي ةروسس

 ةيكم تايآ عستو ةئام ىهو مالسلا هيلع

 مهنمو هب نمؤي نم مهنمو) هلوق الإ ةيكم ةروسلا هذه نأ : امهنع هللا ىضر سابع نبأ نع

 . دوهيلا ىف تلزن ةندم اهناف (نيدسفملاب ملعأ كن نك

 : لئاسم هيفو (رلا إل هلالج لج هلوق

 0 ميخفتلا ىلع ءارلا حتفب(رلا) مصاعو ريثك نباو عفان أرق «ىلوالا ةلأسملا)

 دامحو ماع نباو عفان نع ىورو . ةلامالا ىلع ءارلا رسكب : ركب ىبأ نع ىحيو قاسكلاو ةزمخو

 ةلامالا كرت لصاألا : ىدحاولا لاق . ةحيحص تاغل اهلك نأ ملعاو « رسكلاوحتفلا نب « مصاع نع

 ظافلاإلا هذه نالف لامأ نم امأ و .ءءابلا نع ةبلقنم تسيل اهتافلأ نآلل  الوام وحن تاملكلا هذه ىف

 . فورحال ءامسأ اهنأ ىلع هيبذتلا ةلاهالا ركذب دصقف . ةصوصخلا فورحلل ءاعسأ

 هدحو (هط) هلوق نأ عاوقفتاو « ةيآ سيلهدحو (رلا) هلوق نأ ىلع اوقفتا 4 ةيناثلا ةلأسملا9

 عطاقم لكاشي هناف (هط) هلوق فالخب هدعب ىتلا ىآلا عطاقملكاشيال (رلا) هلوق نأ قرفلاو . ةيآ
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