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 ةحفص

1 

 ضخ

 انضر

 ا

 رابجلا اديكع « ضاقللا تاضارعا
 . املع درلاو

 . (ربك آلا عزفلامهنزحيال) ىلاعت هلوق

 5 ( امسيسح نوعمس ال ) ىلاعت هل وق ىنعم

 ةنجلا لهأ عم ةيآلا ىلع دراو لاؤس
 : هيلع باوجلاو

 . ( ةكئالملا مهاقلتتو ) ىلاعت هلوق

 ىطك ءاعشلا ىوط موي ( ىلاعت هلوق

 ٠ ) هل لجسلا

 ؟كللم مسا مأراموطلا وهأ الحلا دارا

 : ( هديعن قاخلوأ انأدب (؟) ىلاعت هلوق
 : أف مهفالتخاو ةداعالا ةيفك

 .٠ لاوقأ نم دعوأا قاف

 (روبزلاىف انبتكدقلو) ىلاعت هلوق ىفام

 .٠ تاءارق نم

 ىدابع امثري ضرألا نأ ) ىلاعت هلوق
 . ( نوحلاصلا

 ىزارلا رخفلل نورشعلاو قالا ءرجلا تدسرهف

 هحفص

1 

 اكل

11 

 ارا

00 

 موقل ًاغالبل اذه ىف نإ ) ىلاعت هلوق
 . ةيآلا ( نيدباع

 ةمحر الإ كانلسرأ امو ) ىلاعت هلوق

 . ةيآلا ( نيملاعلل
 نيدلا ىفةمحر ناك مالسلا هيلع ةنأ نايب

 . ايندلا ىفو
 باوجلا و ؛ كلذ ىلع ةلزتءملا ضارتعا

 . هيلع
 هلا لو ارأأا ناب ةلرتعملا كتمت
 . ةكتالملا

 ىلإ ىحوب امإ لق ) ىلاعت هلوق ريسفت
 . ةيآلا ( مكهلإ امنأ
 ىلع مكتنذأ لقف ولوت ناف ) ىلاعت هلوق

 . ( ءاؤس

 . ( لولا نم رهجلا ملعي هنإ)ىلاءتهلوق

 6 هلا هلل ىردأ نإ در 0

 انبرو قحلاب مكحا بر لاق) » د
 ”( ناعسملا نمحرلا
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 ضلوا

 ضلت

1 

 ارز

 ار

>03 

5 

 ايثازأد

5 

 ضرما

 اذا

 ىزارلا نخفلل نورشفلاو قاتلا 2 تو

 ريب تناول الاعلا هلق ١ى جام

 .هوجو نم ( نيثراولا
 . ةيآلا ( هل انيجتساف ) ىنعم

 ىحب هل انبهوو ) ىلاعت هلوق ريسفت
 : . ةيآلا ( هجوز هل انحلصأو

 ايغر انتوعديو ) ىلاعت هلوق ىفام

 نايب عم ؛ تاءارةلاهوجو نم (ًايهرو
 قانملا كف احا
 ةيآلا(اهجرف تنصحأ ىتلاو ) ىلاعتهلوق

 مالسلا أمهيلع ىسيعاهباو مجرملام نايب
 ش . تايآلا نم
 ةمأ .كتمأ هذه نإ ) ىلاعت هلوق ريسفت
 .ةيآلا (نودبعاف مكبر انأو ةدحاو

 : هللا نام

 مهرمأ اوعطقتو ) ىلاعت هلوق ريسفت

 .( منيب

 (نوءعجار انيلإ لك ) ىلاعتهلوق ريسفت

 ليئارساونب تقرفت » لوسرلاثيدح

 ٠ ثيدحلا « ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع

 كك لمعي نف ) ىلاعت هلوق ريسفت

 نانرفك الف نمٌوم وهو تاحلاصلا

 ةيآلا (هيعسل
 . ( نوبتاكهل انإو ) ىلاعت هلوق ىنعم

 ةيرق ىلع مار>و ) ىلاعت هلوق ىنعم
 . ( نوءجرال مهنأ امانكلهأ

 .ةيآلا ىف عوجرلا مدع ىتاعم
 : الا ىف مارح اظنل نال
 موج ايا ححتف اذإ ىح ) ىلاعت هلت

 ةحيؤص

 قب
1" 
0 

 24غ

16 34 

 ؟ عفإ

 ( نولسشي بدح لك نم مثو جوجأمو

 . ( ى- ) ظفل قلعتم

 . ( تحتف اذإ ى> ) ىتعم

 ُ جوجأمو جوجأي
 . دسلا حاتفنا تقو

 (نولسفي بدح لكن ممثو ) ىلاعتهلوق
 وه امنايبو ( قلا دعولا برتقاو )
 9 لعولا

 (مراصبأةصخاش ىه اذاف ) ىلاعت هلوق
 نودبعت امو مكنإ ) ىلاعت هلوق ريسفت

 ج بصح هللأ نود نم

 .( نودراو

 . ةيآلا لوزن ببس ىف ىورام
 : هللا نود نم تاذويسملا ني
 . ىرعبزلا نأ ةصق

 اههوجوو مهل اباونرق مهنأ ىف ةيكحلا
 3 منهج بصح ) ىلاعت هلوق

 . ( نودراو اهل متنأ ) ىلاعت هلوق

 37 .الؤه ناك ول ) ىلاعت هلوق
 . ( اهودروام

 ءالؤه ناك ول ) ىلاعت ةلوق ىلع لاوس
 . هيلع باوجلاو ( ةملا

 امل متثأ 97

 نذلا كنإ) ىلاعت هلوق ريسفت
 ” ل سلا ان طر ادعم
 . ( نودعبم
 . ىرعبزلا نبا نع مالك اهف ةمثث
 . ( ىنسحلا انم امل تقبس ) ىلاعت هلوق
 .نودعيمىنعمناس و ,ىدشلا ىعم ناب
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 هدحمص

 ف انلعجو ) ىلاعت هلوق ثااثلا عونلا ١

 . ةيآلا ( م ديمت نأ ىماور ضرألا

 ًافقس ءامسلا انلعجو ) سماخلا عونلا
 . ةيآلا ( ظوف

 كليف نم ديا الع اهو ( ىلاعت هلوق 8

 .ةيآلا ( دلخلا

 ةيآلا (توملا ةقئاذ سفن لك) ىلاعت هلوق 8

 ةيآلا(لعنم نانإلا قاس ركاعت هلق ٠
 ليللاب مؤلكي نمر لف ) 10

 .'ةيالا (نمحرلا نما رابلاو
 نم مهعنمت ةط مح مأ ) ىلاعت هلوق امأ

 : ةيآلا ) انود

 ةيالا(ىحولاب كرذنأ امإ لق)ىلاعتهلوق
 ةقيقملا نيزاوملا عنضوب دارملا له 15

 ؟ زاجل وأ

 .ةيثلا ( ىموم انيتآ دهلو.) ىلاعت هلو, 1

 2 (هدشر يهارإانيتآ دقلو) » »م ا1اد

 هلل قولخم ناعإلا نأ ىف انباحأ جتحا

 . ةلزتعملال وةلاطبإو ٠ ةيالا هذ ىلاعت

 تاومسلا بر معبر لبلاق ) ىلاعتهلوق

 الا( نه اعف ىذلا نضرالاو

 نيعأ ىلع .هب اوتأف اولاق ) ىلاعت هلوق 1

 .ةيالآ ( سانلا

 (اذهمهريبك هلعفلب ) ىلاعت هلوق ليوأت

 ,ءابناألا لعزوجال تدكلا نأ ناب 1

 أ ءرصلاو هةر ايلاف لات كلوت الا
 .ةيآلا ( تحل

 ةيآلا (ًادرب ىنوك راناي انلق ) ىلاعتهلوق

 ىللرلا دكا نو رججلااو ىلاكلا ارا تسلب رهف

 ةحفص

 بوقعيو ق#©! هل انبهوو ) ىلاعت هلوق ٠

 .ةيآلا ( ةلفان

 . ةيآلا (اكح هانينآ اطولو ) ىلاعتهلوق 197
 لبق نم ىدان ذإ ًاحونو ) ىلاعت هلوق ١و

 . ةيآلا (هل انيجتساف
 .ةيآلا ( ناملسو دوادو) ىلاعت هلوق 4

 ريغ داهتجالا نأ ىلع ةلزتعملا ةلدأ ناب 19
 مهلعدرلاومالسلا مهياعءايبن لا نم زئاج

 . بيصم دهتجم لك نإ لوقي نم ليلد 8
 . ثرحلا ةعقاو ىف ةمثآلا لاوقأ ناب 8

 1 مالسلا هيلع ن|ماسل ةأطعملا تاماعنالا

 ةيآلا(حيرلا ناملسلو ) ىلاعتهلوقاهتمو ١

 ةيالا (هبرىدان ذإب ويأو ) ىلاعتهلوق ”.+

 مالسلاهيلع بويأ رض ىف ببسلا ركذ 4

 مالسلاهيلع بويأ ةصقىفةلزتءملا نعط ٠
 1 مهيلع درلاو

 نيمحارلا محرأ ةناكتم هلأ 5 ك1

 ةبآلا (سيردإوليعامساو ) ىلاعتهلوق ١ ٠

 . مالسلا هيلع لفكلا ىذ ةيمست ىف
 ةيآلا (بهذذإ نونلا اذو ) ىلاعت هلوق 0١

 ءايبنالا لع بنذلا زاوجف ءاملعلالاوقأ مو
 ذإ بويأو ) ىلاعت هلوقب مالسلا مهيلع

 .كلذ نع باوجلاو ( ايضاغم بهذ

 ردقن نأ نأ نظف ) ىلاعت هلوق ليوا علم

 هوجو ةتس هيفو ةبآلا ( هيلع
 هبرىدان ذإ ايركزو ) ىلاعت هلوقريسفت "1

 (نيثراولاريخ تنأو ا درفىفرذنال بر

 ىلإ هعاطقناو مالسلا هيلع اركز ةصق ؟

 . هدرفتب رضلا هسم امل هبر



رخفلل نورشعلاو ىناثلا ءزجلا تن رهف
 "ا ىزارلا 

 ةحفص 7

 لاكي ةهلوق قف حيبسقلا ىنعم نايب )مم . ةيالا(كموقانتف دق انإف لاق) ىلاعتهلوق هو

 . ةيالا ( كبر دمحب حبسف ) نأ زوحيال ةلزتءملا تلاق ىلوألا ةلأسملا
 هيالا ( كينيع ندم الو ) ىلاعت هلق ++ || ركل يتوج ماماقانأ هاكر
 م (ةيأب انيتاي الولاولاقو) » » ومب اد ادعو كبر 01 دعي ملأ )ىلاعتهلوق

 2 مالسلا مهيلع ءايبنألا ةروس 4 .ةيآلا (الحانكلو انكلم) 1

 . ةلزتعملا ججح ضعب لاطبإ .ةيآلا (نورهرل كاقدقلو و وا

 ع
 .٠

 ع
. 

524 

 ةيالا (لوقلا معي ىلر لاق ) ىلاعتهلوق .ةيالا(كعنمام نورهايلاق) مد م .٠

 5 (٠ كلمانسز أ انوار اذ ١ لإ(ىرماساي كبطخافلاق) » د ل٠.

 ١ ( يرق نم انمصق مثاو د طا 06 .ةيآلا ( مل ام ترصي لاق ) ا

 م( الا انفلخ امو »19 4 خلإ ( كل نإو ساسم ال) "»

 2 لا ا 0 .ةيآلا(كيلع صقن كلذك ) 7 0

 7( ا اود مازاد دا كر
 2 ( ةطلآ امهيف ناكول ) م » |

 6 لاس ل لاف هلرق.ى نات ام 6و

 ةنسلا لهأ ةلدأو ( نواأسي مو لعفي

 فيلكتلا ىركشمل ةثالث هبش .دارنإ 7

 :اهنع حاولا و نعرقلا

 لأسيال)ىلاعت هلوقىف ةلزتعملا هبشداربإ ١ الو ) ىلاعت هلوق قاعت هجو ناب ١

 :١١ » ») ) روصلا ىف خفني موي ( »

  1هلال نعكنولاسي و ) د
 اهاوهأو ةما.قلا لاوحأ حرش ل .

 ًايرع ًانآرق هانلزنأ كلذكو )ملاعتهلوق ٠

 ةءآلا (ديعولا نم هيف أنف رصو

 . املع درلاو ( لعفي امع . هلبق امب ( نآر قلاب لجعت

 اذه) ىلاعت هلوق ىف تاءارقلا هجوأ ٠ .ةيالا(مدآ ىلإ اندبعدقلو) ىلاعت هلوق ١١

 .ةيآلا ( لبق ندرك ذو ىعمنمركذ مه (ناطيشااهيلإ سوسوف) ١ » ١»
 ةيالا(نمحرلا ذخما اولاقو) للاعت هلوق : مدآ ةعقاو ىف رسفملا لوق 11

 ىف ةعافشلا نأ ىلع ةلزتعملا جاجتحا ىصعو)ىلاعت هلوةب سانلا ضع تا ١

 ٠ نتاكلا لهل نوك إل ةرعالا ةريبكلا رودص ىف ( ىوغف هدب مدأ
 ةيآلا (اورفكن يذلا ري مل وأ)ىلاعت هلوق كلذ نع باوجلاو . مدآ نع

 نيذلا مل وأ) ىلاعتهلوق ىف لاكشإ ركذ ١ .ةيآلا ( اهنم اطيها لاق ) ىلاعت هلوق

 . هنع باوجلاو ( اورفك 00 ضر نمو)ىلاعت هلوقىفسيفن ثحب

 ىلاعت هلوق لئالدلا نم ىباثلا عونلا ١م . ( اكنض ةشيعم هل ناف ىرك ذ نع

 : ةبآلا( يح ءيش لك املا نم انلعجو) ةيآلا(انكلهأ 3 مهل دي مفأ)ىلاعتهلوق



 ىلاثلا ءزجلا تسرهف سوس

 ةحؤص

 كلذ درو امو تمصلاةل.ضفناس 4

 نا. قتناك ىلاةدقعلا كلتى اوفلتخا ب

 كلت لح بلطملو ) مالسلا هياع ىسوم

 مالسلا هيلع هناسل نمتلاز لهو ةدقعلا

 هلوق عبارلا بولطملاو ؟ ال مأ ةياكلاب

 ( لهأ نم اريزو ىل لعجاو )
 نم ررملزوف داسلاو ناحل راسل
 عباسلا بولطملا . ( ىخأ نوره ىلهأ
 : لئاسم هيفو ( فرزأ د ددشأ ) هلوق

 (ىرمأىف كرشأو) هلوقنماثلابولاطملا ه٠
 ةيآلا.(كل وس تيت وأ دقلاق ) ىلاعت هلوق

 (كيلعاننمدقل و)ىلاعتهلوةللع نالاؤس ه١

 امهنع ناوجلاو : ةيآلا

 . ةيآلا (هيفذقا نأ ) ىلاعتهلوق ف لئاسم +
 ةيآلا ( ىل ودع هذخأي ) ىلاعت هلوق ه*

 و (ىم ةبع كيلع تيقلأو) دو

 2 ( كتخأ 1 م2 0005

 2 ( نيدم لهأ ىف نين تواف) ا 66 .١

 م( ىف كتيفطصاو) 0

 زر ((اتاد فاس كرازواه 2 ب
 57 ع و ةلئسأ هبف

 ) !((نرزكرش لإ ةفحإإ) 2 216

 نالاؤس هيفو

 » (فاخت انإاننرالاق) » » هو

 نايبو ةيآلا هذه ىلع ةلّئسأ ةعبرأداربإ
 ٠ اهملع درلإ

 ةيآلا ) كير الومد انإ ( ىلاعت هلوق 1

 ة/ (انلإ حوا دك انإ) »ه0

 » ( يسرماب اعبر نف لاق) » » 7

 ىزارلا رخفلل نورشعلاو

 ةحفص

4" 

50 

37 

5/ 

17 

34 

 ا/ا

07 

7/1 

0/: 

7 

8١ 

 م

 /ه

 8/ق

 41١

3 

 داع

 » (ءىثلكىطءأىذلا انبر) » »
 قلخل] ىف لاعت هللا ةكح تئاتع ناب

 . كلذ نم ةلثمأ ركذو ةبادحلاو

 (ىلواآلا نورقلالابامفلاق ) ىلاعت هلوق
 ةيآلا ( ىبر دنع امملع لاق )

 2 ( ضرالاركل لعجىنلا)

 هدا ( ًاجاوزأ 4 اح حان

 )ار

2: 

8-7 

 2 ( مماعنأ اوعراو اواك) 20-00

 2 ) مديعت ايفو انقلخ اهنم) 2-0

 ركذو ( انتايآ هانيرأ دقلو) 2 >

 ةيآلا ( ىوس ) ىلاعت هلوق ىف تاءارق

 2 ( ةنيزلاموب كدعوهلاق) ىلاعت هلوق

 2( هديك عمجج نوعرفىلوتف) ) »

 ك0( ردا ازرسأو ) دو

 نإ) ىلاعت هلوق قدروام ناب ١» ه

 1 ذو تاءارق نم ( نار>اسا ناذه

 . ةيرع اهزاوج هوجو

 ( قلتنأ اهإ ىموءاي اولاق ) ىلاعت هلوق

 نأ عم هسفن ىلع ءاقلإلا ىف مبمدق مل
 ةجحلا عامتسا ىلع ةهيشلا عامتسا محدقت

 .هباوجو زئاج ريغ
 . ةبآلا (ةرحسلا قل أف) ىلاعت هلوق
 .ةيآلا (انءاجام لع كرثؤن نأ )ىلاعتهلوق

 .ةيآلا(ىسرمىل!انيحوأدقلو) » د
 ىتب مالسلا هيلع ىموم ءارشإ ةصق
 : اسال مرا كامو كارما

 ّ انيجنأ دق ليئارسإ ىنب اي ) ىلاعتهلوق
 :ء ةيآلا ) مكودع نم

 . ةيآلا(كموق نعكلعأ امو)ىلاعت هلوق



 لراع

 1 يار
 هلم ريغ

 ةحفص

 .هط ةروس ريسفت *

 ةياآلا ( كيلع انلزنأ ام ) ىلاعت هلوق ريسفت م

 ديالا ( نمل ةركذت الإ ) لات كرو :

 ( ىوتسا شرعلاىلع نمحرلا ) ىلاعت هلوق ه
 ءاهضانساتلا تهاذمو ءاوتشالا ىتع

 ةيالا ( تاومسلا ىفام هل ) ىلاعت هلوق

 ةيأالا(ملعيهنإف لوقلاب ربجت نإو) ىلاعتهلوق م
 ةيالا ( ءامسألا هلوه الإهلإ ال هللا) © 8

 ,اةنآلا (ىتوم كيدح كاتأ لهو ) © ١١
 : ةيآلا ( ًاران ىار ذإ ) ىلاعت هلوق ١

 ىو هّللأ مالك و هىسوم هعمسامنأ ناس 1

 . كلذ ىف ةلزتعملا

 . ةيآلا ( كيلعن علخاف ) ىلاعت هلوق
 . ةيالا (كترتخا انأو ) ىلاعت هلوق

 .ةيآلا ( هللا انأ ىتنإ ) ىلاعت هلوق لو

 ٠ ةتئافلا تاولصلا ءاضق ىف ةمتآألا لاوقأ .

 دك هضر هعانلا نإ[ )لاك دل
 نالاؤس اهفو ةبآلا ( اهفخأ .

 (ىعست اع سفن لك ىزجتل ) ىلاعت هلوق .
 ةنآلا ( امنع كندصي الف ) ىلاعت هلوق ع .

 ىبوماي كنيميب كلت امو ) ىلاعت هلوق (

 ملسو هيلع هللا لص دم انيبن نيب لضافتلا "و
 مالسلا هيلع ىمومو .

 . ( ىرخأ برآم اهيف ىلو ) ىلاغت هلوق

- 

 ك0 سس سس م سم

 ةحفص

 . ( ىنومايءاهقلأ لاق ) ىلاعت هلوق

 (ىعستة يح ىه اذاف اهاَقلأف ) ىلاعت هلوق م
 ةيآلا (فخت الو اهذخ لاق ) ىلاعت هلوق 8

 كحانج ىلإ كدي, ممضاو ) ىلاعت هلوق
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 للا لاعتا هللا ءرم) ةداتق لاقو : تاذنلاب ىبذك نم نيبو ىدب صفا لاق هناك «باذغلاب ىأ قجلاب

 ّح مرج الف ( قحلاب انموق نيبو اننيب حتفا انبر ) نولوقي اوناكو ةوعدلا هذه ىف ءايبنآلاب ىدتقي
 نأ وهو عيمجلل قحلا رهظي امب مهنيبو ىنيب لصفا ( اهيناثو ) ردب موي لتتقلاب مهيلع ىلاعت هللا
 5 مهيلع ان ضق

 َكرّشلا نم ىأ (امهدحأ) نابجتو هيفف (نوةصت ام لع ناعتسملا نمحرلا انيرو) ىلاعت هلوق امأ

 ١-5 بر ) ىل ًايعادلق لاق هناحبس هناكبيذكتلاو ليطابألا نم قوعد هب نوضراعت امو رفكتلاو
 ةطوقتنملا ءايلاب رماع نبا أرق ( نوفصت ام ىلع ناعتلا ن+>رلا انيرو ) رافكملل ًادعوتم لقو ( قحلاب

 « ليطابالا نم رافكلا فصي ام ىلع ناعتسملا نمحرلا انبرو . نينموملا كباحصالل لق ىأ ء تحت نم
 بذدكَف ةلغلاو ةكوشلا مل نوكت نأ نوعمطي اوناك ( اهيناثو ) مهليطابأ عفد ىلع نوعلا نم ىأ

 هذه هللا متخ ا ] : ىضاقلا لاق مهلذخو نينمؤملاو هلي هلوسر رصنو مهامأ بيخو مهنونظ هللا

 اوغلبو مهل ةياغلا نايبلا ىف غلب دق ناك مالسلا هيلع هنال ( قحلاب محا بر لق) هلوقب ةروسلا

 ؛ مهتحلصم دوصقللا نأ ًافيرعتو هل ةيلست كلذب ىلاعت هرمأ ىراصق ناكف هبيذكتو هتيذأ ىف ةياهنلا
 ليجعتب امإ « قحلاب مهننيو كنيب مكحيل كبر ىلإ عاطقنالاب كيلعف . مرفك ىف ىداقلا الإ | وبأ اذاف

 ىور امو . بيرق نئاكوه اف رخأت نإو مرمأ نافذ كلذ ريخأتب امإو «هريغب وأ داهجلاب باقعلا

 لوقلا اذه لوقي نأ هرمأ ىلاعت هنأ ىلع ةلالدلاك هبورح ىف كلذ لوقي ناك مالسلا هيلع هنأ

 ملسو هركو هلآو ىنلا دمحم هقلخ ريخ ىلع هتالصو « قيفوتلا هللابو م6تدهاجمب رم الل لاجعتسإلاك

 .نبمآ املست

 اداة ف رام اهل كلا حلا لع هلع قيلعتلاو هتمجا مو هححصتب ىع دقو
 ديسلا ةريضح هعباط هللا ىزجو هفطلب هللا هلماع ىواصلا ليعامسا هللا دبع ريصقتلاو زجعلاب رقملا

 هصرحن باوصلا لزجأ هباثأو ءازجلا نسحأ ةيبملا ةعيطملا بحاص دم ىدنفأ نمحرلا دبع لضافلا

 . بيجي عيمج هنإ نيملسملا ءاملع عفنو ملعلا رشن ىلع

 ( جحلا ةروس هلوأو نورشعلاو ثلاثلا ءزجللا هيليو «نورشعلاو ىناثلا ءرجلا مث
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 زوحي ناك هنأ كلذ ةدئافو ( ءاوس ىلع مهلإ ذبناف ) ىلاعت هلوقل ةرهاجم برحلا ىلإ ءاعدلا ءاوسلا
 كلذب مهفرعف : ةدهاجما ىف رافكلا رئاسل فلاخم ملاح نأ شيرق نم كرشأ نم ىلع ردقي نأ

 هريغو ديحوتلا نم ؟لع بجاولا وه ام كتيلعأ دقف دارملا نأ ( اهيناثو ) كلذ ىف رافكلاك مهنأ

 الثا رذعلا ةحازإ هنم ضرغلاو . ًايلعم تثعب ىنآل ؛ مكنيب نايبلاو غالبإلا ف قرفأ لف «ءاوس ىلع

 ىلع ( اهعبارو ) نالعإو راهظإ ىلع ءاوس ىلع ( اهئلاثو ) (الوسر انيلإ تلسرأ الول انبر ) اولوقي
 . مكنم مالسإلا ءاجر رخؤأو لهمأ لب هب مكتذآ ىذلا برحلاب لجاعأ ال نأ دارك الين

 مأ بيرقأ ) ( امهدحأ ) : ناهجو هسيفف ( نودعوت ام ديعب مأ بيرقأ ىردأ نإو ) هلوق امأ
 ( قملا دعولا بركئقاو ) هلوق هخسن ليق مث ايندلا باذع نمو ةمايقلا موي نم ( نودعوت ام ديعب

 برحلا نم هيف مهنذآ ىذلا نأ دارملا ( اهيناثو ) هخسن زوحب ال ربخلا اذه لثم ناف ءامهنم ىنعي

 ىحوي ىذلا داهجلاب مرذني نأب هرممأ ىلاعت هناك ر خأتي هنأ ردقي الثل ديعب مأ بيرق وه ىرديال

 كلذب نيبت . هدعب مأ هبرق عيال هنإ لوقي نأ هرمأ كلذلف « تقولا هفرعي ملو دعب نم هيتأي نأ هيلإ
 نيملسملا ةبلغ نم ( هب نودعويام نأ ) (امثلاث و) ةرجهلا دعب داهجلاب ألا ناكو  ةيكم ةروسلا نأ
 , نوكي ىم ىردأ ال تنك نإو , ناعصلاو لذلا كلذ 2 نأ دب الو ةلاحم ال ناك مهيلع

 هيلع ىنعلطي مل ىلاعت هللا نألل كلذو

 صالخالاب ىمالا هنم دوصقملاف ( نؤمتكست ام ملعيو لوقلا نمرهجلا ملعي هنإ ) ىلاعت هلوق امأ

 . صالخإلا ىف غلابي نأ لقاعلا لع بجو رئامضلاب ًاملاع ناك اذإ ىلاعت هنآل « قافنلا كرتو

 ريخأت لعل ( اهدحأ ) : هوجو هيفف ( نيحرىلإ عاتمو 5كل ةنتف هلعاىردأ نإو ) ىلاعت هلوق امأ
 رابتخاو ةيلب ىأ مكلا ةنتف هيف باذعلا ب 0 ىذلا تقولا ماهبإ لعل ( اهيناثو ) مكتع باذعلا

 متنأ ام ظ 0 لاق (اهلاثو ) ال مأ كرفك نع م مكعنص ىريل 07
 0 اذإ لة هيف داهللا رسب لعل ( اهعبارو ) رامتخالاو ىولبلا ةن ةفلاو مكس ! ةيلب ايندلا نم

 ا ىردأ ال لاقامنإو ءةنق نوكي مظعاا ررضلا ىلإ ىدؤي ام نآل ؛ ؟رفك ىلع 0

 نإو دارملا نركب نأ( ماك ) ةمحرو ةمعن نع فمك لب هف مهتيقبت نوكي الفا ونمؤي

 ضرعملا 0 00 من مبادع اف دانا ل ةنتف تدعوأو ةلعا تنيبام لعل ىردأ

 كلذ:ن وك اندلاب كلاعت هللا هقتم اذإ :  12 هن ]| 2 دك ك1 ب الاخ نآنلا عم ناميإلا نع

 . هيلع ةجحلاك
 : لئاسم هيفف ( قحلاب محا بر لاق ) ىلاعت هلوق امأ

 ( محا برو ) ةرسكلاب ءافت " الا ىلع ( قحلاب | 1 أبر لق) ءىرق « لوألا ةلأسملا

 . ماكحإلا نم ( كحأ برو ) ليضفتلا لعفأ ( مكحأ ىبدو , ) مضلا ىلع
 ىموق نيبو ىيب ضقا ىبر ىأ ( اهدحأ ) هوجو هيف ( قحلاب مكحا بر ) 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 رع ا لا ل
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 هللا نإ ) ىلاعت هلوق اذكو ؛ نينمؤملا ىف لخاد مالسلا هيلع لوسرلاو « نينمؤملا قح ىف مهنم

 . ( ىنلا ىلع نواصي هتكتالمو

 مكتنذآ لقف اولوت نإف « نوءاسم متنأ لهف دحاو هلإ كهلإ امنأ ىلإ ىحوي امتإ ) ىلاعت هلوق
 ؛ نومتكت ام ملءيو لوقلا نم رهجلا ملعي هنإ «نودعوت ام ديعب مأ يرق ىردأ نإو ءاوضأ ]ع

 لع ناحملا قحرلا انبرو قملاب مكحأ بر لاق « نيح ىلإ عاتمو مكل ةنتف هلعل ىردأ نإو

 « نوفصت ام

 , اهرك ذ مدقت ىتلا هوجولا نم هاوس هلإ ال نأ ىف ججحلارافمكلا ىلع دروأ امل ىلاعت هنأ معا
 مادقإلاو مهتدهاجم ىف ًاراذنإو ًاراذعإ نوكي امب كلذ عبتأ « نيملاعلل ةمحر هلوسرلسرأ هنأ نيبو

 : لئاسم هيفو ( ىلإ ىحوب امإ لق ) لاقف« مهيلع

 ىلع ءىثلا رصقي وأ ءىنث ىلع حلا رصقي امنإ فاشكلا بحاص لاق ( ىلوألا ةلأسملا إل
 ام ) نآل . ةيآلا هذه ىف نالاثملا عمتجا دقو «ديز موقي امنإ وأ مثاق ديز امنإ كلوقك٠ 0

 ةدئافو : مئاق ديز ام ةلزنمب ( دحاو هلإ مكطإ امنأو ) ديز موقي امن ةلزنمب هلعاف عم (ىلإ ىحوي

 ىفو ىلاعت هللا ةينادحو تايثإ ىلع روصقم تلي هللا لوسر ىلإ ىحولا نأ ىلع ةلالدلا امبعامتجا

 نآو هل دحوتلا اوصلخت نأ بجو نئسلا اذه لع دراولا حولا نأ (نوبلسم متن لهف ) هلوق
 رصحلا ىلع امنإ تلدول ليق نإف . عمسلاب ديحوتلا تابثإ وجي هنأ هيفو « دادنألا ةبسن نم اوصلختت

 هنم دوصقملا أنلق «دساف كلذ نأ مولعمو ديحوتلا الإ ءىش لوسرلا ىلإ حوب مل هنإ لاقي نأ مزل

 نم لوقنم نذآ فاشكلا بحاص لاقف ( ءاوس ىلع مكتنذآ لقف اولوت نإف ) هلوق امأ «ةغلامملا

 000 هلوق هنموءراذنإلا ئرجب ئرجلا ىف هلاعتسا هن دكلو مع اذإ نذأ

 ىلع ناذيإلا : لسه وب اللف ماها اهو هيف اوركد نورسفللا : لوقنف اذه. تفرع اذإ
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 0 م هنع هلأ ىضر 0 لاقو ( هيلقع قل ّش ىلعل كنإو) ىلاعت لاق قلخلا نسح ةياهن
 انأ امإ جةفيذح ةياور ىف لاقو « ًاياذع 1-5 مو ة ةمحر تعب امنإ لاق: نن رشملا ىلع عدأ هَل ملص هللا

 « ةمايقلا موي ةالص هيلع مبللا اهاعجاف هتنعل وأ هتببس لجر امبأف ؛ رشبلا بضغي 5 بضغأ رشب
 مساقلا وبأ مامالا لاق ء ةصاخ نينمؤملا ىنعي (نيملاعلل ةمحرالإ) ديز نب نمحرلا دبع لاق ( ابعبادو )

 ىف اوريدت ول لككلل ةمحر ناك هنأ انيب امل ءدحاو ىنعم ىلإ ناعجرب نالوقلاو ىراصنالا

 لاق اك هسفن لبق نم ةنحلا ىف عقو امتاف , ربكتساو ضرعأ نم امأف«هلوسر تايآو هللا تايآ

 .( ىمع مهلع وهو)
 مهنم درب لو رفكلا نيرفاكلا نم دارأ ىلاعت هللا ناك ول ةلزتعملا تلاق 4 ةيناثلا 0 2

 هلوقي «كلذك الإ مهقلخي مو مهف كلذقلخو هيلع درلا الإ مهنم دارأ ام لب « لوسرلانم لوبقلا
 « صنلا اذه فالخ ىلع كلذو ةمحر ال مهلع اباذعو ةمقن هلاسرإ نوكي نأ بجول : ةنساا لهأ
 باذع لي م« ايندلا ىف مماذع لجعي مل ث يح نم رافكلل ةمحر مالساا هيلع هتااسر نإ : لاقيال

 لصاح وهف رافكلل هومترك ذ امو دحاو دح ىلع عيمجلل ةمحر هنوك نإ لوقت انآل ٠ مهلا رئاس

 ًاًضِيأو . نيتمؤملل ةمحر زاض ىذلا هجولا نم نيرفاكلا ةمحر نوكي نأ بحي اذاف : اضنأ نيتمرر لل

 تناك لب ؛هدعب اطوصك قلم هتثعب لبق رافكلل ةلصاح تناك ايندلا معن نم هورك ذ ىذلا ناف
 ىف ىذلا دابجلاب رمأ مث« هنم فوخلاومغلا مهبلزن هتثعب دعب نآل مظعأ هنثعب لبق ايندلا ىف مهمعن

 ىلاعتو هناحبس هللا لع امل لوقن نأ ( باوجلاو ) دارملا وه اذه نوكي نأ زوحي الف هيف ممرثك أ

 هريخو الهج هيلعبلقي ًارمأ نامالاب هايإ هرمأ ناكن مؤيال هنأ هنعربخأو ةتبلا نمؤيال بهلابأ نأ
 زوحيال لف « ةمحرلوقلا اذه عم ةثعبلا تناكنإو . لاحناب هرمأدق ناكف « لاحت كلذو ًايذك قدصلا
 رفكلل الإ حلصت مل نإ رفاكلا ةردق نآلو ؟ زفاكلا ىف رفكلا قلخ هنأ عم ةمحر ةئعبلا لاقي نأ

 ؛ ىلاعت هللا لبق نم حجر مىلع حيجرتال فقوت نيدضلل ةحلاص تناكنإو ؛ مزال مهيلع لاؤسلاف طف
 باذعريخأت ىنءرفاكلل ةمحر نوكي نآزوجيال مل لوقن مث , مازلإلا دوعي ذنيحو . لسلستلل ًاعطق
 رافكلا ةمحر نوكي نأ تجو دحاؤو دح لع عيمجلل ةمحر ناكاسا الوأ هلوق ؟ هنع لاصتتسالا

 دحاو رابتعاب لكلل ةمحر مالسلا هيلع هنأ ةبآلا ىف سيل انلق « نينمؤدلل ةمحر ناك ىذلا هجولا نم

 نمرافكتلل ةلصاح تناكايندلا معن هلوق . كت ًادحاو هجولا نوكب كاوعدف , نيفلتخم نيرابتعاب وأ

 لوزن نمرافكلال فوذلا لصح ثعلب امل نينمؤملل ةمحر ةنوكل مالسلا هيلع هنكلو معل اناق لبق

 . رافكلا ق> ىف ةمحر كلذ ناكهروضح ببسب مهنع كلذ عفدنا الف ؛ باذعلا

 . نيملاعلا نم ةكئالملا آل اولاق  ةكئالملا نمل ضفأ هنأىف ةيآلا هذهب اوكسمت 4( ةثلاثلا ةلأسملا)
 مهنم لضفأ نوكسي نأ بجوف ؛ ةكنالملل ةمحر مالسلا هيلع نوكي نأ ةيآلا هذه مكحب بجوف
 ةئحّر كلذو. ( اوئمآ نيذلل نورفغتسيو ) ةكتالملا قى ىف لات الو رام ن1( يايا
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 اذإ مهريغو ؛ تقلخ مهل انزل نر ل 7 رع ىلإ نس راألا اهناالف ( اننا امأو ) ؛( نيلماعلا

 ( اثلاث امأو ) حلاصلا ريغو حلاصلل اهن"الف ايندلا ضرأ امأف , عبتلا هجو ىلعف ةنجلا ىف مهعم لصح
 لركن ال ابفضو اذه ىلا ضر لا ةداعالا دعب و, هداعالا تبدع ةراوكا دما ضرالا: هذه ناالف

 دارملا نأ ( اهناثو ) ةيقن ءاضيب اهناف ةنجلا ضرأ اهنأ ربا ىف ىور دقف ( اعبار امأو ) ةنجلا الإ

 سابعنباو ىلكلا لوقوهو ايندلاىف نينمؤملا اهثرويس ىلاعتو هناحبس هناف ايندلا ضرأ ضرألا نم

 مهنفلختسيل ) هلوق ىلإ ( اونمأ نيذلا هللا دعو ) هناحبس هلوق لوقلا اذه ليلدو تاياورلا ضعب ىف
 نم اهثروي هلل ضرالا نإ اوربصاو هّللاب اونيعتسا هموقل ىسوم لاق ) ىلاعت هلوقو ( ضرألا ىف

 انثروأو ) ىلاعت هلوق هليلدو  نوهلاصلا اهثري ةسدقملا ضرالا ىه ( اهثلاثو ) ( هدابع نم ءاشي نم

 ةمأ امثروي ةرخآلاب مث ( اهيف انكراب ىنلا اممراغمو ضرألا قراشم نوفعضتسي اوناكن يذلا موقلا

 . مالسلا هيلع محرم نب ىسيع لوزن دنع هيلي دم

 ةروسلا هذه ىفروكذملا ىلا ةراشإ اذه هلوقف ( نيدباع موقل ًاغالبل اذهىف نإ ) ىلاعت هلوق امأ
 نيدباعلا ف ليقو ةيغبلا هب غلبتامو ةيافكلا غالبلاو ةغلابلا ظعاوملاو ديعولاو دعولاو رابخألانم

 لهعلاو رجشلاك للعلا نآل ؛ نيرمآلا نيب نوعماجلا مهنأ ىلوآلاو نولماعلا لب ليقو نوملاعلا مهنإ
 . نئاك ريغ رجشلا نودب رعلاو «'ديفم ريغ نقلا نودن رجشلاو «رفلاك

 : لئاسم هيفف ( نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو ) ىلاعت هلوق امأ

 هيلع هن"الف نيدلا ىف امأ ؛ايندلا فو نيدلا ىف ةمحر ناكم السلا هيلع هنأ ( ىلوألا ةلأسملا ١)
 مهثكم لوطا مهنيد مأنم ةريحفف اوناكن يباتكسلالهأو « ةلالضو ةيلهاج ىف سانلاو ثعب مالسلا

 قحلا بلاطا نكي مل نيح هت ادم ىلاعت هللا ثعبف مهمتك ىف فالتخالا عوقوو ممرتاوت عاطقناو

 لالحلازيمو ماكحألا مهل عرمشو « باوثلا ليس مهل نيبو قحلا ىلا مهاعدف « باوثلاو زوفلا ىكإليبس

 دانعلا ىلإ الو ديلقتلا ىلإ نكري الف قالا بلط هتمه تناكنم ةمحرلا هذه عفتني امإ مث . مارحلا نم
 ةلوقا لإ ( ءافشو ىده اونمآ نيذلل وه لق ) ىلاعت هللا لاق هل ًانيرققيفؤتلا ناكو رابكتشإلاو
 بورحلاو لاتقلاو لذلا نم ريثك نم هببسب اوصلخت مهنألف ايندلا ىف امأو ( ىمع مهلع وهو )

 (باوجلا) انلق ؟ لاومالا ةحابتساو فيسلاب ءاج دقو ةمحر ناك فيك لبق ناف . هنيد ةكربب اورصنو

 هللا فاصوأ نمو ؛ ربدتي ملو ركفتي ملو دناعو ريكتسا نمل فيسلاب ءاج امن ( اهدحأ ) هوجو نم

 داسفلل ايس نوكيدق مث (اكرابم ءام ءامسلانمانلزنأو) لاقو . ةاصعلا نم مقتنموه مث « ميحرلا نمحرلا
 قرغلاو خسملاو فسخلاب نيبذكملا هللا كلهأ هموق هبذك اذإ ناك انين لبق ىن لكذأ ( اهناثو )

 مهيذعيل هللا ناكامو ) ىلاعت لاق ةمايقلا ىلإ وأ توملا ىلإ انل وسر بذك نم باذع رخأ ىلاعت هنأو

 هللا بذعيل ) ىلاعت لاقو ( ميديأب هللا مه.ذعي مولتاق ) لاق ىلاعت هنأ سيلأ لاقيال ( مف تنأو

 ىف ناك مالسلا هيلع هنأ ( اهثلاثو ) هيف حدقي ال ماعلا صيصخت لوقن انآل ( تاقفانملاو نيقفانملا



 "< ةيآلا . لجسلا ى رك ءاسبلا ىوعل مويا ىلاعت هلوق

 ا 0 ل ىلاعت هللا نإ لاق نم مهنف ةداعالا كا اوفلتخا ( ةثلاثلا ةلأسملا 0

 هنإ 0 * ةيلكلاب اهمدعي ىلاعت هنإ لاق نم ممو ؛ ةداعإلا وه كلذف اهييكرت ديعي هنإ 6 * اهمدعي الو

 املو .ءادتبالاب ةداعالا هبش هناحبس هنأآل هحولا اذهىلع ةلالد ةيآلا هذهو ىرخأ ةرم اهنيعب اهدجوي
 نوكي نأ بجو « مدعلا دعب دوجولا نع لب ةقرفتملا ءازجالا بيكرت نع ةرابع سيل ءادتبالا ناك

 ( هنيميب تايوطم تاومسلاو ) ىلاعت هلوقب لوألا بهذملاب نولئاقلا جتحاو كلذك ةداعإلا ف لاخلا

 ضراألا لدبتموي ) ىلاعت هلوقبو «ةدوجوم نوكست ةيوطم اهنوك لاح تاومسلا نأ ىلع اذه لدف

 . ضرألا ريغ تلعج اهنكل ةيقاب ضرألا ءازجأ نأ ىلع لدي اذهو ( ضرآلا ريغ

 هلوق. نآل دكؤم ردصم ادعو. نأ ( انهذحأ ):: نالوق هيفف ( انيلع ًادعو:) ىلاعت هلوق انآ

 ملعلا قاعتو كلذ نع رابخإلا ببسب انيلع اّمح دارملا نوكي نأ ( ىناثلا ) ةداعالل ةدع ( هديعن )
 ( نيلعاف انك انإ ) هلوقب كلذ قةح ىلاعت هنإ مث ؛ ءايحجارو هعوقو هللا ٍلعام عوقو نأ عم هعوقوب

 : نعول نم ةرك د امل دنك ا” ىهو ةلاخ ال كزذ 2

 : لئاسم هيفف ( رك ذلا دعب نم روبزلا ىف انبتك دقلو ) ىلاعت هلوق امأ

 بوكرلاو بوالاكروبزملا ىنعي اهحتفب نوقابلاو ىازلا مضب ةزمح أرق ( ىلوالا ةلأسملا إل
 نيتءارقلا ىنعمو « روشقو رشقك ربز عمج ىازلا مضب روبزلاو هتبتك ىأ باتكلا تريز لاقي
 1 بانكلا وه ريزلا نال دحاو

 دهاجمو ريبج نب ديعس لوق وهو ( اهدحأ ) :هوجو ركذلاو روبزلا ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ىف باتكلا مأ وه ىذلا باتكلا ركذلاو ةلزنملا بتكلا وه روبزلا ديز نباو لتاقمو ىلكلاو

 باتكلا كلذ نم مالسلا مهيلع ءايبناألا بتكو ةكئئالبلل ًارابتعا نوكيساملك ةياتك اهيفناأل ءامسلا
 روبزلا ( اهلاثو ) ىعشلاو ةداتق لوةوهو ةاروتلا وه ركذلاو نآرقلاوه روبزلا ( اهبناثو ) خسنت

 هعم نكي ملو ىلاءت هللا ناك: لاق « مالسلا هيلع هنع ىورب ىذلاوهركذلاو ؛ مالسلا هيلع دواد روبز

 رويزلا ىف كلذ انبتك ىأ معلا ركذلاب دارملا نأوهو (عبارهجو) هيف ىدنعو . ركذلا قلخ مث ؛ ءىث

 روحي ةنكلو هموتلاو ايش ستك نم نإذ اني ناسنلاو وبسلا زوج الا اكلغ 11 اا ناك
 .ىنثلا كلذ ناكائيش مزتلا اذاف فلخلاو وهسلا هيلع زحي مل نم امأ « هيلع دمتعيال ةناف هيلع وهسلا

 . عوقولا بجاو

 صضرأ ضرالا (اهدحأ ).: هوجو هيفف ( نوكالظلا ىدابع اهرب نضراآلا نأ) لاقت ةلرق ال
 بتك ىف بتك ىلاعت هللا نأ ىندملاف ىلاعت هللا ةعاطب نولماعلا نونمؤملا مث نوهلاصلا دابعلاو ةنجلا

 لوق وهو هدابع نم ًاحلاص ناكن م ةنجلا ثرويس هنأ ظوفحلا حوللا ىفو مالسلا مهيلع ءايبنألا

 |رك 1ل ةيلاعلا وأو ىدسلاو ةم رك

 رجأ معنف ءان هبح هنا نم اوبتت ضرإالا انثووأو ) كاك ةلوض ا كراامأ : ل



 ةنآلا . لجسلا ىطك ءامسلا ىوطن موي : ىلاعت هلوق ١

 نضرألا قا دعب نم روبزلا ىف انتك دلو 20 نيلعاف 3 نإ 0

 #1 كبيس 0 دي

 «5١1د نيدبأع موَقل اعدل اذه ىفنإ «١٠ه> نوطاعلا ىدانع 5

 قف نإ « نرطاملا ىدابع ان. ضراإلا ,نآ ركذدلا دعب نم نويؤلا ىف انتك قلو : نيلعافءانك

 6 نيملاعلل ةحر الإ كانلسرأ امو « نيدباع موقل اغالبل اذه

 ىوطن موي ةكئالملا مهاقلتو وأ «ءامسلا ىوطن موي ربك الا عزفلا مهنزحبال ريدقتلا نأ ملعا

 ولدلا نزوب لجسلاو لتعلا نزوب لجتسااو لوءقملل ءانبلا لع ءاهسلا ئوطت ماوي ءىرقو . ءامسلا

 باتكلاو هيف بتكإ ىذلا راموطلل مسا هنأ ( امهدحأ ) نالوق لجسلا فو. رسكلا هيف ىورو

 نم هيف بتكي امل ىأ تابوتكملل هانءف عمج نمو . بوتكملا ىلع عقوي مث ءانبلاكردصملا هلصأ

 انا انكم كلت ارانب لكفلا فرك تانكلا لخشلا ىط قدم نوكف-. ةريتكلا ىاحملا
 ف 51 ىذنلا زاماوطلا ىراطي ءانلا ىوطلا ىدملاو فتك ىذلا نيشنلاا دم للا نآإل

 مسا لجسلا : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق مث راموطال امسا سيل هنأ ( ىناثلا لوقلا )

 0 مالسلا هيلع ىلع نع ىوم وهو ءهيلإ تعفر اذإ مدآ قناتك فاوظن

 نال ؛ ديعب اذهو ٠ ؛ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرل ناك بتاك مسإ هنأ امهنع هللا ىذر سابعنبا نع

 لجرلا وه : جاجزلا لاقو . اذ-م ىعس نم مف سيلو نيفورعم اوناك مثل 00 هنا“ لور باكا

 ةدئاز باتكلل ىف ماللاو باتتكلا ديز ىطك لايام و< ىلع وهف هوجولا هذه ىلعو « ةشبحلا ةغلب

 لوعفملا ىلإ فاضم ىطلا وهو ردصملاف راموطلا لجسلاب دارملا انلق اذإو . كل فدر هلوق ىف اك
 . نيرثك آلا لوق وه ريخآلا اذهو ؛ لجسلا ىواطلا ىطك ريدقتلاو فوذحم لعافلاو

 لئاسم هيفف ( هديعن قلخ لوأ انأدب اي ) ىلاعت هلوق امأ

 (انأدب ) لاقف أدتبا مث باتكلا هلوق دنع مالكلا عطقنا : ءارفلا لاق « ىلوألا ةلأسملا ١

 هلوقب هبقع ( نودعوت منك ىذلا مكموي اذه ةكئالملا مهاقلتتو ) لاق امل ىلاعت هنإ لاق نم مهنمو

 : لاقف رخآ فصوب هفصو مث « كلذب مويلا فصوف ( باتكلل لجسلا ىطك ءامسلا ىوطن موب )

 .( هديعن قلخ لوأ انأدب ك)

 هرسفي ىذلا (ديعن) لوعقم (قلخ لوأإ) هللا همحر فاشكلا .بحاص لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 تلق ناف  ءادتبالاب ةداعالل ًاسبشت هانأدب م قلخلا لوأ ديعن ىنعملاو امب ةفوفكم فاكلاو هديعن
 2011 لا الل ل : دير قماج لجار لأ كل وفك وه كلق ؟ اركب قاخ لايام
 قئالخلا لوأ ىنعب قلخلا لوأ قلخ لوأ ىنعم كلذكف . الجر الجر مبليصفت ةدارإ هتركنو

 . عمج ال ردصم قلخلا نآل
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 تورد رر 3 30 0210 هادم مس هل

 ادعو هديعن قل لَو أ نال م اج بتكْلا لجسلا طك ءأمسلا ىو موي
 را ل اا

 قيرطب اذهو .رافكلا باذع وه ربك لا عزفلاف ( ربك آلا عزفلا مهنزحال ) هلوق يأ

 هتوبث ىلع لدي ال نأ نم لقأ الف هيلع لدي مل ناف ٠ رغصالا عزفلا مهنزحب مهنأ ىضتقي موبفملا
 مهل تقبس نيذلا دارملا نأ ( نودعبم اهنع كئاوأ ) هلوق ريسفت ىف ( ىتاثلا هجولا ) همدع ىلع الو

 عيمج نإ لودي نم لوق لطب لوقلا اذه ىلعو « ةتبلا امتوبرقي الو رانلا نولخديال ىنسحلا انم
 نيبو هنيب قيفوتلا بحي ذئنيحو هنم ةعئام ةيآلا هذه نآل « ةنجلا ىلا نوجرخ مثرانلا نودري سانلا

 ( اهسيسح نوعمسي ال ) ىلاعت هلوق ( ةيناثلا ةفصلا ) . مدقت دقو ( اهدراو الإ مكنم نإو ) هلوق

 اهسيسح اوعمسيال نأ ىف هجو ىأ (لوآلا) نالاؤس هيفو « سحب ىذلا توصلا سيسحلاو

 اهنم برقو اهلخدي مل نم نآل اهنع مهدعب ديك أت دارملا انلق . ملاح ريغتي ل هوعمس ولو ةراشبلا نم
 نوعمسي ال فيكف رانا لهأ نوري ةنجلا لهأ نأ سيلأ ( ىناثلا لاؤسلا ) اهسيسح عمسي دق
 محو ) هلوق ( ةثلاثلا ةفصلا ) . لاؤسلا اذه لاز ديك أتلا ىلع هانلمح اذإ ( باوجلا ) ؟ رانلا سيسح

 نوفراعلا لاق ءدبؤم اهميعن ىنعي ةذلل سفنلا بلط ةوهشلاو ( نودلاخ مبسفنأ تهتشا اهيف

 ترهظف « ةيادبلا ىف ةيانعلا تقبس : دينجلا لاقو ؛ ةوهش حاورأللو ةوهش بولقللو ةوهش سوفنلل

 ( اهدحأ ) هوجو هيفو ( ربك الا عزفلا ممتزحب ال) هلوق ( ةعبارلا ةفصلا ) . ةياهنلا ىف ةيالولا

 ( ضرألا ىف نمو تاومسلا ىف نم عزففروصلا ىف خفني مويو ) ىلاعت هلوقل ةريخألا ةخفنلا اهنأ
 ليربج ىلاعت هللا ثعب رانلا ىف رانلا لهأو ةنجلا ىف ةنجلا لهأ رقتسا اذا اولاق توملا هنأ (اههناث )
 ال نولوةيف اذه نوفرعتأ نيرادلا لهآل لوقيف حلمأ شبك ةروص ىف توملا هعمو مالسلا هيلع

 . رانلا لهآل كلذكو « ًادبأ توم الو دولخ ةنجلا لهأاي ىداني مث هحذي مث توملا اذه لوقيف

 ( نودلاخ اهيف مهو ) هلوق دعب ركذ امنإ ( ربكألا عزفلا مهنزحي ال ) هلوق نأب لئاقلا اذه جتحاو

 توملا وه دواخلا ىفاني وه ىذلا ربك آلا عزفلاو ءرخآلاب قلعت امهدحال نوكي نأو دب الف
 ىضاقلا لاق « ةميظع ةعرف كلذل نوعزفيف ابلهأ ىلع رانلا قابطإ وه ريبج نب ديعس لاق ( اهثلاثو )

 نيب اذاف «كلذ نم ربك أ عزف ال هنآل اهتدهاشم دنع رانلا نم عزفلا هنإ كلذ ىف ىلو ألا : رابجلادبع

 باذع نآل فيعض اذهو . ةمايقلاءوي لاوهأ نم نمآ نمؤألا نأ حص دقف مهنزحال كلذ نأ ىلاعت

 رانلاب بيذعتلا بتارم تناك اذاو « قاسفلا باذع نم دشأ رافكلا باذعف بتامم ىلع رانلا

 . رانلا نم عزفلا فن ربك الا عزفلا ىفن نم مزاي الف : ةتوافتم اهنم عزفلا بتارم تناك هنوافتم

 مم كاحضلا لاق ( نودعوت متتك ىذلا مكموي اذه ةكئالملا مهاقلتتو ) هلوق ( ةسماخلا ةفصلا )

 ( نودعوت متتك ىذلا مكموي اذه ) نيرشبم مهل نواوقيو مهلاوقأو مهلامعأ اوبتك نيذلا ةظفحلا
 انإ انيلع ًادعو  هديعن قلخ لوأ انأدب اك بتكلل لجسلا ىلك ءامسلا ىوطن موي ل ىلاعتهلوق
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 اا سس مب ةربواع 2070 را موس سس (١ مسا ١ تس 6 . 1س سرع

 0216 ”» نودعوت ور :مثك ىلا هموَ اذه ةنآلملا م فلتنتو

 4 نودعوت منك

 ًاعك اس قب هكر هام لوسرلا ىلعلاؤسلا كلذ 3 1 ىرعنزلا نا نأ محد نم سانلا نم نأ ملعا

 "1و 1001 كلي نم ءانثلم راك ه.الا ونه نال هلا رس نع ايا وج ةنآلا هذه ىلاغت هللا لزنأ ىح

 هذهلوزن ىلإ هلاؤس عفدف ةجاحال هنأو .ًادراو نكي مل هلاؤس نأ انركذو لوقلا اذه داسف انييدقف

 1 هنأ ىلاعت هللا ةداع نإ لاقي نأ ) لواألا 1 نيرهأ دحأ الإ انبه قس ١ اذه تبث اذإو «ةيآلا

 ىبف كلت بيقع ةبآآلا هذه رك ذ ببسلا اذبلف : راربآلا باو: حرشب هفدرأ رافكلا باقع حرش
 ىف ديك أتلاكن وكل ةعقاولا كلت ىف تلزن ةيآلا هذه نأ (ىتناثلا ) نينمؤملا لك قح ىف ةماع
 اهارجأ قحلا وهو ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا لاق نم مث « ىرعبزلا نبا لاؤس عفد
 ؛ مهب ةصتخم ةبآلا نأ ال ؛ اهيف نيلخاد مالسلا مهيلع ريزعو حيسملاو ةكئئالملا نوكستف اهمومع ىلع

 . طقف ءالؤم ) نذلا نإ ( هلوق صصخ بيسلا صوصخ ةربعلا : لاق نمو

 ةلضفملا ةلصخلا ىنسحلا : فاشكلا بحاص لاف ( ىنسحلا انم مهل تقبس ) ىلاعت هلوق امأ
 كاكاو  ةعاطلل قفوتلا امإ و « باوثلاب ىزرقيلا امإو ةداعسا| ام] لهو ٠ نسجالا ثيتأت ىلا

 هنإ مث «باوثلا ددعو ىلع هولمح وفعلا ىركتمو وفعلا دعو ىلع ىنسحلا اولمح وفعلا ىتبثم نأ

 ( نودعبم اهنع كئاوأ ) هلوق ( اهدحأ ) : ةسمخ ًارومأ مهءاوث ل نم حرش ىلاعتو هناحبس

 تاإو) هلوق ( لوألا ) نيبجوب هيلع اوجتحاو «نوجرخ اهنع كئلوأ هانعم وفعلا لهأ لاقف
 ( ىناثلا ( جارخإلا وه داعبالا اذه نأ ىلع لدف «لوخدلا وهو دورولا تبنأ ( اهدراو الإ م

 داعبإ لاحتسا نيدعابتم اناكول امهمآل نيب راقتم اناك اذإ الإ حصيال ءىثلا نع ءىثلا داعبأ نأ

 لوقلا اذه داسف ىلع رابجلا دبع ىضاقلا جتحاو ؛ لاح لصاحلا ليصحت نال ؛ رخآلا نع امهدحأ
 دعولا نأ ىضتقي ( ىنسحلا انم مهل تقبس نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق نأ ( اهدحأ ) رومأب لوألا

 لاق ىلاعت هنأ ( اهيناثو ) كلذ حصول رانلا نم جرخ نم لاح اذه سيلو ايندلا ىف مدقت دق مهاوثب
 (اهسيسح نوعمسي ال) ىلاعت هلوق (اهتلاثو) اهيف عقو نم كلذ ىف لخدي فيكو (نودعبم اهنع كئلوأ)

 [لاقي] نأ مسن ال لوآلا نع ( باوجلاو ) كلذ نم عنمي ( ربك آلا عزفلا مهتزح ال ) هلوقو

 نأ زوحيال ملو : مدقت دق مماوثب دعولا نأ وه (ىنسحلا انم مه تقبس نيذلا نإ) هلوق نم دارملا

 ملق ل نكل «باوثلاب دعولا مدقت ىنسحلا نم دارملا نأ اناس , وفعلاب دعولا مدقت ىنسحلا نم دارملا

 قاقحتسا نيبعمجا زو<و ةلطاب ةطباحا اندنع نافرانلا نم جرخي نملاحب قيليال باوثلاب دعولانإ
 هرهاظ ىلع هؤارجإ نكمي ال (نودعبم اهنع كئلوأ) هلوق نأ انيب انأ (ىناثلا نعو) باقعلاو باوثلا

 . جورخلا دعب ام صوصخ (!هسيسح نوعمسي ال) هلوق نأ (ثلاثلا نعو) رانلا ىف ناك نم قح ىفالإ

 مقسما 7



 5-5 افي م هلوق

 7 0 رو

 0 ل 0 ودعم .ه اع كتلوأ ى 2 2
 310 سرو ررر ار وه ساس ىوص هر اس ل -

 5 لا عَرملا مهلزح ال 0 َنوُسلاَح 8 5 ام ىف هو ابسيسح

 رانلا ىلإ ىمري نم نأ ىلع ىلاعت هللا هبن و ؛ ءالقعلا ةرابعب اوركذي نأب بلغيف مانصألاو نيطايشلا

 اهودرو مهنكل (اهودرو امةملآ ءالؤد ناك وا) هلوق نأوهو «لاؤس انهو . [هإن وكي نأن كءال
 الف هسفنل اهركذ ناف ؛ هريغل وأ هسفنل اهركذ نوكي نأ امإ ةجحلا هذهو , ةجح ةهلآ اوسدل مبف
 وأ هتونب قدصإ نا اهرك ذي نأ اماف , هريغل اهركاذ نإ و ةملا تزل 1! كاك ناك هازل ةفاددلا
 هتوينب قدص نملك نآل ةجحلا هذهىلإ ةجاح الف هنوبذب قدص نمل اهرك ذ ناف « هتوبنب بذكي نمل

 ةهلالا كلت نأ ملسيال بذكملا كلذف « هتوبنب بذاك نمل اهرك ذ نإو مانصالا هذه ةيلإب لقي مل

 اهتيط آب نولئافلاف ًاضيأو «ناك فيك ًاعئاض ةجحلا هذهرك ذ ناكف ؛ كلذ يف هنونذكي وراتلا نود

 بكاوكلا ليثامت اهنوك اهيف اودقتعا لب «نيناجم اوناكل الإو ملاعلل ةربدم اهنوك ابيف اودقتعي مل

 دلل [ولاق ني رسمملا نآب كلذ نع (تيجأو) رانا فا طوخ د نم عنمبال كلذو ؛ءاعفشلا روص 5

 هناحبس هنإ مث «رانلا اهودباع لخدام ىأ اهودروام ةقيقحلا ىلع ةلآ مانصالا ىنعي ءالؤه ناكول

 نيدورعملاو نيدباعلا ىنعي (نودلاخابيف لكو) لاف دولخلا (اهدحأ) ةثالثرومأب باذعلا كلذ فصو
 انتسحلا لاق( ريفز ايش مل ) هلوق ( اهيناثو ) ( هللا نود نم نوديعت امو مكنإ ) هلوقل ريسفت وهو

 عماقمب اوررضجورخلا اوجرو اوعفترا اذإ ىتح رانلا بهل ببسب نوعفتري ىأ « بيهللا وه ريفزلا

 سفنتي مث ًاغ هردص لجرلا ”المي نأ ريفزلا : ليلخلا لاق . ًافيرخ نيعبس ابلفسأ ىلإ اووبف 0
 هلوة ىف ريمضلاو 1 ام ةدش نم فرز مط لوقف « بذعم لكل ماع : مي هل وقو مل- 2و أ لاق

 مهنوثيغيال مهنأ ( هانعمو) ما 0-2 نوءعمسي ال ىأنيدوبعملا كل 3 (نوعمسي اهف مثو)

 : ناهجو هيفو (نو-مسي ال اهف مو) هلوق (امتلاثو) هءاعد هللا باجأ ى ىأ هدمح نمل هللا عمس ههيشو

 ىلع ةلومح اهنأ (ىتاثلاو ) لسم ىبأ نع هانيكح ام ىلع ةصاخ مانصآلا ىلع لومي هنأ ( امهدحأ )
 ىف ةدايز ًايمع نورشح ام امص نورشح رافكلا نأ (اهدحأ) هجوأ ةثالث لمتحي اذه مث : رافكلا

 نم مالك وأ نيبذعملا تاوصأ نوعمسي امنإ مهنآل مهعفني ام نوعمسال مهنأ ( اهناثو ) مهباذع

 ران نم تيباوت ىف نولعحجب رافكلا نإ دوءعسم نبا لاق ( اهتلاثو ) ةكئالملا نم مهبيذعت ىلوتي

 نوعمسي نانلا لهأ نآإلا فعض لولو ايش نو سنا ل كلر لف رخأ تسارع رف تار
 . فارءالا ةروس ىف ىلاعت هللا هرك ذ ام ىلع مهب نوثيغتسي كلذلف ةنجلا لهأ مالك

 انيسح نوعمس ال 6 نواعم طع كتلاوأ 1 مهل تقبس نيذلا نإ )) ىلاعت هلوق
 ىذلا مكموي اذه ةكئالملا مهاقلتتو ربك آلا عرفلا مهنزحي ال ٠ نودلاخ مهسفنأ تبتشا اهيف مو

 8 رخ ود



 ها ها نود نم نودع حل ىلاعت هلوق 5

 ك0 نا 1 1 ريزعو تا هكمالملا ا ل ءقعلا لئالدلاب 2

 ٍِ تقبس نيذلا نإ ) هناحبس هلوق نم دارملا وه اذهو . ةمركم لكب مثايإ هللا دعوو ؛ ىصاعملاو

 مهنأ وهو لَم هللا لوسر هركذ ىذلا باوجلا ( اهسماخو ) ( نودعبم اهنع كتلوأ ىنسحلا انم
 هلي لوسسرلا !لاق تيكف مهوانتي الام ظفلو ؛ ءالقعنيطايشلا ليق نإف « نيطايشلا نودبعي اوناك

 اذه نم مزال ريغ ًاضيأ مكلاف ءالقعلا لوانتي هنأ ىكل تيثول : لاق مالسلا هيلع هناك انلق ؟ كلذ

 لقأال هنآل أطخ وهف لاؤسلا اذه ىرعبزلا نبا داربإ دنع تكس مالسلا هيلع هنإ ليقام امأو . هجولا

 مهنم ملعأ ناك مالسلا هيلع هنآل ؛ نورسفملا اهركذ ىتلا ةيوجألا هذهل هينتي ناك مالسلا هيلع هنأ نم

 . مالسلا هيلع هل اهنم ءىث رهظيالو. هريغلةدوج آلا هذهر هظن نأز وجي فيكسف ؛ نآر لا ريسفتب و ةغللاب:

 هيلع رحب مل هعم ايضاح نايبلا ناك ال انلق نايبلل ًاراظتنا مالسلا هيلع تكسي نأ اوزوج ليق نإف

 1 1 لآ ود نع تاجا نمر لك الا نمو مهلا وس نع عاطقنالا هيف مهوتيال يدل تركلا

 مرح ىلع ةيآلا قت دني>و « هودبع نم ةروص ىلع اك-ام رانلا ىف مل روصي ىلاعت هللا نإ لاقف

 ائيش اودبع امنإو ةروصلا- كلت اودبعي مل موقلا نأ (لوآلا ) نيبجو نم فيعض اذه نأ ملعاو

 نأ حص نإو ةقيقحلا ىف ميج بصح ريصي ال كلملا نأ وهو 01 )١! رانلا ىف مهعم 10 5

 هج ثتصخ اول مهنأ عم امولخدي رانلا ةنزخ ناف « ابلخدي

 ىف مهتراقل نولاز.ال مهن ( مترا مهتهلآب اونرق بأ كمل يل ١ ةلأسملا ١

 نم باب ودعلا هجو ىلإ رظنلاو مهبسب الإ باذعلا كلذ ىف اوعقو ام منال ؛ ةرسحو مغ 0

 اودجو اذاف « ناذعلا عفد قدر ِ نوءفشإ مهنأ اوردق موقلا نأ (اهناثو) (0)باذعلا

 عر هسا الإ نأ (اهئلاثو) مهنم مهيلإ ضغبأ ءىث نكي مل اوردقام سكع ىلع رمآلا

 اح نك اموءاهداسي ىرايو يحب اديدح وأ ارجح اهتم ناك ام ليق (اهعبا روزاهدابست ءارهتشالا
 . اهبحاص م بذعي ةرمج لعجب

 لكل اب رت ىلا ءايصخلاب 0 ميج را ىف نوفذقي دارملاف (ميج بصح) ىلاعت هلوق ام |

 ىمرلا_ فصحلا . فاشكلا بحاص لاق : ًاببشت ميج بصح مهلعج ؛ ءاضللا نم كذاب يفر ايلف

 كا اكرحتم ةطوقنا داضلاب بضحو بطح ”ىرقو « ردصملاب ا داصلا نوكسب ”ىرقو

 تنأ لوقت لعفلا ىلع اهمدقتل اهل ىف ماللا ءىجم زاج امنإف ( نودراو امل متنأ ) ىلاعت هلوق امأ

 . متنأ ىأ ( مهجورفل مث نيذلاو ) ( مثدبعو مهتانامأل مث نيذلاو ) ىلاعت هلوقك براض ديزل
 . اطوخد نع مكل لدعم الو اهودرت نأو دبال هنأ ىنعملاو ؛نولخاد

 (مللا نود نم نودبعت امو 5ك] ) هلوق نأ ملعاف (اهودروام ةحلآ ءالؤه ناكول ) ىلاعت هلوق امأ

 ديري نأ لمتحيو ءالؤه هلوقل قيلأ نيطارششلاب مالكلا اذهو ءام ةظفل لوخدل قيلأ مانصألاب

 ماسجال ادب ىوضت ءاذغ ه تاج ةيؤرو ىذآلا لاتحاو : ىنعملا اذه ىف ىنتلا بيطلا وبأ لاق ١(
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 7 نودمللا ال اهف 1

 ا 5 نك ول ؛نودداوااه مثأ ماهج ثصح هللا نود نم نودعت امورك لاق هلو هلوق

 4« نوعمس ال اهيف مهو ريفز اهيف مه ؛نودلاخ اهف لكو اهودرو ام ةآ

 . ناثوآلا ةدبعو ةكم ىرشم باطخ ( مكنإ ) هلوق نأ ملعإ
 ديدانصو دجسملا لخد مالسلا ةيلع هنأ ىور, ( هللا نود نم نوديعت امو) لاحت هلوق انآ

 ثراحلا نب رضنلا هل ضرعف مهيإإ سلخ امنص نوتسو ةئامثالث ةبعكسلا لوحو ميطحلا ىف شيرق

 اا لا كود نم لولا امو مكن ) مهيلع الت مث همخأو لو هيكل لك فاول هملكف

 ةريغملا نب ديلولا هربخأف أذ ؟ كضوخ مب ه لاهف نوسماي مآرأ ة ىرعبزلا نب هللادبع لقأف ةياآلا (مابج

 0 هتدجو ول هللاو امأ هللا دبع لاقف « ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لوقت

 ًاريزع اودبع دوهيلا سيلأ ةبعكسلا برو كتمصخ دق لاق : معن لاق ؟ كلذ تلق تنأأ ىرعبزلا
 نأ (اهادحإ) ناتياور كلذ ىف ىور مث )١( ةكئالملا اودبع حيلم اونبو حيسملا اودبع ىراصتلاو

 كموقاذإالثمم منبا ب رض املو ) ىلاعت هلوق لزنف ل 7 منَ هللا لوسر

 ىسيع ىف لزنو (نومص*خ موق مهلب الدج الإ كل هوبرضام وه مأريخ انتحلآ أ اولاقو نودصيدنم :

 هيلع هنأ ( ةيناثلا ةياورلا ) سابعنيا لوق اذه ا انم مهل تقبس نيذلا نإ ) ةكئالملاو
 تقبس نيذلا نإ ) هناحبس هللا لزنأف كلذب مهترمأ ىلا نيطايشلا اودبع مث لب لاقو باجأ مالسلا

 0 ةظفاس ردت 0 3 نأ ملعاو ةكئالملاو حيسملاو ًاريزع ىنعي ةيآلا ( ىنسحلا انم محل

 نودبعي اوناك مهو كم ىكرشم عم كلذ ناكو ةبفاشم باطخ ( 5كنإ ) هلوق نأ ( اهدحأ ) هوجو
 ءالقعلا لوانتتالام ةيلكو نودبعت ام لاق لب نودبعت نمو لقي مل هنأ ( اهيناثو ) طقف مانصألا

 ىلع لوم وهف ( نودبعت ام دبعأ ال ) هلوقو ( اهانب امو ءامسلاو ) ىلاعت هلوق امأ

 ءىثلا ظفل نكل هللا نود نم نودبعت ىذلا ءىثلاو مكنإ لاقي ناله ةزيطن و .ىفلا

 مهنأ ىعدي ال ةكئالملا دبع نم نأ ( اثلاثو ) ىرعبزلا نبا لاؤس هجوتي الف مومعلا ديفي ال

 هتكل مومَللا تبث هنأ به ( اهعبارو ) ( آهودرو ام ةلآ[ءالو# كاك رار ةاحبس لاقو ؛ هللا

 اي 50 نب امل ام ! كمحوق ةغلب كلبجأ ام » هلوقب كاذتيح يرءإزلا نبا ىلع در سو هيلع هللا لص لوسرلا نأ ئهو « ةمتت ربخلا اذهل ( ١

 . ان مبلإ راشي الق ءالقعلا نمةكئالملاو ءاببنالاو ريزعو هريتل امو ءالقعلل نما الح ترئلاوخملا يأ ا لتسال
| 5 0 



 ةيالا . نمؤم وهو تاحلاصلا نم لمعي نف : ىلاعت هلوق ا

 فاضملا فذغ جوجأمو جوجأي دس حتف ىنعملا ( تحتف اذإ ىتح ) هلوق ةيناثل ةلأسملا ١
 ةلزنع ناثؤ» جوجأمو جوجأي نآل فاضملا فذح امل تحتف ىف ثينأتلا ةمالع تلخدأو
 . جوجأي ةبج تحتف اذإ ىتح ليقو . نيتليبقلا

 ١ سنإلا سنج نم ناتليبق امه ( ةشلاثلا ةلأسملا «٠ "اهم ةعست ءازجأ ةرشع سانلا :لاقب -
 ”كسأ| حتفبي نيد كوجر جوجأمو جوجأي

 ضرآألا ىلاعت هللا لعج اذإ لب ليقو : ءادتبا ىلاعت هللا هحتفي دسلا ليق 4 ةعبارلا ةلأسملا
 . دسلا حتفني ذئئيخ ضراألا ءازجأ نع ةبالصلا تلاز اكد

 تحتف اذإ ىنعملاو ؛مالكلا ءانثأ ىف وشكل ( نولسني بدح لك نم ممو ) ىلاعت هلوق امأ

 ةنمو 2 كرا نم زشنلا تدار 34 اورفك نذلا راصنأ 0 قحلا دعولا برتقاو جوجأي

 ْ نولسش تددح 15 نه امنع هللأ ىكر سان نبا 0 5 رهظلا ةيدح هنمو 5 را ةيدح

 عرسأ لسعو لسنو نيسلا مضي ءىرقو ( نواسني مهبر ىلإ ثادجالا نم مث اذاف ) هلوقب ًارابتعا

 كا 0 تالا فقوم ملا نورش>ف م كن مثروبت نم دوجر# ىأ نيفلكملا 6

 دب الف ؛ ربخلا ىف ىور ام ىلع اورثك اذإ جوجأمو جوجأ» نأو ٠ مظنلا ككفتل الإو هجوألا وه

 : عفت رم ع لك نم نسانلا ىلع مهابقإ روظيف |[ نوع نأ نم

 . ةمايقلا موي وه روك ذملا دعولا نأ ةبش الف ( قا دعولا برتقاو ) ىلاعت هلوق امأ

 َّق عشت و٠ 0 ادعو دعوملا ىعشسف ةاحالل انهه اذإ 3 ملعاف (ىه اذاف ( هلوق |

 لصو ىلع اتنواعت !معم ءافلا تءاج اذاف ( نروطن#ي مث اذإ ) هل وعلا ءافلا ديم ةذاس ازال

 الياف] اريد ناك همحاش ىف وأ (فصخاش هاذإ ) لبق ولو دك افا طرشلاب ءارجلا

 ىعملاو «راصبألا نع ةياتك نوكت نأ (اهدجأ ) هجوأ ةثالث اف نويوحنلا رك ذ دقف ( نه )

 ًادامع نوكت نأ ( ىتاثلاو ) رهظأ مث راصب الا نع ىنك مهراصبأ ةصخاش اورفك نيذلا راصبأ اذاف

 زاجو (راصبألا ىمعت ال اهناف ) هلثمو ( هللا انأ هنإ ) هلوةك نوكيف وه امعضوم ىف حلصيو

 ةصقال ريمضلا هيوبيس لاقو ؛ ءارفلا لوق وهو داىلل كذبا زاجو ةثنؤدم راصبالا نال ثينأتلا

 از كلذ دع نيخفل اورفكا ندلا راصبأ نأ .ةصقلا' نأ نعي « ةصخاش ةضقلا ذاق ع

 َكلذَةدش نم فرطت داكتالف « لاوهاألا ةدش نم ءالّوه راصيأتصذث تماق اذإةمايقلا نأ مالكلا

 ثيح ايندلا ىف ىنعي ( اذه نم ةلفغ ىف انك دق انليو اي ) نولوةيو  هنوفاخي ام عقوت نمو « مويلا

 سو هيلع هللأ ىلبص دم ةيالكعتاو ةلفغلا كلت 0 نيملاظ انك لب ناك نع هنإ انلقو هان 01

 , انليواي نولوقي ريدقتلاو فذ> نم انليواب هلوق لبق ديال هنأ ملعاو « ناث وألا ةدابعو



 ١1 ةءالا 5 نمؤم وهو تاطاصلا نم لمعي نم ١ ىلاعت هلوق

 نب ملسم ىبأ ليوأت وهو ةمايقلا موي كلذ ىلع ءازجلا هيطعيس هناحبس هناف دحأ ىعسل نارفك
 ايدل لإ اوعجرب , ل مهنأ مولعملا نكل بجاو ايندلا ىلإ مبعوجر نأ ىنعملا نو' ف ( ىتاثلا امأو )

 ةيالا هيلع لملدلا و تجاولا ىدعم جس, ءارثلا نأ( للا )تي ويلا ا 21د دكت

 هب اوكرشت ال نأ كيلع مكبر مرام ل 1 اولاعت لق ) ىلاعت هلوةف :ةبآلا امأ رعشلاو لامعتسالاو

 : .انيللا لوقف ردشلا امأو ؛ مرحمب سار 00

 ورغ لع كيك الإ ةرخغ لع ,١ اكان ارعهدلا ا 1 ا

 هلوةك روبشم زام رخآلا م.اب نيدضاا دحأ ةيمست نءالف ناهس ا نا

 مهنأ اهانكلهأ ةيرق ريا ىلع بجاو هنأ ىنعملاف اذه تبث اذإ (اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو) ىلاعت

 كرتتلا نع نوعجري ال ىهنأ (امعدحأ ) : نيرهأ عوجرلا ريسفت» فا اوزك ذ مث , نور ال

 لتاقمو ةداتق كرو فاران ذلا ىلإ نودجرنإل (ايبناثو ) نسكبأو دوهاجم لوق وهو هنع نولوتالو

 اك ةدئاز ا ) هلوق ىف لعجيو هرهاظ ىلع مارحو هلوق كرتي نأ ( ىناثأا هجولا )

 ىلإ مبعوجر اهانكلهأ ةيرق ىلع مارحو ىنعملاو ( دجست ال نأ كعنم ام ) هلوق ىف ةلص هنأ
 مارحو ىنعملا نوكي وأ (نوءجرب مبلهأ ىلإ الو ةصوت نوءبطتسي الف ) هلوةك وهو ايندلا

 اناعج اذإ هلك اذهو « نيرسفملا نم ةفئاط لوق اذهو « نامي إلا كرتو كرششاا نع مهعوجر مهلع

 ىلع مارحو ردقتلاف رخآ ءىثل ًاريخ هاناعج اذإ امأ ( نوءجري ال مهنأ ) هلوآل ًأربخ مارحو هلوق

 ريغ روكشملا ىعسلاو حلاصلا لمعلا نم ةمدقتملا ةيآلا ىف 0 دا وهو. كاد اهاتكلهإ هلا:

 مهن ةءارق ىلع اذه كلذ « عنتمال فيكف رفكلا نع ( نوعجريال مهنأ ) لاقف لاع مث روفكملا

 . نوعجريال مهنأ ىأ اذه ىلع ًاضيأ اهامح ممصي حتفلاب ةءارقلاو رسكلاب

 برتقاو . نواسني بدح لك نم مهو جوجأمو 0 ,جأي تحتق اذإ ى> ) ىلاعت هلوق امأ

 : لئاسم هيفف (اورفك نذلا ر اصنع ىه اذاف قحلا دعولا

 مبعوجر نأ ىنعملاف ملم ىنأ ليوأت ىلع امأف مارح ةقلعتم ىتح نأ ( ىلوآلا ةلأسملا ل

 برتقاو ؛ جوجأمو جوجأي تحتف اذإ هنأ ثيح ىلإ غلب هبوجو نأ ىتح بجاو ةرخآلا ىلإ
 ا سانا رأ 0 ,كي مهنأ ىنعملاو ءاورفك نيذلا راصبأ ةصخاش ىه اذاف قحلا دعولا

 جاحلا ل ا كل ومك ءئشلا نشل نم ةياغ ه: ل هل ةياغ ىهو مار ةقلعتم ى  ةمايقلا لفحم ىف :

 طرشلا نم ةلخلا هذه وه ىحلا مالكللاو . مالكلا اهدعب كح ىتلا ىه انهه ىتحو . ةاشملا ىتح

 صوخت ققحتي كانهف ( قحلا دعولا برتقاو « جوجأ»و جوجأي تحف اذإ ) هلوق ىنعأ ءازجلاو
 امن ءازجلاو ايندلا مايأ رخآ ف لصح امنإ طرشلا نآل زئاج ريغ كلذو ءاورفك نيذلا راصبأ

 ىرحب ليلقلا توافتلا انلق «نيبراقتم انوكي نأو دبال ءازجلاو طرشلاو « ةمايقلا موي ىف لصحي

 . ةعاسلاموقت يتح لوزبال مبعوجر عانتما نأ ينعملاف ةبقابلا تالب وأتلا ىلع امأو : مودعملا يرحب



 نم رخل 2 ا ضرع مك "تا هس هال مد

 نوبتاكمل انإو هك نار نمؤم 0 ثأ 1 7 لمعي نم

 هدم 2 ا 7 2 7

 رج اذ ى 0 «856» َنوعجَر ال م ا 35 ٍش ة لع عك «ةع»
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 0 را ذل اسد 2 1

 0 لا هلا ترفآو »وأيد لد 00

 هم 01 م 2 31 طرأ 2 ل

 انك لب اذه نم لف يا 20 ال دل نذل ناصنا ةصخاش

 «ةا/د نيم

 م 00 انإو هيعسل نارفك الذ ن قفار رفرر اك الامل 50 ظ 2 نا علا 1

 ؛نولسذي ب د> لك نم مثو جوج امو جوجأب تحتف اذإ ىح . نوعجرال مهنا أ اهانكلهأ ة ةيرق ىلع

 لب اذه نم ةلفغ ىف ا انك دع الكون اورمك نيذلا راصد ةصخاش ىه اذاف قدا دعولا برتقاو

 . © نييااظ ان 7

 ثيح ىلإ نوعجار عمجأ مهنأو مهقر ان لبق نم ةمآلا أ 5 للا 0 ملعا

 نم نأ نيب هيعسل نا رفك الف نمؤم وهو تاحلاضلا نم لمعب نف) هلوقب كلذ عبتأ هل الإ ضأ ال

 هلوسرو هللاب قيدصتلاو ملعلا لوألا ىف لخديف تاحلاصلا لمعي نأ نيبو ًانمؤم نوكب نأ نيب عمج
 وهو هلمع باوثل نالطبال ىأ (هيعسل نارفك الف) تاروظحلا كرتو تابجاولا لف ىناشثلا ىفو
 ركل ميدل ناك كيل رآق موس وهرو ايس ال ىعيلب و ةرخآلا داززأ نيون ىكاتحت ءلوقكا
 سنجلا ىف 0 رملا ( نارفك الف ) هلوقو هتاطعإف ا ها نامرح ىف لثم نار مكللاف

 . اهدارفأ عسيمج ىفن : مراتسي ةيهاملا قن نال ةغلابملا ةبامن ىف نوكيل

 ىزاجنل نوظفاح دارا ليقف «نويتاك هيعسل انإو دارالاف 0 د| و ) لاكي هلق اهأو

 بيغرت كلذي دارملاو : ةمايقلا موب ضرعتى لا فحصلا ىفوأ باتكلامأىف امإ نويتاكليقو ؛ هيلع

 : 0 هللا ةعاطب كسلا ىدانعلا

 دب الفربخ ( مارحو ) هلوق نأ ملعاف ( 0 مهنأ اهانكلهأ ةيرق لع مارحو ) هلوق امأ

 ميعوجر مدع نأ رادعتلاب لو لاه خلا : ىف وأ (نوعج ريال مهنأ ١ ةلزوت ام وهو أدحم نش دل

 نوكي نأ امإ عوجرلا اذبف اك مبعوجر ناك ًاعنتم مبعوجر مدع ناك اذإو عنتم ىأ مارح

 ةايملا ىلإ مبعوجر نأ ىنعملا نوكيف ( لوألا امأ ) ايندلا ىلإ وأ ةرخآلا ىلإ عوجرلا هنم دارملا

 ال هنأ مدقتام قيقحتو « ثعبلا ركتي نم لوق لاطبإ هن١ ضرغلا نوكيو « بجاو ةرخآلا رادلا يف



 كه ةيآلا . ةدحاو ةمأ مكتمأ هذه نإ : ىلاعت هلوق

 0 0 2 0 ل هه 02-4 0

 رع أوعطقت و 940 نول مجبر ان داو ةّدحاَو ةمأ م مأ هذه نإ

 2 0 ور

 «ة» نوعجار 0 مب

 امهعومجم املاح نأآل انلد ؟ ( نيتيآ راهنلاو ليللا انلعجو ) لاق اك نيتيآ ليق اله لبق ناف للاعت و

 : 0 رح اًنهه رز: لخ ريغ نم ةانإ ااكألو ىهو . ةدحاو ةيبآ

 لك مهنيب ممرمأ اوعطقتو «نودبعاف مكبر انأو ةدحاو ةمأ مكتمأ هذه نإ ل ىلاعت هلوق

 .« نوءعجار انيلإ

 ك2 ىه مالسإلا ةلم نأىأ ؛ مالسإلا ةلمىلإ ةراشإ وهو هللا ةمآلا فاشكلا بحاص لاق

 بصنو.نودبعاف دحاو هلإ مكمل انأو , ةفلتخمريغ ةدحاو ةلمب اهيلإ راشي اهيلع اونوكست نأ بجي ىتلا

 ! انتل ىابلل "ىدوت وأ نيزلخ ايدج اههسش را حان | رح دم عفرو هذه نم لدبلا ىلع كسأ ل

 ةبيغلا ىلإ فرص مالكلا نأ الإ متعطقت و لصآلاو ( مهني ممرمأ اوعطقتو ) 1 ا

 لأ مه لوشيو مولعف ع .شيو نيرخ 1 2ك ام منع ل هذ هاك تاقاألا قيرط ىلع

 ىلا ةعامجلا 3 25 اعطق خهنيب ايف مهنيد سمأ اولعج ىنعملاو . ءالؤه 80 ام مظع ىلإ نورت

 ىش ًابازحأو أ رف ممتروريصو هيف مه فالتخال اليثم بيصن كلذلو بيصن اذهل ريصيف هنومسقيو

 وهف ؛نوعجرب هيلإ ةفلتخلا قرفلا ا نأ مثدعوت دف (نوءعجار انيلإ لك) ىلاعت هلوذ امأ

 نيعبسو ىد>إ ىلع ليئارسأ وب تقرفت» لاق هنأ 2 هللا لوسرنع ىورو ؛ مهزاجمو مهبساح

 00000 هقرفنيعبس و نيتثثا ىلع قرتفتس ى ءمأ نإو . ةقرفتصاخو نوءبس تكلهفةقرف

 « ةعاملا ةعاها ةعاملا لاق ؟ ةيجانلا ةقرفلا كلت نم هللا لوسر اياولاق ءةدحاو ةقرف صلخت و ةقرف
 هذه ىف ىلاعت هللا هنيب ام ةكسمتملا ةعانلا ( ذكتمأ هذه نأو ) ىلاعت هلوقب دارملا نأ ربا اذه نيبتف

 نأ ىلإ ةراشإ ةعاملا اهنإ ةيجانلا ىف لَم لوسرلا لوق ىف نأو ؛ تاوبنلاو ديحوتلا نم ةرؤسلا
 ةقرفأل ذإ اؤخا ةعانللا اهنإ ةمجانلا ةقرقلا تف رخت ىف هلق ناك الإ و إي لإ عز ىلإ!( ان

 نإ لاقف ؛ ربخلا اذه ةدك ىف مبضعب نعطو ددعلا ثيح نم ةعاتج ىهو الإ قح وأ لطابب تكسمت

 اذهز واجتت اهناف عورفلادارأ نإو . ردقلا اذه غلبي ملف نا,دالا لوصأةقرف نيعبسلاونيتنثلاب دارأ

 هلا ةدرذ الإ !ةنجات انيك اهنأ دو .كلذاديط ىورادف اننإ ل10 0 11 ضاع الإ دل

 لاوحأألا رئاس يف اهقارتفا ىلع ةلالد هيف سيلو اه لاح ىف ىتمأ قزتفتس دارملا ( باوجلاو)
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0 
 لس رس جدت رس م 5ك - 2 واضع ا ةهاض 2ع هو 3

 ع اياأو ١ 1 حور نمد أمف م انج 5 تنصخلا 0 0

1 

:2 
 1 7 2س

 هان 1 0 ا نو طفلا ف هرد َّك ىلاعت 1 5 دلولا ةيه ىلع مدقم حوزلا حالصإ نال

 م لطام مات 1 3 نيف ها و ةدلوو اير 55 كلذ 5 (تاريخلا َْق نوعراس اوناكممنإ) لاقف

 ةعاط ق ةعراشملاو.. تاريدلا' ق نوعراش مهنأ مهتقي رط كناك ثيح نم ضع مهضعل دضعو

 . ةعاطلا ىلع ميظع صرح ىلع لدي هنآل هب ءرملا حدمبام ربك أ نم ىلاعت هللا

 وجربو ةر>الارذحب) هلوةكوهو أدهرو أبغر“ىرق (ًايهرو ايغر اننوعديو ) ىلاعت هلوق امأ

 هللا ىلإ عزفلا ( امهدحأ ) نيرمأ اهيف ةعراسملاو تاعاطلا لعف ىلإ اومض مهنأ ىنعملاو ( هبر ةمحر
 : بلقاا ىف ةّجاثلا ةفاخلا وهو عوشخلا ( ىتاثلاو ) هباقع نم ةبهرلاو هباوث يف ةبغرلا ناكمل ىلاعت
 ١ . مإلا نم ًافوخ روماألا ىف طسبنبال ىدلا رذحلا وه مشاخلا نوكف

 ) مالسلا اهملع 32 هصق ل ةرشاعلا ةصقلا 7

 نيملاعلل هنأ امنباو اهاناعجو انحور نم أميف انخفنف امج رف رمح ىتلاو 02 ىلاعت هلوق

 اهجرف تنصحأ اهنأ ( امهدحأ ) نالوق هيف مث ءابجرف تنصحأ ىتلا ركذاو ريدقتلا نأ معإ

 ةخفن نم (قاثلاو) (ًايغب كأ ملو رشب ىتسسم ملو) تلاق م ًاعيمج مارحلاو لالحلا نم ًايلك ًاناصحإ
 .ظفللا نم رهاظلا هنال كو و هفرعت نأ 0 ابعرد بدج نم هدععم ثيح مالسأا هيلع لي ريج

 هئايحإ نع ةرابع دسجلا ىف حورلا خفن : لوقيإنأ لئاقلف ( انحاور نم اهف انخفنف ) هلوق اأو
 اهمذ انخفتف) هلوق ناك كلذ تدث اذإو هتيمحأ 6 (ىحور نم هيف تخفنو هتبوس اذاف ( ىلاعت لاق

 هوجو نم ( باوجلاو ) مالا اهيلع ميرم ءايحإ ىلع لدي هنآل لاكشالا رهاظ ( انحور نم

 َْق تخفت رامزلا لوك كَ اموج َّق اقدح ىأ 3 أهق ىدبع ُْق حورأا |[ هاتعم ( م (

 اتحور ةهج نم مالسلا املع ا َّق خفنلا انلعف ) اهيناثو / هب َّى رامزملا ُْق 1 ناللف تن

 ( نيملاعلل ةيآ اهنباو اهانلعج و ) لاقف تايآآلا نم مالسلا امهيلع ىسيعو مجرم هب صخام 0 /

 ةجراخ هزجعم و يآ كلذ أاصو 1 ا اهف ليلا روهظ (اهدحأ) 0 ايآف محرم امأ

 تلاق ؟ اذه كل ىنأ ) ىلاعت هلوق وهو ةنجلا نم ةكئالملا هب اهمتأي ناكابقزر نأ (اهيناث و) ةداعلا نع

 َْق ًاضيأ ىه ه تملكتو طق اموب ايد مقتل ل امنإ ل لاق (اهعبارو املا و( ( هللأ ال ان( نم وه

 هنادحبس هتكحو هتردق لع 4 ناولدتشلو تانالا نم هل اصع مف كوربدتي ساذلل يأ أمباعج
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 ه-أ 00 م6 س6

 «ة٠ ا انوا فرو اقر ام وغاب ترحل

 مم سس ه-

 هتحصل لحم نسل قى معدن "ل كولو غو جنن و ىجنت "زق فاقكلا “تحاشال ال

 ءافاجتلاب .نينماوملا:تتصقو هارد سما لإ هلو اضل[ شر أف كام ل كاجلا ع اقر ا

 . فسعتلا دراب فسعتف

 ( مالسلا هيلع ايركز ةصق  ةعساتلا ةصقلا )

 17[ عساف ء نيت راززلا نرش كنأو ادارق فردت ال, تر ركز فدان زنا مانو ) لاكن لح

 ” اهرزو اع انوعد و تايشا تنوعا اوناك منإ ٠ هر 1 اطتحار حلل انهوو

 4 نيعشاخ انا اوناكو

 نم بحأو ؛ هدرفتب رضأا هسم امل ىلاعت هبر ىلإ مالساا هيلع اي ركز عاطقنا نيب ىلاعت هنأ ملعإ
 فراع صالخم ءاعد ىلاعت هللا اعدف : هتوم دعي همام ًاماق اق نوكيو هايندو هنيد أ ىلع هيوقيو هسنؤ»

 7 اعلا كح كلذ نم نسأنلا لاه رغو زك نم ةتجوزو.هل لالا كيتا إو ؛ كلذ ىلع رداق هنأ

 نعش ا دج وز نسو ةثام هنس نأك امهنع هللا طر ساع نأ لاق

 هثاعدةلمج ىف ه هركذ امتإ مالسلا هيلعةنأ (امهد-أ) نابجو هيفف (نيثراولا ريخ تنأو) هلوق امأ
 هيلع 0 ( ىناثلاو ) ىلاعت هللا ىلإ رومألا لاك تأ هللغ نع فكل هير ىلع ءانثلا هجو ىلع

 . « ثراو ريخ كناف ىلابأ الف ىنثري نم ىنقزرت ل نإ » لاق مالسلا
 كلذلف ؛ هل ماظعإ كلذ ىفو . هلاؤس لجل هدارأام انلعف ّىأ ( هل انبجت..اف ) ىلاعت هلوق امأو

 ماظعإلا نم هيف | باوث ةباجتسالا نأب ءادلعلا لوقت
 هل انحلصأو ) هلوق ريسفت ىفو ةباجتسالل ريسفتلاكوهف ( ىحب هل انبهوو ) ىلاعت هلوق امأو

 ةصقلاب قيلأ اذهو : ةداعلاب عناملا اهنع لازأ نأب ةدالولل ابحلضأ (اهدحأ) لاوقأ ةثالث (هجوز
 لعجو هيذؤ: ناسللا ةطالسو قاخلا ءوسنم ةقيرط ىلع تناكدقو !هفالخأىف امحلصأ هنأ (ىناثلاو)
 ربك أ نم نيدلا ىف امحالص ناف . نيدلا ىف ةحلصم ابلعج هناحبس هنأ (ثلاثلاو) هيلع همعذ نم كلذ
 دلولاب ايندلاو نيدلا ىلع ةنوعملا هبر لأس . مالسلا هيلع هنئاكف ىلاعت هللا ىلإ ًايعاد هنوك ىف هناوعأ
 لسلام 00 ًانالف هللا حاصأ لبق اذإ هلل رهاظلا ىلإ برقأ هناك اذهو « اعْب+ لهالاو
 كلا ديفك والا نأ لع 1 ( هجوز هل انحاصأو ىحبي هل انبهوو) هلوق نأ معا « نيدلاب

 07 تاخد بلو



 ةنآلا . ًايضاغم بهذ ذإ نونلا اذو : ىلاعنأ هلوق عن

 لن الا دكر تينسا تك كاملا نأ نيماحلا نع ( تاوجلازو ) هن وقع اهتأ ثنذ لجل

 ةفئاكتملا ةديدشلا ةملظلا ف ىأ تابلظلا ف فاشكللا بحاص لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا ل

 نم مه وجرخ ) هلوقو ( تالظ ىف مبكرثو مثرونب هللا بهذ ) ىلا عت هلوقك توحلا نطب ىف

 كانهف ليللا ىف ءادنلا ناكناف تاسلظلا نم ةفاتخم اعاونأ ربتعا نم مهنمو ( تاسلظلا ىلا رونلا

 ارك لااوأ  تاودلا ءانمأ هبط ل1 !فميضأ ناغلا قااناك نإ و.؛ توا ىظباو نحيلاو:لبللا ةيلظ

 نم هقوف ام ناك رحبلا رمق ىف هصوغ مظع اذا توحلا نال وأ . هنطب ىف وه ىذلا توحلا علتبا

 هنا كلاسلا نرد فضا كلقأ] ىدلا تروا نإ. لاق نم لوقا امأ . .ةيلطا قب ةيلط را

 : كلذ نع دل هانمدق اف تاءلظلا ق قاد عشب يك كلذ ليق نإو٠ مالك الف ري كلذ تن

 هنأ كي :لا نع. ىأ ىنعمب وأ «تنأ الإ هلإ ال هنأب ىنعملاف ( تنأ الإ هلإال نأ ) : هلوق امأ
 هرارقإب الإ ىلاعت هللا هاجنام : نسهلا نعو هل بيجتسا الإ ءاعدلا اذهب وعد, بوركم نمام» لاق

 . مظلا د هسفن نع

 ا ال ناكل ١ لع لدن ادعو ١ لاا بنمو نمت اقنلا لك نع هن رتت وهف كناحتس هلق امأ

 نر كناش ريدقت نال ( كناحبس ) لاق ا و . رجعلا نظ هنأ ( هيلع نك نأ لأ نظف ) هلوق

 ةيهإلا قح هتلعف لب « سدحلا اذه نع ىصيلخ نع اري وأ“ ماقتنالل ةوهش وأ ًاروج كلذ لعفت

 ل ىضتقم و

 ” 110 كنذ] نب يروق نه ىرا رقي ىدفلا تيلط ىنم لاف ( نيملاظلا نم تنك ىنإ) هلوق امأ

 هلق لع لدي , ةنحلا ىءافشك اناء نية دانلا نييئاثلا نم .نآلا انأو.. نملاظلا نم تنك لاق

 ةيبوبرلا لاوكب ( تنأ الإ هلإ ال ) هلوقب هفصو مالسلا هيلع هنأ 0 0 هجو هيفو ( هل انيجتساف )

 كوالا يح ءاذأ ىف ةوصقلاو هب رقيلا تعضتا ( .نيملاظلا نم تنك ىإا) هلوقيادستت فضاوو

 : ىنتملا لاق ام ىلع لاؤسلا ىف ىكي ردقلا اذهو

 باطخو اهدنع مالك ىنوكس ةناطف كيفو تاجاح سفنلا ىفو

 هيلع سنوي سبح هللا دأرأ امل » لاق تلم للي ىن لان نع هيلطا عا لوم عفار نب هللا دبع ىورو

 4 دات ءاافطع هل دكت الو الان لثدحت اللو: هدخ نأ توا لإ ا حوأ» مالسلا

 اذه هيلإ هللا ىح وأف 1810 هل كا لاق اسح مالسلا هيلع سنوي عمسأف ؛ رحبلا ل 00 ىلإ

 . هلثم اولاقف « هحيبست كب الملا تعمسف ؛ حبسف لاق ؛ ر>بلا باود حبست

 آو فطخ تنسو , توودلا.نطراىف هئاوك تبسي هم نه ئأ ) مخلا نه ءانجتف) هل وكام

 اوثاغتسا اذإ مم. رك نم (نينمؤملا جنن كلذك )اناعد ذإ سبا بركنم مالسل انللع قناني ان

 الإ هلإ ال توحلا نطب ىف نونلا ىذ ةوعد » لاق هي ىلا نع صاقو 3 , دعس ىور . نب

 ايل هلا تاحس ذل[ بنو كم وهو طق ملسم دبع اهب 2 ؛ نيملاظلا.- نم تنك ىإ :"كناحضش ثنأ



 00 فشلا اربع ويل

 "ان ةيآلا . اميضاغم بهذ ذإ نوتلا اذو : ى اع هلوق

 دمحم دارأ ىلاعت هللا ن ل بِخاصت الوز لا لاق اذ « مهنع ةرجاهما ىف ىاعت

 نأ نظف ) ىلاعت هلوقب كسقلا هو“ ةيناثلا ةببشلا نع (تاوجلاو ) اهذلغأو لزاما لضفأ هالك تناك

 هاا ىلإ كلذ ةبسنزو#< ال هنأ فاللخالو ؛ 0 1 عن هللأ زدغ نظنم لوشن نأ (هيلع ردقن 0

 نظف) (اهدحأ) : هوجو هيفو ليوأتلان م هيف دبال نذاف مالسلا مهيلع ءايبن آلا ىلإ فيكف . نينمؤملا

 (ردقي و هدابع نم ءاش ن.قزرلا طسسب هللأ ) ىلاعت هل ودك وهو هيلع قيظت نأ ( هلع ردقن نأ نأ

 انعم و 'قض .ىأ ( هقزر هيلع ردقف الت || 5 قب ص ئأ (هقزار لك راتق كور 1

 مالسلا هيلع سنوي نآل كلذو ءانل ةجح ةيآلاريصت ليوأتلا اذه ىلع نأ ملعاو . هيلع نقيض نلادأ

 نأ مولعملا ىف ناكو ؛هرايتخا ىف هيلع قيضيال ىلاعت ها جرخ ءاشناو ماقأ ار[ ني م

 ىلعال ؛ جرخ ث.>نم هلرذعلا ىرجبىرجب املذايب ىلاعت هللا نم اذهو : هجورخرخا# ىف حالصلا

 قداح 5 ناكو ءرخؤيو مدقينأز وجي عسوم هجورخىف مالا نأ هنظانكل ةيصعملا دمعت

 انانعنا نل 0 نم ةلاح ةلثم كتلا [ كف عع ماك تاب نداده 01 نأ ( اهناثو ) كلذ

 ىدللام 0 ةردقلا رسفت نأ ( اهئلاثو ) ىلاعت هللا مال راظنتا ريغ نم همؤق نم هجوارخ أ ةنلَط

 نبا نع ىفوعلا ةياورو ؛ ىلكلاو كاحضلاو ةداتقو دهاجم لوق وهو « ةدشب هيلع ىضقن نأ نأ نظف

 ” 11 ها ردق لاقي ودق قع ردع جاجزلالاق « جاجزلاو ءارفلا رايتخاو مهنع هللا ىضر سابع

 (هيلع ردقن نل نأ نظف) ىرهزلاو زيزعلادبع نب رمع أرقو ريدقتلاىنعمب ردقلاف« ًاريدقت هردقو أردق

 ردقي ) بوعي أرقو لوهجلا لع ديدشتلاب رمع نب ديبع أرقو «ريدقتلا نم, ديدشتلاو نونلا مذ
 هللا ىضر ةيواعم ىلع امهنع هللا ىضر صايع نبا لخد هنأ ىورو « لوهجلا لع فيفختلاب ( هيلع

 كب الإ ًاصالخ ىسفنا دجأ ملف اهف تقرخف ةحرابلا نآرقلا جا ومأ ىتبرض دقل ةيواعم لاف ؛ هنع

 نم اذه امهنع هللاىضر سابع نا لاف ؟ هيلع هللا ردقي نل نأ هتلا ئن نظي : لاق ؟ ىه امو : لاَقف

 (] هلاو ةردقلا نب نآل لعق نا نأ نظف ىأ ردقن نل نأ نظف ( اهعبارو ) ةردقلا نم ال ردقلا

 هانعم خيبوتلا ىنعمب ماهفتسا هنأ ( اهسماخو ) رخآلا نع ًازاجم .اهدحأ لمحت آلف ةنماثل

 لق تناك ةعقاولا هذه لوقي نم”لوق لع نأ ( اهسؤاس و ) ديد نبا نع هيلع ردع كا نإ لك

 لشرلاو ءاسن الا ريغ ق> ىف دعبب الو « ةلاسرلا لبق الصاح نآلا اذه ناك مالسلا هياع سنوي ةلاسر

 ثلاثلانع ( باوجلاو ) ناهربلاو ةجحلاب هدرب هنإ مث ناطيشلا ةسوسوب همهو ىلإ كلذ قبسي نأ

 ؛مالكالف ةوبنلا لبقامىلع هانلمح ول نإ لوقن نأ وهف ( نيملاظلا نم تنك ىنإ ) هلوقب كسلا وهو

 ىنلا نوكب لوقا بجوأ ؛ اهرهاظملع اهاني رجا انا لَو أتاا ةيجاو ىهف اهدعب امال ااا

 عم لضفألل اكرات ناكهنأ كش ال لوقنف ليو أتلا بجو اذإو . ملسم هلوقيال اذهو . نعلل م

 ذإةبوقع ناك كلذ نأ لسنال انأ عبارلا نع (باوجلاو) اءلظ كلذ ناكف لضفاألا ليصحت ىلع ةردقلا
 عم قووكش نيرسفلا نمريثك نكذل ةحإ 0 ا تاس 4



 ةيالا . اضاغم بهذ ذا نونلا اذو : ىلاعت هلوق ع

 نبا لوت اذه لاق هبرأ 0 دلو 0 ىللع نيرسفملا 1 ١) اهذحأ ) هوجو

 ريرج نب دمحو ةبدتق نبا رايتخاو بهوو ريبج نب ديعسو ىعشلاو نسحلاو نشانعقباو دوَدشُم

 ةبضاغملا هذه نأ ريدقت ىلع مث . بونذلا مظعأ نم ىلاعت هلل هتبضاغم نأ مزليف كلذك ناك اذاف
 ىلاعت هللا نآل ًاروظح ا وهف موقلا عم وأ كلملا كلذ عم تناك لب ىلاعت هللا عم نكست مل

 ا 2 لسفلا كلذ نأ يضتق كاد و تطأ تحاضصك نكت الو كبر كل ربصاف ) لاق

 هللا ةردق ىفاكاش هنوك ىضت#ي كلذو ( هيلعردقن نا نأ نظف ) ىلاعت هلوق ( اهناثو ) ًاروظحم ناك
 ىلع هللا ةنعل الأ ) ىلاعت هلوقل مذلا ءامسأ نم لظلاو ( نيملاظلا نم تنك ىفإ ) هلوق (امثلاثو) ىلاعت

 (اهساخو) توها نطب ىف د هاقلأ نأ هللا هبقاع ملف ع نذلا هنم ردصي مول هنأ يعاد ( نيملاظلا

 و ةلازكك ناك نمو ىةمزلملا اود رف مللملاو ( مام وهو توحلا همقتلاف ( 0 ةيآ ىف ىلاعت هلوق

 زحي ل ًانذم توما تحاص نكي مل ناف ( توحلا نامت نكن كوز هلزو ( اهسداسو ) بنذم

 بحاصك نكت الو ) لاق هنأ ) ابعباسو ) ضرغلا لصح دقف ًانذم ناكنإو هب هبشتلا نع ىبنلا

 مزعلا ىلوأ نم سنوي نوكي ال نأ مزلف ( لسرلا نم مزعلا ولوأ ربض اي ربصاف 0 توحلا
 : لاقو ؛ ىعايتا الإ هعسو [م 86 نارمع نبا ناك ول هقح ىف : لاق م معلا ىلوأ نم سالك

 هنأ لوألا نع (باوجلاو) ةيآلا اريسفت نع جراخ اذهو «ىتم نب سنو: ىلع واصف الو نيل

 ةفص كلذ نآل ؛ هبر بضاغي نأ هنلاىن ىلع زوحي ال هنأ ىلع عطقن انكل ؛ هيضاغ نم ةبآلا ف سيل
 اا١ درك نأ نع الصف انموم نركي ال هلا لهاطاو ىلا و م الل اكتلام هللا توك له نم

 ءاينالا لاح عفتري اهف لفنلا لوانتو « دادعتسالا ىلإ عجري سال ًايضاغم جرخ هنأ ىور ام امأو
 نمل ناكامو ) ىلاعتهلوقل هوفلاخي نأ زوحيالف ءىثب ممرمأ اذإ ىلاعت هللا نآل . هنع مالسلا هيلع

 كبرو الف ) هلوقو ( مرمأ نم ةريخللا مل نوكت نأ 1 رعأ كلور هللا ىصخ ا ذإ ةف تش ل1

 ( تيضق ان اجرح مهسفنأ ىف اودجي ال مث ) هلوق ىلإ ( منيب رجتت امف كو كك ىد> كونهؤي ال

 ةيضاغملا هذه فاح زوج ال هنأ تبث اذإو؛ مهم كلذ عقيذنأ ز 0 : م فلا < دادعتس الا ق ناك اذا

 نم بضاغي امنإ هنأ بلاغلاو : هللا ريغل ًايضاغم جرخ هنأ دارملا نوكي نأ بجو . ىلاعت هلا ىلإ

 هتقرافع موضغأ هنأ ف وهل هتبضاغم ىنعمو ؛ ًاعيج امه وأ كلملا 5 هموق لمتحف هبه ا اف ه.صعل

 . ًابضغم فرش وبأ أرقو ؛ اهدنع مهيلع باذعلا لواح مهفوخل

 انلق ( توملا بحاصك نكت الو ) ىلاعت هلوقل ةروظحع تناك ًاضيأ موقتلا ةيضاغم هلوق امأ

 مبعم قبب نأب هرمأ امو« ميلا ةلاسرلا كلت غيلبتب هرمأ ىلاعت هللا ناف « ةروظح تناك اهنأ مسن ال
 هنأ لسن الف بضغلا امأو « ةيصعم مهيب نم هجورخ نكي ملف . راركستلا ىضتقيال ملا رهاظف ًادبأ

 الإ هلعفي مل هنإ تيح نم . زئاج كلذ نأ نظف كلذ لبق هنع ًايهنم نكي ل امل هناآل كلذو ةيصعم
 هللانم نذإلا رظتني و رباصينأ هل ىلوآلا ناكلب ؛ هلهأو رفكلا ًاضغبو هنيدل ةفتأو يلاعت هل ًابضغ



 م لا . ًابضاغم, بهذ ذإ نونلا اذو : ىلاعت هلق

 توحلا ىلإ ىلاءت هللا ىحوأف . هعلتباف توح ءاججرحبلا ىف هسفنقلأو . قبآلا دبعلاو ىصاعلالجرلا
 نطب نم ىلاعت هللا ه2 للا مْ ١ كل 1 ل و هل و كنطي تانج ىلا 5 5 رعش هنم ذو ال

 نم 2 هيلع لاقت هللأ تيب 0 ل الو رعش هيلع لص فوتنملا خرفلاك ءارعلاب هذبن توا

 مالسلا هيلع نو املع كلو ةرجضشلا تدل ابل "ا 1 اهرمث نم لكايو م لظتس نيطقي

 بلطت ملو مهلإ بهذت مل ثيح . نوديزب وأ فلأ ةئام ىلع نزحت لو ةرجش لع نزحنأ : هل ليقف

 لحد ىد مثو مالسلا هيلع سوي هج ودق مهلا بهذ نأ ةردأ هيلإ هلئأ ا مث : مهتحار

 فليل) !ىنلسزأ نا هللا نإ 0 لاقو : مالسلا هيلع سنوي مهاتأف دعب ريغ هنم ممثو مهضرأ

 عانينا دعلو 2 ال كك ع ولو« لوقت ام م فرعل َّئ اولاقف 2 ل رس || ىب ىعم لسرتل

 دار لا مرعي الا فاطف ؛ منع هللا 1 لوقت اك 5705 7

 هودمق ايلف دنع ن و مججرُخل ٠ لوبا مهغلبأ ة باذعلا عاج ودم : نإ مه لق : هيلإ ىلاعت هللاىحوأف

 ذلا ءادلعلل سنوي رمأو ملمأ 000 « هيلع اوردقي ملف هنوبلطي اوقلطناف مهلعف ىلع اومدن

 0 لوزن نم َركذ امم سيلف اهيف تاكناف ةئيدملاف هوبلطاو اورظنا اولاقق « مهتيدف اوناك
 مني دم باب اوقلغأ ارك ابلذ ىلا 0 نإ مه ليعف هورلطق لاق ص ورق 0 لق ناكنإو

 نورتي اوماق مث 2 تابمالاوناببدلا نك اهدلو نع ةدلاولا اولزعو مهمنغالو مثرقب ابلخدي ملف

 ع ف لك را تعضوو مع 6-1 أوهدشف ءاعدلا نم كد رس باذعلا | را حيصلا قل بلف .٠ حبصلا

 رضا ل اودعف 6 باذعلا ممع ىلاعت هللا عف رف 34 رقيلا 5 م م2 تا 55 كل ضل اصو؛ ا وطب

 مالساا هيلع نسل و ةلاَشَر 6 لوقلا أآذه ىلعف : لد ى كةعم | ويعلو 4 اونمآ» | م دل أ هيلع

 1 ميقس وهو ءارعلاب هانذينف ) تافاصلا ةروسف ىل لاعت هلوق لولا اذه لذ ل هذينأم دعب

 ير ةناور لولا اذه:قاو.( نوديزب وأ فلأ ةئام هك ان نيط#ي نم ةر 12 [تتزو

 باذعلا, نأ مثرذنأو ىونين لهأ ىلإ قلطنا مالسلا هيلع سنوُيل لاق مالسلا هيلع ليربج نأ ىهو
 ىلإ قاطناو بضخف كلذ نم لجيأ رمآلا لاَقف ةباد سملأ مالسلا هيلع سنوي لاقف « مرضح دق

 . كانه هاقلأف ىونينىلإ لصو نأ ىلإ قلطناف توحلا همقتلا نأ ىلإ ترم اك ةياكحلا قاب و. ةنيفسلا

 مهلا هلأ لاسر هغاشو ى وذدن لهأ ا لعل 6 تدك هةصق نأ وهو ) قا اغلا لوقلا 01 1

 ممم 7 4 كي مثدعوت م كدحعل 3 باذعلا 6 انف ب اذعلاب مثدعو | ونمو اك ممن | ولاق

 دق مر وف نيب نوكي نأ ىحتس | هنأ 00 ا بضخلاو جرا بدس ف و 10 5 ا.ضاخق

 هةر لا هدد دا ا ةلاثو كلا لف مهتداع نم ناك هنأ ( اهناثو) بذكلا هيلع اوبرج

 باهذو توحلا ة هصق 3 / 1 لع ءالقلا ا 0 كا وأ 1 باذدعلا لزني ١ اعل ) ابعيارو (

 . مهنع باذعلا عفر دعبو . مهلا ىلاعت هلل هلسرأ نأ دعب ًايضاغم مالنا هيلع سنوي

 نم ةيآلا هدم مالنسلا مهملع مم ءامسن آلا ىلع بنذلا زاوب نول اهلا جتحا )5 ةكلاثلا ةلأسلياب) 7



 3 : الم كلل هذ نإ نودلا:اذو"» لاقت هلو ان

0 
 داع هزص ض2 0 - اس سس م

 تامل ف 0 0 0 :أ ن نظف 8 داعم بهذ ذأ ل و
 ا

 راو مي للا و سهم ه-

 لس ل َنيملاظلا م دك هدا 0 ل نأ
 هذ

 «/5» نينم ملا ىجنن :َكلَذ 0
 هل ذه أ آذ 5-14

 ا 12 ا

 ةرصن ىف ىذآلا لامتحاو ىلاعت هللا مأب مايقلا ىلع ىأ ( نيرباصلا نم لك ) ىلاعت هلوق امأ امو

 عيمج لوانتي لب نو | لاقو: ةرلا هج را“ لتاقم لاق ( انتمحر ىف مثانل 251 هلو و ه5

 00 رلا لامعأ
 ( مالسلا هيلع سنوي ةصق  ةنماثلا ةصقلا ) ْ

 تابلظلا ىف ىدانف هيلع ردقن نل نأ نظف ًابضاغم بهذ ذإ نرونلا اذو )ب ىلاعت هلوق

 ىجنن كلذكو مخلا نم هانيجيو هل انبجتساف . نيملاظلا نع تنك ىنإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال نأ

 لئاسم انهه نأ لعإ 4« نينمؤملا

 وه نونلا نآل مالسلا هيلع سنوي وه نونلا اذ نأ ف فالخال هنأ « ىلوآلا ةلأسملا ١
 ىلع 0 فم نوك نأ نيبو ًاغء ًايقل كا أ نسب 7 م نأ ع قو  كبللا

 . فصولا كلذ امل حاصي ىتلا ةدئافلا تملع اذإ 0 رمح لدا اسللا

 ءادآب" هلاختشا لبق ناك كتل نظن ف ا هعوقو نأ ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 مالسأا هيلع سنوي ناك: هنع هللا ىذر سابع نأ لاَقف (لوالا لولا | هأ) هدعلا و الع هلا هلا

 . فصنو ناطبس قبو. افصنو طابسأ ةعسن مهنم ىسو كلم مها 0 قردكسل ةقرقاو
 ا هجر تح هل لقو .كلملا ليقع 1 بهذا نأ مالسلا هيلع ىنلا بيعش ىلإ 1 هللا ىحوأف

 كاكو ىارت 0 هل لاقف . ليثارسإ 0 هع اوامر نأ كتل ا ا وق

 حرخ نأ هرمآ ١ سنوي كلملا اعدف نيمأ ىو هنا م نب سنوي لاق « ءايدنالا نم ةسمت 00 ّق

 اااه لاق "1 كال © كل ايه لبق لاق ل لاق. ؟ ىجا خاب نا كرمأ له سنو . لاقف
 بكرف ةنيفس اوأيه اموق دجوف مورلا رح ىتأف هموقلو كابلل 0 جرم هياء اوملأف «ىريغ

 وأ صاع لجر انبه نوحالملا لاقف ء اوقرغي نأ اوداكو مهب تأفكت ةنيفسلا تججات املف مهعم
 انيلقلا اذإ اذ) اعمر ىو« نصاع لجلر ايفو الإ حير ريغ نم اذه لعفتال ةئيفسلا نآل قبآ دبع

 نأ نمريخدحا[و] قرغي نآألو ءرحبلا ىف هانيقلأ ةعرقلا هيلع تعقو نف عرتقن نأ ءالبلا اذه لثمب
 انأ لاقف « مالسلا: هيلع سنوي ىلع ابلك اهف ةعرقلا تعقوف تارم ثالث اوعرنقاف : ةئيفسلا قرغت



 5 ةيآلا . لفكلا اذو ينور ول ل هلوق

 مث دعقاف كنم ربك أ وه 00 ىلع 0 كل لفكدتأ انأ لاقو باش ماقف ؛ كلذب مربخأو
 . نمض امب ىفوو.. هكلم هيلإ عفدف ثالثلا هذهب كل لفكتأ لاقو لجرلا ماَقف ةثلاثلاو ةيناثلا حاص

 ىأف كيلإ هتوعد دقو قح ىناطم دق ا رغ ىل نإ لاقف . لقي نأ ديريام تقو هاتأف سيلبا هدسخ

 ىلإ هليل لصو هتالص ىلإ داعو ةلوليقلا هتتاف ىتح دعقو هعم لسرأف ( هب كيتي نم ىعم لسرأف
 ىدح حربت الف انك عصام َْق هل كتذأتسا ىذلال جرلاذإ لاذ ةلوليقلادنع دعلا نم 0 7 حابصلا

 لإ لفكلا'ىذ ئضف ىم كرف ل كاكف هان م هلوامقلا هتتاف ىح ًارظتنم قيو بهذف ءهب كيتآ

 كايإ هللا ةمصع ىلع كتدسح هل لاقو . هسفن هفرعو سيلبا هاتف « مبصأ ىتح هتليل لصف هتالص

 « لفكلا اذىمسف . هأبنو كلذىلع ىلاعت هللا هركسشف . هب تافكت ام قتالىتح كجرخأ نأتدراف

 0 كافل مالسلا هي هياع عسيلا ربك اذ دها<# لاق ا 3 5و لا اهكشلا | انه 1 !أب دأ رالاف اذه ىللعو

 ىد 3 ه ليه نم 1 ا || عمج ؛ لمعي فيك رظنأ 1 ىلا مح قر نأ ىلع 0 كالا

 وحن ههجو هللا مر 8ع مرا 1 ىذميو راهنلاب موصيو ليلل أب لصي اث مدل ءاماطت |

 اذ نأ داو وا مايأ ثالث ةلوليقلا هيلع هتيوقتو سيلبإ لعف نم هنع هللا ىخر سابع نأ 2

 ىتح بابلا اذه برقي ًادحأ نعدت الف ساعنلا ىلع بلغ دق ثااثلا مويلا ىف باوبلل لاق لفكلا

 الف راو تو يللا ف تةوك قم لد دق كارلا لاند له سيلبإ ءاخل « ساعنلا ىلع قش دق ىنإف مانأ

 ماه : توا ' ملف ل كه 0 لاف 5 باو ءلا بتاع ولجرلا ظقيتساف ٠ 1 نم بايلا قدي وه اذاف ١

 .بابلا ىلع موصخلاو مانتأ هل لاقف. تيبلا ىف هعم خيش ةروص ىلع سيلبإو قلغم وه اذاف بابلا ىلإ

 6 هللا كمصدق كضعال لاكفالا دهن ل ذأ لك ىف سنيعأ معأ لاق سيل! تناأ'لاعت كل

 ؛ة لفك, اع 3 دق هنزل لفكتلا 13 لت

 ( كرا كي لازمكلا 0 هللا ىضر ىرعشألا ىسوم وبأ لاق 4« ةي :املا ةلأسلا١

 ”ديرلا ىلوأ م مالسلا مهلع ءايبنالا نم هنإ نورثك الاو نسحلا 3 ا ادع نك

 اللا ب اديفم ترك 0 اما نوك نأو اقل نوكي نأ لمتح لفكلا اذ نأ ( اهدحأ )

 كيصنلا وه لقكلا لّوةنق اذه تين اذإ ١ تكلا لَه 0 وهذ ا هلمح نكمأ اذإ مسالا

 لفك وهرفكلا كلذ نوكي نأ بجوف « ميظعتلا ليبس ىلع كلذب هام ام:إ ىلاعت هللا نأ رهاظلاو

 هزيغ باو: فغضؤ .هريغ لمع فعض ناك هلع ؛تاوئو ةلثع نال: كلذب نعت اه] وهف بالا

 هنأ ( اهبناثو ) ءاسن الا نم لصف كوكس ال ىليا نسل نديو قرارا لع ءايلنأ ةتهر ىف ناك ذعار

 كلا: مهب ىمأتيلا هدابع نم ءالضفلا زك ذب نضر الو نك دز ر لابس ار ذي رك ذ كرت لاح
 ىن وهف اهف ىلاعت هلل هركذ:نم لكف ءايبنآلا ةروسب ةبقلم ةروسلا نأ ( اهئلاثو ) هتوبن ىلع لدي

 نم ةسمخ اولاق مث . سايلإ ليقو عشوي ليقو ايركز لفكلا اذ نإ ليق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 سنوي ؛ حيسملاو ىسيع ؛ لفكلا وذو سابلإ , بوقعيو ليئارسإ : نيمساب ىلاعت هللا هاعس ءايدنألا



 ةنالا ٠ ل نحال زرت دنإر ليست ىلاعت هل وق عا

 َّق : مهَلَحَدَأَو «مهد نيرباصلا نم لك لفك 7 0 سيردإو 00

 26( 00 0 الا نم هم انتمحَر

 نباو دوءسم نأ اوف وه وأ( اك دج ) نالوق هيف م“ امهريغو دلو ةجوز نم هيلإ بسن نم هيف

 هدالوأ ىنعي هلهأ هل ايحأ ىلاعت هللا نأ مهنع هللا ىضر بعكو ىلكلاو لتاقمو ةداتقو سابع

 لاقف ةيالا نع هلاسو ةمركع ىلإ دها# لسرا لاق هنع هللأ ىكر تكلا ىو ) فاثلاو ( ممايعأب

 ةرخآلا ق كل اوناك تئش نإو ؛ انندلا قا كل مهانام تّدش نإف ةرخالا ىف كل كلهأ نإ هل لبق

 ىلوأ لوالا لوقلاو . ايندلا ىف مهلثم فوأو ةرخآلا ىف ىل نونوكي لاقف . ايندلا ىف مهلثم كانيتآو

 : ًاضأ مهلثم مرعم هاطعأو اندلا ىف مثداعأ مات هنأ ىلع هرهاظب لدي ) هلهأ ةاتنتاأأو ) هلوق نال

 هيف ركفتي ىكل كلذ لعف ىلاعت هنأ ىلع ةلالد هيفف ( ندياعلل ىرك ذو ) ىلاعت هلوق امأو

 نوصتخ مهالإى كالا نيدباعلا 2 ا اننخإلاو ريصلا َْق ن.دياعلل ةيعاد نوكي

 . كلذب عافتنإلاب

 ( ةعباسلا ةصقلا )

 ما اتحر ف مهانلخدأو ؛ نيرباصلا نم لك لفكلا اذو سيردإو ليعمسإو ل ىلاعت هلوق

 : 4 نيملاصلا نم

 اوناك مهمإف ءالؤه ركذب هعبتأ هيلإ هعاطقناو مالسلا هيلع بويأ ربص ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 دايقنإلا ىلع ريص هن الف مالسلا هيلع ليعمسإ امأ . ةدابعلاو نحلاو دئادشلا ىلع نيرياصلا نه ًاضيأ
 1 مرجالف ؛ تيبلا ءانب ىف ربصو ؛ ءانالو عرضالو هيف هك دل ماقملا ىلع ريصو. حيذلل

 مجرم ةروس ىف هتصق تمدقت دهف مالسلا هيلع ل رد ام 1 ء نيسينلا متاخ هيلص جرخأو ىلاعت هللا

 مهكلمأت اوبأو ة ىلاعت هللا ىلإ مهل ًايعاد هموق ىلإ ثعب د امهنع هللا ىضر رمع نبا لاق مالسلا امياع
 الكام هس دكا وذ امأ و 6 هقياذلا ءانقلا ك] نسرذإ عفرو ىلاعت هللا

 ١ ناثحي ايف « ىلوآلا ةلأسملا :
 لفكلاو « ريعبلا حي ىلع لعجي ىذلا ءاسكلا ةغللا ف لفكلا جاجزلا لاق 4 لوألا 0

 تاكدنا نيقفحلا لود رهو ( اهذخأ) هوجاو لع مسالا اذهب ىعس مل هز ف ارفلعاو: يصل اهنأ

 هللا ىضر سابع نبا لاق ( اهيناثو ) مماوُث فعضو هنامز ىف مالسلا مهلع ءايدن لا لمع فعض هل

 ديرأ ىنأ هيلإ هللا ىحوأ مث ةوبنلاو كلملا هللا هاثآ ليئارسا ىبب ءايبنأ نم ابن نإ » ةياور ىف امهنع

 موصيرو حبصي ىتح ليللاب لصي هنأ كل لفكست نف « ليئارساىنب ىلع ككلم ضرعاف ؛ كحور ضبق

 ليئارسإ ىب ىف ىنلا كلذ ماقف . هيلإ كاكلم عفداف بضغي الف سانلا نيب ىضقيو : رطغي الف راهنلاب



 قب ةيآلا . ةلر ا ىلاعت هل وو

 ليق ام ةلمج اذبف مالسلا مهيلع ءايبنالا ىلع ةزئاج ريغ لوبقلا نم ةرفنملا ضارمالا نآل :؛ 0

 . ةءاكحلا هده

 ىنأي هادان ىأ ( رضلا ىنسم ىنأ ) ىلاعت هلوق فاشكلا بحاص لاق « ةثلاثلا ةلأشملا ١

 ررضلا حتفلاب رضلاو « هانمم ءادنلا نيمضتل ا لوقا رامخإ لغ رع ا 3 م

 . لازهو ضرم نم سفناا ىف ررضلا مضلاب و ؛ ءىث لك ىف

 ةحرلا نجوي امن هسفن رك ذ تيخ لاؤداا ى انمطاأ مالسلا هيلع تأ 4 ةعبارلا ةلأسملا 0

 ًارراص هنوك ىف حدقت ىوكشلا نأ سيلأ لبق ناف ؛ بولطملاب حرصي ملو ةمحرلا ةياغب هبر رك ذو

 ناك اذا اعزج كلذ دعي ال هناف ىلاعت هللا ىلإ اكش نم هللا همحر ةنيبع نب نايفس لاق ( باوجلا )

 بوعي لوق عمست ملأ  ءالبلا ءالحتسا ربصلا ط _ :م نسل ذا لاعت هللا ءاضعب انحاؤ ةاوكشرف
 هنأ ىلع ليلدلاف ( نيمحارلا محرأ تنأو) هلق امأ ( هللا ىلا ىوجو روكشأ انعإ ) مدلتلا كَ
 ىف ءاتثلل ايلط همحر ب نأ اماف هع ال 0 00 نيمحارلا محر أ ) هناحيس

 محأر ١١ كِلَذ بؤلطم نوكي ذئنيحو « عبطلا ن ع ةيسنجلا ةقرلل 0 ا لأ أ انذدلا

 0 اا رع نمو ةوولا هذه نماةجو رع م داع محرري هناف هناحبس قحلا ان

 محرأ هناحبس ناكف ؛لامكلا تافص نمو ءانثلا نم ناصقن الو ةدايز ةمحرلا كلت نم هيلا دوعي

 ىطءأنم نآل ىلاعت هللا ةمحر ةنوعمب الا كلذ نوكي الف هريغ مح ري نم لكذأ ( ان امو ) نيمحارلا

 ةيذغالاو ةيودآلاو سوب املاو موعطملا ق داخ ناحل نال ران ءالب هنع عفدوأ وأ د

 هلعج هنادبس هن أ الولف . هيلا ةيطعلا كلت لورصو دعب 2 كالا كاد ءاطعإ ىلع كرا الإو

 لب هنمحرب ةقوحلمو ىلاعت هللا ةمحرب ةقوبسم دابعلا ةمحر ًاذاف . كلذب عفنلا لصح امل ةحارلل ًابيس

 نأ (اهملاثو) نيمحارلا محرأ وه ىلاعت نوكي نأ بجوف : رحبلا ىف ةرطقلاكنيفرطلا نيب ايف مهتحر

 , هنع لعفلا كلذ رودص لاحتسال تادارإلاو ىعاودلا كلل دبعلا باق ىف قلخم ملول ىلاعت هللا

 نيمحارلا محرأ هنأ تبثف . ةيعادلا كلت ًاششنأ ىذلاوه هنإ ثيح نم ؛ هناحبس قملاوهمحارلا ناكف
 ضارمالاو ماقسالاو تافآلا نم ايندلا:الم هناحبس هنأ عم نيمحارلا محرأ نو ,ك فيك لق نإف

 0 نأ ىلع ًارداق ناكو : ءاذيإلاو رسكلاو حيذلاب ضعبلا ىل !ء ضعبلا طاسو مالالاو

 راضلا وه لب . ًاعفان هنوك ىفانيال ًاراض هناخبس هنوك نأ ( باوجلاو )؟ هئاذبإو رخآلا مالبإ نع

 لعفي امع لاش ال لب « ةعفنم بلل سيل هعافنإو ةقشم عفدل سلا رار كاف عفانلا

 نوكد نأ زوجيدق ءاعدلا اذه نكل؛ هبر اعد هنأ لع لدن هناف ( هل انبجتساف ) ىلاعت هلوق امأ

 نوكي نأ زر و... اذك لظفاف تيبحأوأ تدرأوأ تراد نإ لامن 5 ؛ ضيرعتلا ليس لع هزه انفار

 فشك هنأ نيب هناحبس هنإ مث «لوآلا وه ةيآلا ةلالدبو بدآلاب قرلالا ناكنإوحيرصتلا ليبس ىلع

 لخديو هلهأ هاثآ هنأ ىلاعت هللا نيبو هلا وحأو هندب ىف ناكام ىلإ هتداعإ ىضتقي كلذو ريض نم هبام

 «م را ؟الد»



 هج دا ل ير اا: كاسل ا

 كباصأ ىذلا كباصأ امل ىلاغت هللا ىرن انك ىذلا كلمع ناكول هل نيلجرلا لوق ( اهدحأ ) ثالث
 ًازيخ كلذب اهوطعأق اهتعابو اهتعطقو اهادحإ ىلا تدمعف بئاوذ ثالث هتأممال ناك( 030

 دي م دغلا نم ناك ايلف لالح هنأ إذ لك تلاقف 500 , أ نم لاقف مالسلا هب هيلع تاو كإ ت

 ملام لكآ ال لاقف لالح هناف لك تلاقو «ثلاثلا مويلا ف تلعف كلذكو ةيناثلا 1 1
 لثمت سيلبإ نآل اهيئاوذ تعاب امإ ليقو « ميلع هب هللا ام بويأ نم كلذ غلبف : هتربخأف ىني ربحت

 ةلعلا نم هبام ؟كبلإ ىدعي نأ فاخأ ىناف ؟كتيرق ىف بوبأ مت كل لاف ل 0

 نوفاختا أ اهجود سنو لساو عاري لعد هاذ هل لاق مث ءدلبلا باب ىلإ هوجرخ

 كلك انادعأ را دل تلاق نيح (املا ُ ”و) امتريفض تعاب 1 الدعس ادم. يس

 دق لاقو ءابعضوم ىلإ اهدرو ابعفرذ هذ نه ةدود تطقس لبق ( ةسداسلا ةياورلا ) اعد 10

 الل هلا ىلا ادلب نحن واف برضا ىننم لاقف بةديدش ,ةضع هتضعف,كإ:ةمعط ىلادت هللا لْعَج

 . تربص اك ًاريص كيف رد لك تحب تلك

 لاق (اهدحأ ) هوجو نم ةصقلا هذه ىف اونعط دق ةلزتعملا نأ ملعإ ( ةيناثلا ةلأسملا ١)
 007 01 ديلا ظلت ناطاعلا دلع نإك نط رطا ذم هب ناك ام نأ لإ "لالا نضل كلهذ قانملا
 ثادحإ ىلع ردق و هناللفال وأ 0 لبج اذهو ( تا ناطيشلا ىنسم ) هنع ةياك> ىلاعت

 ا افلا نيك هج هو“ ماسجاألا لعف هل أيهتل ةيفاعلا نم امهذضو ماقساألاو ضا سلا

 توعد تلال ناظلس نم مكِيَع 0 ناكامو )لاق هنأ ر هذ وذح نعو هع ريخأ ىلاعت هللا ن الف ا :

 ىضر هبنم نب بهو نع ىوريام ىلإ عوجرلا نود . ىلاعت هللاربخ قيدصت بجاولاو (ىل متبجتساف
 هرخنم ىف خفن ناطيشلا نأ ةياكحلا ىف روكذملا نآل فيءض ضارتءالا اذه نأ ملعاو . هنع هلل

 ىلع ًارداق نوكي نأو دبال ةك+لا هذه لثم 0 يو 1 ةخفنلا ىلع رداقلا نإ متاق لف . هيف ةكحلا تعقوف
 اذه ىلع مدقي امن هنأل فيءضف صنلاب كسفلا امأو مكحتلا ضحم الإ اذه لهو : ماسج اللا قلخ

 بوبأ ق- ىف الإ لصحت مل ةلاخلا هذهو « هنع ىلاعت هللا هعنم امل هيلع مدقأ ول 3 لع ىتم 0

 قبب مل كلذك ناك ى دمو « هيف هل نذ ًاقىملاعت هللا نذأتسا هن نب هيلع اكدت تب ادام ىلع مالسلا هيلع

 دنع الإ كلك مل مالسلا هب هلع هنأ ىورام اولاق ( اهنا و ) ةضقان م ةياكحلا هذه نيبو صنلا كلذ نيب

 هيلإ عزفيو هبر ملا ف لادم نأ < 14 نسكت هنأ زها ف كياثلا نال (ةديعفاةصاوصتع رزعأ

 نإ الأ داع هلظزر هتارخل نع كر ام ملا نع هبر لأسي نأ ناجااذإ و: ةأوادملا هتم ننحت 5

 ورمأ رخآ ىف الإافقكلا لأب الثإب ةدتست اىلاخت هنأ زو الفأ لق ناف ةسفن لبق نم هبر لأسي
 ملعف . ةلاحعال هريغ حلاصمو هحلاصم نم ةصوصخم ةدم هب كلذ لاذنإ نأب“ هلي ناب كلذ نوحي ايلق

 نم « كلذ لأسي نأ زاج تقولا برق اذاف : صاخلا رمآلا اذه ىف ةلأسملل هج وال هنأ مالسلا هيلع

 ريغ هنع ريفنتاا دح ىلإ ضرملا كلذ ءاهتنا اولاق ( اهتلاثو ) عطقن نأ روج عودا نأ ناو تح



 ا ةيالا هين دات ة]'!يورأو : لاش هلك

 بر)لاقو 5 ادعاسرد هناا تيد دقو« قيدصالو بارش الو ماعط هدئع سيلو هنأشقف كر

 شكا رق (كاج رب نضكا زار كل تيجتسا دلك كسار عفرا لاقف (نيمحارلا محرأ تناورصلا تس ك

 هلجرب 320 مث كم ة الإ ةياد هندر رهاظ َْق قم ملف 5 6 لسغاف م نيع كى هلجرب

 هيلإداعو: ادرك ماقو جرخ الإ. ءاد هفوج ىف قد ملف ؛أ,منم برشف ا تعشق

 هل ناك امم ًائيش ىري الف تفتلي لعج ماق ايلف ةلح ىمك مث ناك ام نسحأ راص ىتح هلامجو هبابش

 ءاملا نأ رث ذ ىح# ناك ام نسحأ) راض 2 لات شا هفعض دقو الإ : لالا و كولو 1 0

 توبا هيل | هللأ ىحوأف هدد همضي لدخ لاق 6 بهذ نه اذارج هردص ىلع رياطت ه4ئم سعا ىذلا

 نإ مث . فرشم ناكمىلع ساج ىتحجرفن لاق« اهنم عبشي نف كتكرب اهنكسلو لب لاق ؟ كنغأ ملأ

 تعجر الف 4 هيلإ نعجرال عابسلا هلك 3 6 توم ىد كرتأفأ ىندرط 0 به تلاق هنأرمأ

 ةشاتكلا تناك تريح قروطت كلف( "تريغتا دق ر وماللاب اذإ ولا ]كلت الو ةعانكلا كا تار

 امأإ لوا هنع ؛ ا ا نأ ةلحخلا بحاص تباهو 2 مالسلا هيلع تور نيعل كلذو قي

 ىذلا ىلتبملا كلذ تدرأ : تلاقو تكف ؟ هللا ةمأ اي نيديرتام : لاقو اهاعدو مالسلا هيلع بويأ

 : لاقف « لعب تلاقو تكبف « كنم ناك ام : مالسلا هيلع بوي ال لاف : ةسانكلا ىلع قلم ناك

 ةةدعاف كحضي هتف ردف . رهرانأ لاقو مسيتف ! هأري دحأ ىلع خي لهو تلاق هساراذإهشضردا

 ىلعدرف ىلاعتهتلا توعدو ناطيمشتا تيصعو هللا تعطأىنإو « سيلبإل ةلخح بذأ نأ ىنيت رمأ كنإلاقمت

 تاعاس عبس و مايأةعبس و رهشأ ةعبسو نين .عبسءالبلاىف قب لاقموكاحضاالاق (ةثلاثناةياورلا)نيرتام
 ىلع هنآ عال نس رلبإ بهذ هّللأ هنعل سيلب | بو.أ ل لغاملف 2 ني هدا 2 | ىف قب هللاهمح ربهولاق هو

 4 .حاص ا مل لاقو سا نا 1 ع كر لع لامججاو مظعلا َْق مدآ ىب 0 ثسدل ة ةئيه

 »ع هاا كر كيييص انأ ضرألا هلإ انأ لاق « الاعب !او ؟ ىبقرعل لهف 00 محل تلاق ؟بوأ

 5 عينج و كيلع تددر ةدحاو ةد<#ىل دج ولو ىنبضغأف ىن ا هلإ ديع 3 كلذو

 هللأ مسي موأم ةاعط لكأ كبحاص نأ ول لاق هنأ تععمو بهو لاق ؛ ىدنع كلذ ناف كلو و لامك

 ةدحاو ةدج ىل 1 عا تر ولاه لاق لب قر ةيأور قو « ءالبلا نم هيف وه امم قوعل ىللاعت

 بوبأ اهللاقف ؛ اهل لاق امبهتربخأف بويأ ىلإ تعجرف ؛ كجوز ىفاعأو داولاو لاملا كيلع درأىت-

 كلذ دنع لاقو :ةدلج ةئام كندلج ال هللا ىافاع ننل مسقأ مث: كتيد نع كفيل هنا ردع ك١

 كا نابل لمعت مالا هيلع بويأ ةأرما تناك بهو لاق ( ةعبارلا ةياورلا ) . رفكللا
 د2 مف ماعطلا نم ايش و تاذ تيا أهولمعتس 0 سام اناا اي ءالم | هيلع ل أم الف هن وهب

 لاق ذئاخ « كلذب هتريخأف كن رق ة نأ اهل لاَقذ هب هنتأف فيغرب هتعابف 00 ان تزجخ تش

 ءاننج ا الإ رضلا ]وسم كلور ل اهي مل ىدساا ليع ءاوسإ لاق ( ةسماخلا ةياورلا (٠١ ع ىبسم )



 ةيآلا ٠ هير ىدان ذإ بويأو :ىلاعت هلوق 00

 ىلاعت هللا همحري ل ةنس ةرشع ىتامث ذنم لاقف ؟ كاذ امو : هبحاص هل لاقف , نيملاعلا نم دحأ هبنذأام

 لاقف . مالسلا هيلع بوباأل كلذ ركذ 7 لجرلا ربصي م بوبأ ىلإ احار املف . هبام فشكي ملو

 كأ 130 ناع زاك نيلجرلا لع رق .كنكا ذى ملعي ىلاعت هللا نأ 6 نا ام ىردأام توب

 ىرخأ ةياور فو .ق> ىف الإ هللا 0 نأ ةيهارك امهنع رفك أف ىتيب ىلإ عجر أف لجو زع هللا
 لاق . ةلاحلا هذه ىلإ غلب ام ريخ هللا دنع بويل ناكول الاف ًاحير ادجو هيلع الخد امل نيلجرلا نأ

 انأو ًاناعبش تبأل ىتأ ملعت تنك نإ ميللالاقف . امهنم ععس ام دشأ هب اتا تب اونا لع ناد ا

 ىإ ممللا : لاق مث ًادجاس مالسلاهيلعبويأ رخ مث « ناعمسي امهو هقدصف ىنةدصف عئاج ناكمب ملعأ
 هللا همحر نسحلا لاق ( ةيناثلا ةياورلا ) هبام هللا فشكف لاق ىبام فشكت ىتح ىسأر عفرأ ال

 الو دلو الو لام هلقبي ملو « ًارهشأو نينس عبس ةسانكلا ىلعقلأام دعب مالسلا هيلع بويأ ثكم

 بويأ ناكو بويأ عم ىلاعت هللا دمحتو ماعطلاب هيتأت تناكو هعم تربص ةمحر هتأرما ريغ قيدص

 ربص نم ًاعزج ةخرص سيلبإ خرصف ؛ هالتباام ىلع ربصلاو هيلع ءانثلاو ىلاعت هللا دم- ىلع ًابظاوم
 تلًأسىذلا دبعلا اذه ىتايعأ : لاق ؟ كربخام هل اولاقو ضرأألا راطقأ نم هدونج عمتجاف ؛ بويأ

 هلل ًادمحو ًاريصالإ تا 00 امل عدأ لف هدلوو هلام ىلعو هيلع ىنطاسي نأ هللا

 رتفي ال كلذ عم وهو: هل ارا لإ هيرفي امو ةسانك ف قلم هك ىلع تطلس مث « ىلاعت

 هب تكلهأ ىذلا كلمع نبأ !ك 0 "0 رسما ركذلا نع

 نم ةنجلا نم هتجرخأ نيح مدآ تيلدأ اولاق ىلع اوريشأت ذ ب ورأ ىف هلكك لذ لطب لاق ؟ ىضم نم

 ا نأ عييطتسي ال هناف هاتان قررا أب كنأشف اولاق , هتأرما لبق نم 0 ؟ هتيتأ نأ

 نيأ لاقف ٠ لجر ةروص ىف اهل لثمتف هتأرما ىنأ ىتح قلطناف متبصأ لاق . اهريغ دحأ هب رقيال هنال

 نوكي نأ عسط اهعمس ايلف ؛ هدسج ىف باودلا ددرتتو ه-ورق كحب اذه وه تلاق ؟ هللا ةمأاي كلعب

 الإ 2 ثتردأ لاح اه رت 5و٠ كاملا معنلا نم ال ناكام اه رك دو اهلا سوس وف  اعوج هلك كلذ

 0ك هذه بذيل لاق ؛ ةلخبسل اهاثأف تعزجدق اهنأ ملع تخرص املف ؛. ت>رصف هللا همحر نسحلا لاق

 «لاملا نأ كمح رب الأ , كبر كبذعي 1 ىتح توا 0 0 تءاخ كاق. أو كو

 |0112 1 دق ىذلا كيس نأ  نسحلا نزولا نبأ : قيدصلا نبأ« دلوا] نأ. ةضاملا نبأ

 هللا ودع كاتأ : مالسلا هيلع 0 لاق َهف ؟ حرتسأو ةلخسلا هذه عذا باودلا هيف ددرتو ؛ دامرلا

 نم ؛ةحصلاو دلولاو لاملا نم هيف انك امم نيركذت امهيلع نيكستام نيرتأك ليو ! هيتبجأف كيف خفنو

 : 9 اذهب هللا انالتبا رك ذنف لاق . ةنس نينامث تلاق ؟ هب انعتم كف لاق . هللا تلاق ؟ كلذ اناطعأ

  نينامث ءالبلا ىف تربص الأ . كبر تفضنأام هللاو كليو لاق « رهشأو نينس عبس ذنم تلاق

 0 ذأ نأ سا 0 ةئام كندلجالل هللا قافش ند هّللاو : ةنس نينامث 0 قااتك 6

 رظن الف تبهذف أهد رطف هب يندت ىذلا كبارشو كماعط نم ًاثشاذه دعب قوذأ نأ ىلع مار حو



 7االا جلا ا ا ار  ا

 2و 2 ثهنر قدا د يرو: لاك ا ةلوق

 يفق ولا فقر كلذ لغم رص شيلبإ ىأر الق . اهديج لع ىأ, ىح ايفا 5 نار بيض
 لامف . ةلضحلا ةننفلا اهناف ؛هدلو ! ىلع ىطلسم 3 له ىلإ اي لاقو « ىلاعت هللا دنع هفقي ناك ىذلا

 هدعاوق نم مه هلزازب لزي ملف ,هرصق 0000 هدلو ىلع كتطلس دة قلطنا ىلاعت هللا

 همد ليسي سأرلا خودشم حيرج وهو ملعملاب الثمتم بويأ ىلإ ءاج مث: 7 ا ريهدلا كل كب

 عطقتل مهفونأ نم مهتنمدأ ليسن مهشوءر لع ني -وكته اوبلقنا فيك كيذب تيأرول لاقف « هغامدو

 بارتلا ند ةضبق ضو قبو مالسلا هيلع بويأ قر ىتح هققربو اذه لوقي لزي ملف كيلق

 دعصف عج رتساورفغتسا ىت> مالسلا هلع وأ ثبملي مل 5 « سلب كلذ منتغاف 0 ىلع ابعضوو

 هل ديعت كنأ هيلعل : دلولاو لاملا رطخ .بوبأ ىلع نوهب امن ىلإ اي لاقو هفقو» فةوو سيلبإ
 لاقف . كب نرفكيل هدسج ىف هتيلّثا ول مَْعَر كل إو هد-ج لع ىظاشم تنأ لهن دلولاو لاملا

 هلا ندع نضفَلماهنإبل و. ةيلكر هلع ملعا ناظلم كلل "نيلر هدلسس زعاكتل دش نسا
 ةخفن هرخنم ىف خفنف ضرآلا لبق نم هاتأف ىلاعت هلل ادجاس مالسلا هيلع بويأ دجوف ًاعيرس

 كح ناكو ؛ اهكلميال ةكح هيف تعقو دقو ليل آث همدق ىلإ هقرف نم هب جرخو هدسج اهنم لعتشا

 لزب لو . ةراجحلاو راخفلاب مث ةنشحخلا حودملاب اهكح> مث. هرافظأ تطقس ىتح ا

 ًاشيرع هل اولعجو ةسانك ىلع هولعجو ةيرقلا لهأ هجرخأف ؛ نتنو ريغتو همل عطفت ىتح ابكحب

 حلصت تناكف مالسلا هيلع فسوي نب مجارفا تنب ةحر هتأرما ريغ مهلك سانلا هضفرو

 ىلاعت هللا لع لبقأ مالسلا هيلع ٍبويأ نإ لاق نأ ىلإ ةياكملا ىف لوط ابهو نإ مث . هرومأ
 كك قلاب ءىعإ نسل ص تنك ىنلان ىعدلخ مائل تراي لاا هلل 2

 تيرغلل نك أ ملأ .ىنع مركلاك بجو تفرصىّتح تامع ىذلالمعلاو : هتينذأ ىذلا بنذلا تفرع

 نإو كل قملاف تنسحأ نإ لياذ دبع انأ ىلإ ؛ انف ةلدراألل والو 0 ' نار نيكسللاو

 لخلا لغ هتظاس ول اه اع تظاسرو ء ابضن ةنفللو اضع البلل تلقا, ردع كف تالا

 ترض. لاملا "كهذرو قرعش انتو ؛ تاومل تطفانشتو باص ع تعطقت ىلإ . هلمح نم فعضل

 مساقلا وبا. مامإلا لاق دال و] كتلك انتشال راب لع ان نو نم يكلم فدا لاك

 0 ناك ولولاقم# : ىنفلخت ل ىتهركول كتيل : مالكلا اذه ةلمج ىفو : هللا هر ىراصنالا

 لىلاعت هللاو . نيرباصلا ةيلح نع هجرخم نأو ؛ ىوكشلا ىلع هلم نأ هدصق نإف « سيلبإ همنتغال

 دبعلا معن ًارباص هاندجو انإ ) ) لاق مث ( نيمحارلا محرأ تن اودرسلا ندع نإ زراف لإ هع رح

 ( نيح يصر كراورضلا يس لكل ل ايلا بيبفلا 3 كنلقلا تفلخا و كو هنإ

 هللأ؛ل وسر. لاق: لاق ةنغاهتلا ئضار رينأ نع مال نأ تاور( لو كل نالت ر هلو هده كر

 نم نيلنجر الإ ديعبلاو بيرلا هضف زق ( ةنم شع ل ءالبلا ىف قب مالسلا هيلع بوبأ نإ» هبل

 ًانذ بوبأ بنذأ دقا هللاو : موي تاذ رخآلل امهدحأ لاقف . هيلإ ناحوربو ناودغي اناكهناوخإ



0 

 اريأ رمد م نا م يلا

 نرهلب نيك داع 0 0 ل
 ا ةيالا ا ىطاندذإ كاودأأاو للا هلوق |5601

 نيب مالسلا هيلع ليرجل نو بهو لاق « هلضف أذ رعو هب اندم د رفن 5 هعم ناكو فرضلا

 مالكلا قلتي ىذلا وهو « ةليضفلاو ةبرقلا قولد ةكتمدللل 0 0 يلق مم ىلاعت هللا ىدب

 نم هلو- نم مث مالسلا هيلع ليئاكيم هاقلت مث مالسلا هيلع ليربج هاقلت ريخي ًادبع هللا ركذ اذاف

 ةكئالم مث تاومسلا ةكنالم تلص مث : هيلع نولصي مهف كلذ عاش اذاف « نيبرقملا ةكئئالملا

 كاان مح ءاذازأ يح نهم تقفل 5و1: تااومسلا نم ءىق نع بجح لل نسلنإ اكو: ضدالا

 مالسلا هيلع ىسيع عفر ىتح كلذ ىلع لزي ملو . ةنجلا نم هجر تأ د مالسلا هيلع مدآ ىلإ لصو

 لع كلذ دنع اج ا دمحم انين نامز ىلإ ثالث ىلإ كلذ دعب دعصي ناكف . عصا :ءأنجش

 كورا لعد لصلاب ةكمالملا بواح سيلبإ عمسف لاق ؛ 0 قرتسا نم الإ ثاومسلا عيمج

 ىلع ل | ك1 قرار للان ءةمقشي ناك امك وم ا ءاسلا نم فقو ىتح كر لا كل

 ءالبلاب هتب رض نبل ميعز كل انأو ءالب الو ةدشب هرجت مل مث كدمأ هتيفاعو كركشف بويأ كدبع

 ضراألا ىلإ عقو ىتح نوعلملا ضقتاف . هلام ىلع كتطلس دقف قاطنا ىلاعت هللا لاقف ؛ كب نرفكيل

 تب ؛ رفعلاق 9 كلا مىلع كطانن ىلإف و نم م 1 مه لاقو . نيطاسقلا تيرافع عمجو

 1 اه ديا أ وشك تقرحأف نانا نم 0 د يشب اذإ اع وعلا قم (تيظعأ

 اهم وندبال ران نم راصعإ 0 تا يد سانلا رحشت و بهذف اهءاعرو لبإلا تاف

 ككل وأ دعب لكك لع سيلبإ تهذف ؛ اهرخآ لع: ىأ ىتح اهءاعراو:ابقرك لزت ملف قرتحا الإ ءىث

 كبر عنص ام ىردت له بويأ اي لاق ةالصلا نم غرف اسلف « لصي ًاَئاَق هدجوف بويأ ىلإ ةاعرلا
 001 كلف د عن ءاشلل] هيل وأ ىقر هن ناعأ هلام ل: توا لاق امئاعرو كاب هن رتخا ىذلا

 اتم نييجعتم نيت وهنم سانلا تكا و.ابلك اهواعزرو تق رتحاف ل نم ًاران املع لسرأ كبر نإف

 بوبأ هلإ ناكول لوقي لئاق نمو « رورغ ىف الإ ناكامو ًائيش دبي بويأ ناكام لوقي لئاق نف
 هن هودع تمشيل لغف ام. لعف ىذلا وه لب لو رخآ لئاق نمو ؛ هنلَو نم عنمل ءىث ىلع ردقي

 تجرخ ًانايرع ؛ ىنم عزن نيحو ىناطعأ نيح هلل دما مالسلا هيلع بويأ لاقف . هقيدص هب مجفيو
 دبعلا اهمأ كيف هللا ملعولو : ىلاعت هللا ىلإ فج انلب رعو.. تارزلا قاد وأب اناي زعو «.ىعأ نطل نف

 كل رحت ارق كتم عما نكسلو ؛ كيف ىنرجآو ًاديهش ترصوحاورالا كلتعمك حور لقنل ًاريخ

 كل د تك تنس اذإ اه ةرقلا نم/ئدنع رخآ تي رفع :لاقف) اتساخأ هياجحأ ىلإ سلنإ عجرف

 تتاق اع حاصف قلطناف اهءاعرو ملا تأف سلبإ لاقف .هحور تجرخ الإ حود وذ ةعمسإ

 هيلع درو لوآلا لوقلا هل لاقف بو»أ ىلإ ةاعرلا ناهرهقب الثمتم سيلبإ جرف . اهؤاعر تامو

 تلو تئش اذإ ام ةوَقلا نه ىدنعرخآ تيرفع لاقف . ًارغاص سيلبإ عجرف ؛ لوألا درلا لون

 عجر مث مبكلهأف مهاتأف ناريثااو ثرحلا ىلإ بهذاف لاق : هيلع تيتأ ءىثث لك علقأ ةفصاع احر

 لع ؛لوأألا درا بويأ هيلع درف لوألا هلوقلثم لاقف ؛ يلصي وهو بوبأ ءاجىت>الثمتم سيلبإ
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 5 ةنآلا .٠ هبر ىدان ذإ كولا : ىلاعت هلوق

ول ا 3 0 0 ىسم م أ 0 ذأ ذإ ! َبوْأَ
 «لد ن

 روج نع

 يلا سي الل يل | يل ا 0 دس و2 هاه

 رع نم 2 0 مهلثمو هلهأ ه انتا رم نم ا انفش 6 هأ انمجتساف

 «ه40 نيدياعلا 2ك

 0 أ رحل لوةينأى عدمللف هك هزجعم كلذ لءج أذ 0 نال مذال ال ريغ سلسال اناق

 نم ىلا أ نك : د لامتحالا اذه مايق د ت6 البق 0 زجعم تناك مثد 0 ةوو نإ

 ماجالا كك ةفيقكتلا أ ةفيطل 1 0 امإ ملا علا 01 م مل نأ معاو ءهب لالدتسالا

 0 نيلو ارهعألا قطن 2 مالسلا هيلع دوادل هزجعم 0 هللأ أمباعج دقو ديدحلاو ةراجحلا

 ةناحللا ءايحإ ىلعر ردق ا هنالل ٠ 1م 7-21 ىلع لدن هو. لو ديحوتلا ىللعلدب م امينم دحأ ءلكو

 نامل ةوق مالسلا هيلع دواد عبصإ ُّ لعجب 9 ىلع ردق اذإو « ةميمرلا ماظعلا ءانحإ ىف دع ىأ و

 فاعلأو انا اك دانا فراس لعجب نأ 1 ا هفاطللا ةبابن ف عبصإلا ْن وك عم

 هلوقف 1 وحلا أم مالسلا هيلع ناملاسل ة هزجعم هلأ امبلعج دقو ) رانلاو ءاوملا ملاعلا اذه ُْق ءانشاللا

 ناكف ىلاعت هللا مهرذغ دقو اهنم نوقولخم نيطايشلا نآلف رانلا امأو ( حيرلا هل انرخسف ) ىلاعت

 ىلع هتردق ىلع لدي كلذو . كلذ مهرضي ناك ام هو ءاملاب ءىفطنت رانلاو هايملا ف صوغلاب مه 0

 : دضلا نم دضلا راهظإ

 ( مالسلا هيلع بوبأ ةصق  ةسداسلا ةصقلا )

 4 نيدياعلل ىر داو 16 ند :م ةححر 0 هو 1 ذاتك رض نم هنأم

 نم نازرفلا نم هريغ قو اذهه هنا نم ىلاعت هللأ 00 ذامو مالبلا هيلع بويأ رمأ ىف نأ معا

 2 1 م ميظعلا ضرملا نم 4ب لو هلضق مل ل ل ريغ َّى سلام لئالدلاو رعلا

 م 5 را ةعررم ايندلا نأ م 5 ا عع 0 ]و هريغلو 0

 قلاع ىلع ريصيو ىلاعت هللا ق مايقلا ى دمتجو ءاهق ءالبلا نم هلاثي ام ىلع ربصي نأ ءرملا ىلع

 : لئاسم هفو ءارسلاو ءارضلا

 توب وهو مورلا نه الجر مالسلا هي 4 ءاع 2 ناك هينم ب صو لاق 4 ( ىلوألا ل أسملا 2

 هافطصأ ل ىلاعت هليأ ناكو 0 طول دلو نم 1 تناكو قدعإ 0 صيع 1 نم ناكو ا نبأ

 هاطعأو نيتافرلاو باودلاو معنلا نهد ًارفاو م اندلا نم ةاطغإ لق كلذ 6 ناكو 0 أبن هلعجو

 مركيو لماَزألاَو ماني.ألا لفكي ناكو 2 نيككاذملاب ام>ر ناكو 2 ا لاجر ند ًادلوو المأ“



 هيلا ند اح ذإ نايلسو دودو 2 لاغت' هلوق 3-5

 نيحاوطلاو ةرونلاو مالا ذاخكاكف تاعانصلا امأو ( نافجو ليئامتو بيراح نم ءادشي ام هل

 . نوداصلاو ريراوقلاو

 نيطايشلا نم ناهلسل انرذعو ىنعي ( هل نوصوغينم نيطايشلان مو ) هلوق 4 ةيناثلا ةل ان (

 عضوم ىف نوكي نأ وحيو جاجزلا لاق حيرلا ىلع أ كسأ بصنلا عض ا

 نم هلو حيرلا ناملساو ) ىنملا نوكي نأو « حيرلا ىلع قسنلا ( امهدحأ ) : نيهجو نم مفر

 كال نوكي و ءادحالا ىلع ا زوو . نيطايشلا ناش

 لمتحو ؛ل انعالا رئاس لمعي ىذلا وه مهنم صوغي نم نوكي 1 نأ لمتح 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ” كرك وه لولا ناك نإ و نم ةظفل ىف نيلحادا لكلا نو 0 1

 نود مرافك نر لا هنأ ىور نقادكلا مث ر خخ هنأ الإ رهاظلا ق نيل 4« ةعبارلا ةلأسملا)

 مهل انكو ) هلوق ( ىتاثلاو ) نيطايثلا ظفل قالطإ (امهدحأ) : نيهجو نم برقألا وهو نينمؤملا

 . رفاكلا ىف كلذ بحي امإو ء دسفي الث ظفح نأ بجبال مأ ىف رض اذإ نمؤملا ناذ ( نيظفاح

 لكو ىلاعت هنا ( اهدحأ ) : هوجو ( نيظفاح رمل انكو ) هلوق ريسفت ىف < ةسماخلا ةلأسملا ل
 هتعاط مهيلا ببح نأب ىلاعت هللا مهرخس ( اهيناثو ) نجلا ىنهؤم نم ًاعمج وأ ةكئالملانم ًاعمج مهن
 مهب لعفي مهلع ممقم هناطاسو ديري امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (اهتلاثو ) هتفلاخم نم مهفوخو

 ناك لاتخ هنأ ( | م ١ هو ةثالث هيف اذلق نيظوفحم اوناكءىث 01 عو لق نإف « ءاشن اه

 هنامز ف ارخأ ارم نأ نم م 3 ىلكلا لاق (اهيناثو) هوك رتيو اوءهذ الثل هيلع م ظفح

 هنودسفي مث رأ ناملا نولمحي مهنأ مهأد ناكف اولمع ام اودسفب نأ مهظفح ناك( امث اثر

 . ليللا ىف
 ةقيقر مهماسجأو لامعألا هذه م ًايمتي فيك :لاقو , هسفن ىتابجلا لأس 4« ةسداسلا ةلأسملا)

 ةضاخ مهماسجأ فثك هناحبس ه1 تاع رك ةطيوفرولا مهكمم اهإو« ليقثلا لمعىلع نوردقيال

 ىلإ هللا مدر ناملس تام الف ؛ مالسلا هيلع نامل ًازجعم كلذ نوكسيل مبمظعفف دازو مهاوقو

 :هلعجو ةوبنلا ىنتم ىعدا ىلا ,'سانلا ىلع ةهش ر اصل ةيناثلا ةقلخلا ىلع مثاَقب ول 0 ىلوألا ةقلخلا

 : هوجو نم طقاس مالكلا اذه نأ ملعاو ؛ ىل والا ممتقلخىلإ مدر اذلفلسرلا تازجعمك ناكل ةلالد

 زيحتملاب متاقالو زيحتمب سيل ثدحم دوجو زوجبال ملو . ماسجألا نم نجلا نإ تلق ل ( اهدحأ )

 نال فيعض اذه تاق ىلاعت ىرابلل الثم ناكل كلذك مالا ناك ول تلق ناف ؟ مهنم نجلا نوكيو

 انياس . ةيبلسلا مزاوللا فيكف تاموزلملا ىف كارتشالا ىلع لدي ال ةيتوبثلا مزاوللأ ىف 200
 ىلع ءانب همالكو ء. فيطللا مسجلا ىف ةقاشلا لامعاللا هذه ىلع ةردقأا لوص>حزوجال نكسل ؛ مس

 تاق مل نك مهما سجأ فيثكت نم دبال هنأ انيلس . فيعضلا ءارقتسإلاالا هديىف سيلو طرش 7
 سييلتلا ىلإ ىضفي المل لاقناف ؛ مالسلا هيلع ناماس توم دعب ىلوالا ةةلخلا ىلإ اهدر نم ديال هنأب



 5 . ١ ةيآلا . ناكح ذإ نامل و ذوادو لا هلو

 . حرلاو مهبلاو:“فيسلاو أل دار ل ل

 قرا ودق ةنم مالا ملعت مث دواد عردلا الع ننال 1 ىلع ةلالد هيف 4 ةسماخلا ةلأسملا )ل

 لاخلا نبا نكشاجبم 5 رهدلا رخآ ىلإ قالا نم نيبرالا لكاب ةمعّتلا تمعف . كلذ ع نمل |!

 هنأ ملَحاو ةعنصلا هذه ن رم يلع رسي ام ىلع هللا او كفا م1 17 2 اثمتألهف) لام ةمعتلا لع

 لاقو ؛ مالسلا هيلع ناملس اهب صخر 5 ةلعب تاع 2 صخ ىتلا معنلا ن1 كنا

 . نيطايشلاو حييرلا هل رفح قي رمإ هلع ودلوو 2و 5 فاق ناد نف ناملس ىلاعت هللا ثرو : ةداتق

 ةعئاط اهانلعج ىأ ( هرمأب ىرحت ةفصاع حرلا ناملسلو ) ىلاعت هلوق «( ل وألا ماعنإلا ١

 اهر

 ثيح- ءاخر) هلوقىف ةواخرلاب ىلاعت هللا امفصو دقو . بورملا ةديدشلا فصاعلال يق ناف « نيتلاحخلا ف

 اهسفن يف تناك اهنأ ( لوآلا ) : نيهجو نم ( باوجلاو ) امهنيب عمجا نوكي فيكف ( باصأ

 اه-حلورو ربش اهودغ) لاق ام ىلع ةريسي ةدم ىف هب تدعبأ هيسركب ترم اذاق ؛ مسنلاك ةبيط ةيخر

 عدسم اعل هللاو ةنمل تناك ةئيل اهدارأ نإ و َهْضاَع كناكأ ةفضاع اًعدارأ نإ هنأ ىعم هل ةداقس

 مالسلا هيلع نامملل اهتعاط عم ابلمع ىف ةفصاعو اهسفن ىف ءاخر نيرمآلا نيب ةعماج تناكو ( رهش

 "اخ ر كقاو' ىف كناكءابجأ) (نئاثلا ررةرجسم للا دعوت لإ كر ني ننام نسح لع ان وفل

 . هتدارإ كح ىلعا موءه ل ا ما تقو ىو

 بصنلاو .ادتبالا ىلع عفرلاف امهيف بصنلاو عفرلاب حايرلاو حيرلا ءىرق 4« ةسداسلا ةلأسملا

 نامل !ور ناملس ق>ىف لاقو (لايجلا دواد عم انرسو) دواد ىف لاق ليقناف ٠ لايجلا ىلع فطعلل

 اذه ىعارو ماللاب مالسلا هيلع ناملس قح ىنو عم ةملكب مالسلا هيلع دواد قح ىف و رك ذف ( جرلا

 اف « هرمأب ىرجت جيرلا هل انرخسف ) لاقو ( ريطلاو هعم ىفوأ لابجاي ) هلوق ىف اضل

 لغتشا امل لبجلا نأ لمتحي انلق ماللاب ناملسو . عم ظفلب مالسلا هيلع دواد صيصخت ىف ةدئافلا

 ىرجيام الإ هنع ردصي ملف عرلا امأ ؛ كيلقلا مالب هيلا فيضأ اف فرش عون هللصح حييستلاب
 . ىعانقإ اذهو . كيِلَقلا مالب ناماس ىلإ فيضأ مرج الف ؛ ةمدخلا ىرحم

 لكلا لاق نسدقملا تيب ىلإ ىضللا كلل ىلإ ضايع فاك ذاب كن 11 )ا
 . هياتكأو ناملس اهلع بكري ماشلا ىلإ رخطصا نم ريست تناك

 0 ل حص ءايشآلاب انملعل ىأ ( نيملاع ءىث لكب انكو ) هلوق ع

 . ةرهاقاا تازجعملا هذه لعفن نأو .انقلخ ىفو

 كلذ نود المع نولمعيو هل نوضوغي نم نيطاسقلا نمو ) ىلاعت هلؤق «ىاثلا ماعنإلا ١)

 : لئاسم هيفو ( نيظفاح ىمل اذكو

 نوزواجتيو رهاوجلا نوجرختسيف راحبلا ىف هل نوصوغي مهنأ دارملا « ىلوالا ةلأسملا 2

 نولمعي ) لاق 5 ةيبجعلا عئانصلا عارتخاو ناوصفلاو ا ندملا ءاياو نيْلاَو لاسعالا ىلإ كلذ

 ناد د



 ل للا قرم دز نايلسو دوادو : لاحت هلو ب

 مالكا العاف ناك ن م مهدنع م 22 م11 نال لاغ ًاضيأ ( ىناث :املاو " ل اءفلا هنم ليحتس ًارداق ًاملاع

 ال ىلاعت هللا و ه ملكتملا ناكل ١ عل هللا وه مالكلا كلذ لعاف ناك ولف « مالكلل الع ناك نم ال

 (نعس لاجلا دواد عم انرو)) ىف اولاق اذه دنعف هرهاظ ىلع هؤارجإ نكميال هنأ تبتف « لبجلا

 ىذلا حبلا نم نحبسيو هرصأب ىريسو هعم ىفرصت هانعم ( هعم ىوأ لابجاي ) ىلاعت هلوق هلثمو
 هعم نحبسي لبق رك الف نحبسي ليقل ريثكستاا دصقي لولو ريثكدتلا ىلع هيف ظفللا جرخ ةحايسلا

 اوف ااه ترث اذإ . هده إذ سن اعأ ( دان وط ايبس رابناا فاكلل نإ ) هلوقك و هاو ريس ىأ
 لوقلا اذه أ ملعأو كذع 0ر4 ا 3 ىلاعت هللا ةردق ىلع هتاالدإ حيبستلا وه اهريس نإ

 . عونم ًاضيأ وهو هللأ لعف نم م ركتلا نأ ىلعو عونم اذهو « ةايحلا لبقت ال لبجلا ةنب نأ ىلع

 ىلع ةمآلا تعمجأ نكلو٠ ءالكلاا اهنع ردصي نأ ىف عانتما الف ريطلا امأ © ةيناثلا ةلأسملا ١
 « فيلكتلا ةجرد ىلإ لقعلا ىف غلبت نأ اهف عنتميف ةكئالملا وأ سنإلا وأ نجلا امإ نيفلكملا نأ
 نم ةزجعم كلذ راصف ًافلكم نكي مل نإو ىهنيو ىمؤي نأ ىف لفطلا لاك ةلاح ىلع نوكتت لب

 زو ال امع ههزنت يعول هللا ةردق ىلع ةلالد هيف م قهارالا ةلزنمب مهفلا ىف ابلعج ثيح

 . لابجلا ىف لوةلاكه يف لوقلا نوكف

 الئاق ناك فانئتساوأ تاحبسم ىنعمب لاح نحبسي فاشكسلا بحاص لاق (ةثلاثلا ةلأسملا
 مل تلق ناف . هعم لوءفم امإو لابجلا ىلع فوطعم امإ ريطلاو . نحبسي لاقف ؟ نهرذ فيك : لاق

 زايإلا فلخدأو ةردقلا ىلع لدأو بيأ اهحيبستو اهريخست نال تلق ؟ ريطلا لع لابجلا تمدق

 . قطان ناويح ريطلاو دامج اهنال
 الوش لإ هر ع اج ناك نأ راه لدفن نأ ىلع نورداق انأ ىنعملاف ( نيلعاف 1 ) هلوق امأ

 . مالسلا مهب ع'ءاسلاب كلذ

 متنأ لبف مكسأب نم مكتصحتل مل سوبل ةعنص هانملعو ) ىلاعت هلوق ( ثلا 1 ماعنإلا ١
 كك ايد ( نورت

 . اهسوبل ةلاح لكل سبلا لاق . سابللا سوبللا  ىلوآلا ةلأسملا
 د ردلاو اهتمت اصلا( تلقح ورادإتلاو ءابلاو نون | .ىرق 05 ةيناثلا ةلأسملا 2

 . سوبلل وأ دوادل وأ ىلاعت هلل ٠ ايلاو عردلا ليوأ 0 وأ ةعنصلا ءاتلاو 0

 حئافص تناك امو« مالسلا هيلع دواد عردلا عنص نم وأ ةداتق لاق « ةثلاثلا هل املا 1 ١

 وهو هرضح مالسلا هيلع ريكدحلا نامقل نأ 0 رك ذ  ًاقلح اهذختا 0 نم لوأ 1 هلبق

 كسلا لافف“ هلق لع 528 خم غرف ىح 0 مث لعفي | ع لأ ل ا دارا ا عردلا لمعي

 . نيط هاك 4 ريغب هنم لمعي هل 0 0 للاعت هللا نإ !اولاق )١( هلعاف ليلقو ةمكح

 نم كسر و مكعنل ىنعملاو « هلكءوسلا ىلع عقو نإو برحلا انهه سأبلا « ةعبارلا ةلأسملا 2
 سس ااا 1 01

 5 اهلعاذ لاقل قىور ؟ ةكح ناك ولو « هلعاو للقو 5 تمصلا : هظفحأ ىذلا ( ١



 + ةيآلا'١ كرخلا ق نام ذإ ناملسو دوأدو: للا و

 هلوقب لد زي مهتف لو لضم لكلا نأب نولئاقلا ام ار ريهفتل ادب مالا ل 336 1

 انينآ الكو ) لاقي نأ ميص امل أطاع هفلاخعو ًادحاو بيصملا سَ قلو( العوراكح اننا كو

 هميف هنإ لقي ١ لاف ذأ. ندلق كولا امأ ) نافمءض نيلالدن د نأ ا ًايلعو كح

 ا دحاو 037 هغلس م هنالل مالسلا هيلع دواد كلذ مهفي لو خسأاذ || هميف هنأ لمتحيف باوصلا

 اناك ام مالسلا اهل نايياسو دواد نأ ىلع ةلاد اهنأ ةبآلا ىفام رثك أ نأ ىلع ؛ هب مكح ايف بيصم
 نإ لقي مل ىلاعت هنآلف ( ىناثلا امأو ) انعرش ىف كلذك مالا نوكي نأ بجوي ال كلذو نيبيصم

 قرطو دامتجالا هوجوب ًالعو كح هانينتآ نوكي نأ زوج لب « هب .- 2 ًايلعو كح انين الك

 كلذك سعال نوحي نأ مع رش ف ًابيصم دمع 15 نو نم مزلب 1 ىلع ماكحالا
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 نسحلا لاق ( باوجلا ) ؟ اهمكح اه انعرش ىف ةعقاولا هذه تءقو ول 4 سداسلا لاؤسلا ل

 نومعز ءايلعلا 0 4 نأ ملعاو . ةمايقلا مويىلإ نوضقي كلذب ةاضقلاو . ةمكحمتبآلا هذهىرصبلا

 نال ناض ال را املا كلذ ناك نإ هللا همحر ىفاشلا لل امن هكح و اوفلتخا مث عاجإلاب خوسنم هنأ

 هموأي اليل 00 هيحأ ص ىلع راملاب عرزلا ظفحو «راهنلاب هتيشام بييست ةيشاملا بحاصل

 لاذإ ًارامن وأ ناك اليل هيلع نامض ال هللا همحر ةفينح وبأ لاقو . هيلع.ليللاب اهظفح نآل نامضلا

 نعىور ام هللا هحر ىفاش ا و «رابج ءامجعلاحرج» يجهل وقل ٠ ءلاسرإلاب ا نكي

 الص لوسرل كلذ اورك ذف هتدسفأف اطئاح تاخدف ةيراض ةقان تناك» لاق هنأ بزاع نب ءاربلا

 1 00- نأو « ابلهأ ىلع ليللاب ةيشاملا ظفح نأو : اهلهأ ىلع رابنلاب طئاوخلا ظفح نأ ىضَقف
 كلذ دعب رك ذ ىلاعت هللا نإ مث . ةيألا هذه ىف لوقلا ماع اذهو «ليللاب مهتيش ام تباسأ ام ةشالآ

 نحبسي لابجلا دواد عم انرفتو ) ىلاعت هلوق ( لوألا ) نيرمأ هيلع دواد اهب صخخ ىتلا معناا نم

 : لئاسم هيفو ( نيلعاف انك و ريطلاو

 مث حبست تناك لابجلا نأ ( امهدحأ ) نامجو حيبستلا اذه ريسفت ىف ( لوألا ةلأسملا ١

 ريطلاو لابجلا تركذ هبر مالسلا هيلع دواد ركذ اذإ لتاقم لاق ( اهدحأ ) ًاهوجو اوركذ

 ناك نايح نب ناهس لاق ( اهتلاثو ) لابجلا هتباجأ دواد حبس اذإ ىلكلا لاق ( اهناثو ) هعم امير
 لوقلا) اقايتشاو ًاطاشن دادزبف تحبسف لابجلا ىلاعت هللا سمأ ةرتف دجو اذإ مالسلا هيلع دواد
 هلوق ةباثمب ريطااو لابجلا حيبست نوكي نأ لمتحي هنأ ىناعملا باحصأ ضعب رايتخا وهو ( ىناثلا
 هلع هنأ ببس ناك امإ كلذ مالسلا هيلع دواد صيصختو ( هدمح حبسي الإ ءىث نم نإو )

 ىف ةرورض ال هنآل برقأ لوآلا لوقلاو ؛ ايظعتو انيقي دادزيف ةرورض كلذ فرعي ناك م السلا
 لعفبوأ هلعفب امإ لصحل لبجلا نم مالكلا لد-ول اولاقف ةلزتءملا امأو . هرهاظ نع ظفللا فرص
 ًايح نوكيال امو. ةردقلاو ملعلاو ةايحلا لمتحت ال لبجلا ةينب نآل لاحم ( لوالاو ) هيف ىلاعت هلا
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 عنم ال ردقلا ىف ةلابجلا نأ لوألا نع ( باوجلاو) ( ناملس اهانمبفف ) هلوق عم نم الا نع

 (ثلاثلا نعو ) رئاغصلا باب نم أطخناكهلعل ( ىتاثلانعو ) ةارصملا ى- و تالاعجلاكداهتجالا نم

 ( عبارلانعو ١ . عوطقف محلا امأف مكحلاتايثإ ”| قيرط ىف عقاو نظلاف س انقلاب كس نم نأ: انيب

 . كلذ قيرط هل نيب ثيح نم همهق ىلاعت هللا ناك انرك ذ ام ىلإ هداهتجا ةأدأف دهتجاو ل يَ اذإ هنأ

 كلذ ىف مالسلا امهيلع ناملسو دواد فالتخا نوكي نأ عنتم ال هنأ نايب ىف مالكلا ةلمج اذهف
 1 كس ها فل ] نوك نإ اضرأ عنتمال هلأ ناني اما واب تامل فيس نانا رمكحلا

 ئذلا مكحلاب ةلأسملا هذه ىف ىلاعت هللا لبق نم ًارومأم ناك مالسلا هيلع دواد نإ لاقي نأ هقيرطف

 كلذ دواد فرعي نأ هرمأو ةصاخ مالسلا هيلع ناملس ىلإ ىحولاب كلذ خسن هناحبس هنإ مث ء هب مكح
 : نيبجول لطاب اذهليق ناف هيلإ انيحوأ ىأ (ناملس اهانم,فف) هلوةف ًاعيمج امهنكح محلا كلذراصف
 لعال ةوادلع ًاضيأ هخسن لزني نأ بجو دواد لغلوآلا ركحلا ىلاعت هللا لزتأ امل (لوألا)

 ىف نكي مل صالا ليبس ىلع كلذ ناك ولو مهفلا ىلع امهنم الك حدم 1 هللا نأ ( ىناثلا ١ ناملس

 . طاينتسالا ىف ةقاذهلاو رطاخلا ةوق 0 ريتك حدملا مكعلا حدم ري اك

 لل نورك نأو ضصنلا لجل اديفالتخا 1 نأ زوحي هنأ متبثأ 0 ااثلا لاؤسلا ١
 رابخالا فىور هنأ ( اهدحأ ) : هوجول حجر أدان ل( تاوطلاو كر 0

 «ىلوأ كلذ ريغ نأ ناملاس نم ععمسىح كلذ ىف مكحلاتب دق نكي مل مالسلا هيلع دواد نأ ةريثكلا

 ول هناآل « صنلاب قيلي ال كلذ لكو هدنعام دروي ىكل هدشان مالسلا هيلع دواد نأ ابضعب ىفو

 . همتكي الو هربظي ناكل اصن ناك

 هيف دامتجالا هجو نأ ( باوجلا ) داهتجالا قيرط ناك فيك هنأ اونيب 4« عبارلا لاؤسلا ل
 ناكف مركلاب ررضلا ردق موق مالسلا هيلع دواد نأ نم امبنع هللا ىضر سابع نبا هرك ٍذام

 مل- مرج الف عفنلا نم هلثمب لازي نأ ررضلا كلذ ىف بجارولا ْنأ هدنع ناك مذا ةميقل ايواسم

 كلذب ىلوملا هعفدي سفنلا ىلع ىتج !ذإ دبعلا ىف هللا همحر ةفينح وبأ لاق مك هيلع ىنجلا ىلإ منغلا

 لوصأالاب لودالا ةلباقم بحب هنأ ىلإ ىدأ هداهتجا ناف مالسلا هي اع ناملس انو فدا د

 ا ا لا صنع هازل | ردد فئاوزلاب لوضالا ةلراعن امأق' «: دتاورلاب دتاوزلاو

 نميف هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق اك. هب مكخ مر ل عف ال ةيزاوم تناكةنسلا كالت ىف معلا إي

 نم بصاغلا ه: وف ام ءازأب هنم ا أهم عفتنمل ةميقلا :مضل هنأ هدب نم 5 ادع بصعغ

 . ادارت رهظ اذاف ديعلا عفانم

 لبف . داهتجالا ىلع ةينبم تناك ةفلاخلا كلت نأ ًاعطق تبث نأ ريدقت ىلع « سماخلا لاؤسلا ١

 بيصملا نأب نولئاقلا امأ ( باوجلا ) نوبيصم لكلا وأ دحاو بيصملا نأ ىلع ةصقلا هذه لدت
 صيصختا نكي مل ابيصم لكلا ناك ولو لاق (ناهباس اهانمهفف) ىلاعت هلوةب لدتسا نم مهيفف دحاو



 اة ا/ 0 ذإ 0 مر ف

 رمح لكي روصلا نشل ف ع ' 2 0 لذ نيالا ش نارجلار) اي

 هفالخ ىلع ةمالا عامجاب عوفدم لامتحإلا اذهنأ سداسلا نع ( باوجلاو ) د 0 زازا

 هنأ ( اهدحأ ) : هوجو مهللع داهتجالا انا وج لع لذي ىذلاو :نيركتملا هبش.نع باوجلا وهذه

 ىف ىنعملا كلذ مايق نظوأ مع مث ىن م لاعب ل ضاألا قف رمكحلا نأ هنظىل اع بلغ اذإ مدا || هيلع

 هذئعو .لصاللا فاملثم.ةروصاا هذه لاعت هلاك نأ 5 ىلع باغي هَ ديالف و

 نيتمدقملا نيتاه نم دل وتيف باقعلا قادحتسال بيس ىلاعت هللا ع ةفلاخم نأ ىهو ةدذيقي ةم دعم

 اي كرثلاوب نعمل اع مةينتا امإ فه ونظملا 11 اذه ةفلا#ل باقعلا قاقحتسا نظ

 وز نيسمللا نَع را ماو ا . نيضيةنلا نيب عمجلا ةلاحتسال لاعوهو

 وه كلذو حوجر أ ىلع ح هك رلأ حجري الملا دبي لطاد و 1 اع حوجرملا ح 2

 ءاسناإلا وح ىف اضيأ ةمانأ نهال سافلا هي لولا ايلعولا ضدك ك2 لاا لعل

 ىلا عت هلوق ( اهناثو ) مالسلا هيلع ليج نم داعجالا ناوج ىلع هجوتب اذهو . مالسلا ملع

 نيريتعملا مامإ هنآل هيف مالسلا هيلع لوسرلا جاردنا بجوف رابتعإلاب لكلا نم ( 1 را
 2 سن ل وسرلل نكي نإ يح رو: ءانلعلا تاجر رد عفرأ طايتتسإلا نأ ( ثلاث و ) مهلَضْفْأَو

 مولا مزال امبإ اذه لبق ناف . بايلا اذ. م ىف هنم لضفأ ندهجلا داحا نم دحاو لك ناكل الإ و

 لعااسو 1 دعت ناك هال + كلذكب لعالا ىسرلاو كراع الا ند اع جرد
 دحب ال نأ عنتم الا !1 ىطلا الإ ءاراصف سل ئدلا ا( عفرأ ناكف  نيمللا سس

 نأ هنكمي ىذلا دّتلا نم ةجرد لقأ ناكل دال نرد نكح 1 0 عضاوملا دعب ناكل

 ًاديفم كلذ ناك داهتجإلاب هرمأ امل ىلاعت هللا نأ انيب دف ًاضيأو . داهتجإلا نم كلا كلذ تر

 ةجرد ءايبنألل تبدي نأ بجوف «ءايبنآلا ةثرو ءاملعلا » مالسلا هياع لاق ( اهعبارو ) مكحلاب عطقلل

 افع) لاق ىلاعت 0 1 لا هذه ىف لوقلا مامت اذه . كلذ مهنع ءاسلعلا ثريل 9

 ناكنإو . مهل تنذ أ ل لوقي نأ لاحتساىلاعت هللا نذاب ناكنإ نذإلا 1 تنذأ مل كنع هللا

 . بولطملا وهف داهتجالاب ناكنإو . زئاج ريغ وهف سفنلا ىومب

 ةلأسملا هذه ىنف مالسلا مهملع ءايبنالا نم داهتجالا انزوج ول ىنابجلا لاق 4 ثلا ذخأملا

 انام نمو ةضاملا رد 7 «سلاطلا لصر ىذا ك4 1 2 زوالا نأ بحي

 داهتجا نأ ( اهناثو ) رخآلا نع اضوع امهدحأ لعج دابجالا ىنو< فكم ؛ اناذتملا لروح

 ناكنإو . داهتجالاب ضني ال داهتجالا نال ضقني ال نأ مزل ًاباوص ناكنإ مالسلا هيلع دواد
 هلوقب امهحدم ايلف . مالسلا مهلع ءايننالا نع هاكح ام رئاسك هتبوت ىلاعت هللا نيبب نأ بجو ًأطخ
 لصاحلا ناكل داهتجالاب مخول (اهلاثو) دوادنم أطخلا عقب مل هنألع لد ( ادعو امكح انيتآ الكو )

 نوكي نأ زوحي فيك ( ابعبارو ) ( ًايلعو اكح انين الكو ) لاق ىلاعت هنلا نآل الع الوؤيظ كانه
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 ءافلاو ( ناملس اهانمرفف 1 لاق 8 ( نيدهاش م كمل | 35 و ) ىل ا هّللأ لاق لوف ًاضيأ و هأئن ورام

 هيف اتفتا لاقي نأامإ قباساا كحلاكلذو ؛ ريف اذه ىلعأةباس محلا كلذن وكي نأ 00
 .بولطملاوه كلذف هيف افلتخا نإو ةدئاف (ناملس اهانمبفف)هلوقل قبب مهيف اقفتا نإف . هيفافلتخ

 وأ صنلا نع نيرداص نايكملا ناك له نكسلو مكملا ىف افلتخا اء,نأ انلس « ىتاثلا لاؤسلا
 هنإ مث ءصنلان ,ع ننرداص ان املا معذو اندنع نازئا نأ مالا (تاودا) دامتجالا نع

 01 ناك ]و دابعألا نأ ىلع قو اسال نم تاج اربع دابتجإلا نأ ىلع كلذ ىنبي ةراث

 .اةلأ ملا هذهاؤ راج ريغ هيكل و « ةلما ا مبنم

 100 لوح لا ىلوضخاب نمسلا اناك ى هلا قاهرق امكن دقن ل ردا دخان[ 4 0

 مالسلا مهيلع ءايبنالا نم زئاج ريغ دامتجالا نأ ىلع ىفابجلا جحا نيفرطلا نم مالكلا 0

 ( ىلإ ىحوبام الإ عبتأ نإ ىسفت ءاقلت نم هلدبأ 0 0 ام الق ) ىلاعم هلوق (اهدحأ ) روءأت
 كارذإ لع رداق وهو نظلا هقيدرط دابتجالا نأ ماريناث و ) ( ىوحلا نع قطن. امو ) ىلاعت هلوقؤ

 جوت لوسرلا .ةفلاتعنأ(اهثلام) دبتحي نأ هل زوال 0 هلل ناعلاك ىظلا ىلإ مريصم روك داق انهي
 تادبتجملاو نو:ظملا ةفلاذكو( ( مهني رعت يف كوكح ع ناوطاو ال كفراو الف) ىلاعت هلوقل رفكلا

 ىف فقو املو : اهنم .ىث ىف فقيال ناكل ماكحاللا ىف دهتحي نأ زاج ول (اهعبارو) رفكلا بجوتال
 "0| نآ (اتماح وز ةللغ رتاج ريغ دايعجالا نأ لعل د حولا دو راو ىلإ ناعللا'و نابظلا ةلأسم
 نوح لل نأ وو عنتمملاك لولا ق- ىصنلا نادقف نكل « صناا دف دنءهيلإ ريصملا زوج اعإ

 ذئنح و مالسلا هيلع ليربج نم ًاضيأ زاجل لوسرلا نم داهتجالا زاج ول (اسداس و) هنم داهتجالا

 ك1 2 دارا نما را 11 هنا ص رصت رم ىعأ مم اج يلا مثارذلا هاذه نأب كاماإلا!لضحال

 ىحويام الإ عبتأ نإ ىسفن ءاَقلت نم هلدبأ نأ ىل نوكب املق ) ىلاعت هلوق نأ لوألا نع (باوجلاو)

 انءاةل نوجري ال نيذلا لاق) هلوق بيقع هنال ةياب ةيأ لادبإ ىف دراو هنآل مكاوق ىلع لديال ( ىلإ

 (ىوهلا نع قطني امو ) ىللاعت هلوق امأو . كلذ ىدابتجالل لخدم الو (هلدب وأ اذهريغ نآرقب تئا

 ىلع كلذك نكي ل نإوةلخججا لع ىح و نع وه هيفدهتجاىذلا نإ لوقي داهتجالاهل زوج نم نآلديعبف

 نع (باوجلاو) لقعلابن وكي ىذلا همكح ىفال ىلاع: هّللازع ءادألا ىف ةدراو ةيالا نإو . ليصفتلا

 كنظ ىلع بلغ مث ءاذكبلصالا ىف اللعم كحلا نوك كنظ ىلع بلغ اذإ هل لاقاذإ ىلاعت هللانأ ىناثلا

 ىف لب هيف عقاو ريغ نظااو هب عوطقم مكسحلا ان,هف كلذ 0 ىارخأ ةروص ىف ىغملا كلذ 0
 0 زاوج لب 5 ةزئاج تادّتجىلا ةفلاخم 3 مسن الا ثلانثلا نع ( باوجلاو ) هقير

 عنتمي م“ ًاداهتجا اوعمجي نأ ةمآآلا ىلع زوي هنأ هيلع ليلدلاو 00 نع اهترودصب 0

 داهتجإلا نم اعونم ناك مالسلا هيلع هلعل عبارلا نع ( باوجلاو) دك ؤأ لوسرلا لاحو مهتفلاخم

 مرج الف ؛ داهتجالا هجو ةروصلا كلت يف هل رهظي مل هنيكل ًاقلطم [وذأم ناكوأ عاونالا ضعب يف



 اهو ةيالا ٠ ترخلا ىف ناكحت ذ] ناملسو دوادو.: ىلاعت هلوق

 ةمعنلا هجوو ؛ ةموكحلا ةصقىهو ةروك ذا ةصقلا ىهف ةكرتشملا ةمعنلا امأ . معنلا نم امهنم د>او

 معلا نأ ىلع هيبنت اذه ىف مث (اءلعو امكح انيثآ الكو) هلوق ىف مهفلاو ملعلاب امهنيز ىلاعت هللا نأ اهيف
 ريخسآ لثم ةليلجلا عذلا رئاس ىلع انهه هرك ذ مدق ىلاعت هللا نال كلذو : اهمظعأو تالاكلا لضفأ

 :لئاسمهيف واه ريخب كنظ اهفءارشألا هذهلاثمأ لع امدقملعلا ناك اذإو : نجلاوحيرلاو ريطااولابجلا

 لوق اذهو ؛ عارالب ىعرت ليللاب مثغلا رشتنت نأ شفنلا تيكسلا نبا لاق ( ىلوآلا ةلأسملا

 ..اناعو دال كلذ زركشأ 5 نعول 0 058-

 مركلا ود مبضعب لاقو ؛ عرزلا وه ثرحلا نأ ىلع نيرسفملا 00 ةناثلا ةلأسملا ١

 هشأ لوآلاو

 نأ عم (نيدهاش مردكحل انكو) ىلاعت هلوقب نانثإ عملا لقأ لاق نم جتحإ 4 ةثل 50 م
 اذاف . هل ءو 0 ىلإ فاضي دقف رك احلا ىلإ فاضي اي مكحلا نأ ( هباوج) ناهيلسو دواد دارملا

 ث امرمكجل انكو ”ىرقو . نينثإلا نم رثك أ عودمجملا ناكن ينك احتمملا ىلإ ّ 11 فيضأ

 ىلع 3 لخد: نرسعملا ريك )لاق (لوآلا)نابجو ةصقلا هيك 4 ١ ةعبارلا ةلأسملا )

 مغ هل ل بحاص لاف مَع ند اص وخلا كر بدحاص (امهدجأ) مالسأ) 3 دواد

 ارذ اجرت ؛كل ماذلا ناف بهذا مالسلا «يلع دواد لاف« 5 507 تاخد اذه
 ريخاو . اذه ريغب 2 ذاقلا | أ كلبك ول: كاع هآريخأف 9 ل فيك لا لاذ« ناملس ىلع

 بحاص ىلإ منغلا عفدا لاقث ؛ امهنيب ىضقت تنك فيك : لاقو هاعدف مالسلا هيلع دواد كلذب

 1 لقتملا ماعلا نم ثرحلا ناك اذإ ىد ريولاو لسنلاو ردلا نم امعفانم هل نوكرف ثرحلا

 حيرشو دوعسم نبا لاق ( ىناثلا ) هثرح ثرحلا بحاص ضبقو ابلهأ ىلإ غلا تعفد لك أ موي

 رعشي ال وهو مركلا مانغاألا :تلخدف , مر, بنحي ةليل تاذ لزن ًانعار نأ : هللا مهمحر لئاقمو

 هل ىضقفمالسلا 0 ىلإ دغلا نم مركلا بحاص بهذف ؛ مركلا تدسفأو نابضقلا تاكأف

 كك محل لاقف نالسب اورمو اوجرخن ؛ توافت منغلا نعول م ركشلا نع نب ىكت 1 هازل منخلاب

 ناعلد م مالسلا هيلع دواد ريخأف , نيقيرفلاب قفرأ اذه ريغ لاف ؛ هب ها 4 يل ىضق

 ك6 لإ منا مست لاَقف . نيقيرفلاب قفرأ وه ىذلاب ىنتربخأ الإ ةوبنلاو ةوباللا قحي هل لاقو
 ىلإ منغلا درت م ”, ناك اي نيصي ىت> مركلا حالصإ ىف ىعارلا لمعيو اهعفانمي قفترب ىتح مركلا

 4 هللا ىضر سابع نبا لاق . كلذب حو تيضقام ءاضقلا امنإ مالسلا هيلع دواد لاف . اههحاص

 . ابنع تجيلا نم. دن الو رومأ انيهو( ه1 ةردك قفل ) ه كلب نآل 5

 نإن؟ ال مأ هلا ىف افلتخا مالسلا امهيلع امهنأ ىلع ةلالد ةبآلا ف له «لوآلا لاؤسلا ١)

 هيلع نامل ناسل ىلع هنيب هنكسل كلا ايل نيب ىلاعت هنأو : ةتبلا هلت مل امهنإ لاق مدألا ركب انأ

 ىلع مهنع هللا ىضر نيعباتلاو ةباحصلا عامجإ ليلدلاو اهلتخا امهنأ باوصلا ( بارجلاو) مالسلا



 ةنالا .٠ ار لوو ىل اعنا 3 ١

 0 7 تا الا ع هر ا

 قل 0 ا هيف تشقفن د ثرخلا ىف نكح ب ذإ ميل دوادو

 حرا بح 6100 3 0

 0 ا رس و والعو 3 ا 01 ا ا هانمهفف 2« نيدخأ“ 2 مرك 1

 222 راسو سي ل نك ل 6 سس ري ما

 3 سول ةعنص هأن 1 0032 نيلعأت و الار نحب ل 0-0 0

 سا 0 م أ همسس ه2 ُُء

 0 ةدصاع جرا تسيل 6 2 َنوركا م ١ لبق هايس

 نيالا نمو 13 نيم أع ئى* لع اكوا ف انكر : ىلا ضر آلا ا 1

 ا
2 

 ا ل ا راس ةاسارس رخاسا ع 7 2 ه-

 ٠ 6« نيظفاح سل نه

 ع كك عيمج نه هصاخ نأب 1 ءلا 0 هنع 27 هلا ل أَ نر ا نمو 0

 . هعم هب نمأ نم عيمج

 دربملا لاق مث موقلا ىلع هانرصنو بعك نب ىنأ ةءارقف ( مولا نم هانرصنو ) ىلاعت هلوق امأ

 1 و ىلا ( هنا نسأي نما ان صنت نقال ىلاغت اقوا: موقلا هاوزكم نم ةأنرضنو م 1

 رطل هعواطم ىذلا رصنب نإ فاشكللا نتخاض لاق و :' لع ىدم نم : ةديبع وبأ لاق هناذع

 . هنم نبرصتنم 0 أ هم مثرصنا مهللا : ::قراس لع وعدب ًالذه تعمم و

 هيلع مهدد لوس موق اوناك مهنا ىنخملاف (ءوس موق اوناك معإ ) ) ىلاعت هلوق امأ

 . منه هصلخ هب ىذلا هجولا كلذ نيبف ٠ نيعمجأ ره انقرغأف هل م, ذكشتو

 « مالسلا امملع ناملسو دواد ةصق ؛ ةسماخلا ةصقلا 7

 ميكحل انك 5و موقلا منع هيف تشفن ذِإ ثرحلا ىف ناكح ذإ كاي ادا 0

 | 2 نرطلاو نحس لاكجلا 0 ف انرذعو ًايلعو كح انيتآ الكو ناملس اهانمهفف 0 ٠

 ةفصاع حيرلا نال و : نورك اش متنأ لهف مكسأب نم مكصحتل كل سوبل ةعنص هانيلعو : نيلعاف

 هل نوصوغي نم نيطايشلا نمو ؛ نا ”ىث لكب ان كو اهيف انكراب ىتل | ضرالا ىلإ هرمأب ىريب

 2 ' نيظفاح مهل اكو كلذ نود المع نولمعيو

 نم مدقت ام ىلع قسن هلك« نونلا اذو ايركزو 2 تال دوادو : ىلاعت هلوق نأ معإ

 داوعقملا نأ ملعاو (العو اك هاتين !ءاظ ول وز هلو نم 16 ]0 نفقا هدو ميهاربإ انيتا دّقلو ) هلوق

 مرا لمس اه زك دم مل ء اهني ةكرتشملا ةمعنلا الوأ رك ذف ناملسو دواد ىلع ىلاعت هلال ذ



 ١ | ١ لبق نم ىدان ذإ ًاحونو 0 5

 ا 0 1 0 0 0 5

 ل اا د6 مهنا احأبأب اريدك يذلا موقلا نمر صلو ه١ 4

 «7//د تي

 ١ مالسلا هيلع حون ةصق « ةعبارلا ةصقلا 4

 هانرصنو ىظعلا بركلا نم هلهأو هانيجنف هل انبجتساف لبق ن مد ا رب ىلاعت هلوق

 من انتاياب اوندك نيدلا موقلا نم 0000 8 06 4

 ناتلأسم هيفف ( لبق نم ىدأت ذإ ) ىلاعت هلوق امأ

 هدكؤ يو باذعلاب هموق ىلع هؤاعد ءادنلا اذه نم ذارملا نأ ىف ةهيشال « ىلوآلا ةلأسملا إل

 ةراتو ( رصتناف بولغم ىنأ هبر اعدف ) هلوق وهو لامجالا ىلع ةرات كلذ هنع ىلاعت هللا ةياكح

 ًاضرأ هيلع لديو ( ًارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذتال بر حون لاقو ) هلوق وهو ليصفتلا ىلع

 لكلب باوجلا اذهو ( ميظعلا بركلا نم هلهأو هانيجنف هل انبجتساف ) هلوقب هباجأ ىلاعت هلا نأ
 نأ لع اًده.لدف لاوسلا ق:تولطملا وه ناك هنف روكذملا ءاحالا ذأ 0 0

 ْ نأو مهيلع هرصني نأنو هتلعدرلاو ييدكتالا ىذإلا رز 0 مهتهج نم هقحلي ام

 انتايآب | اوبذك نيذلا موقلا نم هانرصنو ) هدعب لاق.كلذلف . مهكابم ( .

 ا 6 مل ول هن هنال ىلاعت هللا ر أب ناك ؛اذنلا كاذاذأ ىلع نوققحما عمجأ < ةيناثلا ةلأسملا ١

 مالا نال و ءا مل آلا لاح ناصقنل 5-5 كلذ ريصيف هيلأ باجي سك حالصلا نوك نأ نمهؤي مل

 هيلع هنإ نورخآ لاقو . رارضالا ىف ةغلابم كلذ ناكل رمالاب نكي مل ول بلاطملا هذه لاثمأ ىلع

 ا ىلاعت هللا قلخ نم دحأ رسحتي مل: ةمامأ وبأ لاقو . كلذ ىف هل ًانوذأم نكي مل مالسلا
 ىلا: هللا ىحوأف . هموق ىلع هئاعدلع حون ةرسحو ؛ سيلبإ ةسوسو لوبق ىلع مدآ ةرسخل ؛ حونو

 ْش ئردق :تقفازو كتاوعداناف رسحت ال نأ هلا

 ىو .هنيد لهأ انبه لهألاب دارملاف ( ريظعلا بركلا نم هلهأو هانيجنف ) ىلاعت هلوق امأ

 رثك | لوق وهو قرعلا زهو !نافكلاب لوانلا بادسلا هنأ[ لهدخأ) 3 ل

 ندا 00 ( اهلا 5 كدا لع مهنم قل امو هأيإ هموق ثفذدكح هنأ ( اهتاثو ) نيرسمملا

 ا هللا ىلإ مهاعد دق ناكمالسلا هيلع هناآل برقآلا وهو امهنع هللا ىضر نابع نبا لوق وهو

 ليك للاب ةدلغإ ندع و كلذ كي كلاش مغلا ناكو هوركم لك مهم لاني دق ناكم هل د وط ةدم

 صلختب ىذلا نم ملعي مل ثيح نم فوخو مغ ىلع ًاضيأ ناك كلفلا ذاختاب هرمأو مهقرغي هنأ هايإ

 م8 رخل مهد



 ةنآلا .٠ 0 ًاركح هانيتآ أطولو : ىلاعت هلوق ١

 ف

 ١ هةهتعس <ه هه ت<مرث رثاسور - رم

 تابعا 0 تناك ىلا يزل ص هانبجو العو 1 هاني اطولو

 - د 7 د ا معو عع 00 ا

 «ا/ه2 نيحلاص 1 نمد! 0 ا 040 نيقسأف ءر 0 موق اوناكممنإ أ

2 

2 

 يت

 يع و هلال ةنادالا كا ه1 لايت هنا كاذلا اكعر رإ ةئدللا 5 ف 577
 0 هنا 0 5 مهفصو هناحبس هنأ ملعاو ؛ هللا قلخ ىلع ةقفشلاو ىلاعت هللا ا ميظعتلا

 ىحولاو ةوبنل أب مقصوف 0 ا ل لإ ين

 00 ناذ نوموصعم ءاربنآلا نأ ىلع كلذ لد ةوبنلا بتارم لوأ ةمصعلا وه ىذلا حالصلا ناك

 نيب مهلعهمعن فانصأ نيب اك هناحبس نإ مث :ةياهنلا نع ًامورح نوكي نأب ىلوأ بتارملا لوأ نع

 ةبوبرلا دهعب ىفو امل ىلاعت و هناحبس هن اك ( نيدياع انل اوناكو ) لاقف هتيدوبعب مهلاغتشا كلذ دعب

 . ةدابعلاو ةعاطلاب لاغتشالا وهو ةيدوبعلا دعب اوفو 0 َْق

 (« مالسلا هيلع طول ةصق « ةئلاثلا ةصقلا |

 اوناك مهنإ ثئابخلا لمعت 00 | ةيررفلا نم هاتي و الع واذ هانت مولر )لا ل

 ( نيملاصلا نم هنإ انتحر ىف هانلخدأو « نيقساف ءوس موق

 هيلع طوا ىلع همعن ركذب هعبتأ مالسلا هيلع ميهاربإ ىلع هب معنأ ام نايب دعب هناحبس هنأ ملعإ

 * ناتلاسم بهو « لبق نم امني عمج الأ مالسلا

 هنأ جاجزلا لوق وهو (امهدحأ ) نالوق ( أطولو ) هلوق ىف وا 0

 مههأرب 0 نأ لسم ىبأ لوق (ىناثلاو ) ٠ )م آ] ايو هل وق ىلع فطع

 0 0 0 لا ا ا

 هر ةكالا نأ ملا ( ( اهدحأ ) هوجو ةعبرأ ىهو معنلا فانصأ ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل
 نيونتلا لاخدإ نأ ملعاو ٠ 1 ] ةورتلا ىه لم و موصخلا ني لضفلا وأ ايلعف تحب يلا
 تناك ىتلا ةيرقلا نم هانيجتو ) هلوق ( اهئلاثو ) مكحلا كلذو للعلا كلذ ناش ىلع لل دي انوع

 نآلَو ةيرقلا سفن نود كئابخلا نولمعي نيذلا مث مهنآل ةيرقلا لهأ دارملاو ( ثئابخلا لمعت

 ءوس موق اوناكمهنإ ) هلوقب ىلاعتو هناحبس نيب مث ؛ كلذ نم ىلاعت هللا هاجنف لزن مهم كالحلا

 هانلخدأو ) هلوق ( ابعبارو ) رهاظ هيلع نومدقي اوناكايف ممرمأو . ثئابخلاب هدارأ ام ( نيقساف
 انك نك اك هلأ ىأ ةريلا نأ ( لوألا ) نالوق ةحرلا ريت قو ( نيحلاصلا نم هنإ انتحر ىف
 سابع نبا نع باوثلا هنأ ( ىناثلا ) لتاقم نع اهقحب موقي ىل هتحر ىف هللا هلخدأ ةوبنلل

 اودع ادلع نع صاختو ملعلاو محلا هللا هانآ امل مالسلا هيلع هنإ لاقي نأ لمتحو ؛ كاحضلاو

 ةقيقحلا ىف ةمحرلا ىهو هل 286 رحب ىهو ةيهلالا راونأ هل تلجتو تافشاكملاباوبأ هيلع تحتف
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 00 ديلا

 تاتا 9

 مآل ةيالا ٠ بوقعيو قحإ هل انيهوو : ىلاعت هلوق

 اذه لعو ضرفلا ىلع ةدايز ىه ىتاا ةلفانلا ةالصلاكلأسام ىلع ( ةلفان بوقعي هل انيهوو ) هئاعدل
 : ةضارق وقع ةلئاثلا

 نركب نأ حلص اذاف (ةلفان) هلوق ركذ مث ءامهنيب عمج ىلاعت هنآل ترق 4 لوآلا هجولاو ال

 لوأ ومف ال ًافصو

 بوقعيو قمحاو مهاراا نم الكو ىأ ( نيهاص انلعج الكو ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةمعنلا ل

 . همراحت نينتحم لجو رع هللا ةعاطب نيلماع نورخآ لاقو كاحضلا لوق اذه «نيلسر ءايبنأ

 ةيآلا هذه دعب لاق هناحبس هنأل لكلا لوانتي حالصلا ظفل نآل ترك 4 ىناثلا هجولاو 0

 ةيآآلا هذهب انباحصأ جتحاو راركستلا مزل ةوبنلا ىلع حالصلا انلمح ولف (تاريخلا لعف ميلا انيح ا

 حالصلا كلذ نأ ىلع لدي ( نيملاص انلعج الكو ) هلوق نآل ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ نأ ىلع
 .ندباعمموكبو ةمأمموكب و نيحلاص مهنوكب مهفصو ال كلذك ناكل هنأب ىئابجلا باجأ « هلبقنم
 : نيهجو نم وهو ليوأتلا نم دب الف كلذ تبث اذإو « مهيلع ىنثأ املو ؛ كلذب مهحدم املو
 نوكي نأ ( فاثلاو ) هب اوحلص ام هقيفوتو هفطل نم مهات 7 هناحبس هنأ دارملا نوكي نأ ( لوألا )
 دنع اقدصم ناكو كلذب هفصو اذإ هرفكو هللضو ًانالف قسف ديز لاقي أك كلذب مهاعس هنأ دارملا
 :ةلتخم هوجولا هذه نأ ملعاو . كاذب كح اذإ هحرجو هلدعإو ًاثالف' كر مكاحلا فلاي اكو : سانلا

 لخا امأو ؛ ملءلاو ىعادلا ىتاأسمب هضراعن نأ دومعملا ( باوجلاف ) مذلاو حدملا ىلع مهدامتعا امأ
 ؛ ةدئاف ديزه نم صيصختلا اذه ىف دب الف نيفلكملا ىف ماع فاطلإلا لعف نآل .لطابف فطللا ىلع
 كرت حالصلا ىوس ءىثليصح ىلع هلمخ . اكرحتم هتلعج هلومك .ًاللاض هتلم ةلوق نلف |
 ةرورضلا دنع هيلا راصي دق هنأ بابلا ىف ام ئصقأ زاجم ًاضيأ وهف ةيمستلا لع لما امأو , رهاظلل
 عج ذئنيخ ٠ مذلا و حدملا لصف ىلإ ىرخأ ةرم اوعجر نأ الإ ةرورضال انبهو عضاوملا ضعب ىف
 : لعلاو ىعادلا ىتلأسم ىلإ ًاضيأ

 ىأ ( امهدحأ) : نالوق هيفو ( وم نودهع ةمأ مهانلعجو ) ىلاعت هلوق 4« ةثلاثلا ةمعنلا ل
 لوق (ىناشلأ) اتذإو انرمأب تاريخلاو ىلاعت اللا نيد ىلإ سانلا نوْعَدي ةأ مانلعج
 هذهب انباحصأ جتحاو ءراركتلا مزاي الث لوأ لرالاو هولا نه ةماهالا هل نإ ملسم ىنأ
 ( قاثلاو ) ىضمام هريرقتو ( ةمنأ مهانلعجو ) هلوقب لاعفآلا قاخىلع ( امهدحأ ) نيرمأ ىلع ةيآلا
 ًاريتعم نكي ل ول ىمآألا نآل ىلاعت هلا لمأب هلل] نوح الا لطانلا نع عنملاو قحلا ىلإ ةوعدلا نأ ىلع
 . ةذئاف انساها 0 ف تاكا

 هناحبس هنأ ىلع لدي اذهو ( تاريخلا لعف مهلإ انيحوأو ) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةمعنلا ال
 ةالصلا ةماقإ نم ءاحلا فذح جاجزلا لاق بالا ىلع معنلا مظعأ نم كلذو ةوبنلا فرشب مبصخ

 ةالصلا ىراصنالا مساقلا وبأ لاق ؛ ردصم ةماقالاو ماقإلا : هريغ لاقو ؛ هنع ضوع ةفاضإلا نآل



 5 هه( ل لل لل ل يس يحيي يي ب ب ب بش حيحيحييييحيجييحييحيييم يبيح سب يييي-يبايبييبيببسيببيبيبيبببب

 هل © ل هل آ# 7 ا را ا 6 م "ساااسإ 0 ١ را اسوأ سا دعا بج

 مهانلعجو 00/0 نيم اص المج الكو هل 5 ٌبوقشَيو قحسإ هل اننهوو

 2و <

3 0 ءانيإو ةالصاا ماإَو تا ريا لف ميلإ ايَحواَو ان 1 نود .
 ا 

 «ا/ نريد 5 ا

 هئادعأب هرفظب هرورسش مظعلو مظعلا ىمآلا كلذ نم هصالخم رورسلا نم هلان ا ءا كانه ًاشيع
 . ىلاعت هللا نيد نم 0 ا

 الإ اوناكاف هوديكي نأ اودارأ ىأ ( نيرسخألا مهانلعجل اديك هب اودارأو ) ىلاعت هلوق امأ

 هاوقو هرصنف توربجلاو ةوقلا اولدع م ةتكسملا ةجحلا ىلاعت هللا هنقلف لادجلاب هوبلاغ « نيبولغم

 ناراه نر طرأ وهو هاا "دوو هع طرا ىجنو هاجب نأب هيلع ةمعنلا متأ هن هنأحبس هنإ مث : مهلع

 ىلاعت هللا هاجتف لباب دود> ىف تناك ةعقاولا هذه نأ امخالاىفو . نيملاعلل اف كراب ىتلا ضرألا ىلإ

 دجسملا ىلإ ) ىلاعت هلوةل ماشلا ضرأ ليقو ةكم اهنإ ليق مث , ةكرابلا ضرألا ىلإ ةعقبلا كلت نم
 مالسلا مهيلع .ءايبنالا رثك أ نآلف نيدلا ىف امأ ء اهتكري ىف ببسلاو ( هلو> انكراب ىذلا ىصقألا
 ةرثكب اهيف كراب ىلاعت هللا نآلف ايندلا ىف امأو ءاهبف ةينيدلا مهراثآو مهعئارشش ترشتناو اهنم اودع

 تخت نم هلصأ عبنيو الإ بذع ام نم ام ليقو ؛ شيعلا بيطو بصخلاو رملاو رجشلاو ءانلا

 ّْ ا دقات ىلا 'ةوحملا

 رم نود هنأ مهانلعجو « نيهلاص انلعج دا ةلفان بوقعيو قحإ هل انبهوو )ل ىلاعت هلوق

 (« نيدباع انل اوناكو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإ و تاريخلا لءف مهلا اذ وأو
 هعدأ كراملا ضراألا ىلإ امها نأب طول لعو مهاربإ ىلع هماعنإل هرك ذ دعب 1 هنأ ملعا

 3 رشلاو ةبارقلان امج 01 0 0 انكلعز معنلان |نم هررّيغ ركذ

 امضافأىتلا معنلا مث مالسلا هيلع مهاربإ ىلع اهضافأ ىتلا معنلا
 ةلفانلا نأ ملعاو مدل رشم نع كاف اهدحأ ) : هوجو نفق لوألا امأ ء طول ىلع

 : نالوق انهه نيرسفللل مث ء الفون اياطعلا ريثكلا لجرلا ىمسيو لفنلا كاذكو ةصاخ ةيطعلا

 ٠. (هل انيهوو ) هلوق نيبو كلذ نيب قرفالو هظفل ريغنم ردتعم هل انيهو نم ردصم انهه هنأ (لوآلا)
 (قاثلاو) ءاطعو دهاجم لوق اذهو « ًاقحتسم ءازج نوكينأ ريغنمالضفو ةيطعهل امهاتبهو ىأ ةبه
 دنا كاس اكمل 0 نأ :جاجزلاو ءارفلاو ةداتقو سابع نباو بعك نب ىنأ لوق وهو
 نم بوقعي هاطعأ و( قححإ هل بهوو)ه هءاعد هللا باجأف ( نيهكاص !| ندب ىل كه برز لك انو

 ةباجإ ( قا هل انيهوو ) لاق هن ”اكفنييمدآلا نم هب عوطتملا ءىشلاك ( ةلفان ) كلذ ناكف هئاعد ريغ

 1 5 تع مدم هنإ م ماعنإ دب زد ةورنلاق



 ا١مق ةرآلا ٠ تهل ! اورصناو هوقرح اولاق : ىلاعت دلوق

 .ت الملا ىلإ ةدئاع ةحاصممم الا كلذنم دوصقملا نوكينأ زوحبال ملانلق « ةدئاف اهءاطخ ىف نوكي

 ىلاعت هللا" نأ ( اهددحأ ) لاوقأ ثالث لع حدر فك نآثلا نأ فبارك |« ةنا كا ةلأسملا١

 ريدق ءىث لك ىل 02 ل م اهفام قبأو « ق وأ علا ز/ اقام !ج 0 أ

 نر لعفي م : هبل[ زانلا ئذأ لوضو نم ةئئام ةيفك مع ها ا ىف قلخ ىلاعت هللا نأ (اهناثو)

 لدتمسلا ندبو ةاحنا ةديدحلا عالتب أ اهرضيال ثءدح 0 || ةمئب 6 1 0 الا منج

 كل اس عنم : الئاح رانلا نيبو هنيب قلخ هناحيس هن 0 *لاثو ) رانلا ىف ثكملا هرضيال ثيح

 رابلألا نسكت نأ 0 قروك راثان).هلوق رهاط نال. ل وأ لوالاو نردد لاخر هلإ نال

 فود وم مسج رانلا ليق ناف « تناك اي تقي رانلا نأال . اهريئأت نم ميهاربإ لس ىت>ةدراب تراص
 اذاف ء ةدراب رانلا نركح عنتما رانلا ىمسم نم ءزج ةرارحلا تناك اذاف « ةفاطللاو ةرارحلاب

 ناكللف زاب كلذو راألا ىمسم ءازجأ دحأ وه ىذلا مسجلا رانلا نم دارملا لاقي نأ بجو

 نيزاجلا فو ذربلا لوص> هعم قب هانرك ذ ىذلا زاجلا انلق ؟ نيرخآلا نيزاجلا نم ىلوأ مكذاجب

 ” هلو ان زاحب ناكف كلذ قبال امهرئرك ذ نيذللا

 لب رخلاكك لهأ طرفأ اذإ دربلا نأ ىتعملاف ( مهارإ ىلع ًامالسو ًادرب توك ) ىلاعت هلوق امأ

 اقذ ١ لاحت هللا رده ةثأ,( ان ): هج وأ ةثالغ لادتغالا لوطخ ف مث كاديعإلا سلا

 رجلا لداعتف هترارح ىلع اهضعب قبو أدرب راص رانلا ضعب نأ ( اهناثو ) رثؤي ال ىذلا رادقملاب

 مث ذتلاو هب عفتتا دق لب دربلا كلذ نم ملف رح ديز» همسج ىف لعج ىلاعت هنأ ( املاثو ) دربلاو

 : تالاؤس انهه
 ةيهاملا مسا وه راثلا نأ( ككل ودا ) آذر تراضاو كلا لانا لك وأ « لوألا لاؤسلا )ل

 صتخا لب ليقو ؛ ةيهاملا دارفأ لكىف هموهع هنم مزليو ةيهاملا ىف دربلا اذه لصحي نأو دب الف
 دارلاو. اهليطعت زوم الف قلخلل عفانم رانلا ىفو رانلا كلت دربب قلعت امنإ ضرغلا نآل رانلا كلتب

 . قاخلا رئاس ىلإ ررضلا لاصيإ ال مالسلا هيلع مهاربإ صالخ

 هيلع مهارإ ىلع ىلاعت هللا نم مالس هنأ نم نسهلا نع ىورام زوحي له 0 ١

 دك دعم فلاق:ىذلاف «صضلخ  ىح' هلع املج 255 ران ] 1 بتازخلا

 ا 7 5 0. 9

 تارا ةيلعا درا ىازل ارا ون اتي مل ول هنأ نم ىورام زوجيفأ 4( 0 1١ 'ش

 دربلاو رهلا ىلع رداقلا وهف ىلاعت هللا ةهج نم لصح امإو اهنم لصحت ىل رانل ادر نال دي 1

 . ًامالس هلوق الول مظعي ربلا ناك لاقي نأ زوي الف

 . هلاوحأ را ىف هنم أشيع معنأ رانلا ىف ناكهنأ نم لبق ام زوجيفأ « عبارلا لاؤسلا )ل
 ممنأ راص اعإ نكي نأ زوجو : املا#و هيلع ةمعنلا ديزمنم هيف امل كلذ عنتم ال (تاوجلاو)
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 مالسلا 0 1 هاتأف ء رانلا هب اومرو قينجنملا ىف هوعضو مث « كل كب رشال ؛ كلملا كلو

 . ىلا وس نم ىسح : لاق ٠ كبر لاساف : لاق ؟ الف كيلإ امأ : لاق ءةجاح كل له مهاربإاي لاقو

 كلذ لاق امنإ : ىدسلا لاقو ( ريهاربإ ىلع ًامالسو ًادر 0 7لاتدلا لاق لع لع
 كا امد د عبتي ملو او دهاجم ةياور ىف امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق : مالسلا هيلع ليربج

 م01 تدع اف: ىدسلا لاق من تتفطالإ ران ايندلا ىف ند مون قع ملو لاق أاهدرب نم ما

 راثلاورخ لو .نجريو ٠ رع رو ١ كيدع اق نع اذاث (رضارالا 0-0 ميهاربإ ىعبضب

 امإ اهف ناك رانلا ىف قلأ ال مالسلا هيلع بهار ,] نأ تريخأ ورمع نب لاوملا اقوا هقاعاو الإ هن

 اي ل كا اف تنك دإ نس ار نط امان تنك اق لاقو# اموت نيس وأ امولب نيكي رأ
 نم صيم#ب ليريج هاثأو , هسنؤوي ميهاربإ بنج ىلإ دعقف ؛ مهاربإ ةروص ىف لظلا كلم هللا ثعب

 نم ذورمت رظنم“ . ىبابحأ رضت ال رانلا نأ تدلع امأ : لوةي كبر نإ ريهاربإاي لاقو . ةنجلا ريرح

 ران هلو> امو هبنج ىلإ ًادعاق كلملا ىأرو ه1 الن رف مهاربإ ىلع فرشأو جرح

 ماقف «جرخاف رق لاق؛ معن لاق ؟ اهنم جرخ نأ عب طتست له مهازيإاب ذورعمع هاداتف . بطحلا قرح

 لاق ؟ كتروص ىف كعم هت يلدا هل لاق 2 الفا 6 ىح ىشمعي

 001 كر اكل اناث كير لإ ثرعم ىلإ : دورع لاعفب اهك ىسن دل قر هلسرأ لطلا كلم كاذ ٠

 لبقيال : مالسلا هيلع ميهاربإ لاف ؛ ةرقب فال آ ةعبرأ هل حباذ ىناف ؛ كب عنص |مف هتزعو هتردق

 ابحذ مث. هل اهصذأ فوس نكلو ؛ يكلمك رت عيطتسأ ال ذورمت لاقف , كنيد ىلع تمدام كنم هللا
 ميهاربإل اونب مهنأى هو ء رخآ هجو ىلع ةصقلا هذه تيورو . مالسلا هياع ميهاربا نع فكو هل

 اذاف ء دغلا نم هيلع اوحتف مث هيلع اوةبطأ مث . مايأ ةعب 00 | هيلع 000 هيف ةوقلاو اناس

 ا رجم هيالل هق حال راثلا نإ : طول ونأ نأ ه ره لاقف ؛ أقر ىدرعيا قرتح نيغ وش

 ةرارش تراطف « هتحن ا قوف هولعجل ؛ هلتقي 0 ناف هتحت اودقوأو ”ىشىلع هولعجأ

 , هتف 0 طوا ىنأ ةي ىف تعقوف

 0 ) لفءاذهو 6 تابوقعلا دشأ امال ,راتلاب ةقاعملا اوراتخآ امنا 4 ةثلاثلا ةل أسملا ١

 :قارحإلا -ىهو تابوقعلا نشأ او راحه: ادندم ًارصن مكن 10 صك نإ ىأ ( نياعاف

 : لئاسم هيفف ( ميهارإ ىلع ًامالسو ًادرب فوك زاناي انلق ) ىلاعت هلوق امأ

 در وك نانانابلق ) نلاعت لوقو ليست قف قابفصألا ملم وبأ لاق (ىلوآلا هلأسملا

 ( كلف نك دل لومي نآ) ةلوقك املك كانه نأ ال.ءاملْساَو اداري نانلا لحج كاكا قمل

 .لوقلاك لذ دجو هنأللع نورثك لاو . هباطتّخزو< الذ داج رانلا نأب فاعل أ

 وهو(قاثلاو) مالسلا هيلع ليربج وه لئاقلا نأ ىدسلا لوق وهو (امهد>أ) نالوق مل ءال وهم

 الف دامج رانلا هل وةو . رهاظلاب برقألا قبلإلا وه اذهو « يلاعت هللا وه لئاقلا نأ نيرثك آلا لو
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 ادري فوك رآنأي ان د َنيلعأت م منك نإ مَا اورصْنآَو هوقرح اولا

 راس و هه 6 هل هلآ

 هانم هني رتخألا مَ اديب وأ هآرب .! لع امالَسو

 و

- 

 «ا/د نيملاعلا بف 1 لا 0 01 م
- 

 ( نولقعت الفأ) هلوقلو ( نوديعتفأ )

 ًامالسو ًادرب توك ران اي انلق «نيلعاف تك نإ كتل 7-11 رح اولاق ل ىلاعت هلوق
 انا انك زار ىلا نضل لإ ما 0 نيرسخالا مانلعخ اديك هب اودارأو : ميهاربإ ىلع
 . « نيملاعلل

 هيلع اوناكام لاطيإو ديحوتلا لئالد نم مالسلا هيلع ماب | هرهظأ ام نيب امل ىلاعت هنأ لعإ

 : لئاسم انههو (مكتمل] اورصناو هوقرح اولاق) مهنأو . مهلهج ىلع لدي ام ةعبتأ لش اعلا ةدايع نه

 000 راحتك ني ةؤوع هلأ رووشملاو كلاذل نار نأ ملا « لوألا ةلأسملا ١

 قيرحتب راش امإ لوقي رمعنا تعمم دهاجب لاقو . حون نب ماح نب شوك نب ذورع نب 8
 بيعشنع بهو نع جحيرج نبأ ىورو ؛ سراف بارعأ نم دركلا نم ٌلجر مالسلا هيلع ميهاربإ

 لجاجتي وبف ضرأللا هب ىلاعت هللا فس: ؛ نيربه هما لجر هوقرح لاق 0 1 : لاق ىنابجلا
 وبال

 مهارإ ق ةارحإل هموقو ذورمب عمتجا ال : لئاقم لاقف ةصقلا ةفدك امأ 0

 7 (  ميحجلا ىف هولا "ناكتنل أ اونبا اولاق ) هلوق كلذو « ة زيظملاك اناني و واح

 ؛ ميهارإل ًاطح ناعج ال هللا ىقافاع نإ : تلاق تنضرم ول ةأرملا نأ ىح ريتكلا دطحلا هل اودع
 ص ول تي .ءاوطلا راصو تدتشا رانلا تلعتشا املف : ًاموي نيعبرأ ب اودلا ىلع بطحلا هل اولفنو
 «هوديقو نايذيلا سأر ىلع هوعفروماللاهيلع ميهاربإ اوذخأ مث ؛ قرتحال ءارخغلا نمقأ ىلا
 2كتالملا نم اف نمو ضرالاو ءامسلا تئاصف . آلولغم ًاديقم هيف هوعضؤو ًاقينجنم اوذختا مث
 كيف 1 هنإو ؛ ميهارإ ريغ كدبعي دحأ كضرأ ىف سيل انبر ىأ . ةدحاو ةحيص نيلقثلا الإ
 هب ملعأ و 322 1 م نإو.ه رديغأف - ا ثاغتسا نإ : هناحبس لاف ؛ هترصن قانل نذاف

 تريط تاش نإ :لاقف حايرلا نزاخ هاتأ ؛نانلا ف ةداقلإ ودار ايلف ؛ هنيبز ين ولنا ةلر ال
 مهللاد: لاقو ءامسلاىلإ هسأر عفر مث , كيلإ ىف ةجاحال : مالسلا هيلع ميهاربإ لاف . ءاوهلا ىف رانا
 انيسح كنأ ىزيغ كّدطِي نحل ضرالا ىف نشيل ضر ا ىقيدحلاو نأ ماكلا دحاولا تنأ

 دملا كل ؛ نيملاعلا بر كناحبس تنأ الإ هلإال» :.لاق رانلا ىف قلأ نيج هنإ ليقو « ليكولا منو
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 , عئارشلاب قوثولا لطي كلذو هنع ىلاعت هللا ربخأام لك ىفو ؛ هنع اوربخأ ام لك ىف لامحالا

 مالسلا هيلع لاقام لع ضي راعملا ىلع لوم وهف حص ول ربخلا كلذ نإ مث ء ابلك ىلإ ةمبنلا قرطتو

 < ندسلا نعتح هديل" فاواعلا مف نإ

 . هعضوم ىف ءىحب هيف مالكلا ءاصقتساو لياق مقس هب ناكهلءلف ( ميقس ىف] ) ىلاعت هلوق امأف

 . هنع باوجلا ربظ دقف ( ,هريبك هلعف لب ) هلوق امأو

 رهاظ ىلع ماليكلا لمح نكمأ اذإ و «نيدلا ىف هتخأ اهنأ دا 1 قع اهنإ : ةرانت هلارق اه

 . قيدنز الإ مهياإ بذكلا ةبسنب كحال ذتيخ مالسلا مهيلع ءايبنالا ىلإ بذكلا ةبسن ريغ نم

 مهاربإ نأ (لوآلا )هوجو هيفف (نوملاظلا متنأ 0 اولاقف مهسفنأ ىلإ اوعجرف) ىلاعت هلوق امأ

 مهنأو ؛ ةلطاب مانصألا ةدايعنأ او.لعف 0 ةتمهقي رط حبق ىلع مهيلع هدروأ امب مهين اهل مالسلا هيلع

 8 0 اولاقو اهومالف مهسقتأ ىلإ اوعجر هك 0 لاق (ىناثلاو ) كلذ ىف لمجو رورغ ىلع

 ا ملاثو) ريب كلا منصلا ىدب .نيب:سافلا نأ عم اه اهرسك هنأ نومعزت ثيح ميهارب ال نوملاظلا

 برقالاو « باوجلا ىف كب 'ىزوتسي ذخأ ىتح كلذ نع هنم متلأس ك ثيح كسفنأل نوملاظلا م 1 مكن

 ل 1 وه

 تبحاص لاقف ( نوقطني .الزحا تملع دقل مسوؤر لعااوسكن 8 كاك لوف امأ

 : ناتلاسم هفرو هلع ةلفسأ :لمك ةلق نك: فاغكلا

 مهسفنأ ىلإ اوعجر نيح اوماقتسا دارملا نأ ( اهدحأ ) هوجو ىنعملا ف « ىلوأألا ةلأسملا (

 ءالؤه نأو لطابلاب ةلد اجلا [ىف] اوذخأف « ةلاخلا كلت نع اوبلقف اوسكتنامث , ةحلاصلا ةركفلاباوتأو

 طرفل ة ةقيقح مهسو هور للعاو | ءأق 00 ةدو.عم هم 1 قطانلا ناويحلا اخ 02 اطاخ رصاقت عم

 . مييلع ة ةجح وهام الإ 0 ااا ميهاربإ هب مهتم ام الاذختاو ا 0 د مهقار طإ

 اوبلق ىأ . مباداج نيح ميهارب ل هيلع حلا ف ميسور ل اوكن مث ريرج نبا لاق (اهثلاثو)

 (نوقطني 0 تملع دقل) اولاق 2 ٠ ء مهي لع ميهاربإل ةجحلاوه اع مههاربإ ىلع اوجتحاو ةجحلا ف

 .'مهتجح نع ربخلا ماقممهنع ربخلا يقأف مهتجح تسكن ىنعملاو لاق « مهتقحلىتلا ةريحلل هذه اورقأف

 اوسكن ىأ , هلعاف مسي ملام ظفا ىلع اوسكنو ديدشتلاب اوسكسن ”ىرق 4« ةيناثلا ةلأسملا ١

 . دوبعملا دبع نب نأوضر ةءارق ىهو مهسوؤر 1 3
 اكو كل فأ ؛ مكر ضي لاو ايش كعفني الام هللا نود.نم نودبعتفأ لاق ) ىلاعت هلوق امأ

 ملع هب توص اذإ توصفأ فاشكلا بحاصلاقرهاظ ىنعملاف (نولةعتالفأ هللا نود نم نوديعت

 عاطقتنا دعل ا داع لع مه نم ىارام هاردخا مالسلا هيلع مهارب || نإو 2 رجضتم هيحاص أ

 اوفرع دقو كلذ مهل لاق هنأ لمتح مث . مهب ففأتف ؛ لطابلا قوهزو قا حوضو دعبو ؛ ,هرذع

 هلوقل برقألا وه اذهو . اولقعي مل نإو ةجحلا ترهظ دقو كلذ مهل لاق هنأ لمتحصو . هلوق ةيح



 ١/0 الا سانلا نيعأ عاقل ولات ::لاستلا

 و ىح مولع صال بقنا 5 هلم طا هئاذبإ ىللعا ومدعلل كل فارتعالا 0 ويلط 3 تا

 يلطف لوقا اذه دروب كل قر لع سأفلا قلع دقو ( اذه مهر يدك" هلغف لب ) 0

 نالوق هيف'سانلل ( باوجلاو ) بذك مهريبك هلعف لب : هلوق ليق نإف : نائوآلا ةدابع ىف مولبج

 (اهدحأ) هوجو هنع ناذتعالا ىف اوزك دود نذكي نيلاحأ نيكس انالرت ف (|افدا

 هريرقت دصق امنإ و . منصلا ىلإ هنعرداصلا لعفلا تش نأ ىلإ نكي ل مالسلا هيلع ميهارإإ دصق نأ

 لاقول اك اذهو « م كيو ةجحلا مهمازلإ نم هضرغ هيف غلب ىضيرعت بولسأىلع اهل هتايثإو هسفنل
 كيد ل كا ةدانللا تار ل 5 ترتك .دقو «كحاضص كل

 اذم كدصق ن 17 4 هتبتك لب هل تلقف ؛ ةدساف ةشمرخ ىلع الإ ردقي الو طخلا نسال ىنأ

 صماللاو هتايثإ نال ؛ شمرخلا وأ ىلل هتايثإ و كنع هيفنال هب ءازوتسالا عم كلذ ريرقت باوجلا

 كلت هتظاغ مالسلا هيلع يهازبإ نأ ( ايئاثو ) رداقلل تابثإو هب ءازهتسا امهنم زجاعلل امهْنب رئاد
 ا

 هل مبهيظعت ةدايز نم ىأر امل دشأ اهريبك نم هظيغ ناكو . ةنب نم ةفطصم اهرصبأ نيح مانصألا |

 الإ دكر هزشابم ىلإ ع لعشلا مال همطخ دال هباسا رف كرا هه ةيدابفتلا لكس

 00 در[ نك : محلل لاق هن "اك مهبهذم ىلع مزاي امل ةياكح نوكي نأ (اهثلاثو) هيلع لماحلا

 اهركذ ةثال ا 4. دغأو اذه [غردع 5 ًاِإ ىعدي و دبعي نم قح نم نإف ؛ مهريبك

 ءادتبا اذه مهريبكو هلعف نم هلعف ىأ . روكذم ريغ نع ةيانك هنأ ( ابعبارو ) فاشكلا بحاص

 ا ماو )ذك مهريبك ىدتبي مث هلعف لب هلوق دنع فقي ناكهنأ ىناسكلا نع ىوريو مالكلا

 هلعف لب ىنعملاو ٠ مهولأس اف اذه لوقف ”ىدتيي 2 م 7 دل

 زد < نا داس رز )مص لكن م ربك أ ناسنإلا نآل هسفن ا

 طر ررشم رهريبك ىلإ لعفلا ةفاضإ نوكتف مهولأ راق نوط وف اك كإ اذه ,هريبك هلعف كلب لاقادن اك

 هلعف عقيمسلا ن د أ ما اونوكي نأ عنتما نيقطان | 00 مل ايلف نيقطان مهنوكب
 كلذ نأ ٠ كاباكشل#) لهأ نم ةفئاط .لوق وهو ( ىناثلا ا لوقلا) مهريبك لعافل لعلف ىأ مهريبك
 ىف املك تابذك ثالث الإ ميهاربإ بذكي مل» لاق هنأ ِهيِلَي ىنلا نع ىور امب اوجتحاو بذك

 نأر رخآ ريخىفو «ىتخأىهةراساهلوقو (اذه ه 0 هلعف لب)هلوقو (ميقسىنإ)هلوق : ىلاعت هللا تاذ

 ةبج نم موق اوررق م «تابذك ثالث كيادكل ىلإ < لاف ةعافشلا ميهاربإ | ولأس اذإ فتوللا لأ
 راد ىف ىنتخاو ملاظ نم بره اذإ مالسلا:هيلع ىتلا ناف : هتاذل احيبق سيل بذكلا اولاقو لقعلا

 نذأي نأ ىف دعب ىأف كلذك ناكاذإو : هيف بذكللا بحي هناف هلاح نع لأسو ملاظلا ءاجو : ناسنإ
 كرفاالا .ىتساامأ . هنغاجوعرم لوقلا اذه نأ ملعاو ؛ وه الإ اهفرعيال ةحلصمل كلذ ىف ىلاعت هللا

 ةالصلا مهيلع ءايبنالا ىلإ فاضي ل كا ىلإ بذكلا فاضي نآلف هور ىذلا وهو
 اذه زوجناف ٠ هيف ىلاعت هللا داو ةحلضإ اوءذكي نأ زاج ول هنأ هم اع عط املا ليلدلاو مالسلاو

 ا ن2 تلو



 هيلا . سأنلا نيعأ ىلع هب أوتأف اولاق : ىلاعت هلوق 3
 ه-
 لو ماا د 68 -

 كلر تأ اولاق 005 تودبشل مباع سنن نع ع هبا اناا
 2 هه مذ

 اوناك نإ مهارلا تاق ا مهريك هلع ل لب أ لاق 22 صارا ا ا 1
 ه- أ سس

 م 6

 م َنوملاظلا ممل راع مهسفنأ َلِإ اوعجرك 05 َنوُقطَي
 2 ا 200 ا 6 6 ا طرح

 0 نه نوديعتفا لَك «57602 0 .الّدها م ل دقل مهس وقر ىل 6غ

 6 ْ 2 َ 6 قة 20 57 ل

 ا ود نم نوديعل كَ 1 فأ ا ف كا لس محعفتي ال مهل

 ا

 «د0 نولقعت الفا

 دق لبق نم اوناك مهن اكف « دحاوال ةعامج نيلئاقلا نأ ىلع لدي ةبآلا رهاظ (ةيناثلا ةلأسملا)
 هذ فه ام هلوق الإ نكي مل واو لعافلا هنأ مهمولق لع بلغف مها ىف هلوقي ام اوعمسو هنم اوفرع

 ا كلذ ريغ ىلإ ليثاعلا

 ع 1 اذه تالعق تنأأ اولاق ء« نودهشي ميلعل رداع نيع أ ىلع هب اأوت ا ولاق ١ ىل لاعت هلوق

 نإ | اولاقف مهنسفنأ ىلإ اوعجرف « نوقطن انا مهولاس ساق اذه مهريبك هلعف لب لاق ؟ مهأرب اب

 هللا نود نم نوديعتفأ لاق ء نوقطني ءالؤه ام 0 دقل مهسوءر ىلع اوسكن مث مث« نول اظلا متنأ

 .( نولقعت الفأ هللا نيود نفاد املو كل فأ ؛ ,كرضي الو ائيش مكعفنيال ام

 مهنيب امف اولاق مالسلا هيلع مهاربإ هلعاف نإ ليقو « مانصالا سك اودهاش امل موقلا نأ ملعإ

 فلل هل[ رتاف ىالاطا لك ىف اللا نعأ لع فانثكلا'تحاض لاق (ساثلا نيعأ لغ هب:اوتاقز

 ىأ لثملا ىررط: لع درازووه كلك ؟:لع 1 ءالعتسالا ىنعمام : تلق ناف ؛ رظنمو مبنم ىأرمب ىأ
 : ناهجو هيفف مم ( 3 6 هلوق امأ و 0 ىلع فى ارا 5 ” نيعاللا َْق هنايتإ تش

 ميلع كل اعلا نيعأ ىلع هب اوئيحب نأ ار د[ رأف هدب ريغب هو دج نأ اوهرك مهنأ (اههدحأ)

 سايعنباوءاطع وىدسلاو ةداتقونسحلال وق اذهو : لعف امب هيلعةجح نوكسف هلاق ام هيلعز ود,شي

 3 ا عضوا نورصيبف نورضح أ نأ لوق وهو ( امهناث و ) مهنع هللا ىضر

 دارا نأ ىلكلاو لتاقم لوق وهو (ثلاث لوق) هيفو « هلعف لثم ىلع مادقالا نع مهل آر كلذ

 . هءاقع نودهشيو هلعفب هيلع نودهشيف نيهجولا عوم

 ِتنأأ اولاقو هب اوتأف : وهو « آفذح مالكا ىفنأ ملعاف (اذه تلعف تنأأ اولاق) ىلاعت هلوق امأ

 اس هةييدوعض >>( سمااشل
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 ان نو اليو للحج ل ىو

 ىلا فيش د نشا ا 5 ل0 كيلا ا 2 اخ ان "ندع .-

 ا ةيآلا . ض راللاو تاومسلا بر بر لب لاق : ىلاعت هلوق

 0 هكر 0 ل عطقلاو هو 5 كدا نم ل أذ الح 0-00 بحاص لاق 42 ةناثلا ةلأملا 7

 . ةذج عمج أذ ذذجو ذيذج عمج ًاذذج ءىرقو حتفلاو

 مظعتلا ىف لمتحف ةقللاىف ريبكلا لمتحي انلق م ١) 2 الإ) ىنعمام ليق نإ يي هئلاثلا ةلأس 1

 . نيرمالا ثلمتحيو

 مبعوجر لمتحيو ؛ 01 | هيلع مهاربإ ىلإ مبعوجر لمتحف (نوءجرب هيلإ ملعل) هلوق مآ

 ةلاقم ىلإ نوعجري مبلع 8 نأ( لوألا ) ::نيهج ر!نم هررعس 1ر1 زتاكلا لإ

 0 ا !| الإ نوءج 0 ىلع بلغ هنأ ( ىتاثلاو ) لطابلا نع نولدعيو ممهاربإ

 )م اق رع لب ) هلوق ناني كال اع مهتكبف مهتهال هبسو ميدل هراكذإ نم

 يس نوعجري مهلعل ىنعملا نأ ( لوألا ) : ناهجو هيفف ريبكلا ىلإ عجار ريمضلا انلق اذإ امأ

 . كقتاعىلع سأفلاو احح كلامو ةروسكم ءالؤهل ام نولوقيف تالكشملا لح ىف ملاعلا ىلإ عجري

 يمان اف نودقتعي اوناكمهلعلف مهتالاهج ةرثك ىلع ءانب كلذ لاق امنإو ؛ ىلكلا لوق اذهو

 سابق نإو ' م ءازهتسا هيلإ نوءجر.ل مهنأ هلع عم كلذ لاق مالسلا هيلع هنأ (ىناثلاو) ملكتتو

 تالكشملا لح ىف هيلا عجري نأ ةدايعلل لهؤويو هل دجسي نم لاح

 . ءالقع اوناكاموأ ءالقع اوناكممل لاقي نأ امإ ماوقآلا كئلوأ لبق نإ 4 ةعبارلا ةلأسملا (

 عفتتال و رضالو عمست ال مان الإ كلت نأ ةرورضلاب نيملاع اونوكي 3 ا ءالمع اوناكناف

 اهنومظعي اوناكموقلا لاقي نأ بابلا 0 1 نبك ىلإ كاذ تان[ ف هاج ىأفا ع

 . هجولا اذهنمةمظعم اهنوكىف حدقي الاهرسك و , بارخلاو دجسملاو فحصملا انم دحاولا مظعي اك

 ( باوجلا ) مهيلا لسرلا ةثعب الو عبعم 9 نسحت ال نأ بجو ءالقع !وناكام مهنإ انلق نإو

 ليثامت اهنأ اف نودقتعي اوناكمبلعل نكل و تادامج اهنأ ةرورضلاب نيملاع اوناكو ءالقع 0

 هلان اهب فختسا نم لكو اهب عفتنا اهدبع نم لك نأ ثيحب ةعوضوم تاهسلط اهنأو بك اوكلا

 الاد هلعف ناكف ررض ةتبلا اهنم هلان ام هنأ عم اهرسك مالسلا هيلع مهاربإ نإ مث ءديدش ررض اهنم

 .هجولا اذه نم موهذم داسف ىلع

 مطحلاو رسكلا اذه لعف نمإنأ]ىأ (نيملاظاا نمل هنإ انتهل آب اذه لعف نم اولاق) ىلاعتهلوق امأ

 اوأر مهنآل امإو : ماظعإلاو ريقوتلاب ةَميقلا ةهلآلا ىلع هتءارجل امإ ةبلظلا ىف دودعم ملظلا ديدشا

 . اهب ةناهتسالا ىف ايدامو اهرسك ىف ًاطارفإ

 : ناتل أسم همفف ( 3 هل لاعب مهرك ذب ىتف انعمس اولاق ) ىلاعت هلوق امأ

 وه لاعب ىبعم ىلع ) امهدحأ ) :٠ نياهجو 0 لع مهاربا 7 حاجز لا لاق 4 قولا ةلأسملا 0

 هنأ حيحصلاو فاشكلا بحاص لاق ٠ 5 1 ؛ هل لاقي ىنعم ىلع ءادنلا ىلع ( ىناثلاو ) مههاربا

 . ىمسملا نود مسإلا دارملا نآل لاقي لعاف



 دوار د نم

 ةلالا.: ضرألاو تاودسلا بر كبد 00 ىلاعت وق ١ك

 هلال ا ل نأ ” ل تابحو هيفف ( ندهاش نم كلذ ا ١ 1 ل
 . ميمذ وأ 2 " هنأ دهشأ همذ وأ دحأ حدم ىف غلاب , اذإ 1 لوقا قتلا تك كاملا

 ىلع رداق هنأ ءاعدا ( نيدهاشلا 00 00 هلوقب ىنع مالسلا هيلع هنأ ( ىناشاو)
 ىلع اوردقت مل مك. ةجحلاب هتايثإ ىلع ردقأ الام لوقأف كلم تدملا أو , ةجملاب هركاذام تابنز

 هللاتو) هلوق ىبف ةيلعفلا ةقيرطلا امأو . مكءابآ هيلع متدجو 5نأ ىلع اوديزت ملو مكبهذمل جاجتحالا

 نأ لإ لدع ةلقعلا ةلالدلاب "ا ردعتي 1 موقلا ناف ( نيربدم اولوت نأ دعب مكمانصأ نديك آل
 : لئاسم هيفو ؛ امدابع ىف ةدئافلا مدع مهار نأ

 ةىرقر « هللا و ةنع هللا :ئضرا ليج ن داعم أرق : فايثكلا باص لاق 4« لوألا ةلأسملا ١
 تاق ؟ ءاتلاو ءابلا نيب قرفلاام : تلق ناف ( نيربدم هنعاولوتف ) هلوق اموقيو اولوتت ىنعمب اولوت
 101 ]وهو 2 | ةدايزء اوف ءاثلاو انه لالتملا وازولا نم" "لال ءاتلاو لص الا ئه .ءابلا نإ

 عل ع اطودقم رعاك كلذ نال هذي لع نكلا لبس نم: تحف

 ريغلا ىلع لايتحإلا وه ديكلاو ( مكمانصأ نديك آل ) لاق اذامل لبق نإ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 نأ مدنع ناكامل ًاعسوت كلذ لاق ( هباوجو ) مانصألا ىف ىتأت,ال كلذو هب رعشي ال ررض ىف
 . مغلا مهب لزتأ دق لعفلا كلذ هنآ 8 ْق كنديك ل دارملا ليقو : الع زوجي ررضلا

 نم اوعجر اذإ اونك ىدسلا لاق (امههدحأ) : ناهجو ةصقلا لوأ ةيفيكك ىف 4« ةثلاثلا ةلأسملا زر

 مهاربإل : ار كاف تقولا اذهناك امل مه زانم ىلإ اوداعم امل ا[ دجست ءاضالا ع اواخدمهديع

 0 ةس ىبإ لاقو هسفن قلأ قيرطلا ضعبب ناك الف مهعم جرت انعم تجرخ ول مالسلا هيلع
 هلوقب لمأفلا اذه جتحاو ( مكمانصأ نديك آل هللات ) لاقو ىدان سانلا ءافعضقبو اوضم املف ىلجر

 0 .هاربإ ناك ىلكلا لاق ( اهناثو )( ميهاريإ هل لاقي مه 1 0

 أرإ ماسلف يحال اناا مدع لإ | وجرح نر هدينلا ىف نوم تينا لع
 اكد د ىتشأ ىارأ هبال لاَقف اك ىلإ ديعلا موي لبق رظن مانصالا ردك نم هب مه ىذلاب

 مهديعل موقلا جرت هسأر اب طعما دخلا نف حبصأو ( مقس فإ 1 موجنلا ىف ةرظن رظنف ) هلوق

 هيلع هظوؤؤ لولا اذه مهم لجر ع 0 م انصأ ندك ل هللأو | امأ : للا 5 ه رب انا فلخت و

 ( مهركذي ىف انعمس اولاق ) ىلاعت لاق كلذاف ةعامج ىف كلذ رشتناو هريغ ربخأ لجرلا كلذ نإ مك
 دو مانصالا تيب لخد املمالسلا هي هيلع مهأرب 1 نأ هصقألأ 2 نك نيهجولا داك نأ أو

 نات رهوج هينبع ىف ناكو بهذ 00 كرانلا لدم مظع 0 مثو ٠ , ةفطصم امنَص نيعبس

 . همنع َّى سأفلا قلع مث 5 ريبكدلا الإ قد مل ىتح هذ ف ساأفب فب زلك اهراكلفا“ ليللاب نا ضن

 : لئاسم هيفف ( نوءجرب هيلإ ميلعل م مل اريك الإ اذان ميلعخ ) ىلاعت هلوق امأ

 نم (هباوج) نسال ايالإ قيلتال عمج اذهو (انانج ميلعجل) لاق ا لبق نإ 4 1 ةلأ سمار

 . عفنآورضت اهنأ نظي نم مهيف ناك لعلو ام || برقتيو مظعت اهنأ ىف سانلاك امن أاهف 0



 ١/١ ةيآلا . ضرالاو تاومسلا بر معبر لب لاق : 0 هلوق
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 ريب ا الا را

 كلذ لعانأو نه 1 ىذأا ضرألاو 0 5 0 ا, لاَ
-- 

 6ها/» نب ريدم 0 0 دعت كا 0 لاو 612 د م
 1-21 8-02 ه-ذ

 7 هد آ  آ آ

 0 مهاَرإ ا 00 0020- ا نس
 ل هذ تح اح

 فالس الام ئرج احاول ف رع ال مل فاشكنا بحاص ل لاق © ةثلاثلا هل كر

 لوك نوف اع اّيلع لق اه كلق نافاراناه 4. نوذقاو وأ لفركشلل كر 5

 . ىلع ىه ىتلا هتلصب هادعل ةيدعتلا دصق ول : تلت ؟ ( مهل ماندأ ىلع نوفكعي )

 طة هاج 0 نأ مع كقذ قل عاام هانءاب | انك وراولاها) امك رق

 نأمل ا مل ,هرمأ نم أطخ ىلع اوناكاذإ مهنال ريكشلا ديزم بجوي ىذلاديلقتلا
 أ متك دقل ) هلوقب مالسلا 4 ميهاربإ مهاجأ مرج الف قيرطلا اذه اوكلس ًّظأ مه.ابآ

 هلع الف هدب نيكل ةرثك ببسإ 0 ريصيال لطاتلا نأ نيس (ن : كدا 5و و

 اوناكو هيف بالا ىوق راكتالا لع ا ا صلخع همالك نم اودحي مو م ملع كلذ مالسلا

 هل اولاق كلذ دنعف ٠ مههذع دهعلا لوطو م6ترثك عم مهلع راكنالا اذه لثم قري نأ نودعشسإ

 اداج مهءاع ناك الا ىلع مدقق نأ لعبت هنأ مالكلا اذه نيمهوم (نييعاللا نم كا مأ قحاب انتثجأ (

 :ديح وتلا ناس ىلإ سو هيلع هللا ىلص لدع هدنعف كلذ ىف

 نم مكاذ ىلع انأو نهرطف ىذلا ضرالاو تاومسلا بر مكبر لب لاق ل يلاعت هلوق

 ميلعل مهل ًاريبك الإ ًاذاذج مهلعجل . نيريدم اولوت نأ دعب كمانصأ نديك آل هتلاتو . نيدهاشلا

 (ميها ربإ هل لاقي مركذ ذب ىف انعمس اولاق « نيملاظلا نا هنإ ان :كااذه لعف نم اولاق «نوعجرب هيلإ
 مالسلا هيلع رهظأ مهمانصأ ىف هب مهبطاخ امب حزامب امبإ ةنأ اومهوأ امل موققلا ينرامغإ

 عب رطلاامأ : اناث لعفلا والو أل وقلاب كلذو دل ولا ره ىذلا قالا رابظإ ادع 0 كن

 نأ ىلع لدت ةلالدلا هذهو ( نهرطف ىذلا ضرآلاو تاومسلا بر كبر لب ) هلوق ىهف ةيلوقلا

 نأ ىلع ردقي كلذ ىلع ردقي نم نال ديغي نأ نسحب ىذلا وه دابعلا عفانمل اهقلخ ىذلا قلاخلا

 أه ركوب اا ةقيرطلاىلإ ةقيرطلا هذه لصاح عجريف . باوثلاوباقعلاب ةرخآلارادلا ىف عفنيو رضي

 قفا ثكيلا نحاص ص لاق ( 6 كح الو رش عم الام ديعت م تبأاي ) هلوق ىف هبب ذل

 . مهلع جاجتحالا ىف لخدأ ليثاهتل هنوكو « ليثألل وأ ضرالاو تاومسلل نهزطفلاف ريمضلا



 ةيآلا . لق قه ةدشر ميهاربإ | انآ دقلو : ىلاعت هل وو ا

 0 .ادتهالا نأ ( فاثلاو ) لوبقلا نم هموق رفني امج زرتيو وم قيل الام

 نأ وهو ( ثلاث ) لوق هيفو ( مهلاومأ مهلإ اوعفداف ًادشر مهنم مدن نإف ) ىلاعت لاق ايندلاو

 هتاذ ىلع ىلاعت هللا هلد دقو الإ ىن ثعس نأ روجال ذإ .دشرلا تح ءانتهالا و ةرلا لخدت

 . دشرلا نم كلذ لكو هموق ملاصمو هسفن ملاصم ىلع ًاضيأ هلدو هتافصو

 دشرلا ناكول هناف ةبالا هذم ىلاعت هلل قولخع ناميإلا نأ ىف انباححأ مبتحا 4« ةيناثلا ةلأسملا 0

 باجأ . مهدشر مهانآ دق نوكك لأ تف رافكلاب كلذ: ىلاعت' هلأ لعف دقق ناسلاو قيفوتلا وه

 ار عدا هليفد دلال لاثملا عا نك كلذو هدر نديفال اق نميف لاقي اذه نأ ىعكلا

 نميف هلثم لاقي الوءلاملا رمثأ نميف هنبا نالف ىنغأ لايف . هعيض مث هذخأ وأ ر ل

 كلذدإو دشرإا ىهسم نه زج هلوق انتاعج اذإ الإ ميدل فوط[ اذه ( هنع بأو 1 و) عيض

 كلذ ةفاضإ زحي مل لعافلا رودقم امهدحأ نوكي الو نيأزج نم أ اكرم اكاد ىمبمملا نأ لذ

 هلا نكل ةيلوعفملاب ىلاعت هللا ىلإ دّدرلا ةفاضإ زوال نأ مزأي ناكف لعافلا كلذ ىلإ ىمسملا

 هك هللا نم لصح افإ خرا كلذنأ ف عيرص ) هدشر مهأرإ 8 دقلو ( هلوةوهو

 هيلإ هتفاضإ ىنعمو . مدعلاو مدعلاك هدشر ءىرق فاشكلا بحاص لاق 4 ةثلاثلا هاذا 0

 ناش هلاك ر هنأاو دلثم شر ذأ

 ىنوم لبق نم هءادتهأو هتوبن ميهاربإ انيتآ ( اهدحأ ) هوجو هيفف ( لبق نم ) ىلاعت هلوق امأ

 برسلا ىف ناك نيح هغولب لبق هرغص ىف (اهناثو) .ريرج نبأو' سابع نبأ نع مالسلا هيلع

 نإ هزل و ءادنهالا لع كقرلا ]2 نم لوف 1ع اذهو ابن لدتساف تك اوكلا “هل تربط

 نيح مالسلا هيلع مدآ بلص ىف ناك نيح ىنعي ( اهثلاثو ) لتاقم نع غولبلا لبق مالسلا هيلع هتوبنب

 . كاحضلا ةياور ىف امهنع هللا ىضر سابع نبا نع نييبنلا قاثيم هللا ليخأ

 ةبيع ًارارسأو ةعيدب الاوحأ هنم لع هناحبس هنأ دارملاف ( نيملاع هب انكو ) ىلاعت هلوق امأ

 نالفب ملاع انأ ريك لجر ىف كلوةك اذهو ؛ هل اليلخ نوكي نآل هلهأ ىتح اهضر دق تافصو

 . هلاك لالج تحرش اذإ امم لدأ هميظعت ىلع ةلالدلا ىف مالكلا اذه ناف

 وأ انيتآب قلعتت نأ امإ ذإ : فايشكلا, بحاص لاقف (اهموقو هيبأل لاق ذإ ) ىلاعت هلوق امأ

 1 فلا اذه هدر تاق وأ نما كذا أ فوانحع وأ هدشرب

 : لئاسم هيفف ( نوفك اع اهل مت ىلا ليئاملا هذهام ) هلوق امأ

 نه ةلعار لاحت هللا قا نفي قلخا اهعم عونصملا ءىثلل مسا لاثعلا < ىلوألا ةل كارا

 . لاثمت لثمملا كلذ مساو هب هتهش اذإ ,ىشلاب ءىثلا تلك
 وأ ناسنالا ةروصك ةصوصخم روص ىلع مانصأ دابع اولاك مولا نأ 4 ةيناث *ا ةلأسملا ١

 : ملعاهلطبيف ة ةهسش نم هنودروي م هاأسع امفرظايل همالك ءادتبا هنمل وَلا اذه مال !اهلع ل ؛ هريغ

3 



 500 ا”
 لا مصممو

 ١/4 ةيآلا . لبق نم هدشر ميهاريإ انينآ دقلو : ىلاعت هلوق

 ا 8. س2 ه- رم - - مم 6 6س لس سس

 هنبألا لاق : «هلد نيملاع هن , انكو 0 نم هَدْشَر مهاربإ انيتاء دقلو

 ا 8 كم يوك عا 7 ىلا ليئاسقلا هذ ام هموقو

 امم 6 1 72 اس هر 2نو ىهرتو رث همس

 اتئجأ اولآق 645 نيم لالض ىف م مك ابا و م متنك دقل لاق 050 نيدياع

 «هم» َنيمعاللا 37 0 5 نىك

 قلف 01 ةاثوز ٠ دز ' نأ 8  ةلطابلا نايدالا نع قحلا نيد هب قرف ىذلا ناهربلا وه ( اهناثو)

 امنإ ىلاعت هنأ ملعاو بعك نب دمع لاق . تاهبشلا نع جورخلا ( اهعبارو ) كاحضلا نع رخبلا
 ع 0 نيذلا ) ىلاعت هلوق امأ ( نيقتملل ىده ) هلوق ىف امل نيقتملاب ىركذلا صصخت

 هيلع عفر وأ حدملا ىلع بصن وأ ةيفصولا ىلع رج نيذلا لع فاشيكلا بحاص لاققف ( بيغلاب

 ةكا0) نع كورس و هرمأو ' نقرا مهر باذع نوشؤ ( اهدا هدو ةنيعلا ىكفا و

 0 12 ءىم ةنعاقعا ال هللا بيغلا ىف هلل نولمعي دايعلاف ٠ كالذخلا ىيغ هللا : م :امعإو

 نرد (ااهلاثو )ايناكحأو ةزخالا" نع نويئاغ مهو مهر نوشخم ( ايناتول) اهي دنا صب

 مزال هللا باقع نم مهتيشخ نأ ىعملاو برّقألا وده اذهو سانلا نع اوباغ اذإ تاؤلخلا ىف ممر

 55 3 راتساو (هعاشلا] تاَدَع (نم هو) الخلا نود الملا ىف هنوربظي ام كلذ نأ الإ ممولقل

 كو لاق 5 . لاعت هللا ةيصعم نع قافشإلا 10 نولدعيف (نوقفشم) ل زاامذلا كاك لك

 ه501(كزاماك د اذه وز ةلرقا يمس وع و كلغ لول نارقلا انه كل ذك 0 مهلع تل /

 هفااح تتاع قودازإ قزاكتإال هنأ عملاق (قوركتم هل متأفأ) هلؤقو هفاواعةزاوعو ةيفانم ةرثك

 ةعيدبلا ةغالبلاو بيجحلا مظنلاىلع هلآتشالرجعم نآرقلا اذه مث . ةاروتلا نو رهو ىسوم انينآ دقف
 . هراكذإ منكم فيك هعفانم ةرثك عمباتكلااذه لثف , عئارشلا نابو ةيلقعلا ةلدالا ىلع هلاتشاو

 ( مالسلا هيلع ميهاربإ [ةصق] « ةيناثلاةصقلا )
 هذه ام هموق و هبال لاق ذإ . نيملاع هب انكو لك نه هانشو مههاربإ انيتأآدقلو 0 ىلاعت هلوق

 لالض ىف ركؤابآو متنأ متنك دقل لاق . نيدباع اهل انءابآ اندجواولاق ٠ نوفك اع امل متنأ ىتلا ليئاقلا
 4 نيبعاللا نم تنأ مأ قحلاب اندمجأ اولاق ؛ نيبم

 : لئاسم هيف ( هدشر مهارب | انيت 2 هلق لأ 0

 هب انكو ) هلوقب هيلع اوجتحاو ةوبنلا هنأ ( لوألا ) نالوق دشرلا ىف ©« ىلوألا ةلأسملا“)

 بذت<واهقح موقي لبقتسملا ىف هنأ هلاح نم عي نم ةوبنلاب صخع امتإ ىلاعت هنال اولاق ( 2



 ١ انورهو ىنوم ا للعلا هلوق 0 0

 ا مر ها ل اس را _ 0 8 ذل ذآ 4 1 20 5 2

 ا ا دّقلو 0 ١ يد «1/2» نكمل

 منام كم مه ا ع  20ال هر لل دب يع هدمه ا

 كلر ايه 5 ال هو «:3» نوقفشم ةعاس للا نم مهو كلعلاب مهر دوش

 / - 1 ر 0 رادو سه

 «50» نوركنم هل اف | هانل زنا

 نشأ ىف نوكل نأ لفاعلاب قيفح « ءىث نع زجعيال تح ةردقلا قو : ءىث هيلع هبتشي نأ نكعال

 :لاقف كب هللا لعف ام هل ليقف مانملا ىف ىتر هنأ ىلاعت هللا همحر ىلسشلا نع ىوريو ؛ هنم فوخلا

 اوةتعاف اونم مث 0

 مهر نود نيذلا «نيقتملل ًاركذو ءايضو ناقرف غلا نورهو ىسوم انيثآ دقلو ) ىلاعت هلوق

 . 2 نوركتم هل مت : افا هال زب كل رام 1 د ادهنو ؛قرممفم ةعاشملا نم مهو بيغلاب

 مهملع ءايبنآلا صصق ىف عرش 1 ةردلاو 0 لئالد ىف ملكت امل هناحبس هنأ ملعا

 ىلع ربصلاو ةلاسرلا ءادأ ىلع هبلقل ةيوقتو هموق نم هلاني اف مالسلا هيلع لوسرأل ةيلست , مالسلا

 : المصف ا ايها كدر اود سرا 1ك

 / مدا هل ىلا يس رنا علا
 نأب هعبتأ ( ىب ولاب ركرذنأ اعز لوكان أ ةتللكع هلوسر ىمأ امل ىلاعت هنأ لاصتإإلا هجوو

 6 ءانكو 0 هلا نورهو ىسوم انيتآ دقل وز لاقف هلق ءايبن الا ف للاعتا هللا داع هده

 ناكذإ ًاناقرف ناكف ؛ ةاروتلا وه هنأ ( اهدحأ ) لاوقأ ىلع ناقرفلاب دارملا ىف اوفلتخاو ( نيقتملل
 لبسو ىدهلا قرط ىلإ هب لصوت. هحوضضو ةياغل ناك ذإ ءايض ناكو ؛ لطايلاو قدا نيب هب قرفي

 مهنيد ىف هيلإ نوجاتحيامرك ذوأةظعوم ىأىركذ ناكو « عئارشلا ةفرعموىلاعت هللا ةفرعم ىف ةاجنلا

 أرق هنأ امهنعهللا ىضر سابعنبا نع ةمركع ىورف (ءايضو) هلوق ىفواولا امأ ف رشااوأ مهحلاصمو
 ةاروتلا وهو ناقرفلا مهانيتآ ىنعملاف ةروهشملا ةءارقلا امأو « ناقرفلا نم لاح وهو واو ريغب ءايض

 عئارشلا نم هيف امب امهانيتآ وأ ىرك ذو ءايض هسفن ىف هنأ ىنعملاو . نيقتمللىرك ذو ءايض هب انينآو

 : هوجو هيف مث ةأروتلا سيل ناقرفلا نم دارملا نأ ( ىناثلا لوقلا ) )ىرك ذو ءايض ظعاوملاو

 هلوقك مالسلا هيلع ىسوم ىنوأ ىذلا رصنلا وه ناقرفلا امهنع هللا ىضر شابع نبا نع ( اهدحأ )

 ةلطايلا نايدألا نم هريغو قحلا نيب قرف نيح ردب موب ىنعي ( ناقرفلا موب اندبع ىلع انلزنأ امو )

 اهريسفت. ىلع .فنصملا يرج دفو نيوتتلاب ( ًاركذو ) فحصملا ىف اههسر ءاجو ايلا اذكه ( يركذ ) لصآلا ىف تعسر () ش
 ةعباتم"/ ( يرك ذ.) ريسفتلا ىف اهاتتبثأز . فحصملا مسرل ةعباتم ( ارك د ) تارآلا قى اهانتبثأ اناق اذهل . رك نلاب ال. ىرك ذلاب

 . 'كحأو لعأ هتلاو . اننيب ةروهشملا صفح ةءارقريغ ةءارق ىلع ىرج هللا همحر رسفملا لعلو ؛ ربسفتلل



 ااا ةيالا . ىحولاب م ردا انب] لك: كاك هلو

 ل لوركا أ 00 0000 0 لاح روبطهفف اضيأو كلا مهو لعفي امع

 اذإ . هريغو فحصلا رشن ةلزنع كلذ نو“ مخلا - 3 نول مظعأ كلذ ىف نيليبقلا

 زاجم لدعلا درج ىلع ظمالا اذه لمح نأ ةيقيقحلا نيزاوملا دوجو ىلع ليلدلا : لوقنف اذه تبث

 ثيد داحالا ت ءاج دقو امس ال٠ راج راع ةرورص نبع 3 زاجل ىلإ ةقيمحلا نءدطمللا فرح

 بالا اذه ىقاةحححصلا دئاسالا ةرثكتلا

 ( انزو ةمايقت'' موي مهل ميقن الف) ىلاعت هلوق اهضقاني ةيآلا هذه نإ موق ل ا ١
 . مبمظعي الو مهمر ياله باولو

 زوجي و ؛ ميخفت عمج وهو مهلامعأ نزوت نم ةرثكل نيزاوملا عمج امتإ 4 ةعبارلا ةلاسلا 2 ١
 . تانوزوملا ىلإ عجرب نأ

 ناسحإ نم صقني ال هنأ ىعملاف ( امن انيتأ لدرخ نم ةبح لاقثم ناكن إو ) ىلاعت هلوق.امأ
 : لئاسم هيفو «ءىسم ةءاَسإ ق دازب الاو نسح

 أرقو (ةرسع وذ ناكنإو) ىلاعت هلوةك ةماتلا ناك ىلع (ةبح لاقثم) “ىرق «ىلوآلا ةلأسملا))

 هوتأ مهنآل ةأفاكملاو ةازاجملا ىنعمب ناينإلا نم ةلعافم ىهو ( اهب انيتآ ) امهنع هللا ىضر سابع نبا

 0 انت فرد اة انيثأ دمح 1 ءازجلاب مهاتأو لامعالاب

 ؟ لاح ضدي تهد هيلزقك هلا لإ هفاضال الأ لاقل خ ثبب أ مل يةيناثلا ةلأس ١

 | قدتسل ةعاطل ىلا تاقعلا نم ءزج ةئام قدتسا نم نأ ناجلا معز 6 ةثلاثلا ةلآسملا )

 ةيآلا هذه نأ ملع در ناك اي رثك ألا 5 0 اب طحن نقلا اذهف تالا نم | رج ناسف

 افا 1 لاف كلا ناك ولو طقفن 5 ةعاطلا نم 0 حدمب ىلاعت هللا نآل هلوق لطبت
 06 ريغ نم ةعاطلا تطقسأ

 ول كلذ لثم نأ ىلع ةلالد هيف ( ًائيش سفن ملظت الف ) هلوق ةلزتعملا تلاق 4 ةعبارلا ةلأسملا
 لعفي الو قحتسي ال نم بذعي ال ىلاعت هنأ لع هجولا اذه لدف . ٍلظ دق ناكل ىلاعت هللا هأدتبا

 قح ىف كلذو ريغلا كلم ىف فرصتلا وه ملظلا ( باوجلاو ) ملاصملاو عفانملل الإ ايندلا ىف راضملا

 مصخلا دنع مظلا نأ القع هيلع لظلا ةلاحتسا ىلع لدي ىذلا مث , قلطملا كلاملا هنآل لاح ىلاعت هلل
 لاح ىلاعت هللا ىلع لظلاف ؛ لاحم لالا مزاتسمو ىلاعت هللا ىلع نيلاملا ةجاحلا وأ لبجلل مزلتسم

 نوكي ذتنيخ . ةيهلإلا نع هجورخ حصل ملظلا هنم حصولف ةيهلإلانع جراخ هيفس ملاظلا ناف ًاضيأو
 . هتيطإ ىف حدقي كلذو « تابجاولا نم ال تازئاجلا نم اهلإ هنوك

 : انلق ؟ لدرخ نم ةيح لاو فيكف ٠ ةلدرا نم مظعأ ةيحلا لبق نإ ( ةسماخلا ةلآسملا ] >3

 انك نأ ةنلاملا نضردلاو ناني دلا كلذ نم ةيلكا ريتعت مترانيدلاك ةلدرخلا ضرفت نأ هيفهجاولا

 . ىلاعت هللا دنع عئاض ريغ ًاريبك وأ ناك ًاريغص لامعالا نم

 ثيحب ملعلا ىف ناكاذإ بساحلا ناف ريذحتلا هنم ضرغلاف ("نيبساح انب ىتكو ) ىلاعت هلوق امأ

 600 رد ا هساو



 ديالا . ىحولاب «رذنا اع لق : ىلاعت هلو وات

 نورد ام اذإ ءاعدلا نوعمست الو لصاللاو سنجل "ل دبعلل ةئئاك نيرذدتملا ءال م ىلإ ةراشإ
 هذه ىلع ره ى أ اورذنأ اذإ مهعامسأ ممدسو 0 ىلع ةلالدلل رمضملا عضوم رهاظلا عضوف

 نأ ىلإ 0 نأ ىلاعت د نيب مث. راذنالا تايآ نع ,ماصتلا ىلع ةراسجلاو ةءارجلا نم ةفصلا
 ني> نوفرتعلو نورذتعيو نوءمسل هدذعف هب 7 ام ريسيلا اودهاش اذإ ثيحب اوريصي

 انك انإ انليو اي نلوقيل كبر باذع نم ةحفن ممتسم نو ) هلوقب دارا وه اذهو نوعفتتي ال
 نم ةحنارلاك هللا باذنع نم ليلق .ىث مبسم نّثلو ىنعملاو ةنيللا حيرلا نم حفنلا لصأو ( نيملاظ
 سملا ىف فاشكلا بحاص لاق . لظلاب مهسفنأ ىلع اوفرتعاو ليولاب اودانتل همسج نود ءىثلا
 وهو ةبادلا هيدعفت لاق ةرازئلاو ةلقلا ىعم نم حفنلا ف امو عملا ظفا تاغلايم كالث ةحفتلاو

 ةرخآلايف مهب لزنيام عيمج نأ ىلاعتو هناحبس نيب مث. ةرملا ظفلو ؛ هخضر ةيطعب هحفن و ريس حد

 هناحبس هلوق ىنعم افهو ةرخآلا ىف اوملظي نلف ايندلا ىف مهسفنأ اوملظ نإو مهف الدع الإ نوكي ال

 نوكي دقو ايقتسم نوكي دق نازيملا نآل كلذب ىلاعت هللا امفصو ( طسقلا نيزاوملا عضنو ) ىلاعتو

 سفن ملظت الف ) هلوقب كلذ دك أو , طسقلاو لدعلا دح ىلع ىرجت نيزاوملا كلت نأ نيبف « هفالخم
 : أسم انبهو ) امش

 ًادحوم ناكنإو نيزاوملا ةفص طسقلا ارفلا لاق اهراض>] اهعضو ىنعم 4 ىلوألا ةلأملا 2

 ( ةمايقلا مويل ) هلوقو طسقلا تاوذ نيزاوملاعضنو جاجزلا لاقو « لدع م :أ موقلل كاوقكوهو
 ةمايقلا موي لهاآل ليقو ةلامقلا موي ىف ءارفلا لاق

 ل دارملاو لثم اذه دهاجم لاق ( امهد>أ ) نالوق نيزاوملا عضو ىف ةيناثلا ةلأسملا 0

 تطاحأ نف لامعالا ىف مهنيب طسقلا نزولاب ىنعملاو كاحضلاو ةداتق نع هلثم ىوريو لدعلا

 ها ) هتان هناك تطال نم كاسب يهذل ةتانسح نأ نعي هني زا وم تلقت هتائيسب هناسح

 هللا ىضر سابع نبا نع اذكه ريرج نبا هاكح ؛ هتانسحب بهذت هتائيس نأ ىأ ( هنيزاوم تفخ
 نعو. لامعألا اهب نزوتف ةيقيقحلا نيزاوملا عضي هناحبس هنأ فاسلا ةمئأ لوق وهو ( ىناثلا ) امهنع

 مالسلا هيلع دواد نأ » ىوريو مالسلا هيلع ليربج ديب وهو ناسلو ناتفك هل نازيم وه نسحلا

 هتفك الم نأ ردقي ىذلا نم ىهلإ اي لاق قافأ املف , هيلع ىثغ هآر ايلف نازيملا هيرب نأ هبر لأس
 نزو ةيفيك ىف لوقلا اذه ىلع مش ةفرتم ل ىلع نع تضر اذإ نإ دواد اي لاقف « تانسح

 رهاوج تانسحلا ةفك ىف لعجب (قاثلاو) لامعالا فئا# نزوت نأ ( امهدحأ ) ناقيرط لامعالا

 نيملاع اونوكي نأ امإ ةمايقلا لهأ ليق ناف ةلظم دوس رهاوج تائيسلا ةفك ىفو ةقرششم ضيب
 ىف ًافاك هنكح درجم ناك كلذ اوملع ناف . كلذ نويلعي ال وأ ملاظ ريغ الداع ىلاعتو هناحبس هن وكب
 مل اوملعي مل نإو : ةتبلا ةدئاف نازيملا عضو ىف نوكي الف تائيسلا وأ تانسحلاوه بلاغلا نأ ةفرعم

 ًالظ فخ وأ لقثأ نيتفيحصلا ىدحإ لعجهناحبس هنأ لاهتحال فئاحصلا نزو ىف ةدئافلا لصحت
 لأسيال ) ىلاعت هلوق انلوق ىلع هباوجو . ةدئافلا نع لاخ نيريدقتلا الكل بع نازمملا عضو نأ تبثف
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 ١ا/و 7 . ىحولاب مكرذنأ امإ لق : ىلاعت هلوف

4 4 
 ه_- رى سو 2

 قو ناورذس ام ذكي اعدل دلل معلا الو ىحولاب ا ب لق

 ©« نياك 1ك 0 1 ١ 0 كبر باَدع نم 0

 1-52 ب هت

 0 سس اص

 2 الامن ن كن 1 ل او ةميقلا مول طسقلا ني اوملا عضو
 يل ل اي ارسل ا الا الا ل تراها تح

 «؟00 نيبساح ّ قكوا ) يت لح نم

 مهنأ اوبلعيو لَ هني هللا لوسرب اونمويف ةربع كلذ ىف مهل ناك امأ هلهأ كالهإب كرشلا نم صقننو

 ىأ (نولاغلا مهفأ) لاق مث هتلاغم لع نوردقي الو مهف هتدارإو هللا نم عمال ىلع نوردقيال

 مهو نوبلاغلا نحن لب ىنعملاو عيرقتلاو ريرقتلا ىنممب ماهفتسا وهو نحن مأ نوبلاغلا ره ءال وهف

 ماع هوجو ناصقنلا ريسفت فو. 0

 ىف سابع نبا لاق ( اهيناثو ) نادلبلا حتفب اهصقنت مهنع هللا ىضر 0 لتاقمو سابع نبا لاق

 الها توم دنع ىزملا تح ةمركعالاق (اينلاكو )انكر و اهلها ناصمهن د سرا

 رهظالاف الإو اهنع لدعي الف ةليهللا لوسر نع تح نإ ةياورلا هذهو ءايلعلا تومي ( اهعبارو )

 اهديزيو مهنع اهصقني هنأ كلذب قيليىذلاو (نوبلاغلا مهفأ) لاقكلذلف ةبلغلاب قلعتيام ليواقالا نم
 نيبف ءاقفلاو ءابلعلا اف لخدي فيكف ةكم رافك ىف ةيآلا هذه تلزن لافقلا لاق مالسإلا دالب ْق

 . مبلهج نع اوضرعال أمف مهلقع اولمعت سا ول ىلا ريعلا نم كلذ لك ىلاعت

 مهتسم نُئلو . نورذني ام اذإ ءاعدلا مصلا عب مسي الو ىحولاب رذنأ امإ لق )) ىلاعت هلوق

 ملظت الف ةمايقلا مويل طبسقلا نيزاوملا عضنو . نيملاظر انك ان] ابلياواان قل وقبل كبر تادع زم ةحفب

 “ نيبساح انب ى هدا أع ااننا لدوح نمسا لافتم ناك نزو انش نطل

 لق ملوقب ةعيتأا ماجا ىلع اهيلع هيبنتلا ىف غلابو ةلدألا نآرقلا ىف ررك 9 هناحبس هنأ ملعا
 هب كيت | هللا لب ىلبق نم كلذ نأ اونظت الف مكبر مالك وه ىذلا نآرقلاب ىأ ( ىحولاب كرذنأ امإ

 مهلثمو ؛ دوعي 1 لابولاف ةباجإلاو لوبقلا مكنم عقب مف ىبر ىنمزلأ امب تق 0 راذنإب فرمأو
 ذإ الصأ نوءمسي ال نيذلا مصلاب هيلاوتو هتك عم هراذنإ نم اوعمس امب اوعفتني مل ثيح نم

 ٠ قحلاب ةفرعمو مرح نع زرحتو بجاو ىلع مادقإ ىف هب كسلا لب عامسلا سيل راذنإلاب ضرغلا

 ءاعدلا مصلا عمست الو ءىرق فاشكتلا بحاص لاق . عمسي مل هناك راص ٍضرغلا اذهل صح ملاذاف

 مصلا تلق ناف ٠ عمسأ نم مصلا عمسي الوأ هللا لوسر عمسي الوأ تنأ عمستال ىأ ءايلاو ءاتلاب

 مصلا ىف ماللا تلق ؟ نورذني ام اذإ لاق فيكيف . رذثملا ءاعد نوعمسي ال5 رشيلا ءاغد عمست ال



 . ةيآلا . راملاو ليللاب مكؤاكي نم لق : ىلاعت هلوق 0

 : لئاسم ةيفق (نمجرلا نم ) هلوق امأَو

 ىلع ردقي امم ىأ ( نمحرلا نم مكزلكب 00 هوج و هانعم ىف ( ىلوألا ةلأسملا
 ىبسلاو لتقلا هند (امتلاثو 0 قى هللا شان نم ١( 7 اثو ) هنوقحتست باذع نم 3 هلازنإ

 1 ازنأ ول رومآلا هذه نع عفاد الو مهل ظفاحال هنأ هناحبس نيبف مهرفكل هللا هحابأ ام رئاسو

 . ايندلاب اوعتم املو اوشاع امل مهظفح هلضفت الواو

 ناكل لوك ىدن تاوجللا انقل رذ هذلاب لح رلا مسإ انهه صخ امإ 4 ةيناثلا ةلأ !ًاسملا )

 مسإ صخ اسمإ ( ميركلا كبرب كرغام ) هلوق ىف 55 كتمحرب قئالخلا لكل انبلإ اي ءىلاكلا تنأ

 ا 7 ذلاب ميركلا

 هر صخ كاما نيف ولام دعا لكل نال نايلاو 0 52 0 كا ةلأسملا ١
 . مكشياعم ىف متقرصت اذإ راهنلابو متم اذإ ل 00 نما كل

 ًارامنو اليل مهيلع هماعنإ عم ىلاعت هنأ ىتعملاف 0 ذ نع ره لب ) هلوق امأ

 نوضرعم نآرقلا فئاطلو ةيلقنلاو ةيلقعلا لئالدلا وها ئذلا مهر ارك دنع ل ةسارحلاو ظفحلاب

 ىف ابل ظحال ىتلا مانصآلا ةدايع نوكرتيو هاوس مهل .ىلاكال هنأ اوفرعيل اهنم .ىش ىف نولمأتي الف

 . مهيلع ماعنإلا ىف الو مهظفح

 (نوبحصي انم هالو مهسفنأ رصف نوءيطتسيال اننود نممهعنمت ةملآ مهل مأ ) ىلاعت هلوق امأ

 مث مالكلا متو. مهعنم نم ةبلآ مبلأ ريدقتلاو ؛ اننود نم مه هؤلكت ةبلآ مبلأ ىنعي لص مملانأ ملعاف

 هذهف ىأ فوذ<# اد ريخ اذهو ( مهسفنأ رصن نوءيطتسي ال ) لاف فعضلاب ميلا فصو

 ىلع ردقت مل اذإف . ريغلا ةيامح نم ىلوأ سفنلا ةيامحو , تافآلا نع اهسفنأ ةياح عيطتستال ةللآلا

 ( لوآلا ) : نالوق ( نوبحصي انم مهالو ) هلوق ىفو «اهريغ ةيامح ىلع ردقت 00 امسفن ةيامح

 (ىناثلا) ةيحصلا نمال كلذ نم ( نوبحصي م مهالو) هل وهف هتعنم اذإ لجرلا ت كا ىزاملا لاق

 لاقيو هللا كرصنو هللا كبح لاقي دا هل ابلكو ةنزعللا لا ةرضلاب حو انهم ةحصلا نأ

 نوكيال نمنأ لصاحلاو. ةناعإ الو ةرصن ىف انم 4 ىنعملاف هللا ظفحىفو هللا ةحص ىف رفاسملل

 هناحبس نيب مث :ىش : ىلع ردش ع ةناعإلاب هللا نم ابوحصم نوكي الو تافالا عفد ىلع ا

 موالح ام ىتعي ( رمعلا مهيلع لاط ىتح مهءابآو ءالؤه | ذعتم لب ) هلوقب كلذ لك عم ميلع هلضفت

 عقوم اولهجو اندهع او.ذنف ةلفغلا ىف مرامعأ تلاط ىنعي .:ةلهملا لوطي رارتغإلا الإ ضارعإلا ىلع

 . كلذ, اورتغاو انتمعن عقاوم

 ' هللا نوكرشملا .ال وه ىري الفأ ىنعملاف ( اهصقنن ضرألا ىنأت انأ نوري الفأ ) ىلاعت هلوق امأ

 2+ هس ضي يي سبع لي يي ية ماا يي ايلا

 ”#؟ > ةلط هدف

 كالوس ضصييلا ىي> وتل ل ظل نضل صبا

 دغيم ساطنت



 ١ ةيآلا . راهتلاو.ليللاب مكؤلكي نم لق : ىلاعت هلوق
 و 3 هان هرت »هس او دي ل

 ٌنوضرعم مهد ركذ نع مث لب نمحرلا نم آبل لاو ليلاب م 1 وأكي نم

 ) مو در هلال هد

 0 ميسفنأ ع ' َنوعيطَسسي ال نود نم : مي ملا مه ما قفل

 اساس ب يم م راس سوو ع هم د لا

 0 . دلفا رمعلا مهلع َلاَط ىتَ ب 0 .الزه انعتم لب «:1» نويحصب

 هد

 ««4» َنوبلأعْلا مه اهف رطَأ نم ابصقنت َضْرألا قأ :

 ناجعتسالاو ءاروتسالاو رفكللا نما ةفصلا كلتب اوناكابلل ( انءا نإ هتلأ أب نم انرصتت نقار

 اذهو . هيلع لدي مدقت ام نال باوجلا فذحنس> اسء]و مهملع هنوه ىذلا وه هب مبلهج نكلو

 4 كاريس انآرق نأ ولو ءاوزفك نيذلا قوتي 3]  ىرت ولواءاودلظ نّيذلا ىري ولو را: هلتكاو لبأ

 0 ًاعقوم مظعأ اهل باذعلا سم نآل روهظلاو هوجولا صخ امإو ( لابجلا

 0 هلع هر نأ ني تادعلاا اذه هذه نير اكل لاغت هلأ 2 فلا 0 5

 مهعدت ىأ مهتمتف نب ل اهرمآل الو نيبستح ريغ اهل مهو ةتغل ةعاس ١ مهيتات لب مه مولعم

 ىلا مالو افرصم اهنم مهتأي امعالو اهدر' ىف ةلجا ناوعيطتسا ال نق نرئاح

 هيف امل ةمايقلاو توملا تقو نيفلك-لا لمي ملامتإ ىلاعت هلا 3 ملعاو . ةرذعمالو ةبوتا ن واهمب ال

 (ىناثا هجولا) رك ذ هناحبسإهنإ م« ىفالتلا ل إب رقأ وأ رذحدشأ كلذ نامتك عم ءرملا نآل ة>اصملا نم

 مهنه اورذع نيذلاب قاخ كلبق نم لسرب ءىزبتسا دقلو )لاقف هلوسر بلق نع نزحلا عفد ىف
 كروت كلب أوهتسلا 6 'دمعأب ( كل نم لسن ”ىئروتسا دنقل وار ىعملاو (( نورس 11

 مئازهتسا ةبوقع ىأ ( نو.زهتسي هب اوناكام مسنم اور نيذلاب طاحأو ) لزن ىأ ( قا )
 ني كلدكف ىنعملاو ؛ سو هيلع هلل ىلص ىنلل ةيلست اذه قو لزو لازكل يا 22 د

 . مهئازهتسا لابو ءالؤب
 مهل مآ: نوضرعم مهر رك ذ نع مث لب نمحرلا نم راهنلاو ليللاب ؟ؤاكي نم لق ل ىلاعت هلوق

 مهءابأو .الؤه انعتم لب كوبحصي أنم رهو لا رص نوعيطتسإ الكود ع موعنمت ةبلآ

 . 4 نوبلاغلا مهفأ اهفارطأ نم 00 ضرأاألا ىنأت انأ نوري الفأ رمعلا مهيلع لاط ىت

 ميفصو ام ا رانلا مههوجو نع نوفكي ال ةرخآلا ىف رافكلا نأ نيب انمل للف أ 3
 هلوسرل لاقف ةمالسلا ىف اوقب ا مهظفحيو مهسرحب ىلاعت هللا نأ الول ًاضيأ ايندلا ىف مهنأب هعبتأ هب

 لوقك اذهو (راهنلاو لإللاب كؤلكي نم) هيلع مه اع نورتفيو نوءزوتسي نيذلا رافكلا ءالؤبا لق
 ظفاحلا .ىلاكلاو! ىنع صيحم كل له!ىنم كرم نبأ ىلإ هنم هل صلخمالو هتضبق ىف لصح نمل لجرلا



 , ةيآلاا لي نم ناسنالا قاخ : ىلاعت هلوق اذ

 37 10 دق برعلاو ؛ / لعتش# رأث وه : ىذلا لجرلل ليق م ةعلاملا لع كلذو.٠ نر

 : رعاشلا لاق ؛ رابدإو لابقإ الإ وه امو « مونو لكأ الإ تنأام : لوقتق هنم رثكي

 رايدإ وا لابقإ اه انما ؟ ”تافغ اذإ يح تاك د اذإ امأ

 عنك ناسالا قلخ) : دوملا لو ( ل وخلا سنالا ناكو ) قاغت هلي دك أتم ةجولا اذهو
 لجعلا : ديبع وبأ لاق ( اهناثو ) ءافعض ىأ ( فعض نم كك ةلخ ) هلوقك ةلجعلا هنأ ند ىأ

 لجعلاو ءاملا نيب تبثي لخنلاو :اودغلاو ريخ ةعلب نطلا

 لع نم ( (امعبارو) نك هلوق وهورمالا نم ل جعت نم ىأ 00 شفخالا لاق (اهتلاثو)

 ميو ) هلوقك «ناسنالا نم لجعلا قاخ : ىنعملا اولاقف اهوءلقن يذلا ام . نسا نع فءض نم ىأ

 دعبأو باوصلا ىلإ برقأ لوآلا لوقلاو مهيلع رانلا ضرعت 00 انلا 0 أواردك نيدلا ضر

 نأ نم ىلوأ وهف هبدترت ىلع وهو حي ىنعم ىلع مالكلا لمح نكمأ اذإ هناأل باقلا اذه لاوقالا
 ةدئافلا اف . زاانم هوجوهيف ناسنإلا نم ةلجعلا تقلخ هلوق نإف ا كرك أ ىلع لمح

 . زالا ىف هارجم ىرحب ام ىلا مظنلا رييغل ف

 اذه نمو بيدكتاا هجو لع دعونا, اواعجتسا. موقلا لوقب نأ لئاقل م ةثلاثلا ةلأملا ال ٠
 ىلا مذ اذإ هنال مذلا ىف لخدأ هجولا اذهرلع هاجعت ١ انلق . ةقيقحلا ىلع الجعت سم نوكي ال هلاح
 ناذ اها لرأ تاك هل امولعم كار لاجعتسا ىلع مذي نايف مولعملا رمال كاتس

 نوملاع مثو توملا لاجعتسا نمضتي اييندلا كاله وأ ةرخآلا باقع نم هدعوت ام مهلاجعتسا

 . ةقيقحلا ف نيلجست عم 1 كلذب

 : لاوقأ ىلع تايآآلاب دارملا ف اوفلتخا دقق ( نولجعتست الف ىتايآ يرأس ) ىلاعت هلوق امأ
 ( نولجعتست الف ) لاق كلذلو ؛ ةرخآلا ىف باذعلاو ايندلا ىف لجعملا كالهلا ىه اهنأ (اهدحأ )
 راثا انآ ( اهئاثور لوهرلا ىدصو .ديحوتلا فلدأ اهنأ ( ايناثو) مقرف ةلاح ال ىأتس انأ ىأ

 . رظنلا ىلإ برقأ لولا نعلاو ماشلاب ةيضاملا نورقلا

 لاجعتسالا وه اذه نأ لعاف ( نيقداص متنك نإ دعولا اذه ىتم نولوقيو ) ىلاعت هلوق امأ
 نيس لجأ ولو تادعلاب كتاولج د وار هلوقك وهو ءازسالا ليس لع روك ذملا مومَدملا
 اذه عفر ىف رك ذ هناحبس هنإ مث  مهتافغو مهلهجل كلذ نولوقي مهنأ ىلاعت نيبف ( باذعلا مهءاجل

 باقعلا نم ءازهتسالا اذه بحاصل امنيب نأب ( لوآلا ) : نيهجو ٍوَِلَي هللا ل وسر بلق نع د

 مث الو مثروهظ نع الو رانلا مبهوجو نع نوفكي ال نيح 0 نيذلا ملعي ول) : لاقف ديدشلا
 نودلعي ول ىأ ملعيل هب لوعفم نيحو فوذحم وا باوج : فاشكلا بحاص لاق ( نورصني

 نم راثلا هيف مهب طيحت ديدش بعص تقووهو (دعولا اذه ىتم ) طوب هنع نولأسي ىذلا تقولا
 ىلاعت هلوقل مث رصنبإ أ رصان اضرأ نودمحبالو مهسفنأ نع ءابعفد يلع نِردِقب الف ييلخ ٠ نمو مادؤق
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 «41»نوءزوتسي هب اوناك ام مهنم اورخس َنيذَلاب قا كَ

 لسر. ىزمتسا دقلو ؛نورظني مالو اهدر 2107 الفمهتيتف هتغب 0 لب 0 مثالو
 4 ناو رشا هل اوناكام مهن :ماورذ نيذلاب قاخ كلبق نس

 : لئاسم هيفذ ( لحي نم ناسنإلا قلخ ) ىلاعت هلوق امأ

 نيعم صخش هنأ (ىناثلاو) عونلا هنأ (امهدحأ) نالوق ناسنالا نم دارملا ف«ىلوآلا ةلأسملال
 رارةإلاوهلعلا ىلإ ةئجاملا هتايآو ىلاعت هللا باذع نولجعتسي ا وناك مهنأ هريرقتف (لوآلا لوقلا امأ)

 ةلجعلا ل ارفإ ىلع ناسنالا مذ الوأ مدقف ؛ كلذ 30 أنأف (نعازا] اذه ىم نو
 000 جب مناف اولجعتست ف أ كتم دعييال 10 مهرجذو م ماهنمث

 ّلجعلا نم ًاقولخع ناسنالا نوكو ؛ مالكلل ةبسانم نوكت نأو دال مالكا ة ةمدقم 1 ناف

 ناك املك قئاعلا نآل انلق (نولجعتست الف) هلوق ةمدقملا هذه ىلع بتر لف ةيف ازد كك شال

 ةلاح لاجعتسالا كرت نأ ىلع. اذه هبن. هناحبس هناكف , لك أ هتفلاخم ىلع ةردقلا تناك . دشأ
 (امهد>أ)نابجو هيف اذهف نيعم صخ دارملا نأ وهو (قىناثلا لوقلا امأ) اف بوغرم ةيلاع ةفيرش

 لتاقمو ىلكلاو ىئذسلاو ف هم ركعو ريمج نب :, ديعسو دهاجم لوق وهو « مالسلا هلع مد داارملا نأ

 لعب مالسلا هيلع مدآ هللأ قلخ : .٠ لاق دها# لح مياس ىبأ نب ثيلو رج نبا ىورو6 كاحضلاو

 قلخ لجعتسا براي لاق ٠ ةلقسأ غلبي و ةن حورلا لخد املف ؛ ةعمجا راهن رح ند 0

 من ال ىئدتلا نعو ( لج نم ناسنإلا قاخ ( كاع هلوق كاذف : ثيل لاق مقا بورغ لق

 : هل هللا لاقف . كلذ لاقف . هلل دحلا لق : ةكئئالملا هل تلاقف ء سطع هسأر ىف لخدف حورلا هيف

 2 ةلحملا هدالاوأ ثروا ىذلا وه أآذهو 8 هيكل اع كل هيلجر حورلا غلبت نأ لد بلوف 5 ماعطلا

 ثرحلا 0 رضا ف ةيآلا هذه تل : ءاطع ةياور ف ا هللأ ىضر سابع نا لاق ) امهناثو (

 الإ لصح ال كلذو ؛ موقلا مذ ضرغلا نآل ىلوأ لوألا لوقلا نأ ملعاو ء وه ناينالاب داماك

 . عونلا ىلع ناسنالا ظفل انامح اذإ
 امأ ء اهلق نم مهنمو اهرهاظ ىلع ةيآلا هذه ىرجأ نه نيرسفملا نم 6 ةيناثلا ةلآنسملا

 قاخ كك )لحب نم ناكدألا قلخ ) هل 0 نأ وهو نيققحلا لوق (اهدحأ) لاوقأ مف 0 نواوالا
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 نولوقيو © نواجعتسن الف ىنأيا مجيروأس لي نم نامالا ىاخ

 - اردو هل ع 0 0 اع

 ل - اورقك َنيذلا لع ول 200 نيقداص متنك نإ دعولا اذه ىم

 . رابتخالا ةروص ىف هنأل
 . هظفل ريغ نم مكاو ل دك ردصم (ةنت 3( فاش اشكل بحاص لاق 4 هذ اعلا ةلأسملا ” 1

 ع ىلإ عوجرلا 5 ) لوعج رث م : 0 ةضح أ: 2 م 4 ةبارلا دل أملا )

 هتساعو 0 كَ ثنوعجرب مهنأ نر 00 هلوق نم 1 / ةسماخلا ةلأسملا 0

 نإاولاقو 2 ةنآلا هذه ةيضعانتلا تلدتساو 0 داعملاو ثعبلاقن َّق مهو نالطب كلذ نيف ) هتازاجو

 تلدّتساو ماعلا اذنه َْى انلوخد لبق ندوخ وم انك دقو 2 4ف نوكلاب قوريسم 6 لإ عوجرلا

 مدقت دق هنع (باوجلاو) امسج ىلاعت هللا نوك ىضتتمي ىلاعت هللا ىلإ انعوج رف « ماسجأ انأب ةمسجما
 . ةريثك عضاوم ىف

 تلزن لئاقمو ىدسلا لاق( ًاوره الإ كنوذخت, نإ اورفك نذلا ك آر اذإو ) ىلاعت هلوق امأ

 : نامفس م لججاوأ "ل لجأ عم نايفس 0 ناكو هل ىنلا هن ا لهجوأ ف ةيآلا هذه

 ىنلا عمسف . قاتم دبع ىبب َْق 8 كوكي نأ كك امو : نايفس وألا فانتم كا ل اذه

 انأورو ةرثغلاا نب ديلاولا كمي لّدنام' كب لزنن ىج ىبتنت كارأام") : لبج ىنآل لاف طوق هي

 اذهأ ) هلوقب كلذ ىلاعت هللا رسف مث . ةيآلا هذه تلزنف « ةيمح تلقام تلق امنإف : نايفس ابأاي تنأ

 ديقي ملو قلطأ امهدحأ ىلع لاحلا تلد اذاف : هفالخو ربخب نوكي ركذلاو ( كته1 ركذي ىذلا

 « مذ وهف ًاودع ناك نإو « ءانث وهف ًاقيدص رك اذلا ناك ناف ؛ كركذي 00 تعم لجرلل كلوةك

 . (مدابعحبقي و ةدوبعم أمنوك لطبيب هنأ ىعملاو(ميهاربإ هللاقي مه ركذي ىتف انععس) ىلاعت هلوق هنمو

 ىلا مهتطلآ ر 5 اي ىنعملاق 1 ف وعلا 7007 0 هلوق أنو

 (نورفاك)تيمملا ىحنا قلاخلا معنملا وه ىذلا (نمحرلا ر كذب مهنأ) عم . ءوسلاب عفنت الو رضنال

 ص نيو اال يضا نع دودي مهيلعمذلاوبعللاو ٌوزهلا نوكي تق ( « كلذ نم حبق قأ لعف 0

 نيذلا موقلا ل ةراشإ لوالا نأ مهتداعأ َْق ىنعملاو 2 بتكللاو نارقلا (نمحرلا ركذب) دارب نأ

 ًاديك أت اهتداعأ ىفناف ًاضيأو « هب مهصاصتخال ةنابإ ةيناثلاو « لعفلا كلذ نولعفي اوناك
 . ميلعفل امظعتو

 دعولا اذه ىتم نولوفيو , نولجعتست الف ىنايآ كيروأس لحي نم ناسنإلا قلخ ل ىلاءت هلوق
 مثروهظ نعالو راسنلا مبهوجو نع نوفكي ال نيح اورفك نذلا ملعي ولا نيقداص متنك نإ

 ” قع

 ظ
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 ١ ةيالا . دلل كليق نم رشبل انلعج امو : ىلاعت هلوق

 تناكو مدقتملا لصفلا ف اهانحرش ىتلا ةتسلا .ايشالاب لدتسا امل ىلاعتو هناحبس هنأ لعإ
 قبتل ال كلذك اهلعج ايندلا هذه نأ ىلع هب هبن ام هعبتأ ةيويندلا معنلا كوضأ م داسكلا كلا

 ىكلو ؛ناحتمالاو ءالتبالل ىلاعتو هناحبس اهقلخ لب. هل ايندلا تقلخ نم انف قبب وأ مودتو
 . دولخلا راداه نكاةرخآلا للا 12

 لئاقم لاق( اهادحأ ) هجوأ ةثالث هفف( دلتا كلبق نم رشبل انلعَجا امو ) لاغت ةلوق امأف
 اوناك ( اهناثو ) ةيآلا هذه تلزنف تومبال ملسو هيلع هللا لص ادم نإ نولوقي اوناك ًآسانأ نأ

 ىفدلخم ال نأ ىلاعتهللا ىضق ىأ اذهب ةتامشلا هنعىللاعتهللا قنف هتومب نوتمشيف توميس هنأ نوردقي

 : لئاقلال وق هانعم ىفو ال ءالؤه قبيأ تنأ تم نئافأ توملل ةضرعالإ مهالو تنأ الف ًارشب ايندلا

 انيقل م" نوتماشلا قليس اوقضأ انب :نيتماشلل لق

 تومال هنأ ردقم ردقي نأ زاج ءايبنآلا متاخ مالسلا هيلع هنأ ربظ امل هنأ لمتحي (اهئلاثو )

 . توملا ىف مالسلا مهملع ءايبنالا نم هريغ لاك هلاح نأ ىلع ىلاعت هللا هبنف هعرش ريغتل تام ول ذإ
 : ثاححأ هيفف ( توما ةقئاذ سفن لك ) ىلاعت هلوق امأ

 ال و ىسفن ىف ام ملعت ) هلوقل سفن ىلاعت هناف صوصخم مومعلا اذه نأ ( لوآلا ثحبلا ال

 ماعلاو . تومتال ىهو سوفت اهل تادامجا اذكو هيلع زو ال توملا نأ عم ( كسفن ىفام ملعأ
 حاورالا نأ ىف ةفسالفلا لوق لطبي كلذو : ءايشألا هذه ادع اميف هب الومعم قبيف ةجح صوصخلا

 هؤارجإ نكم ال انبه قوذلا (ىناثلاو ) تومال ةيكلفلا سوفنلاو ةقرافملا لوقعلاو ةيرشبلا

 هلءج زوجيف صاخ كاردإ قوذلا لب قاذي ىت> موعطملا سنج نم سيل توملا نآل هرهاظ ىلع

 توملا نآل ةميظعلا مالآلا نم هتامدقم انبه هنم دارملاف توملا امأو . كاردإلا لصأ نع ًازاجب

 ًائيش كرديال تيملاو أتيم صخشلا ريصي هدوجو لاحو هك اردإ عنتمي دوجولا ىف هلوخد لبق

 .ديصلا لح ريغ) هل وةك لبقتسي ال هنآل لاصفنالا ريدقت ىف توملا ةقئاذ ىف ةفاضإلا ( ثلاثلاو )

 . ( ةبعكلا غلابأيدهو

 : لئاسم هيفف ( نوعجرت انيلإو ةنتف ريخلاو رشثلاب ركولبنو ) ىلاعت هلوق امأ

 لدئو فيلكتلا لوص-> ىلع ةلاد ةيآالاف . فيلكتلا عم الإ ققحتيال ءالتبالا(ىلو آلا ةلأسملا)

 ؛ نيرمأب هالتبا لب ةيوعص هيف ناكنإو ىهنو ىمأام ىلع فلكملاب رصتقي مل ىلاعتو هناحبس هنأ لع

 (ىااثلاو)تادارملا نم نيكقلاو رورسلاو ةذللاو ةحصلا نم ايندلا معنوهو ًاريخ هامسام(امهدحأ)
 ىلاعت نيبف ؛نيفلكملاب ةلزانلا دئادشلا رئاسو مالالاو رةفلا نم ةيويندلا.راضملا وهو ًارش هامسام

 مظعيف ؛ نحنا ىف ربصيو حذملا ىلع ركشي ىكل  نيتلاخلا نيئاه نيب ددرتي فيلكتلا عم دبعلا نأ

 . مزل ام ماق اذإ هباوث
 مهدوجو لبق نيملاعلا لامعأ نم نوكيس امب ملاع وهو ءالتبا كلذ ىمس امنإ « ةيناثلا ةلأسملا ١

0 2 
١ 4 



 0 , طلخا كللفا نما سلا المج امو لاقت ةلوق ا

 ها اح ١ لح

 سفن لك "+ َنودلاحلا مف تم نا دا كلف نم رشبل انلعج امو

 اي اذإو »5١02« نو انلإو ف ريخلاَو رشلاب 0 توملا قاد

 0 ا 0 ىذا اماارم الإ 5 نإ را
 0 ا

 م ف اسمعو هي :

 0 َتورفاك مه نح

 زك 2 كلانلا ناوك نأ, امإ و , هفلاغ ىأ ءطلا و :ةعربسلا ىف كلقلا ةكرمل 0 لا

 ةلولفاللا قرخ بج وب هنال لطاب هنإ ةمسالفلا تلاقف لوألا ىأرلا امأ ءانك اس تكوكلاو

 ايلا كاد كلفلا 2ك 1 ةفلاخ تصرف نإ فى اوكلا ةكرخ قاثلا ىأرلا امأو ,لاحن وهو
 مزل ءطبلاو ةعرملا ىف اهل ةفلاخم تناك نافذ كلفلا ةهج ىلإ اهتك رح تناك نإو قرخلا بجوب

 لود 5 اركلا نازل مزال انآ قرحلاف .طبللاو ةعرشلاو ةهجلا ىف ايوتسا نإ قارخنالا

 ثلاثلا مسقلا الإ قبب ملف قرخلا مزايف ةدئاز ةيتاذلا هتك رح قبتف كلفلا ةكرح ببسب ضرعلاب

 فدل يف وكلا كرحتيف كرحت كلفلاو:هيفاقاو كلفلا قف ازورغم بكوكلا نوك نأ وهو

 قحلا لب لطاب وهو كالفآلا ىلع قرخلا عانتما ىلع مالكلا اذه رادم نأ ملعاو . كلفلا ةكرح

 نأ نآرقلا ظفل هياع لدي ىذلاو تانكسمملا لك ىلع رداق ىلاعت هللاو ةنك# ةثالثلا ماسالا نأ

 . ءاملا ىف ةكمسلا حبست اك اهيف ةيراج نوكست بك اوكلاو ةفقاو كالفآلا نوكت

 ىأ هيلإ فاضملا نع ضوع هيف نيونتلا ( لك) فاشكلا .بحاص لاق < ةسماخلا ةلأسملا ل
 ملعأ هللاو نو>.سي كلف ىف مهلك

 ةلروب هدأت ءاحنأ ىف وكلا" كر رك لع انس ن ىلع وبأ جتحا 6 ةسداس سلا ةلأسملا ١

 رمقلاو سمشلاو ) ىلاعت هلوقبو : ءالقعلل الإ نوكيال نونلاو واولاب عمجاو لاق (كوحبس )

 لاق ةحابسلا وهو مهلعفب فصولل ءالقعلل ريمضلا واو لعج امإ (باوجلاو) ؛ ( نيدجاس ىل مهتيأر
 لحب ال وأ رمقلاو سمشلا نم لاخلا ىلع بصنلا تلق اهلحم ام ةلما تلق ناف فاشكلا بحاص

 ىف نوحبسي مهعيمج لبق فيكف ةدح ىلع كلف نيرمقلا نم دحاو لكل تلق ناف ابفانئتسال اهل

 . مهنم دحاو لك ىأ ًافيس ممدلقو ةلح ريمآلا ماسك مهل وةك اذه تلق ؟ كلف
 ةقئاذ سفن لك ؛نودلاخلا مهف تم نإفأ دلخلا كلبق نم رشبل انلعج امو )ل ىلاعت هلوق

 الإ كنوذختي نإ اورفك نيذلا ك آر اذإو ءنوعجرت انيلإو ةنتف ريخلاو رشلاب كولبنو توملا

 4 نورفاك مث نمح رلا 1 مثو ميلا زكاذل ىذلا اذهأ ءأوره



 ١ ةيآلا . اورفك نيذلا رب ل وأ: ىلاعت هلوق

 كلفلا ىلإ برقأ ناك ام لك نإ مث ء ضرأألا وهو دعبلا ةباغ ف وه ىذلا مرجلا نوكسلا ةيامنو

 اهلاوطأ ىف كالفاألا تاكر> ىف هلوقنام اذبف أطبأ ناكدعبأ هنم ناك امو ةكرح َع 0 ا ا

 ةتيكااذإ ؛توتطا و لايعلا ىلإ اهاونم الجخ تيت كلدو ةرمالظ يضر ق1 انآ

 راس ناكف ةدحاو ةعقبب ًاصوصخم ريثأتلا ناكل ليملا ف ةكرح بك اوكلل نكي مل ول لوقتف اذه
 ةوملا تناكو لاوحاللا هباشتم همم بري ىذلا ناكو. هكنم ةلصاحلا عفانملا نع ل باو 1

 ةلا اب و . ةيرانلا ىلإ اهلك اهتلاحأف تابوطرلا تنفأ ةراح تناك ناف ءةدحاو ةيفيكل كانه
 طخو ىرخأ ةيفيك ىلع هيذاحي ال ام طخو ةيفيك لبع بك اوكلا رممل ىذاحملا عضوملا نوكيف
 ةجاجعلاو ءاوهلا هيف نوكيو مئاد ءاتش عضوم ىف نوكيف ىرخأ ةيفيك ىلع امهننب طسوتملا
 هيف ميال فرخ وأ عيبر رخآ عضوم ىفو قارت>الا بجو ماد فيص رخآ عضوم فو

 ةيفلألا لل لملا ناكل اي كرحس نك وكلا ناكو ؛ ةيلاتتم تادوع نكست ملولو جضنلا
 عرسأ ب يك اوكلا' تناك ولو لكم, نكي 1 ىلإ ام. ابرق ضررفل ناك ارقد ا
 ةدم ةبج ىف ةكرحلا ظفح ليم كانه ناك اذإ اهأو تعا هو عفانملا تلك امل هذه نم ةكرح

 اوم قبب ثيحن ا كلذب مت ةهرب ةهج لك ىف قبو ةجاحلا رادقمع ئرخأ ة ةبج ىلإ لقتني مث 0

 تاقولخما رارسأ رم ليلقلا ىلع الإ فقتال لوقعلاف ةلمجابو . طيرفتلاو طارفإلا ىفرط نع
 . ةيهانتملا ريغلا ةردقلاو ةغلالا ةمكحلاب ريدملا قلاخلا ناحبسف

 مالكلا ىف لخديو الإ ( نوحبسي كلف ىف لكو ) لوقي نأ زوحيال هنأ 6 ةيناثلا ةلأسملا ١

 . ملعأ هللاو اهيلإ ريمضلا اذه دوعل ةروكذم اهنأف الوأ

 ءالقعلا فلتخاو :كالفأ هعمجو رئاد ءىش لك برعلا مالك ىف كلفلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا
 لاقو ٠ كاحضلا لوة وهو موجنلا هذه رادم وه و مسج نك كلفلا مهضعل لاَقف هبف

 : 0 * ,نآرقلا رهاظ ىلإ برقأ اذهو . اهلع موجنلا رودن ماسجأ ىه لب نورثك آلا

 م ىلكلا لاقو ٠ هيف موجنلاو رمقلاو ندم 2 فاوفكم 2 كلفلا موضعي لاَقف ةسبك

 1 هنأذ منال نلف  ءاللقدلا نوك>ل ا للا نأب جتحاو أ هد

 ةللص مارجأ امن ةئيحلا تاكو ةفسالفلا روبمج لاقو ٠ ؛ حاس ىرجلا ىف هيدي دمب ىذلا سرفلا

 وهن ةفسالفلا ىلع مالكلا ا لوبذلاو اوغلو 00 ةلباق ريغ ةفيفخ الو ةليعث ال

 . ريخلاب الإ تاومسلا تافص ةفرعم ىلإ ليبسال هنأ قهلاو. هب ةقئاللا بتكسلا ىف روكذم

 هناف ةثالث اهف ةنكمملا هوجولاو بك اوكللا تاكرح ىف ساناا فلتخا 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 نأ امإو ؛ دك ارلا ءاملا ف كلمسلا.ةكرب هيف كرحتت بك اوكبلاو انك اس كلفلا ناك نآلانإ
 امإ هتبجل ًاقفاوم وأ هتكرح ةهجل ًافلافع امإ اضيأ هيف كل رحت نك ا ىهلا كركم كللغلا نك



 ةنألا . را نذلا ريل وأ هلوق دا

 رن لق لوشن نأ هيكل كرا كلف ىف لك) لاق اذبلف ءا )رك ذلكأ قات رح ببسأ كلذ
 يللا هلا تلا نع اوفس ن4 ب ايلسلعت كراج ايف ةقلتخم تاكرح ا لك "او ككال نأ ةاضرألاب
 نم ىرخأ ةكرح انههو . ةئيهلا باكأو ةفسالفلا روهمج لاق مث . ةيمويلا سمشلا ةكرح ىهو
 ا وز زيلع [راعتسابو «ةتباثلل قرع هح ةررايسلا ةعبشلا ىف ةرهاظ: ىهو :اولاق.قرشملا نا ثرغملا
 همدقتي كلذ دعب هناف ةكرح أطبأ وهام نراق اذإ ةكرح عرسأ اهنم ناكاذك ةرايسلا لك ارركلا

 برغملا ةيحان نم نيموي وأ مويب عامتجإلا دعب ربظي هنإف ًادج رهاظ رمقلا ىف اذهو قرشملا وت
 لكو رهشلا فصن نم بيرق ىلع ابلباقي نأ ىلإ اهنم ًادعب ةليل لك دادزب مث سمشلا نم دعإ ىلع
 هرتس هكردأ اذإ مث هنم ابرق ةليل لك دادزي جوربلا رم ىف هتقيرط ىلع هنم ًاقرش ناك بكوك
 نك اوكلا هذه ثررأ انفرعف ىرذلا هفرطب هنع. بك اوكلا كلت فدسكتتو, قرشلا 0

 1 مطل هكر تاتا كيك يكل دج :كلاقك و... فربتملا لل] بيرغملا نمر ةكازخ ةراي
 . هيف مهانفلاخ نحنو هولاقام اذه . قرشملا ىلإ برغملا نم ةكرح اه نأ انفرد جو 0 لا
 تا ىلإ تملا )نم اتاني دك لا ناكاول نام ١ ناسسعلا كال لاك كلذ: نإ انها
 مرجلا نوك مزل. قرشملا ىلإ برذملا نم ةيمويلا ةكرحلا ببسب ةكرحتم ا أ كش الو هئيطب
 111 لإ هكا رتل ناو لاح كلذ ةدخاو "ةمفاد نيتقلتتع نرحل 111 (نوتكا رح اكرحتم داو
 نيتبج ىلإ ةدحاو ةعفد دحاولا مسجلا كرحت ولف اهيلإ لقتنملا ةهجلا ىلا لف نطق
 امتكرح لاح سمسشلا لاقي نأ زوم المل ليق ناف . 0 نناكم ف ةذحأا و ةسسد هلوصخ اهل
 ضقتنب هومركذ انف أضرأو « سكعلابو ىثرغلا بناجلا ىلإ اهتكرح عطقنت قرشلا بناجلا ىلإ
 كوالا امأ انلف ٠ تاجلا كلذ( فالخ لإ كج املع 5 ىلا للا درع ىلإ سلا هك رع
 1 وهف فاثلا امأو 0 عاطقنالا نع ةنوصم كالفألا تاكرح نآل مكاوصأ ىلع ميقتسي الف
 ةكرح بك اوكلل نأ ىلعهب اوجتحا ىنذلا امأ ؛ناضراعتي الف عطاق ناهرب هانز ا

 هكارتتم كك اركلا عيمج نإ لاقي نأ زوجي ال لاقي هلافاو تفشل اورق (قرسملا» لإ تبرعللا نق

 كلذ ببسب ضعب 0 تلكم سلا ند اطبأا اعقب نأ الإ ةيرذملا "ىلإ قرسملا قم
 مويلا لوأ نم هترادتسا مظعالا كلفلا الثم ةبجلا كلت فالخ ىلإ كرحتت ا ناكف تفلت
 مويلا لوأ ىلإ لوألا مويلا لوأن م هترادتسا تباوثلا كلفو ةمات ةرود ىناثلا مويلا ل وأ ىلإ لوألا
 ةيناث رادقم ىرخالا ةبجلا نم كرحت تباوثلا كلف نأ نظيف ةيناث رادقم الإ ةمات ةرود فلثلا
 ةيقرش تاجا عج ريدقتلا اذه ىلعو « ةيناث رادقمب فلخت هناأل كلذ لب كلذكك نوكي الو
 ىمتني نأ ىلإ اذكهو لحز اهءلي مث تباوثلا كلف ةعرسلا ىف اهلي مث ةيم وبلا ك1 اعملو
 برقأ وف لوكا ناهرلا هل دبشيام عم هانلق ىذلا اذهو ةكرح 0 أطبأ وبفرمقلا كلف ىلإ
 مظعالا كلفلا وهو: طبحما كلفلا ةكرملا ةبابن نوكست ريدقتلا اذه ىلع ناف  دوجولا بيترت ىلإ
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 ١و ةيذلأ او رك( نيدلا ني ل و1: كامت لوف

 . ىلكلا لوق 34و قرطلاو كل كلاسملا ىهو ًاجاؤ ضراألا 2 انلعجو ىأ ٠ ضرالا ىلإ ةدئاع اهنأ

 . ىلاعت هللا ىلع زوحي ال كشلا ذإ اودتهم ىكل هانعم (نودت, مبلعل) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا 0

 لإ اىذتبل (ىاثلاور) البلا لإ اردتم ( كوالا #) نالوق نودتي ىف ( ةمدارلا ةلأسملا 0 ١

 عيمج نم دار أ ىكلاجت هنأ' لعةلدب ليوأتلا: اذه ةلزتسملا تلاقا لالدتسالا/ لات هللا ا

 1 هالاو دالبلا ىلإ ءادتهإلا قلاوقر ثلاث لوق هش« مدقت دق هيلع مالكلاو . ءادتهالا نيفلكملا

 كرتشملا كلذ ىلع ظفللا لمحيف .ادتهالا لصأ وهو دحاو مورفمىف ناكرتشي ىلاعت هللا ةينادح و ىلإ

 , اكن ههوعو دل 0 الو نضآلا هل وانتم ةيالا نوك- :ندنحو

 ( نوضرعم اهتايآ نع مو ًاظوفحم ام دال 2 لاغت هلوق < سماخلا عونلا ل

 : لكاشم هر

 .:تاددلل'كفقتسإلاك ضراألل امنآلل اقسم ءاعملا م 4 ىلو الا ةلأسملا ١

 نيذلا طوهسلاو عوقولا نم ظوفحت هنأ ( اهدحأ ) 00 ظوفحملا ق4 4 ةيئاثلا ةلأس 7 2

 لاقو ( هنذإب الإ ضرالا ىلع عقت نأ ءامسلا كمبو ) هلوقك فوقسلا رئاس ىلع امبلثم ىرحب

 ضوراألاو تاومسلا كسمهللا نإ .ىكاعتا لاقوة نسأن ضرالاو ءامنلا كرش نأ هنا 1
 اهانظفحو ) ىلاعت لاق نيطايشلا نم ًاظوفحم ( ىناثلا ) . ( اموطفح هدوؤي الو ) لاقو ( الوزت نأ

 هنأ ( ىناثلاو ) نيطايشلا نم ةكتالملاب ظوفح هنأ امهدحأ ) نالوق انبه مث ( يجر ناطيش لك نم
 ةمعنلا هذه ديزي امم هيلع تايآلا لمح نآل ىوقأ لولا لوقلاو . نيطارشلا نم موجنلاب ظوفح

 ىلع فاخنال هنأل ىناثلا لوقلا فال نيفلكملا ىلع هطوقسو هظفح لفكتملاك هناحبس هنآل اهظع

 نجلا عمس قارتسا نم ءامسلا ىلع

 م اهيف ىلاعت هللا عضو امع هانعم ( نوضرحم اهتايآ نع مهو ) ىلاعت هلرق 4« ةثلاثلا ةلأسملا ل

 اهضعب تالاصتاو امراغمو ابعلاطمو اهتاكرح تاهجو اهتاكرح ةيفيكو اهناكرح ىف ربعلاو ةلدالا

 ةرهابلا ةردقلاو ةغلالا ةمكحلا ىلع لادلا بيجعلا بيترتلاو ميوقلا باس لا ىلع امنالاصفناو ضعبب

 دري امل نونطفتم مث ىأ سنجلا 0 ديحوتلا ىلع اهتيأ نعءىرق 4 ةعبارلا ةلأسملا ل
 ضرالا.ةانحو اك" اوكب: .ادتهالاز اهرمش ءداَضِتِسالاك ةيويندلا عفانملا قه ءامسلا نم مهيلع

 . نوضرمم هتينادحوو قلاخلا دوجو ىلع ةنيب ةيآ اهنوك نع مهو اهراطمأب

 كلف ىف. لكرمقلاو سمششلاو راهلاو ليللا قلخ ىذلا وهو ) ىلاعت هلوق 4 سداسلا عوالا )

 لئاسم هيفو ( نوحبسي

 تايآآلا كلت لصف ( نوضرعم اهتايآ نع مهو ) لاق امل هناحبس هنأ معا ( ىلوآلا ةلأسملا إب
 راهنلاو لبللا امهب ربظيل رمقلاو سمشلا قاخي ملو ضرألاو ءامسلا قلخ ول ىلاعت هنآل انهه

 نوكي امبإ لب هدابع ىلع ىلاعت هللا معن لماكتت مل دربلاو رملا بقاءتب عفانأا نم امهب ربظيو



 ةيآلا . ار ,ذلا ري ل وأ ىلاعت هلوق 0-6

 . ىتاثلا لوعفملا وهو ًايح ءىرقو « ىنم ددلا الو دد نم انأام » مالسلا هيلع هلوق ىف

 ناجلاو ) لاق دقو ؛ ناويح لكءاملا نم انقل و لاق فيك لوقي نأ لئاقل 4 ةيناثلا ةلأسملا إل

 ىلاعتلاقو رولا نم ةكئالملا قاخ لاغت هللا نأ رابخاآلا ىف.ءاجو ( مومسلا راب نم لبق نم هانقلخ

 (ى دابا ريط نوكيف ايف خفنتف ىذإب ريطلا ةئيبك نيطلا نم قلخت ذإو) مالسلا هيلع ىسيع قح ىف

 . ةمئاق ةصصخلا ةنيرقلا نأ الإ ًاماعناكنإو ظفالا (باوجلاو) (بارت نم هقلخ) مدآقح ىف لاقو

 عك ب رطلا اذ و هدوم املا لإ | برؤأ كوكل دسوس . ادهاقم روكي نأ ديالا ليلدلا تاق

 ؛ كلذ نم ًائيش اوري مل رافكلا نآل « مالسلا مهلع ىديع ةصقو مدآو نجلاو ةكئالملا هنع

 نوما ( ىدىش لك) 0 نم دارملا مهضعب لاقف نورسفملا فلتخا 4 ةثلاثلا ةلأسملا
 ةيوطرلا هيف راضصو 5 الآ رجشلاو تاينلا هيف لخدي لب ا لاقو ؛ طقف

 لازنإل (ءامسلا انقتفف) 0 هب اك لا ىعللا ىلا لوقلا اذهوا لاو ررداو ةرضتملا و

 0 كانلانأ لرللا ل وقلا ةحج ؛ اح هرريغو تاينلا ن4 نط رآإلا ىف .ىتع هنم الكجاو :راطملا

 الفأ ) ىلاعت هلوق امأ ( امتوم دعب ضرالا ىح فيك ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ملسنال انلق . ًايح

 هريغ هبشي ال ىذلا قلاخلا اب اويلعيف ةلدآلا هذه اوريدتت ترأب نوئمؤي الفأ دارملاف ( نونمؤي

 .:كررشلا هكر ط ارك زور

 : لئاسم هيفو ( مهب كيما نأ ىماور ني رالا ف اطول ) لاكت لوف 4 كلاثلا عونلا 0

 ىلو ألا ماللاو ال فذخ مهب ديمت الثل وأ مهب ديمت نأ ةهارك مهم ديمت نأ 4 ىلوآلا ةلأسملا إل

 : (ةيابكلا لهأ ملعي الثل ) هلوق ىف كلذ ىرت مك سايتلالا مدعل ال فذ> زاج امإو

 . ضراألا ف لخادلاوه ىسارلاو . لابجلا ىساورلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 تناكف ءاملا لع تطسب ضرالا نإ : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق 4 ةالثلا ةلأملا إل

 . لاقثلا لابجلاب ىلاعت هللا اهاسرأف ءاملا ىلع تطسب اهنال . ةنيقسلا ءكست اك ابلهأب كنت
 ١ لئاسم هيفو ( نودته مهلعل اليس ًاجاجخل اهيف انلعجو ) ىلاعت هلوق 4«عبارلا عونا :

 ىنعم جاجفلا ىف تلق ناف « عساولا قيرطلا سفلا فاشكلا بحاص لاق 4 ىلوآلا ةلأسملا

 مل تلق ( ًاجاجل البس اهنم اوكتلستل ) ىلاعت هلوق ىف 5 رخؤت ملو لبسلا ىلع تمدق الاف فصولا
 محدق للط شحوم ةزعل : هلوقك الاح تلعج اهنكلو « ةفص ىهو مدقت
 ًاجاجخ) هلوقامأ و ؛ ةعساوأق رط اهيف لعج هناحبس هنأب مالعإ « ًاجاخاليسهلوق نأ ىندملاةمجنمقرفلاو

 . ىلوألاةي آلا ىفمهأ ام نايب ةيآلا هذبف « ةفصلا كلت ىلعاملعجابقلخ نيح هناحبس هنأب مالعإ وبف (البس

 لايجلا ىف انلعجو ىأ , لابجلا ىلإ ةدئاع اهنأ (امهدحأ) نالوق اهف هلوق ىف ( ةناثلا ةلأسملا إل

 سابع نيا نعءاطعةياورو كاحبضلاو لاقمل وةوهو ةدساوأق رطىأ : اليس أجا ئماور ئه ىتلا
 (ىناثا) قرط اهف لجو احا اهةرفحون موق هلا ٍقرغأ الف ةمضنم لابجلا تناكلاق رمع نبا نعو



 51ياوي درع ةئت:ضبب  تييتسسا ا

 5 ةيآلا . اوزفك نيذلا ري مل وأ : ىلاعت هلوق

 ضرالاو تاَومسلا نأ نيرسفملارثك أووسللاو شايعنتا لوقوهو ]21 رز ل ضرالا كاذكار

 ىلآعُت هلوق هريظنو «رجلتلاو تاننلاب نخر اإلاو طملاب ءامسلااهتلاىتمت ةيداسلاو دا وتساللا اقتر ناك

 كلذدعب هلوقب هوجولارئاس ىلع هجولا اذه اوحجرو ( عدصلا تاذضرالاو عجرلاتاذ ءامسلاو)
 ناكاذإ الإ كلذكن وكي الو مدقت امب قلعت ءامللو الإ قيلبال كلذو (ىح ءىث لك ءاملانم انلعجو)

 ىهوةدحاو ءامسنملب تاومسلان ملزني الرطملا نال حوجرم هجولا اذهليق نإف . انرك ذام دارملا

 ةمربو قالخأ بو : لاقي ك٠ ءامس اهنم ةعطق لكن , عمجا ظفلل هيلع قلطأ امنإ انلق ء ايندلا ءامس
 ملسم ىبأ لوق ( اهعبارو ) راصيإلا ىلع ةيؤرلا لمح زوحب ليوأتلا اذه ىلع نأ ملعاو . راشعأ

 هلوّذك و"( ضرالاو تاومسلا رطاف) هلوتك راهظإلاو داحيإلا قئملاِب دار لإ ررك نابفضالا

 لاحلا نعو قتفلا ظفلب داحبإلا نع ربخأف ( نهرطف ىذلا ضرالاو تاومسلا بر معبر لب لاق)

 نايعأو ةزيمم تاوذ هيف سيلف ء ض ىنن مدعلا نأ هقيقحتو لوقأ . قئرلا ظفلب داحبإلا لبق

 زيمشي 2 دوجولا دنعف قئاقحلا تدجو اذاف؛ هنأشتم لصتم دحاو 1 هناك لب . ةنياسم

 مدعلا نع ًازاجم قترلا لعج نسح قيرطلا اذهبف ء ضعب نع 3 لصفني و ضعي نع اهضعب
 هنم خاسن 0 رهل ةيآو ) ىلاعت هلوقل . راهنلا ىلع قباس ليلا نإ“( انيماَحو لة وج ولأ نع نقل

 لبق نإف ا رامناا راهظإب ىلاعت هللا امبمتفف الوأ ةللظم ضرالاو تارومسلا تناكو ( نا ١

 ىه ام ىلع ضدالاو“ هيلع ىهام ىلع اا نأ ىضتش رهاظلا انلق ؟ رهاظلاب قَبل ليوافألا ىأف

 وتفلا ناك اذاف قتفلا دَص قئرلاو « نادوجوم امو الإ كاَذك امهنركا زر الو, امدر انا

 سءاخلاو عبارلا هجولا راصص قيرطلا اذهبو ؛ ةمزالملا وه نوكي نأ بحب قترلاف ةقرافملا وه

 ناكراميتت دحاو لك نأ وهوا قاتلا هجنولأ وابو هوجولا لزأ لوالا ةج | سو

 روظف ريغ نم نييلص انك امجنأ رهو ثلاثا هواترو : احبس اًههنم الأوطان  ا

 . نضراآلا ىلع تابنلا رهظيو ؛ ءامسلا نم رطملا لزنيل امهقتفف « جرفو

 ًادحأ نال . ةرهاظ هتينادحو ىلعو عناصلا تابثإ ىلع هوجولا هذه ةلالد ( ةسداسلا ةلأسملا ١

 نكسأ امل مث « ةكئئالملل ةحلصملانم هيف امل ًاقتر امهقلخ هناحبسهنأ برقأألاو . كلذ لثمىلع ردقيال
 . دابعلا عفانم نم هيف ال تف امبلعج اهلهأ ضرأألا هللا

 ( نونمؤي الفأ ىح .ىث لك ءاملا نم انلعجو ) ىلاعت هلوق ( لئالدلا نم ىناثلا عونلا )ل

 0 : لئاسم هيفو

 وأ دحاو ىلإ ىدعتي نأ امإ ولخمال انلعجو : هلوق فاشكلا بحاص لاق «ىلوألا ةلأسملاإ)
 (ءام نم ةباد لكق لخ هللاو ) هلوةك ناويح لكءاملا نم انقلخ ىنعملاف دحاو ىلإ ىدعت نإف ؛ نينثا
 نم ناسنإلا قلخ ) هلوةك هنع هربص ةلقو هل هبحو هيلإ هجايتحا طرفل ءاملا نم هانقلخ امن'اكوأ
 نم وحن اذه نمو هنم هل ديال ءاملا نم بيس ىح ءىش لك انريص ىنعملاف نينثا ىلإ ىدعت نإو (لْج



 يالا. ورغك نذل ب ل اوأ ::ىلاعت هلق ١

 هناآل نيتقوترم عقوم عقي نأ ملاص قترلا تلق ناف ؛ نيتقوترم اتناك ىأ ضفنلاو قلخلاكلوعفملا

 . ًاقتر اتي انتاك ىأ فوصوم ريذقت لع وه تلق ؟ قتارلا لاب اا ردصم

 ؛( اورفك نيذلا ري مل وأ ) ىلاعت هلوقىف ةيؤرلا نم دارملا لوقي نأ لئاقل 4 ةيناثلا ةلأسملا
 ًايناث امأو « ةتبلا كلذك امهوأر ام موقلا نآلف الوأ امأ « لكشم لوآلاو ملعلا امإو : ةيؤرلا امإ

 ماسجالا نآل لكشف معلا امأو «( ضرالاو تاومسلا قلخ مهتدهشأ ام ) ىلاعتو هناحبس هلوةلف

 ةرظانملاو « عمسلا الإ هيلإ ليبسال اناث قتفلاب وال وأ قترلاب اهيلع مكحلاف « امسفنأ ىف قترلاو قتفلل ةلباق
 دارملا (باوجلاو) لالدتسالا اذه لثمب كسلا زوجي فيكف . ةلاسرلا نوركشي نيذلا رافكلا عم

 تلي دمحم ةوبن تبثث انأ ( اهدحأ ) : هوجو نم هعفدف لاؤسلا نم هورك ذ امو معلا وه ةيؤرلا نم

 هنع داسفلا ءاقتناو ماعلا ىف ماظنلا لوصح ىلع اليلد هلعجن مث هلوقب لدتسن مث تازجعملا رئاسب

 قترلا ناكمإ ىلع قتفلاو قترلا لمحي نأ ( ايناثو ) ديحوتلا ىف ةروك ذملا ةلالدلا دكؤي كلذو

 عامتجالاب اهصاصتخاف قارتفالاو عامتجالا ابهيلع ممصي ماسجالا نآل هيلع لدي ؛ لقعلاو قتفلاو

 هناف كلذي نيملاع اوناكىراصنلاو دومملا نأ ( اهتلاثو ) ًاصصخىعدتسي سكعلاب وأ قارتفالا نود

 تاومسلاق لخ مث , ءام تراصف ةبيبهلا نيعب اهلا رظن مث «ةرهوج قاخ ىلاعت هللا نإ ةاروتلا ىف ءاج

 ىف كارتشالا ببسي ةقادص عون دوولا نيو نات والا هدنع ني لاكو «٠ ابن قئفو اينم ضرالاو

 . كلذ ىف دوهيلا لوق نولبقي مهنأ ىلع ءانب ةجحلا هذهب مهيلع ىلاعت هللا جتحاف متلي دم ةوادع

 هب دارملاو عمجا ظفل تاومسلا نآل ًاقتر نك لقي لو ًاقتر اتناك لاق امن 4 ةثثاثلا ةلأسملا ١
 كسمب هللا نإ ) هلثمو ؛ عون ضرآلاو عون تاومسلا شفخاألا لاق . سنجلا ىلع لادلا دحاولا
 « نادوسأ نامنغ انب ترمو ؛ نيموقلا نيبانحاصأ مطوق كلذ نمو (الوزت نأ ضرأألاو تاومسلا
 . متع كلذو منغ عيطقلا اذه نآل

 نيئيشلا نيب لصفلا قتفلاو قتتراف ءىثلا تقتر لاقي دسلا ةغللا ىف قترلا 4 ةعبارلا ةلأسملا (

 نيقتر اتناك لقي مل اتمنإ : لضفملا لاق« قتر ىناوذ اتناك ىنعملاو ردصمقترلا جاجزلالاق نيقصتاملا

 هيف نحت امف كلذك دسج دحاو لك .نال ( ماعطلا نولكأي ال ًادسج مهانلعج امو ) هلوقك
 .ق'ر دحاو لك

 وهو اهدحأ : لاوقأ ىلع قتفلاو قترلا نم دارملا ف نورسفملا فلتخا « ةسماخلا ةلأسملا إل
 اتناكىعملا نأ مهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةمركع ةياورو ريبج نب ديعسو ةداتقو نسحلا لوق
 بجويلوقلا اذهوضرآلا رقأو ىه ثيح ىلإ ءامساا عفرو امهنيب هللا لصفف نيتقزتلم ًادحاو ًائيش

 دعصأو ىه ثي> ضراألا كرت امهنبب لصف امل ىلاعت هنآل ءامسلا قاخ ىلع مدقم ضار ١ قلخ نأ

 امهتطسوت احر قلخ مث نيتقصتلم ضرالاو تاومسلا هللا قلخ بعك لاق ةيوامسلا ءازجالا

 تاوعس عبس تاء ةقتترم تاومسلا تناك ىعملانأ دهاجمو اصىفأ لوقوهو (اهيناث و) اهب امبقتفف

 ا ول اى
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 ديعولا ثيحنمو (نوقفشم هتيشخ نم مهو)(نولمعي هرمأبمثو لوقلاب هنوقب ا

 ىضاقلا لاق (امتلاث و) (نولمعي ا مثو) لاق هزل ل ىماو عم هكئالملا نأىع ًاضيأ لدت ) اهناثو )

 هب ةكئالملا دعوت ام منبج هللا هيزحي ملاظ لكنأ ىلع لدي ( نيملاظلا ىزجن كلذك ) هلوق رابجلا دبع
 بابلا ىف ام ىصقأ (باوجلاو) ةرخآلا ىف رئابكلا لهأل رفغيال ىلاعت هنأ ىلع عطقلا بجوي كلذو

 .ديعولا تامومعب ضراعموهو ديعولاب رعشم مومعلا اذه نأ

 نم انلعجو امهانقتفف ًاقتر اتناك ضرآلاو تاومسلا نأ اورفك نيذلا رمل وأ ل ىلاعت هلوق
 البس ًاجاخل اهيف انلعجو مهي ديمت نأ ىماور ضرالا ىف انلعجو . نونمؤي الفأ ىح ءىثث لكءامملا

 راهنلاو ليللا قاخ ىذلا وهو . نوضرعم اهتايا نع مثو اظوفحم افقس ءامس'ا انلعجو ؛ نودتم مهلعل

 . < نوحبسي كلف ىف لكرمقلاو سمشلاو
 ًاضيأ لئالدلا هذهو . عناصلا دوجو ىلع ةلادلا لئالدلا ىف ل عرش ىلاعتو هناحبس هنأ ملعا

 نيحلإلا دوجوو « لاعلاف بيجعلا بيترتلا ل وص> ىلع ةلاد اهنأل ؛ كي رشلا نع ًاهزنم هنوك ىلع ةلاد
 , مدقت ا دك لا نكت ديح وتلا ىلع ةهجلا هذه نم لدت لئالدلا هذهف . داسفلا عوقو ىطتشي

 فيك ةفيرشلا تاقولخلا هذه لثم ىلع رداقلا هلإلا نإ ثءح نم ناثوأللا ةدبع ىلع در ًاضيأ ابفو
 ةيآلا هذه قلعت هجو اذبف . عفني الو رضيال رجح ةدابع ىلإ هتدابع نع لدعي نأ لقعلا ىف ذوحي

 : لئالدلا نم عاونأ ةتس انبه رك ذ ىلاعتو هناحبس هنأ ملعاو « ابلبق امب
 ( امهانقتفف ًاقتر اتناك ضرآلاو ثاومسلانأ اورفك نيذلا رب لوأ ) هلوق 4 لوألا عونا )

 : لئاسم هنفو

 ىلع لدي واولا لاخدإو واولاب نوقابلاو واولا ريغب رب ١ ريثك نبا أرق ( ىلوألا ةلأسملا ١
 ىنعم ف امهالكو ءءاتلا حتفب امتر ءىرق فاشكلا بحاص لاق . همدقت سأ لع 3و هلا اذملا فطعلا
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 ةيألا ادار نحرلا دا اولاقو ؛ لاغت هل وف 5

 ( اهيناثو ) مهلامعأ نم 0 1 اومدق ام عي سابع نبا لاق ( اهدحأ ) ًاهوجو هيف نورسفملا

 لبق نك ا م ملعي لتا 4 لاق ( اثو ) كلذ سكف لع ل قو أم ادلا مهفلخا 3 ةرخآلا مهيديأ نيبام

 لف وهو هن ل ىف هتردق تحن نودلقت مهنأ ىنعملا ةقيقحو . مهقلخ دعب نوك امو ميقلخت نأ

 نوءفشيف ىلاعت هللا ىدي, نيب نوم دقت دف كاو ةدابعلا نوةحتس فيكسف مهتلاح هذه تناكاذإو ؛ م

 رق نا ىأ قضت نا الإ ناودمش الو) لاقفىنعملا اذه نع فشك مث. هل ىلاعت هللا نّدأب مل نأ

 لردع ىلإ ندضملا تع ضاق: مه6يشخ نم ىأ ( نوةفشم هتيشخ نم ماو ) ىضرم هللا دنع

 جارعل.| ةليل مالسلا هيلعلي , ربج ىأر هنأو هلي هللالوسر نعو هر مالوم أب هلو قارنا نوقفشمو

 1( نر هل نذأ نم الإ نوملكت ل ر ىلاعت هلق هراظن و 6 لاعت هللا ةبشخ نم سلحلاك اطفاس

 نم لك نأ 3 ( منهج هيزجن كلذف هنود نم هلإ ىفإ مهنم لقي نمو ) ىلاعت هلوق امأ

 كلذ اولاق من ىلع لديال اذهو « ءازجلا اذملئاقلا كلذ ىزاجب اناف لوقلا كلذ ةكئالملا نم 7

 : لئابشسا اههو (كلع ناطتبل تكرشأ نال ) نلاعت هلوق نم تنارقا وهو ةولاق ام نأ

 أ( أ (اهدحأ ) هوجول ةدالولا ىفانتو ةيدو.علا ىلع لدت تافصلا هذه « لوألا هلأسملا ١

 ٍ علل تافض هذهف هرمأب الإ المع نولمعي الو الوق نولوآةي ال ثيح ىلإ ةع ةعاطلا ىف اوغلاب كا

 5 أ نويل مهو يكتالملا ةارسأت ع ناك ال هناحس 5 ( اهناثو 0 دالوألا تافص ال

 011 ع هل ردا هذهو  هكتالملا هال وم ال وه ةذاسلا قت ا.دلإلا نوك نأ تح و ىلاثت هلل

 من (انند) ( كفن ىف ام ملعأ الو ىسفن ىف ام مست ) هلوق ىف مدلسلا هلع ىبيع هر, د

 ةيان ىلع مهنأ ( («ابتيارو ) كلذك نك ال هلال ًادلتف وأ ًاهِإ نكي نمو ىخضترا نأ الإ نوعفشي ال

 مهنم لقي نمو ) هلوقب ىلاعت هبن ( اهسماخو ) ديبعلا تافص نم الإ سيل كلذو لجولاو قافشإلا

 دكعولاو دعولا ف نيفاكملا ديييعلا ثان لاخ 0 نأ ىلع ( مج هيزجت كلذف هنود نم هلإ ىلإ

 . هلآ مهنوك حصي فيكف

 نأ لل لك ودل لالا نوتفشي الاوز ىلاعت هلوقب ةلزاجملا تجتحا 4 ةناثلا ةلأسملا زر

 (باوجلاو ) مهيضتري هللانإ رئابكلا ل هأ ىف لاقي الهنال رئابكلا لهآلنوكستال ةرخآلاىف ةعافشلا

 هذه نأ معاو . هلا الإ هلإ ال لاق نم. ىأ (ىضترانملالإ)كاحضلاو امهنع هللاىضر سابع نبا لاق

 هللا الإ هلإ ال لاق نم نأ وه هريرقتو رئابكلا لهآل ةعافشلا تايثإىف انل لئالدلا ىوقأ نم ةنآلا

 هاضترا هنأ هيلع قدص دقف كلذف ىلاعت هللا هاضترا هنأ هيلع قدصوّتمو كلذ ىف ىلاعت هاضترا دقف

 هاضترا دق هللا نأ تبث اذإو , هئازجأ نم دحاو لكة لاح ال قدص دقف قدص تم كلا نأل هَل

 انل لئالدلا ىوقأ نم ةيآلا هذه نأ هانرك ذ ىذلا ريرقتلاب تبثف ةيآلا هذه تحت هجاردنا بجو

 . امهنع هللا ىضر سابع نبا هررق ام ىلع

 نيفلكم ةكئالملا نوك ىلع لدت ( اهدحأ ) : ةثالم رومأ ىلع لدت ةيآلا هذه < ةثلاثلا ةلأسملا ١
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 نوعفشي الو مهَفلَخ ام مو و مهيدبأ ني ملعب نر هرمأب مث لولا

 ى كن ملا و .رثو هما هع و هر سة ضأ ىهادهإلا يناع | 2 ودع 0

 نم هلإ ىل ىفإ مهم لعب نمو «"80 نوقفشم ه هتيشدح- نم 0 ئسنانا ذل

 3 اس #آ  آ هيض دس 1اس

 «,:: يطل رج كلذ 3

 لبا 8 0 تدع 6 نأ ا بيسملاو تينا

 ( نودبعاف انأ الإ هلإ ال هنأ هيلإ ىحون الإ لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو ) ىلاعت هلوق امأ
 : دي وتلا تادا نم اهقيس انمل هز رقم ةنالا هده نات ورسم ناتما رق عيونو سول ملعاف

 مهو لوقلاب هنوقبسي ال . نومركم دابع لب هناحبس ًادلو نمحرلا ذختا اولاقو ل ىلاعت هلوق

 هتيشخ نم مثو ىضترا نملالإ نوعفشي الو مبفلخ امو مهيديأ نيب ام لمي :؛ نولمعي هرمأب
 نيملاظلا ىزحب كلذك منهج هيزحي كلذف هنود نم هلإ 2 مهنم لقي نمو ؛ نوقفشم

 قدا دتلاو دضلاو كلتارتقلا نع اه راما هن رك ةرهابلا' لت القلاب نري ال 1 هناحبس هنأ معا
 ةكئالملا اولاق ثيح ةعارخ ىف تازن (ًادلو نمحرلا ذختا اولاقو) لاقف دلولا ذاخا نع هتءارب كلذ

 هنيب اولعجو ) لاف مهنع ىلاعت هللا ىح ام ىلع نجلا رهاص ىلاعت هنأ كلذ ىلإ اوفاضأو هللا تانب

 نوكي نأو دبال دلولا نآل هناحبس هلوب كلذ نع هسفن هزن ىلاعتو هناحبس هنإ مث (ًابسن ةنجلا نيبو
 ةكراشملاهب امورخآ هجونم هفلاخنأو دبالمث ءهوجولا ضعب نم هش الدلو هلل ناك لفدلا لاا

 ىلع لدي داولل هذاختاف « نكم بكم لكو ىلاعتو هءاحبس هللا تاذ ىف بيكرتلاعقيف ةزيامملا هبام ريغ
 . هنع هسفنهز:كلذلو ؛ ةيدوبعلادحىف هلخديو ةيهلإلادح نع هجرخكلذو . بجاو ريغ 35

 دابع مهنأب مهنع ربخأ دلولا نع هسفن هزن امل هناحبس هنأ ملعاف ( نومركم دابع لب )هلوق امأ
 نم(هنوةبسيال . نومركم) ءىرقو دابعلارئاس لع نولضفمنومركم مهن أ الإةدالولاىفانت ةيدوبعلاو
 0 وسي الف هلوقي ىتح ًائيش نولوقي الو هلوق ىف هنوعبتي مهنأ ىنعملاو . هقبسأ هتقبسف هتقباس
 هباومؤ» ملام المع نولمعي الوم أ ىلع ىم هكلذك'اضرأ ميلمعف هلوقل عبات مهل وق أ اكو ءهلوق

 9 مهديأ نسب ام ملعي ١ لاَقف ةعاطلا هذمل ببسلا ىرحب 1 5 هناحبس هنإ مش

 آملاع هنوك اوبلع تامولعملا عيمجب ًانملاع هلا هناك ١ مهنأ ى :ملاو ( ميفلخ

 ركذو .ةيدوبعلا لاكو عوضخلا ةياهبن ىلإ مهل ًايعاد كلذ ناكف٠ مهنطاوبو مه ممرهاوظب



 ةيآلا . ضراألا نم ةملآ اوذذتا مأ : ىلاعت هلوق ١

 مالك-لا اذه لوقي هعدي نمو ؛ هل ليقف مالكلا اذه هعفني نأ بجوف ( مبقدص نيقداصلا
 هنم هعنمي مل وأ امم هعنم هنأ لع دقف ةجحلاو مالكا هللا هسعنم اذإ سيلأ : ةمام لاَقف ؟ جتح وأ

 ىاذدلا هلا ةحراتم اعأ هوجرا هذه نع( 00 ) عاطقنالا ةياهن اذهو « هدي ىف عطقنال
 | ةفاكحأو قاعي هلأ لاعذأ هل تلط :ليحتست هنأ ايف انبي. ىلا ةناعلا ةودولا] مث ملعلا ةلأسمو

 اوذختا مأ) هلوق رركهباحب هنأ لع ءاف (؟«اهرب اوتاهلق ةطااف ود :ماوذختا مأ) ىلاعتهلوقامأو

 نب اعل كلذ ىلع مكنا هر | دا اك هلت هللا متفصو ىأ مرفكل أم ماظعتسا (ةطر | ةنودإ نم

 هلاك ىذلا لعاإلا ررقو الوأ دج وتلا زل رك ذ انلل .هناجيشلاهناذ قتلا ةبمج نم وأ .:لقعلا ةبج
 . ًاثلاث مهتيش ركذي مهيلاطي ذخأ . ًايناث هينثتلاب نيلئاقلا تاهبش حرخم

 : ناتلأسم هيفف ( لبق نم "ذو ىعم نم 0 اذه ) ىلاعت هلوق 8

 وه اذه ىأ ( ىعم نم رك ذاذه ) «( اهدحأ ) لاوقأ 0 50 ها كا ةلأسملا ل
 3 لل تاكل نأ ( لق ىذ اذ اذهز) عم نم لع كرما باكا
 اند نأ تدل نام ىف ف سلو: تحصلا و دوبزلاو ليا ةاور دل رهو ءاس لا
 نم كلبق نم انلسرأ امو ) اذه دعب لاق م”( ١ :أ الإ هلإ ال هللا انأ ىف ىأ ) الإ اف سبل لبا فود نم

 جاجزلاو لافقلا رايتخاو سابع نبا لوق اذهو ( نودبعاف | : الإ هلإ ال هنأ هبلإ ىحوب الا لوسر

 ةفص ( لبق نم ركذو ) هلوق نأ ىدسلاو لتاقمو ةداتقو ريبج نا ديعس لوق وهو ( ىناثلاو )

 3 ) ةيضاملا ممآلا لاو-أ لبع للهتشي اذكف ةمآلا هذه لاوحأ ىلع لمتشي اي هناف نآرقلل
 كاوحأ ناب لع لمسشا دق هن مكتتج ىذلا باتكلا اذه مهل لق ىن لا نأ وه لاغقلا هذ داق
 اوراتخاف نيقفاوالاو نيفلاخلا نم ىلبق نم لالا نا 0 يقف راو نيفلاتا نشا سم قف
 . ديدهتلا هنم ضرغلا ناك. كسفنأل

 نيونتلاب (ىلبق نم ركذو ىعم نم ركذ اذه) ءىرق فاشكلا بحاص لاق « ةيناثلأ ةلأسملا )

 ةفاضإلاو لصاألا وهو ( ام, ةبغسم ىذ موي ىف ماعطإ وأ ) هلوقك ركذلاب 1 ل دل
 (نوبلغيس مهلغ دعب نم مثو ضرألا ىدأ ىف مورلا ت ٍٍلَغ) هلوةك لوعفملا ىلإ ردصملا ةفاضا نم
 عم ىلع راجلا لاخدإو ةءارقلا هذه ىف ةفاضإلا كرت ىلع نم ميمرسكب ٠ ىلبق نمو ىعم نم : ءىرقو

 :ءىرقو هتاوخإ ىلع لخدي 5 هيلع نم لخدف دعبو لبق وحن فرظ وه مسا هادف ردعلاو برع
2 

 : لئاسم هيفف ( نوضرعم مهف قحلا نوملعي ال ممرثك أ لب ) هلوق امأو
 نيبو هوعدا ام ىلع ةلالدلاب مهلاطو ديحوتلا ليلد رك ذ امل هناحبس هنأ « ىلوآلا ةلأسملا ال

 اذه ىف مبعوقو نأ هدعب 2 ذ ؛ عمسلا ةبج نم الو لقعلا ةبج نم ال هيلع ةتبلا مهل ليلد ال هنأ
 هلك داسفلاو رشا لصأ وه ام مدنع و كلذ لب « هيلإ مهقاس ليلد لجأل سيل ا لا بهذملا
 , هللطو قحلا عامسا ِنَع ضارعإلا ملعلا مدع ىلع تر مث معلا مدع وهو

 دفيع مياهنا



 ١وأ/ ةيآلا ٠ ضرآلا نم ةحلآ اذا مأ : ىلاعت هلوف

 حوجرملاو عوقولا بجاوحجارلا نوكي ناحجرلا لاح نال لا ىناثلاو « لادم لاب اذ كت حيج رتلاب

 عوفو ولا عنتم وهام عاقيإبو « ثبع عوفو ولا بجاو توكي ام ام عاشإب فيلكتلاو . 0

 هب فيلكتلا نوكيف عوقولا بجاو وبف هعوقو هللا لعام لك اولاق (اهناثو) قاطيال ام فياكت

 (اهتلاثو) قاطيال امب افيلكت هب فيلكتلا نوكيف . عوقولا عنتم ناك همدع ىلاعت هللا ملعام 1

 هللا ىلإ تداع نإ ةدئافلا كللتف ةدئاقل ناك ناف ةدئافل ال 1 ةدئافل نورك لم ديعلا لاوس اولاق

 هجرتل اب«ناك انك ةلاؤتم نآآل ,لاخاووم دشلا لإ تداعنإو هلاك )اا ناكل

 ةدئاف لاؤلا ىف نكي مل نإو « هيلإ ًادئاع ًاررض لب دبعلا ىلإ ًادئاع ًاعفن اذه نكي مل هيلع باقعلا

 اهنع (باوجلاو) ميحرلا ىلع زئاج ريغ وهو ًارارضإ ناك لب ؛ ميكا لع زئاج ريغ وهو امنع ناك
 فيلكدتلا ىفن انومزلت نأ فيلك-لل ةيفانلا ةهيشلا هذه داريإ نم ككضرغ نأ ( لوألا ) نيبجو نم

 ىلع تايبشلا هذه ىف مكمالك رادم نأ وهو (ىناثلاو) ضقانتم وهو فيلكتلا ىننب ان وفلكت مكن اكسف

 دايعلا لع امجوب أ ميكحلا نم زوج الف قاطيال ام فيلاكت اهلك فيلاكتلا نأ رهو انحرف

 هناحبس هنأ انيب دق انأ الإ « كدابع تفلك مل ىلاعت هل لاقي هنأ ىلإ تاهيشلا هذه لصا> عجريف

 هلوقل ةدعاقلاو لصالاك (لعفي امع لأسيال) هلوق نأ اذ رهظف ( نولأسي مهو لعفي امع لأسيال)

 الار ؛ نآرقلا مع رارسأ نم فرط ىلء فقتل ةييجعلا قئاقدلا هذه ق لمأتف ( نولأسي مهو )

 كبروف ) هلوقب انكم نك نإ (نولأس مهو ) هلوق نإ لوقب نأ لئاقف ىعمسلا عوقولا

 نضالات ال دهوتف ) هلوق 1 سم مهنإ ,هوفقو ) هلوقبو 0 90

 دحاو لك فرصيف تاماقم هيفو ليوط موب ةمايقلا موي نأ( باوجلاو ) ( ناج الو سنإ هبنذ

 ضقانتلل اعفد رخآ ماقم ىلإ باجيإلاو بلسلا نم

 لا قااخلا وه ناكول ىلاعت هنأ ( اهدحأ ) هوجو هيف ةلزتءملا تلاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ب
 ) 0 حدملا هقح اع دمحت م٠5 مذلا هقح اع مدي ناك لب ؛ لعفي اع لأ سل نأ تحبو حييبقل

 !رلأسي نأ رو الإ ناكهنأ (لتلاتو) هاوس لعافال ناك اذإ رومالا نع لا ل0 0

 اه وأو ايقلخ تح نس اينع وادعي نإ مهنكميال , ملامعأ نأ (| امعبارو) محل لمعال ذإ مهلمع نع

 السر ) هلوةك هيلع دايعلا ةجح لبقي هنأب عضاوملا نم ريثك ىف حرص 1 هنأ (اهشعاخو) مهيف

 ةجحلا هيلع مهل نأ ىضتقي اذهو ( لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الئل ء نيرذنمو نيرشبم

 هلي راانلا كلمزأ الزل ابو اولاقل هل [8 كا فلكل ها [] ىلرر كانو: للساا

 دبعلا ةجح نأ ىلع لدت اهلكو ةريثك تايآلا هذه رئاظنو ( ىزختو لذن نأ لبق نم كتايآ عبتنف

 كلم ام ىلاعت هللا لوقف ةمايقلا موي دبعلا فقو اذإ ةمامت لاق ( امسداسو ) ىلاعت هللا لع ةهجوتم

 هيلع ردقأ ال ا. ىترسأو ًارفاك ىتقلخ.كنإ "تراي ؛ رجلا تهذم لع لوقف ؟ يصمم لع



 ةيآلا . ضرألا نم ةملآ اوذختا مأ : ىلاعت هلوق ١6

 ىلعزجعلاو 0 0500 1 نار اع ةظشااولا كلتا طس ب ناكدإم [ككتتا ناك ناف هم
 قح ىف كلذ لكو ء ضارغالاب ةللعمانلاعفأ تناككلذلف عنتمم ريغف انيلعزجعلا امأ ؛ لاحم ىلاعت هللا

 ارباع نوكيا نأ. اه] نصرغلا كلذ ناكل, ندري للعم هلعف ناك ول هنأ (ابسماخو) لاع لآعت هلل

 نأ نيعت كلذ لطب اذإو ءرضلاو عفنلا رع هزنم هنال لا لوألا دابعلا ىلإ وأ ىلاعت هللا ىلإ

 لوصح مدعو تاذللا لوص> الإ اك ضرع "لل وألا داعلا نإ [كتاغ نوكي نآويدبال ضرغلا

 لاحتسا كلذك ناك اذإو . طئاسؤولا نم ءىث ريغ نم ءادتبا اهليصحت ىلع رداق ىلاعت دّلاو ؛ مالآلا

 ا لا كلذ درو ناكل :نضوخلا دلاعفا لعق ول هنأ وه: ( اس ذاس و ) مى لجل :امييش لعفت" نأ

 كوك نأأ لاحتشا'ءاو سلا لع !ناك ناق ؛ نوكي ال .وآ ءاوسلا لع توك, نأ امإ همأإ ةبسنلاب همدعو

 تلق ناف "لاح كلذ هزيغب 1 هتاذب ًاصقان ىلاعت هنوك مزل ءاوسلا ىلع نكي مل نإو ؛ ًاضرغ

 كيو دوجولاف دايعلا ىلإ ةيسنلاب امأ . ءاوسلا ىلع هيلإ ةيسنلا, ناكنإو همدعو ضرغلا كلذ دوجو

 ةيوسلا ىلع هيلإ ةيسنلاب نوكي 1 0 هل امليصح مدعو ديعلل ةيولوأألا كلت ليصحت انلق . مدعلا نم

 دانا الا رق نإ دارج وملا نأ ىكو (ايفراسو )لولا ميسقتلا دوعيو « ةيوسلا ىلع ال وأ
 مل هريغل لاق نم نأ وهو ( اهنماثو ) كلذ تلعف مل هل لاقي ال هسفن كلم ىف فرصت نمو هكلمو

 هلعف نع هنم لوئسملا عنم ىلع لئاسلا ردقي نأ لمتح ثيح نئحب امن لاؤسلا اذهف ؟ كلذ تلعف
 امإ ؟ كلذ نع هعنع فيك ديعلاف ءا 0 لغف ول هناف ؛ لاحم ىلاعت هللا قح ىف ديعلا نم كلذو

 جورخلاو مذلا قاقحتساب هدد نأب وأ « لاح ىلاعت هللا لع كلذو ماليإلاو باقعلاب هددم نأب
 حدبلل هقاقحتسا نال ؛ لاحم ًآضيأ ك 0 ةلزتعملا هلوقيام لع ةهافسلاب فاصتالاو ةكسملا نع

 لجالل لدتي نأ ليحتسي هتاذإ ءىثلل تبث امو ءهل ةيتاذ ارومأ لدلخلاو هكدا تامصب ةفابضتاو

 تلمف مل هلاعفأ ىف هلل لاقي نأ زوجي ال هنأ هوجولا هذه تبثف « ةيجراخلا ةيضرعلا تافصلا لدبت

 هلل لاقي نأ زوم ال هنأ اولس مهناف ةلزتعملا امأو . هعنصل ةلع الو هعنص ءىث لكن اف ؟ لعفلا اذه

 ملاعو ؛ حئابقلا حقب ملاع ىلاعت هنأ وهو .رخآ لصأ ىلع كلذ اونب مهنكلو لعفلا اذه تلعف مل

 نأ الامجإ انفرع كلذ انفرع اذإو ؛ حيبقلا لعفي نأ ليحتسي هناف كلذك ناكن مو ؛ اهنع ًاينغ هنوكب
 .اذه تلعف مل هلل وي نأ دبعلل رحي ل كلذك ناك اذإو . باوصو ةمكح وهف ىلاعت هللا هلعفياملك

 نيلوئسم نيفلكملا نوك ىلع لدي اذهف (نولأسي مهو) ىلاعت هلوق وهو 4 ىناثلا ثحبلا امأ ل

 "نات ايم ةئفاو مهاءفأ نع

 ىعمسلا عوقو دا أ ىللقعلا ناكمإلا قاافإ لاوسلا اذه ف مالكلا نأ 4 لاول ةلاغلا 7

 اولاق (اهدحأ)هوجوب موق ىلع اوجتحاو ؛ فيلاكتلا ىركتم عم هيف فالحلاف لقعلا ناكمإلا امأ
 امههدحأ ناحجر لاح 71 ٌكرتلاو لعفلا ىلإ .هتعاد ءاوتشا لاح :ذرغلا لع هجوت .نأ امإ تفيلكتلا

 فيلكتلا نوكي حييجرتلا عانتما لاحو حميجرتلا عئتم ءاوتسالا لاح نال لالوالاو . رخآلا ىلع

ْ 
ْ 



 ١ ةيآلا . ضرأألا نم ةملآ اوذختا مأ : ىلاعت هلوق

 0 قر 9 ةرظانملا هاته نأ هلأ اوجو ( نوفصي 1 تا 3 كب ململو

 ماعلا ليلدلا رك ذ دعب ىلاعت هنإ 1 * نيفلاخلا عيمج مي ىلاعت هللا هرك ذ ىذلاليلدلا نأ الإ مانصألا

 لقعي ال ىذلا داما لعجب ن أ لقاعلل زوجب ا هنأ ىهو مانصالا ةديعب ةصاخ 2 ىلع هبن

 نم ق'الخلاربدمو نيضرآلاو تاومسلا دجومو ميظعاا شرعلا قلاخ ةيهلإلا ىف اكيرش سحب الو

 . نيممجأ تاناويحلا عاونأو تابنلاو دامجاو تاينعلإو تاذلاو ملقلاو حوللاو ةملظلاو رونلا

 نأ (اهدحأ): نيثح ىلع لمتشم هنأ عاف ( نوأ 6 مثولعفي اع لأس ال ( لاَعَت هلوقامأ

 08 نع نولؤسم قئالخلا نأ (ىناثلاو) تلعف مل هل لاقيالو هلاعفأ نم ءىث نع لأسيال ىلاعت

 : ناتلًا سم هيفف لوألا ثحبلا ام 1

 لإ .كسبل اك رش هلل تيثأ نما ةدنع نأ ابلق 6 ةنآلا هذه قلعت هجو ( ىلوآلا ةلأسملا

 اولاق ىلعتهّلل كيرشلا اوتبثأ نيذلا مهو سوجملاو ةدونثلا نآل كلذو « ىلاعت هتلالاعفأ ىف ةيمللا بلط

 ل ا ا ًارشو ًاريخ ملاعلا ىف انيأر

 قرركسل نيلعاق نم ديالف ءءاعم اري رشاو اريح حاولا لعاقلا نوكي نأ حتسإ و ا

 ًادحاو ناكول ملاعلا ربدم نأ ىلإ ةيشلا هذهل صاح عجريو . رشللالعافرخآلاو ريخلل العاف اهدحأ

 بلطىلإ هلصاحعجريف . رهفلاو ماآلاو توملاب كلذ صخو ؛ ىنغلاو ةحصلاو ةايحلاب اذه صخ امل

 هناحبس هنأ مرجال ةيمللا بلط ىلع كيرشلاب نيلئاقلارمأ رادم ناك اءلق . ىلاعت هللا لاعفأ ىف ةيمللا

 نيلئاقلا ةمش. نع باوجلا ىف ةيلصالا ةتكتنلا وهام رك ذ ديحوتلا ىلع ليلدلا رك ذ نأ دعب ىلاعتو

 مث « بولطملل تبثملا ليلدلا رك ذب ءادتبإلا عقب نأ ةرطانللا ىف دخلا تقرت نال كر ل
 و مصخلا ةَيشانع تاروخلا ذاك هدك كا

 ازولدتسا مشنافاةنئبلا لهأ امأ (لعفب امع لأسي ال) هناحبس هنأ لع ةلالدلا ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 ئررخأ ةلمو”ةالعم ةلعلا كلت ةللع تناك ةلخو اللعم ءىق لك ناك وا هنأ ( اهدحأ) : هر ل
 كلذب ءايشألا ىلوأو ةلعلان ع ًاينغ نوكي ام ىلإ ءاهتالا نم لساسنلا عطق ىف دب الف لسلستلا مزليو
 نع ةأزبم هتافصو : ةلعلاو رثؤملا ىلإ راقتفإلا نع ةهزنم هتاذ نأ امو . هتافصو ىلاعت هللا تاذ

 بوما ىلإ دانتسالا نع ةسدقم نوكتت نأ بحي هتيلعاف اذكتف.صصخملاو عدلا ىلإ راعشالا
 ةنكم وأ ةجاون وكت نأ امإ  ةلعلا كلت تناكل ةلعب ةللعم تناكول هتيلعاف نأ ( اهناثو ) رثؤااو

 :را.تخالا,العافال تاذلاب ًابجومنوكيذئثيحو . العاف هنوكب وجواموجونم مزل ةبجاو تناكن اذ
 مزلو ىرخأ ةلع ىلإ ةلعلا كلتل هتيلعاف رقتفتق ًانعإ) ىلاعتا هلل تلجو ةادلا: كلتا عناق ةنكم ن0

 ملاعلل هتيلعافنوكست نأ مزل ةيدق تناكنإإ ملاعلل ىلاعت هللا ةيلعاف ةلعنأ (اهثلاثو) لا< وهو لسلستلا
 لعف نم نأ ( اهعبارو ) لسل#تلا مزا و ىرخأ ةلع ىلإ رقتفا ةثدحم تناكنإو ملاعلا مدق مزليف ةميدق

 ًانكمتمنوكب الوأ ةطساولا كلتنودب ضرغلا كلذ ليصحت نمانكمتم نوكي نأ امإف ي ضرغل العف
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 هوجولا ىلع دامتعالاو ةيعانقإةينظ هوجولا هذه نأ ملعاو . هلإلاوه هيلإ جاتحلاو ًاصقان جاتحما ناك

 لكلا رار خذلاو لوألا اوه )"لاك ةلوق ( اهدحأ»)؛ هوجو نف ةعملسلا لئالذدلا امأ" © ةمينقتملا

 ندع الو أى رتشا واف رحوبق هتيرتشا دبع كوأ لاقول كلذلو  قباسلا درفلاوه لواآلاف ( نطادلأو

 ثنح مل ًادحاو كلذ دعب ىرتشا واف درفب سيل اذهو . ًادرف نوكي نأ لوآلا طرش نآل ثنحب ل

 درا ع لاس تأ تنصر النا ياتي نسل اذهو اقام نركيانأ درغلا طوق تكل اظرأ
 بيغلا ختافم هدنعو) ىلاعت هلوق (اهيناثو) كيرشهل نوكيالنأ بجوف ًاقباس ًادرف نوكي نأ بجو

 املاع ناكل كيرش هل ناكولو بيغلاب املاع هاوس دحأ نوكيال نأ ىضتةقي صنلاف (وه الإ اهدلعتال

 نيئالثو ةعبس ىف ( وه الإ هلإ ال ) ةملكب حرصملاعت هللا نأ ( اهتلاثو ) صنلا فالخ وهوبيغلاب

 (دحأ هللاوهلق) هلوقو ( (دحاوهلإ ىلإ و) هلوقود عضاوم ىف ةينادحولاب حرصو هب هاك او

 لك كالم مح ( ههجو الإ كلاه ءىث لك) لاكن هلوق ( اهعبارو ) بالا ىف حيرص كلذ لكو

 (اتساخو) الإ نوكي ال ًامدق نوكي ال نمو ؛ أ دق نوكي ال هدوجو دعب مدع نمو ٠ هأ وام

 ًاذإ ) هلوقو (ضعبىلع مهضعب العلو ) هلوقك وهو ( اتدسفا هللا الإ ةملآ امهيف ناكول ) ىلاعت هلوق

 وه الإ هل فشاك الف رضب هللا كسسمي نإو ) ةلوق ( اهسداسو ) ( البس شرعلا ىذ ىلإ اوغتبال

 0 1 نود نع وعشت اه متيأرفأ لق ) ىرخأ ةبآ ىف لاقو ( هلضفل دار الف ريخي كدر. نإو

 هلوة(| مع ال1( تكس نم لها ة حاب لدا ذآ اذ رس اكايساك نه له رضب هللا فدار |

 اذهو ( هب ,كت أي هللا ريغ هلإ نم مبواق ىلع متخو م كراضبإو 0 ءارأ لع ر للشت

 نكي مل كي ا رو ( ات ل ناسك لا ادار ( مانو كير | قن ىلع لدب رصحلا
 اهتاشإ نكم هناف املع لسرلا قدص هفرعم فقوتنال 3 لكذأ ملعا و « ةدئاف هيف سى رف ذ اقلاع

 , ةيعمسلا لئالدلاب امتايثإ نكع مرج الف  اهيلع ل سرلا قدص ةفرعم فقوتتال ةينادحولاو و عمسلاب

 كرش هللا ضواللا و اءانسلا ىاةاك لا دا رملا أب ةيآلا لس 3 ةلالد ىف نعط نم نأ 0

 آولاق ملاعلا داسف مزايف ماعلا رييدت ىلع ردقتال تادامج ا ماعلا د داسف مز ناثوالا ةدبع | يطب

 ةلالدل ارك ذ مث ( نورششني مث ضرأألا نم ةملآ اوذختا مأ ) هلوق مهنع ىكح ىلاعت هنأ ىلوأ اذهو

 . قيفوتلا هللابو هب ليلدلا صتخي نأ بجوف اذه داسف ىلع

 : ناتل أسم هيفق ( نوفصي امع شرعلا بر هللا ناحبسف ) ىلاعت هلوق امأ

 هللا ناحبسف ) هدعب لاق ديحوتلا ىلع ةعطاقلا ةلالدلا ماقأ امل هناحبس هنأ 4 ىلوآلا ةلأملا إل
 هيبلت أذهو ٠ ان هنأ 7 نع ةلدالا هذه لجألل هزنم وه ىأ رن امع شرعلا كر

 ديلقتلا ةقيرط نأ ىلعو ًاهزنم ىلاعت هنوك ىلع ةلالدلا ةماقإ دعب عفني امنإ حيبستلاب لاغتشإلا نأ ىلع

 . ةروجهم ةقي رط

 ( نوفصي امع شرعلا بر هللا ناحبسف ( هل وهل ةدئاق ىأ لوي نأ لئاعل 4 ةيناثلا ةلأسلا 2

 ١١الف ندي دج
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 دَحاَو رك ؛,هدحوأ امهنم دحاو لكقر ردق نم ىوقأ امهنبب امهتردق و ناكل نإ انردق

 صقان ددعلا ( ابعسات و ) ايهانتم لكلا نوكيف ىهاذتاا فعض عومجماو ًايهانتم نيتردقلا نم

 ؛ ةلمدي ارآ ذدعلا نآل ؛ صقان صقان ددع هسنج نم دجو. ئذلا دحاولاو' دحاولا ىلإ هجايتحال

 مث دوجولا نكسم اءودعم انضرف ول انأ ( اهرشاعو ) ةلاح ال دحاو ةلإلاف الإ نوكيال ضقانلاو
 0 نوي ل 2 انلاو زجاع امهم دحاو لك ناك هداجبا ىلع ام مع كح إو ندع مل ناف نيرلإ انردق

 نواعتلاب هادجوب نأ اما اما ءمج اردق نإو ٠ الإ نوك رخآلا اذبف 5 نود اههرحأ ردق بإو

 اا لالقتسإلاب هداجبإ لغادحاو لكى ذق نإو ءا رخآلا ةناعإ لإ احاتخ ا تا ع نورك

 ب م نإو « لاخم دوجوملا داجبإ كد وهو هيلع ًارداق ىاثلا قبب نأ اماف هدأ هدم َوَأ

 ناف . الإ نوكي الف هفرصن تحت ًاروهقم نوكيف هزجعو ىناثلا ةردق لازأ دق لوألا نوكي ذئنيخل

 نقم هرج وأ اذإ حاولا الق  ردحلا ممزايف هنع هتردق تلاز دقف هرودقم دجوأ اذإ دجاولا لبق

 ةتبلا ةردق هكيرشل قري ملهتردق تذفن ال هناف كب رشلا امأ «ًاَرَدع نوكيال ةردقلا ذافنف هتردق تدفن

 جاو لع ةلالدلا هذه ر رقت نأ (ّرشع داكار . [رضت نوكف لرالا ةرض تش
 نوكسلا نع الدب هيف ةكرملا قاخ لعامهنم دحاولك ردقي له لوقو امسج نيعن نأ وهو رخآ

 هيف امههدحأ قلخ اذإ لوقن نأ ىلإ ةلالدلا قوسنف ردق نإو ًازجاع ناكر دقي مل .ناف . سكعلابو
 نراذهو . ًاهإ نوكي الف هزيو ىتاثلا ةردق لازأ لوالاف نوكسلا قلخ ىتاثلا ىلع عنتما ةكرح

 ىاثو) اممتدارإىلارظنلابزجعلا ديفت امتإىلوآلا ةلالدلاو امه ردق ىلإ ًارظنزجعلا ناديفي ناهجولا

 رخآلا مولعم نيعب ًاقلعتم امهنم دحاو لك لع ناك تامولعملا عيمجي نيملاع اناك امل امهنأ ( اهرشع

 امهنم دحاو لك صاصتتخاف ؛ رخآلا لثملل ةلباق نيلثملا دحال ةلباقلا تاذلاو امهيلع لثامت بجوف

 ةيلعب انتم داو لك لمص امص ينس لدا لع رجالا ةتهةةا هاذ عم ةفصلا كلت

 قى صقنو بيع ةكرشلا نأ (اهرشع ثلاث و) أًضقا ًاريمف ًادبع امهنم دحاو لك َنوَكَسف ةنردقو

 دشأ رصتخل انيقحلا كلملا ةكرشلا قوه زك, كاولللا ئتاو لاك ةفضدخ و تلاوةنادرفلاو ؛ دعاشلا

 1 هللا كلمب كنظ اف , دشأ ةكرشلا نع ةرفنلا تناك مظعأ كلملا ناكابلك هنأ.ىرنو . ةيهاركللا

 رداع ًاريَقف بولغملا ناكهيلع ردق ناف أ هسفتل كلملا ضالختسا امهدحأ دازأولف ةلوكلهوزخر

 1 أ (اهرشععبارو) ًاهإ نوكي الف ةيها ركدلاو مغلا دشأ ىف ناك هيلع ردقي م نإو اه قو

 وأ ردحلا نع مدخلا 6 قدسي نأ حلا ل امهنم دحاو لك جاتحي نأ امإ ناكل نيهلإ انردق

 جاتحلانآل ا امهتمدحاو لك ناك لوالا ناكن اف . هنع قمتسي حالا ردالاّ اههدحأ جاتحي

 ناكاذإ كيلا نفر الإ ء ستان ةنغ سلا! اس ايش اولك ناك ىناثلا ناك نإ و صقأن

 كلذ دع هيلإ مهنم تافتتلا ريغ نمو هيلإ مهنم عوجر ريغ نم دلبلا طاصم نولصحي سانلاو سيئردل

 سكع ريغ نهرخالا ىلإ امهد>أ جاتحا نإو. هنعىغتسيالو هب ىنغتسي ىذلاوه هلإلاف ًاصقان سيئرلا

 م8 رُل 2.٠
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 هذهو .هاندب ىذلا هجولا نمديح وتلا ىلع مان لحلد ضارغألاو رهاوج+ا نم دحاو لكدوجو

 ةينادحو ىلع ىرخأ ةلدأ انبه نأ ملعاو « هباتك نم عضاوم ىف ىلاعت هللا اهرك ذ دق ةلالدلا

 دب الف امهتاذل دوجولا ىجاو نيدوتجوم انضرف ول لاقي نأ ىوقالا وهو ( اهدحأ ) ىلاعت هلا

 اقل هب اهزو هئلقت رخالا نع ايش دحاو لك ذاق نأو ديالو دخولا“ اكرشي كو
 لكأر ادع زال هل اعو رجالا كاراش اهب امنا كارم اهينمعدحتاو لك .نوكسيف ةاربامملا هيام ع

 هريغ ىلإ رقتفم لكو « هريغ ىلإ رقتفم وهف بكرم لكف ؛ هريغ هؤزجو هئزجىلإ رقتفم وهف بكرم
 نر در ىلا تح ارا ذاق تلجأ دع ١ هتاذلا دوج لانكم ةناذل داوجاولا بحارف . هتازإ كم

 لكف ثدحم وهف ريغلا ىلإ هدوجو ىف رقتفم لكو هيلا رقتفم نك ومف هادع ام لو دحاولا الإ

 هنأ ىلع انللد امإ انآل . ةيآلا هذهل ًاريسفت ةلالدلا هذه لعج نكسمو « ثدحم ىلاعت هللا ىوسام

 دجوي مل بجاولا دجوي مل اذإو ابحاو امهنم ءىث نوكيال نأ نيبجاو نيدوجوم ضرف نم مزلي

 لكى داسفلا عوفو نيه دوجو نم مزاي هنأ تبثف داسفلا مزاي ذئنيحو ؛ تانكمملا هذه نم ءىث

  ةيملإلا ىف رخآلل اكراشم امهنم دحاو لك نوكسي نأ بجول نيملإ انردق ول انأ ( اهيناثو ) ملاعلا

 هآ املا هي انف ددنتلا لصخ اذا الإ و امارمأب رخآلا نع امهنما دحلاو 115 دمك نأ دب الو

 كرك لاكلا نع ل اح نوكيا هنغ» ىلاذخلاف لاو: ةَمْلَع ناك نا نك ذل وأ لاك ةفص نكي نأ امإ

 نوكيي.ال امب افوصوم نوكي هب فوصوملاف لاو ةفص نكي ل نإو . الإ نوكيال صقانلاو ًاصقان

 هنع ىلا اف ةيحلإلا قةحت ىف ًاربتعم ناكنإ ةزيامملا هبام : لاقي ْنأ نكمي و . ًاصقان نوكف لاك ةفص

 صصخملا ىلإ رقتفيف. ابجاو هب فاصتالا نكي مل ةيملإلا ىف ًاربتعم نكي ملنإو الإ نوكي ال
 ثيحب انوكي نأو دبال ناكل نيهلإ انضرف ول لاقي نأ ( اهثلاثو ) جاتحمو رقتفم هب فوصوملاف

 نامزلا وأ ناكملا ىف نيابتلابال] لصح ال انلوقع ىف زايتمالا نكل ءامبني زينقلا نم ريغلا نكمتي

 دحأ نأ ( اهعبارو ) زايتمإلا لوصح عنتميف لاحم هلإلا ىلع كلذ لكو ناكمإلاو بوجولا ىف وأ

 جاتحم ريغ ًاعئاض ىناثلا ناك ايفاك ناكناف نوكي ال وأ ملاعلا ريبدت ىف ًايفاك نوكي نأ امإ نيهلإلا
 لعافلا ىلإ ثدحملا جايتحا ىضتقي لقعلا نأ ( اهسماخو ) الإ نوكيال صقانلاو صقن كلذو ؛ هيلا
 ددع نم ىلوأ ددع سيلف كلذ ءاروام امأف . ملاعلا لكل ًاربدم دحاولا لعافلا نوك ىف عانتما الو
 نأ ( اهسداسو ) لاح ةملالا دوجوب لوقلاف لاحم كلذو اهل ةياهنال دادعأ دوجو ىلإ كلذ ىضفيف
 . هيلع ردقيال وأ هريغ ىلع لدي الو هيلع لدي ليلدب هسفن صخب نأ ىلع ردقي نأ امإ نيهلإلا دحأ

 نييعت ىلع لدي ام تاثدحلا ثودح ىف سيلو تاثدحلاب الإ سيل عناصلا ليلد نآل لاحم لوالاو
 زجاعلاو نييعتلا لع هسفن في رعت نع أزجاع هنوك ىلإ ىضفي هنآل لا ىلاتلاو ىناثلا نود امهدحأ

 وأ رخآلا نع هلاعفأ نم ايش رتسي نأ ىلع ردقي نأ امإ نيملإلا د-أ نأ ( اهعباسو ) اِإ نوكم ال

 ول ( اهنماثو ) ًازجاع هنوك مزل ردقي مل نإو . الهاج هنع روتسملا نوكي نأ مزل ردق ناف ء ردقيال
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 ناكول هنأ ( امهدحأ ) : نيهجول ًاضيأ لاحم كلذو ىناثلا نود امهد>أ دارم عمي وأ لاحم كلذو ًاعم
 ايوتسي نأو دبال لب رخآلا نم ردقأ امهدحأ نوك عنتما هل ةياهنال ام ىلع ًارداق امهنم دحاو لك

 ىتاشلا داره نم عوقولاب ىلوأ امهدحأ دارم ريصي نأ لاحتسا ةردقلا ىف ايوتسا اذإو . ةردقلا ىف
 ىذلاف رخآلان ود امهدحأ دارم عقو اذإ هنأ ( امهناثو ) حجرم ريغنم نكمملا حيجرت مزل الإو

 ناف . لاحم هللا لع وهو صقن زجعلاو ًازجاع نوكي هدارم عقي م ىذلاو ًارداق نوكي هدارم عقو

 ةدارالا ىف امهفالتخا بوجو نعد دل متأو ةدارإلا قى امهفالتخا دنع مزلي اكع] دانعلا 05

 ةدارإلا ىف فالتخإلا ىلع ًاينبم داسفلا ناكاذاف ؛ نك ةدارالا ىف امهفالتخا ناهنوعدتام ىصقألب

 هللا مزج فيكف ًاعقاو ال ًانكمي داسفلا ناكف نكمب نكمملا ىلع ىنملاو نكمم فالتخإلا اذهو
 ىرحب نكمملا ىرجأ هناحبس هلعل ( امهدحأ ) : نيهجو نم ( باوجلا ) انلق ؟ داسفلا عوقوب ىلاعت

 (قاثلاو) بلاغتلا نم امهذيب ثدحبي امل نيكلملارييدتب دسفت ةيعرلا نإ تيحنمرهاظلا ىلع ءانب عقاولا

 انضرف ول لوقنف ءرخآ هجو نم لب هانركذ ىذلا هجولا نمال داسفلا موزل نيبن نأ ىوقألا وهو

 نيرداق نم رودقم عوقو ىلإ ىضفيف تارود-ةملا عيمج ىلع ًارداق امهنم دحاو لك ناكل نيهلإ

 مهتم دحاو لك ناكاذاذ هناكمإل لعافلا ىلإ لعقلا دانتسا نال لاحت وهو فحاو ةجو نم نلقَبسُم
 هنوكل اذه ىلإ هدانسإ ليحتسيف عوقولا بجاو نوكي اذه عم هنوكل لعفلاف دا<الاب القتسم

 ىف ةمات ةجح هذهو . لاحم كلذو ًاعم امهيلا هجايتحاو اعم امهنع هؤانغتسا مزليف ًاعيمج امهئمالصاح

 اذإو امهنم دحاول رودقملا عوقو عانتما ىلإ ىضفب نيهلإلا دوجوب لوقلا لوقنف ؛ ديحوتلا ةلأسم
 امإف ؛ نيهلإ انردق ول لوقن وأ « ًاعطق داسفلا عوقو مزلي ذئنيحو ةتبلا عيال نأ بجو كلذك ناك

 هعوقو مزليف امل دارمو امل رودقم دحاولا كلذف د-اولا ءىثلا ىلع اقفتا نإف افلتخي وأ اقفتي نأ
 نود امهدحأ عي وأ امهنم دحاو عقب ال وأ نادارملا عي نأ امإف « افلتخا نإو لاحت وهو امهب

 ءىثلا ىلع امفتي نأ زوحجيال مل تلق نإف « تاريدقتلا لك ىلع مزالداسفلا نأ تبثف لاحق كلاورخآلا

 اذهو وه هدجوي نأ امهنم دحاو لكدارأ ول مزلي امبإ داسفلا نآل.داسفلا مزاي الو دحاولا

 عوقو مزلي ال كانهف هسنيعب امهدحأ هل دجوملا نوكي نأ امهنم دحاو لكدارأ اذإ امأ «فالتخا

 ارثالا كلذ سفن وأ ةدارإلاو'ةرذقلا نكن كركي نإ ام] ؛ هل ادجؤم:هنوك تلق نقلا ل قلل
 ناك نإ و ؛ دجوملاق كارتشالاو ةدازرإلاو ةردقلا ف كارتشالا ءزل لوالا ناكنام'( اكلاث] 1

 دحاو لكل نال : ىناثلا ةردقب هعوقونمىلوأ هتدازإو امهدحأ ةردقبرثاآلا كلذ عوقو سيلف ىناثلا

 نر ىللاثلا َكَلَذِم انلاث [سأ هل دجوللا نك كل رق كلاثلا ناك نإ وع ييتاتلاب ةلفتسم هدا

 وه مسقلا اذه ريصيو ٠ رثآلا سفن وهف ًاثداح ناك نِإَو .ةدارإلا قلعتم هنوك لاحتسا ًاعدق ناك
 عيمج نأ تفرع ةلالدلا هذه ةقيقح ىلع تفقو امل كنأ ملعاو . هانرك ذ ىذلا ىناشلا مسقلا

 لب ىلاعت هللا ةينادحو ليلد وهف تاقولخلاو تاثدحملا نم ىلفسلاو ىولعلا اعلا اذه ىف ام



 1 ١ ضراللا نم ةملآ اوذختا مأ :' ىلاعت هلوف 0
0 

 : لئاسم هيفف ( نورشني مث ضرألا نم ةلآ اوذختإ مأ ) ىلاعت هلوق امأ

 ةزمهللاو لب ىنعمب ةنئاكلا ةعطقنملا ىه انهه مأ فاشكلا بحاص لاق 4 ىلوألا ةلأسملا
 نورشني ضراألا نم ةملآ ممذاختاوه ركنملاو . اهدعب امل راكنإلاو اهلبق امع بارضإلاب تنذأ دق

 مهيلع ركنأ فيك تلق ناف . تاوملاضعب ىتوملارشني نأ تاركدنملا مظعأ نم نإىرمعلو ؛ىنوملا

 مهناف « ىوعدلا هذه نع دعبلا ةياهن ىف اوناك لب مهنطال كلذ نوعدب اوناكامو نورشفي ةلا ذاختا

 ماظعلا ىحي نم) نولوةيو ؛ ثعبلل نيركسشم ضراألاو تاوهسلا قلاخ هنأب و هللاب مهرارقا عم اوناك :

 امتذابعب اولختشا امل مهنا تلق ؟ ةتبلا ةردقلاب فصول ىذلا داجلل هنوعدي فيكف ( مهر ىهو

 ىلع نيرداق مهنوكب رارقإلا مهيلع بجوي اهتدابع ىلع مهمادقإف باوثلا ىه ةدئاف نم ةدابعلل دبالو

 ريغ اوناكاذإ ىنعي . ليهجتلاو مهب مكسهتلا ليبس ىلع كلذ ركذف : باقعلاو باوثلاو رشنلاو رشحلا

 . ةملآ مذاختا زوحب لع ىأف اوعفنيو اورضيو اوتيعو اويحب نأ ىلع نيرداق

 ىم ديرت ةنيدملا نم وأ ةكم نم نرالف كلوقك ( ضرالا نم ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا اب

 لك كالا نول مرارا ف دعت ىلإ ماتماإلا اأن ناذيإلا نضارألا نإ امين ىدمذإ قدم وأ

 001 د تركت نإ امإ |. د ..نضارالا سنج نم ةطا دار نأ رود و ةبوافسو ةضرأ نيرص

 صر اكل سا ا هر أ تاجا نعق

 نم ةملآ اوذختا مأ لبق هن اك ةيصوصخلا ىنعم ( نورشني م ) ىف ةتكدلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ا مثدحو مم الإ راقنإلا ىلع ردم ال نضر

 اقرت ىولادسل قنا نامل اهو( كوع )): قيس: زق 4« ةعبارلا ةلأسملا ١

 : ناكل سم ةفف_ ( افلا هتلاراأل ةل [نامق: ناك اول. ) لاعبا ةلوق امأ

 انقر وع نادي و امتدال وت ناك ول ىأ نوع يدع ايها ذل ودنلا لهأ لاق « ىلوآلا ةلأسملا ١

 ىلع هانلح ول انآل ءانثتسالا ىنعمب نوكي نأ زو< الو اتدسفل امهرطاقا وه ىئذلا دحاولا ريغ: ءىث

 هنأ موبفملا قيرطب بجوي اذهو اتدسفل هللا مهعم سيل ةلآ امهيف ناكول ىنعملا ناكل ءانثتسإلا

 نكي ملءاوسف ةحلآ امهيف ناكول هناأل لطاب كلذو ؛ داسفلا لصحيال نأ هللا مهعم ةملآ امهيف ناكول

 . هانرك ذ ام دارملا نأ تبث ءانثتسالا ىلع هلم لطب املو . مزال داسفلاف ناكوأ مهعم هللا

 نوكي نأ بجوف لاحم ىلإ ىضف. نيهلإ دوجوب لوقلا نوملكدملا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا )

 كركي ن] واكب داق نيط] دوج و انضرف ىلاثالل لاخلا لإ: ىضقشا هنإ انلق ام: الا نيخلإ:د وجوب لوقلا
 كيرحت ىلع ًارداق امبنم دحاو لكن اكل كلذك ناكولو تارودقملالك ىلع ًارداق امنه دحاو لك
 لاحت وهو نادارالا عقينأ انا فيكس رخالاو كنار ك دازأا اهدح | نأ انيك رق ولف هدكستو دبات

 دحاو لكدارم دوجونم عناملا نال لاوهو امهنم دحاو عقيال وأ نيدضلا نيب عملا ةلاحتسال

 ادجول اعم اعنتماولف . سكعلابو كلذ دارم دوجو دنع الإ اذه دارم عنتمي الف ء رخالا دارم امهنم

 در حبيش ب

 اني اسال نفخ ضي
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 اد هرثاد 267 م 22

 ىعم نم مذ وه 7 ةاهرا ا 4 لا هنود ل وع ادد م فقرش لَ اش

 هَ م هم مل <

 انلمرأ امو 040 ٌنوضرعُم مهف قحلا رمال

 ررتورص رع ضد عا مسرعه هر ََ 7 م

 61١6١ نودع ءافان الإ 0 هيلإ ىح ونال ل سر نس

 كلتل ءامحأ 1 وهاضأ و روشملا اع حل 1 مهام نأ ناب راسحت..الا ىف تلق روسحلا

 منورتفي ذل راهلاو ليلا نوحستيا) لات هلوق امأ نواس ايف | نأ ةقاشلا كا

 0 عار“ 3 خشب وأ غ غارفب ةرتف هالختي ال مهتاقوأ 2 مكاد ل |صتم مهحببست نأ حلاق

 راهنلاو ليللا نوحبسي ) ىلاعت هللا لوق كا : بعكل تاق : لاق.« لفوت نب. ثرحلا نتسا دع

 حيبستلا اذه نع مهل ةعئام ةلاسراا كلت ن وكت الفأ ( السر ةكتالملا لعاج ) لاق مث ( نورتفي ال

 مهاغتشا لاح نعللاب نولغتشي فيكنف (نيعمجأ سانلاو ةكتالملاو هللا هنعل مهيلع كئلوأ) لاق ًاضيأو

 نم انعنعال سفنتلاب انلاغتشانأ امكف انل سفنتلاك مهل حيبستلا : لاقف رابحاألا بعكب اجأ ؟ حيبستلاب
 نال حيحص ريغ سايقلا اذه ليق ناف . لامعالا . رئاس نم مهعنمال حيبستلاب ىحلاغتشا اذكلف مالكلا

 هللاو حيبستلا امأ مالكلا ةل آ ريغ سفنتلا هلآ نال , مالكلا نم عنمي لامنإ سفنتلاب لاغتشإلا
 ةنسلأ مهل ىلاعت هللا قلخي نأ ىف داعبتسا ىأ ( باوجلاو ) لاحم امهعامتجاف مالكا سنج نم امهف

 مهنأ ( نورتفي ال ) هلوق ىنعم لاقي وأ هللا ءادعأ نونعلي اهضعببو هللا نوحبسي اهضعبب ةريثك

 رتفي ال تاعاما لع بظاوب انالفإ نإ لاقي يهب ةقئاللا هتاقوأ ىف هئاد ا زءلا نع تورتفال

 . اهتاقوأ ىف اهئادأ ىلع مزعلا لع بظاوم هنأ هب داري لب اهم لغتشم ًادبأ. هنأ هب داري ال اهنع

 اتدسفل هللا الإ ةمل 0 « نورشني مث قمرا نم 0 اوفا لا

 لق ةملآ هنود نم اوذختا مأ ؛ نولأسي مهو لعفي امعلأسيال ؛ نوفصي نا ناحسف

 م لبق نم رك ذو ىعم نم رك ذ اذه كناهرب اوتاه
 .4 نودبعاف انأ الإ هل ال هنأرةلا حو الإ لوسار نم كلف نما

 مالكا رم هع ليتر انو تاودنلا في نك دع لإ ةروسل لوأ نم مالكلا نأ ملعا
 , دادنآلاو دادضالا ىننو ديحوتلا نايب ىف اهناف تايآآلا هذه انو انارة
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 نه لدا يعللاو اوهللا دخت نأ" انناجيس' لاق هنأ5 ةتاذل هنم هيزنتو بْغللاو وهللا ذاختا نع بارض

 كي رذلا كار راع ناو. ىلاب كسا لد او دما كعللا بكتير نإ  اننكج يح ومو اند

 امأف هغمدخوخر 0 ىلع هب فذق الثم ةرخصلاك بلص مرج هن أك هلمج هلا اطبإل ًاريوصت ِ هدلاو
 نآرقلا بسنو بالكم الك لوسرلا نب ك4 كف نم ىعت (نوفضن انتم لولا ماو ىل اعت هلوق

 .(نوفصت ام ) 07 هانع ىذلاوهو ليطابالا ند كلذ رع لإ مالحأ ث مر رو هنأ ىلإ

 الو هتدابع نع نوريكشسي ال هدنع نمو ضرالاو تاومسلاا ىف نم هلو 0 ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيفو 4 نورتفي ال راهنااو ليللا نوحبسي « نورسحتسي
 بعللا ىنن الا ىلاعت هنأ ( لوألا ) ناهجو اهلبق امب ةيآلا هذه قاعت ىف 4 ىلو آلا ةلأسملا ١

 بقع مرجال «ةماتلا ةردقل ايالإ حصي ال ةجاحلا قو ةجاحلاىنبالإ ميال بعللا قنو هسفن نع

 (ىناثلا) ةردقلاو كلملا لاك ىلع كلذ ةلالدإ (ضرآألاو تاومسلا ىف نم هلو ) هلوقب ةيآلا كلت

 كلت نم مهضرغ نأ نيبو اهنع باجأو تاوبنلا ىف نينعاطلا مالك ى- امل ىلاعت هنأ بزقآلاوهو

 عيب كلاملا وه هنآل مهتعاط نع هزنه ىلاعت هنأ ةيآلا هذه ىف نيب دارقنإلا مدعو درٌقلا نعاطملا
 ةياهن عم رشبلاف هنم نوفئاخ هل نوعيطم مهتلالج عم ةكئالملا نأ لجالو . تاقولخلاو تاثدحلا

 . هوعيطي نأ وأ فعضلا

 ءامسلا.ىف نيفلكملا لك نأ هانعم ( ض رالاو تاومساا ىف نم هلو ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 هتعاط لكلا ىلع بجيف ؛ معنلا فانصأب مولع معنملاو مه قلاخلا "وهو هدبع مهف ٍض :رالأو

 1 دايقنالاو

 لضفأ كلملا نأ ىلع ( هتدابع نع نوريكتسي ال هدنع نمو ) هلوق ةلالد 4 ةثلاثلا ةلأس ا ١

 . ةرقبلا ةروس ىف اهنا مدقت دق هجوأ ةثالث نم رشبلا نم

 مهفصو ىلاعت هنال و ةمآلا عاجاب ةكئالملا مهب دارملا ( هدنع نمو ) هلوق « ةعبارلا ةلأملا
 ةبترااو فرشلا ةيدنع ةيدنعلا هذهو رشبلاب قيلي ال اذهو (نورتفيالراهنلاو ليللا نوحبسي) مهنأب

 نوربكتسيال مهتلالج ةياهنو مهفرش لاك عم ةكئالملا : لاق ىلاعت هن اكف « ةهجلاو ناكملا ةيدنعإل

 . هتعاط نع درّقلا فيعضلا رشبلاب قيلب فيكف هتعاط نع

 محاص لاق نويعي الو نوبعتي الو نورسحتسي الو جاجزلا لاق < ةسماخلا ةلأسملا إل

 قدأ مهنع قي نأ مهفصو ىف غلبألا ناكف روسحلا يف ةغلابم راسحتسالا تلق ناف فاشكلا
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 لطالا لع قلاب فق لب هاد نيلعات انك نإ 56 نم هاَنْذَح ال او
 زو م 0-07

 «100 َنوُفصَت 1 0 0 هع

 ًادامر ممانلعج لوقت اك« مهاصئتسا ىف هب مههش 0 ادم مهانلعج ىأ دوصحلا عرزلا ديصحلاف

 كل ريخالا نينثالا مكح تلق . ليعافم ةثالث 02 ناذ دامرلا لثم ى
 سح مهل قري ل ىتح باذعلا كلذب اوكلهأ مهنأ دارملاو «نيفصولا نيذهل نيعماج مهانلعج 3

 5 7 دمحم 6 اودمتو ا, دلصملا فقحي 6 ارجو كرش

 هأ:ذحال أ وهل دخان نأ اندرأ ول: نعال اهتم ضل او ءاكلل ا اهلخ م1 !! ىلاعت هلوق

 ام: ليولا كلو قهاز وه اذاف هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقن ليا نيلططا اك ن1

 ” اتا قا معإ ©« نوفصت

 ةلداهإا نيب املا لاغت هنأ ( لوألا ) نابجو اهلبق امب ةيالا هذه قلعت ىف «( / ىلوألا ةلأسملا ١

 لاق ١ ل ام ىلع ةازاجمو هنم الدع كلذ لعف هنأ ىلع لدي امب هعبتأ م 1 لجال هب رَلا لهأ
 دابمللا اذهو عوفرملا فقسلا اذه انيوس امو ىأ ( نيبعال امهنيب امو 0 ايلا ا
 ؛ بعللاو وهلل مهشرفو مهفوةس ةرباجلا ىوست اك بئارغلاو بئاجعلا نم امهنيب امو عوضوملا

 ىلاء لاق ام ىلع اف نوركحفتملا ركفتيلف ةينيدلا امأ ةيويندو ةينيد دئاوفل اهانيوس امنإو

 دعت ال ىتلا عفانملا نم امم قلعتي ايلف ةيويندلا انأو ((ضرالاو.تلاوهسلا ىلع قارا
 الإ امهانقلخ ام ) هلوقو ( الطاب امهنبب امو ضرآألاو ءامسلا انةلخ امو ) هلوةك اذهو ىصحت الو
 هيلع ةزجعملا رهظأ هنآ هيركشم ىلع درلاو هيلي دم ةوبن ريرقت هنم ضرغلا نأ (ىاثلاو ) ( قحلاب
 وهف ًاقداص ناك نإو هنع نم كلذو بعللا باب نم هيلع ةزجعملا رابظإ ناك ًابذاك دم ناك ناف
 . نعاطملا نم هورك ذ ام لك دسفي ديو بواطملا

 ذإ ىلاعت هلق نم سيل بعللا نأ ىلع ةيآلا تلد رابجلا دبع ىضاقلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 لعفال عوضوم ا مسالا ىف :ذ بعللا لعافل مسا ةغللا ىف بعاللا نإف ًاعال ناكل 50 ناكول

 اندىأاول) هلوق اه ةرغ نع ماه لغو عادلا ةلّئسع كلذ لطبيب ( باو لاو ) لعفلا ىفن ىضتقي

 00 نم هانعم ( اندل نم هانذختال ٍ هلوق نأ معاف ( نيلعاف انك نإ اندل نم هانذختال اول دخت" نأ
 ًادر سنإلا نم ال ةكئالملا نم ىأ اندل نم ليقو ةأرملا ليقو نها ةغلب دلولا وهللا ليقو انتردق
 ( لب ) هلوق نأ هلعاف ( لطابلا ىلع قحلاب فذقن لب ) ىلاعت هلوق امأف ريزعو حيسسملا ةدالوب لاق نمل



 ةيألا . ةملاظ تناك ةيرق نم د 2 : ىلاعت هل و5 0 ١

 كالهإلااذه ىف | دال نك 2 كلذ نوكي ا 0 املئالذلا

 نميلاب ناتيرق لو#و ىهو روض> ةيرقلاب دارلاو فويسلاب لتقلا هنم دارا سابع 0 لاَقذ

 ) ار ان ىلإ لو هيلع هللا لد هنا لور نفك ها تدلل قاو ؛ يانا ايلا كيه

 تيب لهأ ىلع هطلس 5ك ١ طاسف هولتقف ادن مهلا هللا ثعب نييروض> )» ىورو

 « ءايبنألا تاراثلاب ءامسلا نم دانم ىدان فويسلا مهتذخأ امل 1 » ىورو « مبلصأتساف سدقملا

 0 برقأ اذه نأ معاو :لاصتتسالا باذع دارملا : نسحلا لاقو . أطخلاب اوفرتعاو اومدنف
 لتقلا باذع ىلع كلذ لمح نأ ريدقتب مث « لتاقلا ىلإ هتفاضإ نم برقأ ىلاعت هللا ىلإ كلذ ةفاضإ

 هللا اهدارأ ىتلا ىرقلا ىدحإ اهنأب روضح رك ذ سابع نبا لعلو سابع نبا لوق ىلع ليلدلا اف

 الع ال ل6 نورك اهنم م اذإ انما ايس الف ) للاغت هلوق#اهأو فيالا هذي لات ش

 هنمو « لجرلابةبادلا برض ضك راو « مثرايد َّق رك ةدهاشمو سح لع اعطن و انباَذع ةدش

 نم نيمزهنم نيبراه اهنوضك رب مجاود اوبكر اونوكي نأ زوجيف ( كلجرب ضكرا ) ىلاعت هلوق

 نيبك ارلاب مهلجرأ ىلع مهودع ةعرس ىف اوهشي نأ زوج وا: تاذعلا مدعم مهتكردأ امل 0

 لئاقلا نم تلق ناف ٠ فوذحم لوقلا فاشكلا بحاص لاق ( اوضكرتال ) هلوق امأ ٠ نيضك ارا

 نإ كلذ م هلك نأ لاف و ركل ى١ ١ نينهوملا نم مثنمو اللا ضعب نوكي نأ لمتح انلق

 هب نوثدحبف كلذ مهمبلي و أ مهنيد ىف مهعفنيل هتكنالم هعمسي و ةزءلا كنار هلاوش 1: لقي ل

 لاحلاو ةيهافرلاو شيعلا نم ىأ ( مكنك اسمو هيف متقرتأ ام ىلإ اوعجراو ) هلوق امأ. 5

 مهب مكمن و (نولأات مكلعا ) ) ىلاعت هلوق | 6 لك ىهو ةمعنلا راطبإ فارتإلاو « ةمعانلا

 اع ًادغ نول مكلعل كنك اسمو مكمعت ل اوءجرا ىأ ( اهدحأ ) 5 خيبوتو

 اوعجرا (اهناثو ) 00 سلا اوبيجتف مكتك اسمو مكلارمأب ؛ لزنو مكيلع ىرج

 اذامو نورمأت 6 ل لوقيو كيمنو كرمأ هيف ذهني معو دبع مكلأست ىح مكسلاجم ىف ق6

 بوطخلا لزاون ىف مون واعتل مكتيدنأ فر ساكنا مكلأست ( امثلاثو ) نيمودخلا ا

 مكيف نوعماطلاو يلع نودفاولا مكلأس 000 د لوتمعتسلو تامهملا ىف مكوريشتسيو

 كلذ ممل ليقف ءالخم اوناك ا الا ؟كللط و" نفاتلا"ءاعر مهلاومأ نوقفني ءاينعأ اوناكمهنأل امإ

 فاشكتلا بحاص لاقف مهاوعد كلت تلاز امث ) ىلاعت هلوق امأ ؛ : خيبوت ىلإ ًاخيبوتو كت ىلإ كبت

 ىندمب ىوعدلاو : مثاوعد ىوعدلا كلت تلاز اف ليق هناك ىوعد امنأل (انليو اي ) ىلإ ةراشإ كلت

 تلق ؟ىوعد تيمس مل تلق ناف ( نيملاعلا بر هلل دما نأ مهاوعد رخآو ) ىلاعت لاق ةوعدلا

 بوصنموأ عوفرم كلتو : كتقو اذبفرضحا ليواي ىأ (انليواي اولاقف) ليولاب اوعد | واكل
 كلذ مهعفني ملف ةماكلا هذه نورركب اولازي مل نورسفملا لاق ( متاوعد ) كلذكو ًاربخ وأ امسا
 ( نيدماخ ًاديصح مهانلعج ىتح يدل 15 اما( اننا اوأر امل مهناعإ مهعفني كي لف ) ىلاعت هلوةك



 0 يالا. تناويرت واهس مو: كايرو

 س ةاءاااع عود او ع 3 ا تو م ا

 0 نيرخآ# اموق اهدعب اناشنأو هل اع تناك ةي ا انمصق كو

- 
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 همسه ل ع ص

 »١15« نيدماخ اديصح مالح م < ماَوعَد كت 8 م 2 1١«

 لسرلاس فن نود لسرلا بذك نم لاصتتسالا باذعب كلهي اسنإ هنأب هلالج لج هدعو مدقت هنأ
 انكلهأو) ىنعموقدصلا نع فشكي ثيح نم ًاقدص دعو امب ءافولا لعجو ؛ ؛ مهب قدص نم نودو
 , مدقتاو ىضم امع رابخإ هنآل ةرعالا  تاذع ةارلا سيلاو لاطتتسالا َبإَدْعَ ىأ ( نيقرسملا

 اركز سلا ف كارت م ل ا ا زنأ دقل ) هلوقب لاعت نيب مث

 ركذل هنإو ) لاق 5٠ مكتيصو مفرش ؟ركذ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث هيفو ( ( كرك ذ ) هيف لاق كلذلف

 ةركتو , تضاف اوبغرو لحي ال ام اورذحتل كلة ةركذت هيف دارملا ( اهناثو ) ( كموقلو كل
 دارملا ( اهتلاثو ) . ( نينمؤملا عفنت ىركذلا ناف ركذو ) لاق ا؟ءديعولاو دعولا ركذلاب دارملا
 الفأ ) هلوقو ؛ لمت كلذ لكو هب متكسم اذإ ةنجلاب اوزوفتل مزلي ال امو مزلي ام مكنيد ركذ
 ردتلاو ةلفغلا مذاول نم ضوخلا نآل ءالفغ اوناك منال نآرقلا ىف ربدتلا ىلع ثءبلاك ( نولقعت
 . لقعلا نع 2 أكف ريدتي مل نف لعفلا مذاو ! نم سفنلا نع ررضلا عفدوض وخلا كلذل عفاد

 انسأ اوسحأ اءلف : نرخآ اهوا هدعل انأشنأو ةملاظ تناك ةيرق نم انمصق مد 1 ىلاعت هلوق

 اولاق ٠ اا مكتك اسمو هيف مت ةارأافا لإ )| ىدج را ول وست اال توك مث اذإ
 4 نيدماخ ًاديصح مهانلعج ىت> ماوعد كلت تلاز اه , نيملاظ انك انإ انليواي

 طوقسلا ةرهاظ تاضارتعالا كلت تناكو تاضارتعالا كلت مهنع ىح امل ىلاعت هنأ معإ
 نأ رهظ كلذ دنعو . ًازجعم هنوك لقاع لكل ذئنيح ربظ نآرقلا ىف تمن امل زاجيإلا طئارش نال
 ىف هناحبس غلابف اهيف ةسايراا بحو ايندلا بح لجالل ناك تاضارتعالا كلت داريإب مهلاغتشا
 وهو كلا عظفأ مصَقلا فاشكلا بحاص لاق ( ةيرق نم انمصق ؤو) ) لاف كلذ نع مثرجز

 امنت اهلهأ دارأ و ةللاظ اجتازوا ةلرقلا نكد مصفلا فالخ ءازجاللا مؤالت نيبي ىذلا رسكلا
 0 ,رخأ ًاموق اهدعب انا شنأو ) ىلاعت هلوق ةلالدإو ةفلكم الو ةملاظ نوكتال اهنأ ىلع لقعلا ةلالدل

 انلي واب اولاق  هلوق ىلإ  انسأب اوسحأ الف )  لاقو نيرخآ ًاموق انأشنأو اموق انكلهأ ىتحملاف

 هذه الولو موبذكف لسراا قيدصتب اوفلك نيذلا ابلهأب الإ قيليال كلذ لكو ( نيملاظ انك انإ

 عمو رخخ اوود



 ةيآلا مهيلإ ىحون الاجرالإ كلبق انلسرأ امو: ىاعت هلوق ١م
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 أ دق َنيِفرسمل اكلمأو ءافن نمو و مانجا دعولا مهاتقدص مث
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 4 - نواقعت دلذأ 0 هنق ايا :ك كيإ ان 8 .[ قل ا ا

 انلظذأ انو كلوش (ملثمرشب لإ اذه ام) مطوقوهو لوألا مهلا وس نع باجأ ىلاعت هنأ ملعا

 عنمي ملو متلي دمح لبق نم لسرلا ىف ىلاعت هللا ةداع هذه نأ نيبف ( مهلإ ىحون الاجر الإ كلبق
 مهتايآ لثم دم ىلع رهظ دقف مهبف كلذ حص اذإف مهبلع ترهظ ىتاا تايآللا السر مهنوك نم كلذ

 نأ مهرمأ ىلاعت هنأ ىنعملاف ( رك ذلا لهأ اولئساف ) ىلاعت هلوق امأف ًارشب هنوك ىف هيلع لاقم الف

 ملو ًارشب اوناك مهيلإ ىحوملا هللا لسر نرأ مهوءلعي ىتح باتكلا لهأ مهو ركذلا لهأ اولأسي

 هبي هللا لوسر ةاداعم ىف نيك رشملا نوعباتي اوناك منال ءالؤه ىلع مهلاحأ افإو ةكتولم اونركإ

 ناذ ( ًاريثك ىذأ او 1 لا وهو 0 نم ناتكتلا |ودوأ نذلا 0 لاق

 را وت اذإ انلف لسرلا نع هولاسي نأب معا نآز وج فيكتف ؛ ىراصتلاو دوهبلاب قئوب مل اذإ ليق
 ا لمعي ام لثم . رتاوت اذإ راف انككلا ريذ لمعي دق اك ؛ كلذ ا ا

 ىف نينعاط ١ وناك مهنأل دي دعي وهو نارقلا لهأ ركذلا| لهأي دارملا لاق نم سانلا نمو . .نيتم ملا

 ا ل عجري نأ ىاحلل نأ ف ةيآلا هذم ءابقفلا نم 0 ا افاق 2 لاوسرلا فاو نارقلا

 ةدراو ىهو ةفاشم باطخ ةيآلا هذه نآل ديعبف رخآ دهتجم لوقب ذخأي نأ 1 نأ قو ءابلعلا

 لسرلا لعجب مل هنأ ىلاعت نيب مث . نييعتلا لع ىراصنلاو دوهملاب ةقلعتمو ةصوصخلا ةعقاولا هذه ىف

 : ثاحأ هيفو ماعطلا نك ا هلبق

 ىوذ ,ايبنالا انلعج امو ىنعحلاو دسج ةفص ( ماعطلا نواكأب ال ) هلوق <« لوآلا ثحبلا إل

 . نيمعاط ريغ دسج

 ةاصح ل. نم ترش ئى وذ لاق هن 1 ةدازال دس ادخار 2 ىاثلا ثحبلا )ل

 الاول ىاوس الا ىىثع و ماكطلا يأت لوسرلا دهام ) نولوقت .اوناكممنأ (ثلاثلا ثحبلا ال

 ىلاعت نيف (ماعطلا نواك 5 مهاناعج ام و) هلوقب هللا باجأف (اريذن هعمن وكف كلم هللإ لزتأ

 ل ماعطلا توك ' اه لكن ولك اال آد مى هدب مل هن ازا لل هللا ةذاع هاذه نأ

 وهو كلذ ريغ السر هب اوراص ىذلا نأ ىلع كلذب هبنو , مريغك نوتومب لب ايندلا ىف نودلخب
 ممانقدصمث ) ىلاعت ةلوق امأ « غيلبتلا ىف ةحداقلا تافصلانع مهتءاربو مهيديأ ىلع تازجعملا روبظ

 لصاألاو ( الجر نيعبس هموق ىسوم راتخاو ) هلوق لثم وه فاشكلا ب>اص ص لاقف ( دعولا

 هذا ار نورسمملا لاق نونمؤملا مه ا مثن نمو ) لاقملا مهوقدص هنمو هموق نمو دعولا ىف

 |١ ساةتشج ةنييبوينن سا 7
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 ن .دلاخ |وناك انو الا ءالادسج ماَنلعَج اَم و« نويلعتال

 ىحينكسلو عضوم لك ىف هلوق ىف دك آلاب .ىحي نأ 2 سيل تلق (نضرالا كارمسلا3
 3 هنااكف ؛ ىوجنلا اورسأ مهنأ انهه مدق هنأ قرفلا مث , ىرخأ ةرم دك آلابو ةرم ديكوتلاب

 نأب هتاذ فصو دصق ةمئو ةغلابملل كلذ عضوم لوقلا عضوف . هورسأام معي ىبد نإ لوقي نأ

 بيغلا ماع ) :( بويغلا مالع ) هلوقك وهف ( ضرآلاو تاومسلا ىف رسلا معي ىذلا هلزنأ ) لاق
 . ( ةرذ لاقثم هنع برعي ال

 نم مث الوأ مالكلا عامس نم دبال هنأل ميلعلا ىلع عيمسلا مدق امنإ ( ةمبا رلا ةلأ ملا 9

 يتةيآب انتأيلف « رعاش وه لب هارتفا لب : مالحأ ثاغضأ اولاق لب ) هلوق امأ . هانعمب ملعلا لوصح

 مكلثم رشب الإ اذه له) هلوقب لصتملا موق ةءاكتجل ىلإ داع لاتكت هنأ ملعاف ( نولوآلا لكل

 هذه مث منع يكل ( رعاش وه لب هارتفا لب 1 ثاغضأ اولاق لب ) لاق مث ( ر>سلا نوتأتفأ
 . ىلاعت هلل الوسر هنوك نم عنام ًارشب هن وك نأ ىعدن اولاق مهن اك مهمالك بيترتف ةسنلا لاوقالا

 نارقلاةحاصف نأ ىلع دعاس نأ امإ مْ 2 زجعم نآرقلا اع أ منال ل )غ عنام ريغ هنأ

 هنوك انيعدا نإف هيلع دعاسي مل نإو ارم كلذ نوكي نأ زوحيال مل انلق ء رشبلا رودقم نع ةجراخ

 هنإ انلق ةحاصفلاو ةكاكرلا نيب طسوتم هنأ انيعدا'نإو : مالحأ ثاغضأ هنإ الق ةك اكرلا ةياهن ىف

 هذه عيمج ىلعو  ءارعشلا رئاس ةحاصف سنج نم هنإ انلق حيصف مالك هنأ اثنعدا كإو ء هارتقا

 م ةيآب انتًايلف) اولاق تالامتحالا هذه ديدعت نم اوغرف املو . ًازجعم هنوك تبثيال هناف تاردقتلا

 تايالا تالاخدلا هذه نك اللا قرطتيال ةيلج ةيآ اوبلط مهنأ دارملاف ( نولوآلا لسرأ

 ريخاألا لاؤسلا اذه نع باوجلاب أدب ىلاعت هللا نإ مث « مالسلا 8 يدعو 2 وم

 نيذلا نم دشأ وتعلا ىف مهنأ ىنعملاو ( نونمؤي مهفأ اهانكلهأ ةيرق نم مهلبق تنمآ ام ) هلوقب

 مهكلهأف : اوفلاخو اودكن مهتءاج املف اهدنع نونمؤي مهنأ اودهعو تايآلا مهئايبنأ ىلع اوحرتقا

 نال اوباحب مل مهنإ ىلاعت هللا همحر نسحلا لاق . ًاثكن دشأ اوناكل نوحرتقيام مهانيطعأ ولف « هللا

 ادع .هب لزني نأ نم دب الف. تانآلا نم ةح رفاه لإ هلاج الا دعت بذك يم نأ لاح هللا 3

 . محب مل كلذلف هفالخ ةصاخ ملم دمح ةمأ ىف همكح ىضم دقو لاصتتسالا

 ؛نودلعتال متك نإ ركذلا لهأ اولأساف مهلإ ىحون الاجر الإ كلبق الجرام ور) ىلاعت هلوق

 ءاتقنا مهانيجبنأف دعوأا مهانقدص مث ؛ ؛ نيدلاخ اوناك امو ماعطلا نواك أيل آدسج مهانلعج امو



 ةيالا . ءامسلا ىف لوقلا لي ىبر لاق : ىلاعت هلوق 1

 |ولاَق لي ميلا 2 4 ضرَْلاَو ءامسلا 1 : َلوَعلا معي _ لاو

 «2ه2 نولرالا 0 ل 9 0 رع ا 0 ل ا لب مالحأ ت ا

 ا لا ه2 05 دبر راس اس8 ساح

 «12 304 مهفا اه 0-5 نمد 0 0 اي

 -و

 روظ اذاف ملعلاب ملعب نيام 1ك اين هنوك ملع امل مهيلا كلملا ثعب ولذإ روصلا ىلع ال

 ءرملا نآل ًارثبرشبلا ىلإ ثوعبملا نوكي نأ ىلو آلا لب « ًايبن نوكي نأ بجيفرشب وه نم ىلع كلذ
 مالسلا هيلع لوسرلا هب ىنأ ام نأ وهو ( ىناثلا امأو ) سن ] هب وهو برقأ هلاكشأ نم لوبقلا ىلإ

 لاحلا رهاظ هريغو نآرقلا نم لوسرلا هب ىنأ ام لكن آل ؛ ًاضيأ لهل ار هنوك نوري مهمأو رح

 نامزلا نم ةدم لاح دعب الاح نآرقلاب مثادحتي مالسلا هيلع ناك دف . هيف سيلت الو هيف هيوم ال

 لاطيإ فرومالا ىوقأو هرمأ لاطبإ لع صرحلا ةباهن ىف اوناكو ؛ ةغاليلاو ةحاصفلا بابرأ مهو

 رفاوت دنع لعفلا نآل ام اوتأيال نأ عنتمال ةضراعملا ىلع اوردق ولف نآرقلا ةضراعم هرمأ

 مهنأو ةزجعم هسفن ىف هنأىلع كلذانل د اهباوتأي ملاملف ٠ عوقولا بجاو فراصلا عافتراو ىعاودلا

 اوناك مهنأ هع لب كلذ كو: هن ذاع لاحاو رح ه لاه ناروج كف هلاح اوقع

 . نيرباكم هيف اوناك نإو لولا اذه لق مث افعض ىلع نوهوم اوناك 0 الإ ؛ هقدصي نيملاع

 تاغضأ اولاق لب. ميلعلا عيمسلا وهو ضراألاو ءامساا ىف لوقلا ملعب ىبر لاق ل ىلاعت هلوق

 اهانكلهأ ةيرق نم مهلبق تنمآ ام ؛ نولوألا لسرأ اي ةبآب انتأيلف رعاش وه لب هارتفا لب مالحأ

 4 كونمؤب مهفأ

 : لئاسم هيفق ( ىلعلا عيمسلا وهو ضرآلاو ءامسلا ىف لوقلا ملعي ىبر لاق ) هلوق امأ

 ةزمح ةءارق ىهو ِهِتِلَي هللا لوسر لوقل ةياكح ( ىبر لاق ) ”ىرق 4« لوآلا ةلاشلا 7

 . مالا نوكسو فلألا فذحو فاقلا مضي لق نوقابلا أرقو م صاع نع صفح و 580 و

 نوكي نأ بجو منع ىحام بيقع 0 || اذه 7 امل ىلاعت هنأ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ءارو نم هنإو كلذب ملاع بر نإف مكنعطو ؛ كلوق متيفخ أ نإو مكنإ لاق هنااكف راق ال تاو جلا

 .فلعم ىلإ يد دلال يكل كاذب“ ودع رتق اد ومع

 ير ول رسلا ملعي هل لبق الهف تلق نإف فاشكلا بحاص لاق ( ة ةثلاثلا ةلأسملا ١

 01011 كفة دايز علا ؛ ملعلا هب ملعلا ىف ن اكن 5 ماع لوقلا ت الق ( ائرعلا

 1 ! وبلا ملعي ) ىلاعت هلوق 4 م( رسلا معي (١ 1 . نم مهاوجبن ىلع عالطالا ناس

 ري هلزنأ لق) هلوق ىف ناقرفلا ةروس ىف دك ألا كرت لف تلق نإ مهرب لع لوي نأ

00 



 ١١ ةيآلا . 0 سانلل بزتقا : ىلاعت هلوق

 ركذلا ضب نأ ىلع الإ لدتال ةيآلاف كلذك ناكاذإو لضاف وه نم لاجرلا ىف نأ ىلع لب الضاف
 لل تاك ًانيش جتني ال اذهو ثدحم رك ذلا ضعبو رك ذ نآرقلا اذكه مالكا مظن ريصيف ثدحم

 ًانظ ديفيال طاق هونظ ىذلا نأ روظف ًائيش جتنيال سرف ناويملا ضعبو ناويح ناسنإلا لئاقلا

 لئاسم هيفف ( مهولق ةيهال نوبعلي مهو هوعمتسا الإ ) هلوق امأ . عطملا نع اكن اك

 عبس 3 عافتنالا نآل هلثم نع مثريغل رجزو رافكلا مذ كلذ نأ 4 ىلوألا ةلأسملا ال
 ىلع اواصح نيبعال هعامتسا دنع اوناك اذإو ء ركفتو رئدت نم بلقلا ىلإ عجري امب الإ نوكي ال

 ( مهبولق ةيهال ) هلوقب مبمذ ىلاعت دك أ مث ناسنإلا هيف ةميعلا كراشت دق ىذلا عامتسالا درجم

 انا لاش هلوق ىف اك رمال ًامدقت تضللا كد اا ان لهذ اذإ هنع ىهل نم ةيهاللاو

 للعم ءازهتسإلاو ةيرخسلا هانعم ىذلا بحللاب مهلاغتشا نأ ىلع ًاهيذت ( وطو بعل ايندلا ةايجلا

 هللاو . حلا نع مهوهذو مهوهلل بعللا ىلع اومدقأ مهناف « ةلفغلاو لوهذلا هانعم ىذلا وهللاب
 تا 0

 وأ نافدارتم نالاح ( ممبواق ةيهال نورعلي مثو ) فاشكتلا بحاص لاق 4 ةيناثلا ةلأملا ١)
 . ( مثو ) هلوقل ربخ دعب ا نال ةدحاو لاحلاف مفرلاب ا 0

 0-0 هيفف (اوبلظ نيذلا ئوجنلا اورسأو ) هلوق امأ

 -أو) هلوق ىنعم اف ةيفخ الإ نوكتنال ىج انتلا نم مسا ىهو ىوجنلا < لوألا لاؤسلا

 . م,جانتل دحأ نطفي ال ث.حح اهولعجو اهئافخإ ىف اوغلاب زان ( باوجلا (.١ ىوجتلا

 اودلظ نيذلا لدبأ ( باوجلا ) ( اوملظ نيذلا ىوجنلا اورسأو ) لاق مل 4 فاثلا لاؤلا ١)

 قواك أ لاق نما هعل لغ ءاج دا اوردأ فان ثحافلا مظل ان و اراه ادا

 ىناملاو هيلع مدق ( ىوجن ]و رشأ ) ةزبخ أدحم وه وأ مذلا لع للا تاوصنم رهاوأ تار

 . لظ هنأب مهلعف ىلع اليجست رمضملا عضوم رهظملا عضوف ىوجتنلا اورسأ ءالؤهو

 لا يفت ا هلا اع متن 0 لا كاف مكلثم رشب الإ اذه له) هلرق امأ

 ىوجنلا نم الدب بصنلا لحي ىف هلك مالكلا اذه فاشكلا بحاص لاق < ىلو ألا ةلأسملا إل
 . مالكلا اذه اولاقو ئوجتلا آو وشأو ردقتلا نوكي نأ لمتكو تيدللا اذه | 1

 رواشتلا ةيش كلذ ناكهنأ ( امهدحأ ) نيبجول ثيدحلا اذه اورسأ امتإ 4 ةيناثلا ةلأسملا ال

 ممرس ناهتك ىف اودهتحي نأ نيرواششتملا ةداعو ؛ هرمأ مده ىلإ قيرطاابلط ىف رواحتلاو 1 مف
 ناك نإ نينمؤملاو هللا لوسرل اولوقي مث كلذب مهاوجن اورسي نأ زوجي ( يناثلا ) مهتادعأ نع

 : هانز 2 ع ' وريخاف 0 0

 ىذلا نأ (ىاثلاو) مهلثم رشب هنأ ( امهدحأ ) نيرمأب هتوبن ىف اونعط مهنأ 4 ةثلاثلا ةلأسملا

 لئالدلاو تازجعملا ىلع اهتهص فقت ةوبنلا نآلف ( لوآلا امأ ) دساف نينعطلا الكو ا



 ةيالا 5 امدح سانلل برتقا : ىلاعت هل وق 2 ٠

 برقأ نوكيف نيفلكملل ةحلصملا َنَم هيف ا بارثقالا اذه ىلاعت ركذ امإ 4 ةثلاثلا هلأ

 . ملعأ هللاو كلذ نم ًافوخ اهنع 0 8 1 9 لإ

 تقو نامتك نأ مءحلصأ هنامتك نأ لجالل تقولا نيعي مل امنإ 4« ةعبارلا ةلأسملا م

 . حاصأ توملا
 فشاكلا وه باسحلا نأ باسحلا مويب ةمايقلا موي ةيمست ىف ةدئافلا « ةسماخلا هلأملا ١

 ادع 2 فرقا ل
 نوفلكملا مثو باسحلا ىف لخدم هل نم سانلاب دارملا د نأ بحي ( ةسداسلا ةلأسملا 2

 ىلع سنجلا مسا قالطإ نم اذهو . و رذملا ى انلاب دارملا سابع نبالاق مث ء هل لخدم ال نم نود

 ( نوضرعم ةلفغ ىف مهو ) ىلاعت هلوق امأ ندرسملا كافص رم هرلخ 0 اءلدلل هضعب

 نوهاس مهماسح نع نولفاغمهنأ ىتحملافةلفغلاامأ ؛ ضارعإلاو ةلفغلا ننرمأب مهفصو ىلاعت هنأ ملعاف

 نم اوهتنا اذإ مث ءىسملاو نسحملا ءازج نم دبال هنأ مهوةع ءاضتقا عم مهتبقاع ىف نوركفتي ال

 . مبعاعسأ اودسو اوضرعأ رذنلاو تاءآلا نم مهيلع ىلتي ام ةلاهجلا ةدقرو ةلفغلا ةنس
 : لئاسم هيفف ( ثدحم مهر نم 0 م | كا ودام

 ١ لحملل ةفص عفرلاب ثدحم ةلبع ىنأ نبا أرق « ىلوآلا ةلأسملا .

 ىلاعت هللا نآل كلذو : نيضرعم مهنوكل ًانايب كلذ ىلاعت هللا ركذ امتإ 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 محام ىلع ر ركل ةروسلا دعب ةروسلاو ةبآلا دعب ةبآلا مهل رهظيو اق وف 5 كدا مه ددجب

 : راحو اعل الإ كلذ مثديزب اف.2نوظعتي ميلع ءل ةظعوملاو هينتلا

 ركذلاورك ذ نآرقلا اولاقف ةبآلا هذه نآرقاا ثود> ىلع اوجتحا ةلزتعملا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 نيالا "ذ الإ وه نإ) نآرقلا هفص ق ناعت هلوق 5 ذ نآرقلا نأ نان ( فدع ناقلات ثدخحم

 (ركذلا انلزن نحن انإ ) هلوقو (ركذلا ىذ نآرقااو ص) هلوقو ( كموقلو كل رك ذل هنإو ) هلوقو

 ركذلا نأ نايبو ( هانلزنأ كرابم ركذ اذ و ) هلوقو ( نيبم نآرقو ركذ الإ وه نإ ) هلوقو
 مهين أيام) ءارعشلا ةروس ىف هلوقو (ثد# مهر نم 0 مهيتأيام) عضوملا اذه ى هلوق ثدحم

 نآرقلا نأ ف صنلاكنيتصوصنملا نيتمدقملا نيتاه عومجراصف اولاق مث (ثدحم نمحرلانمرك ذ نم

 اا د6 رةلرقر ( نيملاعللا 5 د الإ وع كإ) هلوقا نأ (لاواللا | نيرجو نم تاوجلاَو تدحب
 رك ذ نم مهتأي ام ) هلوق هيلإ انمع اذاف تاوصاألاو فورحلا نم بكرملا ىلإ ةراشإ ( كرابم
 هثودح لب هيف عازن ال ام كلذو تاوصالاو فورحلا نم بك رملا ثودح مزل (ثدحم مهبر نم

 نم مهتأي ام ) هلوق نأ (قاثلا) رخآ ىنعمب ىلاعت هللا مالكمدق ىف عازنلا امنإو ؛ ةرورضلاب مولعم

 لوق نأ 6 تدم ام 5 ذ ىلع لب ًاركذ ناكام لك ثودح ىلع لدي م 5

 نوكي نأ بحي لجر لك نأ يلع لدبال هناف « هنوضغببالإ لضاف لجر ةدلبلا هذه لخدب ال لئاقل
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 ء انت الاة روس 7
السلا مهيلع

 2 رمد 

 4 ةيكم ةنأ ة ةرشع 57 ا 2

 0 ١ ص

 ةحااكريإ
 م رك هلا

 كا

03 - 

 3 ا 1

07 
 نب 6 الا ُّءآآ ذ هاش سه د 0 هاجس 2 مكس عر دا

 قمرا دا نم ميلان ام« ٠١ نوضرعم ةلفغ فو مهياسح سأل بر

 0 امهر ل 7 2 0 2 0 30 6 نا يا

 ىوجنلا اورسأو مهبواق ةيهال ١١ نويعلي 1 هوعمسم الإ ا

 0237 نورصبت م متأو رحسلا د نوت 6 8 02 الإ م 1 ل نيذلا

 عسر كلن

 الإ ثدحن مهر نم م رك ذ نم مهتأي ام نوضرعم ةلفغ ىف مثو ماسح سانلل برتقا ل

 ننام ا الإ اذه له اوءلظ ىذلا ىوجنلا اورسأو مهواق ةيهال « نوبعلب ف هوعمتسأ

 1 .4 نورصبت متأو رحسألا

 : لئاسم هيف < مهاسح سانلل برتقا ل ىلاعت هلوق نأ ملعا

 نيعتف عنتم انهه ىناكملا برآلاو «نامزلاو ناكملا ىف الإ لقعي ال برقلا « ىل والا ةلاملا ١)

 . مماسح تقو سانلل برتقا ىنعملاو ؛ ىنامزلا برقلا
 بيرق لوقلا اذه دعب ربع دقو ؛« بارتقالاب فصو فيك لوي نأ لئاقل 4 ةيناثلا ةلاسملا 2

 هلوق هيلع لمادلاو ىلاعت هللأ دنع برتوم هنأ ) د : ع ةنالث نم باوجلاو ماع ةكايش نم :]

 ) نودعت وم كت فل دنع 6 نإو 0 هدعو هلأ فاخ نلو 3 باذعلاب كن ولجعتساو) ىلاعت

 : كال لاق ضرقنا ىذلا وه ديعيلا اععإو 5 هبق رب تاقوأ تلاط نإو تب ارق تاآلكنأ ) اهناثو (

 شما نم دي ةامحخ ام لاو الر ١ 1 06 توف هاعير ام لا دلل

 امأ لجالا برتقا لاقيال هنافء ربش اهنم ىضقنا مث ةنس ىلإ ةلجؤم تناكاذإ ةلماعملا نأ ( اهثلاثو )
 ةلالد هيف نإ ءاملعلا لاق هجولا اذه ىلعف  لجاللا برتقا لاقي هنإف ىفابلا نم رثك أ ىضاملا ناكاذإ
 هنإ ليق هجولا اذهلو «نيناهك ةعاسلاو انأ تشعل ) مالسلا هلع لاق هجولا اذه ةمايقاا برق ىلع

 ىضاملا نم لقأ فيلكتلا ةدم نم قابلا نأ لجاأل كلذ لك« ةوبنلا هب متخ مالسلا هيلع



 ه0 ا
 ا لا

 ةيآلا . اجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كينيع ند, الو : ىلاعتدلوق لي

 8 ىبصلا لوقيو ؛هب عفت القع ىل 1 1 هلع ىلع 0 لت الإ كس )ا

 قبو قش 5 ىلاعت هللأ مَع ىف ناك نم ابلخ ديف اهولخدأ م هط لاقيو ران م هلل عف رثف ل اًدعأ ل 1

 ىضاقلاو « م 1 ول لضرب ةيركف مويلا مت 2 ل لمت هللأ 00 ايس هنأ هيلع ل0 نم

 : لئاسم ةبآلا هذه ىف نأ ملعاو « لقعيال نم ىلع باقعلا نسحي ال لاقو ربخلا ىف نعط

 بحي هنأ دارا ذإ فطللا لعف بوجو ىلع لدت ةبآلا هذه ىتايجلا لاق ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 ؟ نمؤنل انب كلذ تلعف اله اولوقي نأ مهل ناكل لعفي مل ولو هدنع نونمؤي ام نيفلكملاب لعفي نأ

 لو.سرلامملا ثءعبولو نونمؤيال مهنأ مولعملا ف ناكنإو ؟ كت ايآ عبتنف الوسر انيلإ تابسزأ الهو

 هدنع نونمؤي مهنأ مولعملا ىف ناكاذإ ممل ةجح نوكي امنإ هنأ حصف ؛ ةجح كلذ ىف نكح ل

 .'هوعاطأ اذإ

 ىلاعت هنأ ىلع ليلد حضوأ (الوسسر انيلا تلسرأ ال ول ) هلوق ىعكلا لاق 6 ةيناثلا ةلأسملا

 وه ام نأ نم ربجلا لهأ هنظ 6( لعفي امع لأسيال ) هلو سيل هنأو ؛ هدابع نم جاجتحالا لبقب
 مل ولف ةجحلا لبقي ىلاعت هنأ تن اذاف لدعلا الإ هن عقب الل هنأ نيرا هنقالل دع كيك انه روج

 ٠ ةجح مظعأ هيف محل ناكل هب اورمأ ام ىلع نيرداق اون وكي

 قةحت ول ذإ عرشلاب الإ ققحتيال بوجولا نأ ىلع لدت ةيآآلا انباعصأ لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 . عرشلا ءىجم لبق الصاح باقعلا ناكل عرشلا ءىجب ااا

 رظننم مكنمو انم لك ىأ ( صبرتم لك لق ) لاقف ديعولا نم برضب ةرودلا متخ هناحبس هنإ م

 رهط ببسي وأ داهجلاب مالا! تيتا امإ ءاكوللا لبق نوكي نأ لمتح راظتنالا:!ذهو هرمأ ةقاع

 لمتو « هبحاص تومرظتني نيمصخلا نم دحاو لكن افتوملاب نوكأ نأ لمتحو ؛ةوقلاو ةلودلا

 امب لطملا نم قحلا ةرخآلا ىف زبمتي هنافء باقعلاو باوئلارمأ روهظ وهو توملا دعب نوكي نأ

 كلذ دنع ( نويلعتسف ) هتناهإ عاونأ نم لطيملا ىلعو « ىلاعت هللا ةمارك عاونأ نم قد لا ىلع رهظي
 ىللع وه لب ؛ ديدرتلاو كنشلا ىنعب وه سيلو هيلا ( ىدتها نمو ىوسلا طارصلا باكتكأ نم )

 ا لعأ هللاو ء رافكتلل رجزلاو ديدبتلا لبس



 ال ةيأألا ٠ جاوز هب اتعتم الإ كنيع ندع الود لاثت هل

 لعفي ناكو «ةالصلا» لوقيوحابص لك مالسلا امهلع, ٍاعو ةمطافىلا بهذي ةيآلا هذه لوزن دعب هَتِلَي

 اقزركل أسنال ) هلوقب عفانملا نع لاعتم هنأو مهعفانمل كلَذب مهرمأي اب هنأ ىلاعت نيب مث لوهشأ كلذ

 ديريالو ةدابعلامهنموهنمديرب امن ىلاعت هنأ ىنعملا : !سموبأ لاق (اهدحأ ) هوجو هيفو ( كقزرننحن

 سنإلاو نجلا تقلخ امو ) ىلاعت هلوقك وهو ؛ جارخلا ديبعلا نم ةداسلا ديرت ايهقزري نأ هنم

 كسفنل ( ًاقزر كلأسنال ) (اهيناثو) ( نومعطي نأ ديرأ امو قزر نم مهنم ديرأ ام . نودبعيل الإ

 016 نه نمانلا لود ءانشما فاو رخالا سمآل كلاب غر ف « كلهأ قززنو كقزرن نحن لب كلهالالو
 , كتالصب عفتنن انال كلذ سيلف ةالصلاب كان رمأ امل انأ ىنعملا (اهئلاث و) هلمعف هللا ناك هللا لمع ىف

 ةرخآلا 0 يدلا ىف كقزرت نحت لب ( كوز كل احنا كارانل ره ىنعملا اذه نع ربعف

 الثو ةالصلاب د مهم أ هك وأ قص كلها لن اذإ اكو ىنلا ناك د مالس نب هللا دبع لاق ؛ باوثلاب

 نيقتملا فصو ىف لاق ىلاعت هنألل هيكل كلر قف ةصخق ةنآلا قدرت هنأ معاو «ةيآلا هذه

 ةليمجلا ةبقاعلاو دارملاف ىوقتلل ةقاعلاو هلوق امأ : (هللا رك ذ نع عيب الو ةراجت مهببلت ال لاجر )

 نم هناكف ؛ مهتيش مهنع كح ةيصولا هذه دعب هناحبس هنإ مث « ىلاعت هللا ىوقت ىنعي ىوقتلا لهال

 هنأ مالكلا اذهب اومهوأ (هير نم ةبآب انيتأي الوا) مهو ىهو ( ( نولوّقي ام ىلع ريصاف ) هلوق مام

 هللا ا لسرأ اي ةيآب انتأيلف ) رخآ مضوم ىف اولاقو ؛ ةيآ ريغ نم ناميإلا مهفلكي
 نآرقلاف ام نأ ( اهدحأ ) : هوجو هيفو ( ىلوآلا فحصلا ىف ام ةنيب مهتأت ل وأ ) هلوقب هنع ا

 ةاكدسلا اذاتسأب أر امو ملعتلاو ةساردلاب لغتشي مل هالك الك لوسرلا نأ عم مهنتك ىف ام م قفار اذإ

 ةراشبلا نم اهف ام لوألا فحصلا قام نأ (اهسناث 1 0 نولكيف علا نع اراخإ كلذ

 ىف ام ةنيب مهتأت مل وأ ) ىنعملا [نأ] لافقلاو ريرج نبا رك ذ ( اهتلاثو ) هتثعبو هتوبنبو هلي دمحمب

 مهانلجاع فيك اهب اورفكو تايآآلا اولأس امل مهانكلهأ ىتلا ممآلا ءابنأ نم ( ىلوآلا فحصلا
 ااانه ما امير كتارا ا رار

 عجارلا ريمضلارك ذ امنإ هنأ ملعاو 0 فحصلا ىف ام ةنيب) هنوكب نآرَقلا فضو اذبلف« نآرَلا
 6 كفيلكتلا قف هلع رذعلك م مح لاعت هنأ نيب 59 ليلدلاو ناهربلا ىنعم ىف ا ةنيبلا ىلإ

 اولوقي نأمل ناكدارملا 0 00 الول انبر اولاقل هلبقنم باذعب مهانكلهأ انأ ولو)
 مهل 2 مطامو مهيلع ام مل كناسل ىلع انيبو كانلسرأ دقو نآلا امان مه ًارذع نوكيف كلذ

 تانيبلا نم. هرهظأ الش 3 < و هلاسرإ لبق نملمتحي (هلبق نم) ىنعمو . مهيلع ةجحلا لب ةتبلا

 ناكل ىنعملا انلق لوقي نأ حصي ال كلاحلاو ( اولاقل مهانكلهأ انأ ولو ) هلوق ىنعم اف لبق ناف
 باذعب الإ قيلي ال كلذو ( ىزختو لذن نأ لبق نم )لاق كلذلو ةمايقلا موي كلذ اولوقن نأ مهل

 موب ىلاعت هللا ىلع مجتحي » مالسلا هيلع لاق لاق هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ابأ نأ ىور «ةرخآلا
 الول ) هلوق الئو . كل كقلخعوطأ تنك الإو لوسر ىنتأي ل لوقي ةرتفلا ىف كلاحلا : ةثالث ةمايقلا

0 



 ةيآلا . هب انعتم ام ىلإ كيذيع ندمت الو : ىلاعت هلوق 58
 قف 2و ان دلا تير سانلا قا الاول: نينألا :نعو .: هل لقعال نم عمج الو هل لامال نم

 ناك هنأ ريبزلا نب ةورع نعو « ًاديبع امل ذختف ابر ايندلا اوذختتال لاق مالسلا هيلع ميسم نبا

 انعتمام ىلإ ) لجو رع هلوق امأ هللا محر ةالصلا لاقو: ةيآلا هذه ولتب نيطالسلا دنعام كَ اذإ

 ةبرطملا تاوصألا نم عمسيو ةنسحلا رظانملا نم كردي امب ذاذلإلا عاتمإلاو « هب انذذلأ [ىأ] ( هب
 ]كل اد هيمو عانمإ هما كاع « مك انلاو سبالملا نمكلذريغو ةبيطلاحتاورلا نم مشيو

 ةجوازملا نم ىهو رافكلا نم اهابشأو الاكشأ ىأ ( مهنم اجاوزأ ) هلوق امأ « ريثكتتلا ىضتقي

 سابع. نبا لاقو « باوصلا نع باهذلا ىفلاكشأ منال كلذو : ةلكاشملا ىهو ءايشألا نيب

 (ايندلا ةايحلا ةرهز رهلوق امأ ٠ مهنمالاجر جاجزلاو ىلكلا لاقو ٠ من اذانصأ امهنع هللا ىضر

 انعتم نيمضت ىلع وأ صاصتخالا لع بصنلا وهو مذلا ىلع ( اهدحأ ) هجوأ ةعبرأ هباصتنا ىف

 اجاوزأ نمهلادبإ ىلع وأ رور#لاو راجلا لح نم هلادبإ ىلع وأ هل ًايناث ال وعفم هنوكو انيطعأ ىنعم

 يك ةجيلاو ةنيزلا وهو هنيعب ةرهزلا ىنهم انلق كرح نميف ةرهزلا ال لبق ناف ؛ ىوذ ريدقت ىلع

 ءافصا ايندلاهذه ةرهز مهنأب مل ًافصو رهاز عجن وكي نأو « ةربج هللا انرأ ءىرق ةرهجلا ىف ءاج

 امأ « بايثلا ف فشقتلاو ناولآلا بوحش نم ءاحلصلا هيلع ام فالخ مبهوجو للمتو مهناولأ

 مبطاومأ كبجعت الف ) هلوةك هب مهذعنل (اهدحأ ) اهوجو هيف اوركذف ( هيف مهنتفنل ) هلوق
 هللا ىضر سابع نا لاق (اهيناثو (٠) ايندلا ةايحلا ىف اهب مه.ذعيل هللا ديري امنإ ؛ هدالوأو

 ضارعإلا نآل مهيلع فيلكتلا ىف ًاديدشت لتاقمو ىلكلا لاق ( اهئلاثو) محل ىنم الالضإ امهنع

 عوجر ناك كلذاو اهروضح مدع دنع كلذ نم دشأ هللا ىلإ لابقإلاو اهروضح دنع ايندلا نع
 ايندلا قوأ نم ىلع نآلو « ءاينغالا عرضت نم رثكأ هيلا عرضتلاو ىلاعت هللا ةمدخ ىلإ ءارقفلا

 بانتجالا نوكي ىصاعملا ىلع رداقلا نال و فيلاكتلا كلت مهتمزا امل اهالول فيلاكتلا نم ًابورض
 ًاديدشت ايندلا ىف ةدايزلا نوكت تابجلا هذه نف « ريقفلا زجاعلا نم هيلع قشأ ىصاعملا نع

 ىذلا كبولطم نأ دارملا نأ ربظالاو ( قبأو ريخ كبر قزرو ) هلوسرل لاق مث فيلكتلا ىف

 نم هوتوأ ام لاح كلذك سيلو عطقني الو مودي هنأل « قبأو مهبولطم نم ريخ باوثلا نم هدب
 كتيح نم كل ريخ ةعاطلاب هتئرق. اذإ ايندلا ريسي نم هتيتوأام دارملا نوكي نأ لمتحيو : ايندلا نم

 نأ لمتحنو . هلع ريضو هب ىضر اذإ هتبقاع ندحت هفصوو ايندلا ىف قزرلا رك ذف « قبأو ةبقاعلا

 هلم نم مهنف ( ةالصلابكلهأ أو ) هلوق امأو : ةعيفرلا تاجردلاو ةوبنلا نمىطعأ ام دارملان وكي

 ( ةاكرلاو ةالصاايهلهأ م أي ناكو) هلوةكوهوبرقأ اذهو : هنيدلهأ لك ىلعهلح نممهموهبراقأى ع

 مهيفنكم اهناق وأ ىف اهم رماللا و ةالصلا لعديبتلا ذإ نكسملا همضب نم دارملا نوكينأ لمتحا نإو

 (.اهلع ريطضاو )هلوق امأ : اهب كموق تنأ رمأف ةالضلاب كانرعأ اك ىنغي ةماآلا رئاس نود

 هللا لوسر ناكو « لوقلا ناسلب هنم متأ لعفلا ناساب ظعولا ناف « العف هيلع ظفاخ مهرمأت ام دارملاف
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2100 

 «170» ىدتهأ نمو ىوسلا طار رصلا

 مهانكلهأ انأ ولو « ىلوآلا فحصلا ىف ام ةنيب مهتأت مل وأ هبر نم ةيآب انيتأي الول اولاقو . ىوقتلل

 « ىزخنو لذن نأ لبق نم كتايآ عبذنف الوسر انيلإ تاسرأ الول انبر اولاقل هلبق نم باذعب
 4 ىدتها نمو ىوسلا طارصلا باحصأ نم نويلعتسف اوصبرتف صبرتم لك لق

 عبتأ حيبستلا ىلإ لدعي نأب هرمأو ؛نولوقيام ىلع مالسلا هيلع هلوسر ربص امل ىلاعت هنأ ملعإ
 : لئاسم هيفو ( كيذيع ندمت الو ) ىلاعت لاقف موقلا هب عتم ام ىلإ هينيع دم نع هيهنب كلذ

 نيعلا رظن هنم دارملا ( امهدحأ ) نابجو ( كينيع ندمت الو ) هلوق ىف « ىلوألا ةلأسملا

 ةراظن لعف مهب ًاباجيإ هيلإ روظنيلل اناسحتسا هدرب داكيال نأو هليوطن رظنلا دم اولاق ”الؤهو

 ملعلا اولوأ موهجاو ىح (مت وذل هنإ نوراق قوأام لدم ال تلات ) اولاق تدع نورا

 دودمملا ريغ رظنلا نأ هيفو ( ًاحلاد لمعو نمآ نمل ريخ هللا باوث كليو ) مهطوقب ناميإلاو
 فراخزا١ ىلإ رظنلا ناك انو.“ ضغ مث ةرم ءىث ىلإ ناشنالا. زظنااذإ 5 كِلَذَوا هنع وقت

 نوقتملا ددش دقلو . هل داتعم تنأ ام لعفت ال ىأ ( كينيع ندمت الو ) ليق عابطلا ىف زوكرملاك
 مهنآل كلذ ريغو بوكرملاو سابللا ىف ةقسفلا ددعو ةيلظلا نبأ نع رصبلا نسخ انو 5
 لوقلا) اهذاختا ىلع مهل ىرقملاكو 0 رغل لصحم اهملإ رظانلاف ةراظنلا نويعل ءايشالا هذه اوذختا
 ' ةعدلا وه لب. ارظنلا وه لس دل ( كينتع ندع هلو 1 هلوشب هنع 0 : ىذلا مم وبأ لاق ( ىناثلا

 . ايندلا ظح نم هولان امم كتافام لع فسأنال ىأ

 قاس للا ىف لس و هيلع هللا ىلص ىننلاب فيض لزت» عفار وبأ لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 هيلإ هعراتب“ بهذأ نأ 1 هلوقي هن ريخأف لقر الإ كلذ لجفأ ال هللاو لاَقف , فاس وأ عيبل

 ىلإ الو رود ىلإ رظنيال هللا نإ » مالسلا هيلع لاقو « (كينيع ندمت الو ) ىلاعت هلوق لزنف
 لابو اهل تا ذأل نم نادااعطلا :.ءادودلا. قبأ لاه: مكلاعأ ىلإ و مكبولق ىلإ رظني نكلو كلا 1



 0 0 حس الو 9 ب 0

 م تح الا 2م 6 دع 6 َ صر

 2 ةويحلا 000000 ىلإ لع كت 0 35

 سه نه مثعئوام | سان ل 76 هر هلل

 ٌريطصاَر 9 ةالصلاب كما وعد قباو ريد كبزاو فذرو هيف مهنتفنل

 آان لت رخا تاوملا ا اهتلالد ا رم ا لد ةيآآلا نأ ( ىناثلا

 تاقوأف . نيتزايعلا نيتاه ىف نالخاد رامنلا وليللاف ء امورغ لبق وأ[ لا عولط لبن ركب نأ امإ

 ( ىضرت كلعل راهنلا فارطأو حبسف ليللا ءانآ نمو ) هلوق قب . امهف تلخد ةبجاولا تاولصلا

 سمشلا عولط لبق هلوةف « سنا نم لقأ ىلع لدت اهنأ ( ثلاثلا لولا ) لفاونلل راهنلا فارطأو

 لوقلاو ؛ اجراخ رهظلا قبيف ؛ةمتعلاو برغدلل ليللا ءانآ نمو ء رصعلل امورغ لبقو ؛ رجفلل

 هلمح دعبي ال ملم وبأ لاق ؛ ةالصلا ىلع حييبستلا انلمح اذإ هلك اذه . ىلوأ رابتعالابو رفا لرد

 لل ترف لوقلا.اذهو ؛ تاقوللا هذه ى ىلاثت هللا هيزنتب:لغتشا ىملاو ؛لالجإلاو هيزنتلا لع
 زال ندور ةيدكم نم'نو اوي ام ىلع الوأ هربص ىلاعت هناا كلذ و كاد مدقتام ىلإو رهاظاا

 كلذل ًارهظم ًاماد نوكي : ىح ىطوق نع ىلاعت ههم زنتب م ان نأ كاذب ىل فرار رهككلا و كرشلا

 . تاقوألا لكعمحيام لاق كلذإف هيلإ ًايعادو
 سانلا نوكسا كلذو . رثك أ هيف ةيعملا نآل ليللاب ناك ام ركذلا لضفأ 4 ةعبارلا ةل أملا ١

 3 كلت, هناحتس لاك كلذلو: « لاتعاللا ندي تاكرذلا قع نيااوكلا ليطعت و مهتاكرح ءدهو

 رذحن اتعاقاو ادجاد نالت تناق وه نم مأ ) لاقو ( اليق م د 1 م ىه ليللا ةئشان

 01 ل الار لع تناك فقل لإ كف رع ادن. حارا وق ركسلا تقر للا نال (ةزرخألا
 ” |صفلا رااإلا نافحتما ىف وأ تناكف تا ندللو

 راهلا فارطأو ) لاق فيكف نافرط هل راهنلا : لوقي نأ لئاقل ( ةسماخلا ةلأسملا ١
 عمجا لقأ لاق نم سانلا نم ه.اوجو ؟ (راهنلا ىفرط ةالصلا أو ) لاق ؟لوَقب ا 7

 ىلاعت هلوق امأ ؛ دوعيو رام لك ىف رركستي هنآل عج امنإ لاق نم مهنمو ؛لاؤسلا طقسف نانثا

 ةمدخلاب لغتشا نالفااي ريكلا كلملا لوقي 6 اذه نأ ( اهدحأ ) هوجو هيفف ( .ىضرت كلعل.)

 هلوق ىلإ ةراشإ وهو « ةمعنلا ىف ةيلاع ةجرد ىلإ كلصوأ ىنإ دارا نوكيو هب عفتنت كلعلف

 كلعل ( اهيناثو ) ؛ ( ًادوم ًاماقم كبر كثعبي نأىسع ) هلوقو ( ىضرتف كبر كيطعي فوساو )
 مصاعو قاسكلا أرقو . ةعافشلا نم لانت ام ىضرت كلعل ( اهاثو ) 00 نط لاماه حر

 . هأاض اور ةضر اذإو هيضر دف هاضرأ اذإ ىلاعت هللا نآل فالتخال ىنءملاو ٠ اتلامضب ىضرت كلعل

 هيف مهتتفنل ايندلا ةايحلا ةرهز مهند اجاوزأ هب انعتهام ىلإ كينيع ندمت الو إل ىلاعت هلوق

 ةبقاعلاو كقزرن نحن اقزر كلأنال اهياع ربطصاو ةالصلاب كلهأ رمأو : قبأو ريخ كبر قزرو



 ١م ةيآلا . مهلبق انكلهأ 2 مهل دبي ملفأ : ىلاعت هلوق

 هيف و( ىحسم لج 0 مال ناكل 0 الولو)لاقف يتم 0 كود 1 2

 نأ َّق ةهبش ال و 1 ناكما ىمدسم لحلو كبر نم تقيس ا :ريدقنلاو ؛ ا مدعت

 اوبذك نإو مالسلا هيلع هتمأ نأ. ظوفحلا حوللا ىف هبتكو هتكئالم ىلاعت هللا رابخإ ىه ةملكلا

 ةمأب كلذ لعفي ملهلجال اف اوفلتخاو « لاصئتسالا نم مهر يغب لعفيام مهب لعفي الونورخؤيسف
 ولو نمو نم مهلست ُْق نأ مع نورخأ لاقو 3 نمو نم مف نأ ملعهنآل عجوصعل لاق 2 د

 ةنسلالهأ لاقو ؛ وه الإ امملعيال ةيفخ هيف ةحلصملا نورخآ لاقو « كالهلامرمعل باذعلا مهم لزنأ

 كال هلع هلعف ناك ول ذإ 2 ةلع ريغ نم هنأذعل 2 نمو هلضفب ا نم صخي نأ ةيكلاملا مَ ه]

 ءلسلستلا مزاو ىرخأ ةلعىلإ ترقتفا ةثداح تناكنإو « لعفلا مدق مزل ةميدق تناكنإ ةلعلا كلت

 الولو (امهدحأ) نالوق هيفف ىمسملا لجآلا امأو . ةلعل ال هعينص ءىث لك قيقحتلا لهأ لاق اذهلف

 كلذل ةرخآلا ىف ىمسم لجأ الولو (ىناثلاو) ردب موب وهو باذعلا كلذ] ايندلا ىف ىمسم لجأ

 لوَدك ةرخالا لإ باذعلا خا نميصم تكس هيط الواو تاما ركبوا ها

 هل متيذ ذو كرو تارا تك نم 4م اع نومدعي مف مث ًامزال بامعلا ناكل ( ع ةعاسلا لب)

 ةهش الو نولوَي ام م ىلع رب ريصلاب ه سه هلأ | 4 أ ِق اذخأ كلبال 7 1 هبت ريخأ ال هنإ مَ

 د( اهنا موضعل لوق كلذ نوك 0-5 لمتحف ملاوقأ نم ههركي ام ىلع ربصي نأ دارملا نأ ىف

 لمتحيو ةوبنلا نم هيعدي اهيف هل مهبيذكست دارملا نوكي نأ لمتحيو . كلذ ريغ ىلإ رعاش 0

 ىلع ةمادإلا ىلع هثعبو ربصلا ىف ىلاعت هبغرف هيذؤ, و همي ام كلذ لكنآل هنم لوبقلا مبكرت ًاضيأ

 ؛ كلذ 0 هل ا هيلع نوهدقيام نوكي ال نأ واذا كارلا 0 غالبإو ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا

 ريظن وهو ( كبر دمحم حبسف ) لاق مث ؛لاتقلا ةيآب ةخوسنم ةيآلا هذه لتاقمو ىلكلا لاق ََ

 حييستلل كقفو نأ ىلع كبرل دما تنأو ىألاحلا عضوم ىف(كبر دمح) «ىلوالا ةلأسملا)
 َ هيلع كناعأو

 ةحارلاو ةولسلا ديفي ىلاعت هللا ركذ نال حيبستلاب ربصلا بيقع ىأ امنإ (ةيناثلا ةلأسملا)
 : ىلاعت هللا ءاقل نود نسم ول ةحار ال ذإ

 ةالصلا هنم دارملا نأ لع نورثك الاف نيهجو ىلع حيبستلا ىف اوفلتخا ( ةئلاثلا ةلأسملا ١
 الو را ال ل تاواصلا نأ ىلع للي ةنالأ نأ ) امدح ( هجوأ ةثالث ىلع اوفلتخا ءالؤهو

 وه سمشلا عولط لبقف « هيف سنا تاولصلا تاخد امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقف ٠ صقنأ
 حببسف ليللا ءانآ نمو ؛بورغلا لبق عي امر اول رطل ىلا 15201 زازع لفراق

 ىفرط ىف نيتعقاولا نيتالصلل ديكو تلاك ( راهنلا فارطأو ) هلوق نوكيو ةريخالا ءابشعلاو برغملا
 لوقلا) ديكوتلاب (ىطسولا ةالصلاو) هلوق ىف تصتخا ا برخغملا ةلصو رجفلا ةالص امهو راهنلا
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 كلل راسنا ا 0 حبق ليلا 0 نمو 1 1 سعسشلا
 سس 6 لس

 611 ىخذرت

 ىلاعت نيب دقو هللا ىصع نأ ىف فرسأ لاق مهضعبو ء« رفكو كرشأ لاق مهضعبف هيف اوفلتخا

 نم ىزح< هنأ نيبو فرسأ هلوقل ريسفتلاك كلذ نآل ( هبر تايآب نمي ملو ) هلوقب كلذب دارملا

 ل هرخالا نادع نأ كلذ دعب نيبو ىمعلاو  كدضلا.ةشيعملا نم ةركا د مدقت امب هلاحاذه

 . عطقنم ريغ هنألف قباألا امأو . همظعلف دشآلا امأ ( قبأو

 كلذ ىف نإ مهنك اسم ىف نومي نورقلا نم مهلبق انكلهأ ا مل دهب لفأ ر)ل ىلاعت هلوق

 لوا ردا لع ارعاف « ىمسم لجأو ًاهازأ ناكل كيرا نما تقيس ةلك الولو ىبنلا لول تايآل

 راهنلا فارطأو حبس ليللا ءانأ نمو ٠ امبورغ لبقو سمشلا عولط لبق كبر دمحب 0

 « ىضرت كلعل

 [كن | رسب اع هنأ ةمانقلا مور رشح تفك ةرك د نع نضرعأ : نم نأ نيب امل ىلاعت هنأ معإ

 لأ ةماعلا ةءارقلاو ( هل دهب لفأ ) لاقف لسرلا تدك نيءاندلا ىف ةيفارلا لاودالا نم فاكملا

 3 كلف ام“ ةزرك“ ل لافقلا لاق (انكلمأ 8 0 وه“ هلعافو تحن نم ةمجعملا ءاثيلاب دهن

 مهل دهن ملفأ طلاع دف 1 وقول رجاذو ملأ ًافعاو كلذ 2 لوح يك« مهل ًايبم نورقلا

 م هلوق ان كت اوريدت ول هب نودتم 0 مهل نيبن ملفأ ىف جعل جاجزلا لاق « نونلاب

 نوشمب) هلوقب دارأو ةيضاملا نورقلا نم ىلاعت هللا ركلهأ نين دلك قالا ملا هب دارملاف ( انكلهأ
 امو « معنلا نم هيلع اوناك ام ىلع ةلادلا ةميظعلا تايآلا كلت نودهاشي ًاشيرق نأ ( مهنك اسم ف

 كلت ىف نأ نيبو ؛ هريغل سيلام رابتعالا نم كلذ ىف ةدهاشمللو ؛ كالا بورض نم مهم لح

 لاق.ال ىهنلاو ؛ لّمعلا ىلع ةيزنم ةيهنلل نأ برقالاو لوقعلا لهأل ىأ ؛ ىبهنلا ىلوأل تابآ تايآلا

 لاق كلذلف ٠ مزحلا ولوأ ىلع ةيرزم مزعلا ولوأ انلوقل نأ كك« حتابقلا نع هب ىهتتي لقع هل نميف الإ
 ىلع الجعم باذعلا لزني ال هلجال ىذلا هجولا ىلاعت نيب مث , ىوقتلا لهأو عرولا لهأ مهضعب

1 



 1 ةيآلا . "امي اينم اطيهلا لاق > ىلاعت هلق

 لاف نيدلا لاوحأ ىف قيضلا وهو ( عبارلا امأو ) ىلكلاو ةداتقو نسحلا لوق اذهو نويحب الو
 . اهنم ءىشل ىدتم الف ريخلا باوبأ هيلع قيضت نأ ىه كنضلا ةشيعملا امهنع هللا ىضر سابع نبأ

 لهأ مه ءالبلا لهأ لاقف «ةيفاعلا هللا اولأساف ءالبلا لهأ متيأر اذإ» مالسلا هيلع هلوق نع ىلبشلا لئس
 نم دشأو قيضأ ةشيعم ىأو مهسفنأ ىلإ ىلاعت هللا مدري نأ مهتبوقعف ىلاعت هللا نع تالفغلا

 باوثلاب نقوم ريغ هنأل رفاكلا-:ةشيعم ىه كنضا|ةشيعملا لاق ءاطع نعو « هسفن ىلإ ناسنإلا درب نأ
 ىلغ نع ىورف هرثك أ وأ كلذ لكىف قيضلا دارملا نوكي نأ وهو ( سماخلا امأو ) باقعلاو

 ىف رسعلاو ةشيعملا قيض ةثالث ةيصعملا ةبوقع » لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع مالسلا هيلع

 (ىمعأ ةمامقلا موب هرشحنو) ىلاعت هلوق امأ «ىلاعت هللا ةيصعمب الإ هتوق ىلإ لصوتيال نأو « ةدششلا

 ( امصو اكبو ًايمع مبهوجو ىلع ةمايقلا موي ممرشحنو ) هلوق لثم اذه ( اهدحأ ) هوجو هيفف

 هيلعو هيف مالكلاو ع رشحملا ىلإ قيس اذاف ًاريصب رس هنإ ليق مث ىمعلاب ةقرزلا ترسف مو

 ىهو « ةجحلا نع ىمعأ ىندي لتاقمو كاحضلاو دهاجم لاق ( اهناثو (٠) اقرز ) هلوق ىف مدقت دق

 ةمايقلا ىف نال فيعض لوقلا أذه ىضاقلا لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ريمج نب ديعس ةيأور

 هلاح اذه نمو ٠ لطابلا نم قحلا محل زيمتي ىتح هيلع اوناك ام نالطب ىلاعت هللا مهدلعي نأ دبال

 دقو ) هلوق اذهب قيلي الو كلذك كلذ لبق نم ناك هنأ هب دارملاو . ًازاجم الإ كلّدب فصويال
 للع ىلاعت هنأ ضارتعالا اذه دكؤي امو لوقأ ايندلا لاح ف كلذك نكي ملو ( ًاريصب تنك

 كلذ "نيب ةرخآلا ىف لضاخلا ىبعلا ناك ولف انينذلا ىف لئالدلا ىنن افلكملا نأ اع ىمعلا كلذ
 ملعاو « ررض كلذ ببسب ايندلا ىف هل ناكام هنأ 6 ءررض كلذ ببسب فلكللل نكي مل نايسنلا

 ىف ةلهلا حاورألا نأ وهو رخآ سمأ نم ذاوخأم ضازتعالا انه نع تارت رقع دما
 ريصت ةلاهجلا كلم نأو ةرخآلا ىف ةلاهجلا كلت لع ىقبت اه:لاهج لع اهنادبأ نع ةقراقلا انأللا
 لوصأ ىلع ةينبملا ىضاقلا ةقيرط نيبو ةقيرطلا هذه نيبو . ةيناحورلا مالآلا مظعأل ًابس كانه
 ىلإ ةمايقلا موي ىدتبال هنأ ىمعأ هرشح نم دارملا : ىتابجلا لاق ( اهتلاثو ) ديدش نوب لازتعالا
 لاق ) هلوق امأ ء ءىش ىلإ ىدن,مال ىذلا ىمعالاك ًاريحتم ًافقاو قبي لب ًاريسخ هنم لاني قيرط
 ( ىشت مويلا كلذكو اهتيسنف انتايآ كتتأ كلذك لاق «ًاريصب تنك دقو عا قاطع ل
 عابتا هكرت ىلع .ازج ىمعلا اذه هب ل زنأ امن ىلاعت هنأ ( امهدحأ ) ناهجو باوجلا اذه ريرةت قف
 نع ةلاض ةلهاج اهنادبأ تقراف اذإ ةيرشبلا حاورألا نأ وه ( قاثلاو ) هنع ضارعإلاو ىدهلا
 للع اذبلف ؛ ةيناحورلا مالآلا تمظعو ةقرافملا دعب ةلاحخلا كلت ىلع تيقب تايناحورلاب لاصتالا
 كنضلا ةشيعملا رسف نمو« ايندلا ف لئالدلا نع ضارعالاب ةرخالا ىف ىمعلا لوص> ىلاعت هللا

 ىف كنضلا ةشيعملا هلف ايندلا ىف هرك ذ نع ضرعأ نم نأ نيب ىلاعت هنإ لاق ء ايندلا ىف قيضلاب
 دقف (هبر تايآب نمؤي لو فرسأ نم ىزحن كلذكو ) هلوق امأ ؛ ةرخآلا ىف ىعملاو « ايندلا



 .٠ اعين امله اله اطهيهأ لاق: 0 هيأ :101

 ودع ضع 1 2 ١ هلو امأ و ةعاجلا ظفل ىلع( مديتأب ام لاَقف مهب ”طاخم ايطوقن ا رشا

 سانلاو سانلل :ءادعأ نيطايشلاو سيلبإ نوكي نأ هقح 00 اذه ةيفوت ىف كي ىضاقلا لاقف

 هلوقو ؛ مالكلا ىف هلوخد عنتمي مل ضعبل نيقي رفلاضعب ةوادع كلذ ىلإ فاضنا اذاف مل 1

 دارا ىف اوفلت>+ا دقو ؛ ةيرذلا دارملا نأ ىلع ةلالد هيف ( ىاده عبتا ن رش ىده ىنم ا 5

 نأ قيقحتلاو ؛ نأ رقلا لاق مهضعل و ةلدالاو رخآلا لاق مهضعبو لسرلا مهضعب لاقف 0 ٠

 نأ ىلع ةلالد ( قشي الو لضي الف ) هلوق ىفو « كلذ لك هيف لخديف ةلالدلا نع ةرابع ىدهلا

 لدتسي نأب الإ لماكتيال ابعابتاو « ةلدآلا عابتا كلذ هعابتا ىلع هللا نم ىذلا ىدملاب دارملا
 هجوأ ةثالث هيفو « قشي الو لضيال نأ هل ىلاعت هللا نمض دقف هلاح اذه نمو. اهم لهعي نأبو اهم
 هنآل ةرخآلا ىف ىقشي الو لضي ال ( اهناثو ) ةرخآلا ىف ىقشي الو ايندلا ف لضي ال ( اهد>أ )

 هللا ىدحل عبتملا ليق ناف ايندلا ىف قش الو لضيال ( امثلاثو ) اف هنكمو ةنجلا ىلإ هيدم ىلاعت

 ءاقشلا لصح ناف نيدلا ببسب قشب الو نيدلا ىف لضيال دارملا انلق ءايندلا ىف ءاقشلا هقحلي دق

 لاقف ء ضرعأ نميف ديعولاب هعبتأ ىدحلا عيني نم ىلاعت هللا دعو املو٠ سأب الف رخآ ببسي

 هنايب مدقتام ىلع ىلاعت هللا بتك رئاس ىلعو نآرقلا ىلع عقي ركذلاو ( ىركذ نع ضرعأ نمو )

 وهو ةدشلاو قيضلا هلصأ كنضلاف ( اكنض ةشيعم هل نأف ) هلوقو « ةلدآلا هب داري نأ لمتحو
 ملعاو , كنض تاذ ةشيعم لاق هن اكف ؛ كنض شيعو « كنض لزنم لاقيف هب تنضاو ماردص

 لكىف وأ نيدلا ىف وأ ةرخآلا ىف وأ ربقلا ىف وأ ايندلا ىف نوكي نأ امإ هب دعوتملا قيضلا اذه نأ

 شيعي هللا ىلع هلكوتل ملسملا نآل كلذو نيرسفملا نم عمج هب لاقف ( لوآلا انأز هرثكأ أ وأ كلذ

 ًايلاط ايندلا ىلع اضن رح نكت هللا رفاكلا و. .( ةيبط ةاح هتييحتلف) لاق: اك انبط ًاشع ايتالا ق

 ةنكسملاو ةلذلا هيلع هللا ثرض نم ةرفكلا نف ًاضيأو ؛ ةملظم هتلاحو كنض هتشيعف ًادبأ ةدايزلل

 نورفكب اوناك مهنأب كلذ هللانم بضغب اؤاب و ةنكسملاو ةلذلا مهياع تبرضو ) ىلاعت لاق هرفكل
 نم اولكأل مجبر نم مهيلا لزنأ امو ليجنإلاو ةاروتلا اوماقأ مهنأ ولو ) لاقو ( هلل تانآن

 1 مهلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو ) ىلاعت لاقو ( مهلجرأ تحت نمو مهقوف
 عددميو اراده يلع ءاعلا 0 : ًارافغ ناكهنإ ميرا ورفغتسا) لاقو ) لضرإلا و ءادقلا نم

 وهو (فاثلا امأو ) . ( ًاقدغ ءام مهانيقسأل ةقيرطلا ىلع اوماقتسا ول نأو ) لاقو ( نينبو لاومأب
 هعفرو سانع ؛نب هللا دعو ىردنخلا نعش أو دوعسم نب هللا دبع لوق اذهف ء ربقلا باذع

 هنإ هديب ىسفن ىذلاو لاق رفاكلل ربقلا باذع نإ م لاق : ملسو هيلع هللا ىلص ىنللا ىلإ ةريره ولأ
 دوش ْق ةنآلا تلزن امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق « ًانينت نوعستو ةعسن هربق ىف هيلع طلسيل

 قيضلا وهو ( كلاثلا امأو ) هعالضأ اف فلتخت ربقلا ةطغض دارملاو ىوزخلا ىزعلا دبع نبا
 ايف نوتومي الف نيلسغلاو ميخلا مهبارشو « موقزلاو عيرضلا اهيف مهماعط ناف « منبج ىف ةرخآلا ىف
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 قرض ةارادمإ ع 15 7 فرسان

 متت اس و ه-

 نع ىور . كلذ هنم هللا لبقو رافغتسالاو مدنلا ىلإ عجر ىت> هدشر 11 علا وفعلاب هيلع

 0 عمج ولو : رثك أ هؤاكب ناك دواد ءاكب ىلإ ايندلا لهأ ءاكب عمج ول » لاق هنأ هيلي ىنلا

 ىلإ كالذلك عمج ولو ؛ هسفن ىلع هحونل ًاحوأ ىمس امإو؛ رثكأ 2 ءاكب ناكل 0 ءاكب ىلإ

 1 0 هيلإ ىلاعت هللا ىحوأ هؤاكب رثك امل هنإ بهو لاقو « رثكأ هتئيطخ ىلع مدآ ءاكب ناكل مدآ

 <نرفاخلا ريخ كنإ ل فعاف ئسفن تيلظو اءوس تلمس كدمحاو كناخس تنأالإ هلإ الد لونا
 ىنقن'تبلظو اءوش تلتع كدمحو كناخبشا تنأ الإ هلإ لذ لق لاف مث مالسلا هيلع مدآ اهاَقف
 اوس تلمع كدمحو أ كناحبس تنأ الإ هلإ ال د ل 20 نيمحارلا محرأ تن أ كنإ 0
 ىه تاملكلا هذه امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق 4 ثاوتلا تنأ 1 ا كفتش 3

 . هبر نم مالسلا هيلع مدآ اهاقلت ىتلا

 فاد عبتا نب ىذه ىف مكنيتأي امأف ودع ضعت مكضعب اع اهنم اطيها لاق 07 ىلاعت هلوق

 لاق ؛ ىبعأ ةمايقلا موي هرشحنو اكنض ةشيعم هل ناف ىرك ذ نع ضرعأ نمو , قشي الولضي الف -
 كلذكو « ىسنت مويلا كلذكو اهتيسنف انتايآكتتأ كل ذك لاق  ًاريصب تنك دقو ىععأ ىن/رشحمل بر
 . « قبأو دشأ ةرخآلا باذعلو هبر تايآب نمؤي ملو فرسأ نم ىزجن

 نيصخش عمم انا ناوكت نأ امإ ( اطيها ) هلوق نأ وهوالاؤس ةنالا هده لاوأ لغ نأ ملعا

 عمبا باطخ وهو ( ىده ىنم 0 امإذ ) هدعب لاق فيكق نيصخشل ًاباطخ نانا فك |

 لاق (اهدحأ): ًاهوجو هباوج ىف اورك ذو (اطبها) لاق فيكنف نيصةش نم رثك آل ًاباطخ ناكنإو

 ( اطبهإ ) هلوق ع نيسنج انهن كلف هتيرذ هعمو سيلب الو هتيرذ هعمو مدال باطخلا ملم وبأ

 بحاص لاق ( اهيناث ) ( مكنيتأي امإف ) هلوق حص ةرثكلا ىلع نيسنجلا نم دحاو لكلامتشا لجالو
 امه: اك العج اوعرفت امهنم نيذللا بيسلاو رشبلل الصأ مالسلا امهيلع ءاوحو مدآ ناكل فاشكلا

 مم رس )ال»



 ةيآلا . ناطينقلا هيلإ سوسوف : ىلاعت هلو نيل

 ابا طفل نأ 1 طش كلذو دا تا ولان 35 منإو 2 0 ع

 : بوجولا ىضتقي ىلاعت هللا نم بأ اجيإلا نأل ع اندأ انكل « باحجالا ققحت دنعالإا هقالطإ زوال

 نمو . بجاولل اكرات هنوكل ناك امنإ مالسلا هيلع مدآ ىلع نايصعلا ظفل قالطا نوكي نأ مزليف
 رئاغصلا نم تناك ةيدصعملا نأ معز هنكل هنه ةيصعملا رودص ىلع لدت ةبآلا نأ ملس نم سانلا

 : مذلل منا ىصاسلا م | نا 5 2 فما امر اا وهرا هل زتعللا ةماغ لورق انهو ءانكلا نق ذل

 ع وبأ ةناجأو « ةريغصلاب قيلي ال كلذو باقعلا قحتسي هنأ ىلع لدي نار هلا رهاظ نال

 ًاضرأ اذهو ءىوغ ىفلوقلا كاذكو فيلاكتلاب لصتي اهفال ايندلا 0 ضع هنأل نابفضالا

 لاقيالو مذلل مس مس ١ وه ىذلا نامصعلاب فصوالا رلعفي نمو ؛ ةحابم نو : ايندلا حاصمنأل كيعل

 تاحتأ ماهدحأ ). هوجو نم هنع اوباجأف ( ىوذف ) ىلاعت هلوقب كسفلا امأو(رورغب امهالدف)

 باخ الف لازلكأ امل مث ًامئاد كلم ريصيل ةرجشلا كلت نمزكأ امل هنال كلذو ةنجلا مهل نم

 ءىس لأ ءىذلا لص هد تاكو دهرلا و كولا دَص ىغلا نأ هقيفحتو « ىوغ هنإ لبق حجب امو أمو هيعس

 لاق ( اهناثو ) ايغ كلذ ناكهدوصقم دض هل لصف ءىنث ىلإ ءىشب لصوت نف دوصقملا ىلإ لصوي
 بلقب نم ةغل ىلع مص نإو اذه فاشكلا بحاص لاق لكآلا ةرثك نم مشب ىأ ىوغ مهضعب

 نأ ملعاو « ثيبخ ريسفت وهف .ىطونب مهو . اقبو انف قبو ىف ىف لوقف ٠ اننا بلف اطار سكملا ايلا

 |[ م قرة رذدلا لبق تناكهعقاولا هذه لاقي نأ ةبعلفلل مسحالاو بابلا اذه ىف ىدنع لوألا

 « ىوغوىصعمدآ نألعلد نإو نآرةلارهاظ نأوهو هنم دبال ثحب انبهو . ةرقبلا ةروس ىف كلذ

 لاق (اهدحأ) : رومأ انلوة ةح ىلع لديو : ًايواغ ًايصاع ناك مدآ نإ لوقي نأ دحال سيل نكل
 نوكي ىتح طايخ الو طئاخ لاقي الو ؛ هطاخو هعطق دق هطاخو اب وث عطق لجرل لاقي : ىتتعلا

 ةدحاو ةرم الإ مالسلا هيلع مدآنع ردصت ىل ةلزلا هذهنأ مواعهو : هب افورعم لعفلا كلذل ًادواعم

 امنإ ةعقاولا هذه نوكست نأ ريدقت ىلع نأ ( اهيناثو ) هيلع مسإلا اذه قالطإ زوحيال نأ بجوف
 (يهيلعرسسالا اذه قالطإ ؛ ةوبنلاو ةلاسرلاب هفرشو هتبوت هلل لبق نأ دعب زحي ملةوبنلا لبق تعقو

 تعقو ةعقاولا هذه لاش أ ريدقتب و لب الك ناك هنأ ن :ءم رفاك هنإ فكلا لعل ملسأ ن زا لاقي ال

 ترش اذإ ملسملا لجرلا نأ 6 اهنع بات مالسلا هيلع هنالل كلذ لاقي نا ًاضيأ 00 0 ةودنلا دعب

 انبه انك كأن 2 رمخ براش هنإ كلذ دعب هل لاقي ال هتبوت تنسحو بات 6 قفز 1 لل

 ىلاعت هللا ةفرعم نع ًايواغو ءايشالا رثك أ ىف ًايصاع هنوك مهوي واغو صاع انلوق نأ ( اهتلاثو )

 ىف ىصع لاق هن أكف اهف ىصع ىتلا ةصقلاب نين ورقم لب نيتقلطم نآرقلا ىف ناتظفللا ناتاه درت و

 زوحي ال ام ىلاعت هللا نم زو هنأ (امعبارو) هانركذ ىذلا لطابلامهوتلا مويال كلذو تيكو تيك

 ىف ديسلا ريغل زو الام لوقا قالطإ نم هتيصعم دنع هدلوو هديبع ىف ديسأل زوج ا هريغ نم

 ذاع ىأ هيلع اتق ءافطضا مم ىنمملاف ( ىدهزو هيلغا تانق هير هابتجا م*) ةلوقامأ ؛هداوو هدبع

0 
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 + ةبالا . ناطسقلا هيلإ سوسوف : ىلاعت هلوق

 ءاهنم الكأف ةسوسولا ركذ بيقع ىلاعت هلوق كلذ لبق مالسلا هيلع مدآ نأ ىلع لدي ىذلا نإ مث
 لدت ءافلا هذه نإ «دجسف هللا لوسر اهسو» «مجرفزعام ىفز» مهو ةك ةيلعلابرعشم بيترتلا اذهو
 للعملاك لك آلا نوكي نأ بحي انهه كلذكتفوبسلل ببسملاكدوجسلاو انزال ببسملاكمجرلا نأ ىلع
 مدآ لبق ول ليلعتا اذه لصحي امنإو ( لبي ال كلمو دلخلا ةرجت ىلع كلدأ له ) هلوق عامتساب
 نم كلذ لبق هيلع مدآ نرأ تبثف « هلوق ىلع ءانب لكلا ىلع مدقأ املهلوق درو هنإف « هنم كلذ
 ئذلا روتلا نم ايرع سابع نبا لاق. امهتاوس اممل تدب الكأ امل امهبنأ نيب ةناخبش هن م ىذدلبإ
 لبق ناف ( مكبولق تغص )لاق ام امهتآ وس ليقف عمج امإو امهجورف تدب ىتح امبسبلأ هللا ناك
 نكل . لكألا كلذ ىلع قاماككلذ نأ كشال انلق ؛ امهتيصعم ىلع ءازجلاكامهنآو س روبظ ناك له
 امهلع نافصخب اًمفطو)هلوق امأ ىرخأ ةحلصمل هيلع بترت امنإ لب هيلع ًاباقع نوكيال نأ لمتحي
 :: تاحأ هيفا( ةئللا قرون م

 ًاقنأو ذخأو لعفي لعج لثم اذك لعفي قفط فاشكلا بحاص لاق « لوألا ثحبلا إل
 لوأ ىف عورشلل ىهو « ةريصق ةفاسم هنيبو اهنيبو اعراضم العف ربخلا عوف ف داك كح 1
 . هنم وندلاو هتبراقمل داكو ءماللا

 الع زرخ نأ وهو ؛لعناا فصخ نم ريركتلاو ريثكتلا نافصخب ”ىرق 4 فثلا ثحبلا )ل

 (ىوغف هبر مدآ ىصعو) هلوق امأ ؛نيتلا قرو وهو رّتسلل اممتاوس ىلع ةقرولا ناقزلي أ ف اسلا
 الف مذلل مس ! ىصاعلا نأ ( لوألا ) نيبجو نم .هنع ةريكلا رودص قالدع كلم قم شالا 5

 ًاران هلخدي هدودح دعتيو هلوسرو هللا صعي نمو ) ىلاعت هلوقل ةريبكلا بحاص ص ىلع الإ قلطني
 ةياوغلا نأ ( ىناثلا هجولاو) هيلع بقاعي العف لعف نم الإ ةريبكسلا بحاصل ىنعم الو ( اهيف ًادلاخ
 كلم ملا سافل الإ لواشال مسإلا اذه لثمو دشرلا دض ىغلاو نافدارتم ناعما ةلالضلاو

 بجاولاب نوكي دق سالو « مالا ةفلاخم ةيصعملا اولاقف لوألا مالكلا نع موق تاج قس
 ىناصعف ءاودلا ب رشي هترمأو , قاضعف اذك ىف هلو صأ ىف هيلع ترشأ : نولوقي مناف تذالاو
 17 لب بجاولل اكرات ةناوكدل ال مدآ لع نايصعلا مسا قالطإ عنتم / كانك ألا ناكل

 ىصاعلا نأ ىلع لدي نآرقلا رهاظ نأ ا 0 اذه نع لّدتسملا هاجت واكمل اك

 هنالو ٠ بجاولا ك راتب صاع اعلا مد أ نضر بو مدام | هنأ ىلع لدي فرعلاو باقعلل ق>تةسم

 نوكفنيال منأل لاح لك ىف ةاصع مما أب مرسأب ٠ ءايبناألا فصو بجول ًايضاع بودنملاك ران ناكول
 ك1 لا درطيال زاجلاو زاجم صاع هنأب بودنملا كرات نقض لبق نافيا يردملا كت ند

 .اودلابرشب هترمأو ىقاصعف اذك ىف هدلو صأىف هيلع ترشأ هلوق امأ ؛ همدعلصاألاذ ًازاجم هنوك

 نوهلطي ع مهنكلو كاذ انبلس نكلاو , ترذلا 3ع ىو لاعتسالا اذه نأ منال انلق ىناصدف

 لعفلا كلذب لالخالا زوجال هنأو لعفلا كلذ لعفي نأو ديال هنأ ريشتسملا ىلع اوهزج اذإ كلذ



 ةيالا . ناطيشلا هيلإ سوسوف : ىلاعت هلوق ١
 1 ا ا الل عم 1 قا هناا 101 1سم تالا كوكو كل »ا فسم

 هفرع هنأ نيو دكالملل 0 هلعج د مالسلا هيلع مدآ مظع هنأ نيب هناحبس هنأ ملعاو

 معنلا كلت تلاز تمةو اذإ ىتلا ةيصعملا ىلإ مهوعدي هتوادعل هنأو هجوزلو هل سيلنإ ةوادع ةدش
 نع ىور ام بجعلاو . قفتا ام ةلزلا ىلع مادقإلا ءاو- نمو هنم قفتا كلذ عم هنإ 6 ا
 مدآ لح عضوو نازيم ةفكىف تعضو ةعاسسلا مايق ىلإ مدآ ىب مالحأ نأ ول»لاق ىلهابلا ةناس أزف
 مدآ ةعقاونأ لعاو « ةعنتم ىلاعت هللا ءاضق عم ةحداكملا نكنلو« ميمالحأب هبلح حجرل ىرخ ا
 ةنجلا نم مكنجرخي الف ) هلوقب ةشيعملا ماظتناو ةحارلا ماود ىف هبغر ىلاعت هلا نال كرد ره
 ىف ًاضيأسيلبإ هبغرو(ىحضت الو اهف أمظت ال كنأو ء ىرعت الو اهبف عوجت ال نأ كل نإ « قشتف
 ناكف ( لبي ال كلمو ) هلوقب ةشيعملا ماظتنا ىفو ( دلخلا ةرجش ىلع كلدأ له ) هلوةب ةحارلا ماود
 سارتحإلا ىلع كلذ فقو ىلاعت هللا نأ الإ هيف سيلبإ هيغرىذلا وههيف مدآ هللا بغر ىذلا ءىثلا
 نأب هملعو هلقع لاك عم مالسلا هيلع مدآ نإ مث , اهيلع مادقإلا ىلع هفقو سيلبإو ةرجشلا كلت نع
 ضرعو هل دوجسلا نم عنتما ثيح هودع سيلبإ نأب هللعأ هيمو هرصانو هالوم ىلاعت هللا
 هءلع عم سيلبإ لوق دحاولا دوصقملاو ةدحاولا ةعقا ولا ىف لبق فيك . هتوادع ببسي ةنمأل هسفن
 اذه ىف لمأت نهو . ىنرملاو رصانلا وه هنأب هملع عم ىلاعت هللا لوق نع ضرعأو هل هتوادع لاكب
 عنام الو هللا ءاضقل مفاد ال هنأ ىلع هيبنتلاك ةصقلا هذه نأ ىمآلا رخآ فرعو هبجعت لاط بابل
 ىلاعت هتلا ىضق اذإ الإ هب عفنلا لصحمال هنإف ةوقلا ةياهنو رووظلا ةياغ ىف ناكنإو ليلدلا نأو : هنم
 'سوسو فك هنأ ةرقبلا ةروس ىف مدقت دقف ( ناطيشلا هنلإ سو.-وف) هلوق امأو . هزدقو كلذ
 ( ناطيشلا امل سوسوف ) هلوق ىف ماللاب ةرات سوسو ىدع فيك :ليق نإف. سوسو اذامبيو

 كاوا لإ أ ءانم هللا روز هل .ةر هل ناجي (مل نو هوقو لوف اذق ؟ كاي ىرخأو
 لك 0 (امهدحأ) نيرحأ ىف ةعيمطتب تناك ةسوسولا كلت نأ مث هيلإ يأ ودل ثدحت هل
 00( ال ان كأن نال راخلا ردر داليا, لإ ةرجفلا#فاضأ (ذاخلا ةرجت لع كلدأ
 ىف سيل ىضاقلا لاق . كلم ماد ةرجشلا هذه نم لك أ نم ىأ ( لبي ال كلمو ) هلوق ( فاثاا )
 لاحتسال ابين مالسااهيلع مدآ نوك لاح ةسوسولا.هذه تدجوول لب هنم كلذ لبق مدآ نأ رهاظلا
 ةازاجلتا لاحو فيلكتلا لاح نيب لصحت نأَف ديال هنأل نم اكلأذ لق مالسلا هيلع مدآ ركل نأ

 لوصح نم ديال هنأب لسنال :انلق . كلذ لعيال نأ عنتما ابن ناك امل مدآف ىنعملاب و . توملاب ةرتف
 نإ و ء الصأ ةرتفلاىلإ ةجاح ال لاقي نأ زوال ملو  ةازاجلا لاحو فيلكتلا لاحت ةرتفاا هذه
 توملاب هدفا لوصح نم دبالو نكنإ م . فيفخ مونوأ ىثغب ةرتفلا لوصح ىئكيف دبالو ناك
 ةيؤرلا لأس انمعإ مالسلاهيلع ىنوم نإ نولوةي مكنم موق سيلأ «كلذ ملعي نأو دبال ىنلا تلقملف
 ليلدلا ام م :لهجلا اذه زوجيال لف لهجلا كلذ زاج اذاف ىلاعت هللا ىلع ابعاندما فرعي ناكام هنأل
 لل | لو لح اي) كارلا ةعفار نأ يهدم نإف نقولا كلذ اي اين ناك مدآ نأ ىلع



 دياب 1

 ٠
 2 آلا. ناطيشلا لإ سوسوف : ىلع هلوق ٠

 هر

 0 دخلا ةَرَجَس لع كلذ له مدا ا ملا هنأ 00

 رس 7 حا سل ا

 قرونم امهيلع نآفصخ م 0 نك اهمال «٠؟١د لا

 00 ني 2 رتاسم .ىدع ير تارا 07 اس اس اس اس ض6

 150١© ىدهو 0 بانتق هير هايتجا مث <١؟١١ ىوْعف هبر مدا يصحو هسا

 بارتلاو ءاملا نم قولخي مدآو راثلا نم قولخع سبلبإ نأ (امثلثو) ىلاعلا ال 32 نر ادن

 . ةوادعلا كلت تيقبف ةوادع امهلصأ نيف

 هللا وه ةنجلا نم امل جرخملا نأ عم ( ةسنجلا نم مكنجرخ الف ) لاق مل 4 ىناثلا لاؤسلا ال

 ٠ كلذ حص جورخلا هيلع بترتام لعف ىذلا وه هتسوسوب ناك امل (باوجلا) ىلاعت

 ىف امهك ارت.شا عم ءاو- نود ءاقشلا لعف هدحو مدآ ىلإ دنسأ مل « ثلاثلا لاؤدلا ال

 ممءاقش ممريمأو هلهأ يق وهو لجرلا ءاقش نمض ىف نأ ( امهدخأ:) نيهجو نم ( باوجلا ) لغفلا

 ةلصافلا ةياعر ىلع ةظفاحما عم اهنود هيلإ هدانساب مالكلا صتخاف مهتداعس هتداعس نم ىف نأ اك

 طضأ هنأ ىؤرو . ةأرملا نود لجرلا ىلع كلذو توقلا كلط قاستلا ءامشلاب كارأ | ناكل ١

 الو اهيف عوجبال نأ كل نإ) هلوق امأ هنيبج نع قرعلا مسسوب هيلع ثرح ناكو رمحأ روت مدآ ىلإ

 : لئاسم هيف ( يحض الو ابق أمطر ال كنأَو رك

 « اهيف عوجت ال نأ ىلع فطعلا حتتفلا هجوو رسكلاو حتفلاب كنأو ءىرق 4 ىلوآلا ةلأسملا )ل
 ملف اهماقم ةمئاقو نأ نع ةيئان واولاو قاطتم [ددو' نأ نأ لاقتالف نأ لع لحد ال تأ ل3 لذ

 نكت ملاءلف « لماع لك نعةيئان ىه امنإ « نأن ع ةبئان ًادبأ نوكستا عضوت مل واولا انلق ؟ اهيلع تلخد أ
 نأ نأ عامتجا ع أ ام امبعامتجا عن دعى ناك ةصاخ قيمحتلل ارو ا

 اهلع رودي ىلا باطقالا ا 1 كلان عبشلا © ةيناثلا ةلأسملا ا

 باطلاو ندكلا لإ هحاخ رع ند هكأ كلا ا هذه لوصح ىلاعت هللا ا نأ انآلا و

 نم ًائيش هعمس قرطيل ىحضلاو أمظلاو ىرعلاو عوجلا ى 1 اهدادضال نلا ظفلب اهركذو
 ءايشاللا هذهو ء ايف هعق وي ىذلا ببسلا نع زارتحالا ىف غلابي ىتح اهنم هرذح 1 ةوقشلا فانصأ
 .(قنفو) 1 8 71 ملا ء[ةيقلا نيد انا ل

 هلكأف , ىلبال كلمو دلخلا ةرج ىلع كلدأ له مدآ اي لاف ناطيشلا هيلإ سوسوف ب ىلاعت هلوق
 هابتجا مث . ىوذف هير مدآ ىصعو ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخب اًقفطو امهتآوس امل تدبف ابنه
 ( ىدهو هيلع ب بات هنو



 ةيآلا . لبق نم مدآ ىلإ اندبع دقلو : ىلاعن هلوق 1

 هلوق امأ ءهرمأ نف نس>أ كرمأ ناكف ظفحتلا كرتو لهاستلل ىغبني الام ىلع مدقأ كابأ نإو
1-3 

 هلك ىت وأ لاعت هللا نم رمأ دبعلاب دارملا نأ كش.الف '( لبق نم مدآ ىلإ اندبع دقلو.) ىلا#

 7 نال نأ هللا اناديع نوورسمملا لاقديلا نرعو هلآ كلملا زا 0 *ادم :قك 1 ءاوأ ىف لاقي اك
 ان يلا ءالزها لف نم ( اهدحأ ) هوجو ( اقام ) لاخي هلوقا ىو ان رد لو هردشلا نم

 02 اكل نأ هللا [دزع هر جعلا نم كاب نأ لاف نكن 0 اثو) 0 ىف ديعولا ممل

 (ىسنف ) هلوق امأ « نسحلا لوق وهو نآرقلاو سو 1 هللا لص دمحم لبق نم ىأ ( !هثلاثو ) اهنم

 اناشلا قو دليل ايم هم ايه نو ( ةنئبلا ةزوس .ى ءاضقتسالا ليش ٠ لع هيف انملكت دف

 قمل املا و طفحللا كل رب لع يي رعأ اكإ و رك ذلا ضيقت اوهام .دارملا ( امههدحأ) نالرق
 (قاثلاو) نايسنب الإ طق ىصع ام هللاو لوي هللا همحر نسلا ناكو « نايسنلا هنم دوت ىح طبضلا

 ا ادلع ني كلو ةردقلا رعرإ كالا نم هللا درع ام كر هيو كررتلا نادستااب دارملا نأ
 ليوأت ريغ نم ةيصحملا ىلع مدقأ لاقي. نأ لمتحي ردقتلا اذه ىلعو «ناطيشلا هاسنف ىأ ىسنف

 هل دجت لو ) هلوق امأو « ةرقبلا ةرو- ىف مدقت دق هيف مالكلاو ؛ ليوأتلا عم اهيلع مدقأ لاقي نأو

 : ثاحأ هيفف 0 زع

 نوكي نأو امزع هل دن لو هنمو ملعلا ىنعم نوكي نأ زو< دوجولا 4« لوألا ثحبلا إل

 . امزع هل انمدعو لاق هن اك مدعلا ضيقت

 ماو لمتحي ( امزع هل دجن ملو) هلوق مثءبلصتلاو ميمصتلا وه مزعلا ( ىناثلا ثحبلا ١)
 دجي ملو دارملا نوكي نأ لتحبو . برقأ حدملا ىلإ نوكيف ةيصعملا ىلع ماقلا ىلع ًامزع هل دحن

 ! عال د م 28 « ةلفغلا نع زارت>الاو ظفحتلاى لع امزع هل 2 مل 1 ةيصعملا كرت ىلع ًامزع هل

 لاك عا و ؛ تاي للان اطخلا اع مالسلا هني لع هنإ انلق اذإ داهتجالا ةيفيك ىف طارتحالا لع

 ( اهاذحإ ) لئاتس لع لمس اذبف (.ىبأ سيابإ الإ ,اودجسف مدآل اود ةكئالبلل الق ذإو )

 له سيلبإ نأ ( اهتئلاثو ) درجسلا ىنعمام هنأ ( اهتيناثو ) مهض عل وأ ةكئالملا لكن يرومأملا نأ
 ؟ دوجسلاب ًارومأم راص ءىش ىأبو ءانثتسالا حض فيكف نكي مل نإو ؟ ال مأ ةكالملا نم ناك

 اسم اخو ) ؟ ال مأ مولع هللا ىلض د لدي اذه نأ (اهعبارو)

 رفك وأ ءادتبا ًارفاكن اك له هنأو ءابإلا كلذ نم رفكلا مزل فيك ىبأ هنأ سيلبإ ةفص ىف هلوق نأ

 انلقف ) هلوق امأ « ةرقبلا ةروس ىف ءاصقتسالا ليبس ىلع تره لئاسملا هذه نأ لعاو . كلذ ببسب

 بيسام( لوآلا) تالاؤس هيفف ( قشتف ةنجلا نم امك:جرخم الف كجوزلو كل ودع اذه نإ مدآ 8

 ىلاعت هللا معن اراك ١ كلر القا رشح .نآك سلنإ نأ( اعد | م وجاو نم (تاواز ؟ةوادعلا كلت

 مدآ ملعو هلوقل املاع ًاباش ناك مدآ نأ ( اهيناثو )هل ًاودع راصف هدس> مالسلا هيلع 7 جا ق
 لهاجلا خيشلاو « لبج كلذو هلصأ ةليضفب هلضف تبثأ هنال الهاج اتش ناك سيلبإ و ؛ بلك ءامسأألا

 ناسسنلاد

 ع
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 ذل كلل ترإ و كلا نم جرت الف كجوزاو كَل ودع

 »١1١9« 0 ا ايف 2 َككَنأَو ل40 ىَرعت الو اف 6م

 ادع كملنا انكم رخإ وأ ام ع هك -- لبق نم مدآ ىلإ اندهع دقلو رإ ىلاعت هلوق

 هلا نم مكتجرخ الف كجوزلو كل ودع اذه نإ مدآ اي , انلدق « ىأ ساليإ الإ اودجسف مدال

 ىحضت الو اهف أمظتال كنأو ءىرعت الو اهف عوجتال نأ كل نإ ؛ قشتف
 ةريلا هر املوأ َْن دارقلا 5 مالسلا هيلع مدآ ة هصق نم ه5 ذاك ةرالأ وه اذه نأ معإ

 ةانقأ وات ىف نأ معاو . انبه مث , فهكلا ىف مث .ا رسإلا ىف مث رجحلا ىف مث فارعالا .ق مث

 ويس طقه م كيلع صقن كلذك ) لاق امل ىلاعت هنأ ( اهدحأ ) اهوجو املبقامب ةيآلا

 كيلع ضقن كلذك ) هلوق ىف دعولل ًازاجنا ةصقلا هذه ركذ هيف غلابو نآرقلا ىمأ مظع هنإ مث
 مهل ثدحي وأ نوقتي عبلعل ديعولا نم هيف انفرصو ) لاق امل هنأ ( اهناثو 0 ان
 نم ظفحتاا م م0 ناطيشلل هدأ ى .: ةعاط نإ لاق هناك مالسلا هيلع مدآ ةصقب هفدر 1(

 ديعولا مهل انةرص نيذلا ءال وه لبق نم ىأ ل م مدآ ىلإ اندرع دق اناف ف ميدق ع ها

 دهعلا كا ىذن كلذ ع هنإ مث ( كجوزلو كل ودع اذه نإ ) انلق ثيح همينت ىف انغلابو

 هيلع هللأ ىلص دمحم لاق ا هن ( اهتلاثو) ميدق أ ناطيقلا نم طقحتلا ك2 3 رشلا ر مأف

 َْف غلا دو هيلا هللا ديعام دعي هئاف مالسلا هيلع مدآ ة ةصق هدعب ركذ ( لع بر لقو) ملسو

 جاتحيف ظفحتلا نع ةيرشبلا ةوقلا فعض ىلع كلذ لد دف ؛ ىسن ودعلا نم هريذحتو دهعلا ديدجت

 نأ ( اهعبارو ) نايسنلاو وهسلا نع هبنجيو ملعلا ليصختل هقفوي نأ ىف هبرب ةناعتسالا ىلإ ذئنيح

 لد ( هيحو كيلإ ىضقي نأ لبق نم نآرقلاب لجعت الو ) هل لبق امل ملسو هيلع هللا ىلص ًادمع
 مدآ فصو طارفالاب هفصو املف بجاولا ردق ىلع داز ثيحب ندلا سمأ ىف دجلا ىف ناك هنأ 1

 رخآلاو طيرفتلاب لوآلا فصوف ىسن ىتح ظفحتي لو كلذ ىف لهاست هناف كلذ ىف طيرفتلاب

 ليق امل ملسو هيلع هللا لص ًادمع نأ ( اهسماخو ) ةلز عون نع كفني ال رشبلا نأ ملعيل طارفالاب

 فيي الالوان الول هسفن ىف لاقو هبلق قاض ( لجعت الو ) هل

 ىحولا ءادال ًاظفحو ؛ ةدابعلا ىلع كنم ًاصر> هتلعف امناف هنع تيهنام تلعف تنك نإ : هل لوقف



 ةيآلا . ًايبرع ًانآرق هانلزنأ كلذكو : ىلاعتهلو# ١

 ماللسلا هلع هنأ ىور ( ىاسثلا هجولا ) نآرقلاب لجعت الو كتولأشيو : لاق هناكف فنأتسم

 دعب ذخأي مث كلملا ةءارق لاح تكسي نأب هرمأف كلملا عم أرقيف .ىث هنم هتوفي نأ نم فاخي ناك
 لك نع لاعتم هلاحس_هنأ نيبو نيفلكملل ناارقلا عفن ا حرش ىلاعت هن اكف ةءارقلا ىف هغارف

 2 لرد نرد نأ نجر كلذ تانك نمو ةحرلاو ناسحإلاب قوص وم هنأ دن الا

 !(نا رفلاب لجيعت الوز لاق نايسنلاو وبدلا نع نامآلا لص دو حولا نمأ.ق نايسنلاو ورشا

 هتءارقب لجعت ال دارملا نوكي نأ لمتحيو ( نآرقلاب لجعت الو ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا (

 اي رد ف لمحو 0 ره الخ داقتعا ىف لدتح و. ك ريغ نإ هتبدأكا ىف: لجعت ال نأ لمح 2 و « كسفن ىف

 لق نم دا رملا نوكت نأ لمتحيف (هيحو كيلإ ىضقي نأ لبق نم هلوق امأو 6 هرهاظ هيضتقيام ريغ

 نيرماآلا نيذه نآل  هنايب كبلإ ىضَقي نألبق نم دارا نوكي نأ لمتحو . همام كيلإ ىضقي نأ

 هيدؤيو هظفحب ىكل هتءارق نع ىبني ال مالسلا هيلع هنأ مواعمو ؛ىحولاب الإ امبليصحت نكمي ال
 00 0 اهنا را تماما لح ولات نيلي حج هلع ةرتغ ثعب لو هسفن كعمل نأ نذإ دا ىملاف

 ءانثتسا نم هبيقع لصح نأ زوحي امل غارفلا هيلع تأي ملام مالكلا ىنعم ىف فقوتلا بحي هنأل

 6 علا لارفأ رك دلو هيالا ريشت ىف قيفحتلا وه اذبق: تاضضخللا" نه امه رتغا وأب طرش وأ

 ىلع صرحب مالسلا هيلع ناكو ( هب لجعتل كناسا هب كرحت ال ) ىلاعت هلوقك اذه نأ ( اهدحأ )

 هل ليقف نايسنلا ةفاخ ليربج مامتتسا لبق هتءارقب لجعيف مالسلا هيلع ليربج نم نآرقلا ذخأ

 العر اكهف كدنار ىلاحت هللاو نروكس و تيت نع هاياإ كذخأ, نوكمف همحاو متتسي نأ ىلإ لجعت ال

 نآرقلاب لجعت 3 و (اهناث و) امهنع هللاىضر سابع نبا نع ءاطع هاورو ىدسلاو لتاقم لوق اذهو

 كاحضلا لاق (اهثلاثو) ةداتقو دهاجم لوق اذهو هيناعم ناب كيلإ ىحوب نأ لبق كباحأ ىلع هأر قتف

 مايأ ةثالث الجأ كل انبرض دقو اذكو اذك نع انربخأ دمحاي : اولاق نارجن فقسأو ةكم لهأ نإ

 لجعتالو ) ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ادم اويلغ دق دوهلا نأب ةلاقملا تششفو هيلع ىحولا أطبأف

 ليربج ىلإ هنموليفارسإ ىلإ ظوفحلا حوالا نمديحو كيلإ ىضقي نأ لبق نم هلوزنب ىأ (نآرقلاب
 ىجوز : تلاقف لي ىنلا تتأ ةأرما نأ نسحلا ىور (ابعبارو) (املع فدز بر لقو) كيلإ هنمو

 صاصقلا نعول هللا لوسر تكسعأف (نآر لاب لجعت ال و)هلوق لزتفصاضقلا انبي لاقق ىبجو مطل

 لواآلا ليصفتلا ىلع دامتعالاو ديعب اذهو ( ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا ) ىلاعت هلوق لزن ىتح

 أ هناحبس هللا ىلإ عزفلاب هرمأ ىلاعتو هناحبس هنأ ىنعملاف ( املع دز بر لقو ) ىلاعت هلوق امأ

 . هيلع لزن ام ناب وأ نارقلا مامتب روظت ىتلا ملعلا ةدايز ىف

 (باوجللا) هنع ىهن فيكنف ىحولاب هلعف ناك نإ هنع ىهن ىذلا لاجعتسالا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ..هنع ىنبن اذهأف ؛ هكا رولا ناكو. دامتجالاب هلعف هلعل



 1 ةرآلا . ايرغ انازق ءانلزتا تالذك و: لاش هل

 لعو لازن“ال'كلذ :لثمو ا كلذك )هلوق لع فام ( كاَدَك و هلوق نأ ملعا

 لع أوفقيف برعلا همهفتل ع هنا هدا ) نيرصأب كارم فصضصو 0 ؟ هلك نآر هلا | انلزنأ هرج

 3 ) ديعولا نم 44 انقرصو ) هلوذ ) ىناثلاو ( ا مالك سنج نع هجورخو همظنو هزاعإ

 0 00 0 اعف 0 د مرالاو ضئارفاا ناب ديعولا 0 لخديو هاتلصفو هانزرك

 9 3 نآرقلا انلزنأ اننإ انإ نإ ىلا توك نأ لوألا ١ نا هيفف فا اكن 4 ثدخحت

 : تالاؤس هيلعو : ىغبني ام
 دنع رك ذلا لصح امل ( باوجلا ) ركذلل ًاثدحم نوكي فيك نآرقلا ( لوآألا لاؤسلا إل
 5 .هلإ زك نإإ كهلسأ 011

 نأ ( باوجلا ) هيلإ ىوقتلا تفيضأ امو نآرقلا ىلإ ركذلا فيضأ مل« ىناثلا لاؤساا ل

 2 نآرقلا للا هدانسإ زج ملفىلصألا مدعلا لعرا رمتسا كاذو حييبقلا لعفي ال ك نع ةرابع ىوقتلا

 . نآرقلا ىلإ هتفاضإ تزاخ نك ل نأ ادني تالح سماق ركانلا ترذخ اك

 حصي ال لب ركذلا ثودحو ىوقتلا نيب ةافانم الو ةافانملل وأ ةملك( ثلاثلا لاؤدلا ١

 ىأ نب ريم نا 06 م نا مطوقك اذه ( باو ىلا ( 1 ةملك ىنعم ا هك 6 كا اهتإلا

 لصح مل ناف اوتيل نآر أ ملأ | :لزتأ انإ لاقي ذأ( ىاثلا هجولا ) انهه اذكف امبنم ايلا نكت ول

 نكت :ر ريدقتلا نيذه ىلعف ؛ 0 ا 0 0 ل نارقلا ثدحب نأ م لقأ الف كلذ

 (قحلا كالملا هللأ ىلاعت9) اقف قفلت مظع نأ هفدر 0 مظع اذ ىلاعت هنإ مث ىوقت هلازنإ

 دافتسم سيلو ريغتيالو لوزبال هكلم نآلل قحلاب هفصو امنإو,هميظعت نم هقلخ مزايام ىلع ًاهبنت
 "6 نأ ترث دقو ولعلا نم لعافت ىلاعتو ؛ كلذ, فصو اذهلف هن الفا هزبع لو ريغلا لبق نم

 هردق الا ماهوالا هفيكت ال ا لالخلا تاووءنب هفاصتا وهو دحأو ىندمي هتيبوهرو هتمظعو

 اومدقيلو ىغبنيال امع اوزرتحيل نآرقلا لزنأ امنإ ىلاعت وبف راضملاو عفانملا نع هزنم وهو لوقعلا

 ه4 0 و 9 عمت اعإ تاعءاطلاف؛ مهيصاعمي ررضتلاو مهتاعاطب ل امكتلا نع هزئم ىلاعت هنأ ىغنيام ىلع

 نم نآرقلاب لجعت الو) هلوق امأ هل قاخ امل رسيم لكو هنم الدع عقت اس] ىصاعملاو : هريسيتو

 لئاسم هيف ( هيحو كيلإ ىضسب نأ ف

 هلوق نم نإ 0 لاق ( لو الا هجولا) ناهجو هلبق ة امب هقلعت ىف < لوألا ةلأسملا ١)

 باطخ ) نآرقلاب ل جعت الو ( هلوق مك " عطقتيو مالكلا من 9 انهه لل ) لابجلا نع كنولأسو (

0 



 هول ايل زن كلذ او اعنا هلوق 6

 يه 0 206060 لادا |! سرت

 نوقلا 1 ديعولا ن 72 4يف و اير رع انا 2 كلذكو

 هرثاو

 نم ناد ءرقلا لاَ 1 9 ىلا كأم 0 لاعَتف ف 011 اركذ م 1 ثدح وأ

 0 لق
 7672 2 ه2 0 _- 1١

 0114 املع ىندز بَر لَو هيحو َكيَلِإ ىَصْم ىكسب

 را از ىلاعت 5 0 00 راص اذإ 1 ونعي انع لاقب 0 وهو اا 0 وعلا ١! ظفا

 وهو هوجولا تافص نمال نيفلكملا تافص نم ( تنعو ) هلوق نآل مهسفنأ نيفاكملا هب دارأو
 نيس ام عوضخلا نال ل ب "5 صخ امإو ( ةيضار اهمعسل ةمعان ذئموي هوجو )هلوةك

 ١ وبلطأ» لاق هنأ تال ىن :لا نع لهايلا ةم امأ وأ ىورو « مدقت دق (مويقلا ىحلا)ريسفتوررظب | مقو

 كرتشملا اندجوف ىوارلا لاق « هطو نارمع لآو ةرقبلا ثالثلا روسلا هذه ىف مظعألا هللا مسا

 حصيال م هادا كل نأ نى دجلا هجر لغأ لات نيف (مويقلا ىحلاوهالإ هلإال هللا) ثالثلا روسلاف

 نم عنتميو ىصاعملا هيف راتخي ىتلا ايندلا لال ةفلاخع هلاح نأو « ةازاجما نم ءرملاب لزني ام 3
 باوثلا مرح ىأ نامرحلا ةبيخلاب دارملاف ( ًالظ لمح نم باخ دقو ) ىلاعت هلوق امأ : تاعاطلا ن
 وفعلا نم عنملاف ةيالا هذهم ةلزتعملا تلدتساو هنع بت ا ؛ ىفأو نم هب دارملاو ادظ لمح نم

 هيفاني وقعلاو ةييخلاب , هيف ىلاعت ما ملاط ًلظ لمح نم باخ دقو ) هلوق اولاقف

 مت ةمايقلا موي 0 حرش امل ىلاعت هنأ ملعاو « ًارارم مدقت دق ديعولا تامومع ىلع مالكلاو

 ًاملظ فاخب الف نمؤم وهو تاحلاصلا نم لمعي نمو ) لاقف نينمؤملا لاوحأ حرشب اهف مالكلا

 ناعإلاب انورةم هلمع ناكف ضئئارفلا هب دارملاو تاحلاصلا نم ائيش لمعي نمو ىنعي ( امضهالو
 ىف هنوكل مزج عضوم ىف ( فاخب الف ) هلوقف ( تاحلاصلا لمع دق ًانمؤم هتأي نمو ) هلوق وهو
 هىرب نمؤي نشر ٠ (هنم هللأ مقتليف داع نمو) هريظنو ف ذاخ ال وف ريدقتلاو طرشلا باوج عض وم

 ىملاو نم لف ىنعملانآل نسح وهو 17 ىلع فخ الف ريثك نبا أرقو (ًاقهر الوا م فاخب الف

 0 , ةعاطلا ىلع باوثلا نم عنم و أ ةمرج ىلعال تقاعي نأ وه مظلاو نمالاب ىمأ فوألا نع

 ىأ(مي صه ايعلط)هتمو نطبلا ما 0 شن هكلا مهضه هنمو ةصيقتلا ةميضحلاو ؛ هياوْنم صقني نأ
 ف 5 مضهلاو باوثلا نم صقني نآملظلا |سموبأ لاقو ىاعط مضهنا هنمو ضعبب هضءب قزال
 لخدي دقو ميظعت لا هنراق اذإ الإ ًاباوث نوكي ال تاذللا نم هنوك عم باوثلا نال ماظعإلا نم هقح

 ا ل هلك نينم ْوملا نع ىلاعت هللا ونف ىف ميظعتلا نم هنراقي امف لخديبو باوثلا ضعب ىف صقتلا

 مه ثدحب 1 مهلعل ديعولا نم هيف انف 5 رق هانلزنأ كلذكو ١ )+ ىلاعت هلوق

 4 الع دزبرلقو .هيحو كيلإىضقي نألبقنم نارقلاب زجعتالوء ىلا كللملا هللا لامنَق 1 كذ



 اف ةيآلا . لابجلا نع كنولأسيو : ىلاعت هلوق

 تلد ةيآلا هذه نآل هقح ىف لوسرلا عفشيال نأ بجوف ىلاعت هللا دنع ىضرم ريغ قسافلا : اولاق

 ىلع لئالدلا ىوقأ نم ةيآلا هذه نأ ملعاو . هللا دنع ًايضرم نوكي نأو دب ال هل عوفشملا نأ ىلع

 ىضر دق ىلاعت هللا نوكي نأ هقدصىف ئكي الوق هلىضرو هلوق نآل قاسفلا قح ىف ةعافشلا توبث

 نأ ةداهش : وهو هلاوقأ نم ًادحاو الوق ىلاعت هللا ىضترا دق قسافلاو : هلاوقأ نم ًادحاو الوق هل

 هنإ ليق ناف تايثإ ىننلا نم ءانثتسالا نآل هل ةعفان ةعافشاا نوكت نأ بجوف . هللا الإ هلإ ال نأ

 هل ىضر دك نوكي.نأ ( قاثلاو ) نذإلا لوصح ( اههدحأ ) نيطرتشي ىلا كلذ نع نسا لاعت

 هنإإ متاق مل نكسل ؛الوق هل ىضر دق ىلاعت هنأ نيطرشاادحأ هيف لصح دق قسافلا 000

 ليلدب ءانثتسالا لوضح ىف فاكالوق هل ىضر هنأ وهو ديقلا اذه انلق ةلأسملا لوأ اذهو « هيف نذأ
 دبال هنأ ىلع ةبالا هذه تلدو ديقلا ادب كانه تك اف( قضترا, نمل الإ توكفشت الو ) لاحت هلو

 نادبقلا لصح اذإو . ةعافمشلا ىف نذإلا لصح الوق هل ىضر اذإ هنأ امبعو نم رهظف نذإلا نم
 : دوصقملا مو ءانتس لا لصح

 : لئاسم هيفو ( ًايلع هب نوطيحي الو ميفلخ امو مهيديأ نيب ام ملعي ) هلوق 4 ةسماخلا ةفصلاإل

 لاق نمو ىعادلا نوعبتي نيذلا ىلإ دئاع ( مهيديأ نيب ) هلوق ىف ريمضلا < ىلوألا ةلأسملا ١
 ةعافش عفنت ال ىنعملاو هيلإ دئاع ريمضلا كلذ لاق عفاشلا ه دارملا ( نمحرلا هل نذأ نمل ) هلوق نإ

 نيبام ملعي ) لاق مث ءايبنالاو ةكئئالملا هل عفشت نأ ىف نمحرلا هل نذأ نمل الإ ءايينآلاو ةكئالملا
 لئاقمو ىلكلا لوق اذهو ؛ ىسركلا ةيآ ىف لاق اي ةكئئالملا ىديأ نيب ام ىنعي ( مهيدبأ
 ناك امو ةكئالملا قاخي نأ لبق ناك ام ملعي لئاقم لاق هل اوعفشيل ةكئالملا دبعي نمل عيرقت هيفو
 : مهقلخ دعل مهنم

 (اهدحأ) : اهوجو ( مبفلخامو مهيديأ نيبام ملعي ) ىلاعت هلوقف اورك ذ 4 ةيناثلا ةلأسملا ال
 دهاجم لاق ( اهنناثو) ايندلا سمأ نم ( مبفلخ امو ) ةرخآلا سأ نم ( مهيديأ نيب ام ) ىلكلا لاق
 باقعلاو باوثلاو ةرخآلا أ زم ( ميفلخ امو. )'لامعالاو ايندلا سعأ نم ( مجديأ نيب ام ]
 . ةمايقلا نوكت ىتمو قب امو ىضم ام معي كاحضلا لاق ( اهثلاثو )

 هنأ نيب ىلاعت هنأ ( لوألا ) : نيهجو (ًايلعهب نوطيحي الو) هلوقىفف اوركذ «ةثلاثلا ةلأسملا)
 نيب امم نوطيحي ال دابعلا ىأ (ًاملع هب نوطيح الو) : لاق م . مبفلخ امو دابعلا ىدي 0 ملعب

 ريمضلانأ(امهدحأ) :نيهجولىلوألوآلاو العلا, نوطيحال دارملا (ىناثا) اءلعمهفاخامو مهيديأ
 هنأ (امهمناثو) (مهفلخ امو مهيديأ نيب ام) هلوق انه تارق الازوا تادوك دللا ترقأ لإ هدوع بجي

 . ىلاعتهت مولعم ةازاجلاهب نوقحتسي امو هيلع نومدقيام رئاسأ لعيلرجزلا دروه كلذ دروأىلاعت

 ( املظ لمح نم باغ دقو موبقلا ىحلل هوجولا تنعو ) هلوق 4 ةتداسلا ةمكلا «ّ

 نمو هزيغ نود ىلاعت هللاوبعلاو كاملا ريصيرو لدتا ئأ هوجولا اونعت عوبلا كلذ قينأ ءانيو



 ةيآلا ٠ هللا نع كاواشولا لاو ١1/8

 َج 0 ض 0 اهف تدجو ةيسدنلا سيياقملا اهتلباق اذ 0 هلا اف لا ورا رف نفقا

 هف ليقف ىاعملاب قمل آ ًادج فطل ال جاجوءالا نم ردّقلا كاذف لاق ىرصبلا سحلا نع ةجراخ

 علضملا نآل ةيقيةح ةرك مويلا كلذ نوكت ضرالا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ لعاو ٠ ءرسكلاب جوع

 رهاظ .هلطس كلذو جاجوعءالا ىلع لب لب ةماقتسالا ىلع ال ضعيلاب هح وطس ضءب لصتي ل ديال

 عبرالا تافصلا هذه نم لصد ا هيفام ىت> هليح دم لاقي ريسيلا ءودن لا تمالا (امعبارو)ةبآلا

 . جاجوعالا و فارحتالاعا ونأ و ضافخنالاو عافت رالا نع ةيلاخ ءاسلممويلا كلذ نوكست ضرالانأ

 نال وة ىعادلا ىفو ( هل جوعال ىعادلا نوعبتي ذُئموي ) هلوق ةمايقلا مويل 4 ةيناثلا ةفصلا 0

 هئاعدب دحأ نع لدعي ال ىأ ( هل جوعال ) هلوقو روصلا ىف خفن :|ا وه ىعادلا كلذ نأ ( لوآلا )

 ؛ ةرخنلا ماظعلا اهتيأ : لوقيو ىداني سدقملا تيب ةرخص ىلع مئاق كلم هنأ (ىناثلا) لكلارشحي لب
 توص نوعمسيف . ءازجلاو باسحلل كبر ىلإ وق « ةقزمتملا موحللاو . ةقرفتملا لاصوآلاو
 نوكي ءاعدلا اذهليق ناف ةرخصلاىلع همدق عضي مالسلا هيلع ليفارسإ هنإ لاقيو ' 0 ديف عادلا
 نك ايح الادعب كلذ نوكي نأ بجو مهمالعإ ءاعدلا» دوصقملا ناك نإ انا ؟ هدعب 0 ءايحالا لق

 الفل كرك نإ لكم رخأ دو صقم دوضقملا لب مممالعإ دوصقملا نكي مل نإو ثبع تيملا ءاعد

 ءايحالا لبق زئاج كلذف هل ةحاصمو هكئالملل

 (اهدحأ) : هوجوهيفو (ًاسمه الإ عمستالفنمحرال تاوصآألا تعشخو) هلوق «ةثلاثلا ةفصلا

 لاق ىلا تكرهوا كم الإ عمست الف تيفخو تعضخو - هاش نها رصاألا تعشح

 و ل داو كوك مهل عمسي الف ةأوس م ل كلامال ناب نجلاو سنإإلا لع دقو : لهون

 عشخ نأ هبسا< هللاناكن قو . هفعضا 0 كيرحتب مهغي ًامالك وكي 0 قخأ
 نسحلاو امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (اهنناثو) همغ لوطيو هلوق طلتخيو هتوص فعضيو هفرط
 .رشحلا ىلإ اهلقنو مادقالا قفخالإ عمستال هنأ ىندملاف . مادقألا ءطو سمها : ديز نباو ةاكك

 لاق ( الوق هل ىضرو نمحرلا هل نذأ نم الإ ةعافشلا عفنت ال ذئموي ) هلوق «ةعبارلا ةفصلار

 ريدقتب ةعافسقلا نم لدبلا ىلع عف لان اور كم اع قفارم نك ذأ حلصي نم فاشكلا بحاص

 . ةلوعفملا لع بصنلاو نمحرلا هل نذأ نم ةعافش الإ ةعافشلا عفنت ال ىأ هيلا فاضملا فذح
 بارعاألا رييغتو رامضإلا ىلإ هيف جاتحي لوألا نأ ( لوألا ) : هوجول ىلوأى ناثلا لاهتحالا لرد

 اع عفشي نم هل اور اشم + عفنتال ) ىلاعت هل وق نأ( قاثلاو) كلذ ىلإ هيف جا ادب ال ىناثلاو

 ( كلاثلاو ) ًاضرم ًاصفش الإ 1 نم ًادحأ ةعافشلا عفنت ال لاق هن كف ل عجري ءانثتسالاو

 أمف هل هللا نذأ نا الإ لصحتال ىبف ةميظع ةجرد عفاشلا ةجرد نأ ةرورضلاب مولعملانم نأ وهو

 انلمحول امأ « تاحاولا حاضيإ ىرجب ةيراج تراص كلذ ىلع ةيآلا انلمح ولف ؛ ًايضرم هللادنع ناكو

 ةلزتعملا : لوقنف اذه ترث اذإ « يلوأك لذ ناكف تامخاولا حاضيإ كلذنكي مل هل عوذشملا ىلع ةبالا



 جافا يل 4

 ١ / 4 لايجل ]0ع كنولأس ا: ىلاعت هلوق

 ناكو ؟ ةمايقلا موي لابجلا نوكنت فيك دما, اولاق كم ىرشم ىف تازن كاحضلا لاق (اهناثو)

 0 ولف ىضقنتس ايندلا نأ ىعدت كنإ دما ؛ اولاق هموق لعل (امتلاث و ) ءازهتسالا ليس ىلع مها

 ىف تناك ام ةيقاب ملاعلا لاو>أ نكسل « نالطبلا ىلإ ىهتنت مث ناصقنلاب الوأ ”ىدتب# نأب جول هتلقام

 ةلردسلا نأ كف سوتلاج | كشفه ةهش هذهو ؟امندلا بارخ نمهتلقام م حصإإ فيكف ءرماألا 0 أ

 ربظي مل املف : نالطبلا ىلإ اهناصقن بن حل وأ ناتمقتلا ف تادب لكم ىلا لان

 لاؤسلا اذه نع باوجلاب هلوسر ىلاعت هللا ىمأ مث ءلطاب نالطبلاب لوقلا نأ انيلع ناصقتنلا ابيف
 . اهاوهأو ةمايقلا لاوحأ حرش ىف رخأ ًارومأ باوجلا ىلإ مضو

 : لئا م هيفو ( ع ىنرامفسأي لقف ) 0 4 كد ةفصلا )

 ىف نمطلا لاؤسلا اذه نم مدوصقم نال بيقعتلا ءاف عم (لقف) لاق امنإ « ىلوآلا 0
 هذه لثم ىفانابلا نيخأت نال ؛ بيقعتلا ءاذب . اتوزتم تاوطلاب هرمأ مرج الف, رتنلاو نحل
 ريغ نم لق كاتم كذا كلذل# ةارئاخلا ةيعاورملا لئاشملا قءامأ. راج ريغ ةهلاوسالا ك1

 .'ثيقعتلا فرح

 ريصت .ىأ. ةيرذتلا فسنلاو لابجلا ىلإ دئاع ( ابفسني ) هلوق ىف ريمضلا « < ةيناثلا ةلأ ملا ١

 (نوتفاختي ) هاوق قدص ملميف لئاوملا تلاز لابجلا تلاز اذإف ةيرذت ىرذت روثنملا ءابهلاكلابجلا

 00 1 دئاع وبف (اهرذيف) هلوق ىف ريمضلا امأ ء اهريطي و اههذي ىأ ( ابفسني ) ليلخلا لاق

 نم.مرك اعام مهل قكا راضإلاب اهنع رابخإلا نم سانلا ةداع ىف اي اهركذ ميدقت نع ىتغتساف

 كلذ نأ 1 ( ًافصفص ًاعاق اهرذيف ) لاق امنإو ( ةباد نم اهربظ ىلع ك رتام ) ىلاعت لاقو نالف
 ؛ ةلئاح كانه تراص رخآ عضوم ىلإ عضوم نم تلاز امل اهنأ ردقي الل ءاوتسالا ليزيال فسنلا

 لاؤسلانم ضرغلا ناكول امأ . ةتفاذلا ةيففيك لع ضارتعالا مهلا وس نم دوصقملا ناك اذإ هلك اذه

 نارجلا ريرقت ناك نالطبلا لام رمأ' تقل نأ يوك لاخلا ناس اسس ل
 نوكي دقو نالطلا ىلع ناصقتلا ميدقت بحي 50 ل عشب ًانالطب نوكي دق ءىثلا نالطب نأ

 قرفي هنأ ىلاعت هللا نيبف «نالطبلا ىلع ناصقنلا ميدقت بحي ال انههو ؛ ةدحاو ةعفد عقي ًانالطب

 . نالطبلا ىلع ناصقنلا مجدقت ىلإ انبه ةجاح الف هتئيشمو هتردقب ةعفد دامسجلا ملاعلا اذه تابيك رت

 وو اعاق اهنرك (اهدحأ) تافضي/تفورلا كلذ نس )مو لاش هنأ < ةثلاثلا ةلأسلا ١

 سم وبأ لاقو . هيلع تابنال ىذلا وهو فصفصلا (اهيناثو) ءاملا عقتنتسم 3 نّيمطملا ناك لا
 (انمأ الو أ +'وءاابف/ قتال ) ,هلوق (اينلان وز ةفستفلا كدت يادي وكمل ءادلملا كندا عاققلا

 جوعلاو ىاعملا ىف رسكلاب جوعلا اولاقف جوعلاو جوعلا نيب اوقرف دق فاشكلا بحاص لاقو

 ظفالا اذهرايتخا اناق ؟ نيعلا روسكملا اهيف مص فيكف نيع ضرالال يق نإف ؛ نايعالا ىف حتفلاب

 ةعطق ىلإ تدمع ول كناآل كلذو جاجمعالا قنؤ ءاوتسالاب ضراآلا ففصو ىف عيدب عقوم هل



 هر ان: نايا نع كلن وأ اننا: لات ملوق ١1

 اسي 2 ا

 أعاق اهرذ_ف «١٠ه» 2 فر انفسْي 1 لاب أ ع 0

 يعادلا نوع موب عى ٠اب» امم 5 اجوع ايف 2 هذا ك0 هد

 هم هد ٍ 62 اسم د ا

 كيمو 62١ .ىدأ .. رش الإ ! عمت و نمار 0 كارلا 0 هل جوعال
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 اودع ا يس ماس 6

 نسب ام معي 60١ دال ىطَرَو نمحرلا 0 ذأ نم الإ كا عقتتال

 و ساو 2007 0 ا اع

 مويا يلا هوجولا تمحو ١ ١ اع هب ٌنوطحي الو مهُلَخ امو مهيدي

 مك ١ 6 رنا را ه- 0 اسد ١6 همس

 اجور وهز تاحلاصلا َنم 10 نمو ا لما باخ دقو

 7 لهب نس لص دس

 ل١16 امضق الو الط فاعف

 مهلا: امل صالخلا نامز وه ىذلا توملا نامز اونمت « ىرخأ ةرم باذعلا ىف اوعقو ايلف ءد>اوأ

 .٠ ناذعلا لوه نه

 نوكيف  مايأ ةرشع ىأ ( ًارشع الإ متبل نإ ) هلرق نأ ىلع نورثك آلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 داودك' تاغاتم - رشع ىأ (ارثع الإ متثبل نإ) لتاقم لاقو نذل( اهرب ذل متثبل نإ ) لاق نم لوق
 ملعأ هللاو , رثك أ مويلا نوكي ريدقتلا اذه ىلعو ( اها وأ ةيشع الإ اوثبلي لانورب موي مهناك)
 نرسل اذه ىلإ اهدنع اوعفد ىلا ةريكلا نم محلانأم منعا لولا اذهب نيب ىلاعتو هنا. هنأ معاو

 . !”تفاختلا نِف

 6 [فسقم عاق اهرذف ا ىر اههسنت لقف لاح ايد كراس ال ىلاعت هلوق

 الإ عمست الف نمحرلل تاوصألا تعشخو هل جوعال ىعادلا نوعبقي ذئموي ؛ انمأ ال 7 ًاجوع أف
 مهفلخ امو مهيديأ نيبام ملعي 2 اللوق هل ىذرو حمحرلا هل ذأ م الإ ةعا امغلا 2 :ال دئموي 2 1

 نم لدم نمو ؛ ًايلظ لمح نم باخ دقو مويقلا ىحلل هوجولا تنعو. الع هب نوطرح الو

 4 امضه الو ًايلظ ف اذ دلؤ نمؤم وهو تاحلاصلا

 تلتولاس و ( لاَقف -رشحلاب نهؤ» ُ نم لاؤس 1 ةمايقلا 0 أ فصو ا ىلاعت هنأ معإ

 ىلاعت هللا نم فصو ( نوتفاختب ) هلوق نأ ( اهدحأ ) هوجو لاؤسلا اذه ريرقت ىفو ( لابجلا نع
 تفاختلا اذه نم ةعنامو هلا لاجلاو ِكإذ حصن فيك اولاق احن 5 كلذ نيمرجا لك

 ففي ور "اييديني ا 8



 انو ةيآلا . ءانأ نم كللع صقن كلذك : ىلاعت هلوق

 ىلإ نيمرجلا قوسنو ) ىلاعت هلوق ريسفتلا اذه ىلع لديو قرزت ىتح مهنويع داوس ريغتي ا

 ( ةثلاثلا ةفصلا ) هنولانيال ايف نيعماط لاق ىنارعألا نبأ نع بلع ىح ( اهسماخو ) ( ًادرو 7

 ” لةلمم هيفو ( ردك متبل نإ 0-1 ) ىلاعت هلوق ةمايقلا موي رافكلا تافص ن

 رارسلا تفاختلاو ةتفاخم تفاخو تفخي تفخ لاقي نوراستي ىأ نوتفاختي ( ىلوألا ةلأسملا (

 بعرلا نم مثرودص تاللتما هنأل نوتقاختي امإو ( ًاسمه الإ عمست الف) ىلاعت هلوق ريظن وهو

 . رهجلا نوقيطي الف فعضلا ةيامن ف فولا ببسب اوراص مهنال وأ لوهلاو

 لاقف ؛ربقلا ىف وأ ايندلا ىف ثبللا ( مثل نإ ) هلوب دارملا نأ ىف اوفلتخا 4 ةيئاثلا ةلأسملا ل
 لاق) ىلاعتهلوةب هيلع اوجتحاو .كا-ضلا و ةداتقو نسحلالوق اذهو ءايندلا ف ثبللاهب اودارأ موق

 لاقي نأ امإ : لبق ناف (نيداعلا لأساف موي ضعب وأ اموي انئبل اولاق « نينس 0 ف متبل 1

 قبب نأ زاجل كلذ زاج ول ذإ زئاج ريغ لوآلاو ؛ كلذ اوسن ام وأ ءايندلا ىف مهثبل ردق 00 منإ

 نوبذكي ال ةرخآلا لهأو بذك هنآل رئاج ريغ ىتاثلاو . هاسني مث دلب ىف ةنس نيسمت نانننالا
 صالا لوأ ىف اورشح اذإ مولعل ( اهدحأ ) : هوجو هيف اذلق هيف ةدئاف ال بذكلا اذهو امساال

 للملا لإ ورك دامك 00 اولهذ مهملع اعقو ةدشلف لاوهآلا كلت اونياعو

 0 > ايندلا ىف ةليلقلا مايالا كلت الإ انمشع ام انتمل اولاقف

 مل مر هلوق ىف ماعن آلا ة ةرالدلا فا روم هرب رقت مايو الا نو نع لهذي دق ديدشلا لوحلا

 ايندلا ىف مثرمعرادقمب نوملاع مهنأ (اهيناثو) « (نيكرشم انك ام انبر هللاو اولاق نأ الإ مهتنتف نكست

 ابل ام مهضعب لاقف ةلقلا ةيامن ىف اهودجو ةرخآلا رامعأب ايندلا ىف مهرامعأ اولباق امل مهنأ الإ

 ناقل ا ىف انثيل ردق ىأ ًادحاو موي الإ انثيل ام لب مهلقعأ 0 ١ ةريثعالا اندلالاف

 ةرشعلا .صخ امنإو « مدعلاك لب دحاولا مويلاك لب 0 ةرشمك ةرخالا قف انل كك كل

 ( اهئلاثو )'دحاولاو ةرشعلاب الإ هنع ربعي ال عضاوملا هذه لاثمأ ىف ليلا نآل رك ذلاب دحاولاو

 نآل رصقلاب اهوفصوف اهيلع اوفسأتو رورسلاو ةمعنلا مايأ اورك ذت دئادشلا اونياع امل مهنأ
 بهاذلاو ةلبقتسسم ةرخآلا مايأو تضقنا دق ايندلا مايأ نأ ( اهعبارو ) راصق رورسلا مايأ

 هوجولاهذهل و سكعلاب رمآلاو فيكف هتدم ترصق نإو ىنالاىلإ سايقلاب ليلق هتدم تلاط نو

 ( أموي الإ متبل نإ ةقيرط مهلثمأ لوي ذإ ) لاقف ليلقتلا ىف غلاب نم لوق ىلاعت هللا حجر
 مسي ةعاش 1 موقت مل ناحل هلوق هدضعيو ربقلا ىف ثنللا ا ( ىناثلا لوقلا )

 متبل دقل ناعيإلاو للعلا اًوتوأ نيدلا) لاَقو (نوكتف وي |وناك كاَذك ةغاس ريغ ارثبلام كود ركلا

 امأ « ةيآلا ىف هل لاكشإ: الف ةمانقلا لدأ لع'كدكلا نوج»نم امأف (فبعبلا موي لإ هللا تانك ف
 اوفرعي مل ةمايقلا موي مهثعب مث مهتامأ مث مهبذعو ربقلا ىف مهايحأ امل ىلاعت هللا نإ لاق . زوجي مل نم

 موا هنأ نورخاآ لاقو 7 مايأ ةرشع ريدقت َْق هنأ مهضعإ لاس رطخن ؛ ناك م ربقلا ْى مهبل ردق نأ



 هلال .ءاقأ ام دكا كاغت هلو ١غ

 ل 1 0 اهنال' وأ :هرهظ:نكةنر وب لهاخلا ىلع لمثي ىذلا املامت>ا ةيوعصو بقاعملا ىلع

 د ًاكلخت ناوكم هنأ (امهدحأ) : نب نيهجو نم رزولا كلذ ةفص ىلاعت نيب مث « لمح ءىرقو مثإلا

 دلك ل رخ ىأ تلح ةزولا دل رابإ امو ىأ ( المخ ةماثع 000 ءاشو") ةلوقأ( قاثلاو)

 ىف خفني موب وه ةمايقلا موب نأ نان لاف (روصلا ف خفت موب) ( اهناثو ) زييعلا ىلع بوصنم

 ْ : لاسم ةفرو روكا

 خفني نوقابلا أرقو ( رشحتو ) هلوةكنونلا حتفب خفنن ورع وأ 0 2
 موب ءىرقو ؛ىلاعت هللا وهرشاهلاو روصلا مقتلا كلم خفانلا نآل نونلاب رشحنو هلعاف مسي ملام ىلع

 (نيمرجلا رشحب) امأو « مالسلا هيلع ليفارسإل وأ ىلاعت هلل ريمضلا و ةبيغلا ىلع ةحوتفملا ءايلاب خفني

 .ةروص 6 واولا حا ةفب روصلا ىف ءىرقو نسحلا الإ هب أرقي ملف

 تا ىلإ نئانلا كب ىعدي هيف خفني دا لزق هنأ (امهدحأ) نالوق (روصلاف) ( ةيناثلا دل ًأسملا)

 واولا حتف ةروصلا أرق نم 5| ارق هيلع لو هن .ف حورلا خفت خفنلاو ةروص عج هنأ ( قاشااو )

 لاثفأب هر الا روما" الا فرعي لاست هللاو ( روقاثلا ى رمت اذاف ):ىلاعت هلؤقل لوأ لوألاو

 . رك اسعلا ىفو رافساألا دنع قوبلا ىف خفنلا سانلا ةداع نمو ايندلا ىف دهوش ام

 نيمرجملا رشحنو ) كلذ دعب هلوقنأل ةيناثلا ةخفنلاوه خفنلا اذهنم دارملا « ةثلاثل ا ةلأسملا ١

 روصلاف خفني موب) هلوق ريظن وهف 5 هر ببسلاك روصلا ف خف فنلا نأ ىلع ةلالدلاك ( اقرز ذئموي

 : لئاسم هيفف ( ًاقرز ذئموي نيمرجما رشحنو ) هلوق امأ « ( اجاوفأ نوتأتف

 مدع ىلع لدبف ةاصعلاو رافكلا لوانتي ( نيمرجما ) هلوق ةلزتعملا تلاق < ىلو الا ةلأسملا إل

 :رخآ الإ لل عم اوذختا نيذلا نيمرجملاب ديري امهنع هللا ىضرس ابغ نبا لاقو « ةانصعلا نع وفعلا

 . مالكلا اذه مدقت دقو

 ىنعل لتاقمو كاحضلا لاق ١( هدحأ) : هوجو ىلع ةقرزلاب دا رمل ْق اوفلت دخا 6 ةينا كا ةلأسملا ١)

 نأ سلا ليق ناف «كلذب م» م 1 مه6تقلخ اب ام هونت ةقرز ىهو هوجولا دوس نوبعلا قرز

 َقرَزأَو لاحق ىعع ا هلعل انلق قرزأو ىمعأن وكي فيكف (ًاينع دورشح) (.معأ ربخأ ىلاعت هللا

 ىف ءارصب نوجرخم جاجزلا لاق ؛ ًامع ىأ اقرز ىلكلا لاقىمعلا ةقرزلا نم دارملا (اهمناثو) لاح ىف

 لاق دقو ا ناف قرزت بهذ اذإ نيعلا داوسو .رش#لا ىف نق قل
 مهقح ىف لاق دقو ؛ لاح ىمحالا مرضا صوتو (را صيالا هيف صخشت مويل مهرخؤي امنإرلاعت

 ملسم وبأ لاق ( اهئلاثو ) كفاك نلف ملاوحأ نأ ( باو لان أرَ كفك علا (كباتكأر ة!)

 00 اقدح .نوكي هرصب فعضل هنأل صخاش قرزألاو مثراصبأ صوخ ةقرزلا هذ دارملا

 صخشت مويل مثرخؤإ | 0 هركي امل عقوتملا فئاخلا لاح هذهو هنيبتي أدر

 ةدش نم منال لاق ىارعألا نبا نع بلع هاور اذكه انالتع ارز( اعنازر ) ( راصب ألا هيف



 هم © ل 1 |

 «ةةو2 | كد د نه كاش 0 00 دق م .ابنأ نم َكيلَع صن كاك

 سس و سس ها و ه1 7 هلا 82 وم

 موب مه ءاسو هيف نيدلاخ« ١ .هارذو ةمايقلا موب ليعش ا لو
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 دا 1010 معا ن ا رثعالا ءاكدإ م كرفت

 5 20 نإ هَ رم سا هام هم 0 ا

 أرقو ءرانلاب هنقرحنلهانعمو ءارلا ديدشتو نونلا مضي ةماعلا ةءارق ءابفسن 0 ثيحن ت 9 0
 0 ىسوم نأ لعاو ؛هندربنل ىنعي ةفيفخ ءارلا مضو نونلا حتفي هنقرحنل نصيح نباو رفءج وأ
 ىأ (مهإ اميإ ) لاَقَف قحلا نيدلا نايب ىلإ داع ىماسلا هيلإ بهذ ام لاطبإ نم غرف امل مالسلا

 هديعل نم ملعي لتاقم لاق (الع ءى * لك عسو ؤه الإ هلإ ال ىذلا هللا ) ميظعتلاو ةدايعلل قحتسملا

 . هدبعل ال نمو
 ضرع نم : ك5 اندل نم كانتا دقرو قبس دف ام ءابنأ نم كيلع عد كلذك ١ ىلاعت هلوق

 روصلا ىف خفني موب ٠ المح ةمايقلا موب مه ءاسو هيف نيدلاخ ءأرزو ةمايقلا موب لمح هناف هنع

 لوقي ذإ نولوقي امب ملعأ نحن ؛ ًارشع متبل نإ مهني نوتفاختي ءاقزر ذئموي نيمرجلا رشحنو
 4 اعين الإ متثبل نإ ةقيرط مهلثمأ

 اناث ىرماسلا عم مث الوأ نوعرف عم مالسلا هيلعىموه ةصق حرش امل ىلاعتو هناحبس هنأ معا
 قاودانواو _ كنأقل ينكح مهاوحأ و ممآلا زاحأا .زئاس نم ( كلك نفعت كلرتك ) لوك كل
 ىنعي (ًارك ذ اندل نم كانيتآ دقو) نيدلا ىف اب نيفلكملل راصبتسالاو رابتعالا رثكيل و كتازجعم
 مهتأي ام) (رك ذلا ىذ نآرةلاو) (كل ركذل هنإو)(هانلزنأ كرابم رك ذ اذهو) 3 لاق اك نآرقلا
 كاملا را رك ذلاب نآرقلا ةيمست ىف مث ( رك ذلا هيلع لزن ىذلا امأ اي) (رك ذ نم
 هللا مل عاونأ 5 هنأ (| 8 اثو ) مهايندو مهيد ص نم نك انلا هيلا جات م 27 هيف تا

 هنإو ) لاق ام ىلع كموقلو كل فرشلاو رك ذلا هيف (اهلاثو) ظعاوملاو ريك ذتلا هيفف هلامعذو ىلاعت
 جو ( ركذلا لهأ اولأساف ) لاقف ارك ذ هبتك لك ىممس ىلاعت هللا نأ لغاو «( كموقلو كل ركذل
 نه ) هلوق ( اهوأ ) : هوجو نم هب نمي ملو هنع ضرعأ نل:ذيعولا ةدش نيب كلذب هتمعت نيب
 اباق: ىف اهبشت ًارزو اهامس ةليقثلا ةيوقعلا وه رذولاو ًارزو ةمايقلا موي لمحت هناف ( هنع ضرعأ

 ع” ل رخ -س ١هد



 ةيآلا ١ ىرماشاب كل اف لاق : لاعت هلو ١

 نم كلذ عمس امل مالساا هيلع ىموم نإ مث , هيف ىاوه تعبتا لب ىريغ دحأ هتلعفام ىلإ ىنعدي

 بهداف ) ةلوقف ان دلا ىف هلاح امأ هه لاح نيبو ةرخآلاو انندلا ىف هلاح نيب نأ هباجأ ىزماسلا

 رفا دل وا اسفل ول نأ داما ىلإ | اهادحأ ) هوجواهيفو ( نساننمالا لوقت نأ ةاملا ىق كل ناف

 لاقو ىحلانم ًافوخ حاص هسمي نأ دحأ دارأ اذإ ناكف سوسملاو ساملا مح دحأ هسم اذإو اولاق

 نإ لتاقملاقو دحأ هطلاذوأ ًادحأ طلاخ نأنم 0 هر دارا نأ (اهنناتوز اسال
 ىلإ ًاديرط جرفن كلهأو تنأ ,جرخا هل لاقو ليئارسإ ىنب ةل نم هجرخأ مالسلا هي 0

 امنإو ساسمال وه لوقن الف ًاروجهم راص اذإ لجرلا لاقف هيلع ىدحاولا ضرتعا « ىراربلا

 كلاح تك هل ليق اذاف ًاديرف ًاديرط قب اذإ لجرلا نال فيعض ضارتعءالا اذهو كلذ هل لاقي

 ا 1 اا كلل 1 ىإ ىعملاو ءاذدا نامأ لو دحأ ىشانمال ىأ ساسفال لوقت نأاهلف

 نسحأ هجولا اذهو ساسمال هنأ الإ لقت مل كلاح نع كريغ ربخت نأ تدرأ ول ثيح ةيدورطملا

 ديرأ ام هلمح ف زوجي هنأ وهو لسم وبأ هركذ ام ( اهثلاثو ) لوآلا نم مالكلا مظن ىلإ برقأو
 نم ىلاعت هللا هءلخيف هسنؤي دلو هل نوكي الف هلسن عاطقتا هايإ هللا تيذعت نم 0 اننلا

 راج نَرَو 00 ءىرقو ( ايندلا ةايحلا ةئيز نونبلاو لاملا ) هلوقب امهرك ذ نيتللا ايندلا ىتتيز

 نل ًادعوم كل نإو ) هلوق وهف ةرخآلا ىف هلاح حرش امأو ؛ سملا نم ةدحاولا ةرملل مع منإ وهو

 ةرخآلا باذع ىلإ ريصملاب دعولا كل مث ايندلا ىف كتبوةع هذه ىأ دعولا ىنعم دعوملاو ( هفلخت

 دليم لل ةقركلاو ةياملا لهأ ارق نيبملا نارسحلا "وه كاذ و ةرخالاو اننا *رثخ قع ثنا

 ريثك كك اد كلغ ساس قل هلا كنا ئأأ دع ولا كلذ تفلح 12 ماللا حتفب

 رايتخا ماللا حتفو هنع فلختت ناو هنع بيغت نلو هيلإ ءىجت ىأ ماللا رسكب نسحلاو ورمع وبأو

 مالسلا هيلع هن اكف نونلاب هفلخت نل دوعسم نبا نعو هيف فلخ ال ًاّمح ًادعوم لاق هن اكديبع ىنأ

 رظناو) هلوق وهف ههلإ لاح حرش امأو (كل بهأل ) هلوق ىف هنايب مم م هظفلب ىلاعت هللا لوق كح

 كلذكو اهرسكو ءاظلا حتفب أرقي هنإ تلظ ىف لضفملا لاق ( ًافك اع هيلع تلظ ىذلا كهلإ ىلإ
 ةيناثلا ماللا تناك اذإ نوكي امنإ كلذو 0 1 ا تفذخغ تللظ هلصأو ( نوهكفت متلظف )
 اهحنق نمو اهيإإ ةطقاسلا ماللا ةرسك لقن ءاظلا رسك نمو ىلوألا حرط برعلا بحتست ةنك اس

 95 * هنقرحتل ) لاق مث مث هتسسمو هتسم نولوقي فعءاضملا ىف نولعفي كلذك و اهلاح ىلع ءاظلا كرت

 لديام دحأ اذهو رانلاب هقارحإ دارملا (امهدحأ) ناهجو (هنقرحنل)هلوق ىفو (ًافسن ميلا ىف هتفسننل

 مالسلاهيلع ىسوم ىمأ ىدسلا لاقو : رانلاب هقارحإ نكمي ال بهذلا نآل : ًامدو ًاخل راص هنأ لع

 هنقرحنلو هنحذنل دوعسمنبافرحىفو هدامر فسن مث قرحأ مث مدلا هنم لاسف حبذف لجعلا عذب

 باقني مل هنأ لع لدت ةءارقلا هذهو هدرب اذا هقرحب هقرح لاقي دربملاب هندربنل ىأ هنقرحنل امهناثو

 دربملاب هماظع تدريمثحيذف احل راص هنإ لاقينأ نكيو « درملاب دربي نأحصي الك لذناف امدالو آخ



 لا ةرألا : ىرماسال ,كبطخ اق لاق : كاستل رف

 ةأرملا تناكف : ليئارسإ ىنب دالوأ جبذب نوءرف رمأ نيح لتقلا نم ةظفحو هرغص ىف هآر هنأل

 اوءرعرتي ىت> مهتوبريف نادلولا ةكئثالملا ذخأتف نوعرف ل آ هب رعشيال ثيح اهدلو حرطتو دلت
 عضتراو هيف ىف هسفن فكل عجو مالسلا هيلع لي ربج هذخأ نع ىرماسلا ناكف سانلاب اوطاتخيو

 ترصب)هلوق اذهىلعف جيرج نبا لاق « هفرع هأر املفهف رعىت> هيلإ فلن لزي ملف نبللاو لسعلا هنم

 نأ تملع ىنعملا نوكي و حيي وهف ملعلاب ةملكلارسف نمو هوري ملام تأر ىنعمب ( هب اورصيب ملاعب
 اذه. يرصت نآرقلا فسيل ىتاهفصألا إسم وبألاق . ءايحإلا ةيصاخ هلمالسا'هيلع لب ربج سرف بارت

 هرئأبو مالسلا هيلع ىنوم لوسرلاب دارملا نوكت نأ وهو رخآ هجو انههف نورسفملا هركذ.ىذلا

 همسر لثتمي ناك اذإ هرثأ ضيقيو نالف رثأ وفقي نالف لجرلا لوقت دّقف هب مأ ىذلا هعمرو هتنس

 ىلإ هاعد ىذلا سلا :نع ةلئسملا و هوللاب ىرعاسلا لع لبقأ امل مالسلا هيلغا تود نأ ردعتلف

 سيل هيلع متنأ ىذلا نأ تفرع ىأ ؛هب اورصبب ملام ترصب لاقف ؛ لجعلا باب ىف موقلا لالضإ
 هتح رط ىأ هتفدقف كنيدو كتنس نهرانش ىأ لوصرلا اهنأ كرثأ نم ةضق تضقرد ك0

 ظفاب دروأ امنإوو ؛ةرخآلاو ايندلا ىف 'باذذعلا نم هلام مالسلا هلغ ئنوم' ةيلعأ كلذ ف

 رمأي اذامبو اذك ىف ريمآلا لوقي ام هل هجاوم وهو هسيئرل لجرلا لوقي 5 بئاغ نع رابخإلا

 هللا كح نم بهذم لثم ىلعف هرفكو هدحج عم الوسر مالسلا هيلع ىسوم هؤاعد امأو ؛ ريمآلا

 لوقلا اذه نأ ملعاو .لازنالاب اونمؤي ملِْإو (نونجي كنإ رك ذلا هيلع لزن ىذلا اهسأ اي) هلوق هنع
 ( اهدحأ ) هوجول قيقحتلا ىلإ برقأ هنكلو نيرسفملا ةفلاخع الإ هيف سيل ٍلسم وبأ هركذ ىذلا

 مال لعجن ى> نا مدقت ايف هلرحب ملو لوسرلا مسأب روهشم سيل مالسلا هيلع ليربج نأ
 بيغلا لعب فيلكت هناك مالسلا هيلع ليربج ةدارإل لوسرلا ظفل قالطاف هيلإ ةراشإ فيرعتلا

 فالخ رانضإلاو: لوشرلا سر نفاخ رثأ نم ةّضق وهو رايضإلا يهق دل ل ا
 سانلا عيمج نيب نم ضتخا فيك ىرماسلا نأ :نابب ىف فسعتلا' نم دبال هنأ ( اهتلاثو ) لضألا

 هورك ذ ىذلاو رثآلا اذه هسرفرفاح بارتل نأ فرع فيك مث هتفرعمو مالسلاهيلع ليربج ةيؤرب

 هلّقع لاك لاح ليربج فرع نإ ىرماسلا نآآل ءديعبف هابر ىذلا وه مالسلا هيلع ليربج نأ نم

 غولبلا لاح هفرعام ناك ن إو لالضإلا لواحب فيكف قداصون مالسلا هيلع ىسوم نأ أعطق قرغ
 هنأ (اهعبارو) ةفرعملا كلت لوصح ىف ةيلوفطلا ىف هل اييرم مالسلا هيلع ليربج نوكل ةعفنم ىأف
 مالسلا هيلع وم لعلف لوقي نأ لئاقل ناكل هنأش اذه بارت ىلع ةرفكلا ضعب عالطإ زاج ول

 ىف نعطي نم لاوس ىلإ هلصاح عجريو تازجعملاب ىنأ هلجالف كلذ هبشي رخآ ءىث ىلع علطا
 نأ ةيصاخ امل ىتلا ةيودألا ضعب ةفرعمب مهصاصتخال مهنإ لاقي نأ ذوحيال ل لوقيو تازجعملا
 هلوق امأ . ةيلكلاب تازجعملا باب دسني ذئئيحو : ةزجعملا كلتب اوتأ ةزجعملا كلت لوصح ديفت

 ل ىنعملاف لاؤسلا نم ذوخأم تلوسو ىسفن هيلإ ىتتعدام تاعف ىنعملاف ( ىسفن ىل تلوس كلذكو )
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 رهام هدد هز زر

 اح هدام[ أهسن 3 ملا ىف فس مث 4 هل 0-0 ا هيلع كل ىنأ كلِ
 هم ذأ

| 1 
 هه

 5 1 اهنا 2 ل - َ

 642 ديا ا ذلا هلل

 0م لوقت 0 للا ىف 0 0 ا تكا كلذك و اكدت 1
 1١ ى هيمن مث هنقر دل افك اع هيلع تلظ ىذلا:كحلإ لإ رظناو هفلخت نل  ًادعوم كل نو

 (ًانلع 00 وه الإ هلإال ىذلا هللا كهلإ اع
 ريخأتلا ىف هل رذعلا فرعو مالسلا هيلع نوره ةيطاخم نم غرف ال مالسلا هيلع ىموم نأ ملعإ
 مالكلا ىسوم مطق املف مالسلا هيلع نوره عم ًارضاح ناكدق نوكي نأ درك ىرتالا للا
 و] دعلا نه رم أس )2 ا نأ وا يمال سلا عم م اك احا نوره عم

 بطخ ردصم بطخلاو (ىرماساي كيطخام) مالسلا هيلع ل 0
 هيلع راك_إلا هنم ضرغلاو هل كبلط ام هانعم كيطخام ًايش لعفي نمل لبق اذاف هيلط اذإ رمآلا

 : ناتلأ سم هيفو ( هب اورصبب ملامت ترصب ) لاَقف كلذ ىف هر ردع ىرمامملا 0 ظعت و

 مل اب د ل 05

 : لكل شإ اود هن رصن لامب ىأ ءايلاب نوقايلاو قوف نم ةمجعملا ءاتلاب اورصبت

 موق هنمو هبأو ودلعي مل امب تملع ةدب رع وبأ لاق ( نالوق ر راصيإلا ىف ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 ىعع ع ل ق2 ساع ن .ا لوق اذهو ملاع ىأ ريصب لجر

0 

 هب ترص هلو هورب ملام 0 ثور أ لاقو الاع ًاريصب هب ترص ىنعمب هب ترصبو 4 كر

 كت] د نم ةضق هتباد رفاح م نم دخأف مالسلا هيلع ليريج ةبآد 6 هنأ 5 و را ىعم

 ة كنف لاوسرلا انآ نم ةصلق ترف ) لاق م

 ع ةفضلاو ةفرغلاك نو مدلل مدأ ىهو فاقلا مضل ةضرق 0 أرق 2 ىلرآلا ةلانملا 07

 رمالا برصت  ردصملاب لوعفملا ةيمست نم ضوفملا لع اهقالطإو نضيقلا نم ةرالاف ةّضبقلا
 000 30 0 تكشلا 0 داضلاف داصلاو داضلاب هصيق 0 ًاضيأ ”ىرفو

 ك1 0 هيلع 1 ل 7 اولاق د ةماع ُ 0 || ةلأسملا ١
 م موي هأر 6 نا لاقف هأر ىّتم هنأ اوفلتخا مث هتبا ا م نم هذخأ ىذلا بارتلا

 لإ مالسلا هيلع ىس وك بهذيا ل أ 6 مالسلا هيلع ليربج نأ مالسأا هيلع ىلع نعو٠ ردا دف

 هيلع لي ريج ةيؤرب صتخا فاك ىزمانسلا نأ ْق اوفلتخاو ع سانلا نس نم ماعلا هةر روطلا

 هفرع اعإ ىلكلا ةياور ف امهنع هّللأ يذكر سا نا لاَقف 2 سانلا راس نيب نم هتف رعمو مالسسلا



. 

 0إ2ظههشه ا ]| ]|1001 1" 5

 .٠٠ هنالا ..ىرطاساب 000

 2 نإ 20 م رو ان

 تضبقف هب اورصيب ' ام 1 ل رماساي كبت ف لاَ
 00 1 هم رق سس 42

 -_ ه- ه_-

5-7 2-5 

 مرت مصر رثال مر

 9 رظناو هفلخت 0 1 كلن ساسمال ل 01 لن ىفَكل نا

 ل را نمو) هلوقل ناقل سل 2 000 15 نا

 ًادلاخ ًاراز هلخدب هدود> دعشو هلوسرو هلئأ صعل نموإ)'هلوعل 5 ءدلاخ مهج ل ران هل ناو

 |يق(مأ نبا ا اع نوره باجأف « بوجولل رهالا نأ ىلع لدي نيتبآلا عومجفف (اهب
 ل هنأ 0 ىسأرب الو ىبحلب دخت ال)همال هاخأ ناكل بقو هكرتيف هنع ةعفدتل كلَذَي هيطاخ اعإ
 هنع ىهنملل العاف ىهنألا نوك ىلع لدي ال ءىثلا نع ئهنلا نإف ء كلذ لعف هنأ لع ةلالد نآرقلا ىف

 هنأ هيف ىذلاو ( كلمع نطبحيل تكرشأ نءل ) هلوقو ( نيقفانملاو نيرفاكسلا مطت الو ) هلرقك

 ” تا رعالا 0 كاذ لعفب دق لب هب فافختسالا ىلع لديال ردقلا اذهو هيلإ هر هيخل سأل لل

 ل تيشدخ فإ 7 لاق مث هراسب ةتمدكو ةلمممت هيدباوذ ا هنإ لوك نم نيالا نمو ؛ هانينام ىلع

 مالسلا هيلع ىسوم لوق نإ لوقي نأ لئاقلو ( ىلوق بقرت ملو ليئارسإ ىب نيب تقرف لوقت

 لاهي نأ هيأ وج ُّق نسح فيكف ءىشب 0 هنأ ىلع لدي ) 1ك ا نك نأ كيما ١

 لقاعلا ىلع مالكلا اذه لثم زوجي لبف ( ىلوق بقرت ملو ) لودت نأ نم ًافوخ كلوق لثتمأ ملام!

 ىفداسف ىلإ كلذ ىدؤيال نأ طرشب هيلإ باهذلاب هرمأ امإ مالسلا هيلع ىموم لعل ( باوجلاو )
 ولف داسفلا لصحب مل اذإ كعابتاب ىنترمأ امإ كنال لاق(نعبتتال نأ كعنمام) ىسوم لاق ايلف موقلا

 عفتأ ةيادهلا ىراصنالا مساقلا وبأ مامإلا لاق . كلوقل بقارم تنك ام داسفلا لوصح عم كتئج
 باذعلا اولمحتو اونمآف ةدحاو ةيآ الإ اوأر امو ناعإلا نع بناجأ اوناكةرتسلا نإف ةلالدلا نم

 لك مقتلاو ًانابعث اصعلا بالقنا اوأر 7 هموق امأو : نامإلا نع اوعجري مو اين تانلا ىف ديدلا

 اوأرو ىملإ سساساو ركب نبل كلذ ت11 1 تلاع 1 0 50 هحج ام

 خلا نم هاجتأ ىلاعت هللا نأو ًاقيرط رشع ىنثإ رحبلا قارفنا اوأر 0 ةدم عسنلا تايآلا

 رحبلانم اوجرخ ال تايآآلا هذه نم اودهاشام عم ٠ ءالؤه نإ مل مهددعةرثل ؟ عم مءادعأ كلهأو
 لع اوفكع لب 2 نم اناره ]ودعم املاو مهمل مهل 5ك ًاهإ ان 0 مك

 (مأ نبااي)ىئاسكلاو ةزمح أرق « ةيادهلاب لب لئالدلاب ٌضرغلا لضصحتال .هنأ لع لدن كلذو.. ةتدابع

 : رعأ هللاو هامأ نبااي هريدقتو حتفلاب نوقابلاو ءايلا ىلع ميلا ةرسك تلدو ةفاضإلاو ميملا رسكب

 رثأ نم ةضبق تضبقف هب اورصبب مل اب ترصب لاق ؛ ىرماساي كبطخ اف لاق إب ىلاعت هلرق
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 ” هدا ءلنن كذا 7 وألا 000 م م ناك لعل مالسلا اًديلع 1م دوم
 العف هب قأي امف امزاج ناك امينم ادد )او لك نال "ياَج ادعا لكو أ اذه لق ناف ؛رخآلا هكرتو

 ل نحف 3 0 ريغ ل |ءادلاب قلطملا كييقت اثلق ٠ 4 مزال م ردا لعفو مكر وأ ناك

 دقو ؛ حلصألا ديرت تنك نإ هكزنا وأ كلذ لمفا 'دارملا نأ ىلع كرتلاو لعفلا ىف مزجلا كلذ

 مالسلا هيلع ىدوم نأ ( اهناثو 1 000 هتياعر ىلع امهوطاوت كك اذإ طرشلا كلذ ل

 دنع كلذ لدم هسمنب نابسنإلا لكم, © هنلإ هرجو هنخأ سأرت دخأف ةموق' لع نابضغ وذو لقأ

 ىسموم 0 هتيحل ضيفو هعباصأ لتفيو ه.تهش ىلع صضعل لق ركسفتملا نايضغلا ناف بضغلا

 ى هسفنب لجرلا عنصي أم هن عاضف ا هاك نك هك سل ىر نوره ةاخأ مالسلا هلع

 هيلع نوره كرك قل 0 الأف ) ا الو ىرحاي ند ل هلو# أماق بضغلاو ركفلا لا

 َّق ُ م 2 هل نواعم ريغ هيلع 00 نأ مهنظ ءوهس نم « كا ا مرش نأ نم فا مالسلا

 ليئارسا ىنب نأ ( اهثلاثو ) ؛ ( ليئارسإ ىنب نيب تقرف لوقت نأ تيشخ ىفإ ) لاقف ةصقلا حرش

 هيلع ىسومل اولاقَف ةبيغ مهنع باغ نوره نأ ىتح مالسلا هيلع ىسومب نظلا ءوس ةياهن ىلع اوناك

 َّق هل 0 رشعل ابمعأو ةليل نيث الث مالسلا هيلع ىس وم كاع هللأ دعو أبل ) هدد كك مالسلا

 ةيفيك نع صحفتيف هينديل هبخأ 01 ذخأو ىاراف هم وق فئات عجر مث ءىش 0 حاولا

 ذخأتال ىشوم ىلع اقافشإ لاقفدل لصأ الام مهب-ولق ىلا قبسي نأ ماللا هلع وره فاخن ةعقاولا
 سوم 0ك فاقكلا بحاص لاق ) اهعبارو 1 كب 1 "لام موقلا نظ هلع قا 5 ىتيحاب

 لاَعل هلل بضغلا ديد ءىش لك ىف كلصتلاو ةردللاو 6 ىلع الو. ًاديدح الجر مالسأا هيلع

 تايآلا نم اراك لعل نم اح هللأ 0 نم دلع قف ودعت هم وق ع نيد 5 ان 3 هندلو

 فئنعو ةيمحو ىلاعت هلل ًادضغ ةميظعلا ةشمدلا نمد هتنهذ ىلع لع 1 ةأروتلا حاولأ قاأ لأ ماظعلا

 لاقي هنال طقاس باوجلا اذه نأ ملعاو ؛ رشاكملا ودعلا لابقإ هباع لبقأف هدرق 0 هكا

 ناو 9 ال مأ 0 القاع ىعس كك له ديدنشلا تضغلا كلذ 2 مك تبضغلا ديدش ناك هنأ به

 كلذ ديدش بضخل ىقأ 53 ا م 3 بايلا قام 0 اهمات ةيقار ةاك لاق 1 القاع قب

 ام اذهف افلكمالو القاعقبي ملبضنلاكلذف هنأب مئاق ناف . رخآ الاكشإ تدز دقف ىصاحملا ةلخج ن
 ملعأ تاو لاٌوسلا ط وقس قكشالفاهزو+ نم | 1 أذل زول ن 5 ا يرد 7

 نأ كك دارملاو ةلصال نأ (لوالا) ناهبجو همفف (نعيتت ال نأ اولض مهتيأر ذإ كعن مام)هلوةامأ

 نال وق عابتالا قو كاعد ماقم نا ماقأف ىنعبتتال نأ للا كاعدام دأ أ و ن' 0 اغلا ا د هل

 سابعنبألوق اذهو مهر بظأ نيد ماقملا كاتو ىنقودللاو كعاطأ نم ىعامتا 1 كعنمام (امهدحأ)

 ليبس عبقتالو حلصأو ىوق ىف ىنفلخأ ) كا تاق ذإ ىتيصو ىف ىنعينت نأ (ىلاثلاو) ءاطع ةياورف

 رهاظ هانعمو ( ىرمأ تيصعفأ ) لاق مث لئاقم لوق اذهو مهيداتو رهلاتق تكرت لف ( نييسهملا

 ١ د



 اال سل كعنمام نورهاي لاق : ىلاعت هلوق'

 03 مس © لس لس ل

 511 ىرما تعا 18 لأ 55 اولَص مهدد م نورا لاق

 0 راس هَ ها

 نب تفرش لوقت نأ تيشخ ىنإ ىمأرب الد ىتيحلب ذخاتال مأ نب 1 1

 هم ه 2 هر همس - -

 652 لوق تقر و ليئارس

 . كاذ لإ نيل انلقملا ةداعو سنت
 لاق ؛ىرمأ تيصعفأ نعيقت الأ « اولض ميتيأر ذإ كعنمام نورهاي لاق ل ىلاعت هلوق

 « ىلوق برت ملو ليئارسإ ىنب نيب تقرف لوقت نأ تيشخ ىفإ ىنأرب الو ىيحلب ذخأتال مأ نيااي
 ( اهدحأ ) هوجو نم ةيآلا هذهب نوكسمتي مالسلا مهلع ءايبنألا ةمصع ىف نينعاطلا نأ لع

 نزأ امإد هب هرهأ ناف  هرمأي ل وأ هعابتاب نوره ىمأ دق نوكي نأ امإ مالسلا هيلع ىسوم نأ
 نآل ًانذو ةيصعم نورهل ىسوم ةمالم تناك هعيتا ناف :هعتي ل وأ هعبتا دق نوره نوكي

 نأ انوا ةمدعملل العاف ناكف بجاولل اكرات نوره ناك هعتب منو . ةيصعم مرجلا ريغ ةمالم

 ىلع نأ تبثف ةيصعم عابتالا كرتب هايإ هتمالم تناكهعابتاب هرمأ ام مالسلا هيلع ىسوم نإ اناق
 مالسلا هيلع ىسوم لوق (اهناثو) نوره ىلإ وأ ىسومىلإ امإ ةيصعملا دانسإ مزاي تاريدقتتلا عينج

 كلذ نوكي نأو . هاصع دق نوره نوكي نأ بجوف راكنالا ليس ىلع ماهقتسا ( ىرمأ تيصعفأ)

 نقف كلذ نوره لعف !ذاف ؛ ةيصْم وهو ًايذاك مالسلا هيلع ىسوم ناكل ص ًاركشتم ناصنلا

 نوره نال ةيصخم اذهب (: | 0 ى 1 دال هز ل از ١ 0 موز هسا لح
 دق مالسلا هيلع ىسوم ناك ناف :ءرجزلاو ظعولاو ةحيصنلا نم هيلع ردق ام لعف دق مالسأا هيلع

 ةيصعم هتللو ةسأرب نال اك هيلع ردقام لعف دق ور مع نأ دعبو « ةعقاولا نع ثحح

 لاق مالسلا هيلع نوره نأ ( اهعبارو ) ةيصعم ًاضيأ كلذ ناك لاملا فرعت لبق كلذ لعف نإو
 ًاعنم دخأتالل نوره .:لوق ناك ًارئاج هساربرو حبا انحاالا ناك ن اذ ('ىسأر لو 1 د
 مالسلا هيلع ىسوم ناك ًازئاج ذخالا كلذ نكي ل نإو « ةيصعم كلذ نوكيف هلعفي نأ هل ناك امع هل

 قى ةرقبلا ةزرِس ىف انييتانأ' لكلا نع. (باوطاور بالا اذه ىف ةفيطأ ةلكفأ دف هس

 ةيطخملا رودص روج ل عنإ ىاةيلجلا لئالدلا نم اعا ونأ ( اهنع ناطرنشلا امملزأف) ىلاعت هلوق ريسَك
 يالا قع دام ا ليوأتلل ةلئاقأ رار كس هرج ولا هذه لصاش نا

 هذه نع با وجا قال لأ ملعاف ةمدقملا هذه تتبث اذإ  زئاج نع إل اولا عراستي امب

 ىلع انقفتا 0 ءايبناآلا ىلع ةيصعملا زاوج ىف انفلتخا نإو انأ ( اهدحأ ) اهوجو تالاكشالا

 امهم ىنعأ رخآلا هعنمو امهدحأ هلعفي ىذلا لعفلاف كلذك ناكاذإو ؛ مهلع ىلوآلا كرت زاوج



 ةآلا ٠ 000 1 ما هاب لاق : ىلاعت هلو ١١

 3 3 ىلظعأ ةقفش فر 5 ع ًاقفشمى لقلا ق قدقر نو 1 نأ 8 اسنالا نآآاف نيملسملا

 ىلاعت هللا لوهي» مالسلا هيلع هنع رمل كمحتس ىنأ نعو ام موعنميف ةانلالع نوتفامتي اعمج ىرب

 ىف اهولطت الو ىتمحر مف تلعج ىلاف مهفانك أ ىف اوشيع” ىدابع نم ءامحرلا دنع لضفلا اويلطا

 ركب وبأ اذاذ عتلَيىنلا دي رأ تجرخ »لاق 0 :, هللا دبع نعو« ىضغ مهيف ناف مهولق ةيساقلا

 لولو ةارما لذاف ريع هاف لاصأ هنااا ى ١) مض رمعل لاقف ىكبف ريغص ءاخل هعم رمعو

 افلا اكاذجأف تراك ' اهادانق ةأرملا كردأ 5 هللا لومار لاف اهب لع اعرج ابسأر ةقحاك

 كاذ 0 مالسلا هيلع لاقف تيحتساف هيك ى / دا "تارت تتفتلاف اهرجح ىف ىحلاو و ىبت تاعجاو

 -رأ هللا نإ هديب ىسفن ىذلاو لاقف ةمحر هذ< ىك هللا لوسراي اولاق اهدلوب ةمي>ر هذه نورتأ

 ام لل رظن ذإ هباكأ هعمو نا 2 هللأ كوفر أن ل 0 اهدلو هذه نم نينمّوملأ»

 كلذ بنانشلا عمسف اذه ىلإ رظتاة رانلا لهأ نه 0 اللا رظني َن اذار نم لاق نحس بأب ؛ ىلع

 ناك اذاف دل ملعأ انأ انأو رانلا لهأ ا ١ !ب ىلع ديشي كلر ادع ىدنسو ق ملا لاَقَذ ىلوذ

 رانلا ل كر هي رثث ىد قارات الا لعشتو هبي 2 لع ةمأ ءاذق ىنلعج نأ كلأس اف كلاذك سر

 كإ هدب دصتن رانلا ند ل لو أت بانثلا رسل دا لاقو مالسأا هيلع ليربج طرف ا دخل

 نيملسملا لع ةقهثلاو فوردملاب رمالا نأ ملعاف كلذ تن؟ اذإ «قلخلا لعهتقفشو ةيسفنب كتمأ هئادقو

 حرص لب مهتوقبالو مهترثكب لابي ملو رانلا ىلع نيتفابتم موقلا ىأر مالساا هيلع نورهنإ م.بجاو
 ىلعل مالسلا هيلع هلوقب اوكسمت ةضفارلا نأ ىهو ةقيقد انههو ةيآلا (هب متنتف امن موقاي ) لاف قحلاب

 حرص وربنا دعص لب عجاا دهس ل فعلا هتعنمامذ ورهذإ مى مس وم نمذوره ةلزتم ىم ا

 ملسو هيلع هللأ للص ل 3 تناك ولف 2 هربغ ةعباتم نه عنملاو هسفن ةعباتم لإ سانلا اعدو قحلاب

 / ىلع دعصل نأو 0 هيلع دوره هلدق 5 لدعفي ن نأ مالسلا هيلع ىلع ىلع ب ناكل ًأطخلا ىلع

 نأ انيلع كلذ ] في مل املؤ 0 ا ودطأ 0 داق / لودي نأ فوظ2و ةيقت ريغ نم ريما

 هازل ةوجولا 0 ظعولا اذه ىف كلس مالسلا هيلع نوره نأ معاو « باوصلا ىلع اوناكةمآلا
 نإو ) هلوقب ا. اناث ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ مثاعد مث )هب متقاعإ) هلو الوأ لطابلا نع مترج

 هلوقب ًاعبار عئارشلا ىلا مهاعد مث ( ىتوعبتاف ) هلوقب ا ةفرعم ىلإ ثلاث مهاعد مش ( نمحرلا كبر

 قيرطلا نع ىذالا ةطامإ نم ءىنث * لك لبق ديال هنالل ديلا بيترتلا وه اذهو ) ىرعأ اود

 بيترتلا اذه نأ تف 2 ةعيرشلا م ةوبنلا مث لصالا وى لاكن هللأ ةفرعم م تاهشلا ةلازإ وهو

 ال نمحرلا مساب مضوملا اذه صخن ( نحرلا مكبد نرإإو ) لاق امنإو ؛ هوجولا نسحأ ىلع

 نم مهصاخ نأ هتمحر نمو ؛ ميحرلا نحرلا وه هنال مهتبوت هللا لبق اوبات ىتم مهنأب مهئبني ناك
 | ولاقف دو>جلاو ديلقتلاب كل ل نسا بيترثلا اذه اولي ق مهلبجل من مث وعرف تاقأ

 لوق ليقن نكلو كتجح ليقنال اولاق مهن ا( 0 لا ا كتل

 . رذحلاو فوذلاو ةظفاحلا ::ةعتلاو . أطخ وهو ةصاتلا لصالا ىف 0
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 1 ررتهتام 7 2ع مدس راسا 21 8ك هد ص

 ركل مرد مارا لبق نم نوره مه لاق دقلو

 لس لسع

 عجرب 1 - نيفكاع هيلع حربن نأ : اولاَق «*.» ىرمأ اوعيطأو ىوعبا

 م6

 آنس ٠ 1 41١١«

 مالسلا هيلع ىلعل دوملا ضعب لاق ( ثلاثا ) طورشملا لوص-ح ىضتقي ال اف دحاولا لوصح

 5 نك ؟مادقأ كي متأو . هيف انفلتخا امو هنع انفلتخا ام لاقف ؟ متفلتخا ىح كين متنقد |

 ؟ ةملا مذ ماهإ انل 0 مكيبنل لق ىتح رحبلا

 قوذتافا نحول بر نإوءهب مثقف اممإ موق اي لبق نم نوره مهل لاق دقلو 0 ىلاعت هلوق

 4 ىسوم انيلإ عجري ىتح نيفك اع هيلع حربن نل اولاق ٠ ىرمأ اوءيطأو

 1 هتقفش امأ قاخلا ىلعو هسفن ىلع هنم ةقفش كلذ لاق امإ 5 هيلع نوره نأ معا

 ا نك كلا نع ىهلاو فورعملاب رم اللاب هللا دنع ن م روما ناك هنألف هسفن

 10 0 ) ندسفملا ليس عبتت الو حاصأو ىو ف ىفلخ) ا مالسلا هيلع ىسوم هيخأ

 كلذو مالسلا هيلع ىسوم رمالو ىلاعت هللا رمآل افلاخ ناكل ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاب

 نيتسو مهرايخ نم ًافلأ نيعبرأ كموق نم كلهم ىنأ نون نب عشوي ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ ؛ زوحبال
 لاقو . ىضغل اوبضغي مل مهنإ لاف ؟رايخألا لاب اف رارشالا ءالؤه براي لاقف « مثرارش نم ًافلأ

 ءىث ىف هللا نم سيلف ىلاعت هللا ريغ همهو حبصأ نم لي تلي هللا لوسر لاق سنأ لاق ىنانبلا تباث

 0م هى / نع ريشا نب نامكدلا نع ىعشلا نعوا منم نلف نابل سما م ال حبصأ نمو

 ديلا تسهل ١نعادباهنف و هع م 3 1 لثك مهفطاعتو مهمحارتو مهدداوت ىف نينمؤملا

 ناند اهف ًاقورز تيأرف عضاوملا ضعب ىف تنك ىروغلا نسحلا ىلع وبأ لاقو « ىخلاو ربسلاب
 تاقف ؛ دضتءملارومخ هذهو ىلوضف ىفوص تنأ لاقف اذه شيإ حالملل تاقف فيطا اهيلع بوتكم

 قروزلا تدعصو ئردملا تذخاف ؛ لمعي شي! رصين ىت> هطعا همالغل لاقف « ىردملا كلذىنطعا هل

 ىنلمحو ىنذخأف ةئيفسلا بحاص اخ تكسمأف دحاو تب ىتح حيصي حالملاو اند اند رسك أت نكف
 كالو نم لاق « بستحلا تلق ؟ تنأ نم لاقللع ه 0 عقو املف همالك لبق هفيس ناكو دضتعملا ىلإ

 ىدي لصت مل اذإكيلع ةقفش تلق ؟ ناندلا هذه ترسك مل لاق . ةفالخلا كالو ىذلا تلق ؟ ةبسحلا

 امترسسك امنإ ىفاف ناندلا هذه ترسك امل ىنإ تلق دحاولا اذه تيقبأ لفلاق . كنع هوركم عفدلإ
 يرخلا لاَقف . هترسكلل تنك" تقي وراك كل انك لإ للم. اقانلا نيد ىف ةيح

 1 ةقفشلا م 0 مظرش ن 01 بح أ الفىلاعت هلل ا 3 ةيسولا كِتيلو دقف خيش 1

 «م8- رت 4١د



 ةنالا .٠ امرا :5 دق اناف لاق : ىلاغت هلوق ٠١

 هل )م 1 ا ا لدا ا رار ادم هاو ناو 0 ىف ةقيقح لكاو يع 0

 لصحبال هنآل زئاج ةيحلإلا ىعدف دب ىلع ةداعلاقراوخرومظ نأب نيلوألا ةجحنع اوباجأو راوخلا
 هالكلا علعا قو فاننا مانع نأ نع هق ركع قورو» مت الانأ كج وف كلدك انهو للتلالا

 : لاقف ىل عداف رضيالو عفني ام عنصأ : : لاقف ؟ عنصت ام : لاَقف لجعلا عنصي وهو ىرماسلاب م
 ريدقتلا اذه ىلعو راخنروخ نأ كلأسأى إ مهللا : ىرصاسلا لاق نوره ىضم ايلف لأسام ةطخأ مهللا

 نإ موقلا نأ وهو لاكشإ هيفف ( ىسوم هلإو مكهإ اذه اولاقف ) هلوق امأ . ىنلل ًازجعم كلذ نرك

 ضرالا و تاودطال ٌقلاخلا وه ةعاسلا كلت ف لومعملا لجعلا' كلذنأ آودقتعا ثيح ةلابجلاق ؟وناك

 اودقتعي مل ناو لاحم مظعلا عنا كلذ لثم ىلع نونجلا اذه لثم نآلو نيفلكمب اوسيلو نيناجم مبف

 كدا لت اورو ةلواخلا نم اوناك ميلعل هباوجو ؛ ىموم هلإو مكهلإ اذه اولاق فيكف كلذ

 0ر1 رول دحبلا اح فا اسن) كلذ تاك نإزو مسجلا كلذاذ ناعم قم. ةفضأ لول وأ

 هيفف ىسنف هلوق امأو : ةفالجلاو ةدالبلا ةيان ىف اوناكموقلا لعل نكلو ؛ ةيهلإلا بسانيال راوخلا

 ثودح ىلع لالدتسالا ىسن هنأ ىرماسلا نع ربخأ هنأك ىلاعت هللا مالكهنأ ( لوآلا ) هوحو
 لالدتسالا بحي ىذلا ىنعملا نيب هناحبسنإ مث ءىث هيف لحبالو ءىث ىف لحال هلإلا نأو ماسجلا

 نأ مهاب رطخي مل ىأ( ًاعفنو ًارض مهل كلم الو ءالوق مهبلإ عجربال نأ نوري الفأ) هلوق وهو هب
 ةكالإ اهلل ةلاكلا هبا قاعت هلالل نوكي الو اشإ نركنأل عفت الوب رضي الو ملكت ل نم

 ىسوم هلإو مكطِإ اذه نأ ىنعملاو مالسلا هيلع ىنوم ه. فصو ىرماسلا لوق اذه نأ ( ىناثلا

 ( ثلاثلا هجولا ) نيرثك آلا لوق وهو رخآ عضوم ىف هبلطي بهذف هلإلا وه اذه نأ ىسوم ىسنف
 اذهف(اعفن الو ارض مهل كلمي الو الوق مهلإ عجريال نأ)هلوق امأ عوجرلا ىف دعوملا تقو ىسنف

 نوكي نأو دبال هلالا نأ لع لدي اذهو رضتالو عفنت الو ملكتتال اهنأب اهتيطإ مدع ىلع لالدتسا

 الو عمسي الام دبعت ل) مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق ىف ىلاعت هلوةك وهو تافصلا هذهب ًافوصوم
 يدل لع الا لودي ذل, مالا“ وكيا» ف ماللملا هيلع قسوم نإ و ,( ايش كنع ىتي الواعي

 ناثح انهه قب مالسلا هيلع ميهاربإ

 لامك ادعو عج ريال هنأ ىبعمب عفرلاب عجري ال ل نامحالا جاجزلا لاق #4 لواألا ثحبلا ال

 نأ ىلع اه يملا ىرقز لوك 3 0 (اومصو أومعف ةنتف نوكتال نأ ١ وبس>و )

 . لاعفأللل ةيصانلا ىه هذه

 قر ه6 لاقو لاعت هللا فرم قارظنلا توجو ىلع لدي ةيآلا هذه 4 ىاثلا ثحبلا )ل

 0 مذ ىف هلوق نم ىنعملا ف بيرق وهو ( البيس مهد الو 1 كلذ 0

 ىثلا نآل الإ ناكل .مهملكي ناك ول لجعلا نأ اذه نم دوصقملا سيلو ( ام نوشع لجرأ م أ

 000 ورشملا تاوف ىضتقي اهنم دحأو تاوفف ةريثك طورشب ّّط ورشم نورك نأ زو

 2 مبيسو

 فته



 0 كني ؟ ل 17 ف 00_10 ااوويف ب يدان عنو كا را ا ا ا ا نا ل

 ا ةيالا . كدعب نم كموق انف دق انإف لاق : ىلاعت هلو

 اهبابسأ ىلإ فاضت ةيداعلا تاببسملا عيمج نأ سيلأ انلق ىرماسلاىلإ لالضإلا فاضأ مرلا مف

 مدشأو ىأ 05 لا ةيلضار رق ًاضيأو | انهه اذكةىلاعت هللا وه ال دجوملا نكن إو رهاظلا ىف

 لصفب كلا بخشلا ةدام مسحت ىذلا مث ؛لالدتسالا ةلزتعملل قبيال اذه لعو ىرماسلا الالض
 . ةرثك ًارازم بادكلا اذه ى هزه ىشام لع عادلا

 لحاس ىلع مالسلا هيلع نوره عم مهفلخ نيذلا مم انبه موقلاب دارملا ( ةيناثلا ةلأسملا ل“
 افلا نفع قا ايع لدليل را تناسب ىلا

 الع ىزماسلا ناك ةيلج نر دعس ةيارر ى اميعتا نصر شاع راد ع نا[
 نم ناك هنأ نورثك آلا هيلع ىذلاو رقبلا نودبعي موق نم ناكو رصم ىلإ ب :

 الخ را ناك لك سابع نا نع ءاطع لاقو جاجزلا لاق ةرماسلا اهل لاقي ةليمق نم ليث ب ءاظع

 : .ةهياكملا 2 مالسلا هيلع ىسوأ 0 3

 نيعبرأ اهوبسحو ةليل نيرشع هتقرافم دعب اوماقأ مهنأ ةصقلا ىف ىور 4 ةعبارلا ةلأسملا ل

 ىسومل هلوق نيبو اذه نيب قيفوتااو كلذ دعب لجعلا رمأ ناك مث ةدعلا انلك أ دق اولاقو اهمايأ عم

 ةقرتملا ةنتفلا نع رنخأ ,ىلاعت هنأ (لواآلا) نيهجو نم ( كدعب نم كموق انتف دق انإو ) همدقم دنع

 هيلع ىسوم باغ امل رمأألا ريبدت ىف عرش ىرماسلا نأ ( ىناثلا ) هتداع ىلع ةنئاكلا ةدوجوملا ظفاب

 . ةدوجوم ةنتفلا ردق هناكو مالسلا هيلع ىسوم ةقرافم لاح الإ ىلع مزعو مالسلا
 ركع و ةدعملا اذ' نيد رآلا قوتساام دعب مالسلا هيلع ىموم عجر امعإ مةسساخلا ةلأسملا 7

 ها

 اذه ىلعو بضخلا ةدش هنأ ( اهدحأ ) ًاهوجو فسآلا ىف اوركحذ « ةسداسلا هلأ لا ١)
 لاق ( اهناثو ) هلاك ديفي ًافسأ هلوقو بضغلا لصأ ديفي نابضغ هلوق نآل راركتلا مزليال ريدقتلا
 فسآالا موق لاق (اهثلاث و) فسآ وهف نزح اذإ ًافسأ فسأي فسأ لاي ًاعزجو ًانزح نورثك ألا
 نم بضغلاب فصويو ظيغلاب فصودال ىلاعت هللا نأب بضغلاو ظايتغالا نيب اوقرفو ظاتغملا
 الإ حصي ال كلذو ظاتغملا قحاب ريغت ظيغلاو هيلع بوضغملاب ر و ةدارإ بضغلا ناك ثيح

 هعوجر دعب مهتاع هنأ مالسلا هيلع ىس وم نع ىكحملاعت هللا نإ مك ؟ .اكيلاو كحضلاك ماسجألا ىلع

 هنأ ( كدعب نم كموق انتف دق انإف ) هلوق نم دارملا سيل هنأ ىلع لدي اذهو ةلزتعملا تلاق مهلإ ظ

 كلذ لعف دقو بادألا لاق ىلاعت هللا بتاعي نأ بحي لب مهيتاع مل الإ و مهف رفكبلا قلخ ىلاعت ظ
 كبر ص دعي ملأ موقاي ) هلوق (اهدحأ ) رومأ تايتاعملا كلت عومجو ( كتنتف الإ ىه نإ ) دلوقب
 : نال هيفو ( 0 ًادعو

 نيفرتعم اوناكول مهلع هجوتي امنإ مالكلا اذه ( مكبر مكدعي ملأ ) ملأ ) هلوق 4 لوآلا لاؤسلا ١

 اذه اولاق مهنأ مهنع ىلاعت هللا ربخأ ام ىلع هاوس هلإ ال هنأ اودقتعا امل امأ لجعلا ىوس رخآ هلإ



 ٠٠ ا الا رلو 0

 ا لل ل

 اهانفذقذ موقلا ة 0 نم كا كم كل 7 كدعوم 1 ل

 0 هذ 5-2 4

 ري للا الخ 0000 0 6512 ا

 ل 18 00 راوخ 1 0 - الي 07 اد ى ا قل كلذكف

 6 8 هاساس سو 0 0 م املا

 «لخ» أعفن 0 ذ مه

 هلإو مكهلإ اذه اولاقف راوخ هل ًادسج الع مل جرخأف ءىراسلا قلأ كلذكف اهاقذقن موقلا

 4 ًاعقن الو ارض ممل كلمي الو الوق مهيلإ عجريال نأ نوري الفأ ؛ ىسنف ىموم

 كيلإ تاي 0 ,م لاقو ( كموق نع كلتأ امو ) ىسومل لاق اهل ىلاعت هنأ ملعإ
 ناك ول ثدحي نأ دعب, ناك امن مهق_اف نأ دمإ موقلا نم ثدحام ىلاعت هللا هفرع ( ىضرتل بر

 : لئاسم انههو ( ىراسلا عباضأ و كدعب نم كموق انتف دق انإف ) لاقف مهعم

 رفكلا مهف قلخ ىلاعت هللا نأ دارملا نوكي نأ زوحيال ةلزتعملا تلاق 4 ىلو ألا ةلأسملا

 هنأ ( ىناثلا ) كلذ لعفي نأ هللا نم زوحي ال هنأ ىلع ةلادلا ةيلقعلا لئالدلا (لوآلا هج 1 نيبجول
 لطبي ناكو رثأ هيف ىرماسلا لعفل نكي ل مف لالضلا قلخ هللا ناكولو (ىرماسلا مهلضأو) لاق

 لاق ةنتفلا كلت ببس ركذب مهيلاط ال مالسلا هيلع ىسوم نآلف ًاضيأو ( ىرماسلا ا ) هلوق
 ىلاعت هللا: قلك كلذ ل 0 ( مير نم بضغ مكيلع لحي نأ متدرأ مأ دبعلا كيلع لاطفأ )
 هيلع ىسوم ميسقت 1 تاك تاع دل افدعاخ هقاأ نأ ةف يللا ا وائعت نأ محل ناكل

 نأ كاحتسال 5 كلذ ناك ولو ( مكبر نم بضغ مكيلع ل نأ متدرأ مأ ) لاقف ع و مدلك
 نآل كلذو رخآ ىنعم (انتف) هلو 2 ا اطب الو هل قلاخلا وه اهف مهياع بضخغي

 نم ديجلا زيمتي يل رانلاب هتنحتما اذإ راثلاب بهذلا تذتف لاقي نا>تمالا ىنءع نوكت دق ةتتفلا

 اوراص لجعلا كلذ ممل جرخأ امل ىرماسلا نآل كلذو مهلع فيلكتلا هللا دش: انرهف ”ىدرلا

 نأ نوفذرعي 1 سل الإ امل هل نأ ىلع م ماسجالاو ملاعلا ةلمج ثودحب اولدتسي نأب نيفلكم

 فيلكتلا ىف ديدشتلاو ةنتف ناكف ف. ا ف دشت ديعتلا اذه ناكف ةيهلالا حاصيال لجعلا

 00 اذه (نونتفيال ممو انم هال نأ 6 نا انلا بسحأ أ) ىلاعت ل اق دوجوم

 ايلا يلا ىف الع عا يق بهذلا' نم دحتم لح نع تاو روبط ىف سيل باحاللا لآق

 وكم هل سيق لإ لدعلا كلذ نك 0 نب لوا اهل هرقل سوما نرك يني ىذلا للدلاو
 لالضلا قلخ ىلع هل بج وف هب هلع ةنالا ل حصي الف فيلكت || يف' ًاديدقت لجعلا ِكِلِو ثودح
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 هاضر ليصحتا ببس ىلاعت هللا ىمأ ةفلا نأ نظ مث اليجعت كلذ نكي مل الإ و . هل ىلاعت هللا هنيع

 ةهب 00 ا ىلاعت هلوق

 و
 د ا د

 ىسوم عجرف 26 ىرمأسلا ملص كدعب نم كمرق أنتق دق اناق لاَ

 بلع لا الضأن 1 3 1 1 وقاي َلاَ امسأ تا هو لإ
 ه دب ا دل هرثا_هل ه2 هر 8 ه6 همم

 ا 170 ىدعوم ممل اك كبر نم ب نم َبَصَع طع هكيلع لع نأ درا 0

 داهتجالاب ناك كلذ نأ انركذ ام ( باوجلاو) ىلاعت هللا لكن ع الضف سانلا يحان قيل ال كلذ

 .هيف م

 (باوجلا) ةبا هلا اتا لإ نال ةرظر قال نو ىضتقي (كيلإ) هل وق 4 سدا ل 0

 : كدعاو نك لإ دارا لجل و ل هللا نأ ىلع انهداوت

 لوقي نأ هب قئاللا هباوج ناكف ةلجعلا ببس نع لاوس ( كلحيأ ام ) 4 عباسلا لاؤسلا ل

 إي هيلع قبطنم ريغف ( ىرثأ ىلع ءالوأ مه ) هلوق امأو ؛ كمالكىلإ قوشلاو كاضر ةدايز تبلط

 سفن راكنإ ( امهدحأ ) نيئيش نمضتي ىلاعت هللا لاؤس نأ ( لوآلا ) نيبجو نم باوجلاو ىرت
 باوجلاب مالسلا هيلع ىسوم دنع نيرمالا ممأ ناكف مدقتلا ببس نع لاؤدلا ( ىناثلاو ) ةلجعلا

 الإ ءتقبس نم نيبو ىنيب سيلو ةداعلا ىف هب لفتحال ريسي مدقت الإ ىنم دجوب مل لاف ىلاثلا اذه

 كيلإ تلجعو ) لاقف ةلجعلا نع لاؤسلا باو هبقع مث مبموق نع دفولا هلثمب مدقتي ريسي مدقت

 لهذ دروام ىلاعت هللا باتع ةبيه رم هيلع درو امل مالسلا هيلع هنأ ( ىناثلا ) .( ىضرنل بر

 كموق نع كنجعأ امو ) هلوق ىف نأ ملعاو ٠ مالكلا دودح ىلع بترتملا قيطنملا باوجلا نع

 دارها ىف اوفلتخاو . نيصوصخم مرق عم تاقيملا روضحب هرمأ ىلاعت هنأ ىلع ةلالد ( ىسوم اي
 مهمدقتف روطلا ىلإ هعم اوجرخيل ىلاعت هللا مثراتخا دق نيذلا نوديسلا ءايمثلا مث مهضعب لاَعف موقللاب

 ىسوم مهفلخ نيذلا مثو ليئارسا ىب ةلمج مولا نورخا لاقو . هبر ىلإ اقوش مالسلا هيلع ىسوم

 (اىرا لع دا ) لاقف نيعبسلا عم وه عجري نأ ىلإ هل ةفيلخ مهف ميش ن نأ رد عم

 ىرثأ ربع رمل سلع نحو رسكلاب ىرثإ بوقعيو ورم ىأ نعو ؛ ىننورظتني ىنم برقلاب ىنعي

 فيسلا دنرف ىف عومسف رثآلا امأو : رثآلا نم حصفأ رثآلاو . رصقلا لعل بأ هنعو « مضلاب

 : 5 حا ىنعع وهو

 هدوق نإ سود الا ىرماسلا ميلضأو كدعب نم.كموق انتف دقن !ف لاق ١ ىلاعت هلوق

 مكيلع ل < نأ مثدرأ مأ دهعلا مكيلع لاطفأ . انسح ًادعو كبر كدي ملأ موق اي لاق ًافسأ نابضغ
 ةنيز نم ًارازوأ انلمح انيكلو ءانكلم كدعوم انفلخأ ام اولاق ىدعوم متفلخأف مكب ر نم بضغ
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 ل سس

 20 ىّرأ لال م َلأَق 05 ىسومأب ل 2 ةقم

 «مع2 00 كر رن كنلإ

 . ( ىدتها مث ) هلوقب ناتدارملا امه ناتبترملا ناتاهف ةيفوصلا ناس

 اناث ناعإلاب نايتإلا مث الوأ رفكسلا نع ةبوتلا بجي لاق نم مهنم 4 ةرشاعلا ةلأسملا 0

 نأ ىلع ةيآلا هذ انباحأ جتحاو . ناعإلا ىلع ةبوتلا مدق ىلاعت هناف ةيآلا هذ-م هيلع جتحاو
 فوطعملاو نايالا ىلع حاصلا لمعلا فطع ىلاعت هنآل ناميإلا ىف لخاد ريغ ملاصلا لمعلا
 : هيلع ف وطعملل رباغم

 بر كيلإ تاجيو ىرثأ ىلع ءالوأ مه لاق , ىسوماي كموق نع كليأ امو إل ىلاعت هلوق

 24 قصرا

 ىلإ ريسملا ىف هموق مدقت دق هنأ ىلع ةلالد ( ىسوماي كموق نع كلتأ امو ) هلوق ىف نأ ملعإ

 ىف ( نميآلا روطلا بناج مك اندعاوو ز ىلاعت هلوق ىف هيلع هبنام دارملا نوكي نأ بيو ناكملا

 روطلا دنع تاقيملا ديرب ( ةليل نيثالث ىموم اندعاوو ).هلوقك روسلا رئاس قو «ةروسلا هذه

 : تالاَوَد ةبآلا ىللعو

 راكنإ هنأ ( باوجلا ) لاحم هللا ىلع وهو ماهفتسا ( كلحيأ امو ) هلوق 6 لوألا لاؤسلا ا

 . هيف عانتما الو مابفتسإلا ةغيص ىف
 مدقتلا كلذ نع اعونم ناكهنإ لاقي نأ امإ ولخيال مالسلا هيلع ىسوم نأ 4 ىتاثلا لاؤسلا ل

 ؛ءايبن ألا نم ةيصعملا عوقو مزليف ةيصعم مدقتلا كلذ ناك اعونمم ناكناف « هنع اعونمب نكي مل وأ

 هيلع هلعل ( ثاوجلاو ) ىلاعت هللا نم زئاج ريغ راكنالا كلذ ناك اعونمب ناك ام هنإ انلق نإو

 "ةراتحلا بجوتساف داهتجالا كلذ ىف أطخأف مدقت هداهتجاب هنأ الإ كلذ ىف ًاصن دجو ام مالسلا

 نيدلا ىف ةحودم امن ا وجلاو ) ةمومذم ةلجعلاو ( تايو) لاق « ث ثلاقأ| لاؤسلا )

 . ( ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو ) ىلاعت لاق
 اضرلا ليصحتل كلذ لعف امنإ مالسلا هيلع هنأ ىلع لدي ( ىضرتل) هلوق 4 عبارلا لا وسلا )

 ىلاعت هنأ رخآلاو : ىلاعت. هلل ةفص ددجت مزلي هنأ ( امهدحأ) نيهجو نم لطاب كلذو ىلاعت هلل
 ةاضاللا ليس نال ىنوم نع ًاضار ناك ام ىلاعت هنإ لاق نأ تجو اضرلا كلذ لوصح لبق
 مهلع ءايبنآلا لاح قيليال كلذو « هيلع ًاطخاس نوكي نأ بجو هنع ًايضار نكي , ملاملو لاحم

 .ءادتهالا ماود دارملا ( ىدتها مث ) هلوق نأ م اضرلا ماود ليصحت دارملا ( باوجلا ) مالسلا

 ىذلا تقولا لبق داعيملا ىلإ بهذ هنأ ىلع لدي ( كيلإ تلجيو ) هلوق < سماخلا لاؤسلا ١



 اناس كوب وياي لب او من: - مل ىلع

 ةأ/ ا نم مك اننجيأ لق ليثا رس "2 ىلاعت هلوث

 ىلاَقف ل هيلع فسوب امأو (ىبد كلرفغتم ا هيآل اهيلطو (نبدلا موي ىتئيطخ ىلرفغي نأ)
 ىل رفغا بر) ىطبةلا ةصق ىنف مالسلاهيلعىم وم امأو ( )كك هللا رفخي مويلا يلع بيرثت ال) هتوخإ

 ىل بهو ىل رفغا بر ) مالسلا هيلع ناهيلس امأو (هبر رفغتساف) مالسلا هيلع دواد امأو ( ىخالو
 هلوقف هيي دمج امأو ( ريكحلا زيزعلا تنأ كناف مهل رفغت نإو ) مالسلا هيلع ىسيع امأو ( اكلم
 نولوقي ممدمب نم اواج نيذلاو ) هلوفق ةمآلا امأو ( تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساو )

 هنوك ىف ملكت مث ةرفخملا ةقيقحالوأ نيبن نأ انهه مالكلا طسب نأ ملءاو (انناوخإل وانل رفغا انبر

 مهيلع ءايبن آلا ق- ىف هترفغم نأ نيبن مث ةماع 2 نأ ىف ملكت مث ًارافغو أ روفغو ًارفاغ ىلاعت

 وفعلا تايثإ ىف انباهصأ لالدتسا ةلمبا هذه ىلع عرفتيو « مه بنذ ال هنأ عم لقعت فيك مالسلا

 نايسقلاو ةيودلا لبق وأ ةيؤتلا دعت اريك وأ ايعص توك, نأ امإاتسذلا نأ ْ

 ًانارفغ ىمسي ال حيبقلا كرتو امهنع زواجتلا هيلع بحبو امهباذع هللا نم حبقي نالوآلا
 هةيآلا حرص ضقاني اذه ليق ناف :بولطملا وهو ثلاثلا مسقلا ىف الإ نارفغلا قةحتيال نأ نيعتف
 ؛ءادتهالاو حاصلا لمعلاو نامالاو ةبوتلا : ةعبرأ ًارومأ عمجتسا نم ق> ىف نارفغلا تبثأ هنال

 ًاينآو ًانمؤمو ًايئات ناك كلذ دعب بنذأ مث ىدتها مث ًاحلاص لمعو نمآو بات نم نإ انلق ظ

 نأ ىهو . ةتكن انهو ءانمالك مقتسي ذتنيخ ًابذم نوكي كلذ عمو ايدتبمو « ملاصلا لمعلاب ْ
 امولظ ناكهنإ ) مولظلاو ( هسفنل ملاظ مهن ) ملاظلاف , مالظلاو مولظااو ملاظلا ؛ ةثالث ءامسأ هل دبعلا ْ

 لوقي ىلاعتهن اكف مسا ءامسالا هذه نم دحاو لك ةلباقم ىف هللو . هنم كلذ رثك اذإ مالظلاو(الوبج

 نمل نافل: قإو) رافغ انأف ًامالظأ تتك نإ نوَفَع انأف امولظ تنك نإ و رفاغ انأف املاط تنفق نإ
 ما

 نأ كلذ ببسو ( ىدتها مث ) ىلاعت هلوق ىف نيرسفملا فالتخا رثك 4 ةعساتلا ةلأسملا ١)
 هذه ركذ دعب ىدتها 7 هلق عم (اف 1 نوك نأو دب الف نك لع م1 ا

 ىدترملا ذإ ةقيرطلا كلت ىلع رارمتسالا هنم دارملا (اهدحأ) ةئالث هيف ةصخلملا هوجولاو ؟ ءايشالا
 هدكؤ يو هيلع تومبو لبقتسملا ىف هيلع رمتسي ىتح ةاجنلاب زوفلا ىف كلذ هيفكي ال لاخلا ىف

 نيايتل تسيلو ةيآلا هذه ىف ىخارتلل مث ةملكو ( اوماقتسا م“ هللا انبر اولاق نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق
 دقات حلاصلا لمعلاو نام الازو ةبوتلاب نانتإلا لاق ىلامت ل نيتقولا نايتل لب نييترملا

 (اهيناثو) هيلعرارمتسالاو كلذ ىلع ةموادملا ىف ةبوعصلا امن كلذ ىف ةبوعص الو دحأ لكل قفتي
 ةمادإ ىف هللاب ًانتعتسم ىتيو هقيفاوتو هللا ةياذل كلذ نأ مع ىأ ( ىدتها مث ) هلوق نم دارملا

 لمعلاو ليلدلا لع ىبيملا داقتعالا نا إلا نم دارملا (اهتلاثو) سابع نبانع ء ريصقت ريغ نم كلذ
 وهو ةميمذلا قالخأألا نم بلقلا ريوطتب قلعتي ام كللذ دعب قب حراوجلا لامعأ ىلإ ةراشإ حلاصلا

 ىف ةقيقحلاب ىمسملا وهو هل ءايشالا قئاقح فاشكنا مث ؛«ةيفوصلا ناسل ىف ةقيرطلاب ىمسملا

 10 م 1 ثا

 م را )عد



 ةيالا . مكودع نم 2 اع | اف زيتا رسأ ب امنا ىلاعت ةلاوق ةلإ
 00 ااااااارصر٠7٠٠س 22مم محم حل

 عافتناو بر+ بض رحج وت راوجلا ىلعرجلاب نميآلا ءىرقو مامشلا ىلإ ريصم نم قلطنا نم نيمب
 ملك امل ىلاعت هللا نآل امإو « مهنيد حرش ايفو مهيلع ةاروتلا لزنأ ىلاعت هللا نآل امإ كلذب موقلا

 . ميظع فرش كلذ ببسإ موقلل لصح روالا ىلع ىموم

 متالح اذإو ) هلوقك ةحابإ رمأ لب باحيإءرمأ سيل ( اولك ) هلوق 4« ةعبارلا ةلأسملا 0

 : ) اوداطصاف

 ذئاذإ نم ىولسلاو نملا نآل ذئاذالا ( امهدحأ ) نالوق تابيطلا ىف ( ةسماخلا ةلأسملا ل

 دي هسمن ملو مهيلإ ىلاعت هللا هلزنأ .ىث هنآل لالحلا لتاقمو ىلكلا لوق وهو ( ىاثلاو ) ةمعطالا

 ةصقلا هذه ىف لولا مامت و . اكرتشم ىنعم نيينعملا نيب نال نيهجولا نيب عمجا زوحجيو نييمدآلا

 . ةرقنلا ةروس ىف مدقت

 مضر سابعا نا ! لاق ( اهدحأ ) هوجو هيف ( اوغطت الو ) ىلاعت 0 الالا 0

 كاحضلاو لتاقم لاق ( اهناثو ) هححاص نم هذخأبف ًاضعب كضعب مظي ال ىأ اوغطتال اع هللأ

 ىأ ةمعنلا اورفكت ال ىلكلا لاق ( اهثلاثو ) ةحابإلا دح اوزواجتت نأب مسفتأ هيف اولظتال
 دارك لإ كدا نع اول دقت الو ركشلا نع اوضررعت الرو قفلاخ لع سعت ودعت ول

 شمعأالا ىورو مضلاب امهالد للحي نمو لحيف ىناسكلاو شمعأالا أرق 4 ةعباسلا ةلأسملا 2

 نم امأ نيتماكلا ىف رسكلاب ةماعلا ةءارقو عفرلاب لاح نمو رسكتلاب لحيف هللا دبع باكصأ نع
 (هلحع ىدحلا غلبي ىتح ) ىلاعت هلوق هنمو هؤادأ بجو اذإ لح نيدلا لح نء بوجولا هانعمف رسك

 ىوه لاقي ةيواهلا ىف عقو دقف ليقو قش ىأ ( ىوه دقف ) هلوقو لوزنلا ىنعم ىف مومضملاو

 .لفس لإ ولع نم طقس اذإ انوه ىو
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 101 سوو ةنز انآ روالإاو ايفتمملا و ىطانملا ظفلب هلع ريعاو: ةرقعمو انارفغ

 ًارافغ هنوك | نأ ( ةمحرلا وذ روفغلا كبرو ) هلوقف روض ةهنركا امأو ( بنذلا رفاغ ) هلوقف

 كبر نإو) هلوةف ةرفخملا امأو ( انبر كنارفغ ) هلوقف نارفغلا امأو ( بات نمل رافغل ىفإو ) هلوقف

 امأو ( كلذ هل انرفغف مالساا هيلع دواد قح ىف ) هلوقف ىضاملا ةغيص امأو ( سانلل ةرفغم وذل

 نإ ) هلوقو ( ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ ) هلوقف لبقتسملا ةغيص

 هلوقف رافختسالا ظفل امأو ( هللا كل رفغيل ) متلي دمع قح ىف هلوقو ( ًاعيمج بونذلا رفغي هلل
 كبر اورفغتسا تلقف) مالسلا هيلع حون قح ىو ( تانمؤملاو نينمؤمللو ك.نذل رفغتساو )

 مهلك مالسلا مهلع ءاسناللا نأ ملعا و (ضارالا"ى ن نرفع و) ةكئالملا ىفو ( ًارافغ ناكهنإ

 امأو . ( نيرساخلا نم ننوكسنل انمحرتو انل رفغت مل نإو ) لاقف مالسلا هيلع مدآ امأ ةرفغملا اوبلط

 عمطأ ىذلاو ) لاقف مالسلا هيلع مهاربإ امأو , ( ىنحرتو ىلر فخت الإو ) لاقف مالسلا هيلع حو

2, , 

 اكس ويري ل“



 ١ هناا "يبا اوربابا كرها راحل

 « مالسلا مهلع اوم دن الا ة ةروس رو

 14 6 ةيكم ةنأ 0 5 ةئام ١)

2 
 حا. 2 | 0

 ملل ا اسال

 3 2 أ ر 6 2 01- : هات ترحل 0006

 نس ٠١ َنوضرعم لف ىف مو مهماسح سأل برق
 ا - 7 -

 0 رع هسا هاا ف تا ودلع سهم فه

 يا تر أو مهبولق ةيهال ؛ ١١ نويعلب 1 هوعمتسا الإ تي

 2 نورصبن مئأورحم 9 وتأقأ 5 م هر الإ اذه لها 0 نيذلا

 < محرلا نحرلا هلا مب

 الإ ثدحم م ماركو ف مهيتأي ام ؛ نوضرعم ةلفغ ىف مثو مع اسح سانلل برتقا 0

 نر أ مكلتم رسب الإ اذه:له,اوملظ ئذلا ىوجبلا اورسأو مهولق ةيهال « نوبعلي مو 550

 .4 دورصبت متأو رحسلا

 : لئاسم هيف « مهاسح نانا كذا ر) ىلاعت هلوق نأ ملعا

 نيعتف عنتم انهه ىتاكملا برقلاو ؛نامزلاو ناكملا ىف الإ لقعي ال برقلا «ىلوألا ةلأملا)
 . مماسح تقو سانال برتقا ىنعملاو ىنامزلا برقلا

 بيرق لوقتلا اذه دعب ربع دقو ؛بارتقالاب فصو فيك لوقي نأ لئاَقل 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 هلوق هيلع لءادلاو ىلاعت هللا دنع برتقم هنأ ( اهدحأ ) : هجوأ ةثالث نم باوجلاو ماع ةئاهتس نم
 ( نودعت ام ةنس فل 5 كبر دنع ًاموي نإو ؛ هدعو هللا فلخينلو . باذعلاب كن ولجعتسي و) ىلاعت
 : رعاشلا لاق ضرَقنا ىذلا وه ديعبلا امنإو , هبقرت تاقوأ تلاط نإو بيرق تالكزأ ( اهنناثو )

 سما نم: انعيأ ةامح اه لاو لاو ١ ١ دع نم كرف ةاو يرام لَو د

 امأ لجالا برتقا لاقيال هناف ١ ربش اهنم ىضقنا مث ةنس ىلإ ةلجؤم تناكاذإ ةلماعملا نأ ( اهلاثو )
 ةلالد هيف نإ ءاملعلا لاق هجولا اذه ىلعف « لجالا برتقا لاقي هنإف ىقابلا نم رثك أ ىضاملا ناكاذإ
 هنإ لبق هجولا 0 «نيتاهك ةعاسلاو انأ تثعب» مالسلا هيلع لاق هجولا اذهلو : ةمايقلا برق ىلع
 نم لقأ فيلكتلا ةدم نم قابلا نأ لجال كلذ لك« ةوبنلا هب متخ مالسلا هيلع



 نام اا
 اول

 ةيآلا . اجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كنيع ندم الو : ىلاعتهلوق ني
 0 ةكت510ة1

 ع ىصلا لوةيو : هب عفتنأ القع ىل ع سا ميا ا تال

 قو قش هنأ ىلاعت هللا مع ىف ناك نم اهبلخ ديف اهواخدا م مل لاقي و « ران مهل عف رتف ل ادعأ ال 1

 ىضاقلاو « م ع وتأ ول ىلسرب فيكف مويلا مت 6 هل لامن هللا لوةيف « دعس هنأ هلع ف نم

 : لئاسم.ةب الا هذه ىف نأ ملعاو « لقعيال نم ىلع باقعلا نسحب ال لاقو ربخلا ىف نعط
 بحي هنأ دارا ذإ فطللا لعف بوجو ىلع لدت ةبآلا هذه ىتابجلا لاق ( للوآلا ةلأسملا ١

 ؟ نمؤنل ان كلذ تلعف اله اولوش نأ مهل نك لعفي م ولو هدنع نونمؤي ام نيفلكملاب لعفي نأ

 لو.سرلامملا ثعبولو نونمؤيال مهنأ ادد ناكنإو ؟ كنتابآ عيننف الوسرا ةيلإ ت تاسرأالهو

 هدنع نونمؤي مهنأ مولعملا ىف ناكاذإ ممل ةجح نوكي امنإ هنأ حصف « ةجح كلذ ىف نكحي مل

 . هوعاطأ اذإ

 ىلاعت هنأ. لغ ليلد حضوأ (ال وطار اننلا كلطرأ ال ولا كلاوق ىعكتلا لاق 6( ةينا لا ةلأسملا ١

 وه ام نأ نم ربجلا لهأ هنظ اك( لعفي امع لأسيال ) هلوق سيل هنأو « هدابع نم جاجت ال لبي
 مل ولف ةجحلا لبقي لاحت هنأ كين اذاف لدعلا الإ هنم عقي ال هنأ :هللو لب هلع دل لع لوكنت اتم نوج

 . ةجح مظعأ هيف مهل ناكل هب اورمأ ام ىلع نيرداق و

 ققحت ول ذإ عرشلاب الإ ققحت,ال بوجولا نأ ىلع لدت ةيآلا انباصأ لاق « ةثلاثلا ةلأسملا ١

 1 عرشلا ءىجب لبق الصاح باقعلا ناكل عرشلا ءىجب لبق باقعلا

 رظتنم مكنمو انم كاع( نطلارتم- لك لفقر لاقت ديعولا قم ترك ةراوسلا متخ هناحبس هنإ مث

 روهط بيسي وأ داهجلاب زمآلا'بيسباامإ ؛ ثوللا لبق نوكي نأ لمت راظتنالا اذه هزمأ ةفقاع

 لمت<و : هبحاص ترمرظتني نيمصخلا نم دحاو لكنافتوملاب نوكي نأ لمتحيو  ةوفلاو ةلودلا

 امي لطنملا نم قحلا ةرخآلا ىف زبمتي هتاف. باقعلاو باوثلارمأ روبظ وهو توملا دعب نوكي نأ

 كلذ دنع ( نوملعتسف ) هتناهإ عاونأ نم لطبملا ىلعو « ىلاعت هللا ةمارك عاونأ نم قحنا ىلع رهظي
 ىلع وه لب ؛ ديدرتلاو كشلا ىنعممب وه سيلو هيلا ( ىدتها نمو ىوسلا طارصلا باككأ نم )

 ١ ملعأ هللاو ؛ رافكسلل رجزلاو ديدهتلا ليبس



 ال ةآلا ٠ جاو ز| هب انعم اه ل كلديع ندع لو د لانا ل

 لعفيناكو «ةالصلا» لوي وحابص لك مالسلا امهيلع ٍاعو ةمطافىلا بهذي ةيآلا هذه لوزن دعب هلي

 اقز ركل أسنال ) هلوقب عفانملا نع لاعتم هنأو مهعفانمل كلذي ممرمأي امإ هنأ ىلاعت نيب مث ؛ ًاربشأ كلذ

 ديربالو ةدابعلامهنموهنمديرب امنإ ىلاعت هنأ ىنعملا : !سموبأ لاق (اهدحأ ) هوجو هيفو ( كقزرتنحن
 سنإلاو نجلا تقلخ امو ) ىلاعت هلوةك وهو « جارخلا ديبعلا نم ةداسلا ديرت كهقزري نأ هنم

 كسفنل ( اقزر كلاسنال ) (اهناثو) ( نومعطي نأ ديرأ امو قزر نم مهنم ديرأ ام . نودبعيل الإ

 ناك نم : سانلا لوق هانعمىفو ؛ ةرخآلا مال كلاب غرفف « كلهأ قزرنو كقزرن نحنلب كلهالالو

 , كتالصب عفتنن انال كلذ سيلف ةالصلاب كان رمأ امل انأ ىنعملا (اهئلاثو) هلمعىف هللا ناك هللا لمع ىف

 000 ندلا ىف كقزرن نحت لب ( ًامزز' كلاس ال زاهل رد ىدلل اذه نع رك

 التو ةالصلاب ؛ مهىمأ هالك رأ قص كفانا ل اذإ الكم ىنلا ناك د مالس نب هللا دبع لاق « باوثلاب

 نيقتملا فصو ىف لاق ىلاعت هنأل بسكتلا كرت ىف ةصخر ةنآلا ىف نال هلإ معاو «ةباآلا هذه

 ةليمجلا ةبقاعلاو دارملاف ىوقتلل ةبقاعلاو هلوق امأ . (هللا رك ذ نع عيب الو ةراحت مهيبلت ال لاجر )

 نم هن اكف « مهتييش مهنع كح ةيصولا هذه دعب هناحبس هنإ مث ؛ ىلاعت هللا ىوقت ىنعي ىوقتلا لهآل

 هنأ مالكلا اذهب اومهوأ (هبر نم ةبآب انيتأي الول ) موق ىهو ( نولوهي ام ىلع ربصاف ) هلوق مامن
 هللا 7 و ( نولوألا لسرأ اي ةيآب انت :ًأيلف ) رخآ عضوم ىف اولاقو  ةيآ ريغ نم ناميإلا مبفلكي

 نآرقلاىف ام نأ ( اهدحأ ) : هوجو هيفو ( ىلوآلا فحصلا ىف ام ةنيب مهتأت مل وأ ) هلوقب هنع ىلاعت

 ناك هقلا اذاتسا |ىاداامز ملعتلاو ها لنتشي م ال ا م قفاو اذإ

 ةاقللا اايفاط ل راألا فحصل فام هني نأ اناث 0 نوكن علا نع اراخإ كل

 ىف ام ةئيب مهأت ل وأ ) ىنعملا [نأ] لافقلاو ريرج نا ركنا 00

 مهانلجاع فيك اهب اورفكو تايآآلا اولأس امل مانكلهأ ىتلا مالا ءاينأ نم ( ىلوآلا فحصلا

 ىف ناببلا اذه مهاتأ امإو «كئلوأ لاك تايآلا لاؤس ىف ملا 5 1 1 مهنمؤي اذاف ةبوقعلاب

 عجارلا ريمضلا رك ذ اممإ هنأ معاو 3 فحصلا ىف ام ةنيب) هنوكب نآرقلا 08 اذبلفء نآرقلا

 06 فياكتلا ىف ةلعو رذعلك مهل حازأ ىلاعت هنأ نيب مث «ليلدلاو ناهربلا ىنعم ىف اهنأل ةنيبلا ىلإ

 اولوقي نأمل ناكدارملاو 1 1 1 تلسرأ الول انبر اولاقل هلبقنم باذعب مهانكلهأ انأ وو)

 مه يحال ملامو مهلع أم مل كناسل لع ابو كانلسرأ دقو نآلا امأف؛ : ى ًارذع نوكيف كلذ

 0 نم هرهظا ام لبق نهلمتحو هلاسرإ لبق نملمتح (هلبق نف) ىنءمو . مهلع ةجحلا ىي ةتبلا

 ناكل ىنعملا انلق لوقي نأ حصي ال كلاحلاو ( اولاقل مهانكلهأ انأ ولو ) هلوق ىنعم اف لبق ناف
 باذعب الإ قيلي ال كلذو ( ىزختو لذن نأ لبق نم )لاق كلذلو ةمايقلا موي كلذ اولوقي نأ مه

 موب ىلاعت هللا ىلع مجتحي » مالسلا هيلع لاق لاق هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ابأ نأ ىور :ةرخآلا
 الول ) هلوق التو .كل كقلخ عوطأ تنك الإو لوسر ىتتأي ل لوقي ةرتفلا ىف كلاحلا : ةثالثةمايقلا

 «58  رظ رمد



 هرآزلا . هياانحتم ام لإ كيلي ندمت الو": لاعت هلوق 5

 ىسع نعو . ايندلا تبرد سال ق الرول : نسحلا و هل لقعال نم عمج اهو هل لامال نم

 ناك هنأ ريبزلا نب ةورع نعو « ًاديبع ال ؟ذخيتتف ابر ايندلا اوذختتال لاق مالسلا هيلع ميم نبا
 اتكتمام لإ ).لجوزغ ةلوق امأ ءهللا مكمحري ةالصلا لاقو: ةيآلا هذه ولتي نيطالسلا دنعام ىآر اذإ

 ةبرطملا تاوصالا نم عمسيو ةنسحلا رظانملا نم كردي امب ذاذلإلا عاتمإلاو هب انذذلأ [ىأ] ( هب
 ليعفتلاو 6 هعّتم وأعاتمإ هعتما كا ]حك اناا راد نه كلذ عو ةبيطلاحا نال مشيو

 د للا نم فوت رافكلا نم فاش .لاكشأ ىأ ( ينم اجار رز دل رتنام) يتكسر

 سابع, نبا لاقو «باوصلا نع باهذلا ىف لاكشأ منال كلذو . ةلكاشملا ىهو ءايشألا نيب

 (ايندلا ةايحلا ةرهز ) هلوق امأ . مهنمالاجر جاجزلاو ىلكلا لاقو « مهنم اذانصأ امهنع هللا ىضر
 انعتم نيمضت ىلع وأ صاصتخالا ىلع بصنلا وهو مذلا ىلع ( اهدحأ ) هجوأ ةعبرأ هباصتتا قف

 اجاوزأ نمهلادبإ لع وأ رورجلا و راجلا لحم نم هلادبإ ىلع وأ هل ًايناث الوعفم هنوكاو انيطعأ ىتعم

 م”ةجيلاو ةنيزلا وهو هنيعب ةرهزلا ىنعم انلق كرح نميف ةرهزلا ىنعمام ليق ناف « ىوذ ريدقت ىلع

 ءافصل ايندلاهذه ةرهز مهنأب محل ًافصو رهاز عمججنوكي نأو «ةربج هللا انرأ ءىرق ةرهجلا ىف ءاج
 امأ « بايثلا ف فشقتلاو ناولآلا بوحش نم ءاحاصلا هيلع ام فالخم مبهوجو للمتو مهناولأ

 مههطاومأ كبجعت الف ) هلوقك هب مهذعنل (اهدحأ ) اهوجو هيف اوركذف ( هيف 00

 0 سابع نا لاق (اهيناثو (٠) ايندلا ةايحلا ىف اهب مهيذعيل هللا ديري امنإ « هدالوأو

 ضارعإلا :نآل مييلع فيلكتلا ف ديد اقمو ىلكلا لاق ( اتلاثو) مهل ىنم الالضإ امهنع

 عوجر ناك كلذلو اهروضح مدع دنع كلذ نم دشأ هللا َّك لابقالاو اهروضح دنع ايندلا نع

 ايندلا قوأ نم ىلع نآلو « ءاينغالا عرضت نم رثكأ هيلا عرضتلاو ىلاعت هللا ةمدخ ىلإ ءارقفلا

 بانتجالا نوكي ىصاعملا ىلع رداقلا نآلو فيلاكتلا كلت مهتمزا امل اهالول فيلاكتلا نم ًابورض

 ًاديدشت ايندلا ىف ةدايزلا نوكت تابجلا هذه نف « ريقفلا زجاعلا نم هيلع قشأ ىصاعملا نع

 ىذلا كبولطم نأ دارملا نأ رمظألاو ( قبأو ريخ كبر قزرو ) هلوسرل لاق مث فيلكتلا ىف
 001 رآ اع نكاح كلذك سلو عطقني الو مودي هنآل ؛ قبأو مهبولطم نم ريخ باوثلا نم هدجت

 ثيح نم كل ريخ ةعاطلاب هتئرق اذإ ايندلا ريسي نم هتيتوأام دارملا نوكي نأ لمتحو : ايندلا نم

 نأ لمتحنو . هيلع ريضو هب ىضر اذإ هتبقاع ندحب هفصوو ايندلا ىف قزرلا رك ذف « قيأو ةبقاعلا

 هلمح نم مهنف ( ةالصلا ,كلهأ صضأو ( هلوق ا ةعيفرلا تاجردلاو ةو. رنلا نمىطعأ ام دارملان وك

 ( ةاكرلاو ةالصلاب هلهأ م أي ناكو) هلوةكوهوبرقأ اذهو : هنيدلهأ لك ىلعهلمح نم مهنموهب راقأى لع
 مهفنكم اهتاقوأ ىف امرمألاو ةالصلا ىلعهيبنتلا ذإ نكسملا همضي نم دارملا نوكينأ لمتحا نإو

 ( ابلع ريطضاو )هلوق امأ ؛ اهب كموق ثنأ رمأف ةالضلاب كان رمأ اك ىنغي ةمآلا رئاس نود

 هللا لوس ناكو ؛ لوقلا ناسلب هنم متأ لعفلا ناسلب ظعولا ناف ؛ العف اهيلع ظفاخ مهرمأت ام دارملاف

 اال
, 86 0 
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 ١ مو ةيالأ . هب انعتمام ىلإ كّديع ند هلوق

 27 معاه دم 2 12

 اتاي ال وأ اولاَقو هد ىوُقتل ةَقاَعلا 52 :ةزر كات ل
- 

 ماك ع 1 ول «1معد لوألا فحصلا ىف 7 ندب 9 ل 3 هبر نم 1
 ل

 لبق نم ميسان يراك هلق باس

7 

 ف صوب 6 لس ض7 26122 سس ري آذآ ا وع هر هل

 ناحصا نم نوملعتسف اوصلرتف 5 لك لق 2«(: 2» ىزختو ّلذن نأ

 «6١١هد 00 0 واوا فال

 مهانكلهأ انأ ولو ؛ ىلوألا فحصلا ىف ام ةنيب مهتأت مل وأ هبر نم ةيآب انيتأي الول اولاقو . ىوقتلل

 « ىزخنو لذن نأ لبق نم كتايآ عبتنف الوسر انيلإ تلسرأ الول انبر اولاقل هلبق نم باذعب
 4( ىدتها نمو ىوسلا طارصلا باحصأ نم نوملعتسف اوصبرتف صبرتم لك لق

 عبتأ حيبستلا ىلإ لدعي نأب هرمأو «نولوقيام ىلع مالسلا هيلع هلوسر ربص امل ىلاعت هنأ ملعإ

 : لئاسم هيفو ( كيذيع ندمت الو ) ىلا.هت لاقف موقلا هب عتم ام ىلإ هينيع دم نع هيهنب كلذ

 نيعلا رظن هنم دارملا ( امهدحأ ) نابجو ( كيذيع ندمت الو ) هلوق ىف 4 ىلو ألا ةلأسملا )ل

 ةراظن لعف يهب ًاباحعإ هملإ روظنملل  اناسحتسا هدر داكيال نأوهليوطن رظنلا.دم اولاق “الهو
 معلا اولوأ مهبجاو ىتح ( ميظع ظح وذل هنإ نإوراق:قوأام' لهال تلات ر زن تس تو
 دودمملا ريغ رظنلا نأ هيقو ( اننا لو نما زل ريخ هللا باوث مكليو ) مهوقب ناميإلاو

 فراخزاا ىلإ رظنلا ناك املو ؛ ضغ مث ةرم ءىث ىلإ ناسنالا. رظن اذإ م كلذو هنع وفعم

 ناوشتملا دان ذعل و. هلا داتعم كنآالما لش ل ١ 6١ كيفيع ندمت الو) لبق عابطلا ىف زوكرملاك
 منال كلذ ريغو بوكرملاو سايللا ىف ةقسفلا ددعو ةيلظلا ةنبأ نع رصللا نضع تاج

 لوقلا) اهذاختا ىلع م ىوقملاكو مبضرغل لصح اهملإ رظانلاف ةراظنلا نويعل ءايشالا هذه اوذختا

 . فسالا وه لب .رظنلا وه سيل ( كينيع ندمت الو ) هلوقب هنع ىمن ىذلا مسموبأ لاق ( ىناثلا
 . ايندلا ظح نم هولان امن كتافام لع فسأنال ىأ

 ىدوبي ىلإ ىثعبف لسو هيلع هللا. ىلص ىنلاب فيض لؤنو عفار وبأ لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 هيلإ هعردب بهذأ نأ قمأف هلوقب هتربخأف نهرب الإ كلذ لعفأ ال هللاو لاقف « فاس وأ عيبل

 لإ الو رود ىلإ رظنيال هللا نإ » مالسلا هيلع لاقو « (كينيع ندمت الو ) ىلاعت هلوق لزنف

 لامو هل رادال نم راد ايندلا : ءادردلا وبأ لاقو « مكلامعأ ىلإ و مبولق ىلإ رظني نكلو مكلاومأ



 0 هاا لإ كح اندم لاو 5 و 6

 اضم سصاسض ع وز كل 3 0

 11و قلم انام اب انما ىلإ كيننع ند الو

 ربطصأو ةالصلاب كلعأ 1 1 3 كب َقْدرَ هى

 نانو قس 0 نو تاولعلا ّط اهتلالد 17 ) ا ا تاراقلا 1 د ةنآلا نأ 1 قو اعلا ١

 تاقوأف . نيترايعلا نيتاه ىف نالخاد رامنلا وليللاف ء امورغ لبق ا عولط لبن ركب نأ امإ

 ( ىضرت كلعل راهنلا فارطأو حبسف ليللا ءانآ نم 0 قب ؛ امهف تلخد ةبجاولا تاولصلا

 سمشلا عولط لبق هلوقف « سنا نم لقأ ىلع لدن امن 00 انلا لودلا )' لقاونلل رابلا فارطأو
 كارقلااو ٠ اج راع 0 قف .ةفصلاو ركل ليلا ءانأ ساو . رصقلل اهنورغ لق ؛رحفلا

 هلمح دعبي ال ملسم وبأ لاق ؛ ةالصلا ىلع حييبستلا انلمح اذإ هلك اذه . ىلوأ رابتعالابو ىوقأ لوألا
 0 2 ة[ كرفلا اذهو  تاقراللا هده ف لاحت هللا هي راب لغتشا قمااو :لالجالا و هيرتتلا لغ

 راهبظإ ن نهو هببذكت نم نو اوقي ام ىلع ال و هربص ىلاعت هنآل كِلْذَو ها 2 ذ مدقتام م ىلإو رهاظاا

 كلذأ ًارهظم ًاماد اوك موق نع ىلاعت هم زنتب مانا نأ كاذب قبلي ىلا :رفكتلاو 0

 . تاقوألا لك ع مجبام لاق كلذاف هيلإ ًايعادو
 سانلا نوكسا كلذو : رثك أ هيف ةيعنلا نآل ليللاب ناك ام ركذلا لضفأ 4 ةعبارلا ةلأسملا ال

 نإ ) ىلاعتو هناحبس لاق كلذلو ؛لامعالا نعو تاكرحلا نع ساوملا ليطعتو مهتاكرح ءدهو

 رذحب امناقو ًادجاس ليلا ءانآ تناق وه نم مأ ) لاقو ( اليق موقأو ًادطو دشأ ىه ليللا ةثشان
 وخان اولا لع تناك" هذاعلا لإ فره اذإف ..ةحارلا و ناكما تقو لذلا نآلز ( ةزرخألا

 كمل الا ناهس ىف جدأ تناكف بعتأ ندللو

 ١ راهنلا فارطأو ) لاق فيكف نافرط هل راهنلا : لوقي نأ لئاقل ( ةسماخلا ةلأسملا (

 عمجا لقأ لاق نم سانلا نم هءاوجو ؟ (راهنلا فرط ةالصلا مأو ) لاق كلوش , نأ لوألا ب

 للاعتهلاوق بأ دودي راهتا لك .قاززك لتي هنآل عمج اإ لاق نم مهنمو «لاؤسلا طقسف نانثا

 ) ةمدخلاب لغتشا نالف اي رييكلا كلملا لوقي م اذه نأ ( اهدحأ ) هوجو هيفف ( ىضرت كلعل

 هلوق ىلإ ةراشإ وهو « ةمعنلا ىف ةيلاع ةجرد ىلإ كلصوأ ىنإ دارا نوكيو هب عفتنت كلعلف

 ) كلعل ( اهيناثو ) ؛ ( ًادوم ًاماقم كبر كثعبي نأ ىسع ) هلوقو ( ىضرتف كبر كيطعي فوساو
 مصاعو قاسكلا أرقو . ةعافشلا نم لانت ام ىضرت كلعل ( اهلاثو ) باولا نم لانتام ىضرت

 هاضرأ دقفهيضر اذإو هيضر دّقف هاضرأ اذإ ىلاعتهللا نال فلتخال ىنعملاو ءاتلا مضب ىضرت كلعل .
 هيف مهنتفنل ايندلا ةايحلا ةرهز مهنه اجاوزأ هب انعتمام ىلإ كينيع ندمت الو ل ىلاعت هلوق

 ةبقاعلاو كقزرن نحن اقزر كلأسنال اهياع ربطصاو ةالصلاب كلهأ رمأو « قبأو ريخ كبر قزرو



 25-5 ةيآلا . ميلبق انكلهأ رك ره دهم ديب فأل لاا هلوق

 هيف و( ىحسم لج او ءازل ناكل كبر نم تقبس ةللك الول و لافف لِي دمحم رف 0

 نأ ََق ةبمش ال ًّ ا ناكما ىعدسم لجأ كبر نم تدةقبس هيك ل قلو :ردقتلا 5 رايت ميدعت

 ارتك نإَو م !! هيلع هتمأ نأ . ظوفحلا حوللا ىف هبتكو هتكنالم ىلاعت هللا رابخإ ىه ةملكلا

 ةماي كلذ لعفب لعفي مل هلجال امف اوفلتخاو 3 لاضيتخالا 3 م مهريغل ىل اعقيام مهم م لعفشب الون ورخؤسف

 ولو نمؤب نم ملت فيكن مع نورخآ لاقو ٠ . نمو نم مهيف نأ ملعهنآل مبضعب لاق : لكك دمج

 :سلالهأ لاقو ؛ وه الإ اهملعيال ةيفخ هيف ةحلصملا نورخآ لاقو ؛ كالحلا مبمعل باذعلا مهب لزنأ

 0 دل ناك ول ذإ 2 ةلع ريغ نم هبأذعب 1 نمو هلضفب ءا «:امتن م نم ص ي نأ ةيكلاملا َ هل

 ءلسلستلا مزلو ىرخأ ةلعىلإ ترقتفا ةثداح تناكنإو « لعفلا مدق مزل ةميدق تناكنإ ةلعلا كلت

 الولو (امهدحأ) نالوق هيفف ىمسملا لجالا امأو . ةلعل ال هعينص .ىث لك قيقحتلا لهأ لاق اذهلف

 فز ذ]" ةرخآلا ف ىمسم' لأ الواو (ىاثلاو) ندياماوز وهو :تاذعلا كلذ ا كلف

 هلوةك 7 كمال باذعلا 8 نمضتت تقيس ةيلك ال ولو دارملا وكل : عر اذهو باذع

 هل متذأو لوشرلا كب دكت ند هيلع فركذمل مف مف اقل باقعلا ناكل ( ا ةعاسلا لب)

 ههش الو نولوَهي ام م ىلع ريصلاب هرمأ 1 اقيتسا ب ًادحأ كليتال هنأب هين 5 ا نم

 نإ اكد مهضعب لوق كلذ نوكي 0 لا ملاوقأ نم ههركي ام ىلع 0 نأ كرار

 لمتحيو «ةوبنلا نم هيعدي ايف هل مهبيذكتت دارملا نوكي نأ لمتحيو ؛ كلذ ريغ ىلإ رعاش وأ نون

 ىلع ةمادإلا ع هثعبو ريصلا ىف ىلاعت هيغرف هيذؤإ و همغل امم كلذ لك نال 16 7 لا مكر ًاضيأ

 « كلل نع هل اص هيلع نوهدقي أم 206 ال 0 لا رلا نم لمحام غالبإو للا ع هلبأ لإ ءاعدلا

 ريظن وهو ) كير كمه حبس ( لاق 3 2 لاتقلا ةنأب ةخوستم ةنآلا هذه لتاقمو ىلكلا لاق مث

 : لئاسم هيفو ( ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو) هلوق
 حييستلل كقفو نأ ىلع كيرل 1 ا ئالاخلا عضوم ق(كبر دمحت) «لوالا ةلأسملا)

 . هيلع كناعأو

 ةحارلاو ةولسلا ديفي ىلاعت هللا ركذ نآل حيبستلاب ربصلا بيقع ىأ امنإ «ةيناثلا ةلأسملاإب

 3 ىلاعت هللأ ءاهل كود نينمؤملل ةحار ال ذإ

 هاطلار هما را "نأ 1201 رثك الاف نيهجو ىلع حيبسنلا ىف اوفلتخا ( ةئلاثلا ةلأسملا ١
 الو كد دل احا تاولصلا نأ ىلع كك ةيالأ نأ ) امدح ( هجوأ ةنالث ىلع اوفلتخا ءالؤهو

 وه سمشلا عولط لبقف « هيف سنخلا تاولصلا تاخد امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقف ٠ صقنأ
 حسب سف ليللا ءانآ.نمو ؛بورغلا لبق افي ايل رصعلاو ربظلا وه امورغ ع لاك رجفلا ةالص

 ىرط ىف نيتعقاولا نيتالصلل ديكو تلاك ( راهنلا فارطأو ) هلوق نوكيو ةريخألا ءاشعلاو برغملا

 لوقلا) ديكوتلاب (ىطسولا ةالصلاو) هلوق ف تصتخا اي برخملا ةالصو رجفلا ةالص امهو رامنلا
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 ىلاعت نيب دقو هللا ىصع نأ ىف فرسأ لاق مهضعبو « رفكو كرشأ لاق مهضعبف هيف اوفلتخا

 نم ىز#< هنأ نيدو نأ هلوقل ريسفتلاك كلذ نال ) هير تانيا نمؤ مو ( هلو كلذب دأ 0

 دشأ ةرخآلا باذع نأ ) كلذ دعب نيبو ىمعلاو كنضلا ةشيعملا نم هركذ مدقت امب هلاحاذه

 . عطقنم ريغ هنألف قبآلا افا ةملطعلل دسال ا امأ ( نأ 1

 كلذ ىف نإ مهنكاانسم ىف نوشمب نورقلا نم مهلبق انكلهأ مك مل دم لفأ ل ىلاعت هلوق

 نولوةيام ىلع ريصاف ؛ ى عم لجأو أ امازا ناكل كبر نم تدق. - ةلكالولو ؛ ىملا لك تانآل

 رامنلا فار 8 حبسف ليللا 21 هوا رت لو رستكلا عولط لبق كرر دنحح حيبسو

 ش ( ىضرت كلعل
 [هب]ربتعي ام هعبتأ ةمايقلا موي رشح فيك هركذ نع ضرعأ نم نأ نيب امل ىلاعت هنأ ملعإ

 لفأ ةماعلا ةءارقلاو ( هل دهب مفأ) لاقف' لسرلا تدك نع ايندلا ىف ةعقاولا َلاوخالا نم فلكملا

 نم كلهأام 0 افقلا لاق ( انكلهأ مك) هلوق وه هلعافو تحن نم ةمجعملا ءايلاب ده

 ممل دهن ملفأ ى لكلا نحره أ الا ًاظعاو كلذ دك لبج كى ان نوفا

 م هلوق امأو' اوركفتو اوربدت وأ هب نودتم ناب م نيبن مرفأ ىعل جاجزلا لاق « نونلاب

 نوشمب) هلوقب دارأو ةيضاملا نورةلا نم ىلاعت هلا رملهأ ندي هرراكا ىف ةتلازملا هن دا رملاو ( انكلهأ
 ظ امو « معنلا نم هيلع اوناك ام ىلع ةلادلا ةميظعلا تايآلا كلت نودهاشي ًاقيرف نأ ( بكج ف

 ْ كلت ىف نأ نيبو ؛ هريغل سيلام رابتعالا نم كلذ ىف ةدهاشمللو ؛ كالحلا بورض نم مه لح
 لاق, ال ىهنلاو « لقعلا ىلع ةيزنم ةيهنلل نأ برقاألاو لوقعلا لهاأل ىأ « ىبنلا ىلوآل تابآ تايآلا

 لاق كلذاف ٠ مزحلا ولوأ ىلع ةيرم مزعلا ولوأ انلوقل نأ اك« حتابقلا نع هب ىهتتي لقع هل نميف الإ
 ىلع الجعم باذعلا لزني ال هلجال يذلا هجولا ىلاعت نيب مث ؛ ىوقتلا لهأو عرولا لهأ مهضعب



 ١ ةيآلا . اعيمج اهنم اطيها لاق : ىلاعت هلوق

 لاقف نيدلا لاوحأ ىف قيضلا وهو ( عبارلا امأو ) ىلكلاو ةداتقو نسحلا لوق اذهو نويحب الو

 . ابنه ءىثل ىدتمس .الفبريخلا:باوبأ هيلع قضت نأ نه كبضلا ةشيعملا اهيَع هللا ىضر سابع نأ

 لهأ مه ءالبلا لهأ لاف «ةيفاعلا هللا اولأساف ءالبلا لهأ متيأر اذإ» مالسلا هيلع هلوق نع ىلبشلا لئس
 نم دشأو قيضأ ةشيعم ىأو مهسفنأ ىلإ ىلاعت هللا مدري نأ مهتبوقعف ىلاعت هللا نع تالفغلا

 باوثلاب نقوم ريغ هنآل رفاكلا ةشيعم ىه كنضااةشيعملا لاق ءاطع نعو « هسفن ىلإ ناسنإلا درب نأ

 ىللغ نع ىورف هرثك أ وأ كلذ لكى قيضلا دارملا نوكي نأ وهو ( سماخلا امأو ) باقعلاو

 ىف رسعلاو ةشيعملا قيض ةثالث ةيصعملا ةبوقع » لاق هنأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع مالسلا هيلع
 (ىمعأ ةمايقلا موب هرشحنو) ىلاعت هلوق امأ «ىلاعت هللا ةيصعمب الإ هتوق ىلإ لصوتيال نأو ؛ ةدشلا

 ( امصو امكبو ًايمع مههوجو ىلع ةمايقلا موي مثرشحنو ) هلوق لثم اذه ( اهدحأ ) هوجو هيفف

 هيلعو هيف مالكلاو ىمع رشحم ا ىلإ قيس اذاف ًاريصي رشح هنإ لبق مث ؛ ىمعلاب ةقرزلا ترسف اكو
 ىهو « ةجحلا نع ىمعأ ىنعي لتاقمو كاحضلاو دهاجم لاق ( اهنناثو ) « ( ارز ) هلو ىف مدقت دق
 ةمايقلا ىف نآل فيعض لوقلا اذه ىضاقلا لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس ةبأور

 هلاح اذه نمو « لطابلا نم قحلا مهل زيمتي ىتح هيلع اوناك ام نالطب ىلاعت هللا مهملعي نأ دبال

 دقو ) هلوق اذهم قيلي الو كلذك كلذ لبق نم ناك هنأ هب دارملاو , ًازاجم الإ كلذ فدويال
 للع ىلاعت هنأ ضارتعالا اذه دك ب امو لوقأ اندلا لاح ق كلذك نك مو ( ًاريصب تنك

 كلذ نيب ةرخآلا ىف لصاحلا ىمعلا ناك واف ايندلا ىف لئالدلا ىسن فلكملا نأ امب ىمعلا كلذ
 ملعاو  ررض كلذ ببسب ايندلا ىف هل ناكام هنأ م ءررض كلذ ببسي فلكلل نكي مل نايسنلا

 ىف ةلهلا حاورآلا نأ وهو رخآ سأ نم ذوخأم ضارتعالا اذه نع باوجلا قيقحت .نأ
 ريصت ةلاهجلا كلت نأو ةرخآلا ىف ةلاهجلا كلت ىلع ىقبت اهتلاهج ىلع اهادبأ نع ةقرافملا ايندلا

 لوصأ ىلع ةينبملا ىضاقلا ةقيرط نيبو ةقيرطلا هذه نيبو . ةيناحورلا مالآلا مظعأل بس كانه

 ىلإ ةمايقلا موي ىدتمال هنأ ىعأ هرشح نم دارملا : ابجلا لاق ( اهئلاث و ) ديدش نوب لازتعالا

 لاق ) هلوق امأ ؛ءىش ىلإ ىدت,مال ىذلا ىعالاك ًاريحتم ًافقاو قبي لب ًاريسخ هنم لاني قيرط

 ( ىشت مويلا كلذكو اهتيسنف انتايآ كتتأ كلذك لاق « ًاريصب تنك دقو ىعأ ىترشح ملبر
 عابتا هكرت ىلع ءازج ىمعلا اذه هب لزنأ اسمي ىلاعت هنأ ( امهدحأ ) ناهجو باوجلا اذه ريرقت ىف
 نع ةلاض ةلهاج اهناديأ تقراف اذإ ةيرشبلا حاورآلا نأ وه ( قاثلاو ) هنع ضارعإلاو ىدملا
 للع اذبلف ؛ ةيناحورلا مالالا تمظعو ةقرافملا دعب ةلاحلا كلت ىلع تيقب تايناحورلاب لاصتالا

 كنضلا ةشيعملا رسف نمو. انندلا ىف, لئالذلا نع ضارعالاب ةرخالا ق ىمعلا لوصج لاعت ها

 ىف كنضلا ةشيعملا هلف ايندلا ىف هرك ذ نع ضرعأ نم نأ نيب ىلاعت هنإ لاق « ايندلا ىف قيضلاب
 دقف ( هبر تايآب نمؤي لو فرسأ نم ىرحن كلذكو ) هلوق امأ ؛ةرخآلا ىف ىمملاو ءايندلا



 ةنآذلا اعماله الهيهأ لآق: لاعت هلو ل

 ودع ع كضع رام , ةعامجا ظفا 1 مديتأب امإ 1 لاقف مهتبطاخم ايطوفن مهسفنأ رشبلا

 سانلاو سانلل ءادعأ نيطايشلاو سيلبإ نوكي نأ هقح رهاظلا اذه ةيفوت ىف كب ىضاقلا لاقف

 هلوقو ؛ مالكلا ىف هلوخد عنتم مل ضعبل نيقيرفلاضعب ةوادع كلذ ىلإ فاضنا اذاف ؛ مهل ءادعأ

 دارملا ىف اوفلتخا دقو : ةيرذلا دارملا نأ ىلع ةلالد هيف ( ىاده عبتا نف ىده ىنم مكنيتأي امإف )

 نأ قيقحتلاو , نآرقلا لاق مهضعبو ةلدالاو رخآلا لاق مهضعبو لسرلا مهضعب لاقف ؛ ىدهلاب

 نأ ىلع ةلالد ( قشي الو لضي الف ) هلوق فو « كلذ لك هيف لخديف ةلالدلا نع ةرايع ىدهلا
 لدتسي نأب الإ لماكتيال ابعابتاو « ةلدآلا عاين كلذ هعابتا ىلع هللا نمت ىذلا ىدهلاب دارملا

 هجوأ ةثالث هيفو « قشي الو لضيال نأ هل ىلاعت هللا نم دقف هلاح اذه نمو. اهم لهعي نأبو اهم

 هال ةرخآلا ىف ىتشي الو لضي ال ( اهناثو ) ةرخآلا ىف ىقشي الو انندلا ف لضي ال ( اهدحأ )

 هللا ىدحل عبتملا لبق ناف ايندلا ىف قشي الو لضيال ( اهئلاثو ) اهف هنكممو ةنجلا ىلإ هيدمم ىلاعت

 ءاقشلا لصح ناف نيدلا ببسب قشب الو نيدلا ىف لضيال دارملا انلق « ايندلا ىف ءاقشلا هقحلي دق
 لاف ٠ ضرغأ نهيف ديعولاب هعبتأ ىدحلا عيني نم ىلاعت هللادعو املو« سل لف ردا تسب

 هنايب مدقتام ىلع ىلاعت هللا بتك رئاس ىلعو نآرقلا ىلع عقيب ركذلاو ( ىركذ نع ضرعأ نمو )

 وهو ةدشلاو قيضلا هلصأ كنضلاف ( اكنض ةشيعم هل نآف ) هلوقو « ةلدآلا هب دارب نأ لمتحو
 معاو , كنض تاذ ةشيعم لاق هنأأكف « كنض شيعو « كنض لزنم لاقيف هب فصوي مث ردصم

 لكف وأ نيدلا ىف وأ ةرخآلا ىف وأ ربقلا ىف وأ ايندلا ىف نوكي نأ امإ هب دعوتملا قيضلا اذه نأ

 شيعي هللأ ىلع هلكوتل ملسسملا نال كلذو ننرسفملا نم عمج هب لاف ( لوألا امأ) هرثكأو أ كلذ

 ًايلاط اندلا ىلع ضير نكت للان رقاكلا و ( ةبيط ةايح هنييحنلف ) لاق اك ًابظ ًاشع اندلا ىف

 ةنكسملاو ةلذلا هيلع هللا ثرض نم ةرفكلا نف ًاضيأو , ةلظم هتلاحو كنض هتشيعف ًادبأ ةدايزلل

 نورفكي اوناك مهنأب كلذ هللانم بضغب اًواب و ةنكسملاو ةلذلا مهبلع تبرضو ) ىلاعت لاق هرفكل
 نم اولكأل مجبر نم مهيلا لزنأ امو ليجنإلاو ةاروتلا اوماقأ مهنأ ولو ) لاقو ( هللا تايآب

 كاك مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو ) ىلاعت لاقو ( مهلجرأ تحت نمو مهقوف

 كودو ؛ اراودف يلع الا لب . ًارافغ ناكهنإ ميرا ورفغتسا) لاقو ( ضراألاو ءامسلا نم

 وهو (ناثلا امأو ) . ( ًاقدغ ءام مهانيقسأأل ةقيرطلا ىلع اوماقتسا ول نأو ) لاقو ( نينبو لاومأب
 هعفرو سابع نب هللا دبعو ىرد- ا ل انأو دوعسم نب هللا دبع لوق اذهف ء ريقلا باذع

 دنا هديت نوفل ىذلاو لاق رفاكلل ريقلا باذع نإ دم لاق 0 هيلع هللأ لص ىنلا ىلإ ةريره وبأ

 وسال ىف ةنآلا تلزن امهنع هللا ىضر سابع نيا لاق « ًانينت نوعستو ةعسن كررق فا هللع طادمل

 َق 0 وهو ( ثلاثلا امأو ) هعالضأ اف فلتخت ربقلا ةطغض دارملاو ىوزخلا ىزعلا دبع نبا

 اف نوتومي الف نيلسغلاو ميجا مهبارشو « موقزلاو عيرضلا اهبف مهماعط ناف ؛ موج ىف ةرخآلا ىف



 ٠١ ةنالا .٠ ًاعسجا اف اط.ها لاق : ىلاعت هلوق
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 ىادهعبتا 0 5 3 اف ودع ضعبل | :اعيمج 11 عيه لاق
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 اكنض ةشيعم هل ناف 5 نمو 21١١ قشبإ السب

 ةأرث_ اه ضرع و الا اضااو حااص د ا لأ تاق 7 5 اوما

 ]د تا ىحتأ ىَتر شح ل ِبَر لق 114» ىمحأ ةمايقلا موي ه رشح و

 هر 626 -

 كلذكو < م مويلا 07 5ك ميس ان 5 كَل كلَذك لاَ «502

 اا ا هبر تايب ن نمي مَ فّرسأ نم ىزحي

 نع در كلذ ه هنم ا رافغتسالاو مدنلا ىلإ عجر ى> هدشر 0 ةرفخملاو وعلب 3

 كلذ لك عمج ولو . رثك أ هؤاكب ناك دواد ءاكب ىلإ ايندلا لهأ ءاكب عمج ول » لاق هن أ قلع ىنلا

 .اكب ىلإ كالذلك عمج ولو « هسفن ىلع هحونل ًاحون ىمب امإو رثكأ و ءاكب ناكل حو ءاكب ىلإ
 ةرمأو هيلإ ىلاتتهقتا وأ ةداكب رثك (ىل هنإ!كهَو لاكو « رثك ١ ةنيطخ لع مذا ءاك ناكل حا

 <قرفاتلار يخ كلتإ ل رفعاف يسن كيلو موس تلمع كدبص و كنا تناول ةزإ
 ىسفن تبلظو ًاءوش تلمع كدمحو كناحبس تنأ الإ هلإ الد لق لاق مث مالسلا هيلع مدآ اهلاَقف
 ًاءوس تلمع كدمحبو كناحبس تنأ الإ هلإ ال » لق لاق مث « نيحا رلا محرأ تنأ كنإ ىنحراف

 ىه تاملكلا هذه امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق «ميحرلا باوتلا تنأ كنإ ىلع بتف ىسفن تءلظو

 . هبر نم مالسلا هيلع مدآ اهاقلت ىلا

 ىادم عبتا نف ىده ىنم مكنيتأب نان ل مكضعب ًاعيمج اهنم اطبها لاق ب ىلاعت هلوق

 لاق , ىمعأ ةمايقلا موي هرشحنو اكنض ةشيعم هل نافل 5 3 نع ضرغأ نمو" قشي الولضي الف -

 كلذكو , ىمنت مويلا كلذ كو اهتيسنف انتايآكنتأ كل ذك لاق . ًاريصب تنك دقو ىععأى ترشح مل بر
 4 قبأو دشأ ةرخآلا باذعلو هبر تايآب نمؤي 0

 نيصخش عمم اان نر نأ امإ ؛ ( اطبها ) هلوق نأ وهو الاؤس ةبآالا هذه لوأ ىلع نأ معا

 عنلا باطخ وهو ( ىده 0 امإف ) هدعب لاق فيكق نيصخشل ًاباطخ ناكناف رثكأو |

 لاو (اهدحأ): 0 هباوج اور ا (اطب هأ) لاق فيكسف نيصخش نم 0 ابا طخ ناكنإو

 ( اطيهإ ) هلوق حص نيج اهبنوكل هتيرذ هعمو سيلب الو هتيرذ هعمو مدآل باطخلا ملم وبأ
 بحاص لاق ( اهيناث ) ( مكنيتأي امإف ) هلوق حص ةرثكلا ىلع نيسنجلا نم دحاو لكلامتشا لجالو
 امهن اك العج اوعرفت امهنم نيذللا بيسلاو رشبلل الصأ مالسلا امهملع ءاوحو مدآ ناكامل فاشكلا

 1 تلا د1 زال



 ةيألا . ناظينقلا هيلإ سوسوف : ىلاعت هلو 1 ١

 نايصملاظفل نأ ىلع ُ كذا ع ولان ركب مل نإو اما تا 3 0 ذئنَحَو

 . بوجولا ىضتقي ىلاعت هللا نم باجيإلا نأل ع انعم انيكل «باحجالاق حت دنعالإ هقالطإ زوجال

 نمو ؛ بجاولل اكرات هنوكل ناك امنإ مالسلا هيلع مدآ ىلع نايصعلا ظفل قالطا نوكي نأ مزليف
 ةاسلا نو تنك ةيدعمملا نأ 5 رز كلهم صمم !اراوذام لع لدن ةبآألا نأ لس نم سانلا

 : مذلل من | ىصاعلا مسا نارا د ٠ 1 ةضااسر ا وهوا ةلزتسملا ةماع لاوت انهو ءرتاكلا 4

 0 وأ كا ١ ةريغصلاب قيلي ال كلذو باقعلا قحتس 2 ىلع لدي نآر هلا رهاظ نال

 ًاضرأ اذهو «ىوغ ىفلوقلا كاذكو فيلاكتلاب لصتي امفال ايندلا 0 مع هنأ تاينعألا

 لاقيالو مذلل مس ها وه ىذلا نامصعلاب فصوالا ملعفي نمو ؛ ةحابم 0 : ايندلا حاصمنال دي كيعل

 كانا اه: هوجو نم هنع اوباجأف ( ىوذف ) ىلاعت هلوقب كسفلا امأو(رورغب امهالدف)

 باخ الف لازلكأ امل مث اعاد ينل عيل ةرججفلا كلت نما ١ !ىل هنالل كالذو ةبجلا مهل نم

 ءاوس لإ ىدبا اصرخ كارم دشرلاو ء دشرلا دض ىغلا نأ هقيقحلو ؛« ىوغ هنإ ليف ح ب امو هيعس

 لاق ( اهيناثو ) ًايغ كلذ ناكهدوصقم دض هل 0 ا 00 اوت نش درسا لإ ضار

 باقي نم ةغل لع حص نإو اذه فأ امكلا بحاص لاق لكلا 7 نم مشب ئىأ ىوغ مهضع)

 نأ ملعاو ؛ ثيبخ ريسفت وهف .ىطونب مهو . ابو انف قبو ىف ىف لوقف ٠ انلأابلق فار و سكتملا نايل

 |[ 14 دكرو د اردلا لبق تناك ةعقازولا هذه لاق نأ ةيعلفلل مسحالاو بابلا اذه ىف ىدنع لوألا

 « ىوغوىصعمدآ نألعلد نإو نآرقلارهاظ نأوهو هنم دبال ثح انبهو . ةرقبلا ةروس ىف كلذ

 لاق (اهدحأ) : رومأ انلوق ةح ىلع لديو « ًايواغ ًايصاع ناك مدآ نإ لوقي نأ دحال سيل نكل
 نر ى> طايخ الو طئاخ لاقي الو ؛ هطاخو هعطق دق هطاخو ابو عطق لجرل لاقي : ىتنعلا

 ةدحاو ةرمالإ مالسلا هيلع مدآنع ردصت ىل ةلزلا هذهنأ مولعمو : هب افورعم لعفلا كلذل ًادواعم

 اذه ةفاولا هذه نوكت نأ ريدقت ىلع نأ( اهناثو ) هيلع مسإلا اذه قالطإ زوحجبال نإ كح د

 يهيلع مسالا اذه قالطإ ؛ ةوبنلاو ةلاسرلاب هفرشو هتبوت هلل لبق نأ دعب رح ملةوبنلا لبق تعقو

 ا هذه لاقي نأ ريدقتبو لب“ اك ناك هنأ :ءم رفاك هنإ امككلا دعب لسأ ن نا لاقي ال

 برش اذإ ملسملا لجرلا نأ 5« اهنع بات مالسلا هيلع هنآل كلذ لاقي نأ ًاضيأ رحب مل ةوبنلا دعب
 ايه١اركف نأ نانا نع براش هنإ كلذ دعب هل لاقي ال هتبو#ت تنسحو بات 0 ل

 ىلاعت هللا ةفرعم نع ًايواغو ءايشالا رثك أ ىف ًايصاع هنوك مهو واغو صاع انلوق نأ ( اهثلاثو )
 ىف ىصع لاق هن اكف اهف ىصع ىتلا ةصقلاب نيتنورقم لب نيتقلطم نآرقلا ىف ناتظفللا ناتاه درت لو

 زو< ال ام ىلاعت هللا نم ذو< هنأ معبارو) هأن ركذ ىذلا لطاب بأمه وت || مثوبرال كلذو هال تس

 ىف ديسلا ريغل زوج الام لوقلا 55 نم هتيصعم دنع هدلوو هدسع ىف ديسأل زوج اك« هريغ نم

 داغ ىأ هيلع باتف هافطضا مْ ىنعملاف ( ىدهو هيلع باتف هبر هامتجا َ ) هلوق امأ : هدلوو هد.ع

 رف
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 ١ا/ ةيالا . ناطيشلا هيلإ سوسوف : ىلاعت هلوق

 ءاهنم الكأف ةسوسولا ركذ بيقع ىلاعت هلوق كلذ لبق مالسلا هيلع مدآ نأ ىلع لدي ىذلا نإ مث
 لدت ءافلا هذه نإف «دجسف هللا لوسر اهسو» «مجرفزعام فزد مهلوةك ةيلعلابرعشم بيترتلا اذهو
 للعملاك لك آلا نوكي نأ بحي انهه كاذكفوهسلل ببسملاكدوجسلاو انزلل ببسملاكمجرلا نأ ىلع
 مدآ لبق ول ليلعتلا اذه لصحي امنإو ( ليبي ال كلمو دلخلا ةرجث ىلع كلدأ له ) هلوق عامساب
 نم كلذ لبق هيلع مدآ 0 تبثف ا نب لك ألا ىلع مدقأ املهلوق درول هنإف « هنم كلذ
 ئذلا رونلا نم ايرع سابع نبا لاق: امهتآوس املا تدب الكأ امل امهنأ نيب هناخبس هنإ متىَدلب

 ليق ناف ( اكبولق تغص , لاق 5ك امهتاوس ليقف 0 اميإو امبجورف تدب ىت> امهسبلأ هللا ناك

 يكل لكل كلذ لع هاا نأ كشالاانلك ؛امهتيصعم لع ءارظاكاءرءاوتسا رويظإ فاك ]ع
 امهبلع نافصخم اقفطو)هلوق امأ ىرخأ ةحلصمل هيلع بترت امن لب هيلع ًاباقع نوكيال نأ لمتحي
 : ثاحنأ هيفف مفف ( ةنجلا قرو نم

 اشنأو ذخأو لعفي لعج لثم اذك لعفي قفط فاشكلا بحاص لاق 4« 2 وآلا ثحيلا 0

 لوأ ىف عورشلل ىهو  ةريصق ةفاسم هنيبو اهنيبو اعراضه العف ربخلا عوقو ىف داك كح اهدكحو

 .هنم وندلاو هتبراقمل داكو ء مالا

 اهملع زرخ نأ وهو « لعنلأ فصخ نم ربر كتلاو ريثك هلل ن افصخب ”ىرق 4 ىاثلا ثحبلا 07
 (ىوغف هبر مدأ ىصعو) هلوق امأ أ نيتلا قرو وهو رثملل امهتآوس لع ةقرولا ناقزلي نأ اصل

 الف مذلل مسإ ىصاعلا نأ ( لوألا ) نيبجو نم هنع ةريبكلا رودص ىف اذهب كسمج نم سانلا نف

 ًاران هلخدب هدودح دعتيو هلوسرو هللا صعي نمو ) ىلاعت هلوقل ةريبكلا بحاص ىلع الإ قاطني
 ةياوغلا نأ ( ىناثلا هجولاو) هيلع بقاعي العف لعف نم الإ ةريبكلا بحاصل ىنعم الو ( اهف ا
 كمر "قسافلا الإ لواش ال مسإلا اذه لثمو دشرلا دض ىغلاو نافدارتم نامسا ةلالضلاو

 بجاولاب نوكي دق ىمالاو ؛ مالا ةفلاخم ةيصعملا اولاقف لوآلا مالكلا نع موق تاج) ةقش ع
 : قاصغق ءاودلابارشب هترمأو «'قاصعف اذك ,ىف هذ و صأ'ىف هيلع ترشأ : نولوقيا مناف تذالاو
 ركل لب جاو انا زك مدآ 1 نايصعلا مسا قالطإ عنتم م كلذك صضاألا ناك لذ
 ىصاعلا نأ ىلع لدي نآرقلا رهاظ نأ انينئانأب ىحارتع لاراذه نع لدتسملا تاجانرو ردد 21
 هناآلو . بجاولاك راتب ىصاعلا مسا صيصخت بجوف مذ مسا هيأ ملع لدت:تفرعلاو كاقثلا قد

 نوكفنيال مهنأل لاح لك ىف ةاصع ماب أب مرسأب ءانك لا فضو يجول اضاع بودل كرات ناكول
 تيلس امل انلق ءدرطيال راو زا صاع ةنأب ترسلا كرات فصو لبق ناف ؛ بودنملا كرت نه

 ,اودلا ب رشب هترمأو ىناصعف اذك ىف هدو سمأى هيلع ترشأ هلوق امأ همدع لص األاو از ءاجي هنوك

 نوةلطي ع مننكلو كاذ اكلم نئلاو ؛ فرت 32 1 لاعتسالا اذه نأ منال انلق ىاصدف

 لعفلا كلذ لالخالا زوجال هنأو لعفلا كلذ لعفي نأ و دال هنأب ريشتسملا ىلع اوهزج اذإ كلذ



 ةيالا . ناطيمشلا هيلإ سوسوف : ىلاعت هلوق وأ
 دا ا د ع للامم سال ماا دسم لهاا 50 اب نك لحس

 هفرع هنأ نيبو ةكئئالملل ًادوجسم هلعج نأب مالسلا هيلع مدآ مظع هنأ نيب هناحبس هنأ لعاو
 معنلا كلت تلاز تعقو اذإ ىتلا ةيصحملا ىلإ مثوعدب هتوادعل هنأو هجوزلو هل سيلل] ةوادع ةدش

 نع ىور ام بجعلاو . قفتا ام ةلزلا ىلع مادفإلا ءاو> نمو هنم قفتا كلذ عم هنإ مث ,اهرسأب
 مدآ لح عضوو نازيم ةفكىف تعضو ةعاسسلا مايق ىلإ مدآ ىب مالحأ نأ ول»لاق ىلهابلا ةقاقأ ف

 مدآ ةعقاونأ لعاو ٠ ةعنتم ىلاعت هللا ءاضق عم ةحداكملا نكلو« ميمالحأب هيلح حجرل ىرخ ا
 ةنجلا نم مكتجرخي الف ) هلوقب ةشيعملا ماظتناو ةحارلا ماود ىف هبغر ىلاعت هلا نذل كلذر 3
 ى آضيأ سيلب] هبغرو(نجضت الو ابق ًامظت ال كلنأو ««يرعت الرو اهنف عوج ال نأ كل نإ'« قشنف
 ناكف ( للبي ال كلمو ) هلوقب ةشيعملا ماظتنا ىفو ( دلخلا ةرجت ىلع كلدأ له ) هلوقب ةحارلا ماود
 سارتحإلا لع كلذ فقو ىلاعت هللا نأ الإ هيفسيلبإ هبغرىذلا وههيف مدآ هللا بغر ىذلا ءىثلا
 نأب هيلعو هلقع لاك عم مالسلا هيلع مدآ نإ مث  اهيلع مادقإلا ىلع هفقو سيلبإو ةرجشلا كلت نع
 ضرعو هل دوجسلا نم عنتما ثيح هودع سيلبإ نأب هءلعأ هيمو هرصانو هالوم ىلاعت هللا
 هيلع عم سيلبإ لوق دحاولا دوصقملاو ةدحا ولا ةعقاولا ىف لبق فيك . هتوادع ببسب ةنحأل هسفن
 اذه ىف لمأت .نمو . ىبرملاو رصانلا وه هنأب هملع عم ىلاعت هللا لوق نع نأ هل وادع لد
 عنام الو هللا ءاضقل عفاد ال هنأ ىلع هيبنتلاك ةصقلا هذه نأ مالا رخآ فرعو هبجعت لاط بابا
 ىلاعت هتلا ىضق اذإ الإ هب عفنلا لصحمال هنإف ةوقلا ةياهنو رووظلا ةياغ ىف ناكن إو ليلدلا نأو : هنم
 0 را اكل هنأ ةرعبلا ةووس ف مدقت دقف ( ناطيشلا هيلإ سوسوف) هلوق امأو . هردقو كلذ
 ( ناطيشلا امل سوسوف ) هلوق ىف ماللاب ةرات سوسو ىدع فيك :ليق نإف. سوسو اذامبو

 طرا دلل ا هام قلل ير كتر دل قل اج 01: س وار ءلوق اذ ؟ كي فدخأتو
 له) هلوق (امهدحأ) نب سأ ى ةنيمطتب تناك ةسوسولا كلت نأ نين مث هيلإ زبأو هل تدحت هلوقك
 ها اج راسا )د نال يراك وجر تاكا لإ ةرجشلا#كاضإ ( داخل ةرجت لع كلدأ
 اك اق لاو كلما ءاذ رجفلا هده نم لك أ نم يأ( لج ال كور هك( فاكر
 لاحتسال ًآيبن مالسااهيلع مدآ نوك لاح ةسوسولا.هذه تدجوول لب هنم كلذ لبق مدآ نأ رهاظلا
 ةازاجلا لاحو فيلكتلا لاح نيب لصحت نأ ديال 8 هك لبق مالسلا هيلع مدآ نك نأ

 لوصح نم ديال هنأب لسنال :انلق . كلذ ملعيال نأ عنتما ًايين ناك امل مداف ىنعملاب و٠ توملاب ةرتف
 نإو ء الصأ ةرتفلاىلإ ةجاح ال لاقي نأ زوال ملو « ةازاجلا لاحو فيلكتلا لاحنيب ةرتفلا هذه
 توملاب ةرتفلا لوم نع ل نك نإ 5 2 مونوأ ىتْعِب ةرتفلا لوصح كيف ديالو ناك

 ةيؤرلا لأس انمبإ مالسلاهيلع ىنوم نإ نولوةي مكنم موق سيلأ « كلذ ملعب نآو دبل ىنلا تكا
 ليلدلا ام مث ؛لهجلا اذه زوحيال لف لهجلا كلذ زاج اذاف ىلاعت هللا ىلع اهعانتمأ فرعي ناكام هنأ
 ا ب الدلال تلمح ان ةلولا ةعفاو نأ نيه ذم نإف اتقرلا كلذ ف انين ناك م دآ نأ ىلع
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 21750١ ىدهو هيلع ب 1 هبر مدا ىصعو ةَلا

 كل امل نم قولخم مدآو رانلا نم قولخم دل نأ (اهئلاثو) ماعلا باغ اودع نوك ادن

 . ةوادعأا كلت تيقبق ةوادع امهلصأ نيف

 هللا وه ةنجلا نم امل جرخلا نأ عم ( ةسنجلا نم كنجرخي الف ) لاق مل « ىناثلا لاؤسلا )ل
 ٠ كلذ مص جورخلا هيلع بترتام لءف ىذلا وه هتسوسوب ناك امل (باوجلا) ىلاعت

 ف 1 زوما 2 ءاو>ح َن ود ءاقشلا لعق هد>و مدآ للا أ 4 4 تلاثلا لاؤدلا )ب ١

 مثءاقش مهريمأو هلهأ مق وهو لجرلا 0 م َّق كَ ) ها 1 نيهجو نم تا ا 0

 ةلصافلا ةياعر ىلع ةظفاحلا عم اهنود هيلإ هدانساب مالكلا صتخاف مهتداعس هتداعس نم ىف نأ

 اطفأ هنأ ىؤرو :ةازملا كود لكترلا لع كلذ ترثلا فلط ف كانتا نارا اا
 الو اهف عوممتال نأ كل نإ) هلوق امأ هنيبج نع قرعلا حسو هيلع ثرحب ناكو رمحأ روث مد ل

 : لئاسم هيفف ( دس ل51 ا 0 رعت

 ١ ايف عوجب ال نأ ىلع فطقلا حتتفلا هجوو رتل ا كل أ وع 2 4 كك اللا ةلأسملا «

 نع ةيئان واولاو قاطنم أدز نأ لاهم نأ ىلع لخدن ال 31 1 ةنإف ١ ملف اهماهم ةعاقو ن

 | نكتتملاملف « لماع لك نعةيئان ىه امتإ « نأ ن ع ةبئان ًادبأ نوكستا عضوت ملواولا انلق ؟ اهباع تلخد

  1كا نأ عامجا عن تما 5ك امبعاط+ا عنتم مل ناك ةصاخ ريمحتلل اعرض ىف

 اهملع رودي ل ناطقألا ىف لطظلا ُْق ناجك دل ةاوسككلاو قررلاو عبشلا 4 0 املا ةلأشلا ٍّ

 تلطلا و يندكلا ىلإ ةجاح ريغ نم'ةنكلا اهل ءاشال] هذه لوصح لاعيدتلا رث ف ؛ نايالا رش
 نم ًائيش هعمس قرطيل ىحضلاو أمظلاو ىرعلاو عوجلا ىه ىتلا اهدادضأل ىننلا ظفلب اهرك ذو
 ءاشالا هذهو 2 مف هعقوب ىذلا كلا نع زارت>الا َْق اس 2 اهنم د ردع ىلإ ةوقشلا فانصأ

 . ( قشتف ) هلوق ىف دو هلا قيقا نيك اياك الك

 دلكأف ؛ ليبال كلمو دللا ةرجت ىلع كلدأ له مدآ اي لاف ناطيشلا هيلإ سوسوف )ل ىلاعت هلوق

 هابتجا مث . ىوذف هير مدآ ىصعو ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخب اقفطو امهتآوس امل تدنف |بنم
 ( ىدهو هلع بات هن ر



 ةيالا.. لبق نم مدآ ىلإ اندبع دقلو : ىلاعت هلوق 717

 هلوق امأ ءهرمأ نه نس>أ كرمأ ناكف ظفحتلا كرتو لهاستلل ىغبني الام ىلع مدقأ كابأ نإو

 هه ىب> وأ لاعت هللا نم رمأ دبعلاب داركلا نأ كش الف '( لبق نم مدآ ىلإ اندبع دلو ): ىلا

 لك أيالنأ هيلا اندبع نورسفملا لاق هيلا دبعو هيلا كلملا راشأ مهاناصوو كولملا رماوأ ىف لاقي اك
 انفرص نيذلا ءالؤه لبق نم ( اهدحأ ) هوجو ( لبق 0 1 0 امد الو ةرجتفلا نم

 لك ايأال نأ هلا اًبدبع ةرجشلا نم لك آي نأ لبق ند نمابع نبا لاق ( اهناثو) نارقلا ىف ديعولا ١

 0 لل ال 0 لانو )ان

 نايسنلا فو . اليلق ايش هنم انبه ديعنو ؛ ةرقبلا ةروس ىف ءاصقتسالا ليبس ىلع هيف انملكت دقف

 ىةلالاو طقسا كر لغات رع اما ر ارك ذلا ضيقت اوهام دارملا ( اههدحأ ) الرق

 (ىاثلاو) نايسنب الإ طق ىصع ام هللاو لوي هللا همحر نسحلا ناكو ؛ نايسنلا هنم دل وت ىح طبضلا

 233 انازق نم لك وة رجلا رع 0 نك هلا ةبعلم كر هنو كاتلا ناسنلاب داررملا نأ
 لريوأ# ريع نم ةضخملا لع مدقأ لاهيا لمتع ردعلا اذه لع و « ناطيششلا هاسنف ا د
 هل دي وز هلوق 52 ةارقبلا رو د دق هيف مالكلاو ؛ 01 أتلا عم اهيلع مدقأ لاد نأو

 : ثاحأ هيفف ( ًامزع

 نك كلو امزع هل دحب لو هنمو ملعلا ىنعمي نك نأ فو دن ىلا « لوآألا ثحبلا ١)

 . امزع هل انمدعو لاق هن اك مدعلا ضيقت

 ملو لمتحي ( امزع هل دج ملو ) هلوق مث. بلصتلاو ميمصتلا وه مزعلا ىناثلا ثحباا ١)

 دجن ملو دارها نوكي نأ لهتحو . برقأ حدملا ىلإ نوكيف ةيصعملا ىلع مادقلا ىلع ًامزع هل دحن
 |:زع هل دي مل وأ ٠ ةلفغلا نع زارتحالاو ظفحتلا لع امزع هل دجن مل وأ ةيصعملا كرت ىلع ًامزع هل
 هلوق امأو . داهتجالاب أطخأ اعإ مالسلا هيلع هنإ انلق اذإ داهتجالا ةيفيك ىف طارتحالا ىلع

 ( اهادحإ ) لئاسم ىلع لمتشي اذبف ( ىلأ سابإ الإ اودجسف مدآل اود#ا ةكتالملل انلق ذإو )

 له سيلبإ نأ ( اهتثلاثو ) درجسلا ىتعمام هنأ ( اهتيناثو ) مبضعب وأ ةكئالملا لك نيرومأملا نأ

 لا 0 ا لا حُص فيكف نكي مل نإو ؟ال مأ ةكئالملا نم ناك

 (امتسماخو ) ؟ال مأ ملسو هيلع هللا ىلض دم نم لضفأ مدآ نأ ىلع لدي اذه د1 اهيلارر)

 رفك وأ ءادتبا ًارفاكن اك له هنأو ءابإلا كلذ نم رفكلا مزل فيك ىبأ هنأ سيلبإ ةفص ىف هلوق نأ

 انلقف ) هلوق امأ , ةرقبلا ةروس ىف ءاصقتسالا ليبس ىلع تره لئاسلا هذه نأ لعاو . كلذ ببسب

 ببسام( لواآألا) تالاؤس هيفف ( قشتف ةنجلا نم مكةجرخم الف كجوزاو كل ودع اذه نإ مدآ أي

 ىلاعت هللا معن 0 : انوا ردح ناك ليلبإ نأ اهدا [ ءودو نم (اباوخاز ؟ ةوادعلا كلت

 مدآ ملعو هلوقل املاع اباش ناك مدآ نأ ( اهناثو )هل ًاودع راصق هدس> مالسلا هيلع 7 قحا ىف

 لهاجلا خيشلاو ؛« لبج كلذو هلع ةليضفب هلو تا هل راها نبش ناك سلب و اوساللا
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 الا انإ 611 قش 0 نجلا نم ع الق كجوزلو كل .

 »١15« 0 1 ايف امنا َكْنَأَو كدر رع 1 18 عوجب

 ارد كتئالبلل انلق داو افرع هلذح و شقا ليف نم مدآ ىلإ اندهع دقلو ل ىلاعت لورق

 2 ىحضت الو اهف أمظتال كنأو ء ىرعت الو اهف عوجتال نأ كل نإ ؛ قشتف
 ةرةبلا ةروس ف و نآرقلا ق مالسلا هيلع مدآ ةصق نم ةسداسأا ةرألأ وه اذه نأ ملعإ

 هدف ىاغت ىف نأ معاو ٠ انيه مث , فهكلا ىف مث .ا 0 ا فارعالا ىف مث

 ( قيسرالف أم ءاين ا م كيلع صقن كذلك لاق ال لاك ١ امدح ( اهوجو اهلبق ام 4ك

 كللع ضقن كلذك ) هلوق ىف دعولل ًازاحجنا ةصقلا هذه ركذ هيف غلابو نآرقلا ىمأ مظع هنإ مث

 مهل ثدحب وأ نوقتي مبلعل ديعولا نم هيف انفرصو ) لاق امل هنأ ( اهيناثو 1( قس دق اذ 0
 00 0 ا ناطيشلل مدآ ىف :: ةعاط نإ لاق هنأك مالسلا هيلع مدآ ةصقب هفدرأ (ًاركذ

 ديعولا مهل نيذلا ءال وه لف نم 2 لاف نكي عا ل! ]اع انف ميدق ل 4تاواسل

 دهعلا 0 ىف كلذ م هنإ مث ( كجوزاو كل ودع اذه نإ ) انلق ثيح ههيبنت ىق انغلابو

 هيلع هللا ىلص دمحم لاق ال نأ ) اهتلاثو ) ميدق 9 ناطسقلا نم طفحتلا كرت قف رخل 3

 ف غلا و هيلا هللا دبعام دعب هناف مالسلا هيلع مدآ ة ةصق هدعب ركذ ( 6و كو فذ ) ملسو

 جاتحيف ظفحتلا نع ةيرشبلا ةوَدلا فعض ىلع كلذ لد دّقف ؛ ىسن ودعلا نم هريذحتو دهعلا ديدجت

 نأ ( اهعبارو ) نايسنلاو وهسلا نع هبنحيو ملعلا ليصحتل هقفوي نأ ىف هبرب ةناعتسالا ىلإ ذئنيح

 لد ( هيحو كيلإ ىضقي نأ لبق نم نآرقلاب لجعت الو ) هل لبق امل ملسو هيلع هللا ىلص ًادمع
 مدآ فصو طارفالاب هفصو املف بجاولا ردق لع داز ثيحب ندلا سمأ ىف دجلا ىف ناك هنأ ىلع
 رخآلاو طي رفتلاب لوألا فضصوف ىسن ىح ظفحتتي ملو كلذ ىف لهاست هناف كلذ ىف طيرفتلاب

 ليق امل سو هيلع هللا لص ًادمح نأ ( اهسماخو ) ةلز عون نع كفنيال رشبلا نأ ملعيل طارفالاب

 هنع تمهن امل الإو عت ال ام ىلع تمدقأ أ الول هسفن ىف لاقو هبلق ة قاض ( لجعت الو ) هل

 ىحولا ءادال ًاظفحو ؛ ةدابعلا ىلع كنم ًاصر> هتلعف اماف هنع تيهنام تلعف تنك نإ : هل لوقف



 آلا": انيرع انآرف هانل نأ كلذك و : للاعت هلو ١

 مالسلا هلع هلأ ىور ( الا هجولا ) نآرقلاب لجعت الو كتولأشيو : لاق هنءاكف فنأتنم

 دعب ذخأي مث كلملا ةءارق لاح تكسي نأب هرمأف كلملا عم أرقيف .ىث هنم هتوفي نأ نم فاخت ناك

 لك نع لاعتم هناحبس_هنأ نيبو نيقلكملل نآرقلا عن ةيفيك حرش ىلاعت هن اكف ةءارقلا ىف هغارف

 فل د نوض نأ "بجو كإزك ناك نمو ةحرلاو ناسحإلاب نفوصوم هنأو دن الاف

 !(نارفلاب لجعت ال وز لاق نايسنلاو وبسلا نع ناماألا لص إو «ىجولا نمأ ىف نايسنلاو ووشلا

 هتءارقب لجعت ال دارملا نوكي نأ لمتحيو ( نآرقلاب لجعت الو ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا (

 فيرعت فلمتحو ؛ هرهاظ داقتعا فلمت<و . كريغ ىلإ هتيدأت ىف لجعت النألمتحو 2ك

 لق نفاذا ركاا ناوكي نأ لمتحيف (ةيحو كيلا ىضقت نأ لبق نم هلوق امأو: :رهاظ هضتقام يعل

 نيرماألا نيذه نآل , هناي كيلإ ىضَعي نألبق نم دارملا نوكي نأ لمتحو . همام كيلإ ىضق. نأ

 هيدؤيو هظفحب ىكل هتءارق نع ىبني ال مالنسلا هيلع هنأ مواعمو « ىحولاب الإ امهليصحت نك ال

 0 ع درا را كلاما لح ولات نيدو وح هيلع هلع فعبب الو هسفن ثقيسلال نأ ند دا رملاق

 ءانثتسا نم هبيقع لصحب نأ زوم امل غارفلا هيلع تأي ملام مالكلا ىنعم ىف فقوتلا بحي هنال

 2 لا لاوعأ نك دلو" هياألا  ريصت ى قيقحتلا وه اذبق' تاضضخملا نق امعررعا وأ _ظارش وأ

 ىلع صرحب مالسلا هيلع ناكو ( هب لجعتل كناسل هب كرحت ال ) ىلاعت هلوقك اذه نأ ( اهدحأ )

 هل ليقف نايسنلا ةفاخغ ليربج ماهتسا لبق هتءارقب لجعيف مالسلا هيلع ليربج نم نآرقلا ذخأ
 الع ,. امهف كل ديار :ىلاحت هتلاو نوكس و تيشت نع هايا كذخأ, نوكسف هلو متسي نأ ىلإ لجعت ال

 نارقلاب لجعت الو (اهنناث و) امهنع هللاىضر سابع نبا نع ءاطع هاورو ىدسلاو لتاقم لوق اذهو

 كاحضلا لاق (اهلاثو) ةداتقو دهاجم لوق اذهو هيناعم ناب كيلإ ىحوب نأ لبق كباحأ ىلع هأر قتف

 مايأ ةثالث الجأ كل انبرض دقو اذكو اذك نع انربخأ دمعاي : اولاق نارجن فقسأو ةكم لهأ نإ

 لجعتالو ) ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ًادمم اويلغ دق دوهملا نأب ةلاقملا تشفو هيلع ىحولا أطبأف

 ليربج ىلإ هنموليفارسإ ىلإ ظوفحا حوالا نمديحو كيلإ ىضقي نأ لبق نم هلوزنب ىأ (نآرقلاب
 ىجوز : تلاقف تلي ىنلا تأ ةأرما نأ نسحلا ىور (اعبارو)'(املع قدز بر لق وز كليلإ ةنماو

 صاصقلان علها لوسر كسسمأف (نآرقلاب لجعتالو)هلوق لزنف صاصقلا اكنيب لاف ىبجو مطل

 لوآلا ليصفتلا ىلع دامتعالاو ديعب اذهو ( .ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا ) ىلاعت هلوق لزن ىتح

 أ هناحبس هللا ىلإ عزفلاب هرمأ ىلاعتو هناحبس هنأ ىتعملاف ( املع فدز بر لقو ) ىلاعت هلوق امأ

 . هيلع لزن ام ناب وأ نآرقلا ماهتب ربظت ىتلا ملعلا ةدايز ىف

 (باوجلا) هنع ىهن فيكف ىحولاب هلعفناك نإ هنع ىمن ىذلا لاجعتسالا 4 ةثلاثلا ةلأسملا 0

 : هنع ىبن اذهلف « هك رت. ىلوآلا ناكو  داهتجالاب هلحف هلعل

 ج11١ 11 210110111000
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 48 ةيذلا . ايرع انارق ءالزل| كللدك ىلا لاك مل

 ىلعو لازن ال كلذ ليم :ىأ!(( ضن تللالك ظل لع فا ( كبك و ) هلوق نأ ملعا
 ىلع اوفقيف برعلا همهفتل ًابرع هنوك ( امهدحأ ) نيرمأب نآرقنا فصو مث هلك نآرقلا انلزنأ هجمن

 ىأ ( ديعولا نم ةيفءانفرصو ) هلو5 (ىاتلازو ) رشبلا مالك سنج نع هجورخو همظنو هزاجيإ

 هريركسف قلعتي لعف ديعولا نآل مراحلاو ضئارفلا ناب ديعولا تحت لخديو هانلصفو هانررك

 ا جاولا كرتو تامرحلا ءاقتا دارملاو ( نوت مهلعل ) لاق كلذلف ماكحالا ناب ىضَتَمي

 وأ ) هلوق امأ ( نوقتت مكلعل مكلبق نم نيذلاو) هلوق ىف ةرقبا ةروس ىف هريسفت مدقت دق لعل

 نأ لجال نآرقلا انلزنأ ابإ انإ ىتعملا نوكي نأ ( لوآلا) نابجو هيفف ( أرك ذ مط تدع

 لعفو تاعاطلا ىلإ مثوعدي أ 1 مه نآرقلا ثدحن 1 ىغبنيال امع نيزرت< ىأ نيّقّتم او ريصي

 : تالاؤس هيلعو : ىغني ام

 دنع رك ذلا لصح امل ( باوجلا ) ركذلل ًاثدحم نوك, فيك نآرقلا ( لوألا لاؤسلا )ل
 3 .ةهللإ نك نإ فلص) نا

 نأ ( باوجلا ) هيلإ ىوقتلا تفيضأ امو نآرقلا ىلإ ركذلا فيضأ مل « ىناثلا لاؤساا ل

 « نآرقلا ىلإ هدانسإر حي لفىلصألا مدعلا لعرارمتسا كلذو « حيبقلا لعفي ال نأ نع ةرابع ىوقتتا

 نإ رقلا ىلإ هتفاصإ ترا م قاد لح نمأَ ركذلا تودخا اه

 حصي ال لب ركذلا ثودحو ىوقتلا نيب ةافانم الو ةافانملل وأ ةملك( ثلاثلا لاؤسلا إل

 ىأ نيريس نبا وأ نسحلا سلاج مهلوقك اذه ( باوجلا ) وأ ةماك ىنعم اف ركذلا عم الإ ءاقتإلا

 لصح ملناف اوقتيل تآرقلا انلزتأ انإ لاقي نأ ( ىناثلا هجولا ) انهه اذكف امهنم ًايلاخ نكت ال
 نوكي نيريدقتلا نيذه ىلعف : انسح ًاتيصو ًافرشو ًاركذ محل نآرقلا ثدحي نأ نم لقأ الف كلذ

 (قحلا كلملا هللا ىلاعتف) لاَقف هسفن مظع نأ اهفد ر(تارقلارعأ مظع امل ىلاعت هنإ مث ىوقت هلازنإ

 دافتسسم سيلو ريغتيالو لوزنال كلم نآلل قحلاب هفصو ام ويهميظعت نم ةقلخ مراءام لع ًاهننل

 هولع نأ تين دقو ولعلا نم لعافت ىلاعتو ؛ كلذ, فدصو اذهلف هب ىلوأ هريغ الو ريغلا لبق نم

 هردقت الو ماهوألا هفيكت ال هنأو لالجلا توعنب هفاصتا وهو دحاو ىنعمب هتييوبرو هتمظعو

 اومدقيلو ىغبنيال امع اوزرتحيل نآرقلا لزنأ امنإ ىلاعت وبف راضملاو عفانملا نع هزنم وهو لوقعلا

 هقيفوتب عمت امإ تاءاطلاف ؛ مهصاعمب ررضتلاو مهتاعاطب لمكتلا نع هزنم ىلاعت هنأو ؛ ىغبنيام ىلع

 نم نآرقلاب لجعت الو) هلوق امأ هل قاخ امل رسيم لكو هنم الدع عقت اسءإ ىصاعملاو : هريسيتو

 لئاسم هيفف ( هيحو كيلإ ىضقي نأ لبق

 ١ نم 7 لاق ( لو الا هجولا) نايعل ذي اك هقلعت ىف  ىلوألا ةلأسملا 0
 باطخ ( نآرقلاب لجعت الو ) هلوق مث عطقنيو مالكلا متي انهه ىلإ ( لابجلا نع كل كام

0 



 ةيدلا| . انيرع انأرأ ةانلدنأ كلذك و :لاعت هلو ٠١

1 3 0 

 نوفل 1 ديعولا ن نم هيف فرو اير 0 ا و ا أ كلذ
 تل ا

 ا اب لجن يو نَا كلا ل لاش نا 0 1 ثدحي 2
 ا

 6 سا سا 6 1-8

 114 املع ا هبحو كِل ىضفي نأ لق
 ب 1 م

 (هوجولا) ىلاعت هلل 0 ا اذإ 0 ع ءلاقب ا 7 را

 وهو هوجولا تافص نمال نيفلكملا تافص نم ( تنعو ) هلوق نآل مهسفنأ نيفاكملا هب دارأو
 نيس امم عوضخلا 0 ركذلاب 0 2 اع ( ةيضار اهيعسل ةمعان ذئموي هوجو )هلوقك

 اويلطأ» لاق هنأ لكك ىنا نع لهابلا ةما م وأ ىورو « مدقت دق (مويقلاىحا)ريسفتوررظي اهفو

 كرتدشملا اندجوف ىوا ا لاف يفطر نابع لاو ةرقثلا تاللثلا زوسلا هله ق مظعالا هلا مسا

 حصياال مويلا كلذ نأ ريذحتلا هجو ىلع ىلاعت نيبف (مويقلا ىحلاوهالإ هلإأل هللا) ثالثلا روسلا ىف

 نم عنتمي و ىصاعملا هيف راتخي ىتلا ايندلا لاجل ةفلاخع هلاح نأو « ةازاجما نم ءرملاب لزني ام عانتمإلا

 باوثلا مرح ىأ نامرحلا ةبيخلاب دارملاف ( ًالظ لمح نم باخ دقو ) ىلاعت هلوق امأ ؛ تاعاطلا نم

 وفعلا نم عنملاف ةيآلا هذهب ةلزتعملا تلدتساو هنع بني ملو ملظلاب ىفاو نم هب دارملاو اءلظ لمح نم

 هيفاني وفعلاو ةبيخلاب هيف ىلاعت هللا كح دقو « ملاظ لك معب ( ًاءلظ لمح نم باخ دقو ) هلوق اولاقف
 7 ةمايقلا موي لاو-أ حرش امل ىلاعت هنأ ٍلعاو « ادام مدقت دق ديعولا تامومع ىلع مالكلاو

 ًاملظ فاخب الف نمؤم وهو تاحلاصلا نم لمعي نمو ) لاقف نينمؤملا لاوحأ حرشب اهف مالكلا

 نامإلاب ًافورقم هلع ناكف ضتارفلا هباذارملاو تاكطاصلا م امنع لمعي نمو ىنعي ( امضهالو

 ىف هنوكل مزج عضوم ف ( فاخ الفرز هلوقف ( تأ ملاصلا لمع دق 0 هنأ نمو ) هلوق وهو

 هرب نمؤي ن) « (هنم هللا مةتنيف داع نمو) هريظنو فاخب ال وهف ريدهتلاو طرشلا باوج عض وم

 ىبنلاو نمابلف خيدملانآل لسح هو 0 ىلع فخ الف ريثك نبا أرقو (ًاقهر الو ًاسخ فاخن الف

 0 , ةعاطلا لع باوثلا نم علم و 0 ىلعال ٍتقاعي نأ وه مظلاو نمالا/ لمأ ونا نع

 ىأ( مب مضه ابعلط)هنمو نطبلاماضىأ حشا مب ضه هنمو ةصيقنلا ةميضهلاو : هباو نم. صقني نأ
 ل لدأ عار باوثلا نم صقن نآرلظا لم وبأ لاقو« ىاعط مضومما هنمو ضعبي هضعب قزال

 لخدي دقو ميظعتلا هنراق اذإ الإ اما زا ناوكي ال تاذللا نك هنركا عم باوثلا نآل ماظعإلا نم هقح

 1: نب سال الك نينم وا نع ىلاعت هللا : ىفنف ميظعتلا نم هنراقي امف لخدبو 0 ضعب ىف صقتلا

 مهل ثدحي وأ نوقتي مهلعل ديعولا نم هيف انفرصو ًايرع انآرق هانلزنأ كلذكو ل لاعت هلوق
 4 العقدزبرلقو :هيحو كيلإ ىضعقي نأ لبق نم نآرقلاب لجعتالو« ق ولا كلما 1 ىلاعتف . ًاركذ



 ١8 ةيآالا:: لابجلا نع كنوااسي و :"لاعتا هلوق

 تلد ةيآلا هذه نآل هقح ىف لوسرلا عفشيال نأ بجوف ىلاعت هللا دنع ىضرم ريغ قسافلا : اولاق

 ىلع لئالدلا ىوقأ نم ةبآلا هذه نأ لعاو . هللا دنع ًايضرم نوكي نأو دب ال هل عوفشملا نأ ىلع

 ىضر دق ىلاعت هللا نوكي نأ هقدصىف كي الوق هلىضرو هلوق نآل قاسفلا قح ىف ةعافشلا توب

 نأ ةداهش : وهو هلاوقأ نم ًادحاو الوق ىلاعت هللا ىضترا دق قسافلاو  هلاوقأ نم ًادحاو الوق هل

 هنإ لبق نافذ تابثإ ىئنلا نم ءانثتسالا نال هل ةعفان ةعافشلا نورك نأ بجوف . هللا الإ هلإ ال ل

 هل ىضر دق 1 17 فاثلاو ) نذإلا لوصح ( امههدحأ ) نيطرشب ىف هلا كلذ 5غ ىتسا لاك

 هنإ متل ل نكسل .الوق هل ىضر دق ىلاعت "ناوهاز نطرش ا هيف لصح دق قسافلا نأ بهف ءالوق

 5 ءانثتسالا لوضح ىف فاك الوق هل ىضر هنأ وهو ديقلا انه الك ةلأسملا لوأ اذهو هيف نذأ

 دبال هنأ ىلع ةبآلا هذه تلدو ديقلا اذهب كانهؤتك اف ( ىضترا نمل الإ نوءفشي الو ) ىلاعت هلوق

 ناديقلا لصح اذإو . ةعافشلا ىف نذإلا لصح الوق هل ىضر اذإ هنأ امبعومب نم رهظف نذإلا نم

 . دوصقملا مو ءاتسلا لصح

 : لئاسم هيفو ( ًايلع هب نوطيحي الو مبفلخ امو مهيديأ نيب ام معي ) هلوق 4 ةسماخلا ةفصاار)

 لاق نمو ىعادلا نوعبتي نيذلا ىلإ دئاع ( يشل نيب ) هلوق ىف ريمضلا 6 < لوألا ةلأسملا 2

 ةعافش عفنت هل تخالو هيلإ دئاع ريمضلا كلذ لاق عفاشلا 2 دارألا ) ا هل ند نمل ) هلوق نإ

 نيبام ملعي ) لاق مث :ءايبناآلاو ةكئالملا هل عفشت نأ ىف نمحرلا هل نذأ نمل الإ ءاسنالاو ةكمالملا

 لتاقمو ىلكلا 7 اذهو . ىسركلا ةيآ ىف لاق 5 ةكئالملا ىديأ نيبام ىنعي ( مهيدبأ
 نك لانو مدام ىلح نأ لق 00 ملعي لئاقم لاق هل اوعفشيل ةكئالملا دبعي نم عيرقت ف

 . مهقلخ دعب مهم
 (اهدحأ) : اهوجو ( مهفلخامو مهيديأ نيبام ملعي ) ىلاعت هلوقىف اورك ذ 4 ةيناثلا ةلأسملا 2

 دهاجم لاق ( اهناثو ) ايندلا سمأ نم ( مهفلخ امو ) ةرخآلا ىمأ نم ( مهيديأ نيب ام ) ىلكلا لاق
 باقعلاو باوثلاو ةرخألا نسأله( ميفلخت انو ) لاتعالاو اجانلا ارعأ نم( بدن نر ا
 . ةمامقلا نوك-: ىمو قب امو ىضم ام ملعي كا د١ كاحضلا لاق ( اهلاثو )

 هنأ نيب ىلاعت هنأ ( لوآلا ) : نيهجو (ًايلعهب نوطيحي الو) هلوقف اوركذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا)
 نيب امب نوطيح ال دابغ !| ىأ (ًاملع هب نوطيحي الو) : لاق مث . مهفلخ | مو دانعلا ىديأ نيب ام عي

 ريمضلانأ(امهدحأ) :نيهجولىلوألوآلاو ًالعهتلاب نوطيحال دارملا (ىناثلا) ًالعميفاخامو مه 5
 هنأ (امهناثو) (مبفلخ امو مهديأ نيب ام) هلوق انبه برقالاو تارو " ذملا برقأ ىلإ هدوع بحي

 لا مولعم 3 زاجلاهب نوقحتسإ امو هيلع نومدقي| مرت ءاسنأ لعيل رجزلا دروم كلذ دز

 ( املظ لمح نم باخ دقو مويقلا ىحلل هوجولا تنعو ) هلوق 4 ةسداسلا ةفصلا
 نمو هريغ نود ىلاعت هلل ربقلاو كلملا ريصيو لذت ىأ هوجولا اونعت مويلا كلذ يف نأ قامو



 ةيآلا . لابجلا نع كنولأسيو : ىلاعت هلوق ١14

 جوعلا نم اعاونأ اهف تدجو ةيسدنلا سيياقملا اهتلباق اذإف ةيوستلا ىف تغلاب و اهتيوسف ضرأ

 هيف ليقف ىتاعملاب قحلأ ًادج فطل امل جاجوعءالا نم ردقلا كاذف لاق ىرصبلا سحلا نع ةجراخ

 علضملا نال ةيقرق> َ 0 ١) كلذ كو 7 نضراللا نأل ع لي ةيآلا هذه 00 نيكلاب جوع

 رهاظ .هلطس كلذو ح جاجوعءالا ىلع لب م حلا ىلع ال ضعغيلاب هح وطس ضءب لصتي نا ديال

 عبرالا تافصلا هذه نمل صحت و م هيفام ىت> هليح دم لاقي ريسيلا ءوتنلا تمالا (اهعبارو)ةبآلا

 . جاجوعالاو فارهنالاعاونأ و ضافخنالاو عافت الا نع ةيلاخ ءاسلممويلا كلذ نوكست ضرالانأ

 نال وو ىعادلا كك ( هل جوعال عادلا نوعش ديمو ) هل وق ةم اهلا مويل 4 ةيناثلا ةفصلا 0

 هئاعدب دحأ نع لدعي ال ىأ ( هل جوعال ) هلوقو روصلا 0 :غا وه ىعادلا كلذ نأ ( لوألا )

 . ةرخنلا ماظعلا اير: ليوةيآو ىداس دعما تلن ةؤحص يلع ما 5 كلم هنأ (ىلاثلا) لكيارشع لب

 توص نوعءمسيف . ءازجلاو باسحلل كبر ىلإ ىوق « ةقزمتملا موحللاو ٠ ةقرفتملا لاصوالاو

 تركك الا اذه رق ناو ةنخضلا لع طعنت عضي مالسلا هيلع ل يفارسإ هنإ لاقيو ؛ هنوءبتيف يعادلا

 نآل ءايحإلادعب كلذ نوكي نأ بجو مهمالعإ ءاعدلاب دوصقملا ناك نإ اناق ؟ هدعب وأ ءايحإلا لبق
 أفطل نوكي نأ لثم رخآ دوصقم دوصقملا لب مهمالعإ دوصقملا نكي مل نإو ثبع تيملا ءاعد
 . ءايحالا لبق زئاج كلذف هل ةحاصمو هكئالملل

 (اهدحأ) : هوجوهيفو (ًاسمه الإ عمست الف نمحرال تاوصأألا تعشخ 2 هلوق ( ةثلاثلا ةفصلا

 8 خلا ركذلاوهو اسمه الإعمست الف تيفخو تعضخو عزفلا ةدش نم تاوصاللا تعشخ
 وو 0 ديزي توص مهل عمسي الف ةأوس م هل كلامال نأب ناو 0 : الا لع كك م-هونأ

 عشخم نأ هيسا< هللانأك نا ق>و . هفعضأ نيت 0 كب رحت مهني 0 نركل 1 و توصلاو خأ

 نسحلاو امهنع هللا ىضر سابع ننا لاق (اهنناثو) همغ لوطيو هلوق طلتخو هتوص فعضيو هفرط
 .رشحنا ىلإ اهلقنو مادقألا قفخالإ عمستال هنأ ىندملاف . مادقألا ءطو سمها : ديز نباو ةمركعو

 لاق ( الوق هل ىضرو نمحرلا هل نذأ نم الإ ةعافشلا عفنت ال ذئموي ) هلوق «ةعبارلا ةفصلاإل
 ريدقتب ةعافشلا نم لدبلا ىلع عفرلاف ًابوصنمو ًاعوفرم نوكي نأ حلصي نم فاشكلا بحاص
 . ةيلوعفملا لع بصنلاو نمحرلا هل نذأ نم ةعافش الإ ةعافسشلا عفنت ال ىأ هيلا فاضملا فذح
 بارعألا ريبغتو رامضإلا ىلإ هيف جاتحي لوالا نأ ( لوألا ) : هوجول ىلوأى ثلا لامتحالا لوقأو

 اه عفشي نم هب دارب ( ةعافشلا قتال ) ىلاعت هلوق نأ ) ىاثلاو ) كلذ ىلإ هف جاتحي ال ىناثلاو

 ( ثلاثلاو ) ًايضرم ًآصخش الإ قلخلا نم ًادحأ ةعافشلا عفنت ال لاق هناكف مهيلا عجري ءانثتسالاو

 أمق هل هللا نذأ نإ الإ لصحتال ىبف ةميظع ةجرد مفاشلا ةجرد نأ ةرورضلاب مولعملا نم نأ وهو

 انلحول انآ ؛ تادضاولا حاضيإ ئىرء ةيراج تراص كلذ ىلع ةبآلا انامح ولف٠ ًايفارم هللادنع ناكو

 ةلزتعملا : لوقنف اذه تبث اذإ « يلوأك لذ ناكف تاخاولا حاضيإ كلذنكي ل هل عوفشملا ىلع ةيالا



 هيض لال ب طا  الا >> ىف

 ذو ةيآلا ١ لايكلا نع كن لاق و لافتادل زو

 ناكو ؟ ةمايقلا موي لالا ثنو 1 تكاد اولاق 9 0 2 تاز كادضلا لاق (امناثو)

 0 ولف ىذهنتس اناكلا نإ ىعدل كنإ دمعاب اولاق هموق ل كل (اهتلاثو) ءاووش الاد ]دس ىلع ملام

 قا تناك اك ةيقاب ماعلا لاو 2 نالطبلا ىلإ ىهتذت م * ناصدنلا 0 ىدترت نأ تجول هتلقام

 تاومسلا نأ فس ونيلاج اهب كسمت ةهيش هذهو ؟ايندلا بارخنمهتلقام حصي فيكتذ ءرمآلا لوأ
 ربظي مل املف « نالطبلا ىلإ اهناصقن ىهتني ىتح الوأ ناصقنلا ىف تأدتبال تينف ول اهنال لاق : ىنفتال

 . اهاوهأو ةمايقلا لاوحأ حرش ىف رخأ ًارومأ باوجلا ىلإ مضو

 ١) لئاسم هيفو ( افسن ىبرابفسذي لقف ) هلوق < ىل والا ةفصلا :

 َْق نمطلا لاؤدلا اذه ن م مثدو هصقم نال ب عقلا ل عم ( (لهك) لاق اعإ 4 ” ىلوالا هلا ةلأسملا 0

 هذه لثم َْق ناذفلا 0 ند بيقعتلا ءاقب 0 باو للأب هر 0 هلق 2 رمدلا ا

 ريغ نم لق كاتم ر51ذ كلذ ةوئاخل ةعورفلا لئاسملا قرامأ نتاج ريغ ةلايعالا ك1

 - بيقعتلا فرد

 ريصت ىأ . ةيرذتلا فسنلاو لابجلا ىلإ دئاع ( اهفسني ) هلوق ىف ريمضلا 4 ةيناثلا ةلأملا إل

 5 1 دئاع وبف (اهرذيف) هلوق ىف ريمضلا امأ ء اَهريطي و امهذي َْىأ ( ابفني ) ليلخلا لاق

 نم.مرك اعام شوقك اًضالاب | اهنع رابخإلا نم نم ساخن انلا ةداع َّق هر ميدعت نع ىختساو

 كلذ نأ 55 ) اضع ا اهرذيف ) لاق امتإو ( ةباد نم اهربظ ىلع كرئام ( ىلاعت لاقو نالف

 2 ةلَد اح كانه تراص 00 ىلإ عاد نم تلاز اللا نأ ما ردم العل اولا ليزبال دل

 لاؤسلانم ضرغلا ناكول امأ : ةتفاذلا ةيفيك لع ض ارتعالا , ملا وس نم دوصقملا ناك اذإ هلك اذه

 باوجلا ريرقت ناك« نالطبلا ىلإ اهرمأ ىهتنبال نأ بجوف ل لاحلا ىف اهف ناصقتنال هنأ نم انرك ذام

 نوكي دقو نالطنلا ىلع ناصقن لأ حدقت بدي 5 ا 0 عي ًانالطب 105 لو - ىذا نالطب نأ

 قرش هنأ ىلاعت هللأ نيف 2 نالطبلا ىلع ناصقنلا ميدعت بدك ال انهو 2 ةدحاو ةعفد عه ًانالطب

 . 3 نالطلا 0 ةلاسصقتلا 0 كإ 7 مه ةجاح اللف هتاكشمو هت ردقب ةحفد داس ماعلا اذه تراسل

 وهو اعاق اهنوك (| هدحأ) تافصبا تقولا كلذ ضزراألا فصو ىلاعت هنأ 4 1 ةثلاعلا ةلأسملا ١

 ل اقو نكمطملا ناك ل

 ( اّبمأ الو اجوعاهفائزتال) ةلوق (اهئاث وز فصفصلا كاذكاو ةيوتسملا ءاسلملا ضراألا عاقلا
 جوعلاو قاحلا َّى ركاب جوعلا اولاقف جوعلاو جوعلا نيب أوقرف لق فاعكلا بحاص لاهو

 ظفالا اذهرايتخا اذاق ؟ نيعلا روسكملا ايف حمص فيكف نيع ض دآلا ليق نإف ؛ نايعالا ىف حتفلاب

 ةعطق نإ تدررع ول كنالل كاذو 3 جاجرعالا قنو ءاوتسالاب ضرالا فضصو َْق ميل عقر هإ

 5 وبأ لاقو / هيلع 0 لا فذلا 20 فصقصلا (امناثو) الا عن 4



 ياللا نابل نع كن ول اسناو : ىلاعت هلوق اذا

 لا ا ا هر ا

 3 اهرذف ١٠61ه» ا فر افسْني لَقف لاب جلا نع 0

 يعادلا نوعي كوب 1«١٠١٠6عو/د 3 ا وع ايف ا ل 692 قطف

 كمون 62١6 مدا 42 الإ | عمت وَ نمر ١ ا تحعشدو 1 جوعال

 نأ ع دس اس حا 6 سة هاد رشم م 2 5-22 رثاسهاس يي

 نسب ام معي 0٠ ود ال وق هل ىضرو نم رلا 4 نأ نمالإ فافعل )ا عفنت ال

 مولا ىلا هوجولا تَنعَو ١١« » ا هب قطا 0 مهيدي
 هذ أ " ة

 06 اس ا هدم اس

 نمم وهو تاحلاصلا َنم 10 نمو ا لم نمد تاع دقو

 ال١ امضق الو اَيلظ فا ال

 مهلا: امل صالخلا نامز وه ىذلا ترملا نامزا وع ء«ىرخأ ةره كادعلا:ىف:اوعقو الق داو

 : فاد كاره خم

 نوكبيف : مايأ ةرشع ىأ ( ًارشع الإ متبل نإ ) هلرق نأ لع نورثك ألا ي ةثلاثلا ةلأسملا ١
 هاك تاعاس  رثع ئأ (ارثع الإ متثبل نإ) لتاقم لاقو لقأ ( موي الإ متثيل نإ ) لاق نم لوق
 أ ناو قلك ١ ميلا انركي ردا اذه ىلعو ( اها ض ىأ ةفعالإا 0 0 مهناك)

 نبل اذه لإ اهدنع 1 وعقد ىلا ةريحلا نم 0 مظعأ ل وقل اذ تب كابن هام هنأ ملعاو
 : كفاحتلا نم

 ا ع ًاعاق اهر رذش ٠ 0 | ل كلارك اير كلت هلوق

 الإ عمست الف نمحرلل تاوصألا تعشخو هل جوعال ىعادلا نوعبقي ذدموي ؛ | الو رع
 مهفلخ امو مهيديأ نيبام ملعي ؛الوق هل ىذرو ن+رلا هل نذأ نادل ميدل ماو سوو ) م

 نم لاك نمو ؛« ًايلظ لمح نم باخ دقو مويقلا ىحلل هوجولا تنعو٠ ًايلع هب نوطخح الو

 4 م الو ًايلظ فا الف نمؤم وهو تاحلا طصلا

 كنولأسي و ) لاف -رشحلاب نمؤي مل نه لاؤس ىكح ةمايقلا موي رمأ فصو ال ىلاعت هنأ معإ
 ىلاعت هللأ نم فصو ) نوةفاخَس 0 هلوق نأ ) اهدحأ) هوجو اروح اذه ربر شت فو ) لابجلا نع
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 انو ةيالا.. ءاننأا نم كلغ ضقت كلذك : لات هلق

 ىلإ نيمرجنا ىوسنو ) ىلاعت هلوق ريسفتلا اذه ىلع لديو قرزت ىت> مهنويع داوس ريغتي 00

 ( ةثلاثاا ةفصلا ) هنولانيال ايف نيعماط لاق ىنارعألا نبا نع بلع ىكح ( اهسماخو ) ( 8

 4! لئااسم هش ( ًارشع الإ مثيل نإ مهنب نوتفا ختي ) ىلاعت هلوق ةمايقلا موي رافكلا تافص ن

 رارسلا تفاختلاو ةتفاخم كك و تفخي تفخ لاقي نوراستي ىأ نوتفاختي ( ىلوألا ةلأسملا ١)
 بعرلا نم مرودص تاللتما هنآل نوتفاختي امنإو ( اسمه الإ عمست الف) ىلاعت هلوق ريظن وهو

 . رهجلا نوةيطي الف فعضلا ةياهت ف فولا ببسب اوراص منال وأ لوهلاو

 لاقف ؛ربقلا ىف وأ ايندلا ىف ثبللا ( مديل نإ ) هلوقب دارملا نأ ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا ال

 لاق) ىلاعتهلوّدب هيلع اوجتحاو . كاحضلاوةدا :ةو نسحلالوق اذهو « ايندلا ف ثبللاهب اودارأ موق

 لاقي نأ امإ : ليق ناف (نيداعلا لأساف موي ضعب وأ اموي انثي اولاق « نينس ددعضرألا ىف مثيل ك

 قس هاذ ال كلذ زاخ قاذإ داع ريغ لو لاو : كلدال رو 0 ندا ردق اوسن ممنإ

 نو.ذكي ال ةرخآلا لهأو بذك هنآل زئاج ريغ ىناثلاو . هاسني مث دلب ىف ةنس نيسمخ ناسنالا
 صالا لوأ ىف اورشح اذإ مولعل ( اهدحأ ) : هوجو هيف اذلق هيف ةدئاف ال بذكلا اذهو اسال

 ليلقلا الإ اورك ذ امو ايندلا ىف مثرمع رادقم نع اولهذ مهيلع اهعقو ةدشلف لاوهألا كلت اونياعو

 دنع ناسنالاو « لاوهآلا هذه ىف عقن ال ىتح ايندلا ىف ةليلقلا مايألا كلت الإ انشع ام انتيل اولاقف

 مل مث ر هلوق ىف ماعناألا ةروس ىف روكذم هريرقت مامتو ءايسشالا ربظأ نع لهذي دق ديدنشلا لولا
 ايندلا ىف مهريعرادقمب نوملاع ممم (اهنناثو) « (نيك رشم انك ام انبر هللاو اولاق نأالإ يتحر وكل

 انثبل ام مهضعب لاقف ةلقلا ةيامن ىف اهودجو ةرخآلا رامعأب ايندلا ىف ممرامعأ اولباق امل مهنأ الإ

 سايقلاب ايندلا ىف انثبل ردق ىأ ًادحاو ًاموي الإ انثيل ام لب مهلقعأ لاقو مايأ ةرشع الإ ايندلا ىف

 ةرشعلا .صخ امنإو « مدعلاك لب دحاولا مويلاك لب 0 ةرخهك م حالا شال لك نإ

 ( اهئلاثو )'دحاولاو ةرشعلاب الإ هنع ربعي ال عضاوملا هذه لاثمأ ىف ليلا نآل رك ذلاب دحاولاو

 نال رصقلاب اهوفصوف اهيلع اوفسأتو رورسلاو ةمعنلا مايأ اوركذت دئادشلا اونياع امل مهنأ

 بهاذلاو ةلبقتسسم ةرخآلا مايأو تضقنا دق ايندلا مايأ نأ ( امعبارو ) راصق رورسلا مايأ
 هوجولاهذطو سكعلاب رمالاو فدكف هتدم ترصق نإو ىنالاىلإ سايقلاب ليلق هتدم تلاط نإو

 (ًاموب الإ مثيل . نإ ةقيرط مهلثمأ لوي ذإ ) لاقف ليلقتلا ىف غلاب نم لوف لاكت هللا حجر

 مسقي ةعاسلا موقت مويو ) ىلاعت هلوق هدضعيو ربقلا ىف ثبللا هنم دارملا نأ ( ىتاثلا لوقلا )
 مثيل دقل ناعإلاو معلا | زتاوأ نيذلا ) لاق (نوكتف ونا اوناك كذك ةغاس ريغ اوثبلام ناودرجلا

 امأ : ةيآلا ىف هل لاكشإ الف ةمايقلا لهأ لع بذكلا زوج نم امأف (ثعبلا موي ىلإ هللا باتك ىف
 اوفرعي مل ةمايقلا موي مهثعب مث مهتامأ مث مهيذعو ربقلا ىف مهايحأ امل ىلاعت هللا نإ لاق . زوج مل نم

 موي هنإ نورخآ لاقو : مايأ ةرشع ريدقت ىف هنأ مهضعب لابب رطخن ؛ ناك كربقلا ىف مهبل ردق نأ



 ةيآالا . ءابنأ نم كيلع صّقن كلذك : ىلاعت هلو ١

 وهو رزولا ءازج امنآل وأ هرهظ ضقةنيو لماحلا ىلع لقثي ىذلا اهلامتحا ةيوعصو بقاعملا لع

 ًادبؤ« ًادلخم نوكي هنأ (امهدحأ) : نيهجو نم رزولا كلذ ةفص ىلاعت نيب مث . لمحت ءىرقو مثلا
 المحو الوم ىأ الح رزولا اذه أوسأ امو ىأ ( المح ةمايقلا موب مهل ءاسو ) هلوق ( ىناثلاو )
 ىف خفني موي وه ةمايقلا موي نأ نايب دارملاف (روصلا ىف خفني موي) ( اهناثو ) زييَملا لع بوصنم

 : لئاسم هيفو روصلا

 خفني نوقابلا أرقو ( رشحو ) هلوقكنونلا حتفب خفنن ورمع كا ة ( ىوآلا ةلاشلا 0

 موب هىرقو «ىلاعت هللا وهرش ادلاو روصلا مقتلا كام خفاش ١) نآلل نواب 7-5 هلعاف مس ملام ىلع

 (نيمرجلا رشحب) امأو « مالسلا هيلع ليفارسإل وأ ىلاعت هلل ريمضلا و ةبيغلا لع ةحوتفملا ءايلاب خفني

 . ةروض عمج واولا ح ةفب روصلا ىف ءىرقو نسحلا الإ هب أرقي ملف ملف

 ا لا نانلا هب عالي هيف خفني نرق هنأ 0 نالوق (رودلاىف) 4 يناثلا ةلأسملا ١

 واولا حتفب روصاا أرق 5 نم هءأ رق هيلع لديو هل ف حورلا خ كَ خفنلاو ةروص عج هنأ ( قا لاو ١

 لاثمأب 5 رزه سانلا فردي لاعت هللاو ( روقاثلا ىف رقت اذاف ):للاعت هلوقل لوأ لواألاو

 داك انعلا فوازاع ازا دنع :قوبلا ف خفنلا نيانلا ةذاعا نمو .ايندلا قف دهو5 ام

 نيم رجلا رشح و ) كلذ دعب هلوقنآل ةيناثلا ةخفناا وه خفنلا اذهنم دارملا 4 ةثلاثلا ةلأسملا 2

 روصلاف خفني موب ) هلوق ريظن ورف هر ببسلاك روصلاف خفنلا نأىع ةلالدلاك ( ًاقرز كيه

 : لئاسم هيفق ( اقرز نمو. نيمرجما رشحتو ) هلوق امأ ء( اجاوفأ نوتأتف

 مدع ىلع لديف ةاصعلاو رافكلا لواننب ( نيمرجما ) هلوق ةلزتعملا تلاق 4 لوألا ةلأسملا )ل

 نأ الإ هّللأ عم اوذخا نيذلا نيمرجمل اب ديرب امهنع هللا ىضرسابغ نبا لاقو « ةاصعلا نع وفعلا

 . مالكلا اذه مدقت دقو

 ع لئاقمو ك ادضلا لاق (| هدحأ) : هوجو ىلع ةقرزلاب دار لأ ى اوفلت خا مةيناثلا ةلأسملا ١

 د ليق ناف « كلذب مء ءاشات برعلاو 0 هوت ةقرز ىهو هوجولا دوس نورعلا قرز

 قر لاحم ا هلعل اذلق قرزأو قع نوكي فيكف (ًايمع نورشح) مهنأ ربخأ ىلاعت هللا

 ىف ءارصب نوجرخ جاجزلا لاق ٠ اع 0 ةقرزلا نمدا رملا (اهيناثو) لاح ىف

 لاق دقو ١ ى رعأ 0 فرك لق ناف قرزت بهذ اذإ نيعلا داوسو .رش#ملا ىف كومعيو ةرم ل

 مهقح ىف لاق دقو « لاح ىمعالا نمرصبلا صوتو (دا صياللا هيف صخشت مويل مهرخؤي امإ)ىلاعت

 ملم وأ لاق ( اهئلاثو ) فلتخم لق مماوحأ نأ ( باو جلان) أرقي فيك ىمعالاو ( باك أر ة!)

 قل ع ًاقدغ نوكي هزصل فعضل هنال صخاش قرزالاو مثراصيأ ضر ةقرزلا هدم دارملا

 صخشت مويل مرا امإ ) هلوقك و هركي هل عدو لا فئاخلا لاح هذهو هئلم ا نأ ديرب

 ةديق نم منأل لاق ىارعألا نبا نع قلعت هاوز اذكف [ناطع اقر ( ابعبارو ) ( راصبأألا هيف



 ١8 ٠ ةيآلا : ام نم كيلع 0 كزدك# ىلاعت هلوق

 1 ل

 «ةة2 | رك ند نم كيتا ا د ام .ابنأ نم َكيلَع صن كاك

 00 عدو رس ا 082 2 2 2 قاس" دع ع 6 هج

 6 مه ءاسو هيف نيدلاخ“ .هارزو ةمايقلا موب لمحت هلاف هنع ضرعأ نم

 هنا م7 د 0 ا رارت ها ل 27

 فل ..» اقرز ذئموي نيمرجلا رْشحتَو روصلا ىف مْ موي © 1١. المح ةمامقلا

 نإ 7 نر راد رم وَ 2 67282 2 2- 201001

 لوَقيذإ نولوقي امب ملعأ ن 0 ا رشعاّلإ ميل نإ مهني نوتفاختي

 1 هت هرثو ل 82 -ه

 «0٠:د اموي الإ مثل نإ هَ رط مهتم

 أرقو «رانلاب هنقرحنلهانعمو ءارلا ديدشتو نونلا مضب ةماعلا ةءارق ءاهفسن نكي ثيحب 0 0
 هيلع ا ومي ةفيفخ ءارلا مضو نونلا حتفب هنقرحنل نصيح نباو نفءج وبأ
 ىأ (مهإ اع قحلا نيدلا نايب ىلإ داع ىرمماسلا هيلإ بهذ ام لاطنإ نم عرف كل مالسلا

 هديعل نم ملعي لئام هم لاق (انلع ءى * لك عسو ؤه الإ هلإ ال ىذلا هللا ) ميظعتلاو ةدايعلل قحتسملا

 . هدبعل ال نمو

 ضرعأ رف. اركاذ اندل نم كانتأ دقاو قبس دق ام ءانأ نم كلع نصح كاذك )ل ىلاعت هلوق

 روصلا ىف خفني موي « المح ةمايقلا موي مهل ءاسو هيف نيدلاخ « ًارزو ةمايقلا موي لمح هناف هنع

 لوقي ذإ نولوقي امب معأ نح «ارتع مكبل نإ مهني نوفا اقزر ذئموب نيمرجملا رشحنو

 4 اموي الإ متثيل نإ ةقيرط مهلثمأ
 نات ماسلا 0 نوعرف عم مالسلا هيلعىموم ةصق حرش الى اعتو هناحبس هن هنأ ملعا

 قدا نو كنأقل ا ريكح ملاوحأو مالا ر رابخأ تاس نم( كيلع صقن كلرذك ) هلوقيهقبتا

 ا ذ اندل نم كانيتآ دقو) نيدلا ف ام نيفلكملل راصبتس 0

 ميتين ام) (ركاذلا يذ نأر ةلاو) (كل ركذل هنإو)(هانلزنأ كرابم رك ذ اذهو) ل

 يل رك ذلاب نآرقلا ةيمست ىف ثا ديل ىذلا امأ اي) (رك ذ نم
 لآ عاونأ ركذي هنأ ( اهيناثو ) مهايندو مهنيد صمأ نم سانلا هيلا جات ام رك ذ هيف باتك

 هنإو ) لاق ام ىلع كموقةلو كل فرشلاو رك ذلا هيف (اهكلاثو) ظعاوملاو ريكذتلا هيفف هناعنو ىلاعت
 جو ( ركذلا لهأ اولأساف ) لاقف ارك ذ هبتك لك ىمس ىلاعت هللا نأ لغاو «( كموقلو كل ركذل
 نم هلوق ( اهوأ ) :هوجو نم هب نمؤ» ملو هنع ضرعأ نمل ديعولا ةدش نيب كلذب هتمعن نيب
 ابلق؛ ىف اهيشت ًارزو اهامس ةليقثلا ةبوقعلا وه رذولاو ًارزو ةمايقلا موي لمحي هناف ( هنع ضرعأ

 ع” ب رخ د ١ههد



 ةيآلا . ىرمأ لكل اق لاق ١ لاش درك لح

 ْنم تم ع كك مالسأاا هيلع ىساوم نإ 3 هيف ا تعبنا لب ىريغ ا نا ىلإ ىنعدي

 بهذاف ) هلوقف ايندلا ىف هلاح امأ ههلإ لاح نيبو ةرخآلاو ايندلا ىف هلاح نيب نأب هباجأ ىرماسلا

 سمأ الو سمأ ال نأ : دارملا نأ ( اهدحأ )هوجو هيفو ( ساسمال لوقت نأ ةاحلا ىف كل ناف

 لاقوىملانم ًافوخ حاص هسمب نأ دحأ دارأ اذإ ناكف سوسملاو ساملا مح دحأ هسم اذإو اولاق

 نإ لتاقملاةو دحأ هطااخوأ ًادحأ طلاخي نأن م عنمل(ساسمال)هلوقب دارملا نأ (اهيناثو) ساسمال
 ىلإ ًاديرط جرفن كلهأو تنأ ,جرخا هل لاقو لئارسإ' ىَب ةلح نم هجرخأ مالثسلا هلع ىيوم

 امنإو ساسمال وه لوب الف ًاروجهم راص اذإ لجرلا لاقف هيلع ىدحاولا ضرتعا « ىراربلا

 كلاح فيك هل لبق اذاف ًاديرف ًاديرط قب اذإ لجرلا نآل فيعض ضارتعالا اذهو كلذ هل لاقي
 ف ير راب كلا نإ ىعملا وادا سام الو دحأ ىسانمال ىأ ساسمال لوق نأ هلف

 نسحأ ةجولا اذهو ساسمال هنأ الإ لقت مل كلاخ نع كريغ ربخت نأ تدرأ.ول ثيخب ةيدورطملا

 ديرأ ام هلم ف زوحي هنأ وهو سم وبأ هركذ ام ( اهثلاثو ) لوآلا نم مالكلا مظن ىلإ برقأو
 نم ىلاعت هللا هيلخف هسنؤي دلو هل نوكي الف هلسن عاطقتا هايإ هللا بيذعت نم نوكيف ءاسنلا ىمم

 الل ا ر اع مال يرق" (ايدلا ةانعأ ةماو نونيلاو لانملا ) هلوقب امهرك ذ نيتللا ايندلا ىت

 َن | ًادعوم كل نإو ) هلوق وبف ةرخآلا ىف هلاح حرش ام امأو ٠ سملا نم ةدحاولا ةرملل مع مه تامل

 ةرخآلا باذع ىلإ ريصملاب دعولا كل مث ايندلا ىف كتبوةع هذه ىأ دعولا ىنعم دعوملاو ( هفلخت
 يارس ل هقوكلا و ةنيذللا لهأ أرق نيملا نارسشحلا ره كلذ ةرخالا و انا رخل ذم كنأف

 0 11 11 كلغ حا لو قادر كن ال يأ دعرلا كلذ تفلع نك 21 ماللا مف
 رايتخا ماللا حتفو هنع فلختت ناو هنع بيغت نلو هيلإ ءىجت ىأ ماللا رسكب نسحلاو ورمع وبأو

 مالسلا هيلع هن اكف نونلاب هفلخت نل دوعسم نبا نعو هيف فاخ ال ًامح ًادعوم لاق هن أاكديبع ىنأ

 رظناو) هلوق وهف هحلإ لاح حرش امأو (كل بهال ) هلوق ىف هنايب مم ام هظفلب ىلاعت هللا لوق كح

 كلذكو اهرسكو ءاظلا حتفب أرقي هنإ تاظ ىف لضفملا لاق ( ًافك اع هيلع تلظ ىذلا كل ىلإ

 ةيناثلا ا داك اذإ نوك اعإ كلذو لوألا 0 تفذخ تالظ هلصأو ( نوهكفت متلظف )

 اهحتف نمو اهيإإ ةطقاسلا ماللا ةرسك لقن ءاظلا رسك نمو ىلوألا حرط برعلا بحتست ةنك اس

 مث هنقرحنل ( لاق مث هتسسمو هتسم نولوقي فعءاضملا ىف نولعفي كلذكو اهلا ىلع ءاطلا كل

 لديام دحأ اذهو رانلاب هقارحإ دارملا (امهدحأ) ناهجو (هنقرحتل)هلوق ىفو (ًافسن ميلا ىف هنفسفنل

 م ارا ىلا لاق وا رانلاب هقارحإ نكمل تهذلا نال ؛ اهدو اخ راض نأ ل ىلع

 هنق ر>نل و هنعذنل د وعسم نبا ف رح ىو ةذامر تفسد مث *”قارخأ م " مدلا هنم لاس حذف ل اجعلا

 كلم مل هنأ ىلع لدت ةءارقلا هذهو هدرب اذا هقرح هقرح لاقي دربملاب هندربنإ ىأ هنق هنقرحنل 0 8

 درمملاب هماظع تدر.م حبذف ايو اص هنإ لاقي نأ ل ظ درعملاب درس نأحصي ال كلذ ناذ امدالو 8

 ش
 ١
ٍ 

 ١



 ىن كوست «

 نع ةيالا . ىرماساي كيطخ اث لاق : ىلاعت هلوف

 ةأرملا تناكف : ليئارسإ ىنب دالوأ حبذب نوعرف رمأ نيح لتقلا نم ةظفحو هرغص ىف هآر هنأل

 اوءرعرتي ىتح مهنويريف نادلولا ةكئالملا ذخأتف نوعرف ل آهب رعشيال ثيح اهدلو حرطتو دلت

 عضتراو هيف ىف هسفن فكل عجو مالسلا هيلع ليربج هذخأ نم ىرماسلا ناكف سانلاب اوطاتخمو

 ترصب)هلوق اذهىلعف جيرج نبا لاق ؛ هفرع هآر املفهفرعىتح هيلإ فاتخي لزب ملف نبللاو لسعلا هنم

 نأ تباع ىنعملا نوكيو حييحص وهف ملعلاب ةملكلار سف نمو هورب ملام تيأر ىنعمب ( هب اورصيي ملام

 اذه. يرصت نآرقلا فسيل ىتاهفصالا سم وبألاق . ءايحإلا ةيصاخ هلمالسا!هيلع لي ربج سرف بارت

 هرثأبو مالسلا هيلع ىسوم لوسرلاب دارملا نوكي نأ وهو رخآ هجو انبهف نورسفملا هركذ ىذلا

 هعسر لثتمب ناك اذإ هرثأ ضيقيو نالف رثأ وفي نالف لجرلا لوقت دّمف هن مأ ىذلا هعمرو هتنس

 ىلإ هاعد ىذلا سالا نع ةلئسملاو موللاب ىرعاسلا لع لبقأ امل مالسلا هيلع: ىبوم نأ ريدقتلاو

 سيل هيلع متن ىذلا نأ تفرع ىأ هب اورصبب ملامب ترصب لاقف ؛ لجعلا باب ىف موقلا لالضإ

 هتح رط ىأ هتفدهف كن دو كتنيس نم انش ىأ لوصرلا انأ كرتأ نم هضق متضو كك 0
 ظفلب دروأ انمإو .ءةرخالاو اندلا قا تاذعلا نم هلام مالسلا هنلغ ىنود ةلغأ ك

 ارمأي اذايعزو اذك ىف ريمالا: لودي اماهل هجوم وهو ةشيئرل لجرلا لوس 6 بتاغ نع را ذا

 هللا كح نم بهذم لثم ىلعف هرفكو هدحج عم الوسر مالسلا هيلع ىسوم هؤاعد نأ ريس

 لوقلا اذه نأ ملعاو .لازنالاب اونمؤي ملنِإو (نونجم كنإ ركذلا هيلع لزن ىذلا امسأ اي) هلوق هنع

 ( اهدحأ ) هوجول قيقحتلا ىلإ برقأ هنك-لو نيرسفملا ةفلاخم الإ هيف سيل ٍلسم وبأ هركذ ىذلا

 مال لعجب ىح 0 مدقت ايف هل 2 و لوسرلا مسأب روهشعي سيل مالسلا هيلع لي ربج نأ

 بيغلا لعب فيلكت هناك مالسلا هيلع ليربج ةدارإل لوسرلا ظفل قالطاف هيلإ ةراشإ فيرعتلا

 فالخ رانمضإلاو: لوسرلا سرق رفاخ يأ نم ةّضِنق وهو .رامضإلا نم هف ديال هنأ ايناد
 سانلا عيمج نيب نم ضتخا تفيك ىرصاسلا' نأ "ناب ىف فسعتلا نم دبال هنأ ( اهثلاثو ) لصالا

 هورك ذ ىذلاو رثآلا اذه هسرفرفاح بارتل نأ فرع فيك مث هتفرعمو مالسلاهيلع ليربج ةيؤرب

 هلقع لاك لاح ليربج فرع نإ ىرماسلا نآل' ديعيف هأبر ىذلا وه مالسلا هيلع ليربج نأ ف

 غولبلا لاح هفرعام ناك نإ و لالضإلا لواحب فيكف قداصوأ مالسلا هيلع ىسوم نأ ًاءطق فرغ

 هنأ (ابعبارو) ةفرعملا كلت لؤصخ ىف ةيلوفطلا ىف هل ايبرم مالسلا هيلع ليربج نوكل ةعفنم ىأف
 مالسلا هيلع ىسوم لعلف لوقي نأ لئاقل ناكل هنأش اذه بارت ىلع ةرفكلا ضعب عالطإ زاج ول
 ىف نعطي نم لاؤس ىلإ هلصاح عجريو تازجعملاب ىنأ هلجاألف كلذ هبشي رخآ ءىث ىلع علطا

 نأ ةيصاخ امل ىتلا ةيودألا ضعب ةفرعمب مهصاصتخال مهنإ لاقي نأ زوجي ال ل لوقي و تازجعملا
 هلوق امأ . ةيلكلاب تازجعملا باب دسن ذئتيحو : ةرجعملا كلتب اوتأ ةزجعملا كلت لوصح ديفت
 مل ىنعملاف لاؤسلا نم 3و تلوسو ىسفن هيلإ ىنتعدام ل ىنعملاف ) ىسفت َّك تلو كلذ و (



 ةنآلا .٠ را اي ك.طخ اق لاق : ىلاعت هل وذ 00

 رج 7 ه2 ير ريب سس نفاس ار لذ

 اع هدي ا اهسن 3 ملا ىف هيف مش هنف رحل 0 4 لع لط : ىذأ كش

 2 3 ل

 هد نع نت 0 ا هلِإ ال ىذلا هَل

 ال لوقت نأ ةام كا كلا نا كلا لاهل ل لكل تدك م 0 د
 ١) ىف هنفسننل مث هنقرحتل ًافك اع هيلع تلظ ىذلا كحلإ ىلإ رظناو هفلخت نل ًادعوم كل نإو
 ( الع .ىث لك عسو وه الإ هلإال ىذلا هللا مكمل امإ ٠ ًافسن

 ريخأتلا ىف هل رذعلا فرعو مالسلا هيلع نوره ةبطاخم نم غرف امل مالسلا هيلع ىم 0 مءإ

 مالكلا ىس وم عطق املف مالسلا هيلع نوره عم ارضا ناك ذو 0 روك و ئرماسلا لع لبقأ

 او دل نه ىرمأتم رد اش رع كادر قرقاش لا عم م ركل, ف دخأ نوره عم

 بطخ ردصم بطخلاو (ىرماساي كبطخام)مالسلا هيلع ىسوم لاقف ؛ ا قيرودسلا نفد
 ةيلع راكنإلا هم ضرغلاو هل كبلط ام هانعم كيطخام ًائيش لءفي نمل لق اذاف ةبلط اذإ رمآلا

 منال ا هيفو ( هب اورصبب مل امي ترصب ) لاقف كلذ ىف هرذع ىرم الا 0 م هعنص مظعتو

 مل اب ىتاسكلاو ةزمح أرقو رسكلاب (هب اورصبي ملاع ترصب) “ىرق 4 لوآلا ةلأسملا )ل

 . ليئارسإ ونب هب رصبي مل امب ىأ ءايلاب نوقابلاو قوف نم ةمجعملا ءاتلاب اورصبت

 مخلوق هنمو هب اودلعي ل امب تملع ةدي بع وبأ لاق ( نالوق ر راصبإلا ىف ( ةيناثلا ةلأسملا )
 ىنعع ركام هك عاجلا لاو ا ءهللا ىحر سانع ن ,الوق اذهو ملاع ىأ ريصب لجر
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 هب ترصل هل وقف هورب ملام 0 نور لاقو انك ارم ه ترص ع ها ترسو اذ

 ثار نم ةضق هتباد رفاح عضوم نم نيو مالسلا هيلع ليربيج ةبآد 6 1 ذارأو هرقل ىعم

 1 - تاج نفر ( ا( دتف لوس رلا نأ نم ةضق تضبقف ) لاق مث

 امأو ةفضلاو ةفرغلاك ضوبقملل مسا ىهو فاقلا مضي ةضبق نسحلا أرق 4 ىلوآلا ةلاسملا ١)

 ريمآألا برك ردصملاب لوعفملا ةيمست نم نضوبقملا ىلع اهقالطإو ضَقلا نم ةرالاذ ةضيقلا
 عباصالا ٌفارطأ داصلاو تكلا م داضلاف داصلاو داضلاب ةصيق تصمقف ًاضيأ ”ىرقو

 ل وس زل شرق رثآ نم دوم نا أرق همدقع فاقلاو مفلا عيمجب ءاخلا مضقلاو مضخلا اههريظنو

 هرثأي دارأو مالسلا هيلع ليربج لوسرلاب دارملا اولاق نيرسفملا ةماع 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 موب هآر امنإ نورثك الا لاقف هآر ىتم هنأ اوفلتخا مث هتباد رفاح عضوم نم هذخأ ىذلا بارتلا

 ىلإ مالسلا هيلع ىسومب بهذيل لزن امل مالسلا هيلع ليربج نأ مالسلا هيلع ىلع نعو . رحبلا قلف
 هللع ليرتخ ةيؤرت صتخا تفك ىزماسلا نأ ىف اوهلتخاو : سانلا نيب نف تريل هرصيأ روطلا

 هفرع اعإ ىلكلا ةياور ىف امهنع هّللأ ىكر سانع ء نا لاقف ؛ سانلا رئا نيب .نم هتف رعمو مالسلا
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 ا هروب

 تدضرقف هب هب اورصيب مام 0 1 ل رماساي 0 اق لاق

 ه سودان ص ار ل 1 ره سس 2 256ه 2

 بهذاف لاق « هد ىسفت ىل ت لراس تلا ةك نأ وشر رب نم ةضق

 مرت ىاضصر

 9 ا نأ ادعوم كل نِإَو ساسمال َلوُقَت نأ ةويملا ىفَتَنَ

 0 صعل هور وهل باقعلل قحم سم ىد 1000 دك راث : نأ 5

 ًادلاخ 1 ان هلخدي هدودد> دعشو هلوسرو هللا صعل نمو) هلوةلو(| ف ه نيدلاخ مترج ران هل ناو

 لبق(مأ نااي)لاقو مالسلا هيلع كوره كناخ اد ؛« بو ولل ردا نأ ىلع لدي نيالا عومجم (اهف

 سيل هنأ لعاو(ىسأرب الو ىتيحلب ذخأتال)همال هاخأ لس لبقو هكرتيف هنع ةعفديل كلذ هيطاخ اعإ
 هنع يبل اللعاو ل نير لع لدي ال ء كك 6 0 نإق ء« كلذ لعق هنأ ىلع ةلالد نآرقل |

 هنأ هيف ىذلاو ( كلمع نطبحيل تكرشأ ها نيرفاكسلا مطت الو ) هلوقك

 ضار عالا تال كلذ لش نقل فان لا عل تسلا اسر هل هر 1 ل
 نأ تيش>خ ] ( لاق ع ةراسإ هتيلو هئيمبب هينباَوذ ا هنإ لوك نم دانيل نمو ٠ هاتيام ىلع

 مدللسلا هيلع ىبزؤم لوف نإ كود نأ لئاقلو ( ىلوق تقام زيتا رشإ د نحن, تق رق ل

 لاقي نأ هبأوج ىف نسحب كيك 3 هنأ ىلع لدي ( ىرم 1 تيصمفأ نعيذت ال نأ كح ١

 لقاعلا ىلع مالكلا اذه لثه زوجي لبف ( ىلوق بقرت لو ) لوقت نأ نم ًافوخ كلوق لثتمأ ملامتإ .
 قداسف 0! كاذ ىدؤيال ل طرف هيلإ باهذلاب 1 اعإ مالسلا هيلع ىدموه لعل ) اود (

 ولف داسفلا لصحي مل اذإ كعابت تاب ىت :رمأ امن كنا لاق(نعبتتال نأ كعنمام) ىسؤم لاق املف موقلا

 عفتأ ةيادهلا ىر اصنالا مساقلا وبأ و مم امإلا لاق : كلوقل ا 6 ام داسفلا لوصح 0 ل

 باذعلا اولمحتو اونمآف ةدحاو ةبآ الإ اوأر امو ناعإلا نع بناجأ اوناكةر>سلا نإف ةلالدلا نم

 لك مقتلاو ًانابعث اصعلا بالقتا اوأر مهنإف فروق امإ و. نام الأ نع ! ردح مواين نانلا ىف ديدنغلا

 )وارو ىلإ ماقرأت ىسنل كلإ نإ ةرحسلا فارتعا اا اع 0 ةكمح ام

 0 قاردلا 5 ,م هاجنأ الإ 8 هللا ثآف 5 ٍِط رشسع 2 | رحبلا ق ارفنا اوأر مْ ةليدم ةدم عستلا تايآلا

 0 وجرح ا تأب الا هذه نم اودهاشام 0 0 نإ م ءرمشد ددعو ا عم عم مث ءادعأ كلوأو

 0 - نم اترعلا دعم املا هلا مث َ آه | ارح ع 00 ما

 نبااي)ىفاسكلاو ةزمح أرق « ةيادحلاب لب لمالدلاب مر 0 هنأ لع لدي كلذو . ةندابع
 : 0 هللاو هامأ نبااي هريدقتو حتتفلاب نوقابلاو ءايلا ىلع يملا ةرسك تلدو ةفاضإلاو مبملا نت

 رثأ نم ةضبق تضبقف هب اورصبب مل ام ترصب لاق ؛ ىرماساي كبطخ اف لاق ب ىلاعت هلوق



 ةيآلا . مهتيأر ذإ كعنمام نورهاي لاق : ىلاغت هلوق 0

 اقل ال تذ لالا كرت ار لرأ امهادحأ نايدلبإ مكاذلا اديلع تورهو ىموم
 3 قأي هنا اهناج ناك اهيتف داو لك نازل اج ريغ ليوأتلا اذه ليفت ناف  رخآلا كرتو

 لدع 2 ا عنتم ريغ ليلدلاب قلطملا كيمقتا انإق ءهب مزال دك ترودنملا 1 اكرثو 0

 دقو : حلصالا ديرت تنك نإ هكرتا وأ كلذ لمذا 'دارملا نأ ىلع كرتلاو لعفلا ىف مزجلا كلذ
 ةالسلا هلع ىموم نأ ( اهناثو ) اررتنم ًامواعم هتباعر لع امهوطاوت ناك اذإ طرشلا كلذ كرت
 ع كلذ لدم همن نابنإلا لثعإ عشللا ةرجو هيخأ سارت دخاف ةموق' لع نابضغ وهو لقأ

 ىداوم ىرجأف هت ضيقب و. هعباضأ لتقي و هيتفشت لع ضعي. دق , نكسفملا نايضالا نآفبضغلا

 ىف هسفنب لجرلا عنصي ام هب عنضف هكيرشو هاخأ ناك هنآل هسفن ىرج نوره هاخأ مالسلا هيلع
 هيلع نوره نوكي نأ عنتم الف ( ىسأرب الو ىتيحلب ذخأتال ) هلوق امأف بضغلاو ركسفلا لاح

 ىف ذخأ مث . هل نواعم ريغ هيلع ركسنم هنأ مهنظ ءوس نم ليئارسإ اونب مموتي نأ نم فاخ مالسلا

 لئارسا-ىت نأ ( اهتلاثو ) ؛ ( لمئارسإ ىب: نيب. تقرف لوقت نأ تيشخ 00 ةصقلا حرش

 هيلع ىمومل اولاقف ةبيغ مهنع باغ نوره نأ ىح مالس ١/ هيلع ىموع نظلا ءوس هب امن ىلع اوناك

 ىقاهل بتكو رشعب اهمنأو ةليل نيثالث مالدلا هيلع ىسوم ىلاعت هللا دعاوراملف « هتلتق ف نأ 0

 ةيفيك نع صحفتيف هينديل هخأ 1 0 ئاراف هموق- ىف ىارف عجر مث ءىث * لك نم حا ولالا

 ذخأتال ىسوم ىلع اقافشإ لاقفدل لصأ الام مواق ىلا قبسي نأ مالسلا هيلع وره ىفاخ ةعقاولا

 ىسوم ناك : فادشكلا بحاص لاف ( اهعبارو ) كب قيلي الام موقلا نظي الثا ىسأرب الو ىتيحاب
 يلاعت هلل صقل يدم ىف لك ىف كلصتلا و ةيوقملا و .ةدحلا لع الو اديدح الجر مالسا هلع

 كالا نم وا راما كعب نم لاعتا هنلأ ا نيود نو تاج ,كودتعي هموق ىار نيح كلا 0 دة

 فنعو ةيمحو ىلاعت هلل ادضغ ةميظعلا ةشهدلا نم هنهذ لع بلغ الل مااا حاولأ ق َداَأ نأ ماظعلا

 لاك هنا طفاس باول اذه نأ ملع أو وم اكملا ودعلا لاقإ هلع لقأف ةءرق لعةتفلخو هيحأب

 ناف ؟ ال مأ ًافلكم القاع ىقبِي ناك له ديدشلا بضغلا كلذ عم نكماو بضغلا ديدش ناك هنأ به

 كالا اسس نإ هنأ تكذ كنا بالا قام رثك ١ اهماي ةيناي ةلتباللاو الكم القاع قب

 ام اذهف افلكمالو الق اعوم ممبضغلا كلذ ف 1 مق كفار ل كك تدز دف ىداعملا ةللج نم

 ملعأ تاو كو دلا طارفس قش دافاقار و نم اف ١ ءاغصلا زو<مل نءةب وجأ هذهفةتبلا ل م هيضت ريال

 نأ كعنمام دارملاو ةلصال نأ (لوآلا) نابجو هيفف (نعبتنال نأ اولض مهتيأر ذإ كمتمام)هلوقا امأ
 نال وق عابت الا ىفو كاعد مام كك ماقأ 6 ل نأ ىلإ كاعدام دارالا ل (”تاتلاوز سس

 سابعن!لوق اذهومثرهظأ نيب ماقملا كرتو ىنقودالاو كءاطأن مب ىعابتا نم كعنمام (امدحأ)

 ليبس عبتتالو حاصأو ىوق ىف ىنفلخأ ) كل تاق.ذإ ىتيصو ىف ىنعبنت نأ (ىالاو) ءاطع ةياورف

 رهاظ هانعمو ( ىرمأ تيصعفأ ) لاق م لتاقم لوف اذهو مهيدأتو مه اتق تكرت لف ( نيدسهلا



 ٠١ ةيآلا . مهتيأر ذإ كعنمام نورهاي لاق : ىلاعت هلوق

 «41 د قر رم تا 8 دل « 0 0 0 هأب لاق

 0 عا رس ور يف سس 7 0 لا

 0 ه 2 هر همس -ّأ -

 «94» 0 تقر لو ليئارس

 . كاذ الإ 0 دلةملا ةداعو ىسوم

 لاق «ىرمأ تيصعفأ نعبقت الأ « اولض مهتيأر ذإ كعنمام نورهاي لاق ل ىلاعت هلوق

 « ىلوق بقرت لو ليئارسإ ىبب نيب تقرف لوقت نأ تيشخ ىفإ ىنأرب 0 0 أتال مأ نيااي
 ( اهدحأ ) هوجو نم ةيآلا هذهب نوكسمتي مالسلا مهلع ءايبنآلا ةمصع ىف نينعاطلا نأ ملعإ

 نأ امد هب هرهأ ناف ؛ هرمأي مل وأ هعابتاب نوره ىمأ دق نوكي نأ امإ مالسلا هيلع ىموم نأ
 نآإل ًاينذو ةيصعم نورط ىسوم ةمالم تناك هعبتا ناف :هعبتي مل وأ هعيتا دق نوره نوكي

 نإ: امأو . ةيصعملل العاف ناكف بجاولل اكرات نوره ناكهعبتي مل نإو . ةيصعم مرجما ريغ ةمالم
 ىلع نأ تبثف ةيصعم عابتالا كرتب هايإ هتمالم تناكهعابتاب هرمأ ام مالسلا هيلع ىسوم نإ انلق
 مالسلا هيلع ىسوم لوق (اهناثو) نوره ىلإ 5 ىسومىلإ امإ ةيصعملا دانسإ مزلي تاريدهتلا عيمج

 كلذ نوكي نأو . هاصع دق نورد نوكي نأ بجوف راكنالا ليبس ىلع ماهفتسا ( ىرمأ تيصحفأ)

 اهنا كلذ كوررم لدف !ذاف لأ ةيصنم ردو انذاك مدلسلا هلع سرد ناك آركشم ناضل

 نوره نال: ةيصخم اذهاو, (. نشأت الو ىرحا دحاتال مآ اان ةلاوذ | 1ك ل
 لق مالسلا هيلع ىسوم ناك ناف :ءرجزلاو ظعولاو ةحيصنلا نم هيلع / 1 دق مالسأا هيلع

 ةيصعم هتيحلو ةمار ذخالا ناك هيلع ردقام لعف دق نوره لأ مع نأ دعب و « ةعقاولا نع ثح

 لاق مالسلا هيلع نوره نأ (اهعبار و ) ةيصعم ًاضيأ كلذ ناك لاحلا فرعت لبق كلذ لعف نإو
 ًامنم دخأتال نوره لاق ناك رتاج هنماأريو احل ديحتلا ناك ناف ( ىمأر د 1

 مالشلا هيلع ىوم 1 0 ذخالا كلذ نكي ل نإ و ؛ ةيصءم كلذ نوكيف هلعفي نأ هل ناك امع هل

 ىق ةرقبلا ةررس ىف انينانأ' لكلا نع (تار لا و] تالا اذه ىف ةفيطا ةلمأ هديف ع 1

 ةهشءاارردع 8 7-2 ةيلجلا لئالدلا نم اعاونأ ( امنع ناطيشلا امهلزأف ) ىلاعت هلوق ريسفت
 ليوأتلا. نع دعتيام ةضراعمو  ليوأتلل ةلباق رهاوظنا كم هوجولا هذه' لصاخو « ءانبن الا ن4

 ءذاه نع بارود قاإتل نأ ملعاف ةمدقملا هذه ترث اذإ ؛ زئاج ريغ هل هيلا عراستي 1

 ىلع انقفتأ نكل ءاببنالا ىلع ةيصعملا زاوج ىف انفلتخا نإو انأ ( اهدحأ ) اهوجو تالاكشالا

 امهم ىنعأ رخآلا هعنمو امهدحأ هلعفي ىذلا لعفلاف كلذك ناكاذإو : مهلع ىلوآلا كرت زاوج



 ةيآلا ٠ مهتيأر ذإ كعنمام نورهاي لاق : ىلاعت هلو ٠١م

 نأ نم مظعأ ةقفش ىأو هنج ءانبأ ىلع ًاقفشمبلقلا قيقر نوكي نأ بحي ناسنالا نآلف نيملسملا

 ىلاعتهللا لوي »مالسلا هيلع هنع ىردخلا ديعس ىلأ نعو ءاهنم مهعنميف رانلا ىلع نوتفاهتي اعمج ىري

 ىف اهوبلطت الو ىتمحر مهف تاعج ىناف مهفانك أ ىف اوشيعت ىدابع نم ءامحرلا دنع لضفلا اوبلطا

 ركب وبأ اذاف تلي ىنلا ديرأ تجرخ »لاق .ىفوأىبأ نب هللا دبع نعو ىضغ مهف ناف مهمولق ةيساقلا

 لولوت ةأرما !ذاف رمع هذخأف لاض هنإف كيلإ ىصلا مض رمحل لاقف كبف ريغص ءاخ هعم رمعو

 اهدلو تذخأف تءاخ اهادانف ةأرملا كردأ ملم هللا لوسر لاقف اهنبا ىلع اعزج اهسأر ةفشاك

 كلذ دنع مالسلا هيلع لاقف تيحتساف 0 ىنلا كاز تسهل ها هر ف ىصلاو ىت تاعجاو

 +رأ هللا نإ هدبب ىسفن ىذلاو لاف ةمحر هذه نك هللا لوسراي اولاق اهدلوب ةمي>ر هذه نورتأ
 باش ىلإ رظن ذإ هباعصأ هعمو سلاج ٍعَبِلَم هللا لوسر انيب هنأ» ىوربو« اهدلوب هذه نم نينمؤملاب

 كلذ بانثلا عمسف اذه ىلإ رظنيلفرانلا لهأ نم لجر ىلإ رظني نأ دارأ نم لاَقف دجسملا باب ىلع

 ناك اذاذ قداص هنأ للعأ انأو رانلا لهأ نم ىنأب ىلع دهشي كلوسر اذه ىديسو ىلإ لاقف ىلوذ

 رانلا لعشت الو هنيمب ربت ىج ىب رانلا لعشتو هِي دم ةمأ ءادف ىللعحجت نأ كلأسأف كلذك رهآلا
 كل هقيدصتب رانلا نم هتذقنأ دق ىلأب باشلا رشب دمحاي لاقو مالسلا هيلع ليربج طيبف رخآ دحأب

 نيملسملا لع ةقفشلاو فورعملاب رمألا نأ ملعاف كلذ تبث اذإ «قاخلا ىلعهتقفشو هسفنب كتمأ هتادقو

 حرص لب مموقباالو ممترثكب لابي ملو رانلا ىلع نيتفاهتم موقلا ىأر مالساا هيلع نورهنإ مك.بجاو
 ىلعل مالسلا هيلع هلوقب اوكسمت ةضفارلا نأ ىهو ةقيقد انهو ةيآالا ( هب متنتف امن موقاي ) لاف قحلاب
 حرص وربذملادعص لب عمج اذه لثم ىف(11ةيقتلا هتعنماهنورهنإ مث« ىسوم نمن وره ةلزامب ىنم تنأ»

 ملسو هيلع هللا لص دمع ةمأ تناك ولف هرق ةعفاتم نم عنملاو هسفن ةعباتم ىلإ سانلا اعدو قحلاب
 . ىلع دعصي نأو مالساا هيلع نوره هلعف ام لعفي نأ مالسلا هيلع لع ىلع بجي ناكل أطخلا ىلع
 نأ انيلع كلذ لعفي مل ايلف ( ىرمأ اوعيطأو ىنوءبتاف )لوي نأو فوخو ةيقت ريغ نم ربثمل

 هنآل هوجولا نسحأ ظعولا اذه ىف كلس مالسلا هيلع نوره نأ لعاو ؛ باوصلا ىلع اوناك ةمآلا
 نإو ) هلوش ا ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ مثاعد مث ) هب ملت ع ( هلو ال وأ لطابلا َنَع مثرجز

 هلوقب ًاعبار عئارشلا ىلا ماعد مث ( ىوعبتاف ) هلوقب ةوبنلا ةفرعم ىلإ اثلاث ماعد مث ( نمحرلا كبر
 قيرطلا نع ىذاألا ةطامإ نم ءىث لك لبق دبال هنألل ديجلا بيترتلا وه اذهو ( ىمأ اوعيطأو )
 بيترتلا اذه نأ تبثف ؛ ةعيرشلا مث ةوبنلا مث لصالا ىه ىلاعت هللا ةفرعم مث تاهبشلا ةلازإ وهو

 هنآل نمحرلا مساب عضوملا اذه صن ( نحرلا معبر فإو )لاق امنإو ؛ هوجولا نسحأ ىلع
 نم مهصاخ نأ هتمحر نمو « ميحرلا نمحرلا وه هنال مهتبوت هللا لبق اوبات ىتم مهنأب مهمبني ناك

 اولاقف دو>جلاو ديلقتلاب لالدتسالا ىف نسحلا بيترتلا اذه اولباق مهلبجل مهنإ مث نوعرف تافآ

 لوق لبقن نكلو كتجح لبقنال اولاق مناك ( ىسوم انيلإ عجري ىتح نيفك اع هيلع حربن نل)
 ١ ( رذحلاو توآللاو ةظفاحملا ::ةيقتلاو . أطخ وهو ةمانلا لصالا ىف .



 انة ةالأ ٠ لب ىف فرخ ملبلا# هنو ل1

 أ عيددإو هب ملف ام موق 0 نم نوره مهل لاَ دلو

 عجرب 0 َنيفك اع هلع حرب نأ اولاَق 4:0 ى رم اوعيطأَ قنوع

 241 1 الإ

 مالسلا 4 1 ىلعل دومملا ضعب ل .قلآث طورشملا لوص-> ىضتقي ال اف دحاولا لوصح

 اما نع ممادقأ تفج م متتأو . هيف انفلتخا ُ هنع محلول اعإ لاعف ؟ مفلتخا ى ىتح مكين متنف ةد أم

 ؟ ةحلا م1 مأهلإ انل لبا كيلا 1 55

 ىوعيتاف نمحرلا بر نإوءهب مث اميإ موق اي لبق نم نوره مهل لاق دقلو ل ىلاعت هلوق

 4 ىسوم انيلإ عجدي ىتح نيفك اع هيلع م نل اولاق . ىرمأ اوءيطأو

 ىلع هتقفش امأ قاخلا ىلعو هسفن ىلع هنم ةقفش كلذ لاق امنإ مالسلا هيلع نوره نأ ملعا
 م ار وفأم نإكو ركنملا نع :ىهلاو فورتملا رماألاب هللا ذبح نم[ روما نك هلل

 1 11 ( نيدسفملا ليبس عبتت الو ملصأو ىوق ىف ىنفلخا ) هلوقب مالساا هيلع ىموم هيخأ
 0 مالسلا هيلع ىسوم رمآلو ىلاعت هللا رمال الاخ ناكل ركتملا نَع ىبنلاو فورعملاب مالا

 نيتسو مهرايخ نم املأ ندي أ كقيرق نم كلهم ىأ كا عش وب ىلإ ىلاعت هللا وأ و2
 لاقو . ىضخل اوبضغي مل مهنإ لاف ؟رايخآلا لاب اف رارشآلا ءالؤه براي لاقف « مثرارش نم افلأ
 2 سلف ىلاعت هللا ريغ همه و حيبصأ نم ٍهَبِلَم مي هللا لوم لاف سنا ناك ناتلا تبا

 1 2 ىن دا نع ريشب ن نامعلا نعي ىعشلا نعأو ٠ مونم سلف نايلسملا 3 ال حبصأ قو

 دل هل عارتست شك ك4 0 دف ؟ مهفطاعتو مهمحارتو ا 00
 ناند اهف ًاقورز تيأرف عضاوملا ضعب ىف ت ل لا لع ونأ لاق 4 ناو ربسلا

 تأَقف . دضتءملارومخ هذهو ىلوضف قوص كتنأ لاق انه لكنا حالملا تاقف فيطل اهملع تا

 قروزلا تدعصو ئردملا تذخأف « لمعي شيإرصبن ىت> هطعا همالغل لاقف « ىردملا كلذ ىنطعا هل
 ىنلمحو ىقذخأف ةنيفسلا بحاص ءاخ تكسمأف دحاو قب ىتح حيصي حالملاو اند اند رسك أت نكف
 كالو نم لاق . بستحلا تاق ؟ تنأ نم لاق ىلع هرصب عقو املف همالك لبق هفيس ناكو دضتعملا ىلإ
 ىدي لصت مل اذإك يلع ةقفش تلق ؟ ناندلا هذه ترسك مل لاق . ةفالخلا كالو ىذلا تلق ؟ ةبسحلا
 امترسك امنإ ىفاف ناندلا هذه ترسك امل ىفإ تلق دحاولا اذه تيقبأ ِلفلاق ؛ كنع هوركم عفدملإ
 جرخا لاقف . هترضكلل تنك“ تنشب ولو يا 0

 ب ةقفشلا امأو . ًايطرش نوك أنأ ب>أ الفىلاعت هلل 1 :ك تلقف « ةبسحلا كتتيلو دقف خبشاي

 مو را 4١د



 ةيآلا م 0 انتف دق اناف لاق : ىلاغت هلوق 7 1

 0 )مث 1 و1 2 لو ا 0 1 هامعسو ناو 3 ىف ةقيقح 1 دع 0

 لصحبال هنأل زئاج ةيحلإلا ىعدف دب ىلع ةداعلاقراوخرومظ نأب نيلوألا ةجحنع اوباجأو راوخلا
 مالسلا هيلع نوره نأ سابع نبا نع ةمركع ىورو « عنتمي ال نأ بجوف كلذك انبهو سابتلإلا

 : لاقف ىل عداف رضيالو عفتني ام ه عنصأ : : لاقف ؟ عنصت ام : لاف لجعلا عنصي وهو ىرماسلاب ىم

 ريدقتلا اذه ىلعو راخنروخ نأ كلأسأى إ مهللا : ىرصصاسلا لاق نوره ىضم املف لأسام ةلخأ مهلا

 نإ موقلا نأ وهو لاكشإ هيفف ( ىس وم هلإو مكهلإ اذه اولاقف ) هلوق امأ ا ىنلل ًازجعم كلذ نورك

 ضرالاو تاومسلل قلاخلا وه ةعاسلا كلتىف لومعملا لجعلا كلذنأ اودقتعا ثيح ةلاجلا ىف اوناك

 اودقتعي مل ناو لاحم مظعلا عما كلذ لثم ىلع نونجلا اذه لدم نآلو نيفلكمب اوسيلو نيناجم مهف
 هلإلا لول> اوزوجل ةيلولحلا نم اوناك ميلعل ةراوج و هئموهةلإ و 8 اذه اولاق فيكف كلذ

 روظ 0 رول دعا ةاكإ ف اضيأ كلذ ناك نإو « مسجلا كلذ ىف هتافص نم ةفص لولح وأ

 هنفف ىمنف هلوق امأو :ةفالجلاو ةدالبلا ةيات ىف اوناكموقلا لعل نكلو : ةيطإلا بسانيال راوخلا

 تاودح لع لالدتسالا ىن هنأ ىرماسلا نع ربخأ هنأكا ىكلاعت هللا مالك هنأ.( لوآللا:) هوحو

 لالدتسالا بحي ىذلا ىنعملا نيب هناحيسهنإ مث ءىش هيف لحيالو ءىث ىف لحال هلإلا نأو ماسجألا
 نأ مهاب, رطخم مل ىأ( ًاعفنو ًارض مهل كلمي الو ءالوق مهمإإ عجربال نأ نوري الفأ) هلوق وهو هب

 ل ةيلحماو ةيلاحلا ىف هب قاعت هلالل نوكي الو الإ نوكيال عفني الو رضي الو ملكت 7
 ىنوم هلإو كهلإ اذه نأ ىنعملاو مالسلا هيلع ىنوم ه. فصو ىرماسلا لوق اذه نأ ( ىتاثلا
 ( ثلاثلا هجولا ) نيرثك آلا لوق وهو رخآ عضوم ىف هبلطي بهذف هلإلا وه اذه نأ ىموم ىسنف

 اذهف(ًاعفن الو ًارض مهل كلمب الو الوق مهلإ عجريال نأ)هلوق امأ عوجرلا ىف دعوملا تقو ىسنف
 كركي نآو دبل هللا نأ لغا لدي اذهو رضتاللو عفنت الو ملكتتال اهنأب اهتيطإ مدع ىلع لالدتسا

 الو عمسي الام دبعت ل) مالسلا هيلع ميهارإ ةصق ىف ىلاعت هلوقك وهو تافصلا هذه ًافوصوم

 لئالد ىلع الإ لوعي ال رمآلا رثك أ ىف مالسلا هيلع ىسوم نإو ( ايش كنع ىنغي الو رصبي
 ناثح انهه قب مالسلا هيلع ميهل ربإ

 هلوةك اذهو عجريال هنأ ىنعمب عفرلاب عجري ال نأ رايتخالا جاجزلا لاق « لوآلا ثحبلا ل
 نأ نأ ىلع ًاضيأ بصنلاب ءىرقو نوكت ال هنأ ىنعمب ( اومصو اومعف ةنتف نوكتال نأ اويسحو )
 . لاعفألل ةبصانلا ىه هذه

 ىرخأ ةيآ ىف لاقو ىلاعت هللا ةفرعم ىف رظنلا بوجو ىلع لدت ةيآآلا هذه 4 ىناثلا ثحبلا م

 مانصالا ةدبع مذ ىف هلوق نم ىنعملا ف بيرق وهو ( اليبس مميدب الو مهملكي ال هنأ اور م١
 .ىثلا نآل الإ ناكل مهملكي ناك ول لجعلا نأ اذه نم دوصقملا سيلو ( اهم نودشمب لجرأ مهلأ )

 نكلو : طورشملا :تاوف ىضتقي اهْنم دحأو تاؤقف ةريثك طورشب أطورشم نوكي نأ 1

 اكسل م ب



 .١ ةيآلا ٠ كدعب نم كموق انتف دق انإف لاق : ىاعت هلوق

 دا 3 لجعلا دع ذمافل هجولا) ةفلا ةداَيَذو 00 8 كلذ ر ريصي نأ

 ةهشلا عقوأ ىذلا وه دعولا فلخمو ببسملا لعاف ببسلا لعافو انبولق ىف ةبيشلا عقو ل ان نأ

 10 .القعلا نم نان كفل هياكل 1 كيرف عوجر لقعي فيك ليق ناف انل كلاملاك ناك هناف

 عما 00 م نإ مث ؛ ةرورضلاب اهداسف فرعي ىذلالجعلا ةدابعىلإ ةدحاو ةعفد قحلا نيدلا نع

 ندلا 3 نع ةدحاو ةعفد مبعوجر لقعي فيكف رفكلا اوربظأو نيذلا اقرا

 َّى ذ نأ معاو“ نسانلا نم هلبلا ىَح ف 7 ريغ اذه انلق مهلا هدحو مالسلا هيلع ىسوم عوجر

 رتاعت او نع ونأو مهلا حتفب مصاعو عفانو مبملا مضي فاسكلاو ةزمح أرق تاءارق ثالث انكلم

 وهف مضلا امأو . لطرو لطر لثم ناتغل امهو دحاو امهف حتتفلاو رسكلا اهأ ء رسكتلاب ريثك نباو

 أرق (موقلا ةنئيز نم ًارازوأ انلمح انكلو) اولاقف لمجلا رذعلا كلذ اورسف موقلا نإ مث ؛ ناطلسلا

 عفان و ريثك نبا أرقو للا نم ةففخم انلمح ركب ىأ ةياور ىف مداعو ورم ونأو قاسكلاو ةزمح

 نم هانرعتسا انك ام انسفنأ عم انلح هانعف فيفختلاب أرق نف ةددشم انلمح ماع نباو صفحو

 ممرمأ ىأ كلذ ىلع مباح مالسلا هيلع ىسوم نأ ( اهدحأ ) : هوجو هيفف ديدشتلاب أرق نمو موقلا

 ىلا اهيدؤن نأ ىلإ اهل نماضلاك انلعج ( اهيناثو ) كلذ مهمزلأ هناكف اه جورخلاو ىلحلا ةراعتساب
 ةناروالا امأ: منغملا ح هيف مهم هلأ هنأ ىعقلع كلذ مولمح ىلاعت هللا نأ ( اهتلاثو ) هللا ا ثيح

 ماك اوك ا .!) اهدحأ ) تالاهت١ هيف مث لقث هنآل ًارزو بنذلا ىعمس كلذ نمو لاقثآلا ىهف

 تناكف ةدئاف ريغ نم اهظفح مملع بحب ناكف مهيلع ةمرع تناك مئاغملا نأ ( اهيناثو ) الاقثأ

 مالسلا 0 1 ربخلا ف ىور « ًاماث انلمح ىنعملاو ماثالا رازوآلاب دارملا ( اهتلاثو ) الاقثأ

 زوجيف لجلاب ةبوةع سبتحا اممإ مالسلا 0 نإ ىرماسلا لاقو . امنه اورمطتف ةسجب اهنإ لاق

 بنذو مث هلك اذه هدر همزاي ىذلا ءىشلل ناسنالا لوقي دقو .لوقلا اذه اودارأ اون زا نا

 كتفص و اهنأ مرج الل رفكلا ايف ىرك مهل عماجم ىف هب نونيزتي طبقلا ناك ليلا كلذ نأ (ابعبارو)

 مهنأ ىف اهوجو هيف !وركذف ( اهانفذقف ) هلوق امأ ؛ ىصاعملا تالآ ىف هلثم لاقي اي ًارازوأ اهنوكب

 اهيف للا عمجي ممرمأ مالسلا هيلع نوره ناك ةرفح ىف اهوفذق ( لوآلا هجولا ) ؟ اهوفذق نيأ
 هجولا ) كللذب ىرماسلا مهرمأ عضوم ىف اهوفذق (ىناثلا هجولاو) مالسلا هيلع ىموم دوءل ًاراظتنإ

 تاتلكفا امل لام ماعلا ردف أ يعل ىقلأ كلذكتف اولاق مث رانلا هيف عمج عضوم ىف ( ثلاثلا

 ؟ ال مأ ًايح دسجلا كلذ ناكله هنأ ىف اوفلتخاف ( راوخ هل ًادسج الي مهل جرخأف ) هلوق امأ
 ىلع ةروص روص ىرماسلالب لاضلا ديىلع ةداعلا قرخ راسمظا زوحب ال هنالل ال (لوآلا لوقلاف)

 لجعلا توص هبش توص جرخيف حايررلا اف لخدت ثيح قراخمو ذفانم امف لعجو لجعلا لكش

 هلوق ( اهدحأ ) : هوجوب هيلع اوجت>او لجعلا روم امك راخو ًانح راض هنأ ( ىنآثلا لوقلاو )

 ىلاعت هنأ ( اهيناثو ) ةدئاف مالكلا اذهل قب امل ًايح رضي مل ولو ( لوسرلا رثأ نم ةضبق تضبقف )



 ةيآلا . كدعب نم كموق انف دق انإف لاق : ىلاعت هلوق ا
 صمسشسلل سل

 مهنكل هلإلاب نيف رثعم اوناك مهنأ كا ا (١ مالكل ١) اذه مهلع هجوتي كنك هلإ ا "و

 مانصأللا ةدبع هركذي ىذلا لبوأتلا ىلع لجعلا اودبع

 نأ ا اها در دا( كا - ملا ام < ىناث !لاولا رر

 كلذ ببسب مهل لصحو ماكحالاو عئارشلا ىلع اوفقيل مهيلع ةاروتلا لازنإ نم مدعوام دارملا
 روطلا بناج اراب نم مدقت اف ىلاعت هللا هرك ذ ىذلا وهو سانلا نيب امف ةيزم

 رهدعولا ١( مانو تاعاطلا ىلع باوثلاب.قدصلا دعولا وه نسلا دعولا نأ ( اهناثو ) ( نمآلا

 ( ىضغ كيلع لحيف هيف اوغطت الو ) ىلا عت هلوق وه دبعلا كلذو دهاجم لوق وهو دهعلا

 لحب نأ متدرأ مأ دهعلا يلع لاطفأ ) كلذ دعب هلوق هيلع ليلدلاو ( ىدتها مث ) هلوق ىلإ
 هيف اوغطت الو مكل هللا لاق ىذلا كلذ متيسنفأ لاق هناكف ( مكبر نم بضغ مكيلع

 نارك ناو" نيدلا عفانم ىف ًايحا ادعت نوكي: نأ: لمنح انهه 'نسحلا دعولا ( (تهاروز
 ماكحالاو عئارشلا ىلإ ىداحلا فيرشلا بأ اتكلالازنإب دعولا وهف نيدلا عفانم امأ . ايندلا عفانمف
 نوعرف كالهإ لبق ىلاعت هنأ وهف ايندلا عفانم امأو : ةرخالا ىف ,ظعلا باوثلا و دعولاو
 ميلع لح نأ متدرأ مأ دهعلا مكيلع لاطفأ ) لاق مث كلذلءف دقو ٠ مدايدو مهضرأ مدعو دق ناك

 ار ومأ متع دهتلا لوطنأ ملعاو « ةيصعملا متددعت مأ دهعلا كلذ متيسنفأ دارملاف (مبرزم 0
 معنلا نم م كلذ ريغو نوعرف نم م "ابا هتاحاتوما لاقت هللا محن 0 ع لاطفأ ( اهدحأ )
 . ( ممولق تسقف دمالا مهلع لاطق ) وقل انك وااو ركبلا ةراوس ان 2ل واذ .ةنووك دملا ةةدودعملا

 نيرشع ىلإ هودرو ةليل ءازأب موي لكاولعجل ةللا نوعبرأ لجألا نأ اوذرع مهنأ ىوري ( اهناثو )
 مدعو مالسلا هيلع ىموم نأ ( اهثلاثو ) دحأ ىلع هبتشي داكيال كلذ نال كيكر اذه ىضاقلا لاق
 نأ متدرأ مأ ) هلوق امأو . دهعلا لوط كلذ ناك ىرخأ ةرشع اهي ىلاعت هللا داز الف هليل نيثالث
 نكلو كلذ ديريال ًادحأ نآل رهاظلا ىلع هؤارجإ نكمي ال اذهف ( مكبر نم بضغ مكيلع لح

 جتحاو مالكلا اذه حص ضرعلاب بوسملل ديرم ببسلا ديرمو . كلذ بجوت تناك امل ةيصعملا

 ىلاعت هللا تاذ ةفص نال تاذلا تافص نمال لاعفألا تافص 3 ضل نأ لع كلذ ءانملعلا
 مالسلا هيلع هنم ناكدع وم ىلع لدي اذهف (ىدعوم متفلخأف) هلوق امأ . ماسج ألا نم ءىث ىف لزنتال

 ( قاثلاو ) هرثأ لع ءىجلاو هب قاحللا:نم هودعو 1 دارملا نأ ( امهدحأ ) : ناهجو هيفو موقلا عم
 ن7 انفاخأ أم) اولاق اذه دنءف ؛ روطلا نم 0 جرب نإ ىلإ هيد ىلع ةماقإلا نم هودعو ام

 مهن أكف لجعلا اودبعي مل نيذلا مهنأ (لوآلا) : نامجو وهنم باوجلا اذه لئاق نأ ىفو ( انكامب
 هلوقك هسفنىلا هببرقلعف لجرلا فيضي دقو كلم انيك رمل ىأ اتكلم كدعوم ان هلخأام انإ اولاق

 اولاق مهن اكف مهال ممءابآ كلذل لعافلا ناكنإو ( ًاسفن رتلتق ذإو : رحبلا ,كب انقرف ذإو ) ىلاعت
 انفخ انآل مهتقرافم ىلع ًاضيأ ردقن ملو هنع مبعنم ىلع ردقن لف لجعلا ةدسبع ىلع تيوق ةهثلا

 كينج
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 1 ةيالا . كدعب نم كموق انتف دق انإف نا

 فلا فاضت ةيالا ا ميج كل سيلا الك ىرما لالا ل لو ف 2 مطوق « مف ١

 مدشأو ىأ قرماكلا ميلضأو' ىرق ًاضيأو | :عه اذك ةىلاعت هللا وه الل دجوملا ناكنإو رهاظلا ىف

 لصفب ك_ٌغءلا بغشلا ةدام مسح ىذلا مم «لالدتسالا ةلزتعملل قيال اذه ىلعو ىرماسلا الالض

 . ةيثك ارازم باتكلا اذه ىف هريره ىشاف لك كلما

 . ىلع مالسلا هيلع نوره عم ميفلخ نيذلا مث انبه موقلاب دارملا « ةيناثلا ةلأسملا ال“
 كاملا ن نأ اع لجفلا بنا وتفا تا[ سنا رحبلا

 ًاجلع ىرماسلا ناك ريبج نب ديعس ةياور ىف امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا إل
 نم ناك هنأ نورثك آلا هيلع ىذلاو رقبلا نودبعي موق نم ناكو رصم لإ مدد لع

 الجر ناك لب سابع نبا نع ءاطع لاقو جاجزلا لاق ةرماسلا امل لاقي ةليبق نم ليئارسإ ىنب ءامغع

 1 . هب نمآ قو مالسلا هيلع ىسومل ًازاج ظبقلا نم

 نيعبرأ اهوبس>و ةليل نيرشع هتقرافم دعب اوماقأ مهنأ ةصقلا ف ىور 4« ةعبارلا ةلأسملا 0

 ىسومل هلوق نيبو اذه نيب قيفوتلاو كلذ دعب لجعلا رمأ ناك مث ةدعلا انلك أ دق اولاقو !ممايأ عم

 ةبقرتملا ةنتفلا نع ربخأ ىلاعت هنأ (لوآلا) 1 نم ( كدعب نم كموق انتف دق انإف) همدقم دنع

 هيلع ىسوم باغ امل ضال ريردت 8 0 كلا نأ قا هلا ) هتداع ىل اع ةنئاكلا ةدوج وملا ظفلب

 . ةدوجوم ةنتفلا ردق هن 1 مالسلا هيلع ىسوم ةقراقم لاح مهالضإ ىلع م زعو مالسلا

 رشعو ةدعقلا اذ نيعل را ,ىوتسا اه دعب مالسلا هيلع ىسوم عجر 8 4 هسا . الل 0

 1 ل 06

 اذه ىلعو بضغلا ةدش هنأ ( اهدحأ ) ًاهوجو فسآلا ىف اوركحذ 4 ةسداسلا ةلأملا )ل
 لاق ( اهناثو ) هلاك ديفي ًافسأ هلوقو بضغلا لصأ ديفي نابضغ هلوق نآل راركستلا موليال ريدقتلا
 فسأآالا موق لاق (اهثلاث و) ففسآ وهف نزح اذإ ًافسأ فسأي فسأ لاقي ًاعزجو ًانزح نورثك آلا
 نم بضغلاب فصوبو .ظيغلاب فص وال ىلاعت هللا نأب بضغلاو ظايتغالا نيب اوقرفو ظاتغملا

 الإ حصي ال كلذو ظاتغملا قحلي ريغت ظيغلاو هيلع بوضغملاب رارضإلا ةدارإ بضغلا ناك ثيح

 هعوجر دعب مهتاع هنأ أ مالسلا هيلع ىسوم نع ىكحولاعت هللا نإ مث ءاكبلاو كحضلاك ما اسجالا لع

 هنأ ( كدعب نم كموق انف دق | 0 نم دارملا سيل هنأ ىلع لدي اذهو ةلزتعملا تلاق مهلإ

 كلذ لعف دقو بادألا لاق ىلاعت هللا بتاعي نأ بحي لب مهتتاع امل الإ و مهف رفكبلا قلخ ىلاعت
 ميد م 0 مَ موقاي ) هلوق ( اهدحأ) 2 تايتاعملا كلت عود ( كتنتف الإ ىه نإ ) وقل

 :.نالاؤس فو( ا ادعو

 نيفرتعم اوناكول مهيلع هجوتي ام مالكلا اذه ( بر ركدعي ملأ ) هلوق ل لوالا لاؤدلا ١

 اذه اولاق مهنأ مهنع ىلاسعت هللا ربخأ ام ىلع هاوس هلإ . هنأ اودقتعا امل امأ لجعلا ىوس َر 1 هلأب



 ةيآلا ؛:كدعي نم كلموق لو ٠6٠

 اهانفذقف موقلا ة هز نقلا ١ اظل ا انكلو و انكلم 0 كا
 52 هذ

 م
7 00 

 17 0 2 ذاع 1 ا الع نال «لما/» ىرماس 1 قا كاد ف
 ا

 هام ه0 6 سا لس -أ 1 ه- 1

 ا ماس اص دس درء دم

 «ملد ع 7 0 0

 هلإو مكهلإ اذه اولاقف راوخ هل ًادسج ال مل جرخأف «ىراسلا قلأ كلذكف اهاقذقن موقلا

 4 ًاعفن الو ارض رمل كلمي الو الوق مهيلإ عجريال نأ نورب الفأ ؛ ىسنف ا

 كيلإ تاخيو 1 هبآوج َْق ا لاقو ) كموق نع كلِعأ امو ) ىموأ لاق ا الاعت هنأ معإ

 ناك ول ثدخ نأ كعمل 37 8 مهق أف نأ كحل موقلا نم كلَ ام لاك هللأ هفرع ) ىضذرنل بر

 :' تامه انهداو ( ىرضاجلا مباضأ و كدعب نم كموق انتف دق انإف ) لاف موعم

 رفكلا مهف قلخ ىلاعت هللا نأ دارا نوكي نأ زوهيال ةلزتعملا تلاق 4 ىلو ألا ةلأسملا ل

 هلأ ) ىناثلا كلذ لعفي نأ هللأ نم زوج ال هنأ ىلع ةلادلا ةياقعلا لتددلا (لواللا هجولا) نيبجول

 لطس ناكو 0 هيف ىرماسلا لعفا نكي " مف لالضلا قاخ هللا ناك ولو (ىرمادلا مهلضأو) لاق

 لاق ةئتفلا كلت ببس ركذب مهلاط ال مالسلا هيلع ىسوم نآلف ًاضيأو ( ىرماسلا مولضأو ) هلوق

 ىلاعت هللا قلخي كلذ لصح ولف ( مكبر نم بضغ مكلع لحي نأ متدرأ مأ دبعلا مكيلع لاطفأ )
 هيلع ىسوم ميسقت لطي ناك م :ف هماخ هللأ ا ف تنسلا اولوقي َنأ مغ ناكل

 نأ كاحتسال هدلخ كلذ ناك ولو ( بن بضغ مكيلع ل 5 نأ متدرأ مأ ) لاَقف ا

 نال كلذو 1 ىعم (انتف) هلو 9 نوك : بجو كلذ | لطب الو هل َق !اخلا وه امف مهلع بضعل

 0 زيمش ىلا )ار هتنحتما اذ 0 انلاب بهذلا تنتف لاشي نادتمالا ىن 5 0 لو ةنتفلا

 اوراص لجعلا كلذ ممل جرخأ امل ىرماشلا نآل كلذو.مهيلع فيلكتلا هللا ددش' انرهف ”ئدرلا

 لآ نوفرعي ذديحو 6 سل الإ | ل نأ ىلع م انحالاو ماعلا ةلج ثودح اًولذس نأ نيفلكم

 فيلكتا ىف ديدشتلاو ةنتف ناكف ف.اكتلا ىف ًاديدشت :: ديعتلا اذه ناكف ةيملالل حاصيال لجعلا

 ةلزتعملا مالك ماب اذه (نونتفيال مثو اكل وارد نأ ارك نأ سانا بسحأ) ىلاعت لاق دوج وم

 هدفنا نداقلا ف اع كا ةبش ته دلاا نم دحتم لع نع توق رويظ ىف سيل باحالالآق

 نوكي ال ديف [طإ لجعلا كلذ نوك قني نأب ىلوأ الإ مقلاو نسمشلا نوك قي ىذلا ليلدلاو
 لالضلا قلخ ىلع هلم بجوف هيلع ةنالا لمح حصي الف فيلكتاا 2 ًاديدشت لجعلا كاذ ثودح



 ةفإ ةيالا . كدعب نم كموق انتف دق اناف لاق : ىلاعتهلوق

 ه- _ 2 ا ا ا ا ا 2 -

 ىسمرووف عج رف 6662 ٠ ىرمأنلا 0 كدب نم م وف ع 106 اناَم لاَ

 و ل ل ده

 بلع لاف 0 5 00 أولا , لاق افسأ َناَبضع هموق لِ

 َ ا 8 م راس ل 0 هه 2 هه 2ئهمه

 اول 625١ ىدعوم متقلُخ اق مز ند بضع ا لع أ مدرأ مأ دهعلا

 هاضر ليصحتل ببس ىلاعت هللا ىمأ ةفلاخ نأ نظ مث اليجعت كلذ نكي مل الإ و : هل ىلاعت هللا هنيع

 داهتجالاب ناك كلذ نأ انركذ ام ( باوجلاو) ىلاعت هللا ميلكن ع الضف سانلا "لهجات زى كلي كلكر

 .هيف ًأاطخأو

 ملدا اغلا ءاهتنال ىلإ نآل ةرجلا ىف هللا نوك ىضتقي (كيلإ) هلوق ©« سداسلالاؤسلا )

 ك6 ناك لا دارللف لبجلا ىف نكي م ىلاعت هللا نأ ىلع انههاوت

 لوقي نأ هب قئاللا هباوج ناكف ةلجعلا ببس نع لاوس ( كلحعأ ام ) « عباسلا لاؤسلا ل

 مك هيلع قبطتم ريغف ( ىرثأ ىلع ءالوأ مث ) هلوق امأو : كمالكىلإ قوقل هلاطر ةذايز تيلط

 سفن راكنإ ( امههدحأ ) نيئيش نمضتي ىلاعت هللا لاؤس نأ ( لوألا ) نيبجو نم باوجلاو ىرت
 باوجلاب مالسلا هيلع ىسوم دنع نيرمآلا مأ ناكف مدقتلا ببس نع لاؤسلا ( ىفاثااو ) ةلجعلا
 الإ قبس نم نيبو ىنيب سيلو ةداعلا ىف هب لفتحال ريسي مدقت:الإ ىنم دجوي ل لاةف ىنلثلا اذه

 كيلإ تلجعو ) لاقف ةلجعلا نع لاؤسلا باوحب هبقع مث مبموق نع دفولا هلثم مدقتي ريسي مدقت
 لهذ دروام ىلاءت هللا باتع ةبييه رده هيلع درو امل مالسلا هيلع هنأ ( ىناثلا ) .( ىضرنل بر
 كموق نع كلجعأ امو ) هلوق ىف نأ ملعاو ٠ مالكلا دودح ىلع بترتملا قبطنملا باوجلا نع
 دارا ىف اوفلتخاو . نيصوصخم مرق عم تاقيملا روضحب هرمأ ىلاعت هنأ لع .ةلالد( سوم ان

 مهمدقتف روطلا ىلإ هعم اوجرخيل ىلاعت هللا مثراتخا دق نيذلا نود.سلا ءابقنلا مث مهضعل لاقف موهلاب

 ىسدوم مهفلخ نيذلا مثو ليئارسأ ىبب ةلمج مولا نورخا لاقو . هبر ىلإ اقوش مالسلا هيلع سوك

 ( ىرْنأ ىلع ءالوأ مث ) لاقف نيعبسلا عم وه عجري نأ ىلإ هل ةفيلخ مهف ميمي نأ هرمأو نوره عم

 تر سمح نب ىننع نعإو رسكلاب ىرثإ بوقعيو رعى نعو . ىننورظتتي ىنم برقلاب ىنعي

 فيسلا دنرف ىف عومسف م رثآلا امأو . رثآلا نم حصفأ رثآلاو . رصقلاب ل 0 هنعو ؛ مضلاب
 : تارعوالا ىنعع وهو

 هموق ىلإ ئموم عج نف ( عرماسلا عبلضأو كدب نم.كم وذ انتف دق انإف لاق ١ ىلاعت هلوق

 مكيلع لحي نأ ل مأ دهعلا 00 لاطفأ ؛ ًانسح ادعو كبر كدب ملأ موقاي ا لاننا تاق
 ةنئاز نم ؟را در انام و« انكدلمب كدءوم انفلخأ ام اولاق : ىدعوم متفلخأف مكب ر نم بضغ



 ةنآلا ٠ 0 0ع كامعأ امو : ل وق ةراب

 0 ا تو هم ل ا

 ا 5 0 مد ىسومأب كمْ و امو

 ا ى 507 كل لإ

 . ( ىدتها مث ) هلوقب ناتدارملا امه ناتبترملا ناتابف ةيفوصلا ناسل

 ايناث نامإلاب نايتإلا مت الوأ رفكسلا نع ةبوتلا' بحي لاق نم مهنم 4 ةرشاعلا ةلأسملا 0

 نأ لع ةنآلا هدب اناحأ جتحاو  ناعإلا ىلع ةبوتلا مدق ىلاعت هناف ةيآلا هذ-مم هيلع جتحاو

 فوطعملاو ناميالا ىلع ملاصلا لمعلا فطع ىلاعت هنال ناميإلا ىف لخاد ريغ ملاصلا لمعلا

 . هيلع فوطعبلل رياغم

 بر كيلإ تاجيو ىرثأ ىلع ءالوأ مث لاق ؛ ىسوماي كموق نع كليأ امو )ل ىلاعت هلوق

 24 ل

 ىلإ ريسملا ىف هموق مدقت دق هنأ لع ةلالد ( ىسوماي كموق نع كلحيأ امو ).هلوق ىف نأ معإ

 ىف ( نميآلا روطلا بناج مك اندعاوو ز ىلاعت هلوق ىف هيلع هبنام دارملا نوك, نأ بيو ناكملا

 روطلا دنع تاقيملا ديرب ( ةليل نيثالث ىسوم اندعاوو ) هلوقك روسلا رئاس ىو «ةروسلا'هذه

 : تالاؤس ةيآلا لعو

 راكنإ هنأ ( باوجلا ) لاحم هللا ىلع وهو ماهفتسا ( كلحيأ امو ) هلوق « لوألا لاؤسلا ١)
 . هيف عانتما الو مابفتسإلا ةغيص ىف

 مدقتلا كلذ نع اعونمم ناكهنإ لاقي نأ امإ ولخال مالسلا هيلع ىسوم نأ < ىتاثلا لاؤسلا ال
 ؛ ءايبنأألا نم ةيصعملا عوقو مزليف ةيصعم مدقتلا كلذ ناك اعونمم ناكناف : هنع اعونمم نكي مل وأ

 هيلع هلعل ( باوجلاو ) ىلاعت هللا نم زئاج ريغ راكنالا كلذ ناك اعونم ناك ام هنإ انلق نإو

 . باتعلا بجوتساف داهتجالا كلذ ىف أطخأف مدقت هداهتجاب هنأ الإ كلذ ىف ًاصن دجو ام مالسلا
 نيدلا ىف ةحودم اهنأ ( باوجلاو ) ةمومذم ةلجعلاو ( تاخيو ) لاق © ثلاثا لاؤسلا ١

 : ( ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو ) ىلاعت لاق

 اضرلا ليصحتل كلذ لعف امنإ مالسلا هيلع هنأ ىلع لدي ( ىضرتل) هلوق 4 عبارلا لا وسلا ١

 ىلاعت هنأ رخآلاو : ىلاعت هلل ةفص ددحت مزاي هنأ ( امهدحأ) نيهجو نم لطاب كلذو ىلاعت هلل
 لضاللا ليصخ نال توم نع اضار ناك ام ىلاعت هنإ لاعب نأ بجو اضرلا كلذ لوصح لبق
 مهيلع ءايبنآلا لاح قيليال كلذو ءهيلع ًاطخاس نوكي نأ بجو هنع ًايضار نكي , ملال: لاحم

 .ءادتهالا ماود دارملا ( ىدتها مث ) هلوق نأ م اضرلا ماود ليصحت دارملا ( باوجلا ) مالسلا

 ىذلا تقولا لبق داعيملا ىلإ بهذ هنأ ىلع لدي ( كيلإ تاجيو ) هلوق 4 سماخلا لاؤسلا 2

 اننسوتف

 يي ا



 >> خخجب

 هاب ةيآآلا . مكو دع نم مك انيجبأ دق ليئارس] ىباي : ىلاعت هلوث

 ىف لاقف مالسلا هيلع فسوي امأو (ىبر كلرفغتسسأس) هيبآل اهيلطو (نبدلا موي ىتئيطخ ىلرفغي نأ)
 ىل رفغا بر) ىطبةلا ةصق ىنف مالسلاهيلعىموم امأو (5كا هللا رفغي مويلا مكيلع بيرثتال) هتوخإ

 0 بمصهو 0 رفغا بر ( مالسلا هيلع ناملس اأو (هبر رفغتساف) مالسلا هيلع دواد ا ) ىخالو

 هلوقف يلي دمع امأو ( ميكحلا زيرعلا تنأ كناف مهل رفغت نإو ) مالسلا هيلع ىسيع امأو ( اكلم
 نولوعي مدعل نم | واج نيذلاو ( هلوهف ةماللا امأو ) تانمؤملاو نينمؤمللو كئنذل رفغتسأو (

 ا ماكتأ مث ةرفغملا ةوهخالل وأ نيبن نأ انهه مالكا طسب نأ ملداو (انناوة ال وانل رفغا انبر

 مهلع ابين الا و ىف هن ر ةحك أ نيد مْ ناش ملكت ملأ رافغو ًاروفغو ًارفاغ ىلاعت

- 

 انارغا حيبقلا كرتو امهنع زواجتلا هيلع بحبو امهاذع هللا نم حبشي نال واللا

 ؛ةيآلا رص ضقاني اذه لبق ناف .بولطملا وهو ثلاثلا مسقلا ىف الإ نارفغلا قةحتيال نأ نيعتف

 ,ءادتهالاو حاصلا لمعلاو ناميالاو ةبوتلا : ةعبرأ ًارومأ عمجتسا نم ق> ىف نارفغلا تبثأ هنآل

 ًانناو انمؤمو.ًايئات ناككلذ دعب بنذأ مث ىدتها مث احلاص لعو نماو بات نم نإ الت
 نأ ىهو . ةتكن انههو ء انمالك مقتسي ذئتيخ ًانذم نوكي كلذ عمو ايدتبمو . حلاصلا لمعلاب
 امولظ ناكهنإ ) مولظلاو ( هسفنل ملاظ مهنف ) ملاظلاف , مالظلاو مولظااو ملاظلا ؛ ةثالث ءامسأ هل دبعلا
 لوقي ىلاعت هن أكف مسا ءامسالا هذه نم دحاو لك ةلباقم ىف هللو . هنم كلذ رثك اذإ مالظلاو(الوبج

 نمل رافغل قإو) راق انأف ًامالظأ تدك نو نوع انأف اًمولظتنكانإو رفاغ انأف ًاملاظ تنك نإ
 :( نمو كان

 نأ كلذ ببسو ( ىدتها مث ) ىلاعت هلوق ىف نيرسفملا فالتخا رثك 4 ةعساتلا ةلأسملا )
 هذه ركذ دعب ىدتهأ ََ هلوق ىنعم امن ايو نكت نأ كيب داق ادلع لو نما تال
 ىدترملا ذإ ةقيرطلا كلت ىلع رارمتسالا هنم دارملا (اهدحأ) ةثالث هيف ةصخلملا هوجولاو ؟ ءايشالا
 هدك و يو هيلع توءو لبقتسملا ىف هيلع رمتسي .ىت> ةاجنلاب زوفلا ىف كلذ هيفكي ال لاخلا ف

 ناابتل تسيلو ةيآلا هذه ىف ىخارتلل مث ةملكو ( اوماقتسا م“ هللا انبر اولاق نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق
 ' دق امم حاصلا لمعلاو ناميإلاو ةبوتلاب نابتإلا لاق ىلامآ هنااكذ نيتقولا :نيابتل لب نيتبترملا
 (اهناثو) هيلعرارمتسالاو كلذ ىلع ةموادملا ىف ةبوعصلا امتإ كلذ ىف ةبوعص الو دحأ لكل قفتي
 ةمادإ ىف هّللاب ًانيعتسم ىقبو هقيفوتو هللا ةيادهب كلذ نأ مع ىأ ( ىدتها مث ) هلوق نم دارملا

 لمعلا و ليلدلا ىلعىنمملا داقتعالا ناإلا نم دارملا (اهثلاثو) سابع نبانع . ريصقت ريغ نم كلذ
 وهو ةميمذلا قالخألا نم بلقلا ريوطتب قلعتي ام كلذ دعب قب حراوجلا كانعأ لإ ةرانعإ حاصلا
 ىف ةققللاب ىنسملا وهو هل .ايشاللا قئاتح فاقكفا م «ةفواعلا ناسل قف ةقيرطلاب ىبتملا

 عما لا )عد
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 عافتناو برخ بض رحج و راوجلا ىلعرجلاب نميآلا ءىرقو مادشلا ىلإ ريصم نم قلطنا نم نيم
 ماك امل ىلاعت هللا نآل امإو « مهنيد حرش اهيفو مهملع ةاروتلا لزنأ ىلاعت هللا نآل امإ كلذب موقلا

 . ميظع فرش كلذ ببسب موقلل لصح روطلا ىلع ىسوم

 متالح اذإو ) هلوقك ةحابإ رمأ لب باحيإرمأ سيل ( اوك ) هلوق ( ةعبارلا ةلأسملا 2

 . ( اوداطصاف

 ذئاذإ نم ىواسلاو نملا نآل ذئاذللا ( امهدحأ ) نالوق تاببطلا ىف « ةسماخلا ةلأسملا ١

 دب هس ملو ملإ ىلاعت هللا هل زنأ ءىث هناأل لالحلا لتاقمو ىلكلا لوق وهو ( فاثلاو ) ةمعطألا

 ةصقلا هذه ىف لوقلا مات و . اكرتشم ىبعم نيينعملا نيب نال نيهجولا نب عمج ا زوج و نييمدآلا

 اة رهتل] ةراوس مدقت

 ضرر ىسادعا نيا لاق ( اهدحأ ) هوجو هيف ( اوغطت الو ) ىلاعت 00 || ةلأسملا

 كاحضلاو لتاقم لاق ( اهناثو ) هححاص نم هذخأيف اع كضعب مظي ال ىأ اوغطتال امهنع هللا

 ى) محلا ١ فكم ال ىلكلا لاق ( امتلاثو) ةحابإلا دح اوزواجتت نأ كسفنأ هيف اوءلظتال

 . مأر جلا ىلإ لالحلا 8 اولدعت الور ثلا نع اوضردلا الو ىتفلاخي ىلع ىمعتب اودع هل

 ش.عأالا ىورو مضلاب امهالد للحي نمو لحيف ىئاسكتلاو شمعأالا أرق 4 ةعباسلا ةلأسملا 2

 نم امأ نيتماكلا ىف رسكلاب ةماعلا ةءارقو عفرلاب لاح نمو رسكلاب لحيف هللا دبع باحأ نع

 (هلحع ىدهلا غلبي ىتح ) ىلاعت هلوق هنمو هؤادأ بجو اذإ لحب نيدلا لح نم بوجولا هانعف رسك
 ىوه لاقي ةيواحلا ىف عقو دقف ليقو قش ىأ ( ىوه دقف ) هلوقو لوزنلا ىنعم ىف مومضملاو

 - لفتس ىلإ ولع نم طقس اذإ اباه قرم

 2 نا: 1 رافصاو [ررفعاو فاش هوك ةسفن ةفصإو للاخت هللأ نأ ملعا 4 4 اهمال هامل "

 19 د كصو 11 اعلا رعاالااو  ليفتسملاو :ىضاملا ظفلب دنع ليعاو# ةرقتلو انارمع

 ًارافغ هنوك امأو ( ةمحرلا وذ روفغلا كبرو ) هلوقف ًاروفغ هنوك امأو ( بنذلا رفاغ ) هلوقف

 كير نإ و) هلوقف ةرفغملا امأو ( انبر كنارفغ ) هلوقف نارفغلا امأو ( بات نمل رافغل ىنإو ) هلوقف

 امأو ( كلذ هل انرفغف مالساا هيلع دواد قح ىف ) هلوقف ىضاملا ةغيص امأو ( سانلل ةرفغم وذل
 نإ ) هلوقو ( ءاشي نم كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ ) هلوقف لبقتسملا ةغيص

 هلوقف رافختسالا ظفل امأو ( هللا كل رفغيل ) هتلَم دمع قح ىف هلوقو ( ًاعيمج بونذلا رفخي هلل

 كير اورفغتسا تلقف) مالسلا هيلع حون قح ىو ( تانفرلاو نيمومللو كباتل رفتكساوي)

 ميلك مالسلا مهلع ءايبن اللا نأ ملعاو (ضرأألا ىف نمل نورفغتسيو) ةكئالملا ىفو ( ًارافغ ناكهنإ

 1 ) نرهاخلا نم نتوكسل انمحر بو انل رفغت م نإو ) لاف مالسلا هيلع مدآ امأ ةرفغملا اوءلط

 عمطأ ىذلاو ) لاقف مالسلا هيلع مهاربإ امأو « ( ىنمحرتو ىلر فخت الإو ) لاقف مالسلا هيلع حوأ



 هع ةبآلا . ىدابعب 3 نأ ىدمو» ل نيا 5 عت هلوق

 هل وق اهأ املا قرعلا ىغحم "لو نروعرف كلاردإ"فازعالا كلأ ل (ىبخت الو) هلوق (١)(اتلاثو)

 لمت و زئاجكلذو دح ا ومبعبتو 2 نإ ةقللا ةارر جز ليم وأ لاق (هدردجب نوعرف مهعبتاف)

 ىرسأ (ىسأ بال ,ىتيحلب ذخأت ال) ىلاعتهل وةك هدونج نوعرف مبعبتأىنعملاو ةدئاز ءابلا نوك"ت نأ

 هائعمو (هدون<+) ”ىرقو هد وأج هعمو 3 ) هدو-+و لوعرُف مرعبت اف) 1 جاجزلا لاقو هديعل

 مشع امو مثرسو مثالع ىعملاف (مهيشخف) هلوق أمأموعم ىبعمب 0 نأ زوو مم هدونج دل

 مهاشع لعافو ( مشع 8 ميلا نممه ا مشغف) ”ىارقو ىلاعت هللأ الإ همك معي 0 ص مال مظعت

 هلوق امأ مبك اله ىف ببستوهدونج طرو ىنذلا هنأل نوعرف وأ مهيشغام وأ ىلاعت و هناحبس هللا ام

 أذا ا1 ىلاعت هللا قلخ نم لالضلا ناك ول لاقو هب ىذاقلا جتحاف (ىده اموهموةن وعرف لضأو)

 فيكف كلذب همذ ىلاعت هللا نال و مهلضأ ىلاعت هللا لاقي نأ بجو لب هموق نوعرف لضأو لاقي

 الإو لعفلا كلذل لعافريغوه نوكي نأو دبال ءىثب هريغ مذ نم نآلرفكلل ًادلاخ نوكي نآزوحي

 كمل ) ذاعلا لويس الإ مكيدهأ امو ١ هلوق ف هب م( ىده امو 1 هلوذو مذلا كلذ قل

 هموقب عطقي نأىسوم ىلاعت هللا ىمأ | امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق ثحابملا نم ايف امو ةسعقلا

 ديعل باودلاو لحلا وعرف موف نم اوراعتسا ل.ئارسإ ونبو مالسلا هيلع ىموم ناكو رحبلا

 الو نيتس نبا ميف سيل فينو فال ةثالثو فلأ ةئاتس مهو اليل مهب جرتن هيلإ نوجرخي
 مف ردم نه مهعم هماظعب اوجرخم نأ هتوم دنع مهلإ دهع مالسلا هيلع فدسوب ناكدقو نش

 زوجعلل مالسلا هيلع ىسود لاقف اهوذخأف ماظعلاعضومىبعز وت مهاد ىد مولا ريحت م اوجرخ

 00 تاو معارك انو مالم ًادمم نأ سابع نبا رك ذو . ةنجلا ىف كم نوك 1 كلاقف ىكحا

 ربظ دق لجرب تعم اذإ مالسلا هيلع لاقف ال اهو<ذف زنع الإ ل سيل ةأرماو برعلا نم

 ىقفرعتأ لاقف هتأرما عم هاتأ علي لوسرلا روبظب عم املف . ًاريخ هنم كقزري هللا لملف هتأف برثيب

 ليئارسسإ ىب زوجي نإ امأ م هل لاقو اهايإ هاطعأف ةيناض نونامث لاقف كتحا هللاقف كتف رع معن لاق

 كل ةنامسمخو كك ع هتمدعم ىللعو مال_سلا هيلع ىسوه باط َّق نوعرف 62و 6» ل ريخ

 رحبلل عالشلا هدلع ىسوم لاق م :ترضأ انهه لاق _دكلا ىلإ ىسو٠ ىبتنا الف فلقلاو نتا فرد

 مالسلا هيلع ىسوم مل لاقف قلفناف هبرضف رحبلا كاصعب برضا نأ هيلإ هلل نا نأ قدا

 ىف قرغلا فاخت اولاقف تفجخ ايصلا هيلع تببف هللا اعدف ةبطر هضرأو فيك اولاَقف هيف اولخدا

 ىلإ نوعرف لبقأف رحبلا اوزواج ىتح اولخد مث ًاضعب مهضءب ىرب ىتح ىوك مهنيب لعل انضعب
 اليقأو 2 سرف ىلع ناكو ىو َ راصف رحبلا ردع دق نىسوم نإ هل هموق لامف قرطلا كات

 نيب مالسلا هيلع ليربج راصف ةكئالملا نم نيثالثو ةثالث ىف ىثنأ سرف' ىلع مالسلا هيلع ليربج

 يأ فذجلاب زاحيإ هيف ( ىثخت الو ) هلوذ لودي نأ وهو . هجولا لبلعت ناب طقس هنأ ودبو ( اممبارو ) باوصلا )١(
 - ل
 ٠ هزيغ وأ قرذلا نم ًائيش ىشخت الو



 ةيلا ..ىدابعي افرسأ نأ ىسسوم لإ اننحوأ دقلو : ىلاعت هلوق ها

 م م دبل - نوط ل امال را ل ب 0 20 اي

 ا ب 00 نوعرف ا «10/17» ل 5لو 2 ذاَدحَ ايس

 2 7-0-0-2 هم م 00 6ث

 0 ىبه امو هموق نوع رف ا «/8 0 1

 هموق نوعرف لضأو ٠ مهيشغ !ه ميلا نم مهيشفف هدونحي نوعرف مهعبتأف« ىشخت الو اكرد فاخنال
 : 4« ىده امو

 مالسلا هيلع ىسوم نأ ىلع ةلالد ( ىدابعب رسأ نأ ىسوم ىلإ انيحوأ دقلو ) هلوقىفف نأ ملعاو

 نأ هيإإ ىحوأف مهصالخو نوعرف ةفئاط نم مزييمت ىلاعت هللا دارأف . هوبيجتسمرثك ةلاحلا كلت ىف
 ؛اليلمب ىرسي نأ ى ةكللا ام زق: ناق ا اءلكم ءازسالا و لبللا ريسل مسا ىرسلاو اليا مهب ىرسي

 ىف متدارم لاكتسا نع موعنمي لذ ودعلا نم دهشمبال مهعاتجا نوكي نأ ( اهدحأ ) : هوجول انلق

 كارا فلا تراك اذإ نوكيلا ( ايلات ) هيدعمو نعرف .نبلط نع امئاع نوكسل ( اهتاثو:) كلذ
 هيفف ( ها ب رط 0 برضخاف) هل رق 0 . مو 200 كوع ل ل رع ىرذل

 (ىتاثااو) هلمع نبللا برضو . امهس هلام ىف هل برض موق نم ممل للا ىلإ ( لوآلا ) : نامجو

 برضلا ىدعف» قافني ىتح اصعلابرحبلا برضي نأ وهو اصءلاب برضا, رحبلا ىف أقيرط مهل ني
 عديمج نأ ىلاعت نيب مث اذ برضلاب قررطلا ردح ىرارطلا تان ذب رأ هنأ .ضاخ ا و2 قرراقلا ىلإ

 ءايلا حتفي آر سنار عزف انني ناك هنأ ( اهدسا“ ناقل كلذ ى العاج ني نما بايسا

 ءىش سبابلاو سيلاف ءابلا كي رحتب سبي لاق نمو قيرطلا ىنعمب هلعج ًاسباي لاق نف ءابلا نيكستو
 0 كارل نكلا) ص هع د الإ نيكس اسي كاف نمو« نسن) اقن رط يعملو داو
 نأ فاحت ال ىأ (ىدحال و اكرذ فاحت الؤ هلق ( اهناثو ) ءابملا نع اليف. ةوادن الو لحو هيف
 :نيوجو ىلع هعفر (فاخت) ةلوق : هيوبيس لاق , ريخأتلاب هنيبو كدنيب لوحأ ىنإف نوعرذ ككردي

 ةفاح ب ثنا ى ءادتألا لخ (قاقلاو ) شاخرالو تاج ريغ كلوقك لاخلا لع (,ابعدحأ )
 سفن ىرجتال هوب اوةتاو ) هلوةك هيف فاختال ىنعملا جاجزلاو شفخأألا لاق ؛ ءارفلا لوق اذهو

 (ىلاثلاو ) ىمن هنأ ( امهدحأ ) نارجو هيفو فخت ال ةزمح أرقو سن هيف ىرجتال ىأ ( سفن نع
 لاق اركان ءارقلا هذه لع فعال برضت نإ ىعب لع كب كلا باو هلطخ لعاوبأ لاق
 كا | كلاش د ىأ ىنختل نأ و لقا هناك فاتن نأ (اههدحإ] هجوأ (9)ةمال ( ئيتخت الو )
 نكلو لعفلا مال ىه ىتلا ءايلا نع ةبلقنملا فلآلا ىه فلالا نوكتت ال نأ (اهيناثو) ىثختال نمآ
 (اهثلاثو) ؛ (انونظلا هللاب نونظتو)(اليبسلا انواضأو) ىلاعت هلوقك ةلصافلا لجأ نم قالطالل ةدئاز

 انام ًاريسأ لبق ىرت ل نأك . [(0ةيمشبع ةخيش ىنم كحضتو] . : هلوق لثم نوكي نأ

 )١( لوصالا ف سيل هنآل نيفكعم نيب هردص تعضو دقو بررلا نب كلا رعشلا (؟ 85 .ىانس م هجوأ ةعبزآ باوضلا ,



 قل ةلالا . ىدانسب رسأ تأ يقوم لإ اخر | قلو . او

 ا 17 ِرط مك برضه كا | ىسوم ّلِإ 0 0
 - 0 را

 ا! اع ءازج اهردلا 1 ةقراسلاو قراسلاو ) ىلاعت هلوق ةلزيعملا تلاق ليكنتلا 1 ىلع

 ناك نم لكو ؛ ليكنتلا ليبس لع دحلا ةماقإ هيلع بحب هنأ لع صن ىلاعت هللاف ( هللا نم الاكن
 كلذانلدف . انلق 6 باوثلا قبر مل كلذ قبب مل اذإو « مظعتلاو حدملل انس هك نأ لاتسما كلك

 . ةثراطلا ةريبكلاب اقع عفدب تاعاطلانم ةمدقتملا ةعاطلا باو ةلازاب ىلوأ ةريبكلا باع نأ ىلع

 دحلا ةماقإ ىلع لادلا صنلا نأ ىلإ عجري مالكلا لصاح انلق ديعولا ةلأسم ىف مبمالك ىبتنم اذه
 حيجرت ناك لف ؛ باوثلل اقحتسم هن وك ىلع ةلادلا صوضنلل اضراعم راض ليكدتلا لبيس ىلع هيلع

 قراسلا ريغو قرالا ىلإ مسقني ناكنمؤملا نآل كلذو سكعلا نم ىلوأ رخآلا ىلع |مهردأ

 صوصخلاو مومعلا ىفرخألا ىلع ةيزم امهدحال نكي لفنمؤملا ريغ ىلإ و نمؤملا ىلإ مسقني قراسلاف
 ةيعطق اننل اسمو ةينظ لب ةيعطق مومعلا ةدافإ ىف نم ةلك نأ لسنال لوقن مث . اطقاست اضراعت اذاف

 . لوصالا ىف لوص#لا بات5 ىف روك ذم هيف مالكلا مامبو . هترك ذ ام ىلع ليوعتلا زو< الف

 ىنأي امنإ مسجلا اولاقف ( ًامرجم هبر تأي نم هنإ ) هلوقب ةمسجلا تكسمم 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل

 هللا ىلإ انايتإ دعولا عضوم مئات لعج ىلاعت هللا نأ ( هباوجو ) ناكملا ىف ِثرلا ناكول هبر

 . ( نيدهس ىبر ىلإ بهاذ ىتإ ) مالسلا هيلع مهار 1 لاقل و

 نيفصولا نع رافع ديم ريصل 11 1 امإ قس نأو ديب ال يا مس جلا ةقارلا ةلاسملا ١

 مث . ةعتع ةايح اح الو ةحب ره ةتوم توم ال لا 1 موج ُّق نوكي هنأ ةبآلا 056 كا

 ملعاو ( ىلع تاجردلا 5 كئلوأف تاحلاضلا لمع دق ًاتمؤ» هتأي نمو ) لاقف نينموملا لاح رك ذ

 ريتغم ريغ قافتالاب كلذو . تاحلاصلا لكب ًاينآ نوكي نأ ىضتقي ( تاحلاصلا لمع دق ) هلوق نأ
 لامعالاو 'ناميإلاب ىأ نم" نأ ركا د © «تايجاؤلا ءادأ لع كلذ لمك نأ لف كم

 ةيآلاىفو (راهألا اهتحنم ىرندع تانج) لاقف اهرسف مث ؛ ىلعلا تاجردلا هل تناك تاحلاصلا

 ناميالاب هبر ىتأ نا. ةنجلانم ىلعلا تاجردلا ل عج ىلاعت هنآلرئايكسلا باحصالل وفعلا ل وصخ ىلع هيبذت

 ةاضعلا الإ مثامو : مثريغل نوك-: نأو دبال ةيلاع ريغىه ىلا تاجردلا رئاسف ةملاصلا لاعالاو

 هللا الإ هلإ ال لاق نم ديرب سايع نبا لاقف ( قزت نم ءازج كلذو ) هلوق امأ ء نامإلال هأ نم
 بونذلا نع رهطت ىأ قزت نم ءازج ىه ةيلاعلا تاجردلا نأ لع ةبآلا هذده تلذ امل لوقأو

 مهريغل ىهف ىكزت نم ءازج نوكت ال نأ ةيلاع نوكتتال ىلا تاجردلانأ باطخلا كلذ حب بجو

 لعف نوع رف نأ نآرقلا ىف سيل هنأ لعاو ؛ مهنع هتمحرو هلضفب هللا افعوىصاعملاب ىنأ دق نوكي نم
 : . رابخالا ىف كلذ تبث نكنلو هب مهدعوأ ام نينمؤملا موقلا كئلوأب

 اسري رحبلا ىف ًاقيرط مهل برضاف ىدابعب رسأ نأ ىموم ىلإ انيحوأ دقاو ل ىلاعت هلوق



 ةيآلا .٠ 0 لع كك نآ اولاق: ىلاعت هل وش ه٠

 : خم هال 0 م 1 21 أ نم هنأ )

 .اذكو اذك نآشلاو رماألا نأ ىدي نأشلا ريض (هنإ ) هلوق ىف ءاملا < 2 لوألا ةلأسملا 7 ١

 الاف ءاكلا تاضأ دعو يلع عطقلا ىف ةيآلا هذهب ةلزتعملا تلدتسا  ةيناثا ةلأسملا ١
 فا 0 همك ل 0 هلا 0 وقل منهج هل ناف مرج لكو مرجع ةريكلا حاص

 مالكلا نم جرخم ءاشتسإلاو اهنم دحاو لك ءانثتسا زوج 1 ليلدب مومعلا ديفت طرشلا ضرغم

 بحاص نأ مسن ال لاف ؛ مالكلا اذه ىلع انب , |وحأ نم نيملكتملا ضعب ضرتءاو . لخدل هالول ام

 هتأي نمو) ةيآلا هذه ىف لاق هناف نمؤملا ةلباقم ىف مرجلا لعج ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو مرج ة ةديب كلا

 هاذ ًاضيأو ( نوكحضي اونمآ نيذلا نم اوناك اومرجأ نيذلا نإ ) لاقو ( تاخ اصلا لمع دق ًآنمٌؤم

 نوكي ال ٌرانلا تذع نإو ةريكلا نحاض نفولاو ( ( ىحي الو اهبف تومي ال هج هل ناف ) لاق

 ملعاو «ناميالا نم ةرذ لاقثم هبلق ىف ناكنم رانلا نم جرخ» حيحصلا ربخلا ىفو . فصولا اذهب

 نكسل ملسم اذبف نمؤملا ةلباقم ىف مرجملا لعج ىلاعت هللا نإ هلوق امأ « ةفيعض تاضارتعالا هذه نأ
 ضرتعملا اذهف نمؤمب سيل هنأ ةلزتعملا بهذمو ؛ نمؤم ةريبكلا بحاص نأ تبثول عفني امنإ اذه

 ةريكلا ىحاصي قيل. ال هلإ اناث هلوق ءطقاس كلذو هسفن تهدم لع ضادتعالا اذه ىب هنأك

 ةدشلا ةياغ َّق منهج باذع ناف مسن ال انلق ؛ ىد الوا 2 توعال منهج هل نإ هقح ىف لاقي نأ

 هضراعي الف رتاوتم نآرقلا لاقيف كندحلا انو (هتيزخأ دقف رانلا لخدت نم كنإ انبر) ىلاعت لاق

 مصخللو دحاولا ربخ نآرقلا صيصخت زوحب هنأ هقفلا لوصأ ىف تي لاقي نأ نكميو « دحاولاربخ

 تايلمعلا نم تسيل ةلأسملا هذهو ؛ تايلمعلا ىف هيلا عوجرلازوجيف نظلاديفي كلذلوةيف بيحينأ

 نأ ىلع انعجأ لاقو « نحل ناسنإ ضرتءا ناف . انبه املأ ريصملا زو الف تاداقتعالا نم لب

 نيب كرتشملا ردقلاو هتعاط باوث اطبع هباقع 116 ال نار ةبوتلا فن ةطورشم ةيآلا هذه

 نأ اندنعو :؛باقعلل طحت وفعلا اندنع نكلو باقعلا كلذ طبيىام دجويال نأ وه نيتروصلا

 ًاضيأ. ضارتعالا اذه نأ ملعاو ؛ منبج لخدي نأو دبال وفعلا هقح ىف دجوي ال ىذلا مرجنا

 ًامرجم هنوك لاح ىأ ( ًامرجي هير تأي نم ) لاق هنأل هيلا ةجاح الف ةبوتلا فن طرش امأ فيعض
 اخ شرا ةيذلف هدفا حام يآ . امر هنوك لاح هيو ىإ هنأ مالع قدصتالا تاتلاو

 مومع لوقن نأ حيحصلا ضارتعالالب ؛ ةريغصلا بحاصرلع هقالطإ زوجيالف مذلل مشا مرجما نآل

 تاحلاصلا لمعدق ًانمؤم هتأينمو) ىلاعت هلوقوهودعولا مومعنم هدعب ءاج امب ضراعم ديعولا اذه
 ضعبب كلذ دعب ىنأ مث ةحلاصلالامعالاو نامالاب ىأ نميف انمالكو ( ىلعلا دا مهل كئلو 5

 ةدب نامالا باوث لاقي نأ زوال م انلق ةع اا طبح ةيصءملا باع ليق 0 ىراوكلا

 نءللا امأ : انلق . هيلع دحلا ةماقإو هنعل زو< ال نأ بجول كلذك ناك ول اولاق ناف ةيصعملا باع

 نوك.: دقو بئاتلا ق- ىف اي ةنملا ليبس لع نوك-: دقف هيلع دحلا ةماقإ امأو . اندنع زئاج ريغف
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 مهب ديالا . انءاج اوك كل رثو لا اولاق : لاقل

 لوصح ىلع لدي ام كلذ نع مماوج ىكح هل اةرأجلاو نوعرف ديدمت ع اكلي قاعك هنأ معا

 ) 0 نم انءاجام لع كرثؤن نل ) اولاقف « نيدلا و مط ةلماكلا ةريصبلاو ماتلا نيقيلا

 ]) اولاعد مدعوأ ام مهب ل أع الإ ناعالا 2 عوجرلا مب مه كلظ قرعر 3 ىلع لدي كلذو

 وعرف 0 5 ىذدلاو  ةلدأا )"تاني دب مثءاج ىذلا نأ نهو ةلعلا اوديو لاق انا ايااوج ( 17

 (انرطفىذلاو) هلوق 1 أه راضمو ةرخآلا عف انمِضراعتال اه راضمو أن :دلا 6 4غ 5 دلا ضخ

 ىذلا ىلعو كالا نم اند ام ىلع نوعءافا كرو نأ ريدقتلا را ) لوالا ) ناهبجو هيفف

 . مسقلا ىلع ًاضفخ نوكي نأ زو ( ىتاثلا هجولا ) هتدابع لعو انرطف ىذلا هعاط 8 ىأ انرطف

 6 ضاق اولاقف هب مدعوأام وعرف لعف نامإلا ىلع 0 ىم مهنأ اويلع 0 مهنأ معاو

 مهنامإ نع ةتبلا مهليزيال ديعولا كلذ نأ اوربظأ نكلل كلذب هورمأ مهنأ ىنعم ىلعال ( ضاق

 ىضقت امنإ) اولاةف كلذ لامّتحا مهيلع لبسي هلجالام اونيب مث ,المعو ًايلع قحلا نم هوفرع امعو

 ةارا رمل 6 5 كان هلأ ف ةارحلا نأ" اهجوو ( اندلا ةأ 58 احلا هذه ىضذقن 0 ءىرقو ( ايندلا ةايجلا هده

 ميص ةعحأ موب نع َْق كل ردك ل ل وعفملا ىرحج هنأ رجاب فرطظلا ىف عستاف كل طظلا ىلع ةيصتخم

 انيلطم امتإو ةدئاف تناكفيك ىهو ايندلا ةاّيلا هذه ىف نوكي امنإ كتكحو كءاضق نأ قلو

 م ةيقانلا ا -- 8-3 افلا ررضلا لم ىضتقي لمعلاو : ةمقأب ىهو ةرخآلا ةداعس

 أولا . رحسلانم هوربظأام ًادرغ ماياطخ برقأ ناكالو (اناياطخانل رفغيل انيرب انمآ انإ ) اولاق

 كلذ كولملا نأ ( اعدخأ )اهوجو هارك.إلا كلذ ف او ركذؤ ( رحسلا نم هلع انتهزك أ امو

 ًائادحأ هيلا اوثعب خاش اذاف رحسلا ملعت مهنوفلكيو مهتيعر نم ضعبلا نوذخأي اوناك نامزلا

 الوأ ملعتلا ىف انك ىأ كلذ لجآل لوقلا اذه اولاقف هنسحي م تقو لكى نوكيل مهملعيل
 نم 'نانثإ:: نيعبس و نينثأ اؤناك ةرحسلا اس تارا نأ ( اهنانوار سابع ]كلان ل ملعتلاو
 هاصع هه 0 وأ 0 ل ا ىسوم اندر نوءرفل || وأاق 2 0 0 ىب نم قابلاو »ع 1

 نا اك لاق ( امل 0 نأ الإ ىنأف هرم لطب مان اذإ رحاسلا ؛ رحال اذهام اولاَهف

 3 نيهركم 0 رشجلاب اوزضخأف مداسلا هلع تام ا تالا كم1

 ثاظلسلا ةوعذ دبع نئورمع لاق (اهعباّروزا رحشلارابظإ ىفياضز:نيهركم |رن6 [ع دو

 مث . اها رك! نكن مل فوخ ابعم نكي مل اذإ ناطلسلا ةوعد نآل فيعض اذهو هاركإ

 : هلوقل باوج اذسو « هاصع نمل اباقع ( قبأو ) هغاطأ نمل (ًاباوث ريخخ ةتلاو) اولاق

 0 نيرفاكلا دش مو رافك موقلا هللا ناحبس : نسحلا لاق ؛ ( قبأو ًاباذع دشأ انيأ نملعتلو )

 تاذ ىف ( ضاق تنأ ام ضق]") اوااق نأ مثدنع م ظاعتي لف نيع ةفر ط ىف ناميإلا مهب .ولو ىف تبث

 0 : ريقح نمشب.هنيد عيب» هنإ مث اماع نيتسس نآرقلا بحصيل مويلا مكدحأ نإ 1 و ىلاعت هللا

 نيمرجملا ىف اولاقف . ةمايقلا ةصرع ىف نيمرجملا لاول نول لاوحأ حرشب مالكلا اذه اومتخ

 يمل رخال ١؟»



 ةيآلا 0 كرثؤن نل اولاق : ىلاعت هلوق 8/

 ا ام ضأن 1 ط ىذلاو تانيبلا نم زم انءاج 7 ع كرتون نأ اولا

 تلال م 5 م انا ةاوخلا هذه ىضقت | ل
 0 تا 5-92

 <, ىو رثا رز يَ هع ها ماو امل م8 يا راصد ١ ساحة رسب 20 7

 0 هير ثايب نم هنإ فورت قباو ريخ هللاو ل نمد هيلع اك ا امو

 5 َ ا هر و ا 1 ا ا

 ا 21 نمو اا لا

 6 هس رتاسهعء 6م اس هدب 0 ا

 ندلاح راممالا تحب 0 0 0 ا - «1/6» للعلا تاَجرّدلا م مك كلو

 ا ها 2

 « 5 0 نه "د كادوا

 هذ

 كلي ةيح 2 بالقنا داع هدهع برق عم نوعرف 7 0 ناف ل دل نم

 ةبادتا نأ 8| صالا ُل 1 نوءرف رصق عالتب د>أ تدصق ا مأ متركذوا اهومتحرش ىلا ةمطعلا

 ددهم نأ يفك هعفد نع هزختو كلذب هدهع برق عش نايعملا كلذ رد نم مالسلا هيلع ىسوع

 ًاياذع دشأ 5 ) هلوق َْق مالسلا هيلع 0 يارس و دكا دهن ل مدعو 3 غلابيو ةرحسلا

 ةدالجلا كلت رهظي ناك هنأ الإ هبلق ف فوخلا دشأ ىف ناك هنإ لاقي نأ زوجي ال لانلق (قبأو
 لعفي دق زجاعلا نأ ملع ملاعاا لفأ لارخأ ىرقتسا نمو« ةررمالل اكوزرتو هسومانل ةيشع ةحاقزلاو

 مر اهشأ هلأ ادع نأ ةوورضلاب ؛ معي لقاع لك نأ كلذ ةخص ىلع لذي امو « ءايشألا هذه لاثمأ

 مكيلع ىذلا مكر يبكل هنإ ) هلوق ىف هيذكب ًاماع ناك دقف ًاضيأو ؛ كلذ ركنأ هنإ مث ءرشبلا ها

 نأ هن رد نم فرعل ناكو مق ! امو ةتبلا مهطلاخام مالسلا هي هيلع ىسوم نأ مع هنالل ) 3

 نأ تبق انما هذه لوقي ناككلذ عم هنإ مث ملعلا كلذ لصح تفك وه نم ذ>|و ا

 2 رالا نو اهي دنلا يدر ساع نيل كاف و هانت دام 00

 . « ءادهش هرخآ ىفو
 ضاق تنأ ام ضقاف انرطف ىذلاو تانيبلا نم انءاج ام ىلع كرثؤن نلا ولاق ) ىلاعت هلوق
 كارلا ىورفيلع انه ك١ امونان اطل رفعل انس اضارال] «اينذلا 1 01

 ةزيع نك ]و هتأب نمو ىحب الوا مق توع 0 ناف ام ع هيت نم هنإ قلو

 كلذو اهف نيدلاخ راهن كاع :م ىرجب ندع تانج « ىلعلا تاجردلا مهل كيل هان تالاف
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 مال ةيآآلا . انمآ اولاق ًاد# ةرحسلا قلاف : ىلاعن هلو

 هردقو هئاضقب لكلا نأ ىلع لدي كلذو بولقلا ىف جئاتنلا تلص> كلذ لعف ىتم هنأ ىتح ةجيتنلل
 ىلإ رظنو هبلق نع بصعتلا حرط نمو اهتافرصتو ام راجم ىف بواقلاو لوقعلا ىلع دامعاال هناف

 ناره بر انما 1ولاق ز هلوق امأ 3 انركذ امب ًاقوثو دادزا هراظنأو هراكفأ ىراجم ىف هسفن لاوحأ
 نوره لبق نم هوفرع ىذلا هللاب أ وف م :] انرلاقو يالا مج ار ,جتحا ةيميلعتل لا نأ ملع ءاف (ىد وهز

 مهل وق َْق لب فرعض لولا اذهو ؛ مامالا نم الإ دافتستال هللا ةفرعم نأ ىلع كلذ لدك ردت

 بدا ذام ىتوس ناتدئاف ( ىسومو نوره بربانمأ.)

 ىف ةيهلإلاو ( ىلعالا مكبر انأ ) هلوت ىف ةيبوبرلا ىعد ها نوعرف نأ ىهو 4 ىلوألا ةدئافلا ال

 ىب اونم ه١ مهنإ لوقي نوعرف ناكل نيملاعلا برب انمآ اولاق من ولف (ىريغ هلإ نم 2 تلعام) هلوق

 قيوم اع نرد زك د اؤمدق دعا هلع ليلدلاو « ةرابعلا هذه اوراتخا ةمهتلا هذه عطقلف ىريغبال
 دا م١ ام لع ءاناىن ول ةتيورر عي ناك نرع

 لايخلا :اذمل ًاعطق ىموم لع نوره ركذ اومدق مرجال نوعرف تامامإ نع اوزرتحا

 تاجردلاو ةميظعلا تازجعملا كلتب ام,صخ ىلاعت هللانأ اودهاش امل مهنأ ىهوهةيناثلا ةدئافلا)
 رارقإلاو دوجسلامهنم دهاش امل نوعرفنإ مث . كلذلجآلىسومو وره بر اولاقءرجال ةفيرشلا

 ةهيش ىتلأ لاحلا ىف هلوسربو ىلاعت هتلاب ناميالا ىف مهب سانلا رئاس ءادتقال ايي كلذ يشن نأ فاح

 لمتشم مالكلا اذهو (رحسلا لع ىذلا رك ريبكل هنإ كل ! نذآ نأ لبق هل متنمآ)لاقف ىنلا ف 6

 لوألا 0 دايتعالا نأ ه 00 1 ! نذآ نأ لبق هل متنمآ ) هلوق ( امهادحإ ) نيتهيش ىلع
 لب كلذ نم ًائيش اولعفت مل الف ء رطا ا هاتي 0 و تحبلا نم هد دنال لوا

 هلوق ( اهيناثو ) رخآ ببس نع لب ةريصبلا نع سيل مكناميإ نأ ىلع كلذ لد ( هل متنمآ ) لاحلا ىف

 رجعلا اوربظت نأ ىلع متحلطصاف رحسلا ىف هتذمالت مكنأ ىنعي ( رحسلا مكلع ىذلا مكريبكل ةنإ)

 ناميإلا نع ممل ًاريفنت ديدهتلاب لغتشا ةييشلا داريإ دعب مث , هنأشل ايبخفتو هرمآل ًاحيورت كفن نم
 :ىرق ( فالخ ن ه كلجرأو مكيدبأ نعطقألل ) لاقف كلذ ىف مه ءادتقالا نع مهريغل اي

 لكناآل ىرسيلا لجرلاو ىنهللا ديلا عطقت نأ فالخ نم عطقلاو . فيفختلاب نباصالو نعطقأل

 نم ) هلوقو لامش كاذو نيمب اذهو لجر كاذو دي اذه ناف رخآلا فالخ نيوضعلا نم دحاو

 لف اك اهضعب فلاخ اذإ امل تافلتخم ( اهنعطفال ( ىأ لاحلا ىلع بصللا لحم ىف ( فالخ

 نكمتي عذجلا ىف بولصملا نكسمت هبشف (لخنلا عوذج ىف مكتياصألو ) لاق مث فالتخالاب تفصتا

 فيعضف ىلعىنعمي ىف نأ روهشملاف لاقي ىذلاو لخنلا عوذج ىف لاق كلذلف هئاعو ىف ىعوملا .ىثثا
 دارأهنأب رعشي (انيأ)هلوق نآل هللاهنعل هسفن (ائيأ) هلوقب دار أ (قبأو اياذع دشأ انبآنيلعتلو) لاق م“

 بيذعت نم هفلأ امو هرهقو هرادتقاب فلاصت هيفو (هل متنمآ ) هلوق ليلدب مالسلا هيلع ىموموهسفن

 مل طق مالسلا هيلع ىغوم نآل هب ءزحلا عم مالسلا ا هوم فاعضتساو باذعلا عاونأب سانلا
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 دس 5 نحو لخنلا عوذج ىف ىف مصل فالخ 5 . ملجرَأَر

 262 م اا

 «071 قباو اباذع

 4 قبأ و ًاياذع دشأ انأ نلت و.لختلا

 اوعنصام فقلت ةيح راصو هنيمب ىفام قلأ هنأ ىلع ةلالد ( ادع ةرحسلا قلأف)هلوق ىف نأ ملعإ
 هلعفام اوأر الف رحسلا لع نم ايلعلا ةقبطلا ىف اوناك منال كلذو ًاد#كلذ دنع اورفت مالا رهظو

 انكمهسيئر لاق لاقيو ةتبلا رحسلا نم سيل هنأ اوذرع مهتعانص نع اجراخ مالسلا هيلع ىسوم

 اولدتساف هانيقلأ ام نيأق ار اذه ناكولف انبلغ ول انيلع قت تالآلا تناكو رحسلاب سانلا بلاغن

 ال وسر هنوك ىلع مالسسلا هيلع ىموم دي ىلع اهروهظبو رداقلا ملاعلاعناصلا لعماسج ألا لا و>أريغتب
 هلوق امأ .دوجسلاوهو عوضخلا ىف ةياهئلاوه امب اوتأو اونمآو ا وبات مرجالف « ىلاعتهللا دنعنم اقداص

 ليوأتلا لب نيدومت اوناك امل الإ و دوجسلا ىلع اوربجأ مهنأهنم دارملا سيف (ًادج ةرحسلا قلأف) ىلاعت
 مرمأب يأام فاشكلابحاص لاقو اوقلأ مهناكا ودمج م ةعرس نم مهنأ وهو شفخألالاقامهيف
 0 5 دوجسلاو ركشلل ةعاس دعب ,م«قداو ةلأ مث , دو>جلاو رفكلل مهيصعو مهلابح اوقلأ دق

 ابلهأ باوث اوأرو رانلاو ةنجلا اوأر ىتح مهسوؤر اودفري م 1 يورو ناقل نست ىررعلا

 ىضاقلا لاق ؛ ةنجلاىف الإ نوريصي ىلا مهزانم مدوجس ى هللا مهارأ ًادج اورخ امل ةمركع نعو

 رفغيل انبرب انمآ انإ ) مهلوق هب قيلي ال كلذو ؛ نيئجلم اوراصل ًانايع مهارأ ول ىلاعت هنأل ديعب اذه

 0 لوقي نأ هل ًاروفغم هنوكب هعطق عم مالسلاهيلع يهاربإل زاج امل ( هباوجو ) ( اناياطخ انا
 رأ ىلع هينت ةصقلا هذه نأ ملعاو , ةرحسلا قحفف هلثم زوجال ملف ( ىتئيطخ ىل رفغي نأ عمطأ

 ل نال كلذو « تاث دى لا ةامج ىف ه هردقو ىملالا ءاضقلا ذا ذافنو ةيورلا م نم ةيسحي

 رومأ 0 وهو ًارهاظ ًادج أف كر لس لأ هجاو ناككف عمسمو لكلا نم ىأرع تا

 يي كرو مثريغ 0 0 ؛« ىرورض كلذب ملعلاو رثؤم نم ال دب الق

 ةعفد اهتثج ميظعت و تاناويحلا دابا ىلع ردقيال هنآ ةسفن ندر درر صل ملعي لقاع لكن آل نالطبلا

 عطقلا تدافأ لقعلا ف تلصح ىتم ةيلجلا مواعلا هذهو تناك اك ىرخأ ةرم اهرغصي مث ةدحاو

 تافالقمللا هده ةح | وابج نيركنملا كتل وأ نأ ىرت الأ لوقي اذا 0 اذهل ردم نم كال
 امص اوفرع دقفأذا و هيفلقاعلا بامترأن :كم ال ثد < اهنم دحاولؤ )أ اندب نال دعبلا ة ةياهن ىف اذهو

 ةواقشلاو لهجلا ليصحت اوبحأو مهسفنأل ةداعسلاو ملعلا ل يصح اوهركو 0 ىلع اورصأ مهنكل
 لب ىنكي ال ليلدلاو لّعلا لاقي نأ الإ قبي ملف طق هسفنل كلذب ىضري القاع نأ ىرأام مهسفنأل

 ابجاتنتسا ةيفيكبو اسيترت ةيفيكب روعشلا قاخو ؛ برلقلا يف تامدقملا هذه قلخت ربدم نم دبال

 ْش .
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 /6 ةيآلا . انمآ !ولاق اد ةرحسلا قلأف: ىلاعت 37

 متنمأ 000 0 ىسومو نوره برب نما وَ انس رسل قل

 نإ سلس هد رع

 7 أ نطل سلا 1 ىذلا مكريكل هنإ | مل ندا نأ لف 3

 هوءنصام تفقلتو ةيح تراصو اصعلا قلأ هنأ ىلع هلالد ( آد ةرخسلا قل ) هلوق ىفو اوءنصام

 . !متوق ةدشو اهدسج مظع عم الإ ن 0 هوقلأام عب رج نأ ىلع ةلالد فقلتلا ىفو

 راكدتم نم نبل ,مدانتلا هيلع اوم هيءاشاك كلل لرد ديل ال نع ىح دقو

 (١)همظع ةدايز (| منا وه 0 "6 كي د0 وىلع افلا دكرتحر وهظ (اهدحأ )هوجو نم رستلا

 الو اهريغورفلاو نيرخنملاو نيعلا نم(')هيلع ءاضءالا روبظ (اهتلاثو) ةليحلاب كلذ متيال هجو ىلع

 (؟اهدوع (اهسماخو) ةليحلاب متيالكلذو هترثك ىلع هوقلأ امعيمج فقلت (اهعبارو) ةليحلاب كلذ متي

 اس ديك اوعنصام نأ ىلاعتو هناحبس نيب مث ةليحلاب ميال كلذ نم ءىشو تناك اي ةريغد ةبشخ

 ضراعتلا لصحي فيكف ةلطاب تاهيومت مبعم ىذلاو ةيلإ ةزجعم ىسوماي كعم ىذلا نأ ىنعملاو
 ”ىرقو ةفاك اهنأ ىلعف بصن نمو ةلوصوُم ام نأ ىلعف عفر نف بصنلاو عفرلاب رحاس ديك ”ىرقو

 نيب وأ هتاذب و هنيعب رحسلا مهن أك مهرحت ىف مهلغوتل مث وأ وح ىود وأ رخ ىذ ضيارخة كا
 تالاؤسقب وحن ملعو هقف ملع هوو مهردب ةئاملا نيبي 5 « رح ريغو أرح نوكي هنآل ديكلا

 ىنعم ىلإ مال.كلا اذه ىف دصقلا نآل (باوجلا) عمجب لو رحاسلا دحو ل «لوآلا لاؤسلاإ)

 رحاسلا حلفي الو) هلوق ىلإ ىرت الأ ددعلاوه دوصقملا نأ ليخت عمج ولف ددعلا ىنعم لإ ال ةينجلا

 .:نسجلا اذه ى( ق] كبح

 مسق هب اوتأ ىذلا اذه لاق هنآك( باوجلا ) ًايناث فرع مث الوأ ركن مل ( ىتاثلا لاؤسلا )
 اذه ىلع مالكلا اذه نأ كش الو هيف ةدئاف ال رحسلا ماسقأ عيمجو رحسلا ماسقأ نم دحاو

 . غلبأ هجولا

 "1 لبصخ ل" اننا نأ ٍ لدي ( ىنأ ثيح رحاسلا حلفي الو ) هلوق 4 < كلاثل لاؤسلا

 رحسلا ىف مالكلا (باوجلا)ةيلكلاب رحسلا قن ىضتقي 0 رش وأنك اريح

 1 ملعأ هللاو ةداعالل هجو الف ةرق هم ةروس ى مدقت دق هتقيقحو

 نذآ نأ لبق هل متنمآ لاق ؛ ىمومو نوره برب انمآ اولاق ادعت ةرحسلا قلأف ب ىلاعت هلوق

 عوذج ف 1 لصاللاو فالخ نم ملجر 01 كيد نعطق الف رحسلا 5 ءاع ىذلا ميكلو هنإ 3

 ىلاغت لاق ةثاؤم كلذك نآرقلا ق.تدرو "دقو ةثاؤم ئدعلا 00 وع) و ( اهلع )و ( ابمظع ) باو 70 ك1

 ىف (ام) ىلع ريمضلا دوع ضرف للعو ( ابقلأ لاق . ٠ . امق لو.٠ ا نه لام. ١ كلكم كلل انو ) ( فعل ر

 ) ىراصاا ) لوأ ثينأتلا ناف ( كني ىف ام ) ىلاعت هلوق



 #1 تاع رانا ب تروق

 قلت نأ امإ فر هاب لاقل لادا و /

 ةقيقحال هنأ 58 لراآ هسا لاه اك 1 دا رلانذإب ؛دوصقملادسفي ذة ةزجعم ا راهظإ نم نكمتي "

 نادم ساحب الاف (ىموم ةفيخ هسفن ُْق ا و ( ىلاعت هلوق امأىعست هنأ م نظل رائشلا كاني

 قَد َّق ىلاعت هللأ هلعفام لع فوخلا ةلازإ َْف كرر هنأ 0 نإف 2 ًافوخ كسل َّق لوو ىأقوخلا

 اهريص ل علا هنإ ميد ءلاو اصعلاكة ر هاب || تأ زجعملا 4 اء سصضرعو الوأ هلك هتاف 5 ما اء ىدوم

 كلذ لبق هاطعأ ام ركذو ةيناملا تاحارتقالا هاطعأ هنإ 2 « نامع مع 6 ناك نأ دك 2ك

 فيك ةيريكككللا تامدقملا هذه عش 0 و 0 نم ا ( 0 لوز هل لاق م ين اعلا نسبا نر

 ىدالا عبط 1 نك اعإ فروذخلا كاذ نأ (اهدحأ) هوجو نه هذع تاركا هيلق ئ فوخلا عفو

 اذهوهرصان هللا نأو هيلإ نواصيال مهنأ مالسلا هيلع ىسوم ىلع دق ناكنإو بلقلا فعض نم هيلع
 ىسوم !وواس دق مهنأ اونظيف هنوري ايف ةيش سانلا ىلع لخدت نأ فاخ هنأ (امناثو) نسحلا لوق
 ش لوق اذهو (ىلعالا تنأ كنإ فختال) هلوقب دك أتم ليوأتلا اذهو مهبلع كلذ هبتشيو مالسلا هيلع

 : هيقليام ةدهاشم لبق موقلا ضعب فرصتي نأ هْاَقلِإ رخأتو اوأدب تيح فاخ هنأ (اهلاثو) لام
 ىاولاب الإ: ًائيش لعفب ال نأت ارومأم نأك مالسلا هيلع هلغل (اهعيارو)لطابلا ذاقتعا لع اومودنف

 ىف قبيف تقولا كلذ ىف 00 ا كاد فرفع كولا ]رن نع اناا

 دق نوعرف لعلف نيرضاحلا كئاوأ رغلطبأ ول هنأ نم فاخ مالسلا هيلع هلعل (اهسماخو) ةلاجخلا

 دلة رولعا نأ نيك قد اذكهو ممر لاطيإ لإ رس جات اتحيف مهم هيتأيف نيرخآ أ ماوقأ دعأ

 ال وأ لامجإلاب فوخلا كلذ لازأ ىلاعت هنإ مث ءدوصقملا لصحب الو ألا م متي ال ذئنيحو عطقم

 هفوخ نأ ىلع هتلالدو ( ىلعألا تنأ كنإ فختال انلف ) ىلاعت هلوقف لا الا امأ ١ انا لا

 عاونأ هيفو ( ىلعألا تنأ كنإ ) هلوقب ىلاعت هللا هنمآف موقلل روظيال هرمأ نأ ىلإ عجري رمأل.ناك
 فيرعتلا مال ( اهتلاثو ) ريمضلا ريركت (اهناثو ) نإ ىهو ديك أتلا ةلك رك ذ (اهدحأ) ةغلابملا نم

 وهو « لاؤس هيفو(كنيمب قام قاأو)هلوةف ل .صقفتلا اك ةرهاظلا ةيلغلا وهو ولعلا ظفل (ابعبارو)

 0 مهلابح ةرثكب لا. ركل أ مل اع وك نأ زاج (باو دكار كاضع قل ول 0 هنأ

 اهترثكو هتدحو ىلع اهفقلتي ىلاعت هللا ةّردَقب هناف كنيمبب ىذلا مرجلا ريغصلا درفلا ديوعلا قلأو
 ًائيش كنيع ىف نان ةريثكلا مارجالا هذه لفتحتال ىأ اهل اميظعت نوكي نأ زئاجٌو ابمظعو هرغصو

 هلوق امأ اهقحمبو ىلاعت هللا نذاب ابفقلتي هقلأف اهدنع ءىث لقأ اهترثك ىلع هذهو اباك اهنم رظعأ
 ابقلأف ىأ ديدشتلاو مزجلاب فقلت ةماعلا ةءارق اوعنصام فقلت اهناف اهتيقلأ اذإ كناف ىأ 0

 : ىلع عفرلاب نأ مقلم ابقلأ قا لاسملا ىنعم ىلع ءافلا مذو ديدشتلاب فقلت رماع نأ 1 يعل

 ' ةعرسب ًاعالتبا اهيفي ذخأت ىأ فيفختلا عم ماللا ن 0 مصاع نع صفح ىورو فانئتسالا
 1 لو#: برعلاو اوروزو اوقلتخا ىنعمب انهه ويتسو ىنعملا اذهىلإ ناءعجرب اع فقلت |او فقللاو

 : تفل ة ةيدح تراصو كاذ لأ اذإ هنأ (فقا7) هل و هحكو 2و جودصم مالك وه نذيكللا ف



 /, ةيآالا . قات نأ امإ ىسوم اي اولاق : ىلاعن هلوق

 متاح لم مظعأ ى م اذا هاَضَع قاود قل آارتصام يل فام قلأ ) هلليق املف فاغت

 مث ةبقلا فرطب اهنذ تقلع ىد>- تلعو تدعص مث ىداولا تاالم ىتح ادلع دادز تذخأ مث

 وحن تلبقأ مث رحس هنأ الإ نوبسحتال اهلا نورظني سانلاو نيليملا ىف اولمع ام لك تلك أف تطبه

 تناك أك ىصع ىهه اذاف اهذخأف مالسلا هيلع ىسوع 0 اعارذ نينامت اهاذ ةحتاف هعلتبتل نوعرف

 سيل هنأ ةرحسلا تفرءف هتلكأ الإ ًائيش مهيصعو مهلابح نم عدت مل ىه اذاف ةرحسلا ترظنو
 نيملاعلا برب انمآ ) اولاقو ًادجب اورفن تيقبل(١) أرحس نكست مول انيصعو انلابح نأ ىلاقاو سوت

 .( كورهو ىسوم بر

 لك عم ًافلأ نيعبس اوناك مالس نب مساقلا لاق ةرحسلا ددع ىف اوفلتخا 4  ةيناثلا ةلأسملا ال
 بهو لاقو ٠ لمحو اصع دحاو لك عم ًافلأ نيثالث و ةعضب اوناك ىدسلا 0 ليحو اصع دحاو

 مورلا نم ةئاثثو سرفلا نم ةئاهثث ؛ ةئاعست اوناكةهركعو حيرج نبالاقو ؛ افلأريتع ةسمخ اونأآك
 نوءعبسو طبقلا نم مهنم نانثا ًارحاس نيعبسو نينثا اوناك ىلكلا لاقو . ةيردنكسالانم ةثاثثو

 ريثك ددع ىف عقاو توافتلاو فالتخالا نأ ملعاو ؛ كلذ ىلع نوعرف مههرك أ ليئارش 0

 . تطقاست تضراعت اذإ لا روت هنم ءىث ىلع لدي ال نآرقلا رهاظو

 ابنأ اهف قيقحتلاو ةأجافملا اذإ هذه اذإ ىف لاقي فاشكساا بحاص لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 نك كأن عضاوملا ضعب ىف تصخ اهبإإ فاضت ةلجو اهل ًابصان ةبلاطلا 0 3 ا |١ اذإ

 مطابح اذإف ة). ىلاعت هلوق ريدقتف ريغال ةيئادتبا ةلمجاو ة اعمل قر رع اعق ايضا

 مهطابح ا ا ىلع ىنعملاو“ ليثع اذهو مهصعو مه ابح ىعس لمح تقو ىسوم ًاجافف ( مهصعو

 ه١ ىعسلا هيلإ ةليخم مهيصعو

 ىسقو ىلدو ىلد وحن عابتإ رسكلاو لصآلا وهو مضلاب مهيصع ”ىرق 4« ةعبارلا ةلأسملا ١)

 ءايلاب مضلاب ”ىرقو ىصعلاو لابحلا ىلإ لعفلا دانساب قوذ نه ةطوقنملا ءاتلاب ليخت 'ىرقو ىمقو

 . اهبعس هيلإ ليخ ىأ ءارفلا لاقو رحسلاو ديكلا ىلإ لعفلا دانسإب تحت نم ةطقنملا
 مهنأ دارملاو 00 ىسوم نع ةيانك (هيلإ ليخي ) هلوق ىف ءاملا « ةدماخلا ةلأسملا اب
 نم اح نوكي وتسكن اهنا مالسلا هيلع سوم لإ لح ناش ىذلا خلتلا خش ١

 برطضي هلع نسفلا تعقو اذإ 5 اهوشح معا لاقيو ةقيقحلا َّق ةيح ا اهنأال تايحلا

 فَهَو نع ئورام امأف قست انأ ني ناك اع]و ند طترابصعب لصتاو ترتك "ليو

 اوقلأ الف ) ىلاعت هلوقب الدتسم كلذ لخت ىتح مالسلا هيلع ىموم نيعو سانلا نيعأ او 2
 كلذ نآل رئاج ريغ ااذهف عدس ابنأ مهرحس نم هيلإ ليخم ) ىلاعت هلوقبو ( سانا 8 5

 دسافلال ايلا نع دوجوملا زيمبال ثيح راص ولف ةبمشلا ةلازإو ةلدالاو ةزجعملا راهظإتقو تف 4

 ( ىواصلا ) مهصعو ةرحسلا لابح:للع دوعل امنإو ىمروم ىهع ىلع دوءيال ( تيقب )و 0 زر قاع 0



 201 + قلك نأ امإ سواي ارلاق ؟ لاعتاةلوت م5

 وه 5 مرمَأبف ( أو أ لب م لوي نأ زو< تي ن1

 ار نم ) كلارا هك ناك مالسلا هي أع و كيادكي كلذ اودصق اذإ ! م مداكرفكو ررخ 0

 قرفلا رهظب نأ مهضرغ ناكو اوقلأ اذإ مهناأل ةيصعمو رفك ءاقلالا سفن نأ مسن ال (اهدحأ )

 كلر اك ءاهلإلا كلذ ناك تاو ىكاو ماليسلا هيلع لوسرلا ةرجعم نيبو ءاقلإلا كلذ نب

 تيذكتلالإ دصقلاب ال ءاقلالاب مأ اعإ مالسلا هي ةلطعرفو وباي دكت لإ دما رد كك

 (نيقع منك ان لكل متنأ ام الا ]2 دقتلاو اطو رشم ناك ىساآلا كلذ ( اهبناثو )لا سيلا لاَرق

 ا هنأ (اينلاثو:) ني رداق متنك نإ ىأ ( نيقداص متنك نإ هلثم م هر ريس اوتاقز لاس هل رك قا

 ةهتش دحاو بلق ىف نأ ملع اذإ قملاك اذهو : ًازئاج كلذ راص ةهيشلا فشك ىلإ اقيرط كلذ نيعت
 اميبسب جرخيو ؛ هبلق ىف ةهنشلا كلت تقل هيلع 0: ام ىصقأب اهريرقتو اهركذب هبلاطي ل ول هنأو
 ع بيحب نأ كإذ نم هضرغ نوكي و هوجولا ىصق أ ىلع اهريرقت هيلاطي أ قحملل ناف نيدلا ع

 نأ ( اهعبارو ) انبه اذك-ذ ا نوكح ضرعلا اذمل .ةسغلا 01 هتيلاط هبلق نع هدأ ليزبو

 قحلا فشكني ىكل ًاسح هنم عنام الف هلعف متدرأ نإ مكنإ هانعم نوكي لب ًارمأ كلذ نوكي ال

 هلوقب كلذ نع مهاهن هنأ كشالو كلذل اهراكناكهنأ كشال مالسلا هيلع ىموم نأ ( اهنماخو )

 هلوق نوكي نأ لاحتسا كلذك سلا ناك اذإ و (باذعب 0 ًايذك هللا ىلع اورتفتال كلب 0
 لع لوم ريغ هلوق نأ انيلعف «لاح دحاولا لعفلاب ارمآو ًايهان 'هنوك نيب عمجا نآل كلذب م م

 . لاكشالا لوز. ذئنيحو 0

 ةجحلا عامتسا ىلع ةهبشلا عامتسا ميدقت نأ عم هسفن ىلع ءاقلالا ف مبمدق مل « ىناثلا لاؤدلا 0
 كردأ امير هنأ 'لاهتحال زوجي ال نأ بجو ةجحلا داربإ ىلع ةبيشلا داربإ مدقت اذكف زئاج ريغ

 لوش نأ 2 ل لالخلاو رفقا ةاكشلا ف ذئايح ىقبيف هدعب ةجملا كاردال م غرفتي ال مث * ةبشلا

 هسفن ىلع مهمدق نأب كلذ لباق مالسلا هيلع ورف مبسفنأ ىلع هومدق امل مهنأ ببسب ناككلذ نإ

 زئاج ريغف ةهيشلاو ليلدلا ىلإ عجريام امأف « سفنلا ظحىلإ عجري ايف نسحب ام كلذ لاثمأ نآل
 ةرم اهراهظإ ىلإ ةجاح هب ناك امف ةدحاو ةرم ةزجعملا رهظأ دق ناك مالسلا هيلع هنأ ( باوجلاو )
 تنكل الوأ ةزجعملا راهظاب تأدب ىنأ ول مالسلا هيلع لاقف هتضراعمل اًواج اسنإ موقلاو ىرخأ
 ةرماكلا ص وفأ كلوا: رئاج نبع كلذوة 0 لاطبإ دصق ورحسلاراظإ ىلع مبمادقإ ىف ببسلاك

 ىلع رك مرح لط.س ىذلا زجعملا ربظأ ان مم * رحسلا كلذ نوربظي مثرايتخاب من قى مهلإ

 ؛ ىلوأ كلذ ناكفةبسثلا عوقول ًابيسن وكي هنافلوألا ريدقتلا ىلع امأو « ةهيشلا ةلازال ًاببسريدقتلا اذه

 هل م هيفق ( ىعسأ مم :أ مث رحس م هيلإ لمخ 000 طارح اذاف ) هلوق امأ

 اذه نم اليم ( مههصعو ملابح اوقلأ) اميَع هللا ىجر سابع نا.لاق ( لوألا ةلأسملا ١

 ىعست اهنأو تايح ابلكض رآلا نأ مالسلا هيلع ىسوه ىلإ ليفت بناجلا اذه نم المو بناجلا



 ١/ لأ قلت نأ امإ ىسومأب اوال كا

 رضاك ا نأ امِإَو قلت نأ ام ! ىتوماي ' اولا
 هسا اس هد هد 3و7 هر

 كيسان 1 سجواف 655 لا 1 ملأ مهرس نم هنلإ ليخ مهصعو مهابح اذا

 22 ا

 0 كنيم ى ًَظ قآأو 2/2 0 3 َكن ِ 02 ل بومة

 دمار م7 3 هر 0

 0( 2 5ك ثدح رحاشلا ع 0 0 م ع اا

 م هه

 ىكح امل ىلاعت هنإ مث ء ربظألاو حضوالا لثمالا ليقو « قحلاب هبشألا : لثمالا : مبضعب لاقف

 نأ نع ىح 1 لاطيإ ىف بيغرتلاو مالسلا هيلع ىسوم 5 0 مهنع

 اودمجأ نم ميلا حتفو فاالا ل ال ( ًافص اوتئا مث مك ديك اوعمجأت ) اولاق

 00 0 سي م ل م ا ل ا

 ل ىلع هم دلو 0 ماكحالا عامجإلا 5 رفللا لاق ) اههدحأ) : : ناهجو 0 هلو مملأ رس و فاآللا

 1 ليغ )ذه ىف مالكلا ىضم دقو عمجأ ىنعم ('قا هاوار تيقرأ كم 0

 مث اوفلتختال هيلع ًاعمج ديلاك كلك مكمزع نكيل جاجزلا لاق 0

 اونا ىعملاو عم محا عضاو» فصلا نأ ) اههددحأ 0( : نيهجو جاجزلاو ةديبعوأ ر 00 ل اوتكا

 الك يضا 0 ايلصملانمىلصم اوتثا ىندملاو : ؟؟#الصو مكديعل هيف ن وعمتجم ىذلاعضوملا

 نيفطصم أ ود ١' مث ىعملاو ا رد_صم فصلا نوك نأ ( ىاذتلاو ) هوتاي ناب اورماف هنيعب ىلصملل

 حلفأ دقو ) هلوةو ٠ نيرسمملا ةماع لوق اذهو مكتبيط كأَو 2 ظنأ نايكي[ نيعمتجب

 اوءمتجا اف 2 كلذي ورعب اوناكف تلا نم زاف دقو ىعل 3 ضارتعا ) لكما نم مويلا

 . رحلا نم هنورهظي ام راهظإ نم هيلع
 مهطابح اذاف اوقلأ لب ىقلأ نمل وأ ناوكح نأ امإو قلت نأ امإ ىموماي اولاق )ب ىلاعت هلوق

 3 كنإ الا انف ؛ ىدوم ةفيخ هيسقن ى سجواف 4 ىعست ا 0 نم هيلإ ليغ ممععو

 قير ابلا حافيالو ؛ رحاس ديك اوعنص امن ؛ اوعنصام فقلت كن ا ا ىلا لا

 كلذ راص ( ا وتثا مث ) هلوق ًاضيأ مدقتو ةنيزلا موي وهو دعوملا رك ذ مدقت امل هنأ معا

 ىلت نأ أما 2( هلوق و هيلع , مل |[ ةلالدإ ) ىقلت نأ امإ ( اولاقو عضوملا اذه م هلوقنع ع

 اذه : كلبق انعمام ىقلث نأ امو: انلبق كعمام ئقلق نأ امِإ هانعم ( ىقلأ نم لوأ نوكتن نأ امو

 0 مب نامع الا عل هاو 2 هل عا وتو 0 نسح رك ذلا ىف هعدقت عم رييختلا

 : نالاؤس هيفف ١( وبلال ١ هلوق امأ ( اوقلأ لب ) لاقف بدأب مهدأ لباق مالسلا هيلع ىموه نإ مث
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 ةيآلا . نار> ال لله نإ أولاق : ل اع هلوق ١|/

 قرظحا لع تراداوا يرش ا اهر 2 2 تءضعضت نإ ىرالل كلام انإو

 ارا لاقو

 لماجو ءاشو تاماقم لهأل مهنم انأ ىذلا ىملاو موقلا نإ

 امناف ناكب ًارابتعا ةمات اهلمعي اك ةصقان نإ لمعي نم برعلا نم مث ؛ لمج عمج لماجلا

 ةربعلا نآل لدفلاب ىظفللا هبشلا لاز نإو ٠ نيك" الأ يذم اعنا نكي مل كلوت ق تصقن نإو لمعت

 ديك وتلا تانثإ وهو لعفلاب ىوذءملا هيشلا لامعإلا 0 ربعلا نأ ىلع لدت ةخللا هذهو , ىنعبلل
 انآ : ضخ لعق هيوكل ظفللا نود ىدملا لع ناك باب "ىق' ليتووعتلا نأ © لظفللا هبنفلا نود

 ىأرج دحأ ةليقثاا نإ ىف ىظفللا هبشلا نأ ىلع ةلاد ةفي فخلا نإ لابعإ كارت هو ةرهاظلا ةغللا

 هنوكل هأنعمب لماع هناف نوكسلا فال لمعت مف هسقلا لاز ةفخلا دنعو ابلمع 0 قا ةلعلا

 . هظفلل ةربع الو اضحم العف

 هوربظأ ام مهنع كح ىوجنلا نم هورشأ ام ركذ ال ىلاعتو هناحبس هنأ 4( ةيناثلا ةلأسملا 0

 (نار>اسل ناذه ) موق ( اهدح اف هنيد ةعباتمو مالسلا هيلع ىسومنع ريفنتلا ىلع لدي هعومجو

 ميلس عبط لك نأ امل هنع ريفنتلا ىف ةغلابم مث مالسلا هيلع ىسوم تازجعم ىف مهنم نعط اذهو

 اقل رخدلا نأ ملعي ناسنالا نإ ثيح نمو: رحاسلا ةيؤر ةهاركو رحسلا نع ةرفنلا ىضتقي

 هلوق ( امن مو هبهذمل الو هنيدل الو هل ءاقبال هناف هعبتن فيك اولاق رحساا هيف 00 اذاف هل

 كلوا ءٌأشنملا نع ةقرافملا نال اريفتتلا ةياهن ىف اذهو ( كضرأ نم ه ماجر ت2 نأ ناديرب )

 00 ا كاسل )اهل وق قا قرع رفا رع لافتا هاكح ىذلا ره اذه": توولقلا 0

 ااايناكو ر اهرداع) © نعرف م ةيقلا هده ااوقعلت ةرخشسلا تاكا ( سامان كرخسي ان

 ىلوتساو ءاج اذإ ودعلا ناف لقا فيد رنات هل ًاضيأ اذهأو و( لثملا ةقيرطن ايهذيو ) هلوق

 ا مهف سفنلا ىلع ةقشملا ةباهن ف نوك كلذف اف عار ىلا: اغلا بصاخملا عيمج لع

 : ناتحاايهو: ءرهأ لاطز ]رو هعفد ىف كغ 0 رسوم نع هلا فا ةعلانلا هرج 1 هذه

 لاقي مثريغل ةودق مث نيذلا فارشالا لاجرلا ةةيرطلا : ءارفلا لاق ( لوألا ثحبلا

 ل باب نم ةيآلا جاجزلا لعجو ع هموق هَ 0 اًضيأ د>اولل لاقيو 35 نا

 موقلا نوضرحي اوناك مهنأ دارملاف « نيريدقتلا ىلعو « ىلثملا كتقيرط لهأب ايهذيو ىأ فاضملا
 لوقل ليئارسا اونب مهو رباك أو كموق فارشأأبابهذي نأ ناديرب 0 اهيناعان رع سوما نأ
 هك اياك أل كلذ ليارتلا بار اعإو (ليئارسلا ب انعم لشرأ ) مالثلا هيلع ىنموم

 ىلثملا ةقيرطلاب مهنيد اومس نيدلاب ىلثملا ةقيرطلا رسف نم نيرسفملا نمو الاومأو ًاددع دموي مولا

 . ةسايرلاو بصنملاو هاجلاب اهرسف نم مهتمو ( كو>رف مدل ا بزح لكو)

 لثمألاب لضفالا ىمس مل هنأ ىف اوفاتخاو . ةقيرطلا ثينأتل ةئنؤم (ىلثملا)  ىناثلا ثحبلا

 ةضال ضحي . بوؤسيمو ن5



 اف ةيآلا . نارحاسل ناذه نإ اولاق : ىلأعتهلوق

 امهلع اطوخد دعب كلذك اب ولف نيعوفرم امهيلع نإ لوخد لبق اناكريخلاو أدتبملا نال لطاب

 كارتشالل ىنعم الف نيمسإلا عفربال لعفااو .لعفلا لمع تيطعأ اهنآلو ةتبلا رثأ هل رهظ ال
 عم اذه نمسا لكل نال لعفلا لمعل فئاخم ًاضيأ اذه نآل لطاب ًاضيأ ( ىاثلا مسقلاو )
 0 عرفلاو ل زصاللا نيب ةيوستلا كلب دم هند 1 لطاب ًاضيأ ( ثلاثلا مسقلاو ) هعفري امع هولخ

 كاذك انبه بصنلا لعج ولف بصنلاب لوعفملا ىفو عفرلاب ال وأ لعافلا ىف هلمع نوكي لعفلا
 امنأ وهو ( عبارلا مسقلا ) نيعت ةثالثلا ماسقألا تلطب املو : عرفلاو لصألا نيب ةيوستلا تلصحل

 نال ةيلصأ ّ لمللا َّق ةلي خد فورالا هذه نأ ىلع هني اعاذهو ءريلا عفرتو ا

 هذهم لمعلا نأ ىلع لدب كلذف لصاللا نع لودع لمعلا تاب اق عوفرملا ع دول مدقت

 :' نضراع قيرظت لب'ةلاضألا قز”رطن تناك نيلافورملا

 مفرلا زاوج بجو ةيباشملا هذه ببسب مسالا بصن قاض رم أَي نإ تبن ال قا رلا ةمدقملا )ل
 5 اكقضو هع لارا ادنملا لع 00 عفرلا يك يم مسالا نك 1 كلذو ًاضيأ
 عفرلا ىضتقي م 3 هر اذه تنث اذ اذإ ناكاملا وزال ةاكا ديف د 1

 فصو نأ (اهدحأ) نيهجو نم ءاضتقالاب ىوأ لوالا ىضتقملازكلو بصنتلا ىضتقي نإ فرحو
 (ىاثلاو) ضراعلا ىلع حجار لصالاوةيضرع ةفص هيلع نإ لوخدوأدتبملل ةيلصأةفص أدتبم هنوك
 لعفلاب اهتماشم ببسب ةضراعةفدص بصنلل نإ فرح ءاضتقاو لصأ عفرلل أدتبلا صو ءاضتقا نأ
 لقأالف ةيواواألا لصحت مل ناذ بصناا نم ىلوأ عفرلا نأ انررقامعومجمب تبثف 11 للنوم

 عفرلا هيف زاج رخآ ًامسإ مسالا ىلع تفطع 1 ريخ تعج اذإ يشل اذهو ناوكلا لخأ
 ةصوقنم ةملك اذ نال ءامل تديزاذ ل رفلا لاق باوجلا ىف (عبارلا هجولا) 1 بصتلاو

 نلمح نهانا ملا أس عمتجاف نإ اذه 0 ةينثتلل ًافلأ تديزو هيننتلا دنع ءاهلاب ب 1

 لعجبت الف ةصوقنم ةملكلا ل ا ل نكمي الو دحاو فذح ىلإ جيت جيت

 . ةينثتلا فلأ ىف ابلمع نآل نإ لمعت مل مرج الف هيلع لدي نونلا نآل ةينثتلا فلأ فذخ 01
 ري مل لصالا فلأ قابلا ناكن اذ . ةينثتلا فلأ وأ لصالا فلأ امإ قابلا فلاألا: نورخآ لاقو

 كش الف ةنثتلا فلأ قابلا ناك نإو ؛ ةملكلا ثاذكىق فرصتي ال ىجراخلا لماعلا نال 5
 ذوحي الف لصأ فلآلا اذبف ةلاحال لصأ لصأالا ضوعو . لصآلا فلأ تانم اهوبانأ مهن
 نع جاجزلا كح باوجلا ىف ( سماخلا هجولا ) لورالا ساونا م 0
 رمآألا نع ةبانك ءاملا هذهو « نارحاسل ناذه هنإ 1 وأ ةرمضم انيهداشا ف ١ لإ كاد

 ناك قمح ويه لإ دكاسلا ناله نإ ازرق ففذخ نمام اف ؛ عضوملا اذه ىف ليق ام اذبف نأشلاو

 ربظيل ةزئاج ةليقثلا نإ ىف تناك نإو ةبجاو ةمزال ربخلا ىف اهدعب ماللاو عفر ةفيفخلا دعب ام

 ”ءاضلا لاف ةفانلا نإو د نإ نيب قرفلا
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 ةيآلا . نارحاسل ناذه نإ اولاق : ىلاعت هلوق //

 هفذد ف قا كلذ 0 ال 00 أ ناكول هفذ> زوجي امإ اذتملا لآ لدالا نأ.( لو لا

 نع هتفرعع ىنغتسا دقف او ناك اذإو بطاخملل بيغلا لع في كا نو هب لهجلا عم

 فذحلا نأ (ىتناثلا هجولا) الصاح هب ملعلا لا < امتإ دك أتلا نآل 0
 فذحو داك واما ركذ نآلو زئاج ريغ امهنيب عمباف بانطإلا باب نم نك املا راصتخ الا كلان ند

 ار سلا لك ان نم نيءرصنلا اناككأ عانتما (ثلاثلا هجولا ) سكمعلا نم لوقعلا ىف نسج ] ليك الا

 لعجب نأ ىلع هسفن  تبرض ديز نوزبج الف تبرض ديز كلوق و ىف ادنملا ىلع دئاعلا فوذحلا

 00 ان لإ نك ل فدللا هن ب رد ىأ تيرض ىءةردقملا ةدكا وللا ءاهال أدك ود نعل

 نييوحنلا عيمج نأ (عبارلا هجولا) انهه اذكف هدكات نع ىكتسا دعف كلبذك ناك !اذإو هب ملعلاو

 ولو ةرورض ربخلا ىلع ماللا لخدأ رعاششلا نأ ىلع . هبرهش زوجعل سيلحلا مأ : رعاشلا لوق اولمح

 رارطضالا ىلع هيلع مالكلا اولمح املو نويوحتلا هنع لدع امل ا جاجزلا هيلإ بهذام ناك

 اكل فا نك اعز نان ىش نبأ لسا ربغأ نع باروجلا نكمو“ 0 مم
 الف هيلع لديام ظفللا ف سيلف ديك أتلا فذح ول امأ ناذه هلوق وهو هيلع لدبام ظفللا ىف نآل

 ديز مهو ف ا 0 5 :ما امأو . ديك أتلا فذح نم ىلوأ أدتبلا فذح ناك مرج

 لاق ف روصملا لإ هداسا نه لوأ ربظملا ىلإ لعفلا دانسإ نآل ناك امتإ كاذف هسفن تبرض

 ا فود دك أ انف ريمضلل 0 ات هلع نكمي الف ال وءفم هسفن هلوق ناك هسفن تب رض ديز

 ا فلقلا لوك اولا نوب وحتلا هلوق اأو عنتمم اهل ًاقلطم فوذحلا دك ات نئال ال ةلعلا هذهل انهه 0

 جاجزلا هلاق ام زاج ولف ةرورض ربخلا ىلع ماللا لخدأ رعاشلا نأ ىلع . هبرهش زوجعل سيلحلا مأ
 هجولا اذه نع نيمدقتلا لوهذ ىر'ال طوقسلا ةبامت ف ضارتعا اذهذ نويوحنلا هنع لدع ال

 حرش ىف مالكلا مامت اذهف رخأتملا هكردأو هنع مدقتملا لهذام رثك أ اف الطاب هنوك ىضتقيال

 لعفلا ةبباشم ببسي لمعت اهن”ال لمعلا ىف ةفيعض نإ ةملك نأ باؤجلا ىف ( ثلاثلا هجولا ) اذه
 .عفرلا وهو ىلص“الا هبارعإ ىلع أدتبملا ءاقب زاج تفعض اذإو لمعلا ىف ةفيعض اهنوك بجوف

 ظفللا امأ ؛ ىنعملاو ظفللا ىف ةلصاح ةيماشملا هذهو لعفلا هبشت اهنأ 4 ىلو'الا ةمدقملا ١
 ديفت اهناالف ىنعملا امأو : لاعف“الاك ءامس“الا تمزاو اهرخآ حتفناو نرخ فدانا م اك

 دافأ ماق كلوقف ديز ماق تلق اذإ كنأ اك ربخلاب هتيفوصوم ديك أت وهو مسإلا ىف ىنعم لوصح
 : مسإلا ى ىنعم لوصح

 ىلع ءانب رهاظ كلذف لمعلا ىف اههشت نأ بجو لاعف”الا توبشأ امل اهنأ 6 ةيناثلا ةمدقملا ل
 نالوا

 ١ ةلماع تراَص ام لاهتنأ هارت ل)مفرو الا بصتت 0 أ ةثلاثلا ةمدقملا /

 لو" ةالازو 7 3 ربخلا بصك و ادن ملا عفرت و ا أامهمصت ل ع ريخلاو ارد ىلا مفر : نأ اما اماف



 ا/ا/ ةيآلا ء نارحاسل ناذه نإ اولاق : ىلاعت هلو

 : ىلع وبأ اندشنأ ىنج نبا لاق « ىبمأ ربخ ىف ماللا تلخدأ
 ادوهجن ىبمأ اولثس نم لاقف عكحاص فيك اولاقف ىلا اورم

 قاول لاو .دبزو اخيلْعل هئارام]و ىلإملا كازا: كود برعلا تش ا, ايرلك ل

 :ننثك لاقو كي

 دالب لكب ىصقملا مثاهلاكل اهترع نأ ندل ليل نم تلزامو

 0 : 21 لاه

 هللا مالك لجو رحبشلا ةؤورضل اذك“ تءاج انعإ و ذاوعلا نم اغسل | هده ند رسل ناقد

 لاخدإ بجو نإ هياع لخدب ١ اذإ أدتملا ل أب اذإ مالكا اذه نر اعاو ةرورضلا نع ىلاعت

 ةلاح لع ل ماللاو ربخلاب ادعم ةيف وصوم 9 م كيف ماللا نأ هقيقحتو ريخلا ىلعال هيلع ماللا

 لع قى 5 ١ ةيجوملا ا أ 0 أدتملا ىلع اهلوخد بجو هاف نم ةفصو ادعم تاللأ ح نم

 انهم نإذ 58 1| ىلع نإ تاخد اذإ ام 7 لكشف اذه لاقي ال لخلا كلذب ةصت:خغ نر نك ديال

 كلذو ةرورضلا لجالل كلذ لوقت 5 هيف لصاأ 2 هرعت دام نأ 2 ريخلا ىلع ماللا لاخدإ بدي

 ل6 دك أذل فرح العدا دف اتككا مكاق ًاديزا نإ انلق ولف ديك أتال ماللاو ديك أتلل نإ ةءلكنآل

 هذه ريخلا ىلع اه هانلخد أ 0 ال ادن ملأ ىلع اهاخدإ رذعت كل 00 كلذو دك أتلا فرح

 ماللا لاخدإ بج وو ةلئا 5 ةرورضلا هذه 6 دكا ىلع نإ فر> لدبي ١ اذإ امأو؛ ةرورضلا

 : هلوق قؤنلا فر> ىلع ىلا فرح لاعدإ راج اذإ لاقيال أدتبملا لع

 برجأ فن : ٍءلاط مويااك هلاقععم لاو تيا نإ ام

 هب ضرغلاو دك ا م فرح لاخدإ زوحيال ملف ىننلا ديك أت هب ضرغلاو

 كر ةيفوصو م يك ىلع لِ ى مق ديز كلوق نأ نيبايلا نيب قرفلا لوقت نال تايثإلا كك

 عم 1 0 تر 0 كك كلذ 0 ديفت نإ ةماكذ ملاق ان نإ تأق اذاف مايقلاب

 د الا فرح هيلع ت تكلخفأ اذان تال اوين اند 00 مآ امنع داع نإ هن

 هيلإ 0 اذاف ءد ايزلا كيفي فيكف لصالا ةدافأ لهتسم هنال ديك ااا كرفت الو ىننلا ىعم ىلا

 اذهف نيبانلا نيناقرقلا وه |ذهن كك ن وك داق لو دلل انك مذ ناثلا فرك ناش تا

 لقنلا عم ءمتجا اذإ هنأ ىلع اوقفتا لكلا ند فيعض ىدنع وهو ضارتءالا اذه رب رت ىهمنم

 (ىناث 9 ولا) رهاظلا لققلا اهب عفديف يكف فعضلا ةبامت ىفللعلا هذه نالو : ىلوأ ل قنلاف سايقلاو
 هارك ذ 5ك ًادتملا لع نإ ةلك ع 0 اذإ الإ ربخلا ىلع اهوخد نسحال ماللا موق نع باوجلا يف

 ماللا ت 0 نأ رحاس + ناذه 3 ريدقتلاو ابعقوم َّق مداللاو م ل عقوم تعقو نإ لاَقف جاجزلا

 قع نب ليععتا ىللعو كر زنا نب لرخ ىلع لوقلا اذه كط 1و 1 لا 00 ادا ىلع ةلخاد

 هجولا) هوجول ميك ريغ لوقا اذه 1 نبا لاق“ 0 دوج أ هنأ ارك ذو هايضتراف



 ةيآلا . نار>اسأ ناذه نإ اولاق : ىلاعت هلوق اما

 رخآ لاقو

 ناطحالا "ندا انه عا اه اذإ هابان .عفيريصأ ناك

 في رص هلوقب لالدتسالا ق ف انحا أمه ريصف ٠ كادرصلاب ار 5 نابطخالا : موضعإ لاق

 فلل را علل ند د لاق « هابان
 ايواث رهدلا حربي نلمد قاض ٠ هفيصمو لبس انيمي نك

 : ًاضيأ اودشنأو

 اهات :دحا  قالاس نق 2: اهاأ د اا را "اهانأ“ نإ

 : برطق نع انيور ىنج نبا لاقو

 نادل لكاط ,داوفلا د 207 ناتعدم "ىير نأ كانه

 نوكي نأ ىغبنيف . حوتفم ةينثتلا فرح لبق ام نآل سيقأ اليلق ناكنإو كلذو ءارفلا لاق مث
 نواعفي مهنأ رك ذ برطقو املبق ام حاتفنال فل باقنت نأ ىغبني ءاي هدعب ام ناكولو ًافلأ هدعب ام

 نأ نكميو ةيآلا هذه ىف هوجولا ىوقأ اذه دملا فور> فخأ ىه ىلا فلالا ىلإ ًارارف كلذ

 زوال ةملكلا رهوج نم اوك ىذلا كف ردحاو ةملكلاا ردود نما اذه ف فااإلا ًاضيأ لاقي

 نأ روع نأ ىضتقي ليلدلا اذهف ضرعءلاب لوزب ال تاذلاب ام نآل عمجأو ةيئثتلا بيسإ هرييغت

 كا داثلا هجولا ) ناذه نإ لاقي ل زو< أ لقأ الف هانزوج الف ( نيذه نإ ) لاش

 رعاششلا لاق رعن ىنعمب انبه نإ لاقي نأ تاركا

 هنإ تلقف ت رك نقو كل ةراع انف ١ ثبكسا ١) نلقلو

 : بيؤذ وبأ لاقو (هيناطلس ىنع كله) ىلاعت هلوق ىف اك تكسلا ءاه هنإ ىف ءاحلاف معن 0ك
 لصاولا راذعلا عم لاذقلا بيش ىلبلا نم نإ نإ قرافملا باش

 لخدتال مالا اولاقفهيلع اوضرتعاو  نارحاسلن اذه رعن لاق هنأك نإ ر اضف ليلا نم نإ مهن ىأ

 لحف أدتبملا ىلع نأ لخدت مل اذإ امأف  أدتبملا ىف ةلغاد نإ تناك اذإ الإ ناسحتسالا ىلع ربخلا ىف
 طل عال[ اذه نع ا وباخأاو © وونع نو معالديز لاقي الوورمنم ملعأ ديزل لاقي ذإ أدتبملاماللا

 : هلوق هيلع ليلدلاو ربخلا ىلع اطوخد نسال ماللا نأ مسنال ( لوآلا ) نيهجو نم

 هبقرلا ,ظعب محللا نم ىضرت 2هبربش زوجعل سيلملا مأ

 ؛ رخآ لاقو

 الاوخاآلا مركيو ءالعلا لني هلاخ ريرج نمو تنال ىلاخ

 :برطق دشنأو

 ىطملا ريخ نمي كاياطم نأ ىلعلا هللاب تفلح نكت ىلأ

 دقف ًاضيأو ةزمحلا حوتفم هانممنلاق ًابرطق نأ إلإ للدتسالا قبب مل رسكلاب نإ تبود نإو
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 /و ةيآلا . نارحاسل ناذه نإ اولاق : ىلاعت هلوق

 بعك نب ىبأ نع ىور ( اهسداسو ) ام ىنعم ىف نوكت ىتلا نيبو اهنيب اوقرفيل ماللا نولخ ديو
 نعو « كلذلثم ليللا نعو ( نارحاسل ناذه نإ ) ًاضيأ هنع ىورو ( نارحاس الإ ناذه ام )

 نيققحلا نأ لعاو : ةيآلا هذه ىف ةروك ذملا ةذاشلا تاءارقلاىه هذهف (نارحاسل ناذ نإ) ًاضيأ ىنأ
 نوكي نأ بحي نآرقلاو .؛ داحالا قيرطب ةلؤقنم ابن ال ابححصت زوكأل تاءارقلا هده ]رات
 اذه نأ عطقلا اننكمأ امل داحآلا قيرطب نآرقلا ىف ةدايز تايثإ انزوج ول ذإ رئاوتلاب الوقنم

 رتاوتلاب تلقئام نآرقلا نم اهمنوك عم اهنأ تآءارقلا هذهىف زاج امل هنآل نآرقلا لك اندنعوه ىذلا

 ناصقتنلاو ةدايزلا زاوج قرطي نآرقلانم تا ءارقلا هذه نوك زيوت نأ تبثفء كلذ اهريغ ىف زاج
 . هيلا ىدأ ام كلذكف الطاب كلذناكاملو ةجح هنوكنعنآرقلا جرخم كلذو نآرقلا ىلإ رييغتلاو

 هذه لقن ناك امل هنأ ( اهدحأ ) : هوجو نم مدقت ام أوسأ وهف ةروهشملا ةءارقلا ىف نعطلا امأو

 ىضفي كلذو نآرقلا عيمج ىف هلثم زاج اهنالطيب انيكح ولف نآرقلا عيمج ”لقتك ةرببعلا قرم ءارقلا

 ف 0 كلذ تبث اذإو٠ نطاقلاو نآرقلا لكى حدقلا لإلو ماارللا ىحدقلا ىلإ

 مالك نيتفدلا نيب ام نأ ىلع اوعمجأ نيملسملا نأ ( اهنا و ) ةياحصلا نضحي نع لؤمتملا دحاولا رك

 ىضذر ةشئاعو نامثع نع لقنام داسف تبثف ا كل ناوكب نأ دو ىلاعت هللا مالكو ىلاعت هللا

 اودجو ولف ةودقلاو ةمئآلا مث ةباحصلا نإ ىرابنألا نبا لاق ( ار رطل هيف نأ امهنع هللا

 ى مهيغرتو عادتبإلا نم مدع سا ىلإ هحالصإ اوضوف امل ا فحضملا 5

 ةءارقلا حيحصت نم دبال هنأ تبثف . متيفك دقف اوعدتبت الو اوعبتا : مهضعي لاق ىتح « عابتالا

 هذه 1 ىرفالا وهو ( لولا! ةجولا) اهوجو/]ورك ذو هيف تبر لإ علو

 يقي كده هناك اهسن جاج زلاو «؛ بعك نب ثراحلب ةغل ىه مهضعب لاقو برعلا ضعبل ةغل

 ا ىب ضعب ىلإ ىنج نبا اهسنو ؛ ةرذع ىب ضعبو معثخو دارهو تبعك نب ثراحلب لإ

 : هغللا هذه ىلع ءارفلا دشنأو

 (مصل عاجشلا هابانل ًاغاسم 2ىريولو عاجشلا قارطإ قرطأف

 : هريغ دقنأو

 مقع بارتلا ىناه لإ ةنعد ةيرض هاند "نتي

 هل ا ءأىخأ ادب طخ اذه لاق هنأ دسأ ىب ضعب ىكحو ءارفلا لاق

 : ىلهاج ةبض ىنب نم لجر لاق نابوث تيرتشاو نالجر تبأر
 انايط"' انشأ ناك | اال و ديما ايما رع

 . ءالؤه ةغل ىلع كلذ ءارو امو ةيشافلا ةغللا ىلع نيرخنمو هلوقو

 نيالا

 اهاوقح بّقح ىّدع ددشاو اهالع رطف نهالع اوراط
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 : نأ ناديرب 51 ا 00000

 أ 0 سس هم 3 9 : 1576| 7 ل 6

 مويلا كَ لقو ا 2 م ا 0 64512 ل "هب رطب انهذيو

 م6 م ةعردع

 24 م نم

 08 لدي ام م مالا َْق ف سيلو لمتح مالكلاو مهدحو ةرخلا مل ا ف ا

 ىللعو نوعر 1ع اهو رشأ مهنأ ( اهدحأ )أ اهوجو ( ىوجنلا كار رانا رك ذو حيجرتلا

 ىسوم انيلغ نإ اولاق مثاوجب نإ امهنع هللا ىخر سابع نبا لاق ( لوالا ) هوجو هيف ريدقتلا اذه

 لاق ( ثلاثلا ) ىمأ هلف ءامسلا نم ناك نإو هبلغتسف ًارحاس ناك نإ ةداتق لاق ( ىناثلاو ) هانعبتا

 ىسوم نم ىوجنلا اورْسأ مهنأ (ىناثلا لوقلا) رحاس لوقب اذهام اولاق ةبآلا ( (مكليو) لاق ال بهو

 لوق وهو ( مكضرأ نم مك اجرخب نأ ناديرب نارحاس سل ناذه نإ ) مهل وةوه مهاوجو نوعرفو

 ناك [كيارفف دقو (نرعرف نملك نورهل ىماوم نم ىروجتلا: ورسأ مهنأ ( ثلاثلا هجولا ) ىدسلا

 َّق عقوأ نوكيف اهراهظإ بحب هجو ىأ لعو ىصعلاو لابحلا سمأ ريبدت بحب فيك مهنأ ماوجب

 . كاحضلا لوق وهو بويعلل رهظأو بواقلا ىف

 ابهذيو امهرحسب مكضرأ نم مك اجرخي نأ ناديرب :نارحاسل ناذه نإ اولاق ' ر) ىلاعت هلوق

 : لئاسم ةبآلا يس 0 مويلا حلفأ اق وب اقَض ا م ردك اوعجأف ءىلثلا مكتفي رطب

 هذه كرت نم مهنمو ( نارحاسل ناذه نإ ) ةروهشملا ةء ا « لوألا ةلأسملا ١

 ل ا ! نيذه نإ ) رمت نب ىسعو وربع وبأ أرق (اهدحأ) أ اهوجواو 00 ةءارقلا

 هع لاثكتا هللا ىطر نسما ليج نبا ديعسو نسزلا نباو ةشئاعو ناهثع ةءارق ىه اولاق

 لاكن هللا ىض را ةشر اغا نع هبأ نع ةورع نب ماشه قاور اسم كلذ ىلع ىسيعو ورع او جتحاو

 اوداق نيدلاو اوتمآ نيذلا نإ ) هلوق نعو ( نارحاسل ناذه. نإ ) هلوق نع تائس  ابنأ اهنع

 - هلوق ىلإ - مهنم ٍلعلا ىف نوذتارلا نكل ) هلوق نعو ؛ةدئاملا ىف ( ىراصنلاو نوئباصلاو

 هنأ نايثع نع ىورو ء.بتاكلا نم أطخ اذه ىخأ ناي تلاقف ( ةاكرلا نوتؤملاو ةالصلا نيميقملاو

 01 نإ لاق هنأ رع لأ نعو : ادسلاب برغاا هميقتسو ان هيف ىرأ لاقق فحشملا ف ظن

 نون ديدشتو نإ فيفختب ( ناذه نإ ) ريثك نبا أرق ( اهنناثو ) «( نارحاسل ناذه نإ ) أرقأ نأ

 نب هللا دبع أرق ( اهعبارو ) نينونلا فيفختب ناذه نإ مصاع نع صفح أرق ( اهثلاثو ) ناذه

 مال ريغب نارحاس [و] هنون مزجو فلالا حتفب ( نارحاش ناذه نأ « ىوجنلا اورسأو ) دوعسم

 اهب نوعفري موق ةغل ىهو ةليقث ىنعم ىف ةفيفخ (نار>اسل ناذه نإ ) شفخألا نع ( اممماخو )
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 نو ةيآلا . ةنيزلا موي مكدعوم لاق : ىلاعت هلو

 مويلا كلذ ىف سانلا عامتجاب دوهشم نيعم ناكم ىف ةنيزلا موي اوعتمحي نأ نم مهل دبال مهنال
 . ناكملا لع نامزلا رك

 نونيزتي ممل ديع مويهنأ (اهدحأ ) ًاهوجو ةنيزلا موب ىف نورسفملا رك ذ ( ةثلاثلا ةلأسملا 0

 ( ابعبارو ) مه قوس موب ريبج نب ديعس لاق ( (اقلا و ) دو ورينا موي لتاقم لاق ( تا

 رشاح ريغ نم مهسفنأب مويلا كلذ نوعمتحي مهناف رشح لاق امنإو ؛ءاروشاع موي سابع نبا لاق

 زوجيو مويلا رشح نأو لو رفاي سانلا رشحت نأو ديري ءاتلاو ءايلاب سانلارشحي نأو ءىرقو ٠ مه
 بطاخ وأ كولملا اب بطاخت ىتلا ةداعلا ىلع امإ « ةبيغلا ظفلب هرك ذ نوعرف ريض هيف نوكي نأ

 لك ولع نورك مويلا كلذ ل 0 وعمل رشح ع لعجو ) مدعوم ( هلوقب موهلا

 راكيمل ماعلا مج َْق دابشالا سوّؤر ىلع لطابلا قوهزو رفاكلا كك هند روهظو ىلاعت هللا

 ىضاقلا لاق ؛ ردملاو ربولا لهأ عيمج ىف عيشيو رضحو ودب لك ىف بيجعلا سلا كإذب ثدحلا

 هأ ود 0 (نض سايلا رشح نأو) هلوقب أئيعم اتقو مويلا نم نيع مث (ةنيزلاموب) هلوقب مولا نيع هنإ

 رهاظلاو ًافارصنإ نوكي دقو ًاضارعإ نوكي دق ىلوتلا نأ ملعاف (ىنأ مث هديك عمجل نوعرف ىلوتف)

 عامجالل اودعا وت ىذلا دعوملا ىلع مالسلا هي هيلع ىموم هتقرافم وهو فارضنإلا 6 هنأ انهه

 (هديك عمج) هلوق ت 0 لحَدَو قحلا نع هضأ رع ىلع تلو ضع قى ىو 0 اهم لاق « , | هيف |

 هتك لخد (قأ مر ةرحسأا ةدروأ أاكاار رب اشو كح يش لخديو كاذإ عمت نم رئاساو ةرحسلا

 دحاو لك عم ارحاس نيعبسو نينثا اوناك سابع نبا لاق تالآلاب و موقلابو ةرحسلاب عضوملا ىنأ
 اهيف سال ةبق نوعرفل تبرض مث كلذ نم رثك أ ليقو ةثاعبرأ اوناك ليقو اصعو لبح مهم

 .ىش لك لبق مدق مالسلا هيلع ىسوم نأ ىلاعت نيب مث اعارذ نيعبس ةبقلا لوط ناكو مهلإ رظني

 نأب ار عت نأب ( ايذك ..هللا لع ااورتفت ال كليو ) لاقف هيلع اومدقأو هولاق امم ريذحتلاو ديعولا

 نأ مك.ليو باصتنا ىف زوجي جاجزاا لاق ؛ ىتضراعم مكن كمشا رع هلأ وا قح ليل هب تشع ل١

 ايأزو دلأأ'اتليو اي ) هلوقك ءادتلا لعررخ و ًايذك هللالع اورقفا نإ اليو هللا مهم لأ ىعللا نادك

 اكلهم ًاباذع مكيذعي ىأ ) باذعب مكتحسيف ( هلوقو ) اندقم نمد ادع نه انليو 5 ( َ؛ (زو#

 تطال نم ارحب نوقانلاو ت اوماللا نم ءاملا عفرب ناسكفَو مصاعو ةزمح و ذماتل

 هللأ ىلع ىرتفأ نم ( لاق للا ل اك ما لهأ ذل تحسلاو مي ىبو 1 لهأ .ةغل تاحسالاو

 ةرخآلا ىف ديدشلا باذعلا وأ ايندلا ىف لاصتتسالا باذع ( امهدحأ ) نا رزعأ ه12 لضخ( دكا

 داما وهو دوضقللا نع نامردااو:ةنكلا ( ىاثااو ) ( باذعي م ) هلوق نم دارملا وهو

 اوضرعأ كلذ مالسأا هيلع ىبوم لاق امل هنأ ىلاعت و هناحيس نيد م " (ىرتفا نم تاخ دقو) هلوقب

 اورهتسلاو ةواشلو اوضوافت ) اه ردتأ ) نالوو اوعزانت فو ) منيب مرد اوعزانتو ( هل وةنع

 نوعرف عزانتلا ىف لخد مهضعب لاق م مهذب امف اوفلتخا لتاقم لاق ( ىاثلاو ) دحاو ءىث ىلع

 تت



 2 4 :هذلأ مو» 0 لأق : للاعت هلوذ /

 رت وسم 000 رثور 1 ا 61 2 ا

 در 1 هدد سيخ را د نو ةنيزلا موب 7 لاق

 مع هز 86 تملا وح سيال

 0 ابذك هلل لع 0 0 0 كا بأ 00

 س ه هي ه6 2 هرث هس هزل 011 0

 2 د

 ا لاق نم دها# 0 نم ا رملا وهو نيقب ل ٍق ا وا اناكم 0 3 لاق 0 0

 عافترالا نم هيف ام نيعلا بجحي ال ردشل اعأ ( ىودر ذل رانا الات ماجنالاو) انين امش

 مهنأ دوصقملاو ناكملا ةفص ريدقتلا اذه ىلعو ةفاسملا ةفص لوآلا ريدقتلا لع ىوسف ضافخنالاو
 < ٠ لك نيرضاحلا لكدهاشي ىتح ضافختا الو عافترا هيف نوكي ال اون ان ول

 ىذلا ناكملا اذه ىوس اناكم ىلكلا لاق ( اهعبارو ) هب ءاضرلا ىف انلاح ىوتسي اناكم ( اهثلاثو )

 .نآلا هف نحت

 , ىنأ مث هديك ع مج نوعرف ىلوتف « حض سانلا رشح نأو ةنيزلاموي مدعوم لاقل ىلاعت هلوق

 اوعزانتف ؛ ىرتفا نم باخ دقو باذعب ككتحسيف ًابذك هللا ىلع اورتفت ال كليو ىسوم مهل لاق

 : لئاسم ةيالا ىف نأ معإ 2 رجلا اور منيب مثهأ

 نيبف نوعرف لوق نم نوكي نأ ( ؟دعوم لاق ) ىلاعت يبا

 بلاطملا هنا رهظأ لواألاو ىضاقلا لاق ٠ مالسلا هي هلع( ماوه لوق نم ناوكي كل لمتحتو تقولا

 هوجول مالسلا هيلع شوت مالح نم 1 روبظالا ىدنعو ؛ السلا هي هيلعأ ىسوه نود عامججالاب

 هنيزلا موي نييعت نأ وهو (اهناثو) نعرف كيلو اتنين 0 باوج هنأ ( اهدحأ )

 قددلا لطنملا الب هل ديلا نأ فرغت ىذلا قلاب قيلت انعإ هتييغتف عقيس ام ىلع لكلا عالطإ ىضتقي

 نوعرف نم هانلعج ولف عمجلل باطخ ؟دعوم هلوق نأ 6ابتل انوار دول قب اردن نأ كود

 عما لقأ نأ ىلع وأ امهعم نوعرف لاحب قيليال كلذو ميظعتلا ىلع هلمح امإ مزال نورهو ىسوم ىلإ

 . مالكلا ماقتسا هموقو نوعرف ىلإ مالسلا هيلع ىسوم نم هانلعج ول امأ زئاج ريغ وهو نانثا

 عفر اذإ جاجزلا لاق بصنلاب نسحلا ار ميلا مضي ميضعل أرق ةنيزلا موي 4« ةيناثلا ةلأسملا 0

 6 عشبي مدعوم هأ هانعم فرظلا ىلعف بصن نمو ةئيزلا موب مدعوم تقو ل أدتملا ربخ ىلعف

 كن كيد عضو ى رك سانلا رشح ؟دعوم .هانعم ( ىح نسانلا رشح نأو ) هلوقو ةتيزلا

 ل موبو ةنيزلا 6 مدعوم لاق هنأك ةنيزلا ىلع أفطع ضفخلا هيف زوو

 هفاخت ال دعوم ناكم لعجا ريدقتلا نأ ) ًادعوم كتيوناتخت لغجا:) هلوق :نيعف ف علق كسلا

 ًاظفل قباطي ملنإو ىنغم قباطم وه اذلق ؟ نامزلا ركذب باوجلا هقباطي فيك اذهف 0 اناكم

 يع تيك
 أ ان
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 هنتودترسسحسّا نيد

 ا ةيالا .٠ ماك انتابآ ماعلا دّقلو : ىلاعت هلوق

 (ضارألاو تاومسلا برلاق؟ نيملاتلا فر امو: كوعرف,كاق) ءارعشلا 20# ا ١ ةامو را
 لو اضعلا ىغو . مالشسلا هيلع 000 هللا صخ ىلا عسقلا تايآآلا ىهف ةوبنلا امأو  تايآلا

 هانيرأ ىنعم ريرقتلا اذه لعو لبجلا قتنو مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو رجحلاو رحبلا قلفو
 م ىلع كلذ لمح نم مهنمو ءاهف ةلالدلا هجو هل انححوأو ابتحص هانفرع
 مالسلا هيلع ىموم احل ربظملا نأ عم ىلاعتو هناحبس هسفن ىلإ تابآلا فاضأ امنإو ؛ تازجعملا

 هده ىو ةودل ا لصت» سس

 خفنلا نأ عم ( انحورنم ايف انخفنف ) لاقف هسفن ىلإ حورلا خفت فاضأ ام هيدي ىلع اهارجأ هنآل
 نال تايآلا عينج هارأ ام ىلاعت هللاو مومعلا ديفي اهلك هلوق لبق ناف : مالسلا هيلع ليربج نم ناك

 0 مالسلا هيلع ىنوم لبق اوناكن يذلا مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع اهرهظأ ام تابآآلا ةلمج نم

 اة م ةئيرقلا دنع صوصخلا ىف لمعتسي دق نكل مومعلل ناكنإو لكلا ظفل انلق هدعب اوناك

 هريغ تايآ هيلع ددعو هتايآ هارأ مالسلا هيلع ىموم 95 لاقي وأ ء قلك تياووش انا وسلا تلج

 ىذتقي تأ زجعملا ضعب تدك لاقي 3 لكلاب نوعرف يدك مال_سلا مهلع ءايبنالا 2

 هنأ هنع كح ىلاعتو هناحبس هنإ مث مزاي ىذلا هجولا ىلع كلذ ىلاعت هللا خل لكلا بيذكت
 نآآلو كرتلاو لعفلا نم نكمتي نم الإ هب فضوب ال هنإو عانتمالا ءاباإلا ئضاقلا لاق“ ىنأو بدك

 ق'املاؤسلا اذهنأ ملعاو ؛ حصل ملهي 1 وهام ىلإ اع ردقي د ىأ هنأ تدكرفا همذ ىلاعت هللا

 ىلاعت هللا كح مث 0 لاو (رب ساو ىأ سيلبإ الإ ) 1

 يع ةبدعلا هده بيك راو ( ئبومال كرجش اتضرأ نما ردت اا ) هلوق ىهو نوعرف ةهيش

 (انضرأ نم انجرختل انتئجأ ) هلوةوهو ًادج هل نيضغب» هب نوريصيام مبعماسم ىفّقلأ هناآل كلذو
 نأ ) هلوق ىف لتقلل ًايواسم ىلاعت هللا:هلعج كلذلو ةياهنلا ىف ناسنإلا ىلع قشي ام اذه نآل كلذو
 ىف ةنعاطلا ةهمشلا دروأ هل ضغبلا ةياهت ف اوراص امل مث( 5 نم اوج رخا وأ مكسفتأ اولتقا

 رحسلا نع زيدتي امت] زجعملا نأ ٍلع املو ء زجعمال رح هب انتتج ام نأ ىهو مالسلا هيلع هتوبن

 امأ ( هلثم رحسب كنيت أنف) لاق هتضراعم ن ع اي نحلتلا و هتض اقم ردعت اع سلا ندف

 كركم نوع دعوملا نأ ملعاف ( تنأ الو نمت هفلخت ال ًادعوم كنيبو انيب لعجاف ) ىلاعت هلوق
 امسان وك نأو ( نيعجأ مثدعوأ م4 نإ و هلوقك" دع ولا ناكمل © انك أردصم

 كنيبو اننيب لعجا ىأ ردصملا ىندمب ةيآلا هذه ىف ىذلاو (حبصلا مدعوم نإ) هلوةكدعولا نامزل
 امبفصو حصي الف ناكملاو نامزلا امأ ؛ فلخلاب هفصو حصي ىذلا وه دعولا نال هفلخنال ادعو

 :نامزلاو ناكملا قباطي ال كلذو بصنلاب ةنيزلا موي أرق نسحلا نأ كلذ دكؤي امو ؛ كلذب
 ىوس ًاناكم هفلختال دعوم ناكم لعجأ 0 لعجلل ىناثلا لوعفملاوه هنا اناكم تمصن اكضإ
 00 , نوقابلاو نيسلا مضي ( ( قوق ) ضاع اوت ”لاصالا 0 3 (؟ىوطس) لقال

 هوجو هابعم ىف اور دو( كوبم ريغو 9 ار رق «:ىورطإ) :ىرط كم ناكل اذه



 ةيآلا .٠ اهلكانت :انآ ارا دقن ىلاعت هلوق ٠/

 نم 0 1 1 6052 0 0 3 3 ء| ٍٍ ا دنتلو

 ادع وم كتل وانت 1 لع ل كنا أنف «غهأ/» ا كك حعس) امر

 7 دا رس هذ اك 5-1

 أ
 عدلا سا (02إ اس ا هاا مات ها ١ ف

 « هذ 0 اك خلو ة

 هلل نأ ذودَسُم 3 ربح ( ماحرألا ْق كروصي ىذلا وه)ىلاعت هلوق ىف انرك ذ (ثلاثلاو) ةفطنلا نم

 فلل كبار ا و اهمف نفدي ىتلا اس نالاو قررلاو لجاللا ب و نأ ماحرألا كلم مان

 ا محرلا ىف اهلخدي مش ةفطنلا ىلع هرذيو ةعقبلا

 رهاظو ءىتثلا .ندرم ايا نوكل دفا ىلا ا لدي ةيآلا رهاظ 4« ىناثلا لاؤسلا ال

 ؛ىشلا" ةفص 00 ءرشلا نم ءىنلا لح نمادارملا ناك نإ (ٍبأو رار ردا نيف لوف

 ل٠ اه فد دانام ال هازل نتاج كلذف هف قناتكلا ءىثلا ةنط' فادحاو تاذلا نع لواألا

 ًاناكم ضراألا نوك: ىت> روبقاا ىلإ ةداعالا دارملا نأ ىف ةهمش الف )م ما اهفو ) ىلاعت

 ام ءلأ داعي نأ لمتح هلاح اذه نمو« ءامسلا ىلإ هللا هعفر نم الإ تام نم لكل ًافرظو

 برقاآألا وهو ( اهدحأ ) : هوجو هيفف ( ىرخأ ةرات مكجرخ اهنمو ) ىلاعت هلوق مأكل د دعب

 دعب مكين مث ًانيطو ًابارت مكجرخت اهنمو (اهتاثو) ثعبلاو رشحلا موي ( مكجرخت اهنمو )
 عم انجرخو» لاق ءاربلا نع ربقلا باذع دارملا (اهثلاثو) دا 0 ضعب ىف روك ذم اذهو جارخالا

 هن بطاخ امو .ربقلا باذع زك ذف:راصنالا نم لجر ةز انج ىف سو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ىلإ مهتداعإ دنع لوقي ىلاعت هنأو 00 دريو هدمج ىف هحور درت هنأو رفاكلاو َنمْوملا
 ىلاعت هللا نأ ملعاو «ىرخأ ةرات مبجرخأ اهنمو مثديعأ اهيفو مهتقلخ اهم ىنأ مهتدعو ىفإ ضرأألا

 ىوسو اهبلع نويلقتي ا همر اخ شارف مهلا رلعج ىلاعت هنأ ىهو ضرالا عفان :م تابآلا هذه ىف ددغ

 فلعو مهتاوقأ اهنم ىنلا تابتلا فانصأ اهيف تبنأو اودارأ فيك اهيف نوددرتي كلاسم اهيف مه
 اورب» مالسلا هيلع لاق مثنمو . اونام اذإ مهتافك ىه مث نوعرفتي هنم ىذلا مبلصأ ىهو مهءاود

 .( ةرب ب امناف ضراألاب

 كرحسب انضرأ نم انج رختل انتئجأ لاق . ىأو بذكف ابلك انئايآ هانيرأ دقلو إل ىلاعت ةلوق

 . « ىوس ًاناكم تنأ الو نحن هفلختال ًادعوم كنيبو اننيب لعجاف هلثم رحب كنيتأتف ا
 . تايآلاب دارملا ىف اوفلتخاو اهلبقي مل هنإ مث ابلك تايآلا نوعرف ىرأ هنأ نيب ىلاعت هنأ معا

 هذه ىف رك ذ اف ديحوتلا امأ « ةوينلاب لصتي امو ديحوتلاب لصتي ام ةلدآلا لكدارأ مهضعب لاقف

 ( ًادبهضرأألا مكل لعجىنذلا) هلوقو ( ىدهم“ هقلخ ءىش لكي ءأ ىذلا انير") هلوةنم ةروسلا



 نهيق

 ديد 5

 ةغنفعم

 0-1 ناديؤسصا ةو. ا وح

 1 ةيالا . ىسومأي مكبر نفف لاق : ىلاعت هلوق

 هلوقف ًاضيأو مالسلا هيلع ىسومب قيلي ال ( مديعن اهفو كانقلخ ا,نم ىبنلا ىلوأل تايآل كلذ

 مالسلا هيلع ىموم 7 قام رثك أ نآل ىسومب قيلي ال ( ىتش تاس.ن نم ًاجاوزأ هب انجرخأف )
 1 ف[: نينلف استايل ايل ول قالا ١ ىلع تابنلا جار .خإ امأو ىضارآلا قش ىلإ هاملا فرض
 انجرخأف) هلوق 0 | هللا مالكلاقي نأ زوحي الو ىلاعت هللا مالك اذه نأ تبثف مال || هلع

 لعجو ىلاعت هللا م كك اذه لعج زوج الف هلق اذ قلعت ءاقلا عا م ىف تانروم اك هن

 هلوق دنع 5 مالسلا هيلع ىسوم مالك .ترإ لاقي نأ الاقي ملف مالسلا هيلع ىسوم مالك هلبقام

 ( ًادهم ضرألا كل لءج ىذلا ) هلوق نم ىلاعت هللا مالك 'ىدتبا مث ( ىدني الو بر لضيال )

 نوكيو فوذحم أدتبم ربخ ىذلا نوكيف ( ادم ضرالا 5كل لعج ) ىذلا وه ريدقتلا نوكيو

 . ًاتافتلإ باط3ا ىلإ ةيغلا نم لاقتنالا

 ةطساوب ضرألا نم تابنلا جرخم امنإ هناحبس هنأ ىلع لدي ةيآآلا رهاظ 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 هناحبس هنآأل مالسإلا لوصأ نم ءىش ىفحدقيال هتوبم ريدقتب اذهو رثأ هيف ءاملل نوكيف ءاملا لازنإ

 نولوقيو هنوركتي نيملكتملا نم نيمدقتملا نكل عئابطلاو صاوخلا هذه اهاطعأ ىذلا وه ىلاعتو

 . ةتبلا هيف هل ريثاتال

 اهضعإةنورقم ةجودرم اهل كلذب تيمس ًافانصأ ىأ(ًاجاوزأ) ىلاعت هلوق 4« ةثلاثلا ةلأسملا ال

 تابنلاو تابنلل ةفد نوكي نأ زو<و ىضرمو ضير تيتش عمججاوزألل ةفص (ىش) ضعب عم
 عفنلا ةفلتخمب ىش انبثأ دل مهلاو دحاولا هنف ئوتساف تينا ىلا ب انا 0
 وف ( مكماعنأ 2 و اولك ) هلوق امأ مئاهلل حلصي اهضعب و سانلل حلصي امضعب للا

 ١ 0 0 ةحوسااع عافتنالا ىف نينذا تاينلا فانصأ انجرح ىدلاو اج [١ بسلا د للك

 مكلاوم ]لك اكول روزا هل 2ك“ 0 اواك هلوق نمضت دقو . اهضعب اوفلعتو ابضعب

 ىف نإ ) ةحابإ رمأ ( اولك) هلوقو ( ًالظ ى انيلا لاومأ نو اك أي نيذلا نإ ) هلوقو ( لطابلاب مكنيب
 الدعلا ةئئلاَو لوقعلا ىأ ىبنلا وتل تل الل أ (تايآل) م ءناا هذه نم تركذ امف ىأ ( كلذ

 اينما لوف امأ ءاعع نورك نأ ووو كدشاا يدك تركك 1 رو 3 ىلع وبأ لاق

 ”ناراطم ىف لب اهنا ذل هب ولم "زيعراع كري ءامسااو ضرأألا عفانم 01 هناحبس هنأ مل ملعاف ( ؟انقلخ

 نيل هفر )0 انقلخ اهنم ) لاقف ةرخآلا عفانم ىلإ لئاسو اهنوكل

 ىلع ةفطن نم انقلخ ىلاعتو هناحبس هنأ عم (مك انقلخ اهنم ) هلوق ىنعمام «لوأالا لاؤسلا

 مولع ]أهم 0 انش قا هنأ 5 1 نيبجو نم (باوجلاو)ت ايآلا رئاسؤ كلذ نيبام

 ناسنالا دلوتنأ(ىناثلا)انياع كاذقلطأ مرجال(بارتنمهقلخ مدآ لك )لاقاه ىلع بارنلا نم
 0 1 3 زاونملاوقانوأق اويح امإ ءاذغلاو :ةيذغاألا نهنادلوديامهو ثمظلامدوةفطنا| نق
 نيقولخم انن وك يفاني إل كلذو اهنم انةلخ ىلاعت هنأ حيصق ب ارثااو ءاملا جازتما نم ثدحب امنإتابنلاو



 ةيالا . ىسوماي كبر نف لاق : ىلاعت هلوق ”/

 تاناورحلا رئاس 5 نانننإلا نم تاقولخلا ميج لوانتت ةماع ةلالد ىهو ىل واللا ةلالدلا ركذ امل
 لعج ىذلا) ىلاعت هلوق (اهلوأ) ةثالث ىهو ةصاخ لئالد كلذ دعب رك ذ تادامجاو تابنلا عا مرر
 . ثاحأ هفو:( ادهم ضرألا 2

 لاق امهف ًادابم اًورق نوقابلاو (ًادبم) فرخزلا ىفو انهه ةفوكلا لهأ أ 0 ثحبلاإل
 عما داهملاو مسإلا دبملا هريغ لاقو  لعفلا مسإ دهملاو مسإ وهو ًاداكرت هراخأ ىلا ةدنف نأ
 ناردصم امه ا لاقو « لءف شرفلاو مسإ شارفلا لأن ةلييع وبل «تاجأ ىتارقلاو ندر ةلاك

 ..امازفاو ا * نشرفو دامو اديه نوم لاك ًاشا رف هل طو اذإ دهل

 وأ فوذحم أدتبم ربخ هنأل عرفرم ( لعج ىذلا ) فاشكلا بحاص لاق « ىناثلا ثحبلا ب

 ًاربخ هنوكب مزجلا بحي هنأ ملعاو . هزاجبو هناظم نم اذهو حدملا لع بوصنم وأ ىبرل ةفص هنال
 ناك ىلا 8 هيلع ىسوم مالك نم .هنوك مزل نييقابلا 07 ولا ىلع هانلبح ول ذإ فود أدئمل

 ءاش نإ هناي ناس ام لع ( ىتش تان نم اجاوزأ هب انجرخأف ) هلوقا بيست مظنلا دسفل كلذك
 . ىلاعت هللا

 دابعلا فرصتي ثيحب اهلعج ىلاعت هنأ ادم ضرالا نوك نم دارملا © ثااثلا ثحبلا ل
 (ى ئطقتسسم هان رك ذ فاو 5 هوجو عيبجو ةعارزلاو مونلاو مايقلاو دوعقلاب اهيلع مريغو

 هلوق (اهناثو) ( ءانب ءامسلاو [ثءارف ضرالا 20 هلاوق ريسفت ىف ةرقلا ةروس

 كلذك رقس ىف ككلسام ) هلوق نم كلس فاشكتلا بحاص لاق ( البس اهيف مكل كلسو ) ىلاعت

 ىراربلاو ةيدوألاو لابجلا نيب ابطسوو البس ايف مكل لعج ىأ ( نين هبولف فاداكللج

 هب انجرخأف ) هلوق امأ ةرقبلا ةروس ىف رم دق هيف مالكلاو (ءام ءامسلا نم لزنأو) هلوق (اهئلاثو)

 :: لئاسم ةفقأ ( ىشا تابن نم عا اذ

 ىنسوم مالك مامت نم اذه نوكي نأ (اهدحأ) هوجو هيف (انجرخأف) هلوق 4 ىلوآلا ةلأسملا ال
 ءاملا كلذب هدابع رشاعم نحن انجرخأف اذكو اذك مل لعج ىذلا ىبر لوقي هناك مالسلا هيلع

 هيلع ىموم مالك مت ( ءام ءامسلا نم لزنأو ) هلوق دنع نأ (اهناثو) ىتش تابن نم اجاوزأ ةثارحلاب
 مث (هب انجرخأف ) هلوقب لوألا مالكلاب الصتم هسفن ةفص نع ىلاعت هللا ربخأ كلذ دعب مث مالسلا

 هيف لقتنا فاشكلا بحاص لاق (اهثلاثو) . ( مكماعنأ اوعراو اولك) هلوق لاهت>الا اذه ىلع لدب

 هرمالل ةفلتخما الا ذا هاد عاطم ْلاعت و هنا>س هنأ ناذيالل م لكدملا ظفل ىلإ ةيغلا ظفل نم

 ا ث لك تانن هب انج 0 ءاماءامحلا قم نأ ىذا وهو ) لام هلوق هلثمو

 نم مل رخل 0 تاورسلا قلك نأ. ابنا زل: افلبخا نار هي انج رخأف .أم الا نوف

 ىسوم مالك نم نوكي نأ امإ ( انجرخأف 1 نأ ملعاو ( ةجم تاذ دا راما اعنا

 يف نإ مكماعنأ اوعراو اولك) كلذ دعب هلوق نآل لطاب لوآإلاو ىلاعت هلا مالك نم وأ مالسلا هبلع



 ها ةبالا . ىموماي مكبر نق لاق : ىلاعت هلوق

 ةجحلا كلت ريرقت ىف ديزب نأ نعرف فان ( ىده مم هقلخ 2 طعأ ىذلا انبر ) لاقف

 تاناكحلاب هانا نا مالكلا كلذ نع هفرصي اذا راف نع قيارط دانفو هقدص سانلل ربظيف

 دنع اهبملع ) لاق لب ثيدحلا كلذ ىلإ مالسلا هيلع ىنوم تفتلي ملف ) ىلوالا نوردلا لاب ان ( لاَ

 لوألا همالك ريمتت ىلإ داع مث ءاهب لغتشأ الف مهلاوحأب ىضرغ قاعتي الو ( باتك ىف ىبر دنع

 ( البس اهيف مكل كلسو ًادبه ضرالا كل قاخ ىذلا ) لاف ةينادحولا ىلع ةرهابلا لئالدلا داربإو

 : لئاسم انبه مث . مظنلا اذه ةحص ىف دمتعملا وه هجولا اذهو

 نوكي ىذلا معلا ناف ( باتك ىف بر دنع اببلع ):هلوق ىف اوقلتخا 4 ىلواالا ةلأسملا ل
 هي ةعاقرب خلا فكس ينس كار هللا مع نأ ره ةفيفحو ؟ةياكلا فان ركاسك كرا

 : لالا )؟ نييجو:هف ارك كفر ل ومعم ريغ كا دفا كانك ف ةلصإس لا هد تركك

 نوكتن دكئالملل رربظي هيف هلا أ وكل 0 ا ّق ماكحالا كلت ا هنأ يس أ

 لئاقلو « ةلفغلاو وهسلا نع هزنم تامواعملا لكب ملاع ىلاعت هنأ لع لالدتسالا ىف مهل ةدايز كلذ

 اذهو باتكلا كلذ ىلإ للعلا كلذ ىف ىلاعتو هناحبس هجايتحا مهوب ( باتك ىف ( وق: لوقت

 فيكف رفاكلل .اعسال رمألا لزوأ ىف همهاوب هنأ نم لقأال ةنكلو ةهلاغال تحاو رتغ تاك د

 كلت ءاقب نأب كلذ ريسفت نأ (ىاثلا هجولا) ؟ ةوعدلا تقو ىف نوعرف لثم دناعم عم هركذ نسحن

 دك ان (مالكلا اذه نم ضرعلا نوكيفا كاتكلا ف ىرتكملا اعف ا ةهلع ف تان

 هلوقب دك وم نيعفتلا اذه و..هيلع نع انى ءلوو ال تح لاكي نك اهراس ا ا

 .( ىسني الو ىبر لضنال ) كلذ دعب

 نيظفللا ىنعم مهضءب لاقف ( ىسش الو ىبر لضي ال) هلوق ىفاو وهلتخا 4 ةيناثلا هلا ةلأسملا ١

 م ءامهتبا ىزقلا لع نورثك لاو داع لؤوقءاذهرو ةيلع "و2 الو ه1 0 2

 نمملع امو اهتقرعمو ءايشالا نع لضياال لافقلا هلاق ام 0 كر( اهدعأ )افرع زا
 قلتي الو هل وق ومو ىاثلا ظفألا و كلان ناقل لكن املاع 0 ىلا ةراشإ لوآلا ظفللاف هسني مل كلذ

 كلذ ءىطخمال لئاقم لاق ( اهيناث و ) ريغتلا ىفنىلإ ةراشإ وهو دابآلا دبأ لعلا كلذ ءاقب ىلع ليلد
 ( ابعبارو ) هاسني الو ثعبلا تقو ءىطخ ال نسحلا لاق ( اهئلاثو ) هيف ام ىبني الو ىنبر باتكلا

 لاق (اهسماخو) ءىث هنع بيغي الو ءىث نع بيغيال ىنعملاو ةبوبيغلا لالضلا لصأ ورمع وبأ لاق
 هوجولا هذهو هاسزتال هفرع اذإو ًاياوض هنوكت ]وصلا ريغق دقتعيف رييذَتلا ف طال 1
 1 وه قيقحتلاو ةيراقتم

 هليبك ام كلذ ناكو ( ىسوماب اكبر نشير لافي 1دلا نع ةلاس ل هنالك ةتلاثأا هلا ١
 لوألا نورقلا نأش نع ةلأتس املو.: ىنعم نيك راع ءراب انا كلاود " تاج لال
 مالسلا هيلع ىموم نأ ملعاو؛ بوبغلا ملاعملإ هلكوربخ كلذ ىف ا مورابخإلا هلييس ام كلذ ناكو



 ةنآلا .ىسوم اي اكبر نث لاق : ىلاعت هلوق تاما

 امل لا نو نأ -امإ رثؤملا كلذ ثا 2 ا الو مد ا رمال

 لفةيمسجلا ىف ةيوا-دم ماسجاللا هذهو لثم نع الثم زيمال طر نال لاحم لواآلاو ؛ رابتخالاب

 ؟ ةيناويحلاب اهضعبو ةيتاننلاب اهضعبو ةيرصنعلا ةروصلاب اهضعبو ةيكلفلا ةروصلاب اهضءي صتخا

 مث ؛ املاع ناكااذإ الإ ةبيجعلا لاعفألا هذه لثم هنكمي ال رداقلاو رداق ربدملاو رثؤملا نأ تب

 هتافص ىو هتاذء ق دوجولا بجاو توك نو كرولا نايس لاو مد سيل ىذلا ربدملا اذه نإ

 هتيرداق ىف دوجولا بجاو ناك اذإو ؛لاحم وهو لسأستلا مزليو رخآ ربدم ىلإ رقتفال الإو

 1 الا كرك | نأ] دو ضجللا نو د تانكمملا ضمربا ضصخخت ال هاذا تجاولاو هتملاعو

 كسمت ىتلا ةلالدلا هذهب ربظف ًارودقم نوكي نأ حصام لكىلع ًارداقو امولعم نوكي نأ حصام
 وهو ناممجاالو مس سيل ربدم ىلإ ملاعلا دانتسا اهريرقت ىلع هبنو مالسلا ةياع ىموم امم

 هللا وه كلذو تارودقملا لك ىلع رداق تامولعملا لكب ملاع هتافص ىفو هتاذ ىف دوجولا بجاو

 لاير احس

 امهدحأ ىلإ ءادنلا هجو مث (اكبر نف) هلوقب نينثالا بطاخ نوعرف نأ (( ةنماثلا ةلأسملا ل

 ناك نوءرف نال امإو .هعباتو هريزو كدوردو ةوءنلا ىف لصالا 6 هيلع ىسوم وهو

 هتحاصف نم فرع امل هيخأ نود هقاطنتسا دارأف مالسلا هيلع ىموم ناسل ىف ىتلا ةئرلا ملعي هئبخل
 نيبم وه ىذلا اذه نم ريخ انأ مأ )هلوق هيلع لديو مالسلا هيلع ىموم 0 قب ىلا هيزلاو

 2( نيس داكب الو

 مدقتلا (امهدحأ ) نابجو ( ىده م دل 1 * لك ىطعأ ىذلا )هلوق ( ةعسات لا ةلأسملا” 0:

 0 تاركا نر نأ ( امهنات اثو) هب نوقفتريو هيلا نوجاتح ءىف لك هقاخ ىطعأ ىأ را

 قاطي ئذلا لكشلا .ءىث لك ىطعأ لاق هنا>.ش هن ك1 ] ةقباطملا ةروصلاو لكشلا ىلثلا

 ها ةفلخ ىف زك نأ ىعملاو ٠ هللا قاضملا وأ كاضلل ةفص :هقلخ .ىرقو :هكلصمو هتعفتم
 اذه طابترا ىف نأ ملعاف ( ىلوآلا نورقلا لاب امن لاق ) ىلاعت هلوق امأو « هماعنإو هئاطعإ نم هلخع م
 كيلا رم نوعرف لع رزرقا ملا مالببلا'هبلع ئماوم ننأ ا اهوجو هلبق امب مالكلا

 (ىلوآلا نورقلا لاب اف ) رورظلا نم دحلا اذه ىف ًاديملا تانثإ ناك نإ نوعرف لاق داعملاو

 حدق عناصلا تانثإ ىلع ةعطاقلا ةلالدلاب لدتسا امل مالسلا لك ىموم ناكف ؟ ةيكارتو هوتنث أف

 لهأ ىلع بجو ترك ذام ىلع ةلالدلا هذه ةوق َّى رماللا ناك نإ هلوقب ةلالدلا كلت ىف وعرف

 مالسلا هيلع ىموم نأ ( اهناثو ) ديلقتلاب ةجحلا ضراعف اهنع نيلفاغ اونوكي ال نأ ةيضاملا نورقلا
 نوءرف لاقق ( لوتو بذك نم لع باذعلا نأ انيلإ ئخوأتدق انإ ) هلؤق ىف الوأ باذعلاب دده

 امل نوعرف نأ ربظالا وهو ( اهتلاثو )؟ اوبذعام مهنإ مث تبذك اهناف ( ىلوآلا نورقلا لاب ام
 بولطملا اذه ىلع ًارهاب ًاناهربو ًارهاظ اليلد مالسلا هيلع ىموم ركذف ( ىسوماي اكبر نف ) لاق



 + رس ها

 هه يالا . توم أب اجبر ن لاق ؛ ىلاعت هلوق

 (رخآ ًاقلخ هان أشنأ مث) لاق نأىلإ (نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقلخ دقلو) لاقو ىوقلا عادبإ ىلإ

 عورث هب ةيادلاو اك ١ق ىلاعت هللا 01 ف بتاج نايب قعو هلو ةيادحلا ىلع مدقم قلخلا نأ رهظف

 اباه ليقثاا لوقي 0 نأ (اهدحأ) ماهفألا ىلإ ةبيرق ةلثمأ هنم ركذنلو . هل ل>اس ال رح ىف

 بجو كلذلف ءاوهلا مث رانا ةفخ اهدشأو ءاملا مث ضرآألا القث ءايشآلا 8 و دعاض فيفخلاو

 ةقلخ ىف بيترتلا اذه بلق هناحبس هنإ مث ءاهلفسأ ضرالاو تايرصنعلا ىلعأ رانلا نوكت نأ

 لعج م و ةلزنع امه و ندب | ا امهو الا مظعلا همه ءايعألا ىلعأ لعج َْن انينالا

 0 هم لعجو ءاوملا ةلزنع وه ىذلا نتمنا هد لعجو ءانللا ةلزنم وه ىذلا غامدلا 0

 نانا 7-0 لعجو ىلعالا نديلا نم ا ناك لمُخ راثلا ةلزنمع ىه ا باقلا َّق أ 6

 06 منانو) ةعيبطلا او ةلعلا ءاضتقاب هل ميحرلا ميكحلا كد اهلا ريب دعب كاذ نأ فررعتل ل انساللا ندب

 0 0 0 كك ا

 ( امثلاثو ) تامولعملا عيمجي ملاع ريدم ماهلاب الإ نكعال كلذ نأ تفرعل اهسفنأ ملاصم ىلإ اهئادتها

 10 سوبلملاو بورشملاو موعطملا نم مهماوق هب امب قئالخلا ىلع معنأ ىذلا وه ىلاعت هنأ

 ةيوذآلا نوك زيوزاحبلا نمىلااللاو لابخلا نم ليدل نوح رحس واع عافتالا ةيفبك ىلإ ماده مث

 هناحتش هنأ ؟كيثف:ةمحطأللا(تاذ] ؛ نرد قو هفلتخا اضل ل نوعمجب و ةعفاتلا تاقايردلاو

 ريغ اذهو ؛ !م عافتنالا ةيفيك ىلإ نواصوتي ا ىتلا لوقعلا مماطعأ مث ءايشألا لك قلخ ىذلا وه

 مث ةقانا ر عما || و ةرامح را مكاو باسل ناشد 0 تانا ويلا عيمج ىف ماع ع لب ناسنالاب صتخم

 وه لب 0 4 ؛ صن ريغ اذه | 1 نعت اهمالا ىدثل دالواللا ىدهو لسانتلا موديل 7 هاده

 ىلع لجرلا قلخو ذخالا ةوق اهيف عدوأو صاخ بيكرت ىلع ديلا قلخ هناف امءاضعأ ىف لصاح

 لعل 0 مث ءاضعالا عيمجو  نذآلاو نيعلا اذكو ىثملا ةوق اهيف عدوأو صاخ بيكرت

 املا هذه كك كا َن امنيا وهل دحاو و عومج اهطامترا نم لصحب هوجو ىلع ضعبلاب

 عكا د ىنعأ ةفصلا كالت ماسجالا هذه نم م مدح 0 نايل هناحبس ذاصلا دوجو ىلع

 ١ و دعب ماسجاللا كلت دهاشنان ل لطاب 1 اا اجو نك نا ةيادحلاو ةوقلاو

 كلذ 3 حجم نم هل دبال زئاجلاو « زئاج كلذ نأ ىلع لدف ىوقلاو بيك ارثلا كلت نعةكف:

 حلاصملا نم هيف امب ًالعو هيلع ةردق ىعدتسي كلذ لعف نآل هاوبأ الو ناسنإلا وه حجرملا

 دعلو « ةدحأو ةرعش رييغل نع زجعي هلفع لاك دعب نا ناسنالا 2 نام 4 ناماللاو دشافلاو

 ليلقلا ردقلا الإ ا اضم ءاضعألا عفا هم نم فدل حيرشتلا كا 1 اني دنع ثحبلا

 امسمج نوكي نأ زوحي ال دوجوملا كلذو رخآ ادوجوم اهيترتو اهريبدتل وتلا نوكي نأ دب الف
 1 كوكي نأ كل ةيرثؤملا كلت مسجلا كلذ صاصتخاف هيلا ىف ةيواستم ماسجألا نآل

 ةجاحللا ةلسلس ى..ابتالا نم دب الف. نالاعلئلشقلاو رودلا وردا بن ىلإ رقتفا ارباج ناك نإ و

 «مى-رخث وود



 دالك سرع اذ كار نم لاق : ىلاعت هلوث 0

 مل تو ولاا ل نص هفارتعا ىلع اذه لدف ةيهاملا هنم بلط لب دوجولا ىف ىسوم عزاني لوف

 هذه قااخ 0 قد 3 زوجبال لقاعلا نأ ىلع اوهفتاو هيرب الهاج ناك هنإ لاق نم سانلا

 ميو ابنع هزجم ةرورضلاب معي هنال هسفن قلاخ هنأو رمقلاو سمشلاو نيضرالاو تاومسلا

 ؛ امل ًاقلاخ الو امل ًادجوم سيل هنأب ىرورضلا ملعلا لصحيف هلبق ةدوجوم تناك اهنأ ةرورضلاب

 اكلت يهنأ لبيع ؛قلضأ رثوملا [فان اي: رهد ناكشنأ لمتحف ىلاعت هللا هلهج ةيقك قاوفلتخاو

 ايدل هلل واللا نم ناك هنأ. لمسك . 5 اوكلا ةدع نم ناك هنأ لمت« ةيجوللا ةلعلاب. الق

 . هريغ ةءاطبلاغتشالا مدعو هل دايقنإلاو هتعاط مهلع بحي هنأىنعمبف هسفنل ةيبويرلا هؤاعدا امأو

 لاقو ( ىسو» اي مكبر نف ) لاق هنأ ةروسسلا هذه ىف هنع ىح هناحبس هنأ ( ةسماخلا ةلأسملا (

 ءارعشلا ةروس ىفو ةيفيكلا نع وهو نمي انهه لاؤسلاف ( نيملاعلا بر امو ) ءارعشلا ةروس ىف

 ناك نم لاؤس لاقي نأ برقألاو ةدحاو ةعقاولاو نافلت# نالاؤس امهو ةيهاملا نع وهو اسم

 ىلع ةلالدلا ىسوم ماقأ املف اكبر نف لاقف برلاو هللا انأ ىلإ لوقي ناك هنآل ام لاؤس ىلع ًامدقم

 وهو ىناثلا ماقملا ىلإ لدع هثالجو هروبظا ماقملا اذه ىف همواقي نأ هنكميال هنأ فرعو دوجولا

 ةياغب هملعل ماقملا اذه ىف ةعزانملا كرت هنألل هللاب ًالاع ناكهنأ ىلع هبني امم ًاضيأ اذهو ةيهاملا بلط

 . رشبلل لصاح ريغ ىلاعت هللا ةيهامب ملعلا نآل بعصلا ماقملا ف عرشو هروهظ

 هلوق ا تل هلال اكط] ىف لقي مو ( مكبر نث ) لاق ا م ةسداس !| ةلآسملا ١

 انا هل كاف ناك تجعل ليبس لع كلذ ركذف.,( نين كرمع نم انيق تئيلو ًاديلوا ف كبرن لأ

 ىبر ) لاق امل مالسلا هيلع مهارإ نال و مالكب هيبش ساد الا عدت ملف ة كبر

 ميهاربإ امهرك ذ ىتلا هتامإلاو ءايحإلا نكي لو 00 وىح اناره دورك لاق ( تيميو ىحب ىذلا

 هلأ ةياور ىدوو دا امل اوه دك ف ظفللا قى الإ .ةورع امهم هضراع ىذلا امه مالسلا هيلع

 اهاعدا ىتلا ةيبوبرلا نأ مولعمو كتيبر ىنآل برلا انأ ىنأ هدارمو مالكلا اذه نوعرف رك ذ ىلاعت
 ءظفللا ى الإ امين ةكراشم ال هنأ و ىقملا ىف. ةئوب را ةذه ريغ للا كت و رمت اخس هلل ىموه

 تاقواخلا لاوحأب عناصلا تايثإ ىلع لدتسا مالسسلا هيلع ىموم نأ ملعا « ةعباسلا ةلأسملا 1

 ىلاعت هللا اهرك ذ ىنلا ىه ةلالدلا هذهو ( ىده مث هقلخ .ىث لك ىطعأ ىذلا انبر ) هلوق وهو

 ميهأرب ! لاقو ( ىدبف ردق ىذلاو ىوسف قاخ ىذلا ىلعالا كبر مسا حبس ) هلوق ىف يلع د 0

 _ َّق مالسلا هي هيلع ىموم نإو (نيدبم وهف ى فل ىذلا نيااعلابرالإ ىل ودع مهناف) مالسلا هِي هيلع

 ل8 نإ ءارعشلا ةروس قب كلذ ريزمت ىابسو . مالثنلا هلع ميهأرإ لئالد ىلع لوعي رومألا

 نك راع ه1 11 نادل و بلاوقلا تيك رت. نعد ةرابع قالا نروكي نأ هي هنأ ملعاو ىلاعت

 ةيادهلا ىلع ًامدقم قلخلا نوكي ريدقتلا اذه ىلعو ماسجالا كلت ىف ةكرحناو ةكردملا ىوقلا عادبإ

 ةراشإ حورلا خفنو بلاقلا ىلإ ةعجار ةيوستلاف (ىحور نم هيف تخفنو هتيوس اذاف ) لاق كلذلو



 - + لاي نع
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 3 : ةنالا . ىسومأي اكبر نم * لاق : للعت هأ ف و5

 هنأ امل 0 0 جوخ ل ١ 0 شاعبلاب هعم لغتشي مل ىلاعت هللا ىلإ هاعد امل مالسلا
 ةرظانملا ىف الوأ عرشو كلذ نم فكسنتساف ةهافسلاو لهجلا ىلإ بسنل ءاذيإلا ىف لوأ عرش ول

 كفكف 22 هلبج لاك عم نوعرف هيضت رب ناك ام ءىش ةج1لا ريغ نم ةهافسلا نأ ىلع لدبي كالذو

 ىسوم لبق كالذزع مالسلاهيلع ىموم لاس انملان وعرق نإ مش ملعلاو مالسالا ىعدي نم كلذ قلب

 اضيأ لديو ديلقتلا داسف ىلع لدي كلذو عناصلا دوجو ىلع ةلالدلا ةماقاب لغتشاو لاؤسلا كلذ
 مالسلا هلع ئم وه نال لوس لا لوق نم هلإلا ة ةفرعم ديفتسن نول و نيذلا ةيميلعتلا لوق داسفىلع

 لوق داسف ىلع لدتو لوسرلا ةفرعم ىلع ةمدقم نوكت نأ تحت ىلاعت هللا هفرعم نب انها ف رتغا

 . ةنسلاو باتكلا نم نيدلاو هللا ةفرعم ديفتسن نولوةب نيذلا ةيوشخلا

 َنوعَرف 0 ىكح ىلاعت هنأل لطبملا مالك ةياكح زوجي هنأ ىلع ةيآلا لدت 0 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 كدروأ, م كنأ بيدنا الإ أ ملا ئركتم تاتش هوتلا كتم كابش قولا 6

 : عضاوملا هذه ىف ىلاعت هللا لعف م كشلا قبب الثا 5 هنرقاف لاوسلا

 هنع باوجلاو لطبملا مالك عامتسا هيلع بحي قحلا نأ ىلع ةيآلا تلد 4 ةثلاثلا ةلأسملا )

 ىف هلوسر ىلاعت هللا مأ اكو انبه نوعرفب .مالسلا هيلع ىسوم لعف 5 شاحبإ الو ءاذيإ ريغ نم
 كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو ) لاقو ( ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدأ ) هلوق
 . ( هللا مالك عمسي ىتح هرجاف

 ناك هنإ ليقف ىلاعت هتلاب افراع ناك له نوعرف نأ ىف سانلا فاتخا 4 ةعبارلا ةلأسملا ١

 ا ةت_س هيلع اوجتحاو« ناو ا زك اريكت راكنإلا ربظي ناك 5 الإ ا

 تيلعف ءاتلا تبصنىتف (ضرالاو تاومسلا بر الإ ءالؤه لزنأ ام تملع دقل) هلوق ( اهدحأ )

 اذكو كلذب ًالاع ناك ن وعرف نأ ىلع كلذ لدف نوعرف عم مالسلا هيلع ىسوم نم ًاباطخ كلذ ناك
 رحي مل الإو القاع ناك هنأ ( اهيناثو ) ( ًاولعو ًايلظ مهسفنأ اهتتقيتساو امم اودحجو ) ىلاعت هلوق
 ردم ىلإ رقتفا كإذك ناك نمل كو مدعلادعب دجو هنأ ةرورضلاب ملع دق القاع ناك نم لكو هفيلكن

 انهه مالسلا هيلع ىموم لوق ( اثلاثو ) ريدملا دوجوب معلا نامزلتس نايرورضلا نايلعلا ناذهو

 ديالف ةمولعم ةلمحي ةفرعملا فصو ىضتقت ىذلا ةملكو ( ىده مث هقلخ ءىش لك ىطعأ ىذلا انبر)

 نوعرف ةفص ىف صصقلا ةروس ىف هلوق ( اهعبارو ) هل ةمولعم تناك دق ةلجلا هذه نوكت نأو

 نيركنم اوناك مهنأ الإ أدبملاب نيملاع اوناك مهنأ ىلع لدي كلذف نوعجري ال انيلإ مهنأ اونظو هموقو
 مالسلا هيلع ىموه بره املو ماشا غلبي لو طبقاازواجتي مل نوعرف كلم نأ ( اهسماخو ) داعملل
 ؟ ىلاعلا هلإ هنأ كسر ةعلا كإ عم ( نيملاظاا موقلا نم توجت فختال ) بيعش هل لاق نيدم ىلإ

 (امهنيباموضرالاوتاومسلا بر) مالسااهيلع ىسوم لاق (نيملاعلا برامو) لاق امل هنأ (اهسداسو)

 فدصولا حرشإ وهو ةيهاملا هنم بلطأ انأ ىنعي ( نوني ميل لسرأ ىذلا ملوسد نإ ) لاق

١ 

 ا



 ةيآلا 5 ىسومأي اكبر نُف لاق لاعت هلوق -

 د و را 31 ا - سا ا ا

 6 هىَده مث هَقلَح ءىش لكىطعأ ىذأ ان لاق ل كر نقل

 فر ر ضب ال بَ تك ف قواد مل لاك ه5 لوذلا نورقأ لا 1
 رت خا. سلب ' ا

 معه عنو عرار

 لزناو لانس | مف 0 1 0 ضال كَل 1 ىذلا «052 0 5

- 
 مهرس سه2 هس مدع 3 7 20د ا

 جماعتا 1 | ولك هه. تش 3 أين نم اجاَوزأ 3 ا رخاف ءام 5 ءأمسلا نم :

 ك 7 2

 9 ا -أ اس مر سوس 2 _ِ

 امنمو كديعأ اهفو م انقلخ | 36 «هك» ىلا ىل 30 كلم ى
 تت 6-2 ه-

0 10 

 نإ
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 600«6» ىر ا ةراك مكجرخت

 ايل انا نمو هنمنلف اطاط لع نم ) ىلاعت لاقو مهيلع ىنعمىلع ( رادلا ءوس مهل ةنعللا مل
 نأ انيلإ ىحوأ دق انإ ) هلوق امأ : ( ابلف متأسأ نإو كسفنأل متسحأ تتسحأ نإ ) رخآ عضوم ىفو
 موديال نمؤملا باقعنأ ىلع لئالدلا ىوقأ نم ةآلا هذه نأ معاف (ىلوتو بذكن هىلع باذعلا

 نيريدقتلا ىلعو ةيهاملا ديفت وأ قارغتسالا ديفت ( باذعلا ) هلوق ىف ماللاو فلالا نأل كلذو

 اذه رصع ال نأ ىكوملا تدكملا ريغ ف بجوف ىلوتو اطل ندنم يشاء اذه راصعا رستم
 ىف هب لمعلا كرتب نينمؤملا نم ًادحأ بقاعي ال هنأب عطقلا ىضتي ةنآلا هذه رهاظو . الصأ سنجل

 ةمالسلا هدعب لصح اذإ ىهانتملا باقعلا نآل ماودلا ىننىف هلصأ ىلع نب نأب جوف تاقوالا ضعب
 هلا لاق نأ ردقلا كلذا لود عم نسحب كلذلف باقءال هن اك تاقحلا كلذ راص ةيهانتم ريغ ةدم

 هرهاظف ةمالسلاب مالسلا انرسف دقو ؛ ( ىدحلا عبتا نم ىلع مالسلاو ) هلوقف اضيأو . باتعال

 نوكي نأ بجوف ىدسحملا عبتا دق هللاب فراعلاو . ىدهلا عبتا نم لكل ةمالسلا لوصح ىضتقي
 . ةياسلا عا

 لاب اف لاق ؛ ىده مث هقلخ ءىث لك طعأ ىذلا انبر لاق . ىسوماي اكبر نف لاقل ىلاعت هلوق
 ةادبم 0-00 لعج يذلا « ىسيالو ىف 0 قفر دنع اهملع لاق ؛ ىاوآلا نورقلا

 مكماعنأ اوعراو اواك ىتش تابن نم اجاوزأ هب انجرخأف ءام ءامسلانم لزنأو البس اهيف كل كلسو

 . ( ىرخأ ا ا أهنم ءىبلا ىلوأل تايال كلذتق نإ

 : لئاسم هيف « ىسوماي انكب ر نف : امل لاق كبر الو سر انإ : الاق امل مالسلا امهيلع امهنأ ملعإ

 هيلع ىسوم نإ مث ركسعلا ريثك ةبلغلا مظع ةوقلا ديدش ناكن وعرف نأ « ىلوألا ةلأسملا إل



 0 ةيآلا . طرفي نأ فاخن انإ انبر الاق : ىلاعت هلوق

 اهانيام عيمج ىف لعلاو ظفحلاب اهيعسنا اج نا ملعي امفهسرح امن[ وهلاثيا 1 عيال أنوي

 نأ ) هل وقل البأ نو 0 2ك عمسأ) هلوق لافتا لاق فوخلا .ةلازإ ىف ةءاهلا وه كلذو

 اكتفي نأب ( ىنظي.نأ وأ 8 نأ( انلع طرفي) ىعملاو 0 نأ وأ انيلع طرفي
 ىتح هكرتأ الف هلاعفأ ىرأو امكنم عامتسالل هرذعأف انكعم همالك عمسأ ( امكعم ىننإ ) ىلاعت هللا لاقف

 الكا ناتنط ارعو اعرق لاعت هنو 5 نأى ع لدت ةيآلا هذه نأ ملعاو هناهركت ام اكب لعفي

 كلذ ناكل ملعلا ىلع 1 0 ) هلوقف مل.علا ىلع لد ( امكعم ىتنإ ) هلوق نآل مع ءلا ىلع

 ىلاعتو هناحبس هنآل (هايتأف) لاقف فيلكتلا كلذ داعأ هناحبس هنإ مث لصالا فالخ وهو ًاريركت

 تنأ بهذإ ) ةناثلا ىو ( نوعرف ىلإ كهذإ ىركلا انتابآ نه كيرنل) ىلواالا ةرما ىف لاك

 ىلاعت هنإ ليق ناذ هايتأف انهه لاق ةعبارلا ىفو ( نوعرف ىلإ ابهذإ لاق ) ةشلاثلا فو ( كوخأو

 ان]ةلوق نأ ) اممرمأ ةففازلا ةرملا هده ىو (آنل الوتر ل الوش نآب ةسك[ ة ل

 الوسراانإ).هلوق :نآ (اهدحأ ) : هوجو نم ظلت هنو( )ك1 اعم سرا كا ١
 : ثاحبإ هيف ( كبر

 . عوبتملا كلملا ىلع مظعي كلذو امبتعاطل همازتلاو امهيلا هدايقنا لولا ثحبلا )ل

 ناكهنآل كلم ىلع صقتنلا 0 هيف ( ليئارسا ىب انعم لسرأف ) هلوق ( ىتاثلا ثحبلا م
 .هزيغ وأ: أني نم لامعالا نم هديررب اهيف مهلا ان

 7 ممذعت الو ( هلوق 4 عللاتلا ثحبلا ) 7

 ظيلغتلاو الوأ نييلتلا ىف ةدئافلا مدل ةنانا كادبح 0 دارلا ت ثحببلا ١)

 بجاولا نم ناك س دل | لق ناذ ظاغتلا 3 الف هجاجل رهظ اذإ نا كالا ند 2

 زجعملارك ذنال « مهبذعت الو؛ ل 0 كاسم لمشاف دنا كاسح فكل 10 0 3
 عومجب اوركذ مهنال هنع هريخأ 5 اذه لب الف ؟ هتعدريخ أت قم لراةلاحرلا 2 0
 لاٌؤس هيفق ( ك6 ةيأب 1 دق ) هلو امأ ؛ ةزجعملاب عومجملا كلذ ىلع اولذذلا مث ىواعدلا

 ىلعلدي كلذو ( ىنايآب كوخأو تنأ بهذإ ) لاق مث ديلاو اصعلا امهو نيا هاطعأ ىلاعت : 2

 لامَقلا ل 0 عمجا في 5 ةدحأو تناك امر لدي اذهو ( ؛ةيآب ك انئج) انهه لاقو تايأ ثالث

 نأ زوجي مث ( هللا دنع نم ناببب كانثج دق ) لاق هناك تاي.آلا_سنج ىلإ ةراشإلا ةبآلا 0

 لاف ( 0 عبتا نم ىلع مالسلاو ) هلوق امأو ؛ةريثك ًاججح وأ ةدحاو ةجح كلذ نركي

 نما اع مالس هد كا 0 لاق هن أك امل ىل لاعت هللا لو نم وه مهضعب

 دعت' هل وَهْف 3 تميقياب كلانعج دير هل وذ دع مت دق ىلاعت هللا مالك لب ناو رخأ لاو : يدحلا عبتا

 تاب وقع نم هل ةمالسلاب قدصو نمآ نمل امهلبق نم دعو ( ىدملا عبتا نم ىلع مالسلاو ) كلذ
 لاق داو ىندمب انههىلعو مالااوةعاضرو عاضر لاق اي ةمالسلا ينعم مالسااو ؛ ةرخآلاو ايندلا



 ةيآلا . انيلع طرفين نأ قاخن انإ | :بر الاق : ىلاعت هلوق ف

 مالسلا 1 ثورهو ىسوم كلذب مك أ نأ ىلع لدن(| كثر الاق ( هلوق «لوآلا لاّوسلا 1

 : 1 لو هبأآوجو كلذ فيكف لاقملا اذه 2 5 م نورهو

 ىلاعت هللا هباجأف ( ىردص ىل حرشا بر )لاق مالسلا هيلع ىسوم نأ 4 ىناثلا لاؤدلا ل
 لاق فيكف ل رست و هردص حرشنا لو هنأ ىلع لدي اذهو / ىسوم ا كلاود ا لق ( هلوقب

 ردصلا حرش نأ (باوجلاو) ردصلا جرش 0 نم 0 كرر لوصح ناف(فاخن انإ) هدعل

 همأإ قرطتءال هحو ىلع اريل كلل ظفحو ىه 3 دلاو كارلا كلت طب ص ىلع هاوقت ن ع ةرابع

 0 لاوز ريغ را نش كلذو ف ١ ردم آو قولا

 6 ىلاعت 1 ةلاقرلا ىلاعت هللأ اهلج دقو ثورهو ىس وم مع 1 23 كا كاوا ) را

 ليف نم وعل طاش ل ازوج نإ كلذ اذ لق 0 0 ءادالا نع ةءطقم وه ىذلا لتملا نم

 كلذ هثاعد ىلع أمهملق تاي 1 ٍِ ديزنام | معجحلو ةلأس ارهظتس | اهات 1 هدعل 3 ها مامت

 .( ىلف نئمطيل ن 0 1 لاق كَ 4 1 ماعلا َّق 0 ىلقعلا لإ ىلقنلا ليلدلا فاض نأب

 فوخلاب للعتلاو باهذلا مدخف ب اهذلاب ننل عل هللا نم رماللا را 4« عبارلا كارلا ١

 ةعملا لع لكالدلا ىوقأ نم كلذ ناكل روفلا نماللا ىضتقا ول.(تااوا) ةصقملا لع لذي :ل

 ىلع رمآألا سيل نكلو مغلا ةلازإو بلقلا ةيوقتو فيرشتلا عاونأ نم ىلاعت هللا رثك أ دقو اهيسال
 لديأ م هيلإ 0 اذإ ىلا 0 رمالا نأ 1 و 0 0 1 اذهو كل لا لاز 3 1

 نأ) ىفنأ ملعاف (ىغطي نأ وأ انيلع طرفي نأ) ىلاعت هلوق امأ لسرلا ىلع ةزئاج ريغ ةيصعملا نأ ىلع
 0 ىذلا طراغ 0 طرف ( اهدحأ) ًاهوجو ( طرفب 1

 لكلا اذ هرزغ طرقا نم ةرخااف هنأ ( اناث و ) ةنوقعلاب انيلع لجتي نأ تا عيعملاو ليلا

 كلذو ةوقعلاب ةلحاعملا لع اماح هلمح نأ نم اذاخ مالسلا امهملع كورهو ىب سود ناكذ ةلدعلا

 نيذلا نرد ردا طبقلا مثو هم وق 1 ةسابرال ةيح 0 هيب ودرلل هواعدإ 1 َن اطينقلا امإ وه لماحلا

 نأ وأ ) هلوق امأ ةيذالا ىف طارفإلا نم طرفي (اهثلاثو) (هموق نم الملا لاق) مهنع ىلاعت هللا كح

 ءىثب رمأ نم نأ ملعاو كيلع هتءارجل ىغبني الام كيف لوي نأ ىلإ ىطختلاب ىنطي ىنعملاف ( ىغطي
 هرذع مش دهدمطلا نأ كَ اذهو ىوقالا وه مب همالك مي نو لب الف م نادعأب هعقد لواذك

 (انيلع طرفي نأ) هلوةب ىسوم ذب أنبه اذكف (هللا ثود نم سس دنملل نودجسإ مرر امتدجو) هلو

 ا! رهو نوم قح ف ةطارفإ نم مظعأ ىلاعت هللا ق>ىف هنايغط نأ (ىغطي نأوأ )هلوقب متخو

 طارغإلا نم اكبلق ىف ضرع ام افاختال دارملاف(ىرأو عمسأ امكعم ىننإ افاختال لاف)هلوق امأ مالسلا

 ني دكتلا الو درلا نم 6 : ىلاعت هنأ كلذنيس مالكلا 0 موهفملاوه كاذنإلل نايغطلاو

 لامي هجولا اذهىلعو ظفحلاو ةسارلا َنَعَمَرابَع ورق (اكعمىننإ)هلوق م ةردسلا ةضراعموتايآلاب

 أظفاحوهل ًارصانو ريغلا عم نوكينم ناف رأت عمسأ) هل وَقب كلذدك أو ءاعدلا هجو ىلع كعمللا



 4 رمح

 نيس 7 ومع

 هب ةيالا ٠ انيلع لدتا فاع نإ انبر الاق : ىلاعت هلوق

3 
 9 م وس اس 2 2 12 2 عا

 ىَتإ نا لَ ««.» ينط مطب ْنأ وأ يلع طرفي نأ فاحت نإ ابر الا
 007 هه ذأ

 ليئارسإ | ىتباَنعم لسَرأَك كبر الو سر نإ اوم هانأَف 45 ىَرأَو عمت م

 دك 1 بن نم لع مالسلاو كبر نم ةيأب كَ دق مدع الو
2-7 

 6222 5 ك١ نم ع ككل 3 8 ا

 ىلاعت هلوق امأ لوآلا ىف اي هيلع ضارتعالاف (تلاثلا امأو) دارملا ةلمج نم كلذ نوكي نأ زوجي لب

 ىلاعت هيلع لاحت كلذ نآل كلذ ىف اك اش ناكملاعت هنأ دارملا سيل هنأ ملعاف ( ىتضاوأ كاسل

 لاو>أ نأ لعاو . ىتخي وأوه ركذتي نآلنييجار انزكت لغ# أنبل الوق هل الوَهف : دارملا امو

 َْق فقوتلا ( | ملاثو ) ل زطانلا ىلع رارصإلا ) اناثو ١ قلاا ل اع زارصالا ) اهنخأ ) ةيالث بلقل

 هل الوقف ) ىلاعت لاف ماسقألا أدرأ مسقلا اذهو لطابلا ىلع ًارصم ناكنوعرف نأو « نب 9

 راكنإلا نم لقتني مل نإو قحلاب رارقإلا ىلإ هراكنإ نم عجريف ( ىشخم وأ ركذتي هلعل انما الوق

 اذه ناف رارقإلا ىلإ لقتنيال ناك نإو راكنإلا كرتيف فوخلا هبلق ف لصح هنكل رارقإلا ىلإ
 ملع امل ىلاعت هنآل ىلاعت هللا الإ هرس ملعيال فيلكتلا اذه نأ لعاو راكنإلا ىلع رارصإلا نم ريخ

 كلذ عانتماب املآع هناحبس نوكيف هلاوز عنتمي ىذلا ملعلا كلذل ًادض هناعإ ناك طق نمؤي ال هنأ

 كِلَذ ىف غلاب فيكو قفرلا كلذب مالسلا هيلع ىسو» أ فيكف كلذب ًاملاع ناك اذإو ناعإلا
 نرعوات ةلزتغلا نأ بهمث ؟ هنم كلذ لوصح ةلاحتسا هملععم ىلاعت هللا ىلإ هتوعد فيطلتب مألا

 ا( (اكلاع ناك هنأ | وبلس مهنكلو لاؤسلا اذه ىف ةحداق ةبش اوركذي نأ ريغ نم عانتمالا اذه ىف

 |١ فاق الإ مالسلا هيلع ىسوم ةئعب ديقتسإ ال نوع رذ لأ اولَسو املا كاذ لصح ال

 7 00 نطب اب قزمي هنأ ًاعطق لع نم ىلإ ًانيكس مفدي نأ هب قيلي فيك ميركلا ميجرلاو
 رارسالا هذه ةفرعم نع ةرصاق لوقعلا ىخأاي ؟ هيلإ ناسحإلا الإ هيلإ نيكسلا عفدب تدرأام ىنإ
 لاه هنأ تعك نع ىو «ناسللاو كلقلاب ات ركل ر كا رغالا كرتو ميلستلا الإ اهف ليبس الو

 نمي الف هيلق ياو 8 ل الوق دل الوقف : 0000 بعك هب فلي ىذلاو

 عمسأ مكعم ىتإ اذاخت ال لاق ء ىنطي نأ وأ انيلع طرفي نأ فاخن اننإ انبر الاق ل ىلاعت هلوق

 نم ةيآب كانئج دق . مه-ذعت الو ليئارسإ ىب انعم لسرأف هك دول اجر رش ا

 «ىلوتو ا نم ىلع باذعلا نأ 1 0 ىدحلا عب تأ نم ىلع ما كبر

 : ةلئسأ هيف ( فاخت انن 0 الاق ) هلوق نأ ملعإ



 هل: عيل رفا قلل وسلا كنور و ) دق لاق : ىلإ هون هب

 ًاعيج كلذب م نأ دعم دارملا تأ اذ 7 هذا ىرخأ ةرم ليقف دارفنالا لع تامدلا 1

 باهذلاب نهأ (ىابأب كح 0 بهذأ هل وق نأ ( ىناثلاو ( ىسموم نود نوره هب درفنإ نأ ال

 ىلإ باهذلاب رهأ ( نوعرف ىلإ ايهذإ ) هلوق نإ مثءنوعرف موقو ليئارسإ ىنب نم سانلا لك ىلإ

 ٠ هددحو لوع رف

 اذهو مالسلا امهلع نورهو ىسوم عم باطخ ( نوعرف ىلإ ابهذإ ) هلوق 4 فاثلا لاؤسلا ال

 فاخت اننإ انبر الاق ) ىلاعت هلوق ىف كلذك و كانه ًارضاح نكي مل مالسلا هيلع نوره نآل لكشم

 ىسوم عم ناك مالكلا نأ ( اهدحأ ) هوجو نم هنع لافقلا باجأ (ىغطي نأ وأ انيلع طرفي نأ

 نوره مالكو نوره عم ًاباطخ هعم باطخلا لءج نوره عوبتم ناكهنأ الإ هدحو مالسلا هيلع
 ىلاعت هنأ الإ ةدحو مالسلا هيلع ىسوم عم ناك نإو ةلاحلا كلت ىف باطخلاف ريدقتلا ليج ىلع

 امنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نل ) هلوقو ( ًاسفن متلتق ذإو ) هلوق ىف 5 امهلإ هفاضأ
 دق ) لاق اذ لاعت هللأ نأ 0 : ( اهناثو) يدا اح لك اماقلا نأ ىحو ( لذالا

 (نوعءرف ىلإ ايهذا) هلوةب امهطاخ ىلاعت هللا نإ م هاخأ قل ىح تك ( ىسوماي كلؤس تن وأ

 انأ ىسوم لاق ىأ ( فاخن اننإ انبر لاق ) ةطفحو دوعسم نبا فحصم ىف هنأ ىح هنأ ( اهثلاثو )

 * قالا د ةرفق( ان الوق هل الوقف ) ىلاعت هلوق امأ َككَوَعَر ة فاخن ىب و

 (با 0( دحابجلا رفاكلا عم نيللاب ؛ مالسلا هيلع ىموم ىلاعت هلل رمأ مل 4 لوألا لاؤسلا ١

 كلتل ةياعر قفرلاب هبطاخ نأ هرم مآ نوعرف هايبر دق ناك مالسلا هيلع هنأ ( لو 5

 َْق مط ظلغ اذإ ةربابجلا ةداع نم نأ ( ىاثلا) نوباآلا ق> ميظعت ةبامت ىلع هيبنت اذهو قوقحلا

 ررضاا ةدايز لوصح ال عفنلا لوصح ةثعبلا نم دوصقملاو « ًاربكتو ًاوتع اودادزي نأ ظعولا

 . قفرلاب ىلاعت هللا رمأ اذهلق

 ( اهدحأ ) اهوجو هيف اوركذ ( باوجلا ) نيللا مالكا كلذ ناك فيك« ىااثلا لاؤسلا (

 تكدر ( صحف كير ىلإ كيدهأو « ىزت نأ ىلإ كل له ) لاقذ هضعب ىلاعت هللا يح ام

 نم ىلع مالسلاو ) هلوق ىلإ ( كبر الوسر انإ الوقف هانت اذ) لاف كلذ ضعب ةروملا هذه ىف ًاضيأ

 هل ىقبي نأو توملاب الإ هنم عزنيال اكلم هدعب مرهال ًابابش هادعت نأ (اهيناثو) . ( ىدحلا عببتا
 سابعلاوبأ ثالثلا ىنكلا ىوذ نم وهو هاينك (اهئلاثو)هتوم نيح ىلإ حكتملاو برشملاو معطملا ةذإ

 ةئسس ةثاعبرأ رمع نوعرف نأ ىنغلب لاق رانيد نب ورمت نع ىكح ( اهعبارو ) ةمم وبأو ديلولا وبأو

 ةنجلا كلف تم اذإ) ترءعام لثم ترمعع تعطأ اا مالسلا هيلع ىنوم هل لاقف نينس عستو

 ةثالثلا رومالا هذه هل تلص- ول ليقف (لوآلا امأ) ةريخالا ةثالثا هوجولا هذه ىلع اوضرتعاو

 (ىناثلا امأ وز فيلكتلا عم حصيال كلذ وىلاعت هللا ةفرعمىلإ ءاجلالاك كلذ راصل ةليوطلا ةدملا هذه ىف

 (انيل الوق هل الوقف) هلوق"نم دوصقملا وه كلذ لعج نأ زوحي الف لبس رمأ ةينكلاب هباطخ نآلف



 ىلإ هئيجم لبق ىتوأ دق مالسلا هيلع هنأ اهنم .ىش ىف رك ذي مل ىلاعت هناذ مالسلا هيلع ىسوم ثيدح

 تأأف لاق ) هنع ىلاعت لاق نب الا نيتاه ريغ ةيآ هدم سلاف وعرف قل ىح هني دعب ف و نوعرف

 ( نيرظانلل ءاضيب ىه اذاف هدي عزنو ؛ نيبم نابعت ىه اذاف هاصع قلأف نيقداصلا نم تنك نإ ةنأب

 ىلع عما ظفل قلطي فيك ءالؤهل ليق اذان ( هئلمو نوعرف ىلإ كبر نم ناناهرب كناذف ) لاقو

 اكعلا بالقتنأ نإف تانآ تناك لب ةدحاو ةبأ تناكاام اصعلا نأ ) لوالا ( هوجو 1 اخ نينثالا

 هذهو مظعت تناك مث (ناج اهن أك زتمت) ىلاعت هلوقل ةريغص تناكىمآلا لوأ ىف اهنإ مث ةبآ ًاناويح
 اهف َّق هدب لحد ناك مالسلا هيلع ىسوم نإ 32 ىرخادا هذهو اناعت ريصت تناك مث 5 عر ةبآ

 ةرلدك وي يرخأ هيا كهف ةيصخ للم تناك مث ى را مالسلا هيلع ىسوم رضت تناكاف

 تايآ اتناك امهنأ مصقف ىرخأ ةيآ (فوصح دعب الاوز مث ىرخأ ةبآ اهعاعشو ةيآ اهضايب ناذ ديلا

 ىلعلدي ةيح اهمالقنا نال ةريثك تايآ انف نكلل دحاو مأ اصعلا نأ (ىناثلا) نات ادلة رك

 رشحلا زاوج ىل اع لك ١و ماسلا هي هيلع ىدموم ةوبن ىلعلدي وريكح لكلاب 39 لكلا ىلع ر ,داق هلإ دوجو

 اكرام كن ا ال 00 أ نإ) لاق مك هيكل 3 :اويح دامجلا بلقنا ثيح

 هلوق نأ (ىلثلا لوقلا) هقفلا 1 ُُط ا ىلع 3 عمجأ 0 1 3 اعلا نم ) كااثلا (

 هموتو نوعرفنم للعلا اعلا هبح ا م تأب ايلا نم جيدي لعرهظأ و ىئايآب ادن دانك (ىنابآب ابهذا)

 (كااثلا لوقل ا( كسلا ىم م كا قأىأ كعم ىدنجناف بهذ ذأ لاق , 5 اكعم قايأ ناف امهذاف

 وه اذه ةثالث تايآلا تناكف زجعم ًاضرأ كلذو هناسل ةدقع لح و دلاو اضعلا هات | لاحت هاذ
 1 0 7 0 ىر 5 0 ا - 2 : عت ّ و ىهلا امأ سلا 3

 نأ هنف 0 رع ل دل 0 1 0 نأ ادقتعاو دصاقملا ل لآ

 كإذب هحور ىوقت هنأ لالد 1 نم نال ًادحأ فاخن لق هريغ رقحتسا هللأ رو 2 نم

 رك اذو هناسحإل ًارك اذ نوكي نأو دبال ىلاعت هللا رك اذ نآلو ء دوصقملا ف فعضي الف ركذلا
 لك ىلع عقب ركذلا ناف ةلاسرلا خيلبت رك ذلاب دارملا ( اهناثو ٠) ساوأ ءادأ ىف دنع ال ةناسكا
 الوز هلوق ( املاثو ) ركذلا مسأ هيلع قاطي ناب أريدج ناكف اهمظعأ نم ةلاسرلا غيلبتو تادايعلا

 ىضرب ال ىلاعت هللا نأ ةموقو نوعّرملا_ نك ذ ,نإ وه "لإ ةفكو نوعرف دنع( ى 5 . ك1

 اركذي نأ ( اهعبارو ) بيهرتلاو بيغرتلاو باقعلاو باوثلا أ مه اركذيو رفكلاب مونم
 10 خط هنإ نوعرف ىلإ ايهذإ ) كلذ دعب لاق مث هلإ هناسحإ عاونأو ةءايعتو هلأ هلال نودودل

 ف ف لافقلا لاق ) ىتايأت كارلو 1 بهذأ ( هلوذ لعل كاذ َْق ةدئافلا ف ) لولا ) نالاوس

 ايهما دورك نورك تت (ناذ كوخأو تنأ بهذا ) هلوق نأ ( امهدحأ ) ناهجو

 ىو يخمد



 ةنآلا : سوما كلود هوا دق لاق : ىلاعت هلوق هب

 ةدايزلا قنيام اف سيلو نينس رشع هدنع ثبل مالسلا هيلع هنأ ىلع لدت ةبآلاو « هتأرما رهم

 ىلع ةلالدلاك ( ان تف كانتفو ) هلوق دعب ( نيدم لهأ ىف نينس تنبلف ) هلوق نأ ملعاو . رشعلا ىلع

 آخ هيرعلاو رقفلا ببست لمحت .مالشلا ةيلغ هْنإف « ناككلذكو .نوتفلا نم نيدم ىف هبل, تنرأ

 نم دب الف ( ىسوءاي ردق ىلع تمج مث ) ىلاعت هلوق امأ ءهسفن رجآ نأ ىلإ جاتحاو « ةريثك
 (اهدحأ ) اهوجو فوذحلا كلذ ىف اوركذو . رومآلا نم رمأ ردق ىلع هنأل مالكلا ف فذ

 كلذ لع الإ تتج' انت" كلذل هتتيغ نيعم تقو ىف ىل الوسر كلعجأ نأ ىردقو ىاضق ىف قبس هنأ

 نم رادقم ىلع ( ابناثو ) . ( ردقب هانةلخ ءىث لك انإ ) هلوق هنمو . هدعب الو هلبق ال ردقلا

 تبث ناف دعوملا وه ردقلا نأ ( اهثلاثو ) ةنس نيعبرأ سأر وهو . ءايبنالا ىلا هيف ىحوب نامزلا

 نه هريغ 1 مالسلا هيلع 0 نأ لاهتحال كلذ عنتمي الو هيلع هلمح حص دعوالا اذه مدقت 1

 كلذ ىف مالسلا هيلع ىموم ءىجب ىلاعت هللا ركذ فيك ليق ناف ؛ دعوملا كلذ اونيع دق اوناكءايبنأألا

 هلوق ( ةنماثلا ةنملا ) كلذ نم: ىف 2 اا هل هقيفوت ال ول هنال اناق ؛ هيلع هئنم ةلمج نم تقولا

 عنطصا لاقي عنصلا نه لاعتفا ىهو « ةعنصلا ذاختا عانطصالاو ( ىسفنل كتعنطصاو ) ىلاعت

 ) بأ ماو ) :ىسفت :ل هلوق ىنعم اث لكلا نع ىنغ ىلاعت هنإ ليق ناف ؛ ةعيفص هذختا ىأ انالف نالف

 ميركتلاو بيرقتلا ةلزنم نم هاطعأ امل ىلاعت هنآل ليثمت اذه نأ (لوآلا ) هوجو نم هنع

 ىانلا برقأ تر 1 ذاعأ هيف 0 عمأو 0 ك للا كد هأرب نه لاح هلاح ىل اثم ملكستلاو ||

 0 كاع فلك اذإ ىلاعتو هناحبس هنإ ةلزتعملا تلات (اهناثو ) هنمآإ ]رة غلق ةلإ هلع

 ةدبع ف قبل هل اسرلاب هعنطصي ملولفا ًاعمس الإ ملعي الام فاطلاللا ةلمج نمو م فطلب نأ أ هيلع

 لوقي نأحصف ؛ ىلاعت هللا ىلع بجوام ءادأ ىف هبر نع بئانلاك مالسلا هيلع ىدوم راصف بجاولا

 هيلإ نسحأ اذإ ًانالف نالف عنطصا محلوق نم هلصأ كتعنطصاو لافقلا لاق ؛ ىسفنل كتعنطصاو

 الثا ىرماوأ ىف كفرصالل ىأ ىمفنل هلوةو نالف حيرجو نالف عينص اذه لاقيف هيلإ فاضي ىتح

 كتانكسو كتاكرح ىف نوكت نأو ىتلاسر غيلبتو ىتجح ةماقإ وهو هب كترمأ ام ريغب لغتشت

 كلت ةلباقم ىف ةيناقلا نئملا هي ا هناحميس هنأ ملعأو ؛ ك ريغل 0

 سدألا دعا لابو هاج هنأ يبقا اللا م] انو ارمأ كلذ كش! لع كتر ةياغلا تاساقلالا

 0 بفنل كتءنطصاو) لاق امل ىلاءتو هناح.س هنأ معاو (ف 0 انا كرو ا بهذا) لاهف ل لوالاب

 : لب اسما :هه م ءادالاو غالب الا وهو هعنطصا هلام رك ذب هيقع

 همزاي مل امهعم ةيآ نودب هيلإ ابهذ ول امهنأل كلذو عم ىنعمب انهه ءابلا © ىلوآلا ةلأسملا ١
 . ديلقتلا داسف ىلع لثالدلا ىوقأ نم كلذو ناعإلا

 ديلا اهنأ ( اهدحأ ) لاوقأ ةثالث 0 ةروك ذملا تايآلا ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا
 اهيف ىلاعت هللا صتقا ىتلا عضاوملا رئاس ىفو عضوملا اذه ىف امهرك ذ ىرج ناذالا ابن كاش



 هذ 2. ىسرمأ كلو نسيت وأ انف لاق لاكن

 (انوتف كانتفو )هلوق (ةيداننلا 117 كلذ هل زفغ ىلاطتاو هلاحس هناللف هرخالا لاقع نلااماد
 : ثاحأ هيفو

 ندولخاو 1 5 ) اضرحأ ١ نارجأو )ّ واف ( هلوق ىف 4 ل هال ثحبلا )ل

 هللا ملكو 0 هلوةك رداصملاب رابخألا ديك أت ىف مههذم ىلع كلذو ًاقح كانتفو ىنعملاو
 رودبو زوجك ثنأتلا ءاتب دادتعالا كرت ىلع ةنتف وأ نتف عمج هنأ ( ىناثلاو ) « ( اهلكت ىموم
 ددع ىلاعت هللا نأ ( لوألا لاّوسلا ) نآلاّوس انبهو ناقلا نم ابورط كاتم ىأ ةردبو رجحت
 ( ًانوتف كانتفو ) هلوق عضوملا اذهب قيلي فيكف ماقملا اذه ىف مالسلا هيلع ىسوم ىلع هئنم عاونأ
 تدتشا اذإ هنيد نع نالف نتف لاقي ةنحلا ديدشت ةنتفلا نأ (امهدحأ) نيهجو نم (هنع باوجلا)
 لاقو ( هللا باذعك سانلا ةنتف لعج هللا ناكر اذاف ) ىلاعت لاق هنيد نع عجر ىتح ةنحلا هلع
 مبلق نم نذلا انتف دقلو « نون افي ال مو انمار رست انك نإ الا بسلا ملأ ) ىلاعت

 مناي ال1 دل الخل نأ متبسح مأ ) لاقو (نيبذاكلا نيلعيلو اوةدص نيذلا هللا نيلعيلف
 اونمآ نيذلاو لوسرا! لوي ىت> اولزازو ءارضلاو ءاس أبلا مهتسم ملف نم اولخ نيذلا لثم

 الل و ءانوتفلا و ةنعفلا نه ءارضلاو ءاسألا نيمو ةناالا فا ةروك نملا هل 0 زلإف ( هللا تشن فات

 ( اهناثو ) معنلا ةلمج نم ىلاعت هللا هدع مرجال باوثلا ة ةرثك بجوي امم ةنحلا ىف ديدشتلا ناك

 كمل كذا 13| ةضفلا“ نم هذلا تنيف 1 طوق نم اضلخ كانصالخ أدل انوتف كانت )

 حبصأ اكلك ريمج نا اي اراه هل. فتاتسن لاقف نوتقلا نع شاع ن1 1 رب كيعست 0

 ركذف هرمأ ءادتبا نم مالسلا هيلع ىموم برا قمابع نبا للا

 نوعرف ل !طاقتلاو مبلا فم مالسلا هيلع ىسوم ءاقلإ ة ا ارضا دالوأ هلتقو نوعرف ةصق

 نوخرف ليحل 'قخأ- مالسلا هيلع نموه نأ ةصق 9 :تناجالا عاضترالا نم/ةعاتتما و.هانإ
 هيلع بيعش | 11 نيدم ىلا هبره مل .؛ ىطيقلا لتق ةصق مث: : هيف ىف ةرمجا هعضوو

 ناكو ةرجشلا نم رانلاب هسانئتساو ةيلظملا ةليللا ىف قب طل ًأطخأ هنأو رصم ىلا هدوع مث .مالسلا
 . ريبج نبأ اي نوتفلا نم اذه لوقي اهنم ةدحاو لك مام دتَع

 كانتفو )هل وق نم اقاقتشا هناحبس هيلع ناتفلا 0 قالطا حصي له » قاتلا كا عملا 0

 0 مف اممسال ةيفيقوت ىل اعت هللا ءامسأو و فرعلا ىف مذ ةفص هنالل ال با وجلاو ( انؤتق

 نأ ملعاو ( ىسومأي ردق ىلع تدج م نيدم لهأ ىف نينس تثنبلف ) ىلاعت هلوق ( ةعباسلا ةنملا )

 انا لا هدف انا 000 تنيلف نيدم لهأ ىلا ًافئاخ تجرفت 1 و ندا
 (لجألا ىسوم ىضق الف - هل وق ىلا نيدم ءاقلت هجوت املو ) ىلاعت هلوق ىف ةحورشم اهنإ لسموبأ

 ( ةلذنع نم 0[ كيم ناف ججح ىن قاع قرخأت نإ ىلع ) ىلاعت هلوقل تاك الو ةرضع اهإ ىهو
 00 اهثم ةنس نيرشعو ام 5 ماللمس || هيلع بيعش دنع مالسلا هيلع قوه علل تقنو لاقو



 7 اا ا 2599-07
 ل 1 هجر

 ةيآلا . ىستوم اي كلو تّيتوأ دق لاق : ىلاعت هلوق ه4

 (ىااثلا) هجولا اذه نم امبهابتشال ملعلا ىلع نيعلا ظفل قلطأ تافآلا نع هسرح هيلإ رظانلا نأ ؟

 0011| بسلا اج اك نيعلاف هيذوي انع هبسرح ءىذلا ىلإ رظانلا .نآل كلذو ةسارخلا ٌنيعلا نم دارملا

 هللا نيع لاقي و ( ىرأو عمسأ مكعم ىنن !) ىلاعت هلوقك وهو ًازاجم ببسملا ىلع ببسلا مسا قلطأف

 عنصتلو ) هلوق نم دارملا نأ ىلع لدي نآرقلار هاظىضاقلا لاق . ةطايحلاو ظفحلاب كل اعد اذإ كيلع

 كانعجرف هلفكي نم ىلع ملدأ له لوقتف كتخأ ىثمت ذإ) ىلاعتهلوةك (ةطايحلاو ظفحلا ىنيع ىلع
 :ناثح انه ىقب ءهل ىلاعت هللا ةطانمل ريسفتلاك كلذ راصف ( نر الو اهنيع رقت. ى كمأ ىلإ

 عنصتلو )لبق هنأك ( اهدحأ) هجوأ ةثالث هيف ( ىنيع ىلع عنصتاو) هلوق ىف واولا < لوآلا ال
 هلوق وهو مالكلا لوأب ًاقلعتم ( كتخأ ىثمت ذإ ) هلوق نوكي مث ىنم ةب كيلع تيقلأ (ىنيع ىلع
 راحل ١ اور كسار ىثع دإر ( ورام كمأ نإ اخ وأ ذإ ؛ ىرخأ هرم كلعاتنم دقاوز
 نيذه لثم انركذو ( ىثمت ذإ ) هلوق وهو هدعب ام ًاقلعتم ( ىنع ىلع ماصتلو ) هلوق نوكب نأ
 تيقلأو ىأ ةمحةم واولا نوكست نأ زوحب (اهثلاةو) . ( نينقوملا نم نوكسيلو ) هلوق ىف نيهجولا

 . فيعض اذهو عنصتل ىنم ةبح كيلع

 ءاتلا حتفب عنصتلو ءىرقو رمأ هنأ ىلع مزجلاو امنوكسو ماللا رسكب عنصتلو ”ىرق 4 ىناثلا)

 لماعلانأ ٍلعاو (كتتخأ ىثمت ذإ) هلوق(ةعبارلا ةنملا) ىنم مع ىلع كفرصتو كامعنوكيلو ئأكيضصنلااو

 ناكولينلا ىف ًامالغ اوذخأ نوءرفل 1 نأ رصمبربخلا امشف املهنأ ىوري ؛ منصتوأ تيقلأ ىثمت ذإ ىف
 اورطضا همأ ريغ عضارملا هيلع مرح دق ىلاعت هللا نآل اهب توي ةأرما لك ىدت نم عضت ريال

 لهأ ىلع مكلدأ له ) تلاقف ةر نم مهلإ كا سارع تحل كاذ ثأ ر ادلف ءاسنلا عبتت ىلإ

 رييدتلا اذه نم هل ىلاعت هللا فطل امب همأ ىلإ عجرف اهيدث لبتف مالا, تءاج مح ( ,كل هنولفكي تيب

 ( همأ ىلإ هانددرف ) رخآ عضوم ىف لاقو « كانددرد ىأ ( كمأ ىلإ كانعجرف ) ىلاعت هلوق امأ

 اا ل را عادت يار هلق مآ اجدلا ىلإ فوذدر ىأ نوكيا ان لاه) ةلوقك زهر
 ل للف ول نلف ناف, ابغ نرحل كاوزو امل رورشلا لوضح اهنل] كدر نم دوصقملا نأ دارملاف

 امل امأو ءامل رورسلا لوصح نزلا ىنن نم مزلي.ال هنآل ًاديفم مالكلا ناك اهنيع رقتو نزحت ال

 بجو رورسلا لص ىتم هنال الضف ( نزحت الو ) كلذ دعب هلوق ناكاهنيع رقت ىك الوأ لاق
 مدع ببسب نزلا اهنع لوزيف الإ كلوصو ببس امثدع رقت هنأ دارا انلق ء ةلاحال مغلا لاا

 ( مغلا نم كانيجنف اسفن تلتقو ) هلوق ( ةسماخلا ةنملاو ) كنطاب ىلإ اهريغ نبل لوصو

 اناا ع كيكاوز نأب طخ هاه ىذلا“لجرلا نهر انهن كرك دمي تاق 4, :ةازملاف
 صاصتقا وهو ايندلا باقع نم ( امهدحأ ) نيهجو نم مغلا هل لصخ ًايطبق ناكو هيلع ىليئارسالا

 ىلاعت هللا باقع نم رخآلاو ( بقرتي ًافئاخ ةنيدملا ىف حبصأف ) هنع ىلاعت هللا كح ام هنم نوعرف
 نيدمىلإ ةرجاملا هل قفو ني نوعرف نم امأ « نيملا نم ىلاعت هللا هاجنف هللا رمأب ال هلتق ثيح
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 ىلإ توباتلا كلذب ىعليو ملا ءام ىرب نأ 0 هللأ ريدقت ناك ني ةلأسملا َ
 هع“ ر ]معلا و رمالا عيطيل كلذ أ زي 03 وذ هنأأك ميلا لعجو 7 الا لكس كلذ ْق تال لحاسلا

 ثاحبأ هيفف ( هل 0 هذخأي ) هلوق امأ لحاسلاب بلا هقليلف ليقف
 . هذخاي 4 هيفذقأ ى املا باوج ( هذنحأب هلوق 4 4 لوالا ثحبلا ) ر

 فستست ثيح تناك ن وغرف ةأرمأ نأ انه | نالوت ذل يفك ( ىناثلا ثحبلا ال

 باثلا  ناوعازف ذخأ .نم كازا نكس كا راد تدخأف دك رعأو كك كام

 َّ نوعرفرمن ةهوف هيف لحاسلا نم ع توباتلا ىقلأ رحبلا نأ (ىاثلا) هايإ هبابحتساوهل هلوبق

 . هذخأ هآر ايلف نوعرف ةكرن ىلإ رهنلا ةادأ

 مالسلا هيلع ىسوم نأ وهو لاكشإ هيف ( هل ودعو ىل ودع هذخأي ) هلوق ( ثلاثلا ثحبلا ل

 م أو رهاظ هوتخو همك ه2 نم كلا[ ودع نا امأ (هباوجو) ىداعي كي »مل

 تتيح نماةنأ لمت و'هلكقل'ةلاح هل لوطا رلا نإ تلك لك مجسم وللا هلع سرا 2

 : نالوق هيفو ( ىنم ةبجي كيلع تيقلأو ) هلوق (ةيناثلا ةنملا) ةوادعلا نم هيلإ لآ ام ىلإ هرمأ لوؤي

 ىعملا نوكسف تنقلأب قلغتي نأ امإ واخ الا (ىمز ىر شرا لاه م هه كرلع تشلزو كرا

 ىآثلا لوما وه اذهو فزوذحمب قلعت نأ اهإو , بواقلا هن نإ نإ نر كش كا نإ

 0 كلذلف ىقلخم.ةعقاو ىنم ةلصاح ةبحن كيلع تيقلأو ىأ هل هفص قفوذحلا كلذ نوكيو

 لامج ةحسم هبجو لع تناكهنأ ىورب (هولتق” ال كلو ىل نيع ةرق) تلات ىتح نوعرفةأرمأ

 0 لاق ( أدو نمحرلا مهل لعجيسس ) ىلاعت هلوقك وهو هآر نم هنع ربصي داكيال ةحالم هنيع

 ن.دلا ةبج نم.اهرهاظ ىتاا ىلاعت هللا ةيحمب فصوب داكيال هرغص ل كاع ىف نال ناو هج ولا اه

 ىف هتفك نمانرك د ام نأ دارا "يارد اناس اة تل لمعتسلا اعإ كلذ نذل

 ةيبرتلا ىف امهنم هل ىلاعت هللا لمسو هتأرمأو نوعرف عم هلاح تناككلذكف طبتغيو ىلحتسي ةقلخلا

 رامضإلا ىلإ جوحب ىناثلا لاهتحالا نآل حجرأ لوألا لامتحالا لب لاقي نأن كميو هيلع ديزم الام
 ىلإ ةجا الة واللا نيدقنلا لغو. ىتلخش» سار ل هن دا ه2 كيرط قش ن0
 عجري ىلاعت هللا ةبحم نإف ملسنال انلق ىلاعت هللا ةبحع هل لصحيال هابص لاح هنإ هلوق ىقب راضإلا اذه

 ىلاعت هللا ٍلعو هابص لاح ىف هقح ىف الصاح ناك ىنعملا اذهو هدابع ىلإ عفنلا لاصيإ ىلإ اهانعم

 ىلع عنصتلو ) هلوق ( ةثلاثلا ةنملا ) ةبحما ظفل هيلع قلطأ مرج الف هرمع رخآ ىلإ رمتسي كلذ نأ

 وهو ًائيش ناسنإل عنص نم نأ اذه زاجبو . قدارإ قفو ىلع ىأ ىنيع ىلع ىرتل لافقلا لاق ( ىنيع
 زاجلاةيفيك ىفو انره اذكف هضرغ فلاخ املعفي نأ هنكمي الوبح اك هل هعنص هيلإ رظني رضاح

 تافآلا نع هسر ءيثلاب ملاعلا ناك املو ىنم لع ىلع ىرت ىأ ملعلا نيعلا نم دارملا(ل وآلا)نالرق
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 ىناثلا هجولا وه اذه ريصيف باقلا ىلع ةيلغو لابلاب ىأر روطخ هانعم ناك ماهلإلا نع اند ىتم

 فوتخلا واسم وهو كالهالا نم بيرق رجبلا ىف ءاقلالا نأب اهبلع ضرتعي ةثالثلا هوجولا هذهو

 قاثلا نع ةنايصلا لجاآل امهدحأ ىلع مادقالا زوي فيكسف نوعرف نم داتعملا لقا نم لصاحلا
 هللا ىلإ لا ف ءاقلالا ءاضقإ ناكف اهايور ىدص ءازقسالاب تفرغ ابلعل (تاؤجلاو)

 كلذ ىف ءامسنالا ضعءب ىل !! م هلدأ ماو كرر دب ىف دلولا عوقو نم | رظ لعاللعأ

 مرتع «ةلمارم وأ 00 امإ «امفرع ىنلا كلذ نإ مث هريغ وأ مالسلا هيلع بيعشك نامزلا

 فوخلا كلذ نأ ( باوجلاو ) ابقحلام فوذلا عاونأ نم اهل امل كلذك ناك ول ىمألا نأب هيلع

 ظاهدإاب نك ىلاعت هللانأ عه نوءرففاخن ناكمال.ءلاهلعىم وم نأ م ةيرشبلا مزاول نم ناك

 اوريخأ مالسلا ل قاو مهارباكنيمدةنملا ءابنالا لعل ( اهسماخو ) ًارارم هيلا

 هو لع ال اكلم اهل] تعب ىلاعت هللا لعل ( ابسداسو ) ةأرملا كلت ىلإ ربا كلذ ىهتاو كلذ

 ىلإ انيح وأو ٠ انعم ( ىحويام ) هلوق امأو (ًايوس ارش اهل لثمتف) هلوق ف 0 ىلإ ثعب اج ةوينلا

 ةفرعم ىلإ ليبس الو ةميظع ةعقاو ةعقاولا نآل ىحولا كلذ بجو امإو ىحوب نأ بجيام كمأ

 3 اسم هيفف ( هيفذقا نأ ) ىلاعت هل وق 1[ 0 ىحولا ناكف ىحولاب الإ اف ةحالصملا

 ”لارقلا ىمع لا نال 0 ىه نأ 4 لوألا ةلأسملا ١
 ىف فذقو ) ىلاعت هلوق هنمو عضولاو ءاقلإلا ىنعم ىف لمعتسم فذقلا 4 ةيناثلا ةلأسملا )ب

 . (بعرلا مم ولف

 ١ اق ست ررااج ولع طق دق كلح را وبا تدع انأ ىور (( ةثلاثلا ةلأسملا 00

 كارع رف نأذد قاري 0 نا عرش ناكولينلا ىف هتقلأمث راهلاب هقوقشو 3 تريقو مال 10 ع

 نايلعلا رمأ نعرف هار الق ءاملا هب ءىي ف واي ذإ سما هتأرما عم ةكربلا سأر لع سلاج وه انيبف

 نوعرف هآر ايلف ًابجو سانلا ح 0 ىص اذإف هسأر او>تفو هوجرخأف هجارخاب ىراوجلاو

 نمؤم ليقز> توباتلا عنص 0 نإ لا لاق ؛ صصقلا ةروس ىف ةصقلا ماع تاسودحا

 نوع ف لأ

 ىلع عقي مسإ ميلاو عيمجا لوق ىف رصم لين انبه هب دارملاو رحبلا وه ميلا < ةعبارلا ةلأسملا )

 00 رمل 0 حبلا

 ىأ هلحسي ءاملا نآل كلذب ىمس لوعفم ىنعمب لعاف لحاسلا قاسكلا لاق 4 ةسماخلا ةلأ
 : 00 7 هقذعب

 مالسلا هيلع ,ىتووم لإ ةعجار ادرك ارتاكخلا قفامكتلا بحاص لاق 4 هكا ةلأسملا مّ

 وه رحبلا ف فوذقملا ليق نإف ىظنلا رفانت ىلإ ىدؤي توباتلا ىلإ اهضعبو هيلإ ابضعب عوجرو
 مالسلا هيلع يسوم وه ىقلملاو فوذقملا لاقي نأب سأبال انلق ل>اسلا ىلإ قلملا كلذكو توباتلا

 777ج



 ها ةيألا - تنوفا كلل دل كلت لإ ل1

 010 هَ رح "0

 ا 2 0 8 0 2 قط هَنإَنوعَف

 .( ىتخم وأ رك ذنب هلعل آيل الوق هل الوقف « ىغط هل نوعرف لإ ابهذإ
 لوك أم ىنعمب لكأو زوبخىنمب زبخ كلوةك لوعفم ىنعمب لعف بلطلا ود لاؤسلا نأ ملعإ

 ف همايق آ مولعملا نم ناكو 2 ةيناعلا رومالا كلت 4 0 أ ا مالسلا هيلع ىدموم آ ملعاو

 غالبالا ىلع ردفأ نوكيل اهيلا ىلاعت هللا هباجأ مرجال ءاهيلا هتباجاب الإ لماكتي ال فيلكت هب فلك
 هيف امل هيلع ماظعلا معنلا نم كلذ دعو (ىسوم ان كلود 1 دق) لاَقذ هن فلك ىذلا دحلا ىلع

 هناك( اهدحأ ) : رومأ ىلع كلذب هبنف ( ىرخأ ةرم كيلع اننم دقلو ) لاق مث ملاصملا هوجو نه
 ( اهناثو ) لاؤسلا دعب كدارم كيطعأ ال فيكف كلاؤس لبق كتحلصم تيعار ىنإ لاق ىلاعت
 ناسحالا دعي ةءاسإو لوقلا دع ادور كلذ ناكل كيولطم نآإلا كتعتم واق ككبر دف 6 أ

 كانيقرو هيلا تجتحا ام لك ةفلاسلا ةنمزألا ىف كانيطعأ املان | ( اهلاثو ) ىركب قلي فيكف

 0ع قلت فكف ميظع مبمو كاع بصي كانبصت انأ ىلع اذه لد ةيلاع ةجرد ىلإ ةلزان ةلاح نم

 5 0 هو اتولطملاا نم عنملا ةيترلا هذه

 ماقم ماقملاوة ةيذ وم ةظفل ةظفللا ل حس ةنملأ طظفاب 3 لا كللك 10 ذم ل ل وألا 3 و2

 هيلا تاصو ىتلا معنلا هذه نأ مالسلا هيلع ىنوم فزعيل كلذ رك دامإ( باو 0 3 فطلتلا

 . ناسحالاو لضفتلا ضح« 6غ ىلاعت هللأ هصخ ع لب 6 ' اع[ ناك ام

 نعي ل( باو لاو د ل للاخت أ مب ىرعأ 01 "قانا لا وبلا )

 ةورتدلملا نما نأ م 2 ليلقلا 3 لاهي لق كلذ نال نئملا نم را هره 0 ةرك

 اهله ذقاف توباتلا ىف هيقذقا نأ حو. ام كمأ ىلإ انحاوأ دا )221( لرالا ةلل 5
 و اللا قفا دمف ) مك ذإ هلوق ا ) هل ودعو 2 ودع ا لحاسلاب ميلا هقليلف م

 حولا اذه نم دارملا نوكي نأ زوجي الف مرلاو دينا نم تناك اه. مالت مل ا الا ١
 دنع لب ةمامالاو ءاضقلل حاصت أ ةأرللو كلذ لوقت ال فيكو ءابنالا لإ لضاولا غول

 امو ) ىلاعت هلوق هيلع لديو ةودلل حلصت فاكف انف اه وزن: نم .ك ال هللا هحر ىفاشلا

 نآرقلا ىف ءاج دق ىحولاف ًاضيأو ؛ بابلا ف حيرص اذهو ( مهلا ىحون الاجر الإ كلبق انلسر |
 مث ( نييراوحلا ىلإ تيحوأ ذإو ) ::لاقو ( لختلا ىلإ كبر نحو أو ) لاقت لاق قلل حت ذل
 مالسلا هيلع ىموم مأ امتأر ايؤر دارملا ( اهدحأ ) : هوجو ىلع ولا اذهب دارألا ىف اوفلتخا
 (اهناثو) ا || هدرب ىلاعت هلأ 0 حبلا َّق هفذقو تواتلاف مالسلا هيلع ىمود ع أبلدو راناناكو

 ىأرلا هل رهظ هيلإ عقو ايف ركشفت نم لكف ةدحاو ةعفد الق ىف تعقو ةمزاج ةميزع د هاراا نأ
 انيكسل مالالا هنم دارملا ( اهثلاثو ) ىحو هنإ رطاخلا كلذل لاقيو ضاالخلا ىلإ رار وع ىذلا
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 هقلياف ميلا ىف هيفذقاف تر الا ىف هيفذقأ نأ 6913 حسوب أَم كمأ لنا | دإ
 هه 0 ا آ هآآ

 سوح هد ا هات تو 0
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 كيتعنطصاو ٠2 ٠« 50 8 رق لع ت تح 0 نيد لهأ ىف نينس ا

 ىلإ[ اهذإ 7 ىرك ف 8 الو قانا كل 0 415 ىف
 ا ه_- هدا

 هنال كلذ لاق امو و !| انبه مالاو ( ىرمأ ىف هكرب دو ) هلوق © نماث ؛|) بولطملا )

 52 ل احلاو ةناحش نإ مث ًاناسل ُط حصفأو ا ريك أ وهو هدضع هب دش هنأ مع مالسلا هيلع

 يقرا لمتحي حيبستلاو ( آرب 1 ري ]كا كك ك1 لاف اعدلا 0

 هتافصو هتاذ ىف ىلاعت هللا هيزنت حيبستلاف نيريدقتلا الك ىلعو . داقتعالاب نوكي نأو ناسالاب نوك<

 الو ءايربكلاو لالجلا تافصب ىلاعت هللا فصو نع ةرابع وهف رك ذلا امأو ؛ هب قيليال امع هلاعفأو

 (اهدحأ) : : هوجو هيفف ( ريض 8 تك كنإ ) ىلاعت هلوق أنأ تايثالا ىلع مدقم ىننلا نأ كش

 تنك ) (اهناثو) كارو ادع ام ديرن الوكاضرو كهجو الإ تاعاطلا هذبم ديرنال 0 ملاع كنإ

 ريصب كنإ ( اهتلاثو ) اهيلا ةوبنلا ىف ىتجاح لجأل ءايشألا هذ. ةناعتسالا هذه نآل ( ًاريصب انب

 هيلع مكحتي نأ نع هبرل الالجإ اذهب ءاعدلا دبق امنإَو ءانل حلصأ وه ام انطعأف انحلاصم هوجوب

 . هيلإ ةيلكلاب ماأللل ًاضيوفتو

 للا ل[ واذإ , ىرخأ هرم كيلع اننفادقل و ئموماي كلاس تيت وأ دق لاقرإ : ىلاعت هلوق

 تيقلأو هل ودطإر ودع ةنخا ]حا سلا ميلا هقلملف ميلا ف هيفذقاف توا: || ىف هفذقا 0 : ىحوب ام

 ىلإ كاع هافكي نم ىلع مكلدأ له لوقتف كتخأ ىثمت ذإ « ىنيع ىلع عنصتلو ىنم ةيح كيلع

 نيدم لهأ ىف نينس تثيلف انوتف كانتفو م نم كانيجنف ًاسفن تلتقو نزدالو اهنيع رقت وك كمأ

 2 0 ىف اننتالو ىنايب ٍ كوخأو تنأ بهذإ ؛ ىسفنل كتونطصاو ىسومأي ردق ىلع تج م

0 

 5 لا



 مق ل ع برلاق : ىلاعت هلوق

 :رزاوملا نموأ هرومأ هلل[ ضوشلو ةتيعر»ف هارب مضتسي كلملا نإ 1١ حش ىذلا لكلا 0

 115 لحل ةدق ةي ىذلا عض ضوملا وهو لجرل 1 رازإ قم ةدرا ”رةاركاو ةيراخملا ىهو

 . وأولا كإإ ةزدهلا تلبقف ًاريزأ سايقلا ناكو ىعدعاللا هلاق بعص أ لمعل

 ىمن نإ ًاحلاَض ًاريزو هل ضيق ًاريخ كلمب هللا دارأ اذإ 3 هيلع لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 داوجأ ىدتنلي ال < لوقت ناو بأ ناكر عهقك ارم دازأ 1 021 اريح ىلا 0
 ريزولا نع كولملا ملعأ الو ءط وسلا نع باودلا مرك أ الو ؛ لقصلا نع قؤيسلا

 فلكملا لوسرلا امأ كولملا اهيلإ جاتحي امتإ ريزولاب ةناعتسإلا ليق نإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا إل
 هيلع هناف ًاضيأو ؟ ريزولا هعفني نيأ نف نييعتلا لع موق ىلإ ىلاعت هللا نم ىحولاو ةلاسرلا غيلبتب

 . ًاريزو نوكي فيكف ( ىرمأ ىف هكرشأو ) لاقف ةوبنلا "ىف هل اكيرش هلعخي نأ هبر ل أس مالسلا
 ةيزم هل ةمهتلا لاوزو دولا ةصلاخم عم هيلع رهاظتلاو ىمألا ىلع نواعتلا نأ لوألا نع : باوجلاو

 نأ هبر لأسف نوره هيخأب ًاقئثاو مالسلا هيلع ىموم ناكف ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا ريثأت ىف ةميظع

 . غالبإلا ىف لّقثلا نم نكميام هنع لمحتي ىتح هرزأ هب دشي

 . هبراقأ نم ىأ هلهأ نم ريزولا كلذ نوكي نأ 4 سماخلا بولطملا ال

 كلذ لأس امنإو نوره هوخأ وه هلهأ نم ىذلا ريزولا نوكي نأ ( سداسلا بولطملا ال
 ؛ هلهألل الإ ةجردلا هذه لصحت ال نأ دارأف ةميظع ةبقنم نيدلا لع نواعتلا نأ (امهدحأ) نيهجول

 نابجو هباصتنإ ىف نووهتهلوقو اهل ةقفاؤملاو هبحاضل 'ةحملا اع ف كاك اميم دحاو لك كل ١

 نم لدبلا لع (قاثلاو) ىل ارتزو ىخأ نوز» .لعجا رتدعت لع لكلا لودفم هنأ ( امهدحا )
 ةقئاطملا ارم رومات انضر ع ناك مالسلا هيلع نوره ن 'أ لعاو ؛ لدبوأ نورهل تعن ىخأو ًاريذو

 نآ'اي ) لاق قفر هيف ناك هنأ | مو ( 00١ لو ىب وم نع لاذع ةلوقل

 .ةلراتسا بك أ ناك هلأ ام 1 الو يب د ال مأ

 ١ لئاسم هيفو ( ىرزأ هب ددشأ ) هلوق ( عباسلا بولطملا :

 ٠ هدحو سماع نبا أرقو ؛ ءاعدلا ىلع ( ةكرشأو ؛ هب ددشأ ) ةماعلا ةءارقلا ( ىلوآلا ةلأسملا إل

 كلذ لمفأ نأ نأ أ مالسلا هيلع ىموم نع ةراكخأ ؛باوجلاو ”ءاركللا لع مةكرفأو فدخل
 فقري و هريخ/ هب ددشأو ):ءادتالا 12010 أ ) لم نأ 000 0

 .نوره ىلع

 ةدسيبع وبأ لاق هناعأ ىأ ( هرزآف ) ىلاعت لاق هاوق هرزآو ةوقلا رزآلا ( ة ةيناثلا ةلأسملا ١

 ا . رهظلا ( رزآلا ) ليلخلا باتك ىفو ىربظ د (
 هل ًاريزو نوره لعحي نأ ىلاعت هللا نم بلط امل مال.سلا هيلع هنأ « ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 . ةبارقلا ىلع داهتعا ال هنالل هل ًارصان هلعجو هرزأ هب دشي نأ منه لط

 «م0_ رخال د



 هيلع ىسومو ا ا هأ ربإ نآلو قرتح فيكف ركذلا ةلآ ناسللاو

 ناسللا نودديلا تقرت>ا لاق نم مهنمو ؟ انه قرتحي فكشف نوعا ف قلأ نيح قرتحي مل مالساا

 امأ ديلا“ ترهظ ةلوصلا نال ديلا نود نانسالا قرتحا (ثاثلا) ةحلامملاو ةلكاوملا' قح لضح الثل

 .ةطاخملاو ةلك املا لصحت الثل عم اقرتحا ( عبارلاو ) تبأ اي هلوقب هبطاخ دف ناسللا

 ( اهدحأ ) هوجو ىلع ةدقعلا كلت لح بلط ىل مالسلا هيلع هنأ ىف اوفلتخا )د ةثلاثلا ةلأسملا )
 ىلإ ىضفت دق ناسالا ىف ةدقعلا نآل ريفنتلا ةلازال ( اهيناثو ) ةتبلا للخ هلاسرلا .ادأ ىف عقب الث

 هيلع ايركز ناسل سبح نأ اكف ةزجعملل ًاراهظإ (اهتلاثو) هيلإ تافتلإلا مدعو ابلئاقب فافختسإلا

 هقح ىف زجعم مالسلا هيلع ىموم ناسل قالطإ اذكف هقح ىف ًازجعم ناك مالكلا نع مالسلا

 هربكو هنوربج ىف نوعرف .لثم ىلع مالكلا اذه لثم داريإ نآل ةلوهسلا بلط (ابعبارو )

 0 ل كلت هلا زاك هير اعف“ ةياهلا ىلإ رسعلا غلب ناسللا دّقعَت هيلإ مضنا اذاف ًادج رع

 ٠ المهستو افيفخت

 دق ) ىلاعت هلوق ليلدب ةيلكلاب تلاز ةدقعلا كلت نإ هللا همحر نسحلا لاق « ةعبارلا ةلأسملا ١)

 للحاو) لاقل ياسل نم ةدقعلاللحاو لقي مل مالسأاهيلع هنال فيعضوهو (ىسوماي كلؤس تدتوأ

 اهنم قبو دقعلا رثك أ لحنا هنأ قحلاو :هلؤس هللا هاتآ دّقف ةدحاو ةدقعل> اذاف ( ناسا نم ةدقع
 ى] ( نيس داكياالو :نيهم وه ىذلا اذه :نم ريح انأ مأ نوعرف نع'ةياكخ).:هلوقل ليلق ءئف

 هنع بيجأو هناسل ىف داقعنالا نم ردق ءاقب عم نيبي ناكهنأ ىلع ةلالد كلذ ىفو نيبال نأ براقي

 داكنأ ( ىناثلاو ) ةجحالو نايبب ىتأي ال ىأ نيبي داكي الو هلوقب دارملا ( امهدحأ ) نيهجو نم
 نايبلا ىفن هيف ناكف نايبلا براقي ال هنأ هانعم ناكل ىتاسللا نايبلا وه دارملا ناكولو برق ىنعم

 الصأ نايبلا ىن نكمي فيكسف همالك نورقفي ١ وناكو عمجاو نوعرف نطاخ هنال لطاب كلذو ةيلكلاب

 نايل زا ةدقع للجار لاق اعإ ةراغالا لهأ لاقدن ءهوجولا فصيل | 0 : كلذ لاق امإ لب

 د م ىلا الإ ميلا لام اره لوا لاقت لاقو هيد 0 دمحم بيصن اهلك دّقعلا لح نال

 . لعأ هللاو ا أم مرج 0 ىبأ ميتيل اح كلذ ناك ايلف

 نارك لآرامإ نولا فلظننأ معاو (1قأ اردو ل لعجاوا) وق 6 بارا بولطملا ل

 نيدلا لع نواعتلل نأ ىأر هنال وأ نيعملا بلطف ىمالا كلذب مايقلا نع رجعلا هسفن نم فاخ هنأ

 ىسيع لاق كلذلو هللا ىلإ ءاعدلا مأ ىف ةميظع ةب زم ةمهتلا لاوزو دولا ةصلاخم عم هياع رهاظتلاو
 هللا كبسح ) متلي دمحم لاقو ( هللا راصنأ نحن نويراوحلا لاق هللا ىلإ ىراصنأ نم ) مم نب

 ل و عش راللا فرك ندور ءامسلا فاى نإ مالسلا هيلع لاقو ( نينمؤملا نم كع.ا نمو

 : لك انهو ريع رك وبأ ضرالا فات اذللاو ليئاكيمو لي ريج ءاملللا ىف ناذللاف

 هلا نياوأ فمر ,هداو وأ كلملا "نع لمحتساةنالالؤولا لَم ريزولا ( ىلوألا ةلأسملا )
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 تاق اغا لح ذأ لعلا نأ رمز (ايكيلعاو ) ( نانيارب مدع نشل 1 ناسللاب الإ

 امل ديلاف ء ديلا نم لضفأ .ءاضعاللا ف سيلو : تاعاطلا لضفأ ءاطعالاو دؤجلاو تبن ام لع

 نم ريخ وه ىذلا ملعلاف « ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا » ليق ةيناممجلا ةيطعلا ىف ةلآ تناك

 > ناسللا نأ كشلوءاضغالا فرشأ نوك نأ جو نال 2131 تنك الل

 هوجول تمصلا حدم نم سانلا نمو . ءاضعألا فرشأ نوكي نأ بوف فراخملا ءاطعإ ىف هلآلا

 هؤاضعأ ركفت ناسنالا نأ ىوريو « هلعاف ليلقو ةمكح تمصلا و مالسلا هيلع هلوق ( اهدحأ )

 ) اهناثو ١ . انججوعا تججوعانإو  انمقتسا تمّمتسا نإ كناف انمف هللا قتا ناقيو ناسللا

 هنف عفنلاو ىرسلا ئكوةسل اها هنمف ؛ حجار 3 صلاخ هررضام هنم ماسقأ هقكيارأ ىلع مالكلا نأ

 : كرتلا بجاوف مجار وأ صلاخ هررضىذلا امأ : عفنلا صلاخ وه ام هنمو حجار هعفن ام هنمو

 ررضلا ةدايز نع امهصيلختو ناريخالا نامسقلا ىقبف ؛بيع وهف هيف نارمآلا ىوتسي ىذلاو
 مولعم قولخم وأ قلاخ مودعم وأ دوجوم نم ام نأ ( اهثلاثو ز مالكلا كرت ىلوألاف ء رسع
 هنع ربعي ريمضلا هلوانتي ام لك ناف ؛ ىن وأ تابئإب هل ضرعتيو هلوانتي ناسللاو الإ موهوم وأ

 ريغ ىلإ لصت ال نيعلا ناف : ءاضعألا' رئاس ١ دجوت ال ةيصاخ هذهو «لطاب وأ قح ناسللا'

 :ماسجألا ريغىلإ لصتالديلاو . فورخلاو تاوصآلا ىلإالإلصتال ناذآلاو روصلاو ؛ ناولألا

 لاجي ريخلا ىف هلف دح الو ةءاهن هل سيل ناددملا بحر هاف تاسالا فالخ ءاضعالا رئاس آذك و

 جاتحي هناف ىصاعملا رئاس فالخ ليصحتلا لهس ةنؤوللا فيفخ هناو ء ب رح رشلا ىف هلو بحر

 اولاق ( ابعبارو ) مالكلا كرت ىلوآلا ناككلذلف رثك الا ىف اهليص رسيتيال ةريثك نؤم ىلإ اهيف
 هنآل ابمعأ وهف تمصلا امأف ةخاضالاو تاصنإلاو توكسلاو تمصلأ ءامسأ ةعبرأ هل مالكلا كرت

 توكسلا امأو تماصو قطان لام لاقي اذحلو هيلع ىوقيال امفو قطنلا ىلع ىوقي امف لمعتس

 نع امهدحأ كفنا ىتمو عامتسا عم توكس تاصنالاو مالكلا ىلع ردقي نم مالكلا كرت وهف

 بعصي ام ىلإ عامسا ةخاصالاو ( اوتصنأو هل اوعمتساف ) ىلاعت لاق تاصنإ هل لاقيال رخآلا
 ىف قطناا لب هيف ةليضف الو مدع تمصلا نأ ملعاو ؛ ديعبلا ناكملا نم توصلاو رسلاك ةكارضإ

 ةدقع للحاو ) ىلاعت هلوق ق كلذ هللأ ا اكل ءالازلَو هنري ةليضف هسفن

 . ( ىناشل نم

 نيلوق ىلع مالسلا هيلع ىسوم ناسل ىف تناك ىتلا ةدقعلا كلت ىف اوفاتخا 4 ةين اثلا ةلأسملا ١
 هيلع هَ هيف بيسلا ( ىف ىاثلا ) هتلازإ ىلاعت هللا لأسف ىلاعت هللا ةقلخ دقعتلا كلذ ناك (لوآلا)

 ىلع ىلم لوزي ىذلا وه اذه لاقو هلتَقب نوعرف مهف اهفتثو نوعرف . ةمل ذخأ هامص لاخ مالسلا

 العقل ةرلا ذخأف هيلإ ابرقف ةرمجاو ةرملا هنم برقت نأ هتمالعو ل قعيال ىص هنإ ةمنآ تلاقف هدب

 هلا و اضعلا ذخأ ةل ! ديلا نال ناسللاالو ديلا قرت< مل لاق نم مهنف اوفلتخا ءالؤوهو هبف 0
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 نسا أمل (2ىه هاا اثر مالسلاه يلع هل وشب دارملا وه اذهو 3 لل !ناولأب قارتحالا مأ

 . « كيلع ءانث ىصحأ الد لاق لالجلا راونأب ابقارتحا

 بر لقي و ( ىردص َّل حرش بر) لاق امإ ثاحالا ةيقب ىف 1 عباسلا لضفلا 0

 ةيفيك امأو : هللا ىلإ ال مالسلا هيلع ىسوم ىلا ةد:اع حرشلا كلذ ةعفنم نأ ربظيل ىردص حرشا

 هللا ءاش نإ هركذنف مالسلا هيلع ىس وم ردص حرش 00 ةلضافملاو هلك لوسرز ردص حرش

 . باوصلاب ملعأ هلل ءأ هللاو ( كردص كل حرشن ملأ ) هلوق ريسفت ىف

 'ش را ع نا تلا لهأ دنع هئم دارملاو ( ىرم 0 ةلوف 4 ناثلا توطلا ١

 لكلا قفا ثيطللا نم قكمأ ام لك ليق ناف ءةلهسملا فاطلاللا لعفب ثعاويلاو ىعاودلا كيرحن

 اهلذف نسحب .ال ام فاطلالا نم كانه نوكي نأ لمتح انلق «لاؤسلا اذه ىف ةدئاف ىأف ىلاعت هللا

 ْ . فاطلالا كلت لعف نس لاؤسلا ةدئافف لاوسلا اذه دعب الإ

 : لئاسم هيفو ( ىلوق اوهقفي ؛ ىفاسل نم ةدقع للحاو ) هلوق 4 ثلاثلا بولطملا رز

 ١ وف (اهدخأ ) هوجو هبلغ لدتو ةمنظع ةليضف قطنلا نأ معا ( ىلوآلا ةلأملا 5

 ) اذإ ام 5 ماغم ناكل هيلع هفطع ول هنا نايبلا هللعو لقب مد ( نايلا هيلع ناسنإلا قلخ

 امإ هناك ( ناسنإلا قلخ ) هلوقل ريسفتلاك( نايبلا هيلع ) هلوق راص فطاعلا فرلا كرت 00

 ىه ناسنإلا ةيهام نأ نم روبشملا مالكلا ىلإ عجري كلذو «نايبلا هلع اذإ ناسنالل ًاقلاخ

 ريهز لاق «ناسللا ىمأ ميظعت ىلع ءالقعلا قافتا ( اهيناثو ) قطانلا ناورحلا :

 مدلاو محللا ةروص الإ قبب ملف هداؤ5 فصنو فص ىتفلا ناسل

 مل فملاول ةل رار وأ هاي دوم الإ نامللا لول تان الا امل: لع لاق

 ءرلا اولاقو « ماهبلا ىف 00 رذقلا الإ ناسنالا نم قبب مل ىناسللا قطتلاو ىنهذلا كاردالا

 ا امملاثو ) « هناسل تحت ءوبخم ءرملا » ٍلسو هيلع هللا ىلص لاقو . هناسلو هبلق هب د

 مأنأ املف مهئاعسأب ؛ مهين مدآ اي) لاق ثيح قطنلاب الإ ةليضفلا تربظ ام ةكئالملا عم مدآ ةرظانم

 كك ا نأ اضار رز (ضراألاو تاومسلا كغ ملعأفإ مل لقأ ل لاق مهئامسأب

 ةكئالملا ملاع نم تابيغملا روص ًادبأ ديفتسي وهف ةكئالملا ماع نم هحورو بلاقلاو حورلا نم
 ىنهذلا ركسفلا ىه ةدافتسالا كللت ىف هتطساوو ماسجألا ملاع ىلع اهضيفي ةدافتسالا كلت دعب مث

 ركفت» ليق ىتح تادابعلا مظعأ ةطساولا كلت نأ كف زاسللا قطنلاىه ةدافالا هذه ىف هتطساوو

 هلوةف ءاضعاألا فرشأ نوكت نأ بحب ةدافالا ق ةطساولا كلذكف « ةئس ةدابع نم ريخ ةعاس
 01 رو هوقو“ ؛ حورلا ىف عقاولا رونلا بلط ىلإ ةراشإ ( ىردص ىل حرشا بر )

 ةدافتسالا كلت ى لايكلا لصح كلذ دنعو ؛ ليصحتلا كلذ ليبستو كلذ ليصحت ىلإ ةراثإ

 نوكي ال كلذو ريغلا ىلع لايكلا كلذ ةضافإ وهو قايبلا ماقملا الإ اذه دعب قبب الف ةيناحورلا

, 

 ا

 09555 ف ا يع ا



 عه ةيالا . ىردص ىل حرشا بر لاق : ىلاعت هلوق

 وه كلذف رولا نم تاقلا التم | باجحلا لاؤ اذإ | و ىلاعت هللأ لالخ ىتأ نيبو هلق نم باجحلا

 ؛ مال ءاللهردص هللا حرش نفأ) بلقلا هنم دارهاو ءىحي هنأ ملعاردصلا ىف (سشداسلا لصفلا ل

 ءىجب دقو ) رودصلا قح امو نيعالا 1 ملعي 3 رودصلا ا لصحو « ىردضص َّك حرش بر

 دقو ؛ باقلا هنأ ىلع نيملكتملا روهجو غامدلا وأ بلقلا وه له لقعلا لح نأ ىف سانلا فلتخاو

 هللأ 0 0 [ مالسإلا رهم ردصلاف بللاو داؤفلاو باقلاو ردصلا ل داوملا مضل

 داّؤفلاو (مبولق ف هنزو نامالا مل بءح هللأ يكل و) نامإلا رقم باقلاو (مالسالل هردص

 (الوئسم هنع ناك كئلوأ لكداؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ) (ىأر ام داؤفلا بذك ام) ةفرعملا رقم

 ثعب ملاعلا اذه ىلإ ثعب ام لوأ بلقلا نأ لعاو (بابلاألا واوأ ركذتي امنإ) ديحوتلا رقم بللاو
 مهب هيف كعك ىلاعت هنإ مث ظوذحلا حوالاك ندبلا ملاع َْق وهو جذاسلا حوالاك شوعهتلا 5 ايلا

 نوك كلذو تايهاملا روصوتادوجوملا شودن ند لقعلا ملاعب قلعت م 0 ةمظعلاو ة-م رلا

 ؛ ةرهظملاةلاخلاو ةدرجلا ةروصلاوه كلذو رغصاألا ماعلا اذهل ةمايقلا مايق رخآ ىلإ دحاولا رطسلاك

 تاميناحورلا مماوعو تاالوةعملا جاومأ راح ََق اهقليو قيفاوتلا ةنمقس كب لقعلا ٍَ ها مْ

 ام نف 1 قرح رابدالا روبدو ةران ةداعسلا كت ءاركلاو ةمظعلا حاير باهم نم ل ل)صحيق

 نع ,لقعلا' صلختي او ةيحلالا ”راونأ هلع عطستف لالجلا قرشم بناج 9 رظنلا ةنيفس تلصو

 نوكت' |( قرغتو ردكشتف 'تالاوخلا كونج ق' ةنيفسلا تلغوت اامرو تال العلا كالط

 كانه لوقف“ تاءادها واةرا ونال ساما ىلإ ةنفسلا ظنا جاتحي ةرعلا جاومأ مطتلم ىف ةنيساا

 بوج ول | ولع لإ ناكمإلا لفس نم ىقربلا ف دحأ] اذإ لمعلا نأ معاو (ىردص َّك حرش تر

 نه امإ ىف ةيهام لكنأ مولعمو «تاقرالاو تاِدَرحْلا ةفراهنو ناهاملا هلا ك0 ١
 كانه ىعب الف ةيهلالا ةزوعلا كد ا نم ةريصنلا تدلع هةعم م تناك إف 0 هل 0 5 ةعم

 الاةعلاطملا تدق .ن]و.:ةريضرو رضي, ني اك نلتمس اال ل

 عاعش 00 روليلا ا ن 3 ياض ل هنأ و ةبيحي ةلاح كانه تاصح هل وه

 قرت تاعا عشا ل د ك٠ كى نلا عضوم لا كاذف نيعم عصا وم ان عاعشلا كلذ نسف سمخقلا

 00 ّق ةملطعلا رو) و سدقلا رسم ةلبأ 2م َّق عوضوملا قاصلا 0 16 ملا تايهاملا عيمُج

 ءايريك عاعش سكمنيف اهرسأب اهلا ةبسن بلقلل تلصح .اهيلا تافتلا بلقلل عقو اذاف «لالجلا
 ناك« رثك أ قرحلا ناك املك هنأ مواعمو « بلقلا قرتحيف باقلا ىلإ اهنم دحاو لكنع ةيهلإلا



 او در للا الاول 14

 ةيذاجتم لا هذوف لا كو ر اصبالا ىنرع 0 ئىزيصل ل لغتشملاو سلا نع ًاعو: 1

 نقال نس اوبس قحلا لانجي لف انك ن4 د ىلإ اجات< ناك مالسلا هيلع ىسوم نأو ةعزانتم

 ةيفاو هتوق نوكتل ةوقلا نم الاك هيلع ضيفي نأب هردص حرشي نأ هبر ىموم لأسف قلخلا لامج
 لعا ( لوألا لاثملا ) ةلثمأ ىندملا اذهل ءايلعلا ركذو زدصلا حرش نم دارملا وه اذبف نيملاعلا طبضإ

 كلملك حورااو تختلاك باقلاو رصقلاك داؤفلاو ةعلقلاك ردصلاو ةكلمملاك ةيلكلاب ندبلا نأ

 رالاسهفسالاك بضغلاو ةدلبلا ىلإ معنلا بلحب ىذلا ريبكلا لماعلاك ةوهشلاو ريزولاك لّمعلاو

 عانصلاو ةلمعلاو مدخلاك ىوةلارئاسو سيساوجلاكس اواو ًادبأ بيدأتلاو برضلاب لغتشإ ىذلا
 صرحلاو ىوحلاو كلملا وه ناطيشلاف كلا !ذهلو ةعاقلا هذهو ةدلبلا هذهل مصخ ناطيشلا نإ مث
 جرخأ ناطيشلا اذكف لقعلا وهو هريزو حورلا جرخأ ام لوأف هدونج ةميمذلا قالخألا رئاسو
 جرخأ حورلا نإ مث ناطيشلا ىلإ وعدي ىوحلاو ىلاعت هللا ىلإ وعدي لقعلا 0: د ملا هتاباقم

 ايندلا بياعم ىلع كفقوت ةئطفلاف . ةوهشاا ةنطفلا ةلباقم ىف ناطيشلا جرخأف لقعلل ةناعإ ةنطفلا

 فقتتف ةركسفلاب ةنطفلا ىوقتل ةركفلاب ةنطفلا دمأ حورلا نإ مث ايندلا تاذل ىلإ ككرحت ةوهشلاو
 أ «قنس ةدابع نم ريخ ةعاس ركفتو مالسلاهيلع لاقام « ىلع نام اعلا و صا
 م ل يلا نات كايثلاو محلا حولا جرخأ مث ةلفغلا ةركسفلا ةلباقم ىف ناطيشلا
 اذهلف ةءرسااو ةلجعلا هتلباتم ىف ناطر هشلا ج ا ايندلا حبق ىلع لقعلا فقوي لاو أ محا تيب ا

 انح ا دن ع هاقندلا ىن.ف قرحلا ل هناز الإ ىف ىا قفزلا لخد اميوأ مالسلا هيلع لاق

 : نيفنصلا نيب ةعقاولا ةموصخلاىه هذهف تابثلاو قفرلا هنم ملعتيل مايأ ةتس ىف ضرالاو تاومسلا

 مدعو ايندلا ىف دهزلا وهو اقدنخ ةعاقلا وه ىذلا ردصلا اذهل نإ مث , ةعاقلا وه كردصو كبلقو

 او ردنا رءاهظع قوتلا نك نإ نادت هنلا هلو ةرخالا ةيغرلا وفواروس هلو ايف ةنحرأا
 آد جلا ىدتخ ناك نإاو ثنا 6: ةعلقلا ازكلرتو مثءارو اوعجرف هبيرخت نع ناطيبشلا زكسع نك

 اف تيبيو اهبلخديف ردصلا ةعاق حاتفتسا ىلع مصخلا نردق اوف ريغ ةرخالا تح نوسو اقص

 كلملا ريصحنيف ةبيغلاو ةميمنلاو ىلاعت هللاب نظلا ءوسو لخبلاو ريكلاو بجعلاو ىوهلا نم هدودج

 مالا حسفتا ةعلقلا نم ركسعلا اذه جرخأو قيفوتلا ددم ءاج اذإف هيلع ىمألا قيضي و رصقلا ىف
 دارا وه كلذو نيملاعلا بر ةياده ا تاخدو ناطيشلا تاءلظ تجرخو ردصلا َّث مشل

 ناسنإلا لاغتشاو بلقلا وه رولا ندعم نأ ملعا ( ىناثلا لاثملا ) ( ىردص ىل حرشا بر ) هلوقب

 لوصو نم عناملا باجحلا 0 اع الا نق :كفاودطااو نياك اضم ىف ةغرلاو دلولاَو هج ولا
 َّ 00 ةلقو قاخلا زي علاط ىتح ديعلا ةريصب هللا ىوق اذإؤ ردصلا ءاضف ىلإ باقلا 0

 ه ءىث لك) ىلاعت لاق ام لع 0 م ثيخ نع عهنأ. ىف كش الو هنيع 3 7-0 نيرادلل
 5 كلذ دنعف ضحم مدع مهنأ دهاشب نأ ىلإ ىلاعت هللا يوساعف لمأتي ب دبعلا لازن الف(ةهجو الإ



 انبات ملا ىلا 9 يا ناي ةاةاررل ىد# ١05 نك دعفو

 1 ةيآلا . ىردص ىل حرشا بر لاق : ىلامت هلوق

 قم "راض ةنكس لا تلزن لل 10 ١) يلو اوذاختال نأ) 0 00 نأ اوجرف ناميإلا

 اوريصي نأ ىأ ( ضرآلا ىف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو م اونمآ نيذلا هللا دعو ) ءافلخلا

 ( مبولق ىف هنيزو ناعإلا مكيلإ ٌببح هللا نكلو ) ةنيزلاو ةبحلا (اهعباسو) هضرأ ىف هللا ءافلخ

 ةمحلا ةيح ىقلأ ىلاعتو هناحيس وبف اهقرح الو اهدسفيال هنإف ضرأ ىف ةبح قل لأ نم نأ اة

 هيلع هللأ ىلص ارم نأ ةككلاو ) مكبولق سب 0 ١ - اهترح 1 باقلا ع َّق

 عنيحلاصلاهللادابعلعوانيلع السد روضح>الو ةييعإ ف] مك مك د نسا هنأ مثهياهحأ بول نو فلآ ملسو ١

 ةنينأمطلا بلط ىمومو (بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ) ةنينأمطلا (اهعساتو) مهكرتي فيك ميحرلاف ١"

 ماعلا 0 ام لك ىطعأ ول اذبلف امل ةياهن ال د.علا ةجاح نأ ةعكس ةللاو (كردص لإ حرش بر )لاف 1

 ريغل الباقم ريصاال ىهانتملاو ةيهانتم ماسجالاو ةيهانتم ريغ هام نال هيفكنال هنأف ماسجالا نم

 هناحيسق حلل الإ كاذ امو هل ةياهن ال ىذلا لاهكلا ةيهانتملا ريغلا ةجالا ىف نكي ىذلا لب ىهاذتملا

 تافص فرءاف نينمؤاللردصلا حرش ةقيقح تفرع امل و(بولقلا نكمطتهللارك ذب الأ) لاقاذبلفىلاعتو

 مة للسما

 هللا فرص اوفرصنامث ( اهيناثو ) مهمولق هللا غاز زأ اوغاز الف ( اهدحأ ) هوجول نيرفاكلا بولق

 ىلع لج (اساعو) ةساق مد :اعج ( اهبعبارو ) ضر مهءولق ىف ( املاثو ) ممولق

 اهلافقأ بولق ىلع مأ 0 1 ةكأ مير ش

 حتفاو كناسحإ انربجاو 5 0 نم ةعسنلا 00 هذه 0 0 كلضفب ندي ش

 ( سماخلا لصفلا ) ريدق ءاشتام ىلع كنإ كتمحرو كلضفب كناسحإ نم ةعستلا باوبآلا كلت ان

 ال ايندلا ىلإ تافتلا بلّلل قبال نأ ( لوألا ر نيبجو هيف ءاملعلا رك ذ « ردصلا حرش ةقيقح ىف

 عفدو مههلاصم ليصحتبو دلولاو لهالاب بلقلا قلعتم وكي نأ ىبف ةبغرلا امأ ةبهرلاب الو ةبغرلاب

 رغص هردص هللا حرش اذإف نيعزانملاو ءادعألا نم ًافئاخ نوكي نأ ىبف ةبهرلا امأو « مهنع راضملا

 ةكنم ا الإ ةيعر هوعذت ال ضوعنلاو قلاو بايذلاك ريصدف . هدريع نع ْق امندلاب قاعتب ام 13

 ناذ ) ىلاعت هللا ةاض م بلط 1 ةيلكلاب باقلا ليقي ذئامحو مدعلاك هدنع ككل ريصيف 3 اهنع ةيهر

 نيعلا ءام تقرف اذإف ريغصلا عوذيلاك اهفعضل ةيرشبلا ةوقلاو .املا نم عوبنيك لالا ىف بلقلا

 0 ىوق دحاو 0 ف لكلا بصنأ اذإ م لا |( كاودرص هةر كلا لوادجلا ىلع ةد>اولا

 ريصل ىد امتافص حبقو ايندلا بياعم ىلع هففوب نأب هردص هل جرس نأ هير مالسلا هيلع ىدموم

 نأ (ىاثلا) ةيلكلاب تائناحوراا لزانهو سدقلا ماع ىلإ هجوت ةرفنلا تلصح اذإف امنع ًاروفن هلا

 ىجولا طيض م ةقاش فيلاكت ىلإ ج ا ميظعلا بصخملا كلذ كَ انني مااأس || هيلع ىموم

 ريب دس 0 راض هنأ 0 نا كل ىلا ملا 5 حالصإ أبنمو ىلاعتو هنأ>.س قلاخلا ة هملد ىلع ةيظاوملاو

 ريصي راصبإلاب لغتشملا نأ يرت الأ ء رخآلاب لاغتشإلا نم عنمب اههدحأ ىلإ تافتلإلاو نيملاعلا



 هلال ىردص ل حرشأ بر لاق : ىلأعت هلو ْ

 اقل دارخلا / 0 )”(ىردصو 5 بر) لاق اذهلف هنم ناطيشلا برقي فيكف كربلق

 . هئافطأب ئصر فيك كيلق ىف نامإلا 3 دقوأ سودقلا كالملاو .اهءافطإ ن وديرب الف 5

 (هانيمحأف تيم يم ناكن م وأ) ةانحلا (اهدحأ) تامازث عست نمؤملا تلق ىطعأ لاعتوةناحس هنأ معاو

 هيلع هنأ هنكشلا | م (ىردص ىل حرش ثا بر) لاق ةيناحورلا ةامحلا ىف مدل || هيلع ىسوم تغر ايلق

 هاحأو بلقلا قلخ ا برلاف هل ئهف ًاضرأ احأ | ديعلاذ هل. ىهف ةتم ًاضرأ م نم لاق مالسلا

 باقلا ةايح ناميإلا نأ اكو (مهرذ مث هللا لق) بيصنهبف هريغل نوكب نأ زو< فيك نامبإلا رونب

 املف (نينمؤم موقرودص فشرو) ءافشلا (اهناثو) (نورءشإ امو ءايحأ ريغ تاومأ) هتوم رفكلاف

 لعج امل ىلاعت هنأ ةتكنلاو ( ىردص ىل حرشا بر ) لاق ىديإألا عفر ءافشلا ىف ىسوم بغر
 ( اهتلاثو ) ًادبأ ءافش قبي ال فيكف ردصلا ىف ءافشلا عضو ال انبهف ًادبأ ءافش قب لسعلا ىف ءافشلا

 ةرابط ليصحت ىف مالسلا هيلع ىموم بغر اءلف (ىوقتلل ممولق هللا نحتما نيذلا كتل وأ ) ةرابطلا

 كلذ دعيف ةرم بهذلا 00 دما اذإ غل اهلا 4 از نك لاو (ىردص ىل / حرشا بر) لاق ىوقتلا

 رانلا ىف لخدي هللا 0 اث رانلا هلخدب فيكف نمؤملا بلق هللا نحتما امل انبهف رانلا ىف هلخديال

 ىسوم بغرف هبلق دهم هللاب نم وي نمو ةيادحلا (اهعبارو) (بيطلا نم ثييملا هللازبعل) رفاكلا بلق

 ىدهع لوسرلا نأ لاو ( ىردص 3 | حرش فر ( لاف ةيادها دئاوز تلط َْق مالسلا هيلع

 هللا ىلص دمحم نم رفكلا "نيفادا ت تناك ايلف كبلق ىده ىلوملاو كحور ىدم. نآرقلاو كسفن

 قديس هللا نكيلو تدنخأ نم ىدهت ال كنإ ) لصحت ال ىرخأو لصحت ةرات مرجال ملسو هيلع

 ىدهمو ًاريثكهب لضي ) لصحتال ىرخأو لصحت ةراتف نآرقلا نم تناكامل حورلا ةيادهو (ءاشي نم

 نم ىدمو ) لوزيال ىداحلا نآل لوزتال اهنإف ىلاعت هللا نم تناك ايلف باقلا ةيأده امأ(أريثك هب

 بغر املف ( ناميإلا مهمولق ىف بتك كتلوأ) ةباتكلا ( ابسماخو) : ( ميقَتسم طارص ىلإ ءاشي

 نزأ ( لوألا ) تكن هيفو ( ىردص ىل حرشا بر ) لاق ةباتكلا كلت ىف مالسلا هيلع ىدوم

 عيب هيف بتك نمؤملا باقف اهقارحإ زحي مل نآرقلا اهف نك اذإَو ميظع رطخ اهل سيل ةدغاكلا

 ًادغاك مرك أ ىفاحلا رشب ( ةيناثلا ) هقارحإ ميركلاب قيلي فيكف هتافصو ىلاعت هللا تاذ ماكحأ

 ( ةثلاثلاو ) كلذ ىلوأ ىلاعت هللا ةفرعم هيف بلق مارك إف نيرادلا ةداعس لانف ىلاعت هللا مسا هنيف

 ١ داو حلل نوكال هنأ ىح هدف مظع ظعأألا هللا مسا هيف بتتك اذإ طخ هيف سيل دغاك

 هسمي ال ) ىلاعت هللا لاقو ٠ فحصملا دلج سمي نأ هل سيل ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا لاق لب هسمب

 ثيبخلا ناطيشلل زوجي فيك( مدآىبب انمركدقلو) تاقولخ لا مرك أ هيف ىذلا بلقلاذ (نوررطملا الإ

 يع انف / نيِنم ولا بولق قف .ةئيكسلا لزنأ ىلا "وه ) ةئيكسلا ( ابسداسو ) ملعأ هللاو هسمب نأ

 هللأ يطل اأ نأ ةنكتتلاو ( ىردص 1 حرش بر )لاق 0ك || بلط ىف مالسلا هيلع ىس وم

 ةنيكس تلزن ايلف نزحت ال لاق هيلع ةنيكدتلا تلؤن ايلف افق ناكو : 0 هجم هللا لوسر عم ناكهنع

 اف يي نيش

 موب اجسالابياول ا ون ع

 ةدضم ب



 ١ ةيالا . ىردص ىل حرشأ بر لاق : ىلاعن هلو

 0 و)(ةالصلاوربصلاب اونيعتساو) ربصلا ةجرسم (اهسماخو) هللاىلإ اوب وت تي ربكب تابشخلا
 0 1 ( كبر كحل ريصاو ) اضرلا نهد ( اهعباسو ٠) ( منديزأل متركش نأل ) رك كشلا ةلدتف

 نال دوضفملا تلقت ال نأ. .ىنينبب لب املع لود تاودآلا هذه تحاص'اذاف كبر ءاضقب
 ا ) عوضخلاو عوشخلاب أب 0 ءلطا مث ( ال كس الق ة نم سانللا هلا حتفي أم) هترضح

 (ىردص ل حرشابر ) لوقتو عرضتلاد» عفرت كلذ دنعف ( اسهالإ عمسلا الف نمحرلل تاوصألا

 مالا حرشب ىمسملا ناحورلا رونلا اذه لوقن مح " (ىموماي كلؤستيتوأ دق) عمست كلانهف

 كاومسلا :اهجخ ال ةفرعملا نيعشو ةماخ اه يدقلا ( 0 رجلا نسا

 مالسلا هيلع 2 | لاق 1 مدوعلو اليل بيغت سمنشلا (اهبن ) (بيطلا ملكلا دعصي هيلإ ) 0

 نيرفختسملاو « ًانطو دشأ ىه ليللا ةئشان نإ ) اليل بيغتالف ةف 0 سم امأ ( نيلفالا بحأال )

 ال ل: هللا يارس "ا ) لكلا ف لصح#ت ةيناحورلا علخلا لك 0 ( راصالاب

 كرو. نم ال وق مالث) فت ال ةهرتملا بقمشو ترك ني ارا ا
 ةفرعم ىهو ةفرعملا سمشف انهه امأ تفسكنا رمقلا اهلباق اذإ سمشلا (اهعبارو ) ( ميحر

 حراوجلا ملاع ىلإهرون لصي مل هللا لوسر ًادمم نأ دهشأ رق اهلباقي مل ام هلا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 1 هوجو دوسلو هوجو ضيدت موب ) اهضيدت ةفرعملاو هوجولا دوست 'سمشلا ( اهسماخو )

 (ابعباسو) ىحل أفطأ دقكرون نإذ نمؤ» ايزج , قرحلانم ىجنت ةفرعملاو قرحتس مشلا (اهسداسو)

 هلل ايكل) قرا تقسم ىدعشلا (اينماث كر (بسطلا ماكلا دعصي هيلإ)دعصت ةفرعملاو عدصت سمشثلا
 ضرالا. لمالل ةنيز.ءايملا “قف سمشلا ( ابغسات و ). ( ريخ تاحاصا] تاف!لا ور ىقعلا نا

 كلذ ىلا ىاتحت ةروضلا فاقوف سمشلا (اهرشاعو) ءاسلا له هيد سرنا 2 ١
 عضاوتلا لعل دي كلذو « ىنعملا ةيناقوف ةروصلا ةيناتح ةيطإلا ف راعملاو : ربكتلاعم دسحلا ىلع لدي

 قلاخلا ىلإ بلقلا لصي ةفرهملابو قلخلا لاو-أ فرعت سمشلا ( اهرشع ىداحو ) فرشلا عم

 ةقيلكلا 0 الف ىلولل الإ لصحت ال ةفرعملاو ودعلاو ىلولا ىلع عمت سمشلا (اهرشع فاثو)

 (اهادحإف) تكذلا امأو(ىردص ىل حرشا بر) ىسوم لاق مرجال ةسيفنلا تافصلا هذهب ةفوصوم

 امهتلخ ىذلاف ءاعيلل اهدق وتسا ةفرعملاو(ناف الع 0 ط انفال ىلاعت هللا اهدقوتسا جارس س لستعلا

 0 ءاقلل ايقلخ ىتلا ةراملا و ( !ذضر اباهش ):قرتجال انس ناش
 نع ةبلظلا ليت ان[ و.ءامسلا ف سمشلا هللا نقوتسأ م مناثو) . ( ىردصمل حرش بر) ناطيشلا

 كيلق 0 3 ةءلظليزت الأ كيلق ىف ةقرعملا سمش كفار 2: كتيب نع اهدعب عم كتيب

 دقوملا وه ىلاعت هللاو هدميو هدهعتي لازي ال هنإف اجارس دقوتسا نم ( اهتثلاثو ) كنم امرق عم

 ىردص ىل حرشا بر) هلوق ىنعم وهو هدمي الفأ (نامإلا مكيلإ ببح هللا نكلو) ةفرعملا جارسسل

 ىف ةفرعملا جارس دقوأ دق هللاو هنم برقي ال تيبلا ىف دقوي جارسلا ىأر اذإ صللا (امتعبارو)

 يوم -رغاص < د



 ذولا: 0 ىلاعت هلوق 2

 هللا رمال هيلع ىموم نيب تواقتلاف رونلا ىطعي نأ وه نا او رونذال الباق

 « رون هللا الإ هلإال ةملك ىهو اننيد نإ انلِإ لوةن مث ىطعملاو ذخآلا نيب توافتلاك سو هيلع
 اقل فاطم لا كرااونإ قفا نونا ةنلكااو روت راقلاو اوت ةالضلاو رون ءاوضولاو

 ( ىردص ىل حرشا بر) هلوق ىف ( عبارلا لصفلا ) ةمايقلا موي كناسحإو كلضفراونأ انمرحتال

 هترامأ امو : ليقف « باقلا ف فذقي رون لاقف ردصلا حرش نع ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر لئس

 لكيو  لودألا لبق تووملل دادحتسال | او داولخلا: راد ىلإ .ةناثإلاو وو رعلا نآد نع. قاجتلا لاَمف

 نم رون ىلع وف مالسالل 09 هللا حرش نفأ ) ىلاعت هلوق رونلا نع ةرابع ردصلا حرش نأ ىلع
 000000007 هدحأ ) روتلاب اهفضاوو ءانشأ ةرشع ركذ ىلاعت هللا نأ ٍلعاو ( هبر

 (اهثلاثو ) ( نيبم باتكو رون هللا نم مءاج دق ) لوسرلا ( اهناثو) . (ضراآلاو تاومسلا رون
 هللاكو وتأكل وتفظل نأ نوديرب) نامإلا (اهعبارو ) . ( هعم لزنأ 00 روللا اوعبتاو ) نآرقلا

 رمقلا ءايض ( اهسداسو ). ( ابر رونب ضرآلا تقرشأو ) هللا لدع ( اهسماخو ) . ( مههاوفأب
 تانيبلا ( اهنماثو ) . ( رونلاو تابلظلا لعجو ) رامنلا (امعباسو) ؛( ًارون نمف رمقلا لعجو )

 ةقرعملا ( اهرشاعو) . ( روت لع رون ) ءايبنآلا ( اهعسات ٠) ( روناو ىده اهق ةاروتلاانلزنأ نإ )

 حرشا بر )لاق مالسلا هيلع ىموم ناكل وقنف اذه تبث اذإ ( حابصم ايف ةاكشك هرون لثم )

 قالخأب قلختلاب ء ىردص ىل حرشا بر ( اهناثو ) كئايربكو كلالج راونأ ةفرعمم ( ىردص ىل

 ( ابعبارو ) كيبنو كرمأ لاثتماو كيحو عابتاب ء ىردص ىل حرشا بر (اهثلاثو) كئايبن أو كلسر

 عالطالاب ىردص حرشأ بر (اهسماخو) كتيهلإب ناقيالاونامبإلا روب ؛ ىردص 0 بر

 رون نم لاقتنالاب . ىردص ىل حرشا بر ( اهسداسو ) كيكحو كئاضق ىف كلدع رارسأ ىلع

 بك وكلا نم لقتتا ثيح مالسلا هيلع ميهاربإ هلعف اي كتزع لالج راونأ ىلإ كرقو كسمش

 كليلو كرامت ةعلاطم نم ىردص ىل حرا بر ( اهعباسو ) ةزعلا ةرضح ىلإ سمشلاو رمقلاو

 كتايآ عماجم ىلع عالطالاب ىردص ىل حرشا بر ( اهنماثو ) كلدع ليلو كلضف راهن ةعلاطم ىلإ
 0 رع ١ نإ ف ىوداص ل حرشا بر ( اهعساتو ) كتاومسو كضرأ ىف كتانيب دقاعمو

 نأب ىردصمل حرشا بر (اهرشاعو) نيملاعلا بر محل دايقنالا ىف مهم ًاهيشتمو نيمدقتملا ءايبنألا

 رولا داقيإ نعةرابع ردصلاحرش نأ معاو «ح ؛ حابصملا اهم ىتلا ةاكشملاك ىلق ىف ن اعالا جارس لعجب

 اكلم فارس نأ دارأ نم نأ مولعمو ءر 0 رونلا كلذو ج 2 يصل نع كفل 3

 بلط اذإ ديعلاف . نهدو ةليتقو ةجرسمو تيربكو قارخو رجحاو كنز : ايشأ ةعبس ىلإ جا

 اودهاج نذلاو ) ةدهاجلا دنز نم دبال (اهوأف) ةعبسلا هذه ىلإ رقتفا ا حرش وه 0 روتلا

 عنم قارح (| ملاثو ) ( ةيفخو عرضت مكبر اوعدا ) عرضتلا رجح (اهيناثو) . (انلبس مهني دهنل انيف

 قللت ور اطل (مبر ىلإ اوبينأو) ةبانإلا تيربك (اهعبارو)(ىوملا نع سفنلا ىبنو) ىوملا



 رار ا 0 58

 2 ارا الا شوو هال مج د ا
 0 ب

 عفب ةيالا . ىردص ىل حرشأ ىبر نا هلو

 تازجعملا ضرع ) اسدماخاو 6 ) ا كك كال؟ 2 / د :دلا َّق هلاعقأ 2 ) اهعبارو )

 [ ريع ر ارفك سانلا ظعأ ىلا هلاسرإب( اهسداسو) < ( ىركلا نانا 0 كيال )هلع ةرغلا

 نأ هف رعف زجعملاب رب 5 اذه ربج مالسلا هيلع ىسوم دأ 0 ه ريهلل 0 ةقاشلا فيلاكت ] هذه تكف

 اقلاكلا هذه نم لصاخلا نقلا دج دارآف ( ىردص ىل حرشا بر ) لاقف هنم برق هلأس َنَه'لك

 لصيل اعدف نجلاو سنإلا نيطايش فاخ لاقي وأ ( ىردص ىل حرشا بر ) لاف هنم برقلاب

 دارملا نأ ( اهناثو ) سنإلاو نجلا نيطايش لئاوغ نم ًانوهأم ريصيف برقلا ماقمولإ ءاعدلا ببسي

 00 فوم ةيلحلاب هممت نع قلخلا عمط عطقي نأ د[رأت هموقو نوعرف ىلإ باهذلا دانا

 ( ىردص ىلإ م ) لاقف ةيلكسلاب عامطالا عطقنت ذكيخ هيدل هبرقو هل هبرق هبر اعد

 ءىث لكف ضحب مدع وبف ىلاعت هللا ىوسام لكو ةيلظلاك مدعلاو رونلاك دوجولا ( اتلاثو )

 حرشا بر) لاقف ناكمإلاو ماسجألا ملاع لالظإو مدعلا تاملظ ىف مهن اك لكلاف هبجو الإ كلاه

 نم ىرا.ل ءوضلا ف سلاجلاو ردصلا حرش ةداسو ةف رعملا ءؤض ىمم ىف ىلق سلج ىت> (ىردص ىل

 هلوقب هبقع اذبلف دوجولا ىف 1 ىرب ال ردصلا حرش ءوض ى سلج نيك ةيلظلا ىف اما 0

 ىلحرشابر ( اهعبارو) تامهملا نم ءىثل غ عرفت ةيال ا رغتسالا ماقم ىف ديعلا نإف ( ىرمأ ىل رسيو)

 ىنعم ىف اذهو . وه م ءىنث لك ىرأ ىتح قيفوتلا سم ىلإ علطأف ةفيعض نيعلا نيع ناف ىردص
 بلقلا ىف ةيهلإلا ر اوناآلا عوطس س] ةمدقم ردصلا حرش نأ معاو «ىه ك٠ اننا انرأ» هلي الازم رمح لوو

 ةيناثلا ةمدقملا مالسلا هيلع ىسوه ىطعأ ىلاعت هتلاف الكلا عامس نم لصاحلا مبفلا ةمدقم عامتسالا و

 بر )لاف ىرخالا ةمدقملا بلطف لاونملا كلذ ىلع ىسوم ججسن مرج الف ىخوي امل عمتساف ىهو

 ءدوصقملا وه ملعلاو (املع فدز بر لقو) هل لبق ِهتلِب دم ىلإ رمآلا لآ املو (ىردص ىل حرشا

 دمع ناك املو « ةمدقملا ىطعأ مرجال متلي دمح مدقمل ةمدقملاك مالسلا هيلع ىنوم ناك الف

 ا هلىعادلا ( ا لكى 0 ندا هناحيسف دوصقملا ىطعأ مرجال دوصقملاك

 نك نأ ( اميتيناثو ):( بيرق قاف ع ىدابع كلاس اذإو) بزل نع نواب: نا اضاف

 لكلا هسف لإ اقاضأ امزوا الإ 4 فاحأ 3 بجتسا قار مكبر لاقو ) هل برلا

 بر) لاقف ناتسبلا اذه ىف عت علدب نأ مالسلا هيلع ىموم د كا نيبجولا نيذه نمالماك راص دق ءاعدلاب

 ن اكف( احب ماني ركاو ) . لوشن ىلاعت هتلادف 3 مالسااهيلع ىسوم نأ (ابعباسو) (ىردص ىل حرشا

 اك رق ديارأ 3 كل كا اير ا سل

 راطأ يد ءاعذلا,لكتشأف ( تيزق ىلاذ نع ىف كلا اذإو كلوت تحمس اهأ نر ناك

 ترآ) مالسلا هيلع ىتوميلاف ( اهنماثو) (16 دس كابر لطز كادت كيا
 ىلع هكرتام ىلاعت هلا كرّذص كل حرش مأ ١ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لاقو ( ى ىردص ىل حرش

 ضل "نسل نأ وه ردصلا مرش ناف توافتاا ىلإ رظناف ( ع 507 ) لاق لب ةلاخلا هذه



 ةيالا . ىردص ىل حرشإ ىلر لاق : ىلاعت هلوق اب

 « تئش نإ ىلر فغا مبللا ؟دحأ نلوقي ال » مالسلا هيلع لاقو (نوامعي اوناك ام ناطيشلا مل نيزو
 حرشا بر لاقو ءاعدلاب مالسلا هيلع ىموم مزج رسلا اذهلف ىلرفغا مبللا : لوقيف مزحجب نكلو

 هيفو ( كل دش افاوعدأ ب لاقو ) ىلاعت هلوق ءاعدلا لضف ىف ( 0 | هجولا ) ىردص ىل

 ىلع متلضف ىفأ وز ميقح ىف لاف امظع اليضف# هللا مبلضف ليئارسا ىب نال انما ةميظع ةما 0

 اولاق ةميظعلا ةجردلا هذه عم م ( نيملاعلا نم 1 تؤ ملام 0 و ) : اضيأ لاقو ( نيملاعلا

 مهوق ىف مهتلالج عم نييراوهلا نأو ( ىه امانل نيبي كبر انل عدأ ) مال.سلا هيلع ىمومل

 هناحيس هنإ مث افا نم ل دنت ةليام مه لأ كك نأ مالسلا هيلع ىسع اا ( هللا ر اكن 0 (

 لاقو ( مك ) بجتسأ وعدا ) ةطسأو ريغ نم مل ًايطاخم لاقف انتمأ ىف ةطساولا هذه عفر ىباعتو

 مالسلاهيلع ىسوم ناكو ةمدلا هر ةليضفلا هذه تاصح أسأل ببسلا اذبلف ( هلضف نم هللا :ا اولأسا و(

 حرشا بر) لاققف ءادتبا هيدي عفر مرج الف «ِهيِلِي دمع ةمأنم ىناعجا مهللا» لاَقف مرجال اهف رع دق

 دابعلا لعج ىلاعت هنإ مث ( بيرق ىناف ىنع ىدابع كلأس اذإو ) لاق ىلاعت هنأ رلعاو ( قالا ل

 مالسلا هيلع ىمومو ( ناطلس مهيلع كل سيل ىدابع نإ ) ةمصعلا دبع ( اهدحأ ) ماسقأ ةعبس ىلع
 بر ) لاف ةمصعلا دئاوز بلط مرج الف ( ىسفنل كتعنطصاو ) ةمصعلا ديزمب ًاصوصخم ناك
 مالساا هيلع ىسومو ( قطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو ) ةوفصلا دبع ( اهناثو ) ىردص ىل حرشا

 مرج االف ( ىالكبو ىتالاسرب سانلا ىلع كتيفطصا ىفإ ىسوهاي ) ةوفصلا ديزع ًاصوصخم ناك

 نذلا ىدابع رشبف ) ةراشبلا دبع ( اهثلاثو ) ( ىردص ىل حرشا بر ) لاقف ةوفصلا ديزم دارأ

 عمتساف كترتخا انأو ) كلذب ًاصوصخم مالسلا هيلع ىموم ناكو ( هنسحأ نوعب آيفلوقلا نوعمتسي
 دايعاي ) ةءاركلا دبع ( اهعيارو ) ( ىردص ىل حرشا بر ) لاقف ةراشبلا ديزم داراف (ىحوي امل

 اهيلع ةدايزلا دارأف ( امكعم ىننإ افاختال ) كلذب ًاصوصخ ناك مالسلا هيلع ىمومو ( 0 كفو
 ؛ ( ميحرلا روفغلا انأ ىنأ ىدابع ءىن ) ةرفغملا دبع ( اهساخو ) ( ىردص ىل حرشا بر ) لاقف

 حرشا بر ) لاققف ةدايزلا دارأف هلرفخف ( ىل رفغا بر ) كلذب ًاصوصخم مالسلا هيلع ىسوم ناكو
 كلذب ًاصوصخع ناكم السلا هيلع ىمومو ( مكبر اودبعا ) ةمدخلا دبع ( اهسداسو ) ( ىردص ىل

 اذإو ) ةيرقلا دبع ( ابعب ل از كاف ايف حلا ىسفنل كتعنطصاو)

 ًاضوص# ناك مالسلا هي هيلع ىسومو ا ناعد اذإ ىعادلا ةوعد مح بيرق ىلإف ىنع ىدانع ء كلأس

 ل حرش بر) لاف برقلا لاك دارأف ( جن هآنيرقو نميالا روطلا بناج نم هانيدانو ) برقلاب

 .( ىردص

 قاعي )1 م اهدخأ) :اهوجو 1 ىردص ىل حرشا بر ) هلوق ىف « ثلاثلا لصفلا ل
 هرمأ (اهناثو) « (انأ الإ هلإ ال هللا انأىتنإ) ديحوتلاةفرعم (اهدحأ [١ ىت 11| ةتسلا ءايشاألاب هبطاخ امل
 ( ةبنآ ةعاسلا نإ ) ةرخآلا ةفرعم ( اهئلاثو ) (  ىرك ذل ةالصلا مقأو ىندبعاف ) ةالصلاو ةدابعلاب

 0 يضر ىلا 1 ا ا الا

 اةنيضن سلسل

 وكي برا دع

0 



 الف ءاعدلاب اهفحتأ تادابعلاو تاعاطلا فحتب ةيملإلا ةرضحلا فحتي نأ ىموف دارأام لوأ مرج
 00 هيلع هلوق ءاعدلا لضف نايب ىف (ىناثلا هجولاو) :(ىردص ىل حرشا بر) لاق مرج

 (هللا انأ ىننإ ) هلوق نآلل (ةدابعلا) مالسنلا هيلع ىسوم هب ىلاعت هللا رمأ ءىّش لوأ نإ 03 ةدابعلا ع

 ١» رهأ والا .نماىس وف ىلع دروأام لوأ ناك اسلف ( ىتدبعاف ) هلوق رمآلا امإ ر 35 نسل و راخإ

 1 ةداعلا ف قرم ةيبوبرلا ة هرض>ح مالسأا هيلع و فخنأ ام ام لوأ مرجال ة 5 أيعلاب رمالا

 ةدابعلا عاونأ ندعون ءاعدلا نأ وهو (ثلاثلا هجوااو) . (ىردصول حرشتا بر) لاقف ءاعدلا ةفحت

 اذإو ) ىلاعت هلوق هيلع لديو ءاعدلاب رمأ كلذكف موصلاو ةالصلاب رمأ ىلاعت و هناحبس هنأ اكف

 اطر او ةرعداو) مل بجتسأ ىفوءداكبر لاقو) . (بيجأ بيرق ىنإفىنعىدابعكا أس
 هللا اوعدا لق ) . (نيدلا هل نيصلخم هوعداف وه الإ هلإال ىلا وه) . (ةيفخو ًاعرضت مكبر اوعدا)

 لالجلا اذايب اوعدا » علم لاقو ( ةفيخو ًاعرضت كسفن ىف كبر ركذاو ) . ( نمحرلا اوعدا وأ

 هوجو نملّمعأا فالخ ىلع ءاعدلا لابجلا ضعبلاق ةدابع ءاعدلا نأ انفرعتايآلا هذهف«ماركإلاو

 ءاعدلا ىلإ انب ةجاح ىأف ء رودصلا خت امو سفنآلا ىف ام لهي بويغلا مالع هنأ ( اهدحأ )

 عوقواللا مولعم ناكنإو ءاعدلا ىلإ ةجاح الف عوقونا مولعم ناك نإ بولطملا نأ ( !هناثو )

 بدأ ءوس ىلوملا ق- ىف ددبعلا نم كلذو ىبنلاو سمألا هبسثي ءاعدلا ( اهئلاثو ) هبف ةدئاف الف

 زجي مل حاصملا نم نكي مل ناو هلمال ميكحلاف حلاصملا نم ناكنإ ءاعدلاب بولطملا ( اهعبارو )

 هيلإ بدن دقو : ىلاعت هللا ءاضقب اضرلانيقيدصلا تاماقم مظعأ نأ ءاج دف ( اهسهاخو ) هبلط

 هللا نع ةياور مالسلا هيلع لاق ( اهمداسو ) بلطلاو ساعلالاب لاغتستا هنال كلذ ىفاني ءاعدلاو

 كاد 1 والا ا ىلع لدف «نيلئاسلا ىطعأ ام» لضفأ هَ .طعأ ىت ]اذ نع ئزك-3 هلختش نمو كاع

 امل مالسلا هيلع مها ربإ نأ (.اهعباس وز .ءاعدلا توج و يقتات اه 1 نرك د ىلا تا ل ا

 ىلوآألا نأ لع 0 ميل حدملا قحتسا «ىلاحي هيلع ىلاؤس نم ىسحو هلوقب ىف الا كك

 رئاسك عرضت عون وه لب مالعالا ءاعدلا نم ضرغلا سيل هنأ (لوآلا نع. باوجلاو) ءاعدلا كرت
 مولعم عبشلا ناك نإ ناشطعلاو عئاجلل لون نأ ىرجم 3 هنأ ( ىناثلا نعو ) تاعرضتلا
 ( ثلاثاا نعو ) هيف ةدّئاف الف عوقواللا مولعم ناك نإو برشااو لكلا ىلإ ةجاح الف عرقولا

 (عبا رلانعو) كلذ نع هفرصت عوشخلا و عرضتل | ةروص نأ الإ 0 ةغيص تناك نإ و ةغيصلا نأ

 ىضر مث عرضتلا ًاراهظإ اعد اذإ هنأ ( سماخلا نعو ) ءاعدلا قبس طرشب ةحلصم ريصي نأ زو

 مث « تادابعلا نم هنأ تيث اذإ ةيقبلا نع باوجلا وهو تاماقملا مظعأ كاذف ىلاعت هللا هردق ام
 ءاعدلا وهو تادابعلا لجأ ىف عرش مرجال المج درو ًارمأ ةالصلاب و ةدابعلاب هرمأ ىناعت هنإ

 نيب لب هب ىمألا ىلع ءاعدلا لضف نايب ىف رصتقي مل هناحبس هنأ ءاعدلا لضف ىف ( عبارلا هجولا )
 مهبواق تسق نكلو اوعرضت انسأب مهءاج ذإ ال ولف ) لاقف لأس ملاذإ بضغي هنأ ىرخأ ةبآ يف
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 كشلا نإف رصتقت الو لاحلا ىف لاؤسلا اذه نع بجأ دمحاي لاق هناحبس هناك بيقعتلل ديفملا ءافلا
 اهفسني لقف ) لاق هنأ باوجلا ةيفيك م  ةهبشلاو كشلا ىف اوعقي الئارمألا اذه لبمتالو رفك هيف

 01 ريطار لبجلا ءاوجأ نم دج لك قح ىاوكم هنال نكم فسنلا نأ كم الو ا فشنا قار

 نال دوجولا بجاو الو ميدقب سيل هنأ ىلع لدي كلذو لبجلا لك ق> ىف انكم نوكي نأ كو
 وأ ةضف وأ بهذ وهأ كهلإ نع انريخأ اولاق مهن لبق نإف . فسنلاو ريغتلا هيلع زو ال مجدقلا

 هنإ انلق تامهملا نم ةلأسملا هذه نأ عم د>أ هللا وه لف لقي ملو ( دحأ هللا وه لق ) لاقف ديدح

 الف مالك قبس ىعدتسيف ةفطاعلا فورحلا نم ءافلا فرحو مملاؤس عضوملا اذه ىف كح مل ىلاعت
 ءاقلا فر هيلع باوجلا فطع نس مهاؤس ىكح ىلاعت هناف انبه فالخب ءافلا كرت دجوي مل

 ( اهاسرم نايأ ةعاسلا نع كنولأسي ) هلوق ىف باوجلا ركذي مل ىلاعت هنإف ( ةثلاثلا ةروصلا امأو )

 اذبلف قيس امف اهانحرش ىتلا دسافملا ىلع ةلمتشم نييعتلا ىلع ةعاسلا تقو ةفرعم نأ هيف ةكحلاف

 (ةعبارلاةروصلا امأو) اهنع باج الام ةلئساألا نم نأ ىلع لدي كلذو باوجلا كلذ ىلاعت هللاركذرل

 كلا ميظعت ىلع 0 هوجو هيفف لق هباوج ىف ر 5 لو ( ا : ىناف) هلوق ىهو

 0 ريغ ىف ةطساولا ىلإ جاتحت امتإ تنأ ىدبعايلاق هناحبس هن اكف تاد ابعلا ظعأ نمي هنأ ءاعذلا

 تامبلا نم اهتقرعم نكست مل تعقو ةصق لكذأ هيلع لدي كنيبو ىنيب ةطساو الف ءاعدلا ماقمىف امأ

 .( قحلاب مدآ ىبا أبن مهيلعلتاو )لاعت هلوةك ةصقلا كلت مل 5 ملسو هيلع هللا للص 0 لاق

 كاكا قار 0 ل)  (ىضود تاتكلا قب كذاز) (امنم خلسناف ةانكلا ىذلا ان : مهلع لتاو)

 0 . (ميهاربإ فيض نع مهثبنو) . اري اتيكلا ف رك داير ( ل عنا

 امو . (قحلاب مهأبن كيلع ضقن نحن ) فيركلا باصحأ ىفو ( صصقلا نسحأ كيلع صقن ن ل ١

 اذإ دمحاي لاق ىلاعتو هناحيس هن ”كلصاخلا و« تبتئارغلاو بئاجعلا نم نيتصقلانيثاه ىقامل الإ كاذ

 ١ امر لئاقلا انأ وك | ىلا تكساف نع تلسا اذإرو «نكسحلا تنأ نكف ىئريغ نع تاس

 نأ ىلع لدي ( بيرق ىنإف ) هلوقو [ل اسي نأ] هل ديعلا نأ ىلع لدي (ىنع ىدابع كلأس اذإو)هلوق نأ
 سيفن رس هيف اذهو « بيرق هنم انألاق لب « بيرق ىنم ديعلاف لشي مل (امتلاثو) دبعلا نمسي رقبرلا

 ا نوران ركب فتك .كءانفلا نسي مدعلازك رم ىثوه « وه ثيحنموبف دوج ولانكمم دبعلا نإف

 هنمبرهلاف هسفن نم هيرقو ادوج وم هلعج ةناسحإو هلضفب هنإف ىلاعت و هنا>.س قملا وه ببرقلا |

 هللا ريغب ال وغشم هرطاخ ىقبي ماد ام ىعادلا نأ ( اهعبارو ) . (بيررق ىنإف) لاق اذهلف دبعلا نمال

 قا دحاألا هللا ةفرعمب اقرغتسم راصو لكلا نع ىنف اذإف :ىلاعت هلل ًايعاد نوكي ال هنإف ىلاعت
 ةطساولا تعفر مرج الف ىلاعت هللا ريغ ىلإ تافتلالا 2 هللا ريغ نع ءانفلا ماقم ىف قس ٠ 1 عنتما

 ظعأ 0 نا ءاعدلا لضف ررقت أك تبق (تيرق ىبإف ) لاق لب (بيرق 3 لقف) لاق اهم نيءلا نم

 الف ايادغاو فحتلا ليحأ الإ هفحتال نأ هالوم فرحتي نأ ٍدارأ اذإ دنعلا نات مث تابرقلا
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 . لاقف ؟ تامدخلا كلتام مالسلا هيلع ىسوم لاقف ؛ ةمدخب ةمعن لك لباقتل عبرأ تامدخ نم اهتلباقم

 اذإف دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلاو مايقلا ةمدخلا نم ةعبرأ .ًاعاونأ اهيف نإف ىركذل ةالصلا مقأو
 ةلاسرلا ةعلخ ىهو ةسماخلا ةعلخلا هاطعأ امل ىلاعت هنإ مث. ةمدخت ةمعن لكتلباق دقف ةالصلاب تيتأ

 ىف دبتجت نأب هل ليقف ةمعنلا هذه لباقأ ةمدخ ىأب ىنأ فرعأ ىتح ( ىردص ىل حرشا بر ) لاق
 ةلفو عضو ىرحت عم ىنم ىنأتيال اذه نإ براي ىسوم لاف بولطملا هجولا ىلع ةلاسرلا هذه ءادأ

 ىل حرشا بر ) هلوق ىف ( ىفاثلا لصفلا ) ىرمأ ىل رسيو ىردص ىل حرشاف ىمصخ ةوقو ىنال
 ثرقلا الط ءاغذلا اذ ىسوم كتم اما وا لاس هتاف ترقلا نذل ءاكلا ل ملعإ ( ىردص
 ملط مالسلا هيلع سوم نأ نايب ىلإ مث برقلا ببس ءاعدلا نأ نايب ىلإ نيرمأ نايب ىلإ رقتمنف

 ركذ ئلاعت هللا نأ ( لوألا ) هوجو هيلع لديف برقلا انيس ءاكدلا كأني امأ ءاعدلا ادهن لإ

 ءارقبلا ف اهو افا هل وص اال اها كر الو او هيل يح ارم عضاوم ةدع ىف هياتك ىف باوجلاو لاؤدلا

 حورلانعكنولأسيو) ليئارسإ ىنبف (اهيناثو) ( جحلاو سانلل تيقاوم ىهلق ةلهاآلا نع كن ولأسي)
 (اهعبارو ) ( افسن فر اهفسني لقف لابجلا نع كنولاسيو ) ( اهثلاثو ) ( نر سمأ نم حورلا لق

 ) اهذحأ ( ىلاوتلا ىلع ةرقبلا َّق اك ةدسف ةيعورفلا 0 ) اهاسرم نان ةعاسلا نع كناولاك (

 نع كنولأسي ) ( اييناثو ) ( نيبرقألاو نيدلاوللف ريخ نم متقفنأام لق نوقفني اذام كنولأس )
 ( ريبك منإ امهف لق رسيملاو رخلا نع كنولأسي) (اهثلاثو) ( ريبك هيف لاتق لق هيف لاتق مارا ربشلا

 حالصإ لآ مانا 2ع كنولأ هس) و )( (اهسماخو) ) وفعلا لق نوقفش ام كلن راأسسن و ( 4 0

 0 ع كنولأ ثنا ) (اهعبا سو) ( ىذأ وه لق ل ضرخلا 0 ةلاشلو ( )+ مسداسو) ) ريخ 3

 ( اركذ هنم يلع زلتاس' لهن نسارعلا ىف نع كنا[ اهتمأث او ) ( لوسرلاو هلل لافت الا لق

 مكتفي هللا لق كنوتةفتسي ) (اهرشاعو) ( قحل هنإ فرو ىإ لق وه قحأ كنوئبنتسيو ) (امعساتو)

 دم لاق َلاَوَسلا ركذ امل ىلاعتاو هناحبس هلأ اف بلع االاف , ةفاتح روض لع ةيرجاالاو لس الا 31

 ةروص قو بقعتلا ءاف عم لقف ةغيصب هنا دلل لق ملسو هيلع هللا لص

 ا : نعل ةعاسأا 02 كنولا ل ) للاعت هلو وهو باو 0 0 ملو لاؤسلا ر د ةغلاث

 كلأس اذإو ) ىلاعت هلوق وهو لقف ظفل الو لق ظفل هيف 0 لو باوجلا ركذ ةعباز ةروص

 0 ىلص دم ةوبن تود ىذا عيقو 36 0 ابق كلا

 امقسني لقف) هل وف صو ةيناثلا ةروصلا م خياتلا ولا داك ىلاعت هللأ نم هنو قد دل 1

 امثاقب بوجو نع "ا | مدق نع امإ لا (لاب 8 نع كنول ع١ موق نأ 7 م ىف

 ظفاب بيبي نأ هل ارم لاك هللا ا مرج اللف نيدلا كرضأ ل 0 1 تابمأ نم ةلأنملا هذهو



 . لقعلاو ةردقلاو ةايحلاو دوجولا ةعبرالا علخلاب اوزاف ةجردلا هذه دنعف ةيادهلارهوجو ةريصبلا

 نييبنلا مهاخ ناك امل هيب انلوسر نأ ىرت الأ لضفأ نوكي نأ بحي متاخلاو لكلا متاخ لقعلاف
 املضفأ ناك ةينامسجلا تاقولخملا متاخ ناكامل ناسنإلاو ؛ مالسلاو ةالصلامملع ءايبن الا لضفأ ناك

 مث اهلك أو علخلا لضفأ ناكل الجلا ىذ ةرضح نم ةضئافلا ماذا متاخ ناك امل لقعلا كلذكف

 00 قاف هاب [ناك لب. ةسيفنلا رك وذا 'نم .ةأولمملا ةتفيللاك همن ىأرف هسفن ىف لقعلا رظن

 :ناهذألا حتارصو لوقعلا هئادب ىف ةزوكرملا ةيبدبلا ةيرورضلا مولعلا ىهو ةرهازلا بك اوكا

 ةكللدكف . حلا وء للا تابلظ قرا يدي كاهالغ تاومسلا ىف ةزوك رملا بك اوكلا نأ كو

 ىلإ ماسجالا ماع تاملظ ىف نورئاسلا اهب ىدتبي ةرهاز بك اوك لقعلا ءامس ىف ةزوكرملا رهاوجلا

 ةرهازلا بك اوكلا كلت ىلإ لقعلا رظن املف . اهئاوضأو تاومسلا ةحسفو ةيناحورلا ملاعلا راونأ

 ماقرالا كالتي لدتساف علخلا كالت عيمج ىللعوره هاوجلا كلت لع ثودحلا مقر أن ةرهادلا رهاوجلاو

 فالخ قانلاو ضمنا فالخ شاملا نأ فارع كلذ كاعو ٠ نق ىلع شوقنلا كليو ٠ مقارىلع

 مدقلا ملاع علاطو مدقلا ملاع حنا ول ءاوضأ ىلإ نزاور تاثدحما ملاع ءامس ىللعأ نم هل حتتفناف « ءانبلا

 ناكمإلاو ثودحلا ملاع تاملظ نم ةيلزالا ماع ءاوضأ ىلإ رظن امنإ لقعلا ناكو لالجلاو ةيلزالا

 بر) لاقف راونألا ضيف ىلإ هعبطب أجتلاف ًاريحتم ىقبف هانيع تيمعف ةيلزالا راونأ ةشهد هتبلغف
 ةلخادلا ءادعأللا نم عاطق قيرطلا فو ةفث اكتم تاءلظلاو ةقيمع را>بلا ناف ( ىردص ىل حرش

 روهاألا لك ىف انوع ىل نكست ملو ىردص ىل حرشت مل نإف ةريثك نجلاو سنإلا نيطايشو ةجراخلاو

 بر هلوق نم داره اوهاذبف . تاجردلاب زوفللال تافآلا لينل انيس علخلا هذه تراصو ؛ تعطقنا

 لاعفاألا نم دبعلا نم ردصي ام لك نآل كلذو ( ىرمأ ىل رسيو ) لاق مث ( ىردص ىل حرشا
 ةدارإلا هذبف « هل العاذريصي نإ ناعما دل ًاديرم ديعلا رصي " اق تاتكسلاو تاكرحلاو لاوقالااو

 ةدارإ ىلإ ةدارإلا كالت ليصح# ىف رقتفا ديعلا وه ناك نإ ابلعافو لعاف نم احل دبال و ةثدحم ةفص

 رسيملا وه ةقيقحلا ف نوكيف ملاعلا ريدم ا,ةلخ ةدارإ ىلإ ءاهتنالا نم دبال لب لسلستلا مزاو ؛ ىرخأ

 ربعف لعافو لباق نم هل ديال ةفصلا ثودح نأ قيقحتلا مامتو ءايشألا عيمج ممتملا وهو رومألل

 ىلرسيو ) هلوةب لعافلا لوصح نع ربعو ( ىردص ىل حرشا بر ) هلوقب لباقلا دادعتسا نع

 ناك اذملو : هتيلعاف لعافلاو هتيلباق ِ اهلا ىطعي ىذلا وه ىلاعت و هناحبس هنأ ىلع هيبنتلا هيفو ( ىرمأ
 ناهربلاك نيمالكلا نيذه عومجو .|هق مقاودتسا لبق م هذلاب اعدت ماي : نولوةي مهلع هللا ىذر فاسلا

 لاقي نأ نكميو . هتردقو هتبكحو هردقو هئاضقب ةعقاو ماعلا اذه ىف ثداوحلا عيمج نأ ىلع عطاقلا

 ليصحتو مالا ذيفنت كنه بلطأ نكسل وردصلاحرشب ىتك أال ىهإلاق مالساهيلع ىمومنأك ًاضيأ

 ىهو عبرألا علخلا هاطعأ امل ىلاعتو هناحبس هنإ لاقي وأ ( ىرمأ ىرسيو )لاق اذهلف ضرغلا
 ىف ديالف عبرألا علخلا هذه كتيطعأ ىسوم اي هل لاق هنأكف لقعلاو ةردقلاو ةابحلاو دوجولا
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 اذهو : هل ةباهن ال امل ددع هناف نامرحلا امأو « لقألل ةفايض ةفايضلا ًاضيأ نوكتف ٠ ىهانتملا ريغ ىلإ
 نود هيف لصح قاقحتسال ناك نإ ةفايضاا هذبب هصخ ىذلا لضعِبلا نأ( ايلا ) اذوجو توك

 زق اك ل اع وهو أ“ ع كلذ 0 اذهل ال ناك نإو ؟ لصح نم قامحتسالا كلذف هريغ

 قرود انا تايشلا هده 1 لكلا 2 فاول 001 غدا قل ال هنإو
 لعفي اع لآ 7 5 لطاب كلذو ٠ انلعف ىلع هلعف سام واحب ناسنإلا ند تالالاو لوقعلا

 ةفاضلاوه تان 5 0 اعةتمر راون نما ضئاقلا 0 اذهف اذه تفرع اذإ . نول مثو

 ل ١ تادوجوملا نإ م ىش لك تعسو قمل 9) هل وة نم دا رااوهو ةلماشلاةدئاملاو ةماعلا

 دوجولا ىلإ ةسنلاب مدع 0 0 ىلإ ةسنلاب داما نأ كش دل تاناويحلا إو تاداملا لل

 ناويحلا امأو ؛ دوجولاكهمدعو مدعلاكهيلا ةبسنلاب هدوجوف هدوجو نم هدنع ربخ ال داما نآل

 ىلإ ةبسنلاب داما نالو هيلا ةبسنلاب ناتوافتيو مودعملاو دوجوملا نيب زيمب ىذلا وهف

 يعل : ىهتو اهللاصمو اهشفنأ "ضارعأ 3 تاداخلا :لكفتست  تاناويحلا نآإل هلآ كاوا

 ناسحإ نأ يكف ةيداملا نم لضفأ ةيناويحلا تناكف . ىلوتسملا كلاملاكناويحلاو رخسملا عيطملا

 عضو اضتقا كإذك ضعبلا .نود تامودعملا ضعبل دوتجولا ةدئام عضو امضتقا هتمحرو هللا

 . ضعبلا نود ءايحأ تادوجوملا ضءب لعجمرجالف « ضعبلا نود تادوجوملا ضعبل ةايحلا ةدئام
 ةسنلاب دوجولاو ىمعلا ىلإ ةبسنلاب رصبلاو ةيلظلا ىلإ ةبسنلاب :رونلاك هيداملا ىلإ ةبسنلاب ةايحلاو
 ريخلاو ملآلاو ةذللاو مثالملاو ىفانملل اكردم ًايح تادوجوملا ضعب راص كلذ دنعف « مدعلا ىلإ
 ةايحلا ةعاخو دوجولا ةعلخ اندجو نإو انإ بابرآلا براي كلذ دنع ءايحالا تلاق مث نف :رشلاو
 مثالملا ىلإ جاتحت انك ام ةيداملا لاحو مدعلا لاحت | نال ةجاحلا :تداذزا نكتل ”كلذي انفارشاو

 مئالملا بلط ىلإ انبتحا ةايحلاؤ دوجولا لصخ اكللو , ىدؤللاو قاثملا قات انك انو قةارلا

 ىلع دعقملا نمزلاك انيةبل بذجلاو عفدلاو بلطلاو برحلا ىلع ةردق انل نكت ملنإف ىفانلا عفدو

 اذا ىلا ةوهلاو ةردقلا كتمحر نئازخ نم انطعاف تايلبلا ماهسل اندهو تافالا ةضرع قيرطلا

 ا ةرادقلاب ءاحألا نضعي صيصخت ةماثلا ةمجرلا تضتقاف « ىرخأ بارطاو رات بلطلا نم نك
 نورداقلا لاف . دوجولا تامودعملا ضعب صيصضختو ةايخلاب تادوجوملا ضعب صيصخت تضتقا

 امإ نيمسقلا دسحال الإ نوكنال لقع الب ةردقلاو ةايحلا نإ ميركلا داوجلا انطإ كلذ دنع

 تافص نم كلذ لكو لاقثالا ل حف ةلمعتسملا مهاببلل امإو «لالغالاو لسالسلاب نيديقملا نيناجملل
 وه ىذلا لقعلا نم انيلع ضفأف لاكلا جوأ لإ كس نطيضح نم انشر انه كنأ و قاف

 ىح « بقاعأ كبو بيثأ كب و نيهأ كب » كلوقب هتفرش ىذلا كتاعدبم رعأو كت اقواخم فرشأ

 رون مهحاورأ ىف ثعبو لقعلا مهاطعأف ةماتلا ةليضفلاو ةلماكلا علخلاب كتمحر نئازخ نم زوفت

 «8 رت هد



 2 فرص ا بر لاق: لادجلاو 6

 4 ا لكو 1 ريقف كا نأ لعل ةلأ برلا بصب م هن اطعأ 2 ( ةمم 00 ا 0 ةمظعلا

 راع نم انلا نودال ل بصاخملا هذه نم ةرذ نأ ولو ) لصح لق مارك الاوز 30 ازعالا

 ١ هنأ ) ىاثلاو) زدصلا حرشنم ريصاال نأ ليحتسا هلاك هللأ ميلكل الو صح دعبق ردصلا حر شنم

 قيضناك نم ناذ هيلإ ةوبنلا ضيوفت ىلاعت هللا نم رحب مل ءايشالا هذه دعب ردصلا حرشنم رصي ملام

 « نايضغ رهو ىضاقلا ىضقيال » مالسلا هيلع لاقام ىلع ءاضقلل حاصيال رطاخلا شوشم باقلا

 ىف اهنع ثحبلا نم دبال ىتلا رومآلا عومج اذهف ؟ ءاضقلا اتا لقأ ىتلا ةوبنلل حلصي فيكف

 : ةيآلأ هذه

 انير ) هلوق ري.سفت ىف مدقت دقف هطئارشو ءاعدلا ةدئاف وهو 4 لوآلا حبلا امأ )

 لوققنف عضوملا اذهب ةقلعتملا دئاوفلا ضعب انبه اهنم ركذن هنأ الإ ( انأطخأ ىأ ايس نإ اندخا

 ران 0 ام ف ريخل لك .هناذإ قا داك نركب نأ اهالعأو تاجردو ىتارم لادلل نأ معا

 لزالا ىف الماك ناككلذك ناك ام لكو «هتاذ مزاول نم هلاك ناككلذك ناك ام لكف هتاذ ىف

 كلذو الماك ءىثلا لعج نع ةراع ع ليمكتلا 0 لولا نكن لحس هنكلو

 ليصح ناف « هيف ريث أَتلأ لاحتسال لزالا ىف الصاح ناكوأ هناف لاكلا مدع دنع الإ قةحتال

 ريصي هنأ الإ لزألا ىف الماك ناك نإو « هناحبس هنأ مرج الف عنتم نتاكلا نيوكستو لاحم لصاحلا

 لزاآلا ىف البكم نكي مل ثيف لاكلا تافص نم ليكستلا ناك اذإ 0 ناف «لازبال امف الكم

 كلذ ناك ول مزاي امنإ ناصقتلا انلق «لاحم وهو ًاصقان نوكيف لامكلا تافص نع ًايراع ناكدقف

 5 اضع ان كيال همدعف لاح لد للا ل كساب لاغ للا! نلغفلا نأ اين اكل لرالا ىف اكتم
 دشن ىف'دوجولا نكم رثغ هلال اناضقت نوكي ال 'هسفن لثم ؛نيوكت لع ردقبال هنإ انلوق نأ

 تاكرحو  هاثتم وبف لصفف ددع هلام لكن آل ةنجلا لهأ تاكرك الصفم ًاددع ملعيال هنأ انلوقكو
 هسفن ىف هنوكل لب « للعلا فروصقلال كلذ عنتماف « لصفم ددع هلنوكي الف ةيهانتم ريغ ةنجلا لهأ

 هنم ضرغلا ناكو نوكتلا ىلإ دصق امل ىلاعتو هناحبس هنإ لوقنف اذه تبث اذإ . لوصحلا عنتم

 ىلاعت هللا ةردق تضتقاذ لاك ةفص دوجولا ةفصو دوجولل ةلباق تانكمملا نال نيصقانلا ليمكدت

 ضعبلا نود تامودعملا ضعب ةدئاملا ىلع سلجأف تانكمملا لكلا ةدئام عضو ليمكتلا ىلع

 ةياهمال ام لخدلدوجولاةدئام ىلع لكلا سلجأ ولف ةيهانتم ريغ تامودعملا نأ ( اهدحأ ) بابسألل

 دوجوملاداجبإ نآل داحبإلا ىلع ًارداق كلذ دعب قب امل لكلا دجوأ ول هنأ ( اهناثو ) دوجولا ىف هل
 ةردقلا نم رداقلا بلقني هناف لماكلا ناصقن ىضتقي هنكل صقانلل الك ناكنإو كلذ ناكف ؛ لاحت

 بجوملا نعرداقلا زيمتي الف زييمت هيف ىقب امل دوجولا ىف لكلا لخد ول هنأ ( اهثلاثو ) زجعلا ىلإ

 ناف دوجولا ىلإ تانكسمملا ضعب جرخأ بابسألا هذبلف ؛ ناصقن عبطلاب باحيإلاو لاك ةردقلاو

 ىهانتملل ةبسنالو ةيهانتم ريغ تامودعملاو ةيهانتم تادوجوملا نأ ( امهدحأ ) نالاؤس هيلع لبق

 0 ديني 7
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 سابلب نرتغي ال ( آنيل الوق هل لقو ) ىتمَقن هرذحو قدابع ىلإ هعداو ىتااسر ىنع هغلبف ىنيع نم
 ةعبس ىسوم تكسف لاق « ليوط مالك ىف «ىلعبالإ سفنتيالو فرطيال « ىدبب هتيصان ناف ايندلا

 . « هدبعب كرمأ امف كبر بجأ لاقف كلمه هءاج مث رلكتيال مايأ

 اوهقفي ءىناسل نم ةدقع للحاو , ىرمأ ىل سيو « ىردص ىل حرشا بر لاق ب ىلاعت هلوق

 كحبسن ى « ىرمأ ىف :كرشأو : ىرزأ هب ددشا ؛.ىخأ نوره : للهأ نم ًاريزو ىل لعجاو « ىلوق
 ( ًاريصب انب تنك كنإ « ًاريثك كركذنو «ًاريثك

 ًاقاش ًافيلكت كلذ ناكو نوعرف ىلإ باهذلاب مالسلا هيلع ىسوم ىمأ امل ىلاعت هللا نأ ملعإ
 .ءايشاللا كلت لاؤسل ةلعلا ىرجم ىرجب امب ابمتخ مث «ةينانث ًارومأ هبر لأس مرج الق

 هتنيب ىأ مالكلا تحرش لاقي هنأ ٍلعاو ( ىردصول حرشا بر ) هلوق ( لوألا بولطملا ل
 ىف ببسلاو : هطسبب الإ لصحال مالكلا حرش نآل هنم برةيلوآلاو هتعسو ىأ هردص تحرشو ٠

 ( ىناسل قلطني الو ىردص قيضيو ) هلوق وهو رخآ عضوم ىف هنع ىلاعت هللا ىحام لاؤسلا اذه

 تازنأام كنع مهفأف ( ىردص ىل حرشا بر) لاقو « ةعسلاب قيضلا كلذ لدبي نأ ىلاعت هللا لأسف
 ( اهدحأ ) رومأب قاعتي هيف مالكلا مث نوعرف ةبطاخم ىلع هب ءىرتجال ىنمت ليقو ؛ ىحولا نم ىلع
 ىلاعتهّللا ءامسأن م ءاعدلا تقو ركذيال ناسنالا نأ ىف ببسااام ( اهمناثو ) هطئارشو ءاعدلا ةدئاف

 ( اهسماخو ) ردصلا حرش نوكي اذامب (اهعبارو ) ردصلا حرش ىنعم ام ( امثلاثو ) برلا الإ
 ةفص ( اهسداسو ) ملسو هيلع هللا يلص دمحشو مالسلا هيلع ىموم قح ىف ردصلا حرش ناك فيك

 3 بلط ناك احرشنم ناكن اذ ء احرشنم نكي مل وأ احرشنم 0 مالشلا هلع 2 را

 احبس هنأ (لواألا) نيبجونم لطاب وبف احرشنم نكي ملْنإو ؛ لاحت وهو لصاحلل اليصحت ردصلا

 0 ام لكو داعملا لاو>أو ةيدوبعلاو ةيبوبرلا ةفرعم نم 1 قلعتي ام لك مدقت ايف هل نيب
 امل عمتساف كترتخا انأو) هلوقب هل فطلت هناحبس هنإ مث ءلصح دقف نيدلا باب ىف ردصلا عشرا

 تازجعملا هل ربظأ 7 ( ىموماي كنيميب كلت امو ) هلوقب ةفطالملا ليبس ىلع هملكم (ىحوب



 ةيآلا٠. كحانج ىلإ كدب مضاو : ىلاعت هلوق نا

 ا | اشم اةقاو ةلاثلا هرجحلا| دع اذه نأ معا

 ناسنإلا احانجو هيفرطل ركسعلا ىحانك ناحانج نيتيحان لكل لاقي 4« ىلوألا ةلأسملا ل
 ىضر سابع نبأ نع ىورو « ناريطلا دنع امهحن هنآل رئاطلا احانج هنم 38 ملا لصاللاو هاينج

 لاق هنأل رئاطلا ىحانج ناهمشي ناسنإلا ىدي نال 4 ل والا كرادص ىلا: كخانح ]2 هلا

 ديلا مض ىنعم نأ لعأو نيب ( جرد اوقل نكي مل ردصلا حانجلاب دارملا ناكولو ( ءاضيب جرخت )

 مض دق نأك هبيج ىف هدي لخدأ اذإ هنآل ( كببجىف كدب لخدأو.) ىرخأ ةنآ 00 حانجلا لإ

 . ملعأ للاو ه» 1 هذي

 ةروعلا نع ىنك 5 صربلا نع هب ىنكف ءىث لك ىف حبقلاو ةءادرلا ءوسلا ( ةيناثلا ةلأس

 ناك مالسلا هيلع هنأ ىوري هنع ىنكي نأب ًاريدج ناكف برعلا ىلإ ءىث ضغبأ صربلاو 0
 قربت تناكاهجرخأو رسيالا هطبإ تحت اهلخدأو هببج ىف ىنعلا هدب لخدأ اذإ ناكف ةمدأللا ديدش

 000 يي ل 0 ليقو قربلا لثم

 1 سا لو ا ءاضسلا ةلصوم هر ريع نمو اعم نالاح ةنا وا ءاضيب < ةقلاثلا ةلاسملا

 فذدح كلذ 1 لولا كي ماب نكت نأ وهو جا 3 تل 0

 كيرنل اصعلا بلق دعب ًاضيأ ةيآلا هلك د أ كيرنل فوذحلا أذبم قلعت دقو ٠ مالكلا ةلالدإ

 كلا انام نم كلي ربل وأ اننابأ'نم ىركلا امم كلي رتل وأ ىريكلا انابأ ضعت نيدرالا نيتام

 كيرنل ىنعملاو ةبالا تعنىهلب اناق ؟ ريكلا لقي ميإذ تايآلا تعن ىم ىربكلال يق ناف ؛ كلذ انلعف

 . ( ىسحلا 0 ا برام ) هلوق ىف انمدق اك” ورف كلذ ايل نا هلو ىربكلا ةيآلا

 نم كيرنل رك ذ ) ىلاعت هناألل اصعلا نم زاعإلا ف مظعأ ديلا نسحلا لاق ( ةعبارلا ةلأسملا 0

 همك اضحلاب امأ وا . ناوللا. خت ل[ ديلا قر سلا ة:ل/ تيعض !ذهو ديلا نأ 3 تقع ىربكلا انتايلا

 رجحلا عالتباو ةفاتخلا ءاضعالاو ةردقلاو ةايحلا قاخو مسجلا ىف ةدايزلا قاخو نوللا ريغت

 , مظعأ اصعلا تناكفزومالا هذهلك ىفىرخأ ةرمريغتلا عقو دقف . كلذ دعباصع داع مث « رجشلاو

 . ديلاب صتخم ريغ هنأو لكلا ىلإ دئاع هنأ انيب دقف ( ىربكلا انتايإ نم كيرتل ).هلوق امأَو

 نإ كافذلا هدأ نأب عفع ةيآلا هذه هل رهظأ انمل ىلاعتو : هناحسادنأ « ةسماخلا ةلأسملا ١

 مالسلا هيلع ىسوم نأ عم ركذلاب نوعرف صخ ام:إو  ىغط هنأ ىهو كلذ ىف ةلعلا نيبو نوعرف

 لإ لاق بهو لاق... ىلوأ هركذ ناكفا اعونتم ناكو ريكت و: ةيمطإلا دا هنال لكلا ىلإ اموعنم ناك
 كعم نإو عسا و يعل كنافىتلاسرب ق قاطناو ىتتصو ظفحاو ىالك عمسأ مالسلا هيلع ىسومل لاغتا

 فسح دا لإ كفن يشل فا هوقلا ام لكتستل اطل نم هج كتنملا ىإ و ىرصباو قد

 ىزعل م أ فاول ' كيعر#ر او دحج ى> ايندلا هترغو ى كف نمأاو ىو رطب قلخ نم

 ل ىلع ناه نكلو راءج ةشطب هب تءثطبل ىقلخ نيبو ىنب تعضو ىذلا رذعلاو ةجحلا الول
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 (با 500 قاخلا ىلإ ىلاعت هللأ دنع نم ثوعبم هنأ معو ةميظنلا تاياركللا كلت صخ*ءو

 كاذ لثم ده 4 مالس || 4م اع 1 عبطلا ة ةرآن نم ناكف وهلا كاذ أ ) 0 1 تلم نمد

 هنع ناسن إلا لهذيدق ديدنشلا عزفلا كنعو . لوقَعلا 0 الدب ةمولعم ءاسشالا هذيف اضل )2 طق كاذ

 ىف هقدص ىلع لئالدلا ىوقأ نم فوذلا كلذو ىلاعت هللا هحر ىراصنالا مساقلا وبأ خيشلا لاق ٠

 هيلع هنآل اهفاخ مهضعب لاق ( اهيناثو ) ةتبلا هفاخ الف هبومت هب ىنأ ىذلا نأ ملعي راسلا نآل ةوبنلا
 فول املا ىلع لديال ( فختال ) هلوق درج نأ ( اهئلاثو ) ابنه مدآ ىقل ام فرع مالسلا
 زتمت اهآر املف ) هلوق نك-ل ةعاطلا كلت دوجو ىلع لدي ال ( نيرفاكلا عطت الو ) ىلاعت هل ص

 ىلص دمع نيبو هنيب قرفلا ربظيل رهظ امنإ فوخلا كلذ نكلو « هيلع لدي (ًاربدم ىلو ناج امناك
 مالسلا هيلع دمع امأو : نابعثلا نع ةرفنااو اصعلاب بلقلا قلعت بظأ مالسلا هياع هناف ملسو هيلع هللا

 لبقوأ اصع اهءالقنا دعب ؛ اهذخأ ىتم (ىناثلا لاولا) راثلا نع ةرفنلا الو ةنجلا ىف ةبغرلا ربظأ اف

 هلوقب ًاضيأ هيلع لذي نآرقلاو ةبشخ تيلقتاف اهنانسأ نيب هدب لخدأ هنأ ىور ( باوجلاو ) كلذ
 بالقنا نأ اهنآلةماركلل برقأ اذبف ًاضيأو :لابقتسالا ىف عقي كلذو (ىلوآلا !متريساهديعنس)

 ردا ربكم اخاه القتاو ةرجفم نرص ريغ نماابقإ ملي الاخ دإ كللدتكا هك ةظ ا

 فوذخلا عمأ . هذخأ فيك (ثلاثلا لاؤسلا) ةلالدلا ف ىوقأ نوكيف تازجعملا ىلاوت هف نوكف

 ملع اذإو . كلذ دعبي لئالدلا ىلاوت دعب نآل .ديعب هنكلو فوخلاعم ىور (باوجلاو) هنود وأ
 قدصرلع دقو ؛ هفوخرمتسي فيكفىلوألا امتريس اهديعيس ذخاألا دنعىلاعت هنأ مالسلا هيلع ىسوم
 نأ ىلإ هسفن ةنين امطو هفوخ باهذ كلذ نم غلب (فختال) هبر هل لاق ال مبضعب لاقو لوقا اذه
 بحاص لاق ( با وجلاو) ىلوألا !هتريس ىنعم ام ( عبارلا لاؤسلا ) اميحلب ذخأو اهف ىف هدب لدأ
 ىلإ تلقنف اهيف عسنا مث ةنسح ةريس نالفراس لاقي بوكر لا نم ةبك رلاك ريسلا نم ةريسلا فاشكلا

 ) امههدحأ) ن مجو هيف (باوجلا) امتريس بصتتا مالع (سماخلا لاؤسلا) ةقيرطلاو بهذملا ىنعم

 0 ام 46 ريغ هسفنب القتسم اهديعنس ن 1 نأ (امومن اثو) اهتريس ىلإ ىنعت ضفاخلا عزب

 |[ يمت ىأ ضضق عشا ريس تصخقق تن0007 اريد ل تااضفا ل ا
 . افرع ىلا ثبراملا اهف:كلو اهبلع اكونت: تنك تبيح ىلإوأألا اهتريسإاةرئاس اهديعتس ىدل : وألا

 انتايآ نم كيرنل . ىرخأ ةيآ ءوس ريغ نم ءاضيب جرخت كحانج ىلإ كدي مهضاو )ل ىلاعت هلو
 :  ىغط هنإ نوعرف لإ تهذإ 985



 ةيالا . ىسوم اي كنيميب كلت امو : ىلاعت هلوق "/

 ( اهتثلاثو ) ىل ًاصااخ نوكستل بلطلاو برولل كرات نكسف ىتقردمل ًاصااخ نوكتت الف كظحل ًابلاطو
 الإ هعم نكي ملو ةرضحلا ىلإ لصو امل هتبقنم لاكو ؛ هتجرد ولع عم مالسلا هيلع ىسوم نأ

 ىصاعملا نم رقو ففلأ عم تنأف ةرضحلا ىلإ لوصولا هنكمأ ىتح امهئاقلاب هرمأ اصعلاو نالعاا

 لكلا نع ادرجم ناك لسو ةيلع هللا لص ًادمم نأ ( اهتعبارو:) هبانج ىلإ لوصولا كنكمي فيك

 ءاقلاب هرمأ مرجال اصعلا كلت هعم قب امل ىسوم امأ كرمعل ؛ لكلا دجو مرج الف رصبلا غازام

 امإ .اصعلا ءاقلإ ىلع ةردقلا لاقف لعفلا لبق ةعاطتسالا نأ ف ها كم ىعكلا نأ معاو. ”اضخلا

 هللا ن 1 :اوق كاذف هدي ىف ىههو ةردقلا هنأ ناف نر نر هر الأ هدب ىف اصعلاو دجوت نأ

 كلذف هدب ىف سيلام هدد نم ىقلي نأ عاطتسا كفو هذب 3 كسلا هتتأ اذاو (ديبعلل مالظب ل

 بلق ىف ةمكحلا ام( لوألا لاؤسلا ) : ةلئسأ هيفف ( ىعست ةيح ىه اذاف اهاقلأف ) هلوق امأ : لاح

 ةزجعم نوكتل ةيح اماق ىلاعت هنأ (اهدحأ) : هوجو هيف ( باوجلا ) ؟ تقولا كلذ ىف ةيح اصعلا

 «ءادنلا الإ عمش ام تقولا اذه ىلإ مالسلا هيلع هناأل كلذو هسفن ةوبن اهب فرعي مالسلا هيلع ىسومل
 وأ ةكئالملا تاداع نمكلذن وكي نأ لامتحال ًازجعم نكي مل هنأ الإ تاداعلل ًافلاخم ناكنإو ءادنلاو

 ًاكوتأ لاق مالسلا هيلعىموهنأ بجعلاو ًارهاق اليلد كلذ ريصيل ةيح اصعلا هللا بلقمرج الف نجلا
 هل امارك ! ناكءادنلا نأ ( اهناثو ) هل ةزجعم اهلعج نأي هل اكتم املعجو هيف ىلاعت هللا هقدصف املع
 هلق نع ةقحاولا لا وذل ريش !كاماركلاو علخلاىلاوت نوكيل ةماركلا ىف ًاديزم ةيح اصعلا بلقف

 ًافاردناك هنأ ( 0 هدهاش اذاف ال وأ هدهاشيل هيلع ضرع ه1 املاثو)

 ىنا ىلع ًاهيبنت ةيح اصعلا بلقف كلذ نم بجعت هبلق ىف ىقب هلعلف ميظعلا بصنملل بصن هنإ مث ًاريقف

 ىه) لاق امل هنأ ( اهسماخو ) نيدلاراهظإ ىف كلثم ةرصن ىنم دعبتسي فيكف كلذ ىلع تردق امل
 تراصو ( اهاقلأ الف اهقلأ ) هل ليقف ( ىرخأ برآم اهف ىلو ) هلوق ىلإ ( هيلع اكوتأ ىاصع

 رفت لف ىرخأ برام ايف كل نأو كاصع اهنأ تيعدا هل ليق هن أكف اهنم مالسلا هيلعىسوم رف ةيح

 ةيح انهه لاق / ىناثلا لاؤسلا ) ( مهرذ مث هللا لق ) هلوقو (هللا ىلإ اورفف) هلوق رس ىلع ًاهيبنت ءاهنم
 ؛ ريبكلاو ريغصلاو ىثآلاو ركذلا ىلع عقب. سنج مشاف ةيحلا امأ ء ناجو نايعث رخآ عضوم ىفو

 : نآبجو هيفو قيقدلا ناجلاو تايحلا نم ميظعلا نابعتلا نال عفان امينف ناكلأو نايسلا عار

 تراص ىت> اهمرج ديازتو تمروت مث ةقيقد ةريغص ةيح امالقتا تقو تناك اهنأ ( امهدحأ )

 "4 2 كاستل ضخم قا تناك اعأ' ( ىاتلااوز) الام. نايعتلاب و (ملاخ :لوأ.ناجلاب زكي رأق ًانابعت

 تناكفييك (ثلاثلا لاؤسلا) . (ناج اه اك زتمم اهآر املف) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو  ناجلا ةكرح

 لك تعلتباو «اعارذ نوعبرأ اهل نيب ناكو سرفلا فرك فرع امل ناك(باوجلا) ةيخلا ةفص

 ىلاعت هلوق امأ ءاهفوجو ابهف ىف رجحلا ريرص ىسوم عمم ىتح راجثشاألاو روخصلا نم هب ترمام

 ىسوم ىدون امل ( لوآلا لاؤسلا ) تالاؤس هيفف (ىلوآلا اهتريس اهديعنس فختالو اهذخ لاق)

 دا
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 ريدا
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 "0/ ا ىسومأب كنيمس كلت امو : لا

 «لبقت. " ١ متفب 0 0 لشيسلاق ءال مضب شو « همنغ ىلع شه :ةغللا

 دلل و , ةطوقنملا نيع نيملاب ( هاو ) ةمركعأ رقو « بلع هلاق . ءاحلا رسكب شبم فيغرلا شهو

 هتيعر حلاصمب مث ( اهيلع أكوتأ ) هلوق ىف هسفن ملاصمب أدبف هتيعر همنغ نأ معاو « منغلا رجز

 هللا لص دمحو ىسفن ىسفن لوةيف هسفنب ادبي ةماضلا ىف كلذ.كف ( ىمنغ ىلع اهب شهأو ) ةلوق ىف

 مبللا » ( مهف تنأو مهذعيل هللا ناكامو ) ةمآلا ىعأ حالصإب الإ ايندلا ىف لغتشي مل ملسو هيلع

 (عبارلاو) ؛ 3 1 : لوقيف هتمأب ًاضيأ أدبي ةمايقلا موي مرج الف « نودلعيال مهناف ىوق دها
 نبا. ىكحو « اهمضو ءارلا حتفب ةبرأم اهتدحاو عفانمو جئاو> ك7 برآم انف. ىو ) هلوذ
 نك 5 رسكب ةبرإلاو ؛ءارلا حتفب برآلاو ا اضيأ-دارلا رشكب يرظفو قاركلا
 تاجاحلا رم ةعامج لاق هناكف ةعامج ىنعم ىف برآلا نآل ىرخأ لاق امتإو : ةجاحلا ءارلا

 (اهادحإ ) ت 0 انبه مث ( رخأ مايأ نم ةدعف ) لاق اي ًاباوص ناكل رخأ تءاج ولو ىرخأ

 فرعام ركذف ةميظع ًارارسأ هيف هلل نأ فرع ( كنيميب كلت امو ) ىلاعت هللا لوق عمس امل هنأ
 نأ ( اهناثو) . ( ىرخأ برام اهف ىلو ) هلوقب اليصفتال الانجإ اهفرعام ىتلا قاوبلا نعاربعاو

 ىلإ : ىسوم لاقف. ا ات لاح ا مالسلا هيلع ىسوم

 كنأ اهتلمج نمو ىرخأ برآم اهبف ىل نأ تفرع اهنع تلأس ا كنك . اهريغك .الإ اصغلا هذهاك

 ءاجر لجأ مالسلا هيلع ىموم نأ(اهثلاثو)اميسب فيرشلا ميظعلا رمآلا اذه تدجوف اهببسب ىتلك
 كلذ ببسب ةملاكملا مأ لوطيو ىرخأ ةرم هللا مالك عمسيف برآملا كلت نع هبر هلأسي نأ
 لمجأف هركف شوشتو هناسل عطقناف ةشهدلا هتبلغ مث هناسل قلطنا فطللا بيسب هنأ ( اهعبارو )

 لواحاذإو « نجحلاب هانح نصخلا لاط اذاف « نجح اكن يتبعش تاذ تناك: بهولاق مث ء ىرخأ ةرم

 :بايثلاو ةنانكلاوسوقلا نم هتاودأ اهفقلعي هقتاع ىلع ابعضوراس اذإ[ و« نيتبعشلاب هاول هرسك

 ناكهنأ تازجعملا نم اهيف ناكل يقو . الظ تناكف اهيلع ءاسك ىقلأو اهزكر ةيربلا ىف ناك اذإو

 ودع رهظ اذإو.؛ لالا ى.نيتعش :ناريضيو اولد اهاتحش نيضتو سلا لوطل لوط ( 2

 هشام تناكو ةءامو هدازاهلع لمحت ناكو . تارمأو تبق روأف اهركرةرع يشأ اذإ: ( ةعدبلا
 ركذ امل مالسلا هيلع ىتوم نأ ملعاو . ماوملا هيقت تناكو بضن !,ءفر اذاف ءاملا عينيف اهزكريو
 هيلع هنأ ( اهادحإ ) تكن هيفو ( ىسوماي ابقلأ ) لاقف اصعلا ءاقلاب ىلاعت هللا هرمأ تاباوجلا هذه
 امل نطفي ال ىرخأ ةبرأم اهف نأ هفرعي نأ هللا دارأ ( ىرخأ برآم اهف ىلو )لاق امل مالسلا

 ( ىعست ةيح ىه اذاف اهاقلأف ؛ ىموم اي ابقلأ ) لاقف هبرآم رئاس رم مظعأ اهنأو اهنرعي الو

 ديلاو برم لا ةلآ لجرلاو ءاصعلا وهو ءىثث هدي فو لعنلا وهو ءىث هلجر ىف ناك ( اهتناثو )
 ةراشإ وهو ىسوماي ابقلأ لاق مث : برحلا كرت ىلإ ةراشإ ( كيلعن علخا ) الوأ لاقف بلطلا ةلآ

 كسفنب الغتشم تنك بلطلاو برلا ماقم ىف تمدام كنإ لاق هناحبس هن.6 « تلطلا كرتالإ



 ةيآلا . ىدوم 5 كني كلت امو : لاعت هلو 52

 هللا ىلص دمحم كلذ لصحي ملو ؛ ةطساو الب مالسلا هيلع ىسوم عم ىلاعت هللا نم باطخ ( ىموماي

 بطاخ اي ىلاعت هنأ (لوآلا) تيجو نم (باوجلا) 00 نم لضفأ ىسوم نوكي نأ مزايف ملسو هيلع

 امهنيب قرفلا نأ الإ ( ىحوأ ام هدبغ ىلإ ىعوأف ) هلوق ىف مالسلا هيلع اد بطاخ دّقف ىموم

 ملسو هيلع هللا ىلص دم عم هركذ ىذلاو ؛ قلخلاىلإ هللا هاشفأمالسلا هيلع ىسوم عم هركذ ىذلا نأ

 ةمأق ىسوم عم [ ملكت ] وهو هعم ملكت ىموم ناكنإ (فاثلاو) قلخلا نم دحأ هل لهأتسي مل ًارس ناك

 عم ملكتي برلاو « هبر ىجاني ىلصملا » بلكي لاقام ىلع تارم موي لكىف هللا نوبطاخي قلتي دمج

 . ( حر بر نم الوق مالس ) هلوق ىف ميلكتلاو ميركستلاو ميلسنلاب ةمايقلا موي مقلي دمع ةمأ داحآ

 كلت ) فاشكلاب حاص لاق ؛ باوجلا (ىسوماي كنيميب كلتامو) هلوق بارعإام (ثلاثلا لاؤسلا)

 امسا كلت نوكي نأ زوو ةراشالا ىنعمب لاخلا باصتنا ىف ( ًاخيش للعب اذهو ) هلوقك( كنيمس

 ىف ىلا هذهام هانعم : ءارفلا لاق ؛ كنيميب ىلا امو هانعم جاجزلا لاق ( كنيميب ) هتلصو ال وصوم

 ةعبرأب مالسلا هيلع ىسوم باجأ كلذ نع مالسلا هيلع ىنوم لأس امل هناحبس هنأ ملعاو « كنيمب

 ىه) قححإ ىلأ نبا أرق (ىاصع ىه) هلوق (لوآلا) لامجإلا ىلع دحاوو ليصفتلا ىلع ةثالث « ءامشأ

 (اهادحإ) ةثالث انبه ثكتنلاو ءايلا نوكسب ( ىاصع ىه ) نسحلا أرقو (ىرشب اي) ابلثمو (ىصع

 اقرغتسم نوكي فيك اهعفانمو اصعلاب الوشم هبلق ناك نمو اصعلا ركذف ( ىاصع ىه ) لاق هنأ

 ءىثث ىلإ تفتلي ملف رانلاو ةنجلا هيلع ضرع ملسو هيلع هللا ىلص ًادمت نكلو قحلا ةفرعم رحب ىف

 ىسنو هسفن ىسن مث « كيلع ءانث ىصحأ ال » : لاق  انحدمأ هل لبق املو ( ىنطامو رصبلا غاذام)

 ءابقلأ) ىلاعتوهناحبس هللا لاق (ىاصع) لاق امل (اههناثو) <« كسفن ىلع ثينثأ م تنأ د لاقف «هءانث

 ةكلبملا ةيحلاكو هو لغاش هيلإ تافتلالاف هللا ىوسام لكن أ فرعيل (ىعست ةيح ىه اذاف اهاقلأ ايلف

 ةمايقلا موي ءاحجب » ثيدحلا ىفو (نيملاعلا برالإىل ودع مهتاف) مالسلا هيلع ليلخلا لاق اذطو . كل .

 ياك كدللا عرقأ عاجش ةروص ىلع لاملا كلذب قؤيو هتاكز دؤي مل ىذلا لاملا بحاصب

 ناك هنأل رخآألا هوجولا ركذ مالسلا هيلع هنأ الإ « باوجلا مت دقف ىاصع ىه لاق هنأ ( اهثلاثو )

 ( اهيلع اكوتأ ) هلوق ( ىتاثلا ) ضرغلا اذه ليصحت ىلا ةليسولاك كلذ لعل هبر عم ةملاكملا بحب

 سأر ىلع تفقو وأ تييع اذإ الع دمتعأ هانعم ءاقتإلاو «قوتلاكدحاو .اكتإلاو ءىوتلاو

 للص دمحم ىلاعت هللا لاقو اصعلا ىلع ًاتكوتم هسفن مالسلا هيلع ىسوم لعل ةرفطلا دنع وأ عيطقلا

 ( نينمؤملا نم كعبتا نمو هللا كبسح ىنلا امأ اي ) ىلاعت هلوقب «ىتحر ىلع ءىكتاد ملسو هيلع هللا

 نوك ىضتقي ( نينمؤملا نم كعبتا نمو ) هلوق سيلأ ليق ناف ( سانلا نم كمصعي هللاو ) لاقو
 هلوق ىف فاكلا لع فوطعم ( نينمؤملا نم كعبتا نمو ) هلوق انلق ؟نينمؤملا لع اكوتي دم

 شهأو ) هلوق ( ثلاثلا ) نينمؤملا نم كعبتا نم بسحو « كبسح هللا ىنعملاو ( هللا كيسح )
 لهأ لاقو . ةلكأتف ىمنغ ىلع اهقرو طقسيل رجشلا ناصغأ برضأف اهب طبخأ ىأ ( ىمنغ ىلع اهم
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 معا تاو قفين مق اس لن فمي بنب ة: 380 "ىلإ ؟ ..« كتبو 2 هزي نيا يحي

 2م ل ليوا كسر كايا ا

 موي لك رظني ىلاعت هنإ مث ؛ ”افيطل اب 0 فينكلا خلا نام رمال 2 ضارلا رطبا
 ةعاطلا ة 00 لل | .صخلا تووه ن :م هيلق 2 أ 34 ديعلا ككل ةرظن نيدسو ةءاغل

 راص ول تح "0 ةرحسأأ ر مس علتبي نا معن دامجا راص دحاولا رظنلاب نأ ( اهناثو ) ةفرعملا رونو

 نيم 3 0 - ناك (اهتلاثو) ٠ هر املا سفنلا رحخ علب ثيحن ىمللإلا رظنلا ددمت باقلا

 عباصأ ع 5 5 نيرا ًانافت تلقنا هيكل 0 ةلع وت

 (لوآلا) 0 دبه م 1 لاو ون ىلإ 00 ةيلظ 0 ّّ بيسب نمؤملا
 ىلاعت هللا ىلع 0 ملعلا بلطا نوكي امنإ لاؤسلاو لاؤس ( ىموماي كنيميي كلت امو ) هلوق

 ًائيش ريقحلا .ىثلا نم ربظي نأ دارأ نم نأ ( اهادحإ ) دّئاوف هيف (باوجلاو) هيف ةدئافلا ام لاحم

 .ىنالفلا ءىثلاوه اذه نولوقيف ؟ وهام اذه ممل لوقيو نيرضاحلا ىلع هضرعي و هذخأي هناف ًافيرش

 رهظي نأ دارأ امل ىلاعت هللاف . اذكو اذك هنم اذخ مهل لوقي هيف ةقئافلا هتفص راهظإ دعب هنإ مث
 رجفنا ىتحرجحلا ىفو ؛ قافنا ىّتح رحبلا هبرضك و « ةيح اهمالقناكة فيرشلا تايآلا كلت اصعلا نم

 هنأو كدب: ئذلا اذه ةَقْيَقَح فزعتا له سومان هل لآق ةاكف سوم لع الوأهضرغ الإ
 هتردق لاك ىلع لوقعلا هنن دق قيرطلا اذهب نوكيف .اميظع ًانابع هبلق هنإ مث « عفنت الورضتال ةبشخ
 ةدئافلا وه اذهف:هدنع ءاينشاإلا نع 03 ةميظعلا تايآلا هذه ربظأ هنإ ثدح !نم هتمظع ةيابنو

 راونالا كلت ىلع هعلطأ امل هناحبس هنأ ( ايهناثو ) .( ىسوماي كنيمبي كلت امو ) هلوق نم

 د جزم هنإ 2 « هسفن مالك هعمسأ مث ةكئالملا ا ا املا لإ هربا نم ةدعاصتملا

 أدبملا لع همازلإو هيلع ةقاشلا فيلاكتلا دارإب هربق م ( كترتخا انأآو ) هلوقب الوأ هفطالف ربقلاب

 ص 0 فرعي ال داكو شهدو ىسوم ريحت . ميظعلا ديدهتلاب كلذ لك متخ مث داعملاو طسولاو

 أيد لأ ! نه هني نأ مالثسلا هللغ ىسوم) قزعيلا ( ىماوم اي كنسما كلت اكو ر هلا لس لاك

 علل 0 هةعم 3 ةشهدلا نم ىسموم يو ةيملإلا مالكب ال وأ هعم ملكت 0 د 3 اصعلا

 بر دارأ ةرضحلا ىف ىموم ىلع ةشهدلا تبلغ امل هنأ هيف ةتكنلاو « ةريخلاو ةشهدلا كلتل ةلازإ

 ةهرضح هن لضصوو تام اذإ نمؤملا كلذك . هيف طلغلا عقبال وهو اضعلا نع هاك اهتلازإ ةزعلا

 انندلا ىف هيف طلغي 20- 02 هنا أسف مالكلا ن :ع هعنمب ء انحلا و هبلغت ةشهدلاف لالجلا ىذ

 لاك ىموم فرع انملا ىلا عت هنأ ( امتلاثو ) هنع ةشحولاو ةشهدلا ت 0 اذاف ديحوتلا وهو

 تثأر لاحت هللا هف جف يضعن ع دف اضعلا عفانم نع هلأسف «ةيرشبلا ناصقتن هفرعي نأ دارأ ةيحلإلا

 قيفوتلا الولف رضاحلا ىلا تافص ةفرعم نع ةرصاةلوقعلا نأ ىلع ًاهيبنت ؛ ركذ ام مظعأ عقانم اهيف

 لاؤلا اذه ةدئاف ( ابعبارو )اهمظعأو ءايشألا لجأ ةفرعم ىلإ لوصولا مهنكمي فيك ةمصعلاو

 كنيميب كلت امو ) هلوق ( ىناثلا لاؤسلا ) اهفاخ ال ًانابعث اهيلق اذإ ىتح ةبشخ هنأ هدنع ررقي نأ

 «08_- خخ  ؛»



 ام ىسوم اب أب كنيمس كلت م ىلاعت هلوق 5و

 مام
1 

 ه- أ ذآ أ ه- 80

 15 ىاصعت ىه َلآَق "100 ىن ىسموم اذ 0ك ا

 2 هر

 ا أمم شه

- 
 2 8س سس

 تا لا هر

6 

5 
 رت تل ا

 انءاة3 ىسومأب ابق لق م ىَرْخَأ برأ ٠ اف ىلو م لع

8 

22 
 ىهاذ

 1 م 8 ا 0 ل 0 2 مق

 «؟1 لوألا أ مريس 0 لو ا ا لاق 6« » ىعسل ةرح

 دلقملا نآل ديلقتلا داسف ىلع لئالدلا مظعأ نم اذهو ليلدل ال ىوهلل اعابتا هركنأ امنإ ثعبلا

 سيلف تلبقو كودص نإو ىدرتف كندصي الو ىنعمب وهف (ىدرتف) هلوق امأ ةجحلا ال ىوهلل عبتم

 وحلا ماقم ( امهدحأ) ناماقم ماقملا اولاق ةفرعملا رارسأ ىف نيلغوتملا نأ لعاو . راااب كالملا الإ
 . نأ دارأ نم نآل ىتاثلا ىلع مدقم لواألاو هللاب ءاقبلا ماقم ( ىتاثلاو ) ىلاعت هللا ىوس اع ءانفلاو

 كلذ دعب مث ىلوآلا ةباتيكلا ةلاذإب الإ هيلإ هل ليبس الف ىرخأ ةباتكب لوغشم حول ىف ًائيش بتكي
 ىسومل لاق هناآل بابلا اذه ىف نسحلا بيترتلا اذه ىعار هناحبس قلاو ةيناثلا ةباتكسلا تابثإ نكمي

 هرمأ كلذ دعب مث ىلاعتهللا ىوس امع رساا ريهطت ىلإ ةراشإ وهو (كيلعن علخاف) الوأ مالسلا هيلع

 ملعف داعملا لعو طسولا ملعو أدبملا لع ةثالث ىلإ عجرت بابلا اذه لودأو هليصحت بحيام ليصحتب

 طسولا ملع امأو (انأ الإ هلإ ال هللا انأ ىتنإ) هلوقب دارملا وهو ىلاعتو هناحبس قحلا ةفرعم وه أدملا

 وهو ةينامسجلا ةايحلا هذه ىف هب ناسنإلا نك أ بحي 0 مالا اهانعمو ةيدوم علا لع وهف

 ىلإ ةراشإ ( ىند.عاف ) هلوق نآل رثعت ًاضيأ اذه ىف من ( ىرك ذل ةالصلا متأو قديعاف ) هلوقب دارملا

 ةينامسجلا لامعالا اهلوأ ةيدوبعلاو ةيناحورلا لامعأللا ىلإ ةراشإ(ىركذل)هلوةو ةينامسجلا لامعألا

 ىلاعت هنإ 3 * (اهيفخأ داكأ ةينآ ةعاسلا نإ ) هلوق وهف داعملا ملع 0 داحوراا لامعالا اهرخآو

 هلوق وهو ررقلا ضحمب اممتتخاو ) كبر نأ ف هل وذ وهو فاطالا ضحمب فدلاكتلا هذه حتتفا

 ىلإ ةراشإو هبضغ تةبس هتمحر نأ ىلع ًاهبنت (ىدرتف هاوه عبتاو امم نمؤيال نم اهنع كندصيالف)
 ةلمجا هذه ىلع فوقولا دنعو « فوخلاو ءاجرلاو ةيهرلاو ةبغراا نم ةيدوبعلا ىف هل دبال دبعلا نأ

 تام واكملا كب , ماعلا نم الإ قتال كلذن أ ةدوجلاو نسحلاف ةايلا وه تيترثلا اذه نأ فرعت

 للا ىمنغ ىلع اهم نيه ان اع وك ونأ ىاصع ىه لاق ؛ ىمومأي كنيميب كلت املا هلوق

 اهديعنس فخت الو اهذخ لاق ؛ ىعست ةيح ىه اذاذ اهاقلأف ىسوماي اهقلأ لاق ء ىرخأ برام بف

 2 قولا امتريس

 هلوقو  اصعلا ىلإ ةراشإ ( كلت 506 , ناتظفل ( كنيميب كلت امو ) هلوق نأ ملعإ

 لك لعج امهلإ راشأ امل هناحبس هنأ ( اهادحإ ) تكن اذه ىفو ؛ديلا ىلإ ةراشإ ( كنيميب )
 راص اذاف « ةماركلا ماقم ىلإ ةيداجلا دح نم هلقنو ءًارهاب ًاناهربو ًارهاق ًازجعم امهنم ةذحاو



 5 فينيح ناس انوش |” ا ل ا ا

 5 ةيآلا ٠ 0 اني لاب دل
 مع هت ادا سس --

 ةحيرص ةيآلا نآل كار لام هلل قولي ريغ ديعلا لف نأ ا اوجتحا 4 ةئلاث ةلأسملا ل
 اكلي دما الف ) هلوذ امأ' ةتبلا ىكس دبعللا نك مل ىلاعت نلاقراع لكلا ناو ل12 تاق

 : لئاسم انههو عنملا دصلاف ( اهم نمؤي ال نم اهنع

 ىأ اهنع كن دصيال ملم وبأ لاق ( امهدحأ ) نابجو نيريمضلا نيذه ىف 4 للوالا ةلأسملا ١

 ىلإ ىاثلاو ةالصلا ىلإ دئاع لوألا ريمضلاف ةعاسلاب ىأ اهب نموئيال نم اهم كنتىمأ ىلا ةالصاا نع
 لكىلإ عماس سلا دريل ةلمج امهمأ وجب ىمرت مش *نيريلا فات برعلاف ةغللا ىف زئاج اذه لثمو ةعاسلا 50
 نم وبال نم اهتيجمب نامبإلا نع ىأ ةعانلا نع كنالصي الق سابعا نبا لاق (امهناثو ) هقح بخ 5
 ةرورضلا دنع هيلإ راصي امناف ملسم وبأ هلاق امو ةءاسلا وه برقآلا انههو نيروكذملا برقأ : ىلإ هدوع بحي ريمضلا نآل ىلوأ اذهو ىضاقلا لاق ةمايقلا موي ىلإ نادئاع ناريمضلاف اهب 5

 .انهه ةرورض الو:

 نأو مالسلا هيلع ىنوم عم نوكي نأ لمتحي (كندصي الف) هلوق ىف باطخلا ا ةلأسملا)
 ىنعم الف نيهجولا الك لعو هل باطخ عمجأ مالكلان آل ىموم عم هنأ برتآلا وللي الك دمت عم نوكي
 عم هيلع رحب مل امل يَ هل ىنلا نأ نضال تل ب 0

 0 00 دلو كلذب ًابطاخم نوكي نأ زحي مل ةعاسلاب ناميإلا نع دحأ هدصي نأةوبنلا
 نوكيو هببطاخ ن الرا كل 1غ ًارداق ناكو:دح] نم ةعاسلاب رفكتلا لش نأب ًاقلكم ناكاذإ

 لملا نع هل ىهنلا ( اهنع كندصي الف ) هلوقب دارملا نوكي نأ ًاضيأ لمتحو ؛ هريغو وه دارملا

 مهتراقمو مهلإ 00
 ظفللا رهاظ نكل و ثعبلاب بيذكتلا نع مالسلاه يلع ىموم ىبن دوصقملا 4 ةتلاثلا ةلأسملا

 نع رفاكلا دص نأ ( امهدحأ ) ناهجو ةيفو مالسلا هيلع ىموه دص نع نمؤي مل نم ىبن ىضتقي |
 نع ليسم رفاكلا دص نأ ( قاثلاو ) تبسملا ىلع لّديل بيسلا ركذف بيدكتلا بيس اب قيدضتلا

 نع هبت دارملا انهه كنيرأ ال هلوةك ببسلا ىلع هلمح لديل ببسملا ركذف نيدلا ىف لجرلا ةواخر .
 الع انيدنق نيد ىف نك لب ارخر نكس ال لف هنأك انهم ]ذكف , رصف نوكلإو هدا

 ( كندصي الف ) هلوق نال بجاو لوصآلا ملع ملعت نأ ىلع لدت ةيآلا ( ةعبارلا ةلأسملا ١
 نم هيف لطبملا زيمتي مل ديلقتلا اهب دارملا ناك نإ ةبالصلا كلتو نيدلا ىف هتبالص ىلإ هانعم عجري
 ىتح تابسلا ةلازإو لئالذلا دب رقت ىف ًابوق هنركا هيالصلا هذه دارملا نورك نأ دف 2
 . هنالطي نع لطملا ةلازإ نم أ اكسل نول وهل لب" نيدلا نع هتلازإ نم مصخلا 0

 نودصي نيذلا مث دابعلا نأ ىلع لدي ( كندصي الف ) هلوق ىضاقلا لاق <« ةسماخلا ةلأسملا 0
 ربجلاب لوقلا نالطب ىلع كلذ لدف مهنود داصلا وه ناكل مهاعفال قلاخلا وه ىلاعت ناك ولو

 ركنم نأ ىنعملاذ(هاوه عبتاو) ىلاعت هلوق | امأ:؛ ؛ ملعأ هللاو أ 0: ملعلا ةلأ سب ةضراعملا (باوجلاو)

 32 هن دعت ها ويفلا ن١

 ذا دع 4

5 

 2 . دوس ا تسدد اجو عا

# 
1 

3000 



 ةيآلا ٠ اههفيخأ داك أ ةيثآ ةعاسلا نإ : ىلاعت هلوق 0

 (داك أ) لسوبأ لاق (| ملاثوز نحل هلاق كر وه ىأ ( 00 نوك نأ قطار هلوقلا قل 1 8 نع

 ىأ داكأ الو كلذ لعفأال ةلوادتملا مها أ فر فم اندك كلذك ) هلوقذ زهر 0 ىنعمب

 نأ فعفم ىف كاذك انإ لقاو 7 نم ( اهيفخأ داك أ ) هانعم (ابعبارو) هلعفأ نأ ديرأ الو
 نال ديعي اذه ىضاقلا لاق ل اهنلعأ فيكف ىسفن م ا 1 ) دوعسم نا فرخ قو

 هل مولعم مولعم لك نآل ىلاعت هللا ىلع ليحتسم كلذو رابظإلا هل حاصي نميف حصي امنإ ءافخإلا

 حص ول ىنعي ريدقتلا ىلع عقاو كلذ نأب هنع باي نأ نكسمميو ؛ ليحتسم هنم رارسإلاو رابظإلاف
 ركذي نأ عنتمب ال هنأ الإ هسفن ىف الاح ناك نإو ءافخإلاو ىنع هتيفخأل ىسفن ىلع هؤافخإ ىنم

 ةبطاخم ىف برعلا ةداع ىلع اذه برطق لاق « هيلع ريغلا عالطإ مدع ىف ةغلابم ريدقتلا اذه ىلع كلذ

 ءافخإ ىف غلاب ىلاعت هللاف ىسفن نم ىتح هتمتك ءىشلا نامتك ىف اوغلاب اذإ نولوقي ًاضمب مهضعب
 ةعاسلا نإ )ىنعملاو مالكلا ىف ةلص (داكأ) (اهسماخو) هلثم ىف برعلا هفرعتام غلبأب هركذف ةعاسلا

 ليخلا ديز لاق« (اهفخأ ةيتآ

 يمستلا ةيرذ داكلا نإ اف ١" هحالس كاش ءاجيشأ ىلا عب رس

 اهروظأ داك أهلي وأت (اهيفخأ داك أ)ىلصوملا معتفلا وبأ لاق (امسداسو)هنرق سفنتينإ اف ىنعملاو

 كلوةك قنلاو بلسلا ىنعم ىنأي دق لعفأ نآل اهءافخإ اهنع ليزأ داك أ ظفللا اذه صيخلتو

 ااا ةاراش ةلزأ ىأ هتكمأو هلاكشإو همك كاز ىأ هتاكشأو تاتكلا تيعأ

 ةللدك ١ اهاراهطأ فرق ىأ' هرهظأ اذإ هافخ ند اه رهظأ داك ١٠١ ىأ"فلالا متفب اهيفخأ ءىرق

 : نسفلا وأ لاق( ةعاسلا تب رتقا )

 نش زل رسل الردع فز 7 ةفح ول ءادلاا وفديت“ .- ناف

 ( اهنماث و ) اهافخأ دق هنأ ديفي اهرهظأ داكأ ىنعم نآل نيبأ ةءارقلا هذهو جاجزلا لاق هرهظن ال ىأ

 ىلوألا نأ ىلإ لوآلا مالكلا عجر مث اهيفخأ لاق مث مالكلا عطقناو داكأ ةيتآ ةعاسلا نأ دارأ

 ىف ةمكحلا ام (ىناثلا لاؤسلا) ملعأ هللاو دعب هجولا اذهو ( ىعست امم سفن لك ىرجتل) ءافخإلا

 توملا تقوفرع ولف ةيوتلا لوبق دعو ىلاعت هللأ نال(باو +1)؟توملا تقو ءاف+إو ةعاسلا ءافخإ

 تقو في رعتف ةيصعملا باقع نم صلختيف بودي مث تقولا كلذ نم بيرق ىلإ ةيصعملاب لغتشال

 : لئاسم هيفف (ىعسن امب سفن لك ىزجتل) هلوق امأ . زوج ال هنإو , ةيصعملا لعفب ءارغإلاك توملا

 الول هنأ وهو هيلع ليادلا ركذ ةمايقلا موب ءى م مح امل ىلاعت هنأ 6 ىلوألا ةلأ 1

 ىلاعت هللا هانع ىذلا وهو زئاج ريغ كلذو ءىبملا 0 ةكاعلا نع عيطملا زيم امل ةمايقلا

 .( راجفلاكنيقتملا لعجن مأ . ضرآألا ىف نيدسفملاك تاحلاصلا اولمعو اونمآ ن يذلا لعجب مأ ) هلوقب
 ءابلا نآل لمعلا ىلع قحتسم باوثلا نأ ىلع ةنآلا هذمب ةلزتعملا تجتحا < ةيئاثلا ةلأسملا )

 . ىعسلا كلذ وه ءازجلا كلذ ىف رثؤملا نأ لع لدي ( ىعست امب ) هلوةف قاصلالل

0 

 وما امة وقلبا

 ا 1



 ١" ةيآلا . اهفخأ داكأ ةيثآ ةعاسلا نإ : ىلاعت هل م

2-1-1 

 الف »١6« 5 اع : سفن لك ىرجتل ايف د ينو ةعاسلا 0

 اسمع م 5 2-2 0 رع ا ا كَل يت مثل

 2157 ىدرتف هأوه ْ أو م نما نم اهنع كن

 2 ملسو هيلع هللأ ىلص ىنلا للا 0 اذه ىوري دقو ومامإلا حم اهالص قل دعبل مث هتافام ىللصي

 ةفرع الص اتهيشأف ةليللاو مويلا ف داو 'تقرو اميعمج ناتضررف ناتلص اهبنإ ورق ساشلا اما ر

 ةليللاو مولا نود ايف تئاوفلا نك نإ امهنف بيترتلا طاقسإ بحب مل ايلف ةفلدزملاو

 مش رجفلا ةالص نع اومان ال مهنأو ةداتق أ ثيدح قف ىور هنأ هللا همحر ىعفاشلا د

 ناكولو«اهالص م مبلحاور اودوقي نأ سو هيلع هللا لص ىنلا مهرمأ سمششلا عولط دعب اوهتنا

 نكت هيلع بوجولا ررّقتل تقو تقولا كلذ نأ كك كاذ 5 اذ ةالصلل ا نا تقو

 1 باجنإو تئناوفلا ءاضق 1 لوهتف اذه تبث اذإ عسوتلا ليبس ىلع لب قيدضتلا ليبس ىلعال

 ربظلا: للص اذإ هنأ ىرت الأ ن اسنلاب ل املا 53 رق تيا وهلا ف ست رلا ناك ول ديال واخ ا

 أمهديعي هنا لاوزلا لاعل رصعلاو لاوزلا لبق ربظلا ىلص هنأ نيم مش ميغ مون ُْق ف رعل ا

 ناك .امل امهف ا طرش ناك وا ًاضرأ انبهف امهف م ناك امل نايسنلاب بيترتلا طقس وأ --

 . نايسنلاب طقسل

 نم اهنع كندصي الف ؛ ىعست ام سفن لك ىزجتل اهيفخأ داكأ ةينآ ةعاسلا نإ )ب ىلاعت هلوق

 24 ىدرتف هآوه 21 ام نمؤيال

 هلوقب هعبتأ(ىركذل ةالصلا مقتأو ىديعاف) هلوقب مالسلا هيلع ىموم بطاخ امل ىلاعت هنأ معإ

 كركذال ىأ ( ىركذل ) هلوق لوأت نم ليوأتب اذه قيلأ امو ( اهفَخأ داك أ ةمتآ ةعاسلا نإ )

 لاق مث ةازاجلا تقوو ةباثإلا تقو اهنآل ( ةينآ ةعاسلا نإ ) كلذ بيقع لاقف ةماركلاو ةنامألاب

 الاؤس هيفو( اهفخأداكأ)

 َئأ ) نولعفي أوداك امو 1 5 ْق هتايثإو تانثإ ةمدقت ذك وه 4 لو لاؤسلا 0

 ل 00 كلذو اهافخأ ام هنأ ىضتقي ( اهفخأ داك أ ) هلوقف كلذ اولعفو

 ال ءافخإلاب قيلت لعزل( ست 1 سفن لك ىرجتل ) هلوق نأ (ىاثل او) ( ةعاسلا مع هدنع هللا نإ )

 تابثالاو ىئنلا َن ناب ع ءم طقف هير اهبلإ م داكن أ( | مد > أر هوجو نم (باو لاو) رابظإلاب

 ام وأ ءافخإلا كلذ لصح له هنأ امأو ءافخإلا نم هيف رمألا برق هانعم ( امفخأ داكأ ) هلوقف

 اعإ كلذ ناف 6 هيلا مب سقت 5 ١ هلوق ةنب رق نم لب ظفالا نم داظتسم ريغ كاإذف لصح

 اهيفخأ انأ ىأ (امفخأ داكأ) هلوق ىنعف بجاو هللا نم داك نأ (اهمناثو) رابظإلاب ال ءافخالاب قيلب



 نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ ) ىلاعت هلوقل ةالسصلا تيقاوم ىهو ىرك ذ تاقوألل ( اهنماثو )

 اذإ اهضقاف ةالص تيسن اذإ كنأ ىأ اهركذت نيح ( ةالصلا أر مايعسات وار نان وقوم ناك

 اماصيلف ةالص ىسن نم » هني هللا لوسر لاق لاق | منع هللأ يضر سلا نع هذان قرنا 1

 اذه لمتحي ىناطخلا لاق ( ىركذل ةالصاا تأ 20 0 ال رانك لاك دااذإ

 ةفارع اماينسن ف مزلي : "هنأ را 2 ضق ريغ اهرفكي ال هنأ ) اههدحأ ) نيبجو ثيدحلا

 5 0 كرت اذإ مرحنا مزاي اكو رذع ريغ نم ناضمر موص كرت ىف ةرافكللا مزات كةرافك الو

 ةالصلا مقأ ل لوي َن ةرابعلا قح لبق ناف طقف كرت ام ىلصي امتاو . مد وأ ماعطإ نم ةيدف 0

 ىقلخ لصاخلا ركذلل هانعم (ىركذل ) هلوق انلق « اهرك ذ اذإ اهلصيلف » مالسلا هيلعلاق (مياهركذل
 :قئلصا "نإ ىأ فاضملا فالح ردت اوأ

 بيترتلا كرت ولف ءادآلا بيترت ىلع اهيضقي نأ بحتسي تاولص هتتاف ول ( ةسداسلا ةل أاملا)

 ىف ناك نإ رظن ةتئاف ركذتو ةضيرف تقو هيلع لخد ولو هللا همحر ىعفاشلا دنع زاج: امئاضق ىف

 ادن ول ثيح تقولا قاض نإو زاج تقولا ةالصب أدب ولو ةتئافلاب أدبي نأ بحتسا ةعس تقولا

 ىف عرش ام دعب ةتئافلا ركذت ولو توفت ال ىتح تقولا ةالصب أدبي نأ بحي تقولا تاف ةتئافلاب
 ةفينح وبأ لاقوبحيالو اهدعب تقولا ةالص ديعي نأ بحتسيو ةتئافلا ىضق مث اهمتأ تقولا ةالص
 لالخ ىف ركذت ول لاق ىتح ةليلو موي ةالص ىلع دزت ملام تئاوفلا ءاضق ىف بيترتلا بحجب هللا هنحر
 نأ الإ تقولا ةالص ديعي مث ةتئافلا ىضقيف تقولا ضرف لطب مويلا ا.مكرت ةتئاف تقولا ةالص

 هالاامأ ىاقلاو رالاو نمل و هيلا هنلااةحر ةفيح ىأ ةديح لطبت الف: ًاقيض .تقولا نركي

 (سم.شلا كولدل ةالصلا متَأ) داوقكا د ع ىعع ماللاو اه هك ىأ 0 ةالصلا قأ )ىلاعت هلوقف

 امأو بدترتلا ةءاعر ىضتقي كلذو اه رك ذب دع ةركادنملا ةالصلا قأ ةنآلا دف اك راد دنع ل

 انا فرعا سيار كيمعلا 0 « اهركذ اذإ اهلصيلف ةالص ىسن نم » مالسلا هيلع هلوقف 7
 راق بس لعخ قدتخلا موب هلي ةلصىنلا ىلإ امهنء هللا ىضر باطلا نب رمع ءاج» لاق هللا دبع ن

 انأو هلي ىنلا لاق سمشلا بيغت 0 رصعلا ةالص تيلصام هللا لوسراي لا 7

 اهدعإ برغملا لص مش سدهيشلا تباغام دعب رصعلا صو ءاحظبلا ىلإ لزتف لاق دعب اهتيلصام هللاو

 هيلع هنأ ( امهدحأ ) نيبجو نم اهب لالدتسالاو ةيفنحلا تلاق نيحيحصلا ىف روكذم ثيدحلا اذهو

 كلذ انياع بجو ءالولا لع تئاوفلا لص اءلف «ىلصأ ىتومتيأر اك اولص » لاق مالسلاو ةالصلا
 لمجي ًانايب جرخ لعفلا اذهو ةجح ناكل مجيلل نايبلا جرخ 7 اذإ متلي ىنلا لعف نإ (ىتاثلاو)
 بيترتلا. ةاعارم بكب ةلقلا دح ىف تناك اذإ تمئاوفلا نإ انلق اذلو ( ةالصلا اومي 3 ) ىلاعت هلوق

 ”ءامهنع هللا _ىطر نع نبأ ءنع ىور اناا نما بيترتلا طقسي ةرثكلا دح ىف تلخد اذإو اهف

 مامإلا عم هتالص ضق اذاف هتالصىف ضيف مامإلا ةالصف الإ اهركذي ملف ةالص هتتاف نمدلاق هنأ



 مهب ةيآلا ؛ ىحوي امل عمتساف كترتخا انأو : ىلاعت هلوق

 ىلع لدت ةيآلا هذهو هب كتصصخ ىذلا مالكللو ةلاسرلل كترتخا هانعم 4 ىلوالا ةلأسملا ل

 امإ ىلعلا بصنملا كلذ نأ ىلع لدي ( كترتخا انأو ) هلوق نآل قاقحتسالاب لصحتال ةوبنلا نأ

 . ىلاعت هللا ىلع هقحتسا هنأ ال ءادتبا هل هراتخا ىلاعت هللا نآل لصح
 كءاج دقل لاق هن اكف ةلالجلاو ةبيملا ةياهن هيف ( ىحوب امل عمتساف ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ) 1

 ٠ ديفي ( كترتخا انأو ) هلوقف هيلإ ًافورصم كرطاخو كلقع لك لعجاو هل بهأتف لث اهل
 نمو ءاجرلا ةيامن لوألا نم هل لصحيف ةبيمهلا ةياهن ديفي ( عمتساف ) هلوقو ةمحرلاو فطالا ةياهن
 .فونخلا ةنايني قاتلا

 مدقم لوصألا لع ن أ ىلع لدي ( ىنديعاف انأ الإ هلإ ال هللا انأ ىتتإ ) هلوق « ةثلاثلا ةلأسملا ١
 (ىديعاف) هلوةى ءافلا ًاضيأ و عورفلا لعنم ةدايعلاو لوصألا لع نم كح وتلا نول ورشا مع ىلع

 :ىدايعلل قحتسملا وهتهتلا نأ ءاسلعلا قيقح وه ده وهتيطال تمرا ام] هتداص نإ ]ل

 هرمأ ( ًايناث ) ةدابعلاب مث ( الوأ ) ديحوتلاب هرمأ نأ دعب هناحبس هنأ ( ةعبارلا ةلأسملا

 : نيهجو نم زّئاج ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتنأ ىلع ةبآلا هذبب انباحصأ جتحا ( اثلاث ) ةالصلاب
 نع اكفنم لمجلا دورو زو هنأ تبثف ةدابعلا كلت ةيفيك ركذي ملو ةدابعلاب هرمأ هنأ ( لوألا )

 نأ عنتمي ال ىضاقلا : لاق ةالصلا ةيفيك نيبي ملو ( ىركذل ةالصلا متأو ) لاق هنأ ( ىناثلا ) نايبلا .
 ءايبناألا نم هريغو مالسلا هيلع ًابيعش اهم ىلاعت هللا دبعت ىتلا ةالسصلا فرع دق مالسلا هيلع ىئوم

 مل نآرقلا ف لوقنملا ناكنأو لاخلا ىف هل نيب ىلاعت هنأ 0 كلذ لإ اج رم تال
 ( ىندبعاف ) ىلاعت هلوق ىف هجوتيال هناف لوألا نذعلا اها ( تاودك ) ردقلا اذه الإ هيف 0

 هيلع سوم 0 ف ىلع هلمح نم الارأ ةدددج ةدئأف 0 ميظعلا باطخلا اذه لثملمخ ًاضأو

 (ةالصلا مقأو) هلوق انلح ولف مالسلاهيلع بيعش اهم ءاج ىتلا ةالصلا بوجوىف كشي ناك اممالسلا

 تلصحل ىرخأ ةالص ىلع هانلمح ول امأ  ةدئاز ةدئاف مظعلا باطخلا اذه نم لصحي مل كلذ ىلع

 نايبلا نأ كنشال انلق نآرقلا ف دكح مل نإو عضوملا كلذف هنبب ىلاعت هللا لعل هلوق : ةدئازلا ةدئافلا

 : ةءاكحلاب وأ ناكل ًاروك ذم ناك ولف لّمخملا نم ةدتاف رثكأ

 ناف ىرك ذتل ىنعي ىركذإ ( اهد>أ ) : هوجو ( ىركذل ) هلوق ىف « ةسماخلا ةلأسملا إ)

 دها «نع راك ذالا لغ ا ةالفلا لاتشالاا بف قرت ذل (اهتنانو )كك لصنو دعاك 1

 لعجأو ءانثلاو حدملاب كرك ذأ نآل ( ابعبارو ) اهب ترمأو بتتكسلا ىف اهترك ذ ىنال (اهثلاثو )
 ىركذ صالخإل ( اهشداسو ) ىريغ رك ذب هبوشتال ةصاخىركذل ( امسهاخو ) قدد ناسل كل

 ليف سان ريغ ارك اذ ثوكشل (اهنباسو) رشا اير اي سا راع تارا ىف
 ( هللا رك ذ نع عيب الو ةراجت مهيبلت ال ) ىلاعت لاق امك مهنم لاب ىلع مهبر رك ذ مهلعج ىف نيصلخلا

 : لئاسم انبهو ( كترتخا ىنإو) بعك نب ىأ أرقو (كانرتخا انإو) ةزمح أرق « ىركذل



 دين د نوع سب ا اج ا

 ل و ععتساف كت رتخا انأو : .ىلاعت هلو ا

 - 2 3 هال ةىرص 0

 و ان الإ لإ ال هنا 0 0 هك كلم ريحا ( نأو

 614 كل كا مقَأَو
2 1 

 راو ل 0 لعفت ال 1 نعت ا دز كاف اوإ ةيلاخلا رادلا ىف لجرلا

 4 اناضأ قاج ار لاعتو ها هللا كلذ قيلي مكف اهفسو' ًانودج كلذ دعت راح

 (ىتاثلاو) ًايمنالو ًارمأ نكب مل لزألا ىف هنأ الإ يدق ناكنإو ىلاعت همالك نأ ( لوألا ) : نيهجو
 06 | يراه هل ندحشلا ناص كارز اك لا ةرمتسا امل ءىق لزاإلا ىف دحو هنأ "ىعمم !نمأ ناك هلأ

 لزالا ىف ةدوجوم تناك اهنإ مث لعفلا ةص ىضتَقت ةردقلا نأ كءىثلا كلذ ىف ريغتلا عوقو ريغ
 ضوبغ هيف 2 اذهو انهه اذك ةحصلا تاصح لازال ام ىلا ترمتسا ابلف ةحصلا هذهريغ نم

 1 ثنو

 حيحصلاو لعنلا ىف فاوطلاو ةالصلا ةهارك ىلع ةلالد ةبآلا ف سيل « ةرشاعلا ةلأسملا ١

 سعال ناك هللا مالك ميظعتو ىداولا ميظعتب نيلعنلا علخب مالا انللع نإ اناآل كلذو ةهاركلا مدع:

 ناكدق نوكي نأ زئاقل تمم رام ل نم اناكنيلعنلا نأب هانللع نإو « ةروصلا كلت ىلع ًاروصقم

 مالسلا هيلع هلوقب خوسنم وبف كلذك ناك ناف اغوبدم ناكنإو تيملا راما دلج سبل ًاروظ<

 . مهاعن سانلا علخن ةالصلا ىف امهعاخ مث هيلعن ىف متلي ىنلا لص دقو « ربط دقف غبد باهإ اميأ د

 امهف نأ ىريخأ ليربج ناف » : لاق انعاش تعلخ : اولاق « مكلاعن متعلخ ملام 2 : لاق مس الف

 امبعلخ امنإ هنأب مربخأو امبعلخ نيعلاخلا ىلع ركنأو لعناا ىف ةالصلا هيل ىنلا هركي ملف « ًارذق

  رذفلا نم امهف ل

 ووف هنو نم فرصنم ريغو رص كلا مضلاب ىوط ءىرف (« رشع ةيداحلا ةلأسملا ١

 زو<ورماع نع لودعملا 0 لثمورف ىواطنع لودعم هنألل هقرص كَ هنوذب ل نمو ىداولا مس

 هدفا سا نوك نأ

 ةمركع لوق وهو ىداولل مسإ هنأ ( لوآلا ) : هوجو ىوط ىف « ةرشع ةيناثلا ةلأسملا )ل
 مالسلا هيلع ىس وم ىدون 0 نبت رم ىداولا سدق أ ىّدم 1 نبت رم هأنعم ( ىناثلاو ( ديز كس أو

 هنإ ع هلأ ىضر سابع نبا لاق ًايط ىأ ىوط( كلاثلاو ) شف ىأ ىوط هتدان لاش نيءأدن

 تعفت رأ ىتح هتعطق 2 ًاظ هتيوط ىذلاسدقملاىداولاب ىنعملا ناكف هاوطف اليل ىداولا كلذب م

 ىده لاقي اك ىوط هتيوط لاق هناك هظفل نع جرخردصم ىوط لاق اذه ىلإ بهذ نمو هالعأ ىلإ
 : ملعأ هللاو ىده ىدبم

 ةالصلا رق متأو ىتدبعاف انأ الإ هلإ ال هللا انأ ىنإ ىحوي امل عمتساف كترتخا انأو إل ىلاسعت هلوق



 /١ ةيدالا| ل سوف ثيدح ل ا

 انأ لاق ؟ تنأ نيأف كارأ الو كن 0 عمسأ ىفإ كيبل لاف ؟ ىسوماي ىدونف هينيع ىلع هيدي عضو
 لاقو كلا اذه هلابب رطخأ سيلبإ نإ مث.كنم كيلإ برقأو كب طيحعو كفلخو كمامأو 0

 نعو ىنيمي نعو قلخ نمو ىح نمو قوف نم هعمسأ ىتأل لاقف ؟ هللا مالك عمست كنأ كي رديام

 هعمسأ ىنأ تاهجلا هذه هقالطإ ىنعمو . نيقولخلا مالكب سيل هنأ تيلخف ادق م هسا 2

 ها نمرءاذتلا عمت هلعل (امثلاثو) | 1 تراص ىنه ةحراج لكنأك يضاعِبأو قفاز ا عيسي

 كلت نأ ثيح ءارضخلا ةرجشلا ىف رانلا ىأر هنأ (اهمبارو) ًازجعم كلذ ن 0-5 اهرلعو ىصلللا
 دحأ هيلع ردقيال اذهو ؛ ةرضخلا كلت رضت تناكام رانلا كلتو رانلا كلت ءؤطت تناكام ةرضخلا
 :ةناحس تلال

 .ةبيشلا ةلازإو ةلالدلا ديكوتل ناك(كبر انأ ىنإ) ىف ريمضلا ريركت نإ اولاق#ةعباسلا ةلأسملا)

 كلذلف تيم رامح دلج نم انت اك (اهدحأ )اهوج و(كيلعن علخاف)هلوقفف او ركذإ ذإ( ةنماثلا هل آملا

 لع. ل رض اذهو(ىوط سدقملا ىداولاب كنإ )هبيقع لاق كلذل و سدقملا ىداوأل ةنأيص امبعلخ رمأ

 لانيل امهعلخ رمأ ان! ( ناثلاو ) ىدسلاو ةداتقو كاحضلاو ىلك اأو" لت اقم لوقو مالسلا هم هيلع

 0 ىلع كلذ لمحب نأ (اهلاثو) دهاجمو ريبج نب ديعسو نسحلا لوق 1 ىداولا هكر هيمدق

 0 هيلع ليلدلاو « هبر 0 ءاافخاع و اش | اعمق نركلا اف لإ اماط نازك ةعقلا

 كنال كيلعت علخا : ىلاعت لاق هن "أكف ليلعتلا ديفن اذهو (ىوط ندم 0 كنإ ) هييقع لاق

 0 َّق 0 نأ (اهدحأ) أ )ارح اف اوركذدقف ةراشإلا لهأ ا ىوط سدقملا ىداولاب

 نأو دلولاو ةجوزلا ىلا هرطاخ فتايال نأ ىلا ةراشإ (كيلعن علخا) هلوقف داولاو ةجوزلاب رسفي
 هناك ةرخآلاو ايندلا ىلإ تافتلالا كرت نيلعنلا علخم دارملا (اهناثو) انهرعأ ةلقلا لوما ه1

 لات هللا ىوسام ىلإ هرطاخم تفتلئالو ىلاعت هللا ةفرعم ىف ةيلكلاب بلقلا قرغتسم ريصي نأب هضأ
 ةفرعملا رحىلإ تلصو امل كنأ ىنعي هتزع ةراهطو ىلاعت هللالالج سدق سدقملاىداولا نم دارملاو

 لصوتي نأ هنكمي ال عناصلا ىلع لالدتسالا لاح ناسنإلا نأ (اهئلاث و) تاقولخلا ىلا تفتت الف
 ريدم هلف كلذك ناك ام لكو نكس وأ ثدحم سوسسحلا ملاعلا لوقي نأ لثم نيتمدقم الإ هيلإ
 لقتنيو دوصقملا ىلا لقعلا لصوتي امهم نآل نيلعنلا ناهشت ناتمدقملا ناتاهو عناصو رثؤمو

 ًاتفتلم قبيال نأ بجو قلاخلا ةفرعم ىلإ لوصولا دعب مث قلاخلا ةفرعم ىلا قلخلا ىف رظنلا نر
 ل هناكف هبف قارغتسالا نع امور ىقبي ريغلاب لاغتشالا ردقب نال نيتمدقملا كنت ىلإ

 ىذلا سدقملا ىداولا ىلإ تلصو كاف نيتمدقملا كنيتب رطاخلاو بلقلا لغتسشم نكت ال هل
 . هيهاولا هلو ىلادت هنا ةقاوكم رخ رع

 مدقب سيل ىلاعت هللا مالك نأ ىلع ( كيلعن علخا ) هلوقب ةلزتعملا تلدتسا  ةعساتلا ةلأسلا ١)
 لاف ةفس كلذ نأ مولعمو ىسومأي كياعن : علخا ىسوم دوجو لبق الئاق هللا ناك ادق ناك وأ د

 وب راس عد
 ندم



 ةنآلا .٠ ىسوم ثيدد كاتأ لهو 3 ناك و ١

 ملم اماهو اهنع لا هذيرت أه "اك هيلإ تل اف اهلل نم سيتقيل ل اق لم لكتاف تدقاو) رات

 امعرف ىلإ هرظنب ىموم ىر مثنكتت مل اهن أكف اهدومخ نم عرسأ نكي مل مث اهيف عمطيو هعمطت لزت

 ىأر ايلف راصباللا هنع لكت عاعش هل ضرالاو ءامسلا نيب رون اذإو ءامسلا ىف ةعطاس هترضخ اذاف

 هلاك دّيزلا نأ نم ىورت ىذلا ى داقلا لاق ىمومأن ير ع هذي عض ضو كلذ ىسوم

 زاجل تمدقت دق ةوبنلا تناكناف هنع رخأتت تناكرانلا نأنم ىورب ىذلا امأو زئاج اذهف ىر ًق

 كترتخا انأو) هلوق ىفو مالسلا مهلع ءايبنآلا نم هريغل ةزجعم نوكي نأ الإ عنتمم وهف الإو كلذ

 دعبي هجولا اذه ىلعو « ًايبن هلعجو هيلا هللا ىحوأ ةلاحلا هذه ىف نأ ىلع ةلالد ( ىحوي امل عمتساف
 تناكنإو ( ىموماي ىدون اه اتأ ايلف ) ىلاعت هل وق كلذ داسف نيبو هنع رانلا ر ا نم هورك ذام

 ضارتعالا اذه ىنب امتإ ىضاقلا انلق ةدْئاف بيقعتلا ءافل قب الو كلذ حص امل لاحدعب الاح هنعرخأتت

 بيقعتلا ءاسفب كسلا امأو هلوق لطبف لطاب اندنع كلذو زئاج ريغ صاهرإلا نأ ىف ههذم ىلع

 . بيقعتلا ءاف ىف حدقيال ءادنلاو ءىجنا نيب اف ليلقلا نامزلا للخت نآل بيرقف

 ن رقانلاو كير نأ ١ ىفأب قد قت ىأ حتفلاب (قأر ريتك نيو ورع واااو 0 ةأأ أملا

 . هتلماعم لم وعف 0 نم بارض ءادلا نال وأ ومايا ليقف قد اونا أ 0

 الو فرح سيل ىذلا ميدقلا مالكا هعمسأ ىلاعت هللا نإ قرد كل لاق 2غ ةضاخلا هلابك 72

 مسج ىف ءادنلا كلذ قاخ هناحبس هنإ اولاقف مالكلا كلذ دوجو اوركنأ مهناف ةلزتعملا امأو : توص

 لهأ امأو « هلعف ءاش ىتمو هيلع رداق هللاو ىلاعتهللا مالكءادنانآل اهريغ وأ ةرجش !اك ماسج الا نم

 هيلع ىسوم هعمس ىذلا نأ اومعز مهنأ الإ مدقلا مالكلا اوتيثأ دّقف رهنلا ءاروام لهأ نم ةئسلا

 ثدحلا توصلا وه عومسملا نأ ىلع ةنالاب ازد او ةرجفلا ف لاخت هللا هقلخ توص مالسلا

 . ثدحم ءادنلاف ثدحت ثدحلا ىلع بترالاو رانلا ىنأ هنأ ىلع ءادنلا بتر ىلاعت هنإ اولاق

 ىلاعت هللا وه ىدانملا نأف رع فيك مالسلا هيلع ىموم نأ ىف اوفلتخا « ةسداسلا ةلأسملا إل

 ةلزتعملاتلاق ةزجعملاب هفرعي نأ زوو كاذب :روؤرضض ًاملع هليلاعت هللا قلخنأ زوجب ان ا لاق

 لصحل ىلاعت هللا مالك ءادننلا اذه نوكب ىرورضلا ملع ءلا لصتخ ول هنال زئاج زيغف ىرورضلا ملعلا | امأ

 تاذلا و ةارورلاب همولعماهفصلا نوكح نأ ةلاجتنال رداقلا ماعلا عن ناضلا دوج وب ىرورضلا م

 هنوك نعىموم جر ةرورضلاب هل ًامولعم ىلاعت 7عناصلا دوجو ناك 1 لالدتسالاب ةمولعم نوكت

 انياعف فيلكتلا نع ىموم جرخ مل قافتالابو ٠ فيلكتلا ناني ىرورضلا ملعلا لوص> نآل ًافاكم

 لعن لاق نه مهنم ( اوأ ) هوجو ىلع زجعملا كلذ ىف اوفلتخا مث زجعملاب كلذ هفرع ىلاعت هلا نأ

 (اناثو) وهام م زجعملا كلذ فرعن أ ىلإ انب ةجاحالو زجعملا ةطسا وكلذ هفرع ىلاعت هللا نأ الم

 ةئالملا حيبست عمو ءامسأا ىلإ ةرجشلا نم عطاسلا رونا دهاش اذ مالببلا ىلع يوم نأ 1

 اين مالسلا هيلع ىهموم ن ءاظف بهو لاق ؛ 0 0 ىأ رو يال الملا ح بيسأل عم سف 1 ءوض ريغل



 او دال قوما تردح كلان ل91: لاعت هلو

 هبحاصل ءرملا لوقي أ كلذ ىف غلبأ ةغيصلا هذهو ؛ هبلق ىف باوجلا ريرقت هنم ةوضقلا نكتللاك
 ناكل مابفتالاوه دوصقملا ناك ولو: هيلإ ىريام ةفرعم ىلا عماسلا علطتيف ؟اذك ربخ كغلب له
 . ىلاعت هللا لبق نم ال مالسلا هيلع ىنلا لبق نم ردصي باوجلا

 لاق ًاران ئىأز نيج هئيدح هلانأ له ىأ# ار ىأب ذإ ) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل

 ىف نبا هل دلوف جرن هل نذأف هتدلاو ىلإ عوجرلا ىف ابيعش مالسلا هيلع ىسوم نذأتسا نورسفملا
 رانلا مالسسلا هيلع ىموم حدقف قيرطلا نع داح دقو ةعمجلا ةليل تناكو ةجلثم ةيتاش ةليل ىف قيرطلا
 نظ ىدسلالاق . قيرطلار اسي نع ديعب نه ارانب رلظن د كاد ةلواّرم زو ايع ا ايم ةحدشلا ور لف
 1 لديام نآرقلا ظفل ىف سياو ةرمجت ىف اهأر مالسلا هيلع هنإ نورا لاقإو ةاعرلا فارع نم نانااعا
 ًاران ىأر هنأ حيحصلاو ًاران هليخت لب ًاران نكي ملهآر ىذلا مهضعب لاقف اوفلتخاو : كلذ ىلع

 برشتال و لكأت ران: ماسقأ ةعبرأ رانلا لّيق ءايبنالا لع زوال بذكلا ذإ هربخق اقداص توكل ١١00|
 رضخاألا رجشلا نم كل لعج)ىلاعت هلوةلرجشلا ران ىهو لكأت الو برشت رانو ءايندلا ران ىهو
 مالسلا هيلع ىسوم ران ىهو برشت الو الك انال راناو : ةدعلل ران نعاواجارعت و لك قانا 11
 . مالسلا هيلع ىسوم ران ىهو ةقرح الب رون ان ران (اهدحأ ) ماسقأ ةعبرأ ىلع رانلا ًاضيأ ليقو
 (اهعبارو ) ايندلا ران ىهو رونلاو ةقرخلا (امتلاثو ) منهج ران ىهو رون الب ةقرح ( اهناثو)

 نأ زوجيف (اوثكما هلهأل لاقف) اهوحت هجوت رانلا زصبأ الف .راخاللا راب صوازون الو ةقزجال

 جرخ نكلو اهدحو ةأرملل نوكي نأ زو<و ابعم ىذلا مداخلاو اهدلوو ةأرملل باطخلا نوكي
 |يخفت ةعامبا ظفلب دحاولا بطاخم دقف ًاضيأو . عملا ىلع عقب لهآلا ناف لهآلا ظفل رهاظ ىلع
 هنمو هيفةمشال ىذلانيبلا راصبالا سانيالاو:ترصبأ ىأ (ًارا' تسنآ ىإ)كناكم قءاوماقأ-ىأ
 سنؤيام اضيأ وه ليقو مهراتتسال نجلا ليق ك مهروهظل سنالاو ءىثلا هب نيبي هناف نيعلا ناسنإ

 سانيالا ناكاملو ميسقنأ نيطوتل ىفإ ةملكب ىنأ م ةقيقح ًايفتنم ناكو سانيالا هنم دجو املو هب

 مو( تأ ىلعل) لاقف ا ءاجرلا ىلع امهيف مالا ىنب نيعقوتم نيبقرتم 8 دوجوو سبقلاب
 ميهاربإ بذك اولاق ًاموق نأ هيف ةتكنلاو .هب ءافولا نقيتي ملام دعي البل مبيت أ ىنإ لوقيف عطقي

 نك ميتأ لقي ملف بذكلا نع زرت-ا هتوبن لبق مالسلا هيلع ىموم نال لاح ودو ةحلصملل
 ىف ةستمملا رانلا سبقلاو هب ءافولا نقيب ملام دعي الث مكين قى لوةيف عطقي ملو مكين ! ىلعل لاق

 ناك ندعم مس وهو هب ىدتمام ىدهلاو(ىده رانلا ىلع دجأ وأ)امهريغوأ ةليتف وأ دوع سأر

 لهأ نأ رانلا ىلع ءالعتسالا ىنعمو . ةمالع وأ ليلد نم هب ىدتهأ ام رانلا لع دجأ لاق

 (اهاتأ اهلف) هيلع نيف رشم | وناكا< اوطاحأ اذإ امم نيلظصملا ناآلو اهنمبيرقلا ناكملا نولعتسي رانلا
 يت الفق وذ ءاضيب نأ ا اكاهلعأ ىلإ ابلفسأ نقاء رحل ةرج ئأر سابع نتا لاق ران
 ةرجشلا ءام ةرثك الو !مترضخ ريغت رانلا الف ةزجشلا كلت ةرضخ ةدشو رانلا كلت ءوض ةدش نم

 8 3 3 0 و 212 0 2



 ١ الزمر او 101

 كلا نإ اوثكما هلهالل اعف آن كن ْذِإ 60 ى ظ دوم «* ثيدَح كلن لهو
 يآ

 ل رآثل 1 دجأ وأ سبب 8 5 5 ار
3 

 / 1١< » ىوط سدقملا داولاب َكنإ كيل لحم كبَر نأ ىلإ 01 ىموماي

5 

 ه-

 ىدوت امن
2 

 2( هريغ مع هيلع ىلإ لسمتلب ىذلا لاك ؟ لعأ كقاخ أف لاق 2 0 0 طل هباسأ لازنال ىذلا

 مظعأ كقلخ ىأف لاق « سانلا ىلع ىضقي اك هسفن ىلع ىضقي ىذلا لاق ؟ لدعأ كقلخ ىأف لاق

 نأ ملعن انإف كمهتنال انإ ان هل هتيضق امب ىضربال مث ىنلأسي ىذلا وهو ىنمهتي ىذلا لاق ؟ امرج
 لاق ( اهعباسو ) انلامعأ ءوسب انذخاؤ7 الف لدع وبف هلعفت ام لكو لضف ورف هب تنسحأ ام لك

 مهبونج ىفاجتت تناكن يذلا نيأ « مركتلاب ىلوأ نم عما لعيسدانم ىدان ةمايقلا موي ناكاذإ نسحلا

 2 هلو 0 مهيهلت ال اوناك نيذلا نأ لاقي مث (سانلا باقر َن وطختيف 0 نع

 0 ىلع ةناسداو ةعبشلا كوك: مش لا لك ىلع هللا نودماهلا ن 1 دادم دان ؛ مث ؟ م © هلأ ا

 . كتمحرو كلضفب انع فعاف انتقاط ىمتنمو انتردق رادقم كلع أن 10 كاندمح نحنف ان لإ ق

 1 كاملا تالا ىف كان لا عماول بات 5 ةيلظ#ت تافصلاو ءانسالا ى ءاصقتسالا ةازأ نماو

 قيفوتلا هللابو

 لعل ران تسنآ نإ اومكما لحال لاه نا تل أ !اةئاوط تانج كلانا | هنو 1 هلوق

 كنإ كيلعن علخاف كبران | ف قي ومأب :ىداونااه ان الك دل راع 1 ع ةعأر أ سقب اهنم ميت

 - 4 . ىوط نسدمملا داولاب

 ميل وسر باق ىوقي اب كلذ عبتا هفاك امف'لوشرلا لاحو نآرقلا لاح مظع 1 ملعا

 0 نم كيلع صقتن الكو ) هلوةك غالبالا ىف هبلقل هيوقت مالسلا 1 ءايينالا لاوخأ رك 5 خم

 مظعأ تناك هل ةلضاحلا ةنتفلاو ةنحلا نآل مالسلا هيلع ىسومب أدبو ( كداّؤق هب تيثنام لسرلا

 ( ىنوم ثيدح كاتأ لهو ) لاقف هراكملا لمحت ىلع هربصيو كلذب. تلم لوسرلا بلق ىلسيل

 ا انههو

 ىسوم أ نم هب ربخأ ام لوأ اذه نوكي نأ لمت< ( كاتأ لهو:) هلوق )غ ىلوألا ةلأسملا ١
 ىلكلا لوق اذهو ,هل هننتف نآلا كان أ دقو 1 لا كل "ا مل ىأ (كانأ لهو) لاف مدا هيلع

 لا لوق اذهو ؛ كاتأ دق سيلأ لاق هنأكف مدقتملا نامزلا ف كلذ هاتأ دق نوكي نأ لمتحو

 سابع نبا نع كاحضلاو

 هللا لع زو ال ىذلا مابفتسالا ظفا ىلع ناك نإو ( كاتأ لهو ) هاوق ( ةيناثلا ةل أسملا ١

 لم ملا

1 



 ١س ةيآلا ىلإ نآرقلا كيلع انازنأام هط : ىلاعت هلوق

 51 ىلا ألا مَ 7 م ابك )للا لفات حانصالا قااف) لق اذاف قااخو قلافو

 تومال ىذلا ىلا 0 ىلا ل ابق اذاف ىح انلوق رح غلبأ ر راص هريغب نرق اذإ ام هنث احدم

 بابلا اذه نمو.حدملا دادزا ا تاومسلا عيدب تلق اذا كناف عيدب انلوق اه غلبأ ناك
 ؛ نيريحتملا ليلد اي لقاذ تمارا ليلذ :كلوقك هدازفإ. زوجي الا نكلو حدم مسا ناكام

 . ميحرلا نمجرلا انل اناوقك ًانورقم وأ ًادرفم حدم مسا نوكي ام هنمو . زاج ىولبلاو رضلا فشاكايو

 ملا زال لوألا كلرفك نسح) اضننانم دك ام. ءانلا 7  سماخلا ثحبلا

 رفغت نإو كدابع مهناف مهبذعت نإ ) حيسملا لوق ةياكح ىف ىلاعت هلوق هلاك نطانلا ماظل سلا

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسب ريسفت ىف تمدقت دق ثاحألا ةيقب( ميكحلا زيزعلا تنأ كناف مل

 ميحرلا نمحرلا هللا سب :هيف اب وتكم ًادغاك فاما رشب ىأر[ اجل وأ] تكنلا ىف« سداسلا ثحبلا

 ق كعها ببطن نحتف انعسا تيبط رشباي : لؤي الئاق موتلا قف ىأرف هعلبو كسملاب ها 0

 27 1 الود ءاعساللا نيح سبل و 0 امسالا هللو ) ىلاعت هلوق ( اهناثو ) ةرخآلاو ايندلا

 ةقلخلاو ةروصلاب قلعتي ًانسح هللا ءاممأ نسح سيل مث اهيناعم نسحل اهنسح لب تاوصأو ظافلأ

 رافغلاو راتسلا مما الثم ناسحالا ىنعم ىلا عجري نسح لب مسحب سيل نم ىبع لاحم كلذ ناف

 نسحو يبق هيلا بهذ ايكح نأ ىورو « ناسحإلا ىنعَم ىلع ةلاد اهنآل ءانسح تناك امبإ مي>رلاو

 حيبق تنأ رخآللا لاقو « حيبقلا لعفلا هب قيليال نسحلاو نسح تنأ نسسحلل لاقف ةيصولا اسفلاو

 انل رهظتالف ةنسح كتافصو ةنسح كؤامسأ انطإ لوقنف. هحبق مظع حييبقلا لعفلا لعف اذإ حيبقلاو

 مضن الف انتريسو اتلاعفأ حبق انيفكي انهلإ ءناسحالا الإ ةنسملا تافصلاو ةنسملا ءاسالا كلت نم

 تام نع 0 لا اوبلطا » مال سلا هيلع هلوق ( اهثلاثو ) باذعلا ةشحوو باقعلا حبق هلإ

 كلئاطشح] ىع "دان ذلف قاذف ءاماإلايو ةتافصلا نسح امأ حر هللا د اش( 2

 ا داق هنا ل ناك 0 داصف كمسلا ديصي ناك ادايص نأ ركذ ( اهعبارو ) نيرساخ نيبئاخ

 كيتاه ةلفغ تمر ةيبصلا كلت انهلإ ؛اهتلفغل الإ ةكشلا فت عقوام اهنإ تلاقو ءاسملا اهتحرطف ةتثبا

 رح نم اترخأو سنلبإ ةسوسو انداطصا| دق ننو رحب قف ىرخأ ةرم ايقلت تناكو كفل
 نم تركاذ ( اهضاحو ),ىرخأ ةرم كبح ر اراك ىانقلأو اهنم اتضلخاو كاتم اع را

 ةراشإ نهو ةضالا تركذف كلللاو ميحرلاو ن>رلاو برلاو هللا ىهو. ةحتافلا ىف ةسمخ ءاعسالا

 لدتا داع ةعب رأ هدعز' رك دف ىلغلاو  رزغلا كلذ ىءاقنإل حاورألا 0 أ ملعف ةمظعلاو ةيرابقلا ىلإ

 نمحرلا رك ذ مث هرمأ لم,ال هناف ًادحأ ىبر نم نأ 00 !ء لدي وهو برلاءفطالا ىلع

 فيعضلا نه مقتنيال ميظعلا كلملاو كلملاب مالا متخ مث * ةفأرلا و فطللا ىف ةءاهنلا وه كلذو ميحرلا

 < افعضلا ل قه نع رفعت ناكل وأ ثنأف مجأف ت كل اع ىلعل تلاق ةشئاع نآلو زجاعلا

 لاق ؟كيلع ةركأ كقلخ ىأ ىل ىفإ» ا هيلع ىموم لاق ىظرقلا ب كك ع نب دمخ نع (امسداسو)



 ةيآلا . قشنل نآرةلا كيلع انلزنأ ام , هط : ىلاعت هلوق ١

 تاينلاو تادامجا وهف لايكلا لمتح ال ىذلا صقانلا امأو ؛ اونمآ نيذلل نورفغتسي مهنأ مهتافص

 ىف ) هنأب هنع ربخ ثيحب قرتلا ف نوكي ةرات ناسنالا وهف ًاعيبج نيرمآلا لقي ىذلا امأو « مئاهلاو
 اذإو ( نيلفاس لفسأ هانددر مث ) لاقي ثيحب لفستلا ىف ةراتو ( ردتقم كيلم دنع قدص دعقم

 ريصي نأ الاحتسا هتاذل الماك ن وك.ال امو« ةتاذل الماك ناسنالا نوكي نأ لاحت_نا كاذك ناك
 لاوزال ضرعي مسق نامسق باسنتنالا نكل . هناذل لماكلا ىلإ اتم ردع نأ لإ اناكلا اضل

 لاملاو ةحصلا هلاثمو هيف ةدئاف الف « لاوزال ضرعءي نوكي ىذلا افلا م م نك مسقو

 ةيهلإلا ةفص لاوز عنتمب اي هناف ىلاعت هلل كتيدوبعف لاوزلل ضرعي نوكيال ىذلا امأو ؛ لامجاو

 هناحبس قحلا وهو هيلا بستتملاو ؛ لاوزلا لبقتال ةبسنلا هذهف كنع ةيدوبعلا ةفص لاوز عنتمب هنع
 ىف غلابت لازتال كناف ةليبق ىلإ ًابستنم وأ دلب نم تنك اذإ مث . لامكلا ةفص نع جورخملا لبقيال

 توعنو ىلاعت هللا رك ذب لغتسثت نلف ىضرعلا باسننالا كلذ بيسب ةليبقلاو ةدلبلا كلت حدم

 هللا) لاقو(امب هوعداف ىتسحلا ءامسآلا هللو) لاق اذهلف ىلوأ ناكى ناذلا باستنالا ببسب هئاب ربك

 . (ىنسحلا ءامسالا هل وه الإ هلإ ال

 هيلع آعقاو نوكي نأ امإ «ءىثث لك مسا نأ ملعا . ىلاعت هللا ءاعسأ سقت ىف « ىاثلا ثحبلا

 دقف ( لوألا مسقلا | مأ) هنا نع حاشا روما ثيم وأ هاذ ءارجأ محا وأ ةتاذا يح

 له ىلاعت هللا ةقيق> نأ ىلع ةينبم هل أسملا هذهو هجولا اذه ىلع مسا ىلاعت هلل له هنأ" ىف 3 أ

 دوصقملا نآلء مسا ةصوصخلاهتاذإ سيل لاق رشبلل ةمولعم ريغ ان امن! لاق نف؟ ال مأ رشبلل ةمولعم ى
 ةيلكعلا ةرا ال 0 ةفولفم ريع ةماعلا تاذلا تناك اذإو ىفعملا لله راقت نأ الا

 مئاولا م مالا ام مأوآ هللأ مسأ اند نق كلذ ىسدح قر املكت نق و انش مسالا عضو عنتماف ءأ ملا

 ل 01 1 ملك نال ءازجاللا نم نم ءئت ةتاذإ 2 2 لاح كذَف أذ ا 3 بس هيلع

 : هتاذ نع ةج راخلا تافصلا بس مقاولا م لك اكرم نورك اخ كلف كوكي ل ةوحرلا

 ةيتوش وأ ةيفاضإ 0 ةيتوبأ وأ ةيبلس وأ ةيفاضإ ةيتوبث وأ ةيقيقح ةيتويث نوكت نأ امإ تافصلاف

 ةيهانتم .ريغ ةنكمملا تافاضالا تناكاملو ةيباسبو ةيفاضإو ةيتويثوأ ةيبلس عم ةيفاضإ وأ ةيباس عم
 اا ع دايما هياتم ءانمأ لاعت ىرالل نوكي نأ نكمأإ : ةيفانتم ريغ تتولسلا ذك

 . ذخأملا ىلع هيبنتلا وه اذهف

 نفلأو ىلاعت هللا الإ اييلعي ال .تفلأ مسا فال مظرأ لاكي هب نإ لام < فلاثا تلا ١

 ناف عبارلا فلآلا امأو ءءايبنالاو ةكئالملاو للا الا اهماعيال فلأو 5 0 هللا الإ العيال

 ناقرفلا ىف ةثامو روبزلا ىف ةثاثلث و ليجنالا ىف ةئاهلثو ةأروتلا ىف اهنم ةثاثلتف امنوملعي نينمؤألا

 . ةنجلا لخد اهاصحأ نف موتنكم دحاوو ةرهاظ 0 نوعستو عسل“

 لعاج هلوةك ًاحدمو ءانث هدارفناب سيلام اهنم نآرقلا ىف ةدراولا ءامسالا< عبارلا ثحبلا

2” 



 5 ةيآلا ٠ قتل نقلا يلع انا 0 هط : لعق كوق

 رجافوهف هب ا 7 27 ءارم وهف ا أ نمو عدتبم وهف ميظعتلا هل سيل نمو قفانم

 هللا الإ هلإ ال هنإ ( ةبيط ةرجشك ةببط ةملك الثم هللا برض فيكرت مأ ) هلوق مهضعل لاق ( اهناثو )

 امن لق) هللاالإهلإال (قحلاب اوصاوت و) هللا الإ هلإال (هعفرب حلاصلا لمعلاو بيطلا ملكلا دعصي هيلإ)

 قدصو قحلاب ءاج لب) هللا الإهلإال لوقنع (نولوئسم مهنإ مثوفقو) هقلاالإهلإال( ةدحاوب مكظعأ

 وه (ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبثي ) هللاالإهلإ ال وه (نيلسرملا

 مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم نأ (اهتلاثو) هللا الإ هلإ ال لوق نع (نيملاظلا هلازضيو) هتلاالإهلإال

 لاقف ! هللا الإ هلإال نولوةي كدابعلكلاق هللا الإ هلإال لق لاق هب كركذأ ًائيش سلع براي» لاق
 نيف نمو عبسلا تاومسلا نأ ول ىموماي لاق ! هب ىصخت ًايش تدرأ امنإ لاق هتلاالإ هلإ ال لق

 . « هللا الإ هلإ ال نم تلامل ةفك ىف هللا الإ هلإ الو ةفك ىف

 اذإ و ؛ ةيهاملا تفتناف « ةيهاملا ىلع تاخد انبه ال ةملكاولاق هنأرعإ َْق « عبارلا ثحبلا إل

 ناكل ىنعم مسا ناكول ذإ ةنيعملاتاذال ملع مسا هناف هللا امأو . ةيهاملا دارفأ لك تفتثا ةيهاملا تفتتنا
 اهل اهتيباشمل نأ لمع تقحتسا ال اولاقف ؛ ديحوتلل ةديفم ةملكلا هذه نكت ملف ةرثكلال المتحم اهلك

 اتالاو توادلا دك أتل امهدحأ ناذ امبضقانت رخالاو يامل اكرر )ا امهدحأ ) نيهجو نم

 امل لوقتف اذه تبث اذإ ٠ محلا ف رخآلاب نيدضلا 0 هيحشت مهتداع عر ىفنلا طز اتا

 هيلع لخد ام عم ال اونب مهن :اددلإ كيهاذ' الجر اذل' اول رع نأ ك2 3 ًاديز نإ اولاق

 اكل انام امن اك بلغ 'لخد 0 ىننلا فرح لاصتا ةدشلف ءانبلا امأ ٠ حتفلا ىلع درفملا مسالا نم

 بارعالل بجوملا ليلدلا نيب ًاقيفوت ةقحتسملا ةكرحلا ىلع ءانبلا اودصق مهنالف حفلا امأو ءادحاو
 أذل ةوق الو لود الو دوجولا ىف هلإ ال لصاإلاو نفوذ هريخ (قاثلاو ءانلل تح وملا لددلا ||

 . ةيهأملا لغ دئاز هوجولا نأ لع لدي اذهو

 ملام بلسلا ناف بلسلا روصت ىلع مدقم توبثلا روصت مهضعب لاق ( سمالا ثحبلا ال
 اذه ناك امل هنأ (هباوجو) توبثلا لع بلسلا اذبه' مدق فكف هروصت نكمل تولال]إ فلس |

 نع ثحبلا ةيآلا ىف مالكلا نم ( ىناث ةلا مسقلا ) هيلع مدق مرجال توبثلا تادكؤم نم بلدلا

 : ثاححأ هيفو نلاعتاهتنا ءاعتلا ١

 00 0 اهمأ دانم ىدان ةمايقلا موي ناكاذإ » مالسلا هيلع لاق (لواآلا ثحبلا إل

 5 كر "أم متنأو م اقتأ ىدنع ممر ا د ولا 0 ماعج متنأو 0

 نأ معاو « 0 0 5 مملع فوخ ال نيذلا نوقتملا نأ . كبسن عضأو ىسن عفرأ نآلاف
 كلاثو. لاككلا لمتحال صقانو: ناصقنلا لمتحال لماك : ماسقأ ةثالث ىلع لوقعلا ةمسقىف ءامشألا

 ْىاذإ١ بوجولاب هقح ىف كلذو ىلاعت هللا وهف ناصقنلا لمتحال ىذلا لماكلا امأ . نيرمألا لبقي

 نمو (نومركمدابعمهنأ) مهتافص نمو( مهرمأ ام هللا نوصعيبال) مهنأ مهلك نم ناذ هكئالما 0

, 



 هللا 0 هلا كيلع انلزتأ | ام هط : ىلاعت 7 ٠

 نع ركذتلا كلذ ا د امشلا ةبلك رك لد'نفوملا 5 اذإ !ىل هلا لإ هلإ 0 ل6 ردكم

 هنكلاو ةملكلاب ظفلتلا كفل ام تقولا نم هيلع ىضمو هللا فرع نم نأ ( ةيناثلا ةروصلا ) ركذلا

 باقلا ىف دوصقملا لصح اذاف, بلقلا نامجرت ناسالا لاقي نأ | لمتح ىلازغلا خيشلا لاق « هيف رصق

 لال اه نس نركب فك ل ةارلا ر ةالصلا نم هعاتشماا رج اي راج ظفلتلا قف اسما ناك

 اذه بلقو « ناميإإلا نم ةرذ لاقثم هبلق ىف ناك نم رانلا نم جرخ » مالسلا هيلع لاق دقو

 عنتمملا نأ معن نحن ةيعرش رومأ رفكلاو ناميإلا : نورخآ لاقو ؟ نامالا نم ءولمت لجرلا

 دلقم وهف ليلد ريغ نم باقلاب دقتعاو ناسللاب رقأ نم ( ةثلاثلا ةروصلا ) رفاك ةملكلا هذه نم

 ناهربلاو ليلدلاب ديحوتلا تايثإ وهو ( ثلاثلا ماقملا امأ ) روهشم هناعإ ةحص ىف فالتخالاو

 بولطملا اذه تايثإ نكمي هنأ ( اندسفل هللا الإ ةملآ امهنف ناكول ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف انيب دَقف

 رحب ىف ءانفلا وهو ( عبارلا ماقملا امأ ) كانه اهيف لوقلا انيصقتساو ةيعمسلاو ةيلقعلا لئالدلاب

 تافص عيمج ىف نكمم ضفرو كرتو ضقنو قبر فت نم أدتبم نافرعلا : نوققحما لاقف ديحوتلا

 تاملكلا هذه فوقو مث ؛راهقلا دحاولا ىلا هبتنم قدصلاب ةديرملا تاذلل قملا تافص نم ىه

 . ىلاعت هللا ىلإ نيرئاسلا تاج رد تاياهت ىصقأب ةظرح

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ( اههوأ ) ليلهتلا ىف ةدراولا رابخآلا ىف 4 فاثلا ثحبلا 2

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الت مث هللا رفغتسأ : ءاعدلا لضفأو « هللا الإ هلإال ركذلا لضفأ »

 نإ » مالسلا هيلع لاق ( اهيناثو ) . « تانمؤملاو نينمؤءللو كيندر فغتساو هللا الإ هلإ ال هنأ ملعاف

 الإ كل نأ اديشأ لوب وهو لضوالاو تاومدلا اخ نأ لبق ةكئالملا نم اكلم قلخ لاحت هللا

 روصلا ىف خفنلاب ليفارسإ مأ اهمتأ اذاف ؛ اهمتي الو ايف سفنتي الو اهعظقيال هتوص اه ًادام هللا

 مالسلا هيلعلاق لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع (اهثلاثو) «لجو زع هلل امظعت ةمايقلا تماقو

 هلإ ال لاق نميف ىنعفش براي تاق ىتح ىنعفشيو هيلا عفشأو ىنعفشيو ىبر ىلإ عفشأ تلزام د

 هل[ :لاق نانلا قدادحأ عدأ ال كاآلجو قزعو: دحال الو كل تسيل هذه دمعاد لاق هللا الإ

 همكح ءاحلا لاق قسع ,ح نع دمع نب رفعج تلأس ىروثلا نايفسلاق ( اهناثو ٠) « هللا الإ
 ىكلمو ىمكحن هرك ذ لج هللا لوقي ؛ هتردق فاقلاو هوانس نيسلاو هتمظع نيعلاو كلم ميملاو

 نأ ( اهسماخو ) هللا لوسر دمع هللا الإ هلإ ال لاق نم راثلاب بذعأ "ل ردنو انس و يطع

 كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال لاقف قوسلا ىف ماق نمو ملسو هي هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق رمغ

 هللا هل بتك « ريدق ءىش لك ىلع وهو ريخلا هديب توميال ىح وهو تيميو ىحيب دما 0

 6 هللا ىف انني هل. ىلو هي شل تقلا هتع ابو ةسح فلأ فل

 ءايشأ ةعبرأ اولصحت نأ هللا الإ هلإ ال لهال ىغيني ( اهدجأ ) تكنلا ىف © ثلاثلا ثحبلا ال

 وهف قيدصتلا هل سيل نف « ةيرحلاو ةوالحلاو ميظعتلاو قيدصتلا : هللاالإ هلإال لهأ نم اونوك
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 : ةيآلا . نآرقلا كيلع انلزنأ ام هظ : ىلاعت هلو

 مدآ مهلوأ نيذلا ءايبنآلا عيمج اذكو باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالمو تاومسلا ناكسو شرعلا

 ةيرورضلا مبمولع 00 ةئالخلا عيمج اذكو نيعمجأ مهلَعَو ملسو هيلع هللا ىلص دم ,هرخ 3

 | لإ ءاديهالاو اعار وعش د اتاك اردإ ىف تاناريخلا 0 )ب فرحلاو ةبسكلاو

 0 1 نجلا كلذ نم كلل ١ لصاخحل او :ابعفانمو اهراضمو اهتيذغأ 2

 ةرذلأ هذه تنك اذاف. ةليحتسملاو ةزئاجلاو ةجااولا هتافصو هتبلإ رارسأ تفرع ةرذإا كلت
 ارسأ ملعلا كلذب معي الفأ .فصنو قيناود سمخب هلع نوكي فيكف رارسألا هذه تفرع

 هل هماّتبرانيدلا نأ قحلا لب (ىفخأو رسلا ملعي هناف لوقلابربجت نإو) هلوق قيقحت اذبف ؟ كتيدوبع

 اذهلو ( قلخ نم ملعي الأ ) لاقو ( هملعب هلزنأ ) لاقام ىلع هميلعتب هتيلع امناف هتلع ىذلا نال
 انبه اذكف ؛ ءىث اهثوض نم ةتبلا صقتني الو « ائييضم ملاعلا لمي اهءوض ناف سمشلا وهز لاثم

 اهنأ تابنلا عاونأو.راجتالا قلخ ىف هتاريبدت نم ناف :ىفخالاو رسلاب املاع نوكيال فيكف

 ىدأتيف ءاذغلا اهب صتمت ضرالا ىف ةزوكسم اطوصأ مرج الف ءاذغلا تال آ رئاس الو مف ال سيل
 بانطألاكابقو رعلعجملاعت هنإ مث قار ودل ]لإ اهنمو قوزرعلا لإ ايمو تاضعالا لإ اذا

 كلذك « ةفقاو ةميخلا قبتل بناج لك نم بنطلا دم نم دبال هنأ اكو . مايخلا برض نكمي اهم ىتلا

 قورعلا نم اهيف امو ةقرو لك ىلإ ترظن ول مث «ةفقاو ةرجشلا قتل بناج لكن م بهذت قورعلا
 الف ةقرولا مرجل ةيوقت كلذ نوكيل ةقرولا نم بناج لكىلإ اهنم ءاذغلا لصيل اهيف ةثوئبملا ةقيقدلا

 نوكستف حورلاو مدلل كلاسم نوكتل ناويملا ندب ىف ةقولذلا قورعلا هبش ىهو ؛ ًاعيرس قزمتي
 اهحبقأو ء امل لصاحالو , فالخلاو بلدلارظنملا ىفاهنسحأ نإف راتالا ىلإرظنا مث ء ندبلل ةيوقم

 نع بارعي .ال .هنأ زبظت اههايشأوو 'ءاسناالا هذبف,' امهتعفتم لإ رظنا [نكبل] و. ابعلاو نللا
 ."نضالا قف الز تاومسلا ىف ةرد نا

 ديحوتلا ف (لوآلا) نيمسقىلع هيف مالكلاف (ىنسحلا ءامسالا هلوه الإ هلإال هللا) ىلاعتهلوق امأ

 ( اتدسفل هللا الإ ةمل 11 أمهف ناكوأ ) للاعت هلو ريسفت ى هللا ءاش نإ قأتس 0 دلل الد نأ ملعأ

 عال دحاو مدقت ىذلا هجولا ىلع ملءلابو ةردقلاب فوصوملا نأ نيبيل انهه هركذ 8
 فاح هو بابلا ادي ةقلعتم انكي انوه رك دنل و« هريغ نود حدابعلا سل ىذلا 0

 ( ىناثلاو ) ناسللاب رارقإلا ( اهدحأ ) عبدأ ديحوتلا بتارم نأ لعا 4 لوآلا ثحبلا م

 اطر همم ,ليعلا نيضي نأ( عبارلاو ) ةجحلاب داقتعالا كلذ ديك أ ( ثلاثلاو ) باقلاب داقتعالا

 (ناكللاب نارئالا امأ ) دمصلا دال نافع يع ىف ةرطاخ ف روديال كد لإ 2

 نع ًايلاغ دجو اذإ بلقلاب (داقتعالا امأو) قفانملا وه كلذف باقلاب داقتعالا نع ًايلاخ دجو ناذ

 نأ لبقتام هفرع 9 3 هللا 0 نم نأ (ىلوألا ةروصلا) روص هيفف ناسللاب رارقالا

 هنالل م لآ ىلا و هناك منال هنإ موق لاقف ةداهشلا ةملكب ظفلتلا هنكمي .ام تقولا نم هيلع ىضمب

 كولا الك نأ 0 ا تاك )0 ًايطاخم قبب الف هب ظفاتاا نع زحيو هب فلكام ىدأ

 ل



 ا ل
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 ( ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ) هلوقب هكلم حرش امل هناحبس هنأ لعاف ( ىرثلا تحت امو امهنيب

 دارملاوةيالا هذه ىبف ةردقلاامأ : مللاب مث ةردقلاب هبةع مرجال ؛ للعلاو ةردقلاب الإ رظتنيال كلملاو

 « اههريغو محبو كلما نم كتااوهسلا ف ١ كلام ىرف هغب رالا م اسقاللا هذه كلام هنأحيس هنأ

 وك اليا كااموأ؛ ءاوما نما ام ال كلامو (01:كلةافلااو ا نم ضرالا ف الاكلات

 اكلام هللا نوكي فيكف ءىثث هتحن نوكي الف ماعلا نم. ريخآلا حطسلا وه ىرثلا ليق ناف « ىرثلا

 الك طرأ اروبا انا هاو لف هع تركي نأ لجسم" ىدتلا تارلا ةعللا قب ىرتلا" انف ( هل
 لوقلاب رهجت نإو ) ىلاعت هلوةف ملعلا امأ « تاياورلا فالتخا ىلع ءاوحلا وأ رحبلا وأ ةرخصلا

 لوقلا اذه ىلعو . ةغلاملا ءانب ( خأو ) هلوق نأ ( امهدحأ ) نالوق هيفو ( ىخأو رسلا معي هنإف

 دارملا نوكي نأ لمتحيف ..قخالاو . رسلاو ؛ رهجلا : ماسقأ ةثالث ىلإ ءايشالا مسق ىلاعت هنإ لوقت

 ىلع روظي الو رسي دقو « ضعبلا رهظ نإو سفنلا ىثرسي دقو هب روج 1 لولا رهجلا نم

 نيب ىلاعت هن اكف رهظأ اذهو لوب سيلام ىخالاب و رسلاب دارملا نوكي نأ لمتحو . مهضعب لاقام

 1 هيكل ير هما دوصمملا و: نيجلا 0 فيكف هنم قخأ وه امو عمسيال ىذلا رسلا معي هنأ

 هجولا اذه ىلعف ؛ ةنطاب وأ تناكةرهاظ تاعاطلا ىف بيغرتلاو  ةنطاب وأ تناكة رهاظ حنابقلا نع

 لإ 215 ىذلا وهارسلاو .ةكاقعا وأ تاوث هيفاما لع وحلا و اردنلا لمحت. ةرأ تس

 رسفي نأ لمتحو . ةميزعلا دح غلبي ملىذلا وه ىخالاو ءاهيلع مزع ىتلا رومآلا نم هسفن ىف

 نوكيف دعب هرس ىف عب ملام لمتحو « هيلع مزعي مل ىذلا همهو ىف مفو امو هيلع مزع امب ىنخالا
 ناك نإو ؛ ريظت ل ىلا روماإلا نم ىلاعت هلل لبق نم نؤكيسام آَضيأ لمتكو , ءرسلا نف قخأ
 معي هنأ ىنعي لعف ىخأ نأ ( ىناثلا لوقلا ) بيغرتلاو رجزلا تحت لخدي امم هانمدقام برقألا

 ءىثب نوطيحي الو مهفلخ امو مهديأ نيبام معي ) هلوةك وهو هللعي ام مهنع خأو دابعلا رارسأ
 وأ ءاعد نم ىلاعت هللا ركذب ربحت نإ هانعم انلق ؟ طرشلا ءازلا قباطي فيك ليق ناف ( هيلع نم

 |[ ور داوفك ربحا نضر اس نزكي نأ امإو. غ ك ربج نع  ىغ هنأ ملعاف «هريغ

 وه امتإو «ىلاعت هللا عامتسال سيل ربجلا نأ دابعلل اهيلعت امإو ( لوقلا نم رهجلا نودو ةفيخو

 د>او ملعب تاقواألا لك ىف تامولعملا لكب ملاع هنأو ملاع هتاذل ىلاعت هّللأ نأ معاو 00 0 ٠

 31 كرد اب او وضوم نوك نأ ريغ نم هتاذ مزاوا سرد ىلعلا كلذو « ريغتم ريغ معلا كلذو

 نيبو هنيي سدسلا اذه مث * للعلا لصأ وهو.(7لوالاسدسلا ىف آلإ فلا كراشيال ديعلاو ناكمالا

 مث . هدابع ةلخم دحاولا فصتلاو هل ملسم ملعلا نم ءزج فصنو قيناود ةسمخن نافصن اضيأ هدابع

 ةلمحو ةيناحورلا ةكئالملاو ةيبوركلا ةكثالملا نم مهلك قئالخلا نيب كرتشم دحاولا ءزجلا اذه

 ٠ تازلفلا نع ةفرحىهو : اهب تابنال يراحصلاك ضرآلا ىف ءاضفلاو ءالخلاىهو ةالف عمج تاولفلاو : يرش ل ف ()

 . انم ةنوكملا اهرصانعو ضرآلا رهاوج ىهو
 وحالاو عا ربجلا , ماسقأ ةثاللث ىلإ ءايشالل ىبادلا همسقت نم ةيسادسلا ةمسقلا ةذه يزارلا رخفلا ىنب )0
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 امإف  رارقتسالا ىنعم ىلع ءاوتسالا ظفار هاظ لدو رارقتسالا عانتما ىلع تماق امل ةيلقعلا ةلالدلا

 نأ امإو « لقعلا لع لقنلامجرن نأ امإو ء اعم امبكرتن نأ امإو « نيليلدلا نم دحاولكب لمعن نأ
 ناكملا نع ًاهزنم دحاولا ءىثلا نوكب نأ مزل الإو لطاب لوآلاو . لقنلا لوؤنو لقعلا حجر ١

 (ثلاثلاو) لطاب وهو ًاعمنيضرقنلا عفر مزلي هنأللاح ًاضيأ(ىاثلاو) لاح وهو ناكملا ىف الصاحو
 هتثعب و هتردقو هملعو عناصلا دوجو ةيلقجلا لئالدلاب تبثي ملام هناف لقنلا لصأ لقعلا نآل لطاب

 عطقن نأ الإ قبب ملف . آاعم لقنلاو لقعلا ىف حدقلا ىضتقي لقعلا ىف حدقلاف لقنلا تبثي مل لسرلل ظ

 ضعب لاق لوقنف اذه تبث اذإ دوصقملا ىف عطاق ناهرب اذهو لقناا لب وأثب |(لختسن و لمعلا عض :

 : رعاشلا لاق ءاليتسإلا ءاوتسإلا نم دارملا ءاملعلا

 قاربهم مدو فيس ريغ نم قارعلا ىلع رشب ىوت:سا دق

 لير ةلسافلا لوضع هانم ءاليتسالا !نآ.( اهدحأ لز :هروجتول راج ريغ لي واتلا اذه ارا
 ناك اذإ اذك ىلع ىلوتسا نالف لاقي امنإ هنأ ( اهيناثو ) لاحم ىلاعت هللا قح ىف كلذو زجعلا

 للا: لاح كاعتنهللا ئ :ى اذهو ؛ كلذر لبق" اكرر كوس ديلع كرسملا ناكؤ< هعدات عزانم هل

 الف تاقواخملا لك ىلإ ةبسنلاب لصاح ءاليتسالا ( اهثلاثو ) هنيوكتو هقيلخت ثدح امإ شرعلا
 هذه تلاز رادتقالاب ءاليتسالا انرسف اذإ انأ ( باوجلاو ) ةدئاف ركذلاب شرعلا صيصختل قبب 1

 لصحال كلملا ريرس وهو , شرعلا ىلع ءاوتسالا ناكامل فاشكلا بحاص لاق: ةيلكلاب نعاطملا ٠
 دعقي مل نإو ,كلم نوديري دلبلا ىلع نالف ىوتسا اولاقف كلا نع ةيانك هولعج كلملا عم الإ

 لاقي نأ نم ةلالدلا ف ىوقأو حرصأ هنال كلذب كلملا لوصح نع اوربع امنإو ؛ ةتبلا ريرسلا ىلع

 قرفال ليخمو داوج هنأ ىنعمب « ةلولغم نالف ديو ؛ ةطوسبم نالف دب : كلوق هوحنو كلم نالف

 هيف لبق ًاسأر دي هل نكي ل وأ لاونلاب طق هدي طسبت مل نم نأ ىتح تلق ايف الإ نيترابعلا نيب

 , هللادي دوهلا تلاقو ) ىلاعت هلوق هن داوج هلوق نيبو هنيب مهدنع قرفال هنالل ةطوسم هدب

 الو دي روصت ريغ نم داوج وه ىأ ( ناتطوسبم هأدي لب ) ليخم وه ىأ ) ميدي تلغ ةلواغم

 اذه انحتف ول انإ :لوقأو . نطعلا قيض نم ةيمسنلاب لحمتلاو ةمعنلاب ريسفتلاو . طسب الو لغ
 قارغتسالا ( كيلعن علخاف ) هلوق نم دارملا نولوقي اضيأ مهناف ةينطابلا تالي وأت تحتفنال بابلا
 دازملا ( ميهاربإ ىلع ًآمالسو ًادرب فوك ران اي ) هلوقو : لعف روصت ريغ .نم ىلاعت هللا ةمدخ ىف

 ءقتبلا باطخو ران كانه نوكي نزأ ريغ نم ملاظلا كلذ دي نم مالسلا هيلع ميهاربإ صيلخت هنم
 تآرقلا ف درو ظْفل لك لح بحي هنأ نوناقلا لب . ىلاعت هللا باتك ىق درو ام لك ىف لوقلا اذكو

 ايش فرعي مل نم تيلو ؛ هنع فارصنالا بجوت ةيعطق ةيلقع ةلالد تماق اذإ الإ هتقيقح ىلع

 تاهاشنملا رابخآلاوتايآلا ىف ءاصقتسالا دارأ نمو « ةيآلا هذه ىفمالكلا مامت اذهف « هيف ضخم

 امو ضرألا ىفنامو تاومسااىفام هل) ىلاعتهلوق امأ . قيفوتلا هللابو سيدقتلا سيسأت باتكب هيلعف
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 ىنن لواثتي ( ءىث هلثك سيل ) هلوق نأ ( اهسماخو ) لاح هللا ىلع وهو أجاتحم نوكيف ناكملا كلذب
 سواجلا ىف آلإ .ىنث هلك سيل لاقي نأ نسحب هناف ءانثتسالا ةتضليلدب هوجولا عيمج نم ةاواسملا

 ناك ولف « هتحن رومالا هذه عسيمج لوخد ىضتقت ءانثتسالا ةعحو نوللا ىف الإو رادقملا ىف الإو

 دل لصور لاك هلوق (اهت داس رز ةيالا ىعم لطي دقيق نيولجلا ىف هلثاع نمل ماسلا

 نوكت نأ مزليف مهدوبعم ناكم شرعلاو شرعلل نيلماح اوناك اذاف ( ةينامت ذئموب مهقوف كبز

 امأ قولخلا ظفح ىذلا وه قااخلا تال لوقعم ريغ كلذو مهدوبعمو مهلا نيلماح ةكئئالملا

 فيكتف اه ناكملا ىف رقتسملا نوكي نأ زاج ول هنأ (اهعباسو) هلمح الو قلاخلا ظفح الف قولخلا

 ةكرحلاب نافودوم امهنأ رمقلاو سمنشلا ةيهطإ قنىلإ انقيرط نآل هلإ» سيل رمفلاو سمنشلا نأ مع

 حدقلا باب مكيلع دسنا قيرطلا اذه متلطبأ اذاف ًاطإ نكي ملو أثدحع ناككلذك ناك امو نوكسلاو
 ةبسنلاب تحب ىه انيلإ ةيسنلاب قوذ ىه ىتلا ةبجلاف ةرك ماعلا نأ (اينفاثو) رمعلاو سلا ةنطا ىف

 ال 11 كال هز ام د دلل ناكولل © ليككلازو ضراللا نمرخألا تناخلا كاذرتك اه لإ
 حد وما لاقي نار وجال ءالقحلا قافتاب و « نيرخ| ضعبل, تحت اهتكل سانلا؛لضعبل اقاوقب تناك

 تايماشتملا نمال تاكحلا نم(دحأ هللا وه لق)هلوق نأ ىلع ةمألا تعمجأ (امعسات و)ءايشالا عيمج

 لك اه لب هنم ىذلا بناخلا ريغ هنن لعاام لب هنم'ىدلا :تناجلا ناكل ناكملاب ًاصتخم ناك واف
 (اهرشاعو) (دحأ هللا وه لق) هلوق لطببف ةقيقحلا ىف ًادخأن وكي الف امسقنم ًاكرم نوكيف هراسي

 ناكف ًادبأ ًايئاغ ًادبأ الفآ ناكل امسج دويعملاناك ولو (نيلفآلا بحأ ال) لاق مالسلا هيلع ليلخلا نأ
 دنعو لاحم ىلاعت هللا ىلع رارقتسإلا نأ لئالدلا هذ تبثف ( نيلفالا بحأال ) هلوق تحت جردني
 ناكملا نع هزنم ىلاعت هللا نأب عطقن لب ليوأتلاب لغتشنال انأ ( لوآلا ) نالوق هيف سانلل اذه
 لوأ هنأ لبنح نب دمحأ مامإلا باكحأ ضعب نع ىلازغلا خبششلا ىورو ةبآلا ليوأت كرتنو ةبجلاو

 مالسلا هيلع هلوقو « ضرآلا ىف هللا نيمب دوسالا رجحلا و مالسلا هيلع هلوق : رابخالا نم ةثالث

 نم نمحرلا سفن دجال ىفإ » مالسلا هيلع هلوقو « نمحرلا عباصأ نم نيعبصإ نيب نمؤلا بلق د

 نع هزنم ىلاعت هلل نأب عطق نإ هنأ ( لوآلا ) نيبجول فيعض لوقلا اذه نأ ملعاو « نهلا لبق

 مل نإو « ليوأتلا وه اذهو سولجلا ءاوتسإلا نم ىلاعت هللا دارم سيل هنأب عطق دقف ةبجلاو ناكملا

 لوي نأ الإ ميللا : ىلاعت هتلاب لهاج وبف هيف اكانش قب لب ةبجلاو ناكملا نع ىلاعت هللا هيزنتب عطقي

 كلذ نيعأ ال ىنكللو رخآ ءىث هب هدارم لب هرهاظ هب رعشيام ىلاعت هللا دارم سيل هنأب عطاق انأ

 ل اولا طاح ال لات هل فحح .اضيأا وهو كاي رق ن وكي اذيف اطيللا نم ًافوحت دازملا

 الز هنللا اقدإ زل عمال ناك اذإرو ثرعلا ناجل, ف ةعوض وم الإ طفلا ليراال نأ يجو

 ليطعت مز الإو ءاليتسإلا ىلع هلم بجوف رارقتسإلا ىلع هلمح رذعت دقو ءاليتسإلاو رارقتسإلا

 فنرأ وهو ليوأتلا ىلإ ريصلا نم دبال هنأ ىلع ةعطاق ةلالد وهو (ىاثلاو) زئاج ريغ هنإو ظفللا
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 0 الا . نم كيس انزل ناز واع اج

 ال ل رعفم نش يفك نأ 0 الا ل بصني ن أ (اكاثو) ة 1

 عفرلاب ليزنت ”ىرقو نيب بارعإو نسح ىنعم وهو هللا ليزنت ( ىشخي نمل ةركذت ) ىلاعت هللا هلزنأ

 د اذ ربخ هنأ ىلع

 هذه نإ (ءاهسا )قاوم ةينعأ] ظفل ل ملكتلا ظفل نم لاقتنالا ةدئاف 4« ةيناثلا ةلأسملا 0

 دحاولا ريمتض ىلإ دانسإلاب مخفف ان اونأ الوأ لاق هنأ (اهيناثو)ةبيغلا عم الإ اهركذ نكميال تافصلا

 (اهلاثو) نيقيرط نم ةماخفلا تفعاضتف ديجعلاو ةمظعلا تافصب صتلا ىلإ ةبسنلاب ىنث مث عاطملا

 . هعمنيلزانلا ةكئالملاو مالسلا هيلع ليربج مالكل ةياكح انتلزتأ نوكي 5 ا

 قاخو ضرالا قاخ نمم ليزنت هنأ ىلإ هبسن نأب نآرقلا لاح ظع ىلاعت هنأ 4ةثاثل ةلأسملا ١
 ةءاعإو همعنو هقلخ ميظعتب رهظي ىلاعت هللا ميظعت نال كلذ لاق امنإو 0 ىلع تاردسلا

 ميظعتي هلا ةلاسرلا مظعت هناف لهانكلا قا دام 0 هقئامحو هيناعم قازمأتلاو هربدت ىف ادعو نآرقلا

 :كاتتمالا ىلإ تق هنلإ لسرملا نك ليلا لإ

 ىلع ةلالدلا العلاب تاومسلا فصو ةدئافو الع تاومسو ايلع ءامس لاقي 4 ةعبارلا ةلأسملا ل

 | وتسا شسرعلا لع نمعرلا) ىلاعت هلوق اه اهاقترع دعب اهدولع ىايلتم ولك نما وردي مع

 : لئاسم هيفف

 نوكي نأ امإ هنأل نس-أ عفرلاو قل قلخ نا ةفص اروع نع نأ رع ليلا ةلأسملا 0

 ةلمجا ليق ناف قلخ نم ىلإ همالب ًاراشم أدتبم نوكي نأ امإو نمحرلا وه ريدقتلاو حدملا ىلع 0

 وهف تررج اذإ انلق ؟ حدملا ىلع هتعفر وأ نمحرلا تررج اذإ ابلحم ام ىوتسا شرعلا لع ىه ىتلا

 . أدتبملل نيربخ نم>رلا عم نوكي نأو كلذك نوكي نأ زاج تدفر نإو ريغال فوذحم أدتبم ربخ

 لطاب اذهو شرعلا ىلع سلاج مهدويعم نأ ةيآلا هذه تقلعت ةهمشملا 4 ( ةيناثلا ةلأشملا ١

 قاخلا قاخ - 191 ناكذدلاو سرع ناك ىلاعتو هنأحيس هنأ (اهدحأ) ) هوجو نم م لعنلاو لقلب

 هللا عم لزي مل هنأ معاذ معزي نأ الإ اهيلع لزب مل ى لأ ةمصلاب . زف ةنعاأت ءنغ ناك لب ناكم ىلإ جتحي مل

 ريغ شرعلا ني ىف هنم لصاحلا ءزجلا نوك تاواكد 1 ىلع نلاك نأ (اهناثو) شرع

 فاؤملا ىلإ جاتحا كلذك ناك ام لكو ًايكرم افلم هسفن ىف نوكيف شرعلا راسي ىف لصاحلا
 ةكرحلاو لاقتتإلا نم انكمتم نوكي نأ امإشرعلا لع سلاجلا نأ (اهتلاثو) لاح كلذو بكرملاو

 نإو ةلاحم ال ًاثدع نوكيف نوكحسلاو ةكرحلا لحم راص دف لوألا ناكناذ كلذ هنكمال وأ

 ةنزرا ىف كرما ءانشاذإ ملا 'نافادتم الاخ ولا ل ن1[ ناكل طوسون ا

 55 ليطع نأ امإ مهد وبعم نأ وه(|ب .هبارو) مهدوبعم ىلع ن كم ليغ رهو كلذ هتكمأ هكا

 تاساجنلا ناكم ىف لصحي نأ مهمزل ناكم 0 ف ليضع نان ناجم كود ناك لاك

 هصصخ صصنخ ىلإ رقتفا 0 نود ناكم ىف لصح نإو٠ , لقاع هلوقيال كلذو تاروذاقلاو
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 ءالسلا وه نآرقلا 0 مالسلا وه مالسالا نيد 0 : الاإص رمل 00 مهلع اد ةنآلا هذه

 لأ( 00و انسب ةواقشلا ها ةرفكلا هيف اهو هداعس لك كارذإ ىف َبْيَسلاَو ناوق لك لبن لإ
 امل ناذ كسفن ىلع قبأ » مالسلا هيلع ليربج هل لاقف هامدق تمروت ىتح ليللاب لص مالسلا هيلع

 ةفينكلاب الإ تعب امو ةمظعلا ةقششملا اهقيذتو ةدابعلاب كسفن كلهتل هانلزنأ ام ىأ « ًاقح كيلع

 « ماني ال 0 لبحت هردص طبر ليللا نم ماق اذإ ناك مالسلا هيلع 5 ًآضيأ رانا كلا

 هلوشب دارأ ذ ليللا لوط 0 فراك مهضع) لاقو ؛ةدحاو لجر ىلع موق ناك مهضعب لاقو

 نوك نيم ديالف كلذ نم ايش لعف نإ مالسلا هي هيلع هن الل ديعب اذه ىضاقلا لاق 20 مشتل )

 كان رمأ/ ام هل لاقت نأ نو الق ةدامتدلا تاب نم وبف هرهأب هلعف اذإو , ىلاعت هللا ضأب هلق دق

 ىلع فساألاب امذعت الو كسفن ىلع قشت ال دا رلا نوكنآ لمكع ميضعب لاق ( ابن ةاثو ) كلذب

 كنز الفرفك نمو هسفنلف حلصأو نمآ نف ؛ هب رك ذل نآرقلا كيلع انلزنأ امنإ اناف ءالؤه رفك

 ( مهلوق كنزحالو ) ةيآلا ( كسفن عخاب كلعل ) ىلاعت هلوقك وهو غالبلا الإ كيلع اف هرفك
 مهيلع تنأ امو ؛ رطيسمب مهيلع تسل ) ىلاعت هلوقك كموق رفك ىلع مالتال كنأ ( اهعبارو )

 نم ةروسلا هذه نأ ( اهسماخو ) مهذب ذخاؤت الو تغلب اذإ مرفك كيلع سيل ىأ ( ليكوب

 لاق هناحبس هن اكف هئادعأ لذ تحت ًاروبقم مالسلا هيلع ناك حقولا كلذ ىفو ةكي لزنام لئاوأ

 اذه لثم كيلع انلزنأ ام اناذ كردق ربظي وك 0 ولعي لب ًادبأ ةلاخلا هذه ىلع ىقبت كنأ نظتال هل
 (ىئشخ نمل ةرك ذت الإ ) ىلاعت هلوق امأو . امركم ًامظعم ريصت لب مهنيب امف ًايقش ىقبتل نرآرقلا

 : لئاسم هيفذ

 (ىناثلاو) نكلل ىنعمم عطقنم ءانثتسا هنأ (امهدحأ) نالوق انهه الإ ةملك ىف « ىلوألا ةلأسملا ١

 اذهب كانهفاشام لاقي اك ةركذت نوكيل الإ غيلبتلا بعاتم لمحتل نآرقلا كيلع انلزنأام ريدقتلا

 . كريغ كب ربتعيل الإ ىذاتتل مالكلا

 ىف اماع كلذ ناك نإو اهب نوعفتتملا مهنآل ةركذتلاب ىثخي نم صخ امنإ ( ةيناثلا:ةلأسملا )ل
 هدبع ىلع ناقرفلا لزن ىذلا كرات ) ىلاعتو هناحبس لاقو ( نيقتملل ىده) هلوقك وهو عيل

 (ادل 0 رذنتو) لاقو (نولفاغ مهن ماب ا 0 نال 1) لاقو ( ًاريذن نيملاعلل نوكس.ل

 . ( نينمؤملا عفنت ىركذلا ناف رك ذو) لاقو

 لخديف هنايببو هب مبمظعي ناك مالسلا هيلع هنأ ةركذت نآرقلا نوك هجو 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 هلوق امأو . لكلا قوف ناكنآرقلاب ةركذتلاو ةيشخلا ىف هنآ للي لوسرلا ىشخي نمل هلوق تحن

 : لئاسم هيفف ( ىلعلا تاومسلاو ضراألا قلخ نم اليزنت ) ىلاعت

 قلخ نم اليزنت لزن هريدقت ( اهدحأ ) ًاهوجو ا 00 ل ةلأسملا ١)

 هانلزنأ ةزكذت الإ ةاتلزنأ امن ىعم نآلا انلزتأب تضن, نأ (اهتاثو ) رملطم 00 صنف ضارألا

 دل
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 لع 32 (اهتاثو )رانلاو ةنجلاب مسقأ هناكف ةيواحلا ءاحلاو ىنوط ةرجش اط ىلعثلا لاق ( اهدحأ )

 ةعافشلا عمطم اي ( اهئلاثو ) مهتاده ءاهاو تببلا لهأ ةراهط ءاطلا مالسلا هيلع قداصلا رفعج

 ىداملا زهاطلا بيطلا همسا حاتتفاوه ريبج نب ديعس لاق ( اهعبارو ) ةلملاىلا قلخلا ىداهايو ةمألل
 ماللع ىلا ًايداهابو بونذلا نم ًارهاطاي ليق هن اكةيادلا نم ءاحلاو ةراهطلا نم ءاطلا ( !مسماخو )

 ىف قلنس ) ىلاعت هللا لاق رافكلا بولق ىف مهتبيه ءاهلاو ءارقلا لوط ءاطلا ( امسداسو ) بويغلا

 2ع ةعيرأ ن وكت ةسمت ءاطاو ناسحلا قة ءاطلا (ابيراسو )(كج را[ يرد لا

 لوقلا ) الع دمتعي نأ بحال لاوقألا هذه لاثمأ نأ مدقت ايف تفرع دقو ردبلا اهأ ا هانعمو

 وهو لجراي هانعم امهدحأ : نيهجو اورك ذ لوقلا اذهىلعو ةديفم ةملك اهنإ لاق نم لوق ( ىناثلا

 000 ةمركعو ةذاتقو ريمج نب ديعسو دهاجو نسحلاو سامع نبأ نع ىوزم

 لاقو ةشحلا نا 9 ةمركع لاقو ةيناي ريسلا ناسلب ةداتق لاقو ةيط دا ناسلب ريبج نن ديعس لاق مث

 : مرعاشل ىلكلا دشنأو كع ةغلب ىلكسلا

 نيعالملا حاورأ هللا سدق ال 5قئالخ ىف هل ةهافسلا نإ (ش
 هيلع لمح ةغللا ىف لجر اي ىنعمب هنأ ( لوألا ) : نيبجوت نم لوقلا اذه ىلع سانلا ملكت دقو

 نوكت نأ لمتحف لزن ةغللا هذبم نآرقلا ذإ برعلا.ةغلىف الإ ىنعملا اذهللع تنث نإ زوجيال هنكل

 لمتحالف هجولا اذه ريغ ىلع 51 اهانيكح ىتلا تاغللا رئاسل ةقفاوم ةظفللا هذه ىف برعلا ةغل

 ىف اوذرصت مهلعلف لجراي ىنعمب كع ةغل ىف ةط ناك نإ فاشكلا بحاص لاق ( ىناثلا ) حصي 0

 اذه اي ىنعمب هط هلوقف اه لع اورصتقاو اذه ىف اورصتخاو اط اولاقف ءاط ءايلا اويلقف اذه اي

 ( امهناثو ) اهاط فرحأ ةعبرأ بتكي نأ بجول كلذك ناكول اولاقو هيلع مهضعب ضرتعاو

 ناكو اعم هيمدقب, ضرالا أطيب نأ' صاف .هيلجر .ىدحإ لع هدجبت ىف "معي ناك ةداسلا هل كل
 لصالا نوكي نأ زو<و تقرأ ىف ,تقرهو كانإ.ىف كامه ]ولاق 5 ءاه ترمه تيلقف أط لخالا

 امهرك ذ نابجولاو فقول اهيف ءاملا تيثأ مث لجراي أط هلصأ نوكسيف ةزمهلا كرت ىلع ءىطو نم
 : لئاسم هيفف ( ىقشتل نآرقلا كِلع انلزنأ ام ) ىلاعت هلوق امأ ٠ جاجزلا

 ءادتبا اذبف فورحلا ءامسأل ًاديدعت هط تلعج نإ فاشكللا بحاص لاق 4 ىلوألا ةلأسملا )
 اهنع ًاربخ ( ىقشتل نآرقلا كيلع انلزنأ ام ) هلوق نوكي نأ لمتحا ةروسلل امنا اهتلعج ل

 . مسق ىه كل لا رج نك ناو نآرق اناآلرمصللا عقوم عقو 0 رهاظنآرقلاو أدتبملا عضوم ىف ىهو

 .( ىقشتل نآرقلا كيلع لزنام ) ءىرق 2 " ةيناثلا ةلأسملا 0:

 لبج ابأ نإ لتاقم لاق (اهدحأ) : ًاهوجو ةيآلا لوزن ببس ىف اورك ذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا (
 ثيح ىقشتل كنإ للك هللا لوسرل اولاق ثراحلا نب رضنلاو ىدع نب معطمو ةريغملا نب ديلولاو

 ىلاعت هللا لزن أف ىقشت تنأ لب اولاق « نيملاعلل ةمحر تعب لب د مالسلا هيلع لاقف كئابآ نيد تكرت
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 «؟د نمل ةركذت الإ قشتل َناءرقلا َكِلع الر "ام 10

 وتس شرعلا 1 اد «42 ّلعْلا تاومسلاو َضْرَلا لَ : 2

 دولا تا امو انا مو 5

 ه- ا 66ه دوس 6

 رهالا !دكذفا ««» ىف ل" ع هَ لوقلاب ربجت نإو

 ١ هو رت ىددع

 هلل

 افلا أ

 مهل ةروسإ)
 © ميحرلا هكر نك ا ول

 تاومسلاو ضراألا قاخ نماليزبت ؛ ىثخ نمل ةركذت الإ « قشتل نآرقلا كيلع انلزنأ ام هط ال

 ا ا

 . ( ىنسحلا ءامسالا هلوه هلإ ال هللا « ىخأو رسلا معي هنإف لوقلاب رهجت نإو

 : ناتل أسم هيف ( هط ) هلوق نأ ملعا

 رسكلاو حتفلا نيب ةنيدملا لهأ أرقو ءاحلا رسكو ءاطلا حتتفب ورمعوبأ أرق ( ٠ ىلوألا ةلأسملا ١

 جاجزلا لاق ءاملاو ءاطلا رسكب ىلا 1 أرقو ءالاو ءاطلا حتفب :رماع ناو ريثك نبا أرقو

 لبق ام نآلف ءااحلااو ءاطلا حّتف نم عشرا لاق تاعل الك ءاذها نوكساو : ءاطلا حتفب هط ء ءىرقو

 هيلع بلغي روصقللاو روصقم فرحا نال ةاربكلا لامأف ءاطاو ءالكلا رك نفو حوتهم تلال

 :ةردكلا ىلإ ةلامالا

 ةملك هنأ رخآلاو ىجهتلا فورح نم هنأ ( امهدحأ ) : نالوق هيف نيرسفملل « ةيناثلا ةلأسملا ١)

 :نومأ انبه هوداز ىذلاو ةرهبلا ة هروس لاق هيف مالكلا مدعت دهف لوألا لوقا ىلع امأ“ ةديفم
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 ا
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 ئزارلا رغفلل ناورشعللا] ىداحلا ءزجلأ تدسرهف

 . ةيآلا ( تنأ بغارأ لاق) ىلاعت هلوق
 ؟ هب الر فغتس نأ ميهاربإل زاج فيك

 بالا قللا) نه نجا راجل( ناني

 . ةيآلا ( مهزتعا املف )ىلاعتهلوق
 (ىسوم باتكلا ىفركذاو ) ىلاعتهلوق

 لا ( ليعامسإ ماار دلك ل جر

 ,(لسندإنت ! ةيناد كال و

 نآرقلا ةوالةدنعءاكبلاب عقلي ىنلا رمأ
 .ةيآلا ( مدعي نم فلفن ) ىلاعت هلوق

 .ةبالا(ندع تانج) »د

 اماوجو ) أهيف نوعمسال) 2 2

 ةي.الا(كبرزمأب ال! لزنةنامو) ىللاعن هلق
 ًاهاوجبو ( انسب أ نيامسل )هلوقفاوركذ

 (تماماذئأ ناسنإلا لوةيو)ىلاعتهلوق

 وأ ) هلوقب عبلا ىركتم لعد رلاحاضيإ

 (لبق نم هانقلخ انأ ناسنإلا ركذي.ال
 ةيآلا (اهدراو ال ]كنمذإ وز ىلاعت هلوق

 رانلا دورو ريسفت ىفنبرسفملا فالتخا

 هدعؤص

2 

 لن

0 
0 

 مل اذإ رانلا نينمؤملا لود ىف ةدئافلا ام

 ادق لهأ كذا وترك
 ةيآلا( انتايآ ميرلع لت اذإو) ىلاعت هلوق

 » ( مهلبق نم انكلهأ 5و( 3

 . ةرالا(ةلالضلا ىف ناكزملة)ىلاعتهلوق

 (انتاياب رفك ىذلا تيأرفأ ) ىلاعتهلوق

 ةيزالا ]خ2 ابر ديكشسا لكلا هاد

 2 ( هللا نود نم اوذخناو) دو

 انلسرأان أرتلأ)هلوقبةنسلا لهأ لالدتسا
 ديم ىلاعت هللانأ ىلع ةيآلا ( نيطاسشلا
 ةلزتعملاوةربجلا ىلعدرلاو تانئاكلا عي
 (نيقتملا رشحن موي) ىلاعتهلوق بارعإ

 :نيدحللبا ور ةببوملا لعردرلا نايمو
 ( ادلو نمحرلا ذختا اولاقو) ىلاعت هلوق

 (ادل و نمحرالا وعدنأ) ىلاءتهلوق با رعإ

 اولنعو اونما نيذلا نإ ) ىلاعت_هلوت

 ( ادو نمحرلا مهل لعجيس تاحلاصلا

 ةيآلا (كناسلبهان رسام |ف) ىلاعت هل وق
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 ( ضي هوك ةلالق مو كال زقلا ةودتوركذ
 (ايركزهديعكب رةمخرركذ) ىلاعت هلوق

 . ةيالا ( هيرىدانذإ ) ىلاعت هلوق

 قارونم)هلؤق فتاءارقلاهوجوركذ

 (بوقعي ل [نم ثريو ىثثري هلوقىلإ
 ةيآلا (ىنم مظعلا نهو ىتا ) ىلاعت هلوق

 (ًايل وكن دل نمىلبف) ىلاعت هلوق ريدسفت
 . ؟ال مأ دلولا هنم دارملا له
 كثوقعي "نأ لع «نيرشفملا نثكا أ[ قفتا

 ملع مها ربأ نب قا نب بوعي وه اذهه
 . كلذ فالخ وه نم يو مالسلا

 . ةيآلا ( كرشبنانإايركزاي) ىلاعتهلوق
 مالسلا هيلع ىحب انلمس هلأ ىع مل نايب

 . ةيآلا (ىلنوكيىتأىرلاق) ىلاعت هلوق

 » ( كبر لاق كلذك لاق )

 » ( ةيأ ىل لعجا بر لاق )
 »(بارخن | نمهموقىلعجرشن)

 » (ةوقب باتكلاذخىحاي)

2« 2 

2« 2 

« 2 

2« 2 

 (ًايصحلاانينآو)هلوقىلعلا ؤسداريإ
 هلوق ىف ىحب ىلع مالسلاب دارملا نايب

 ةيآلا ( دلو موي هيلع مالسو ) ىلاعت
 مالسلاهيلع ايركزةصق دئاوفىف لوقلا

 ا( رمباتكلاىفرك ذاو)ىلاعتهلوق

 ميرأ حورلا روبظ ةيفيك ىف اوفلتخا

 (كنمنمحرلاب ذوعأ ىف إ تلاق)ىلاعتهلوق
 .ةنآلا( لوسرانأ امإ لاق) » د

 .ةنآلا( ىلنوكي ىنأ تلاق) د د
 (ًايصق اناكمدب تذبقن افهتلمأل) 5
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 فرخ

 / ئزارلا رخغفلل نورشعلاو ىداخلا ءدجلا تينروهف

 . عرم ىف خفانلا ف نورسفملا فلتخا

 مجرم لمح ةدم ف نيرسفملا لاو زك ذ

 تموتيلاي) ميرم لوق ىف ةككحلا ناي
 . اهتءاربب اهملع عم ( اذه لبق

 . ةنآلا ( اهتحت نم اهادانف ) ىلاعت هلوق

 ىرلسلا' ف؛نيوسفملا لاّوقأ نكاذ

 لقاست) هلوق ىف تاءارقلا هوجوزكذ

 , ةيالا ) ىلكف انيج ايطر كيلع

 . ةيآلا ( ابموق هب ثنأف ) ىلاعت هلوق

 ١ ل هيلإ تبسن ىذلا نورهوهنم

 ةيآلا ( هللا دبع ىنإ لاق ) ىلاعت هلوق

 هلإلا نأ نودقتعي ىراصنلا نأ ناب

 . ًازيحتم الو امسج سيل

 . ىراصنلا لوق لاطبإ ىلع مالكلا
 ىراصتلالاوقألاطب]فرخأهوجوركذ

 ( اين ىلعجو ) ىسيع لوق هجو ركذ
 ؟ابن هلعجو باتكلا ىسّيعهَللا أ ىتم
 ىسع مأ فيك لوقي نمباوجركذ
 . ريغص وهو ةاكرلاو ةالصلاب

 . ( مجرم نبا ىسيع كلذ ) ىلاعت هلوق
 (دإو نم ذختي نأ هتلناكام) ىلاعت هلوق
 (نك ) .ىشلا ىلاعت هللا لوق ىلع مالكلا

 (هودبعافعبرو ىبرهللانإو) ىلاعت هلوق
 . ةيآلا ( بازحالا فاتخاف )ىلاعت هلوق
 .ةنآلا (رصبأ و مهم عمسأ) ىلاعت هلوق

 (ميهارب باتكلا ىفرك ذأو)ىلاعت هلوق
 ابلبق امب ميهاربا ةصق طانئتزا هجو ناب
 ( ًايلو ىلإ دبعت مل تبأ اي ) ىلاعت هلوق



 ىزارلا زخفلل نوريثءلاو. ىداحلا ءزْلا ثسرهف د

 ةحفص

 اندانع# قم ًادنع ادجوف ) ىلاعت هلوق ١

 ُ ةيآلا ( اندنع نم ةمحر هاثينأ

 ناك رضخلا نإ نيرسفملا رثك أ لوق 8
 : كلذ ىلع مهججح كر ذو نون

 0 لعأ مالشلا هيلع ىسوم نأ ناب

 .دطيالل نقاا]ضفأو

 تابثإ ىف مالكلا قيقحتو سيفن ثحن

 . ةيندللا مولعلا

 وود نألغ تايالا هذ ل زل كم الأ 6

 نم ةريثك اعارا) ارا مدلسلا لع

 : معتلا ةدارإ دنع فطللاو بداللا

 كنإ زي للعت هلوةي.هنسلا لهأ لالدتجا

 نأ لع ( ريض ىبم عييطتست نل

 لاطبإ و لعفلال بق لصحم ال ةعاطتسالا

 . ةلزيعملا لوق

 ىف ابكر اذإ ىتِح, اقاطناف.) ىلاعت هلوق ١
 . ةيالا ( اهقرخ ةنيفسلا

 ًامالغ ايقل اذإ ىتح اقلطناف ) ىلاعتهلوق 5
 . ةيآلا ( هلتقف

 ىلاعت هلاوقءىف تاءارقلا هوجو ناس 6٠ه

 اهبنحب يقمع كتلأس نإ لاق ًازكسن:)

 (ًاردِغرقال نم تغلب دق ىنيحاصت الف

 لهأ ايتأ اذإ ىتح اقلطناف.) ىلاعت هلوق

 .ةيآلا ( ةيرق

 ًارادجابيف ادجوف) لاك هلوقةىلعداريإ ١ هاب

 . هنع باوجلاو ( ضني نأ ديرب
 نيك اسملتناكف ةنيفسلاامأ) ىلاعت هلوق
 . ةيآلا ( رحبلا ىف نولمشي

 در 5-520
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 دمع 6م

 ةحفص
 نيررضلا. ضراعت دنع محلا نأ ناب ١9

 . ىلغالا غفدل ىندآلا لمحت بحي هنأ

 ىف هيشي امو ةنيفسلا قرخ مح ناب

 ىلاعت هلوق ف تاءارقلا 22ص 010 : ا

 .ةيآلا (| همز املدبي نأ اندرأف)

 (امهزاكلج نعيش وزدلوقةفذازملارككذ 1+

 خا (نينرقلا ئىذ زرعت اشي هلوق او

 وه نم نينرقلا اذ نأ سانلا فاتخا 5١

 ءالازقأ هيف ويك ذو

 كلذ ىلع ةجحلاو ًايبن نين رقلاا وذ ناكله

 ىن هنأ لاق نم ةجخو ال مأ
"50 5-52 

 ل 5
 .ةيالا (سمشلا ب رغم غلب اذإ ىتح) هلوق

 هلوقب نينرقلا ىذ ةود لعل الدتسالا 5

 . يالا ( نينرقلا اذاي انلق ) ىلاعت

 ةنآلا ( اذإىتح ايس عبتأمث) ىلاعت هلوق 1
 غلب اذإ ىتح ايس عبتأ مث ) ىلاعت هلوق "٠

 3 ةيآلا ) نيدسأا نيب

 نإ ) ىلاعت هلوق ىف تاءارقلا هوجو ٠)

 ةيالا ( جوجأمو جوجأب

 .ةيآلا ( ديدجلا ريز ىتوتآ ) ىلاعتهلوق 11

 . ةبآلا ( مهضعب انيكرتو ).ىلاعت هلوق. ١

 ةيالا(او رفك نيذلابسأ) ىلاعت هلوق 10

 . هللا ءاقلب دارملا ناب 1/5

 .ةبآلا ( اونمأ نيذلا نإ ) ىلاغت هلوق ١/ه

 ةيالا (ادادمرحبلاناكوللة) ىلاعت' هلوق 175

 . : مككسلا اهياع ميم ةرودس نوح
 طخ

 . ( صيديكح ) ىلاعت هلوق ل



 هحفص
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 ان
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 8 ئزارلا رخفلل نورشعلاو ىداحلا ءزجلا تس رهف

 اوامعو اونمأ نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق

 . ةيآلا ( عيضنال انإ تاحلاصلا

 نيلجر الثم مهل برضاو) ىلاعت هلوق
 5/3 ايهاب انا
 تا نيتنجلا اتلك) ىلاعت هلوق بارعإ

 . ةيآلا ( ابلك أ

 انرجخ و) ىلاعت هلوقىف تاءارقلا هوجو

 . ( رمت هل ناكو ًارمن (هلالخ

 ىذلاب ترفك أ) ىلاعتهلوةبلالدتسالا

 ركنم نأ لع , لا ( بارت نم كقلخ

 م6 تخل

 لقأ نأ نرتنفإا) علاعتلالاوقا اقر أر]

 .( ادلوو الام كنم

 ك رشأ مل ىتيلاي )ىلاعتهلوةلعنأداريإ

 . امهنغ:باوتللاواةي الثا دخأ 653

 (اءندلاةايحلا لدم مهب رضاو)ىلاعهلوق

 ةايحلا ةنيز نونبلاو لاملا ) ىلاعن هلوق

 . ةيآلا ( ايندلا

 ىلاعت هلَوق ف نيرسفملا* لاوقأ زككذ

 : ةيآلا (ريخ تاخحلاّصلا تانقابلاو )

 ةيآلا (لابجلا ريسن مويو) ىلاعت هلوق
 نائب ؟ةيآلا:.هانها ىف: كا ا وعلا دوز

 . لايجلاريستب دارملا

 ىلعاوضرعو ) هلوقب ةمشالا لالدتسا

 ىلع خا ( انومتتج انقل اف كبر

 . ناكملا كلذ ىف ىلاعت هزوضح

 بساحب » هلي هللا لوسر لوق .ركذ
 . كيدحلا « ةثالث لع ةمايقلا ىف سانلا

 ةحفص

١ 

 اليوجا

 ه١5

55 

١5 / 

 اودم| ةكئالملل انلقذإو ) ىلاعت هلوق

 .ةيآلا ( سيلبا الإ اودجسف مدآل

 نمو نجلا نس سيلب] ناك فيك نايب

 . ةكئالملا

 نسيلإو مدأ ةصق رذ هجو نايب

 ايليفااملا اهيسايمو

 ىلاعت هلوق ىف تاءارقلا هجوأ نابب
 . ( ادضع نيلضملا ذختم تنك امو )

 اودان لوي مويو) ىلاعت هلوق بارعإ

 . ( متمعز نيذلا قاكرش

 نآرقلا اذه ىف انفرصدقاو) ىلاعت هلوق

 1 ةيالا ( له لك نه نسانلل

 تايب رك ذ نم ٍلظأ نمو ) ىلاعت هلوق

 . ةيآلا ( اهنع ضرعأف هبر

 حربأ ال هاتفل ىسوملاقذإو) د د
 . ةيآلا ( غلبأ ىح
 تح اد مالسلا هياع 2 نأ ناي

 بحاص نارمع نب ىسوم وه رضخلا

 . هريغ ال ةاروتلا

 هيلع ىثتو# ىف قرتسفملا فالتخا ركذ
 .وهنم مالسلا

 مالسلاةيلعئ لم لاط ف ابانبملا زكرذ
 5 رضخلا ىلع ةلالدلا هللا نم

 مالسلاا هيلع -ىموم:لوقب .كالدتسنالا

 بوجو ىلع ةيآلا (غلبأ ىتح حربأ ال)
 . ملعلا بلط ىف قامشملا لمحت
 امو ) ىلاعت .هلوقب ةلزتعملا لالدتسا
 قا ام ىلاعت هنأ لع (ناطيشلاالإ هيناسنأ
 كلذ لاطبإو هدارأ امو نايسنلا كلذ
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 لكن

 ا

 ءاسيلوألا, اضامازك لعالالدتنالا

 : 2 هللأ لاوتتر تود اتعب

  ءابلو للان ضئامازكا ىف ذوواماوكبذ

 قيدصلا ركب ىنأ تامارك ضب ركذ

 . منع هللا ىضر ىلعو ناهّثعورمعو

 زاوج ىلع ةيعطقلا ةياقعلا ةلدالا ناب
 .ىاناواللا تاءازك

 .لكافاوكللا نيركنملا هيش زك د

00 
6 7 

 نس 4 تا ىلع ججحلا ناب

 لوصولا قيراط نع عطاق تاماركتلاب
 ؛ كلذ ىلع يجحلا كامو لاب هللا لإ
 . رع ىهو

 نأ زرع لما لولا بدأ قإ سف تع
 1 2 ذود مأ الو هنانك فرد

 . زاوجلا مدعب نيلئاقا ججح

 . ةيآلا (كِيلع صقن نا ىلاعت هلوق

 .ةيآلا (مومئزتعا اذإو) > د
 ىلاعت هلال اوك ءارقاا هوجو ناين
 . ةيالا (تعلط اذإس مشلا ىرتو )

 (درقر مثو ظاقيأ مسحتو) ىلاعت هلوق

 (ابعر منم تثللو)

 (اولءاستيل مهانئعب كل ذك و ) ىلاعت هلوق

 ىلاعت, هلؤقا 4: ثاواازقلا# هوجو رك ذ

 مهيلع انرثعأ كلذكو ) ىلاعت ةلوق

 . ةيآلا( حت هللا دغو نأ اوءلعتل

 ىزارلا رخفلل نورزشعلااو ىداحلا ءزجلا ٌكسرهف

 هددؤص

 ئامأ )دلع دفا !انن الخ اللر ةيكذأ ناو

 . ةعبس اوناك م منأحيجرت ةلدأو فركلا
 .فيكلا لهأ ,ارسأ ركذ ٠5

 لاني نوف فذ كلؤلل | اق ىوعكت لما
 ( مهباك مهنماثو )

 معان قإاذ قفل ناو دتالزور) (خلاعتا هلؤق)

 , كنا !ءانقت نأ الإ ادغ كلذ

 هر الملأ نازتآؤ ةلرتعملا "تفاقم كاظزإ او

 .(لاقتنا و ذأ امثال كلا ناو

 ةراعل 22 قع هسا "عا تارتع 014

 . ةمدقتملا ةيآلاب الدتسم ءىث مودعملا

 ىلاعت هلوق ىف تاءارقلا هوجو ركذ ٠)

 . ( نتئس ةثاعلت)

 :فركلاتاكأ لامر سانلا ف لتخا *

 نم كيلإ.ىحوأ ام لتاو ) ىلاعت هلوق 64
 . ةنالأ 6 كير باتل

 ربصأو ) ىلاعت هلوق لوزن ببس ناب 6
 : ةيآلا ( مهر كوعدي نيذلا عم كسفن

 خا (هيلق انلفغأ نمعطتالو) ىلاعت هلوق 1

 نابو ةيآلا هذحهلا ةلزتعملا ليؤأت ركذا مرا

 ١ . هيلع درلا
 . ةيآلا ( كبرنمقحلالقو ) ىلاعتهلوق

 ضيوفت ىلع ةيالاهذه.ةلزتعملا لالدتسا 5

 امنأ نايبزع هزات جليل لإ ازومآألا

 ةنسلا لهأ لوقةحص لعل ئالدلا ىوقأ نم

 لعفلا ر ودص ىلع لدتةبآلا هذهنأ ناين ٠

 دارا نإولا<دصقلان ودب لعافلا نع

 .ديعولاو بيدهتلا انف نمالا ةغيصب



 صا 20يصللاا ا اما6

 م

 و ئزارلا رخفال نورشعلاو ىذا ءزللا تسرهف

 ةحفص

 ةاب

 هرب
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 ف

 >افن

 ىلات هلؤق ىف؛/تاءءازقلا اهجَوأ نك 5

 ( ًافسك انيلع تدعزار ءامسلاطقستو أ )

 ءىجب م لك هّللأ نأىف ةمشملا لوقلاطبإ

 ( ىبر نا>حبسلق ) ىلاعت هلوقب بهذيو
 !رافكلل ًاياؤج
 ةيالا ( نأ سانلا عنمامو ) ىلاعت هلوق

 م١ .( هللاىدبت, نمو))|> د

 ىلاعت هلوق نيب ةافانلا مدع هوجو

 مههوجو ىلع ةمايقلا م وب ُم رشحتو )

 ىلعةلادلا تايآالا نيب و ( امو اكب و أيمع

 .نوعمسيو نوماكتيو نورصبب مهنأ
 تايآلا ( انك اذّئأ اولاقو ) ىلاعت هلوق

 . ةيآلا ( ىسوم انيتآ دقلو )

 لديال رك ذأ ويعاا نفس نإ نإ
 ١ دئازلا ىف ىلع

 ىلاعت هلوق ف تاءارقلا هوجو نأ ذ

 بر الإ ءالؤو لزأ امتتدلع كفل لاق)

 7 خللا

 .ةنآلا ( هانلزنأ قولابو ) ىلاءتهلوق

 ةيآلا(هأرقتل انقرف اارقو) > ده
 (نحرلااوعداوأهللا اوعدالق) » د

 سيل لافت شل نب: ةلوتعللا لوك لاَظإ

 . ًاءاظ ىمسي نأ زاجل الإو لظلل ًاقلاخ

 رهجت الو ) ىلاعت هلوقب دارملا نأ نايب
 . ءاعدلا ( كتالصب

 هتاذ ىف ىلاعت هللا ريبكت لع مالكلا
 . هتايشأاو هداكلشا و ةاطضإو ةلاعفأو

 هلل دحلا ) ىلاعت هلوق تفيكلا ةزوس

 ةيآلا ( باتكلا هدبع ىلع لزنأ ئذلا

 ةحفص

 دمح بحي ةمعن باتكلالازنإ نأ ناب 5
 . اهملع ىلاعت هللا

 (انقاجو عدل عجيل و)ىلاءتهلوةبارعإ . م

 . زازكمالا هنأ كانا

 قلخ ىلع ةنآلا هذه ةلزتءملا لالدتشا + 1

 ةنرايتخالا 00 قلو ناوقلا

 لطاب مهلالدتسانأن او ؛ كلذ ريغو
 ا 1

 هللا ذغتا اولاق نذلارذنيو) ىلاعتهلوق ب

 . ةنآلا ( أدلو

 ىلع ةيالا هذم سايقلا ةافن لالدتسا

 سايقلا نأو . لطاب ىلع ريغب لولا نأ

 1 هرلاو لءريغب ل وق

 ضراألا ىلع ام انلءج انإ ) ىلاعت هلوق 4
 ب الا ( اهل ةنيز

 ىلاعت _هلوقببةلزتء١1 ضمرب لالدتسأ م

 هللا نأ ىلع ( المعز سحأ مهسأ ممولبنل )

 نايبو اهعوقو لبق ءايبشاالا ملعيال ىلاعت

 . ,هخوق نالطب

 باي وتأ ءاانح مأ) ىلاعت هلوق م١

 ةيآلا ( مق وااو فركتلا

 كفركلا باوعأ ة لاو فيم زك اذ:

 ::انلترقلا ىذو

 مث اددع نينه ) ىلا هت هلوق 'تارعإ .م»

 ' ةنآلا ) ملعنل مهانشعب

 ىف بازعاإلاو تاءاّرقلاب هوجو رك ذ . مه

 . ةنآالا نيبرحلاىأ لعنل) ىلاعت هلوق

 مهتامارك تابثإو ءايلو آلاف سيفنثع . م
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 اركب
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 انا
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 نإ") ىلاعت هلوق ىنعمف تالاهتارك ذ

 *( 191 ن اك يلا نآزق

 ( هب دجهتف ليللا نمو ) ىلاعتهلوق

 رك ذو ( ا دو أماةم) ىلاغتهلوق بارعإ

 . وهام دومحاماقملاف نر سفملا لاوفأ

 كير لفوز لافتا هلؤق نذالة نانا

 + الا( قس و تم ىاخوأ

 وه ام نآرقلا ند :لزناو ) ىلاعت هلوق

 ةبآلا ( نينم ؤلل ةحرو ءافش

 نصار مالا. خيل تاق ش«نآرقلا نأ: نال

 ءاهنا لا طلو ةيانتوالا
 نا.نإلا ىلع انمعنأ اذإو.) ىلاعت هلؤق
 .ةيآلا (هئاحجم ىأتو نضزعأ

 لق حورلا نع كنواأ يو ) ىلاعت هلوق
 . ةنآلا ( ىنر أ نم حورلا

 ىلع عمي حورلا نع لاؤدشلا نأ نايب

 .ةريثذ هوجو
 ىف هنع لوئسملا خورلاب دارملا نأ نابي

 . ةحئالملا نه كلم ةيآلا هذه

 وه ناسنإلا نإ لوةي نم لوق لاطبإ
 . ةغطاقلا ججحلاب طقف مسج

 اذهل رياغم ناسنالا نأ لع لالدتسالا

 ثاوملا عل ذل اناطح لام“ هلؤشن نجلا
 . ةيآلا (ةنككظلا وفنلا اهتنأ از

 رامات 211217 لالدعسالا

 حورلا وه ناسنالا نأ ىلع هرابخإ

 | تيما مسجلا ال

 ريغ ناسنالا نأ ىلع ىسلف ناهرب

 همسج خظسورملا اذهنأو « سوسح

 ةحفص

5 

51 
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 ١ه

 كن

 كلا

6 

 66ه

 هك

 نأب نيلئاقلا بهاذم حرشو ؛ هنولوأ

 . ندبلالخاد ىف دوجوم مسج ناسنالا

 حورلاىأناسنالا لوي نملوق لاطبإ

 ..ةعطاقلا ةلذالاب, نددلا ىف لاح ضْرَع
 ةفااأو مسي تسيل حو رلانأ نأ

 . كلذب نيلئاقلا رك ذو توملا دعب

 حورلا نأ لع ةلالدلل ةيلقع ةلدأ ركذ
 نم دحاو لكلو ندبلا اذهل ةرباغم

 . هنا

 ةيناسنألا عربلقتلا| تأ: لعر كالدتشالاا

 تاكردملا عييمج كردملا وه.دخاو ءىث

 نه ًاءزج سفنلا نوكست نأ عانتما نايب

 : ديلا اذهاءاوجأ

 ريغ ءىث نع ةراع ناسنالا نأ تانثإ

 ب وهو نس ١ اذه

 نأ ىلع ةيلقعلا تالالدتسالا هوجو

 املا رخأ ةافانلا لزج . عيشولاا نريفتلا
 . هلاوحال
 لئالدلا نم مسحب تسيل سفنلانأ تابثإ
 ش هدا

 (حورلا نعكنولأسي و) ىلاعتهلوقةلالد
 القنتم مسج تسيل حورلانأ ىلع . ةيآلا
 : ةلاح ىلإ ةلاح نم
 ىذلاب نيهذنل انش نلو ) ىلاعت هلوق

 . ةيآلا ( كيلإ انيحوأ
 قلاع اننا رجلك هلو
 . ةبآلا ( اذه لثماوتأينأ لع سنالاو
 . ةيآلا (سانلل انفرص دقلو) ىلاعتهلوق

 تايالا(كل نمؤننل اولاقو)ىلاعتهلوق



 و

 هحفص

١ 

1 
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 كتسمسرميف

 ئزازلا ردختفلا مامالل نيكلا ريشفتلا نم ناورثمعلاو :ئداخلالازجلا

 مرورا
 ةكتالملل انلق ذإو ) ىلاعت هلؤق ريسفت

 ةيآلا ) مدآل اودجعا

 مالسلا هيلع مدال دوجسلان اك لهنايب

 . دوجسالةلبق ناك مدآ و ىلاعت هلل ناكوأ

 نءل ) ىلاعت هلوق ىف تاءارقلا هجوأ

 . ( ةمايقلا مويىلإ نترخأ
 مهنم تعطتسا نمززفتساو) ىلاعتهلوق

 .ةيآلا ( كتوصي

 هئايلوأل سيلبإ ةكراشم ىلع مالكلا

 ::ذالواللاو لاومألا ّق

 هريفنتو ةيصعملا لإ نسيلبإ ةوعد ةيفنك

 ةعاطلا نع

 ىلاعت هلوق ىف دابعلا نم دارملا ناب

 )ل ناطلس ميلع ع كل سيل ىدابع نإ (

 كلفلا كل ىجزيىذلا مكب ر)ىلاعت هلوق

 . ةيآلا ( هلضف نم اوغتبتل رحبلا ف

 ل لد ىف 3

 . رجلا سرد ر لا وح] ف كاما ل

 ىلاعت هلوق ىف تأءآرقلا_هوجو نان

 . ةيآلا )م 9 فسخ نأ مت :مأفأ 7

 ةيآلا (مدآ ىب ملأ دقلو) 1 هلوق

 مدآىب اهسىلاعت تلا مرك ىتلا ءايشالا رك ذ

 تادوجوملا ماسقأرك ذف سيفن ثحي

 نم ةطمن ملأ ديحوتلا

 ةحيؤص

 ١1ه

 الكا

 ١ ىزارلا رخفلل نوزشعلاو "ئداحلا ءوجلا تسارهف

( 

 ناسنالا ىلع ىلاعت هللا معن ضعب ركذ

 سانأ لكااوعدت موي. ) ىلاعت هلوق
 .ةيآلا ( مهمامإ

 ىلاعت ةهلوق ىف تاءارقلا هخاؤأ نايب

 . (رأ وعدت مون )

 نمو) ىلاعت هلوق ىف تاءا رقلاهجوأنايب

 ..(ىعأ ةزرخالا ف وبف ىبعأ هذه ىف ناك
 نع كنوذتفل اوداكنإو ) ىلاعت هلوق

 . ةيآلا ( كيلإ انيحوأ ىذلا

 . ةيالا هذه لوزن ببس نايب
 مهيلع ءايبن آلا ةمصعفف نونءاطلاجتحا
 . مبججح لع درلا ةيالا هذم مالسلا

 الواو ) ىلاعت هلو ةنسلا لهأ جاجتحا

 ىلع و آنك تكا لفل كل

 ىلاعت هقيف رت

 كنوزفتسيل اوداك نإو ) ىلاعت هلوق
 . ةيالا ( ضرالا نم

 (سمشلاك ولدل ةالصلا مت »ىلاعتهلوق

 طايتراو تايآلا مظن هوجو ركذ
 :ايلق امةيآلا هذه

 نالوق سمشلا كولد ىنعمن ف نأ ناب
 ع حجرالا رك

 ىلاعت :هلروق ,نم. ,ةطددتسم/ا كئاوفب ىك ذ
 . ( رجفلا نآرقو )

 كانتث نأ

 : الإ داعملا نع ةمصعالةنأ



 ةيألا , تاحلاصلا اولنعو اونمآ نينلا نإ : ىلا هلوق ؟ن

 ( لوآلا“لوقلاو ) ةنجلا ىف مهوب ىأ هدو نمحرلا مهيطعبس ةاتغمو ؛ تيّبحأ نأ اذك ناكول

 هذه أرق ملسو هيلع هللا ىلص لوشرلا نأ نارك د كقالاو راج ب ويح“ ع لا لم ال وأ
 فيك (اهذحأ ) هوجولكوأ ىتاثلا لوقلا لب ملسم وبأ لاقو :ىلوأ كلذ ناكف كلذب اهرسفو ةآلا

 . نيملسملا نم ريثك هضغبي دقو رافكلا ةضغبي قتملا ململا نرأب انملع عم لوآألا لوقلا حصي

 قاف اناكنإ ذا ج 'نكمي ف يكف ةرثك | قانقفلاو قافاكلا لطخ'دق ةنخلا" هذه لثم نأ ( اهناثو )

 ءاطعإ ىلع ةيآلا لمح ناكف هلغف ىلاعت هللا نأال مبلعف نم مهمولق ىف مهتبحم نأ ( !هتلاثو ) نينمؤملا
 ةكلالملا دنع ةبحم نمحرلا مل لمحت دارملا 31012702 تا ل يروا عقانملا

 نماوملا ئدغ ىنرك ذ اذإ » لاق هنأ لجو زعاهبر نع كح هنأ مالسلا هيلع هنع ىورو :ءايدنألاو

 وه اذهو .« لضفأو مهنم بيطأ الم ىف هتركذ الم ىف ىنركذ اذإو . ىمفن ىف هتركذ هسفن ىف

 ىلع لوحت هنأ تلاثا نع(باوجلاو) كاذك سيل قسافلاو رفاكلا نأل ىتاثلا مالكلا نع(باوجلا)

 هب رشبتل كناسلب هانرسي امنإف ) ىلاعت هلوق امأ « مهيواق ىف همارك | ةيعاد قاخو فاطلألا لعف

 رشحلاو ةوبنلاو ديحوتلا نم اهف امل ةروسلا هذه عقوم ريظع هب نيب فنأتسم مالك وهف ( نيقتملا

 هنأ لولو ءرذنيو هب رشبيل هئاشلب كلذ رِسِي هنأ ىلاعت نيبف نيلطبملا نيلضملا قرف ىلع درلاو رشنلاو

 نمضتينآرقلا نأ امأف.لسو هيلعهتلا يصل وسرلا لع كلذ رست املةيب رعلا ةغالا ىلا مهصصق لقت ىلاعت
 هتلباقم ىف ركذ نيقتملا هب رشبي هنأ ركذ امل ىلاعت هنكل « نيبف مهنم جرخ نم راذنإو نيقتملا ريشبت

 ىنعم وهو ددشتيو هيف لداحيو لطابلاب كسمتي ىذلا دلألا مهغلبأو غلبأ ىوقتلا ةفلاخ ىف وه نم
 اولمأت اذإ مهنأل ( نرق نم مبلبق انكلهأ كو ) لاقف ةغيلب ةظعومب ةروسلا متخ ىلاعت هنإ مث ءآدل
 ةرخآلاىف ةيقاعلا ءوس أضيأ اوفاخوكلذ اوفاخ توملاىلإ ءابتنالاو ايندلا لاوزنم دبال هنأاوملعو

 (دحأ نم مهنم ست له) لاقف كلذ ىف ىلاعت دك أ مث ء برقأ ىصاعملا نم رذحلا ىلإ اهف | وناكف

 "3 عبسأل وز تزيح وأ كاردإ وأ ةفورءاستا مهنم سحب, مل اذإ مالسلا هيلع لّورلا نال

 نوفدملا. لاما ,زاكرلاو ضرالا ىف هفرط بيغ اذإ حمرلا زكر هنمو « وخلا توصلا وهو ( ًازكر

 ضارقتنالا .هب دارملا نأ ( انكلهأ ) هلوق ف برقآلاو  ةيلكلاب مهئانفو مهضارقنا لع كلذ لد
 هللإو باوصلاب ملعأ هللاو « ايندلا ىف لجعملا باذعلا ىلع هلمح نم نيرسفملا نم ناك نإو توملاب
 هلآ ىلعو « ىألا ىنلا دم انديس ىلع هللا ىلصو ؛نيملاعلا بر هلل دخاو :«بآملاو عجرملا

 .ملسو هبحو

 ةيازملاةغللا ردم هشلادمتازييشلا ىواصلا ليعانسا دمحم اذاتسالا هيلع قلعو هحمصو |ةيريمالا ةخسنلا ىف هلصأ ىلع ءزجلا اذه عجار و
 ( همرك ليمحي .هلهاعو هفطلب هللا هكرادت ةيرصملا سرادملاب

 ١ 1 هط ةروس هللدأو 2 نورشعلاو ىاثلا ءزجلا هيليو نورشعلاو ىداحلا قطع مْ 0:



 اكلي ةنآلا ٠ فافعل لوزا ونمآ نتافلا نإ اشوي

 يق محم نونا 0 تاع وو نيا
 هةر ل 000 قاس هب هم

 1 5و «؟1/» 0 - نير 3 نومملا 4 رب 0 هانا

 3 ا آ 2اس 2 0 ُْ 2 0 7 هاء وس

عمست 6 ج نم 01 سك له كرف نم مولبق
 («ة 4 ا زكر م 9 

 ؛ ديلا لغفب 6 ايجار اجتاح [لعم [ذامتم | ةتيبونر ىلإ حط سلا ىو ىلإ ١

 مثدعو ماصحأ دقل ) هلوقو هيف صيصخن ال هنآل ىلوأ لوآلاوةصاخ ةمايقلا موب ىلع هلمحنم مهنمو

 مهرومأ د معيو ' مم طيح هناحب وبف هت ردقو هربقو هريدتو هرمأ تح مهلك يأ ( ادع

 نم هعم سيل أدرفنم ةمايقلا موي هيتاي مهنه دحاو لكو مهطاوحأ نم ءىّش 0 ابليضافتو

 1 . مهنم ع كرر . مثو دحأ نين رثملا

 هانرسي امتإف . ًادو نمحرلا محل لعجيس تاحلاصلا اولمعو آونمآ نيذلا نإ إل ىلاعَت هلْوف

 دَحَأ نم مهم ا له نرق نم مهلبق | انكلهأ ا اد 3 هب رذاتو نيئمؤملا هب رشي كناساب

 .« ازكدم 4 عمست 5

 مخ ةر رخآلاو ايندلا ف محلاوحأ حرش ىف غلابو ةرفكلا فانصأ ىلع در م هنأ معا

 ( ًادو نمحر لا مهل لعجيس تاخلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ ) اقف نينمؤملا لاوحأ ركذب ةَروَدلا

 بواقلا ىف م ثدحيس ىلاعت هنأ روهخا لوق وهو ( لوآلا ) نالوق (ًادو) هلوق يف نيرسممألو

 تادوم امم سانلا بستكي ىتلا بابسألل ضرعت الو مهنم ددوت ريغ نم اهيف مهل امعرزتو ةدوت'

 ىلاعت هنم عارتخا وه اميإو ؛كلذ ريغ وأ فورعم عانطصا وأب ةفاذص را نارك ل كافل

 مهل ًاماظعإ ةطاو بعرلا مهئادعأ بولق ف فذق 5 ةماركلا هذهب هنأيلوآل ًاصيصخت ءاَدشاَو
 نيب نيتوقم ذئئيح نونمؤملا ناكو ةيكم ةرودلا نآل امإ لعجيس ىف نيسلاو ؛ مهبناكمل الالَجإو

 ىلإ مهبحي ةمايقلا موي كلذ نوكي نأ امإو . مالسإلا ءاج اذإ كلذ ىلاعُت هللا مدعوف ةرفكلا

 ةيآلا هذه ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع:مهلامعأ ناويد نم رشنيو مهتانسح نم ضرع اب هقلخ

 ىف كلذب مالسلا هيلع ليربج ىدانيف هوبحأف انالف'تيبحأ دق لي ربج ىدان ًادبع هللا بحأ اذإ»

 ليجالاو ةأروتلا ىف :توتكم :لاق :ثعك نعو كلذ لثف دنع نطتبإ اذإ و نسر كارو مالا

 لهأ ىلع مث ؛ءامسلا لهأ ىلع اهزني ىلاعت هللا نم اهؤادتبا نوكي ىّتَح نضرالا ىف دحال ةبحال
 راثخا وعز 00 م” 00 مل ةعسا) هلق نارقلا © كلذ د دهن و قعر 1١

 تينا" لاقل .ءاوس ل دلو نرخ اما ىأ ( ًادو نح رلا مهل لدجيس ) ىنمم ملسم أ

 نأ ٍتددزو ذك ن6 وكوب ندع ناك هدو هل تاعجو : نويحنام ْمَُل لْغِجَو : ةتبحم انالف



 ةيآلا ٠.ًادلو نمجرلا دختا اولاقو : ىلاعت هلوق 11

 رسكتلااذإ رق رهف راد انش متتج دقل) هلوق امأ هللاتانب مهن وكل ةكمئالملاةدابعب اولاق نيذلا لوق

 ىذ]و رم ل فحا و هدكشلا ةذالا و ميظعلا نكنملا ليقو بجعلا دالاو دإلا هيولاخ نبا لاق حتفلاو

 ءاّيلاب مهْضعِب أقف داكب ىف اوفلتخارو اهتحت نم ةمجعملا ىنعأ ءايلا دعب ءاتلاب نرطفتي ”ىرق . ىاقثأ
 هقفش اذإ هرطف نم رطفتلا و هقش اذإ هرطف نم راطفنالاوءقوف نم 1 لا و.امي نم ةمجعملا

 نأ ةدودبم رأت ادم تنجز (ادو كايجلا ل 2::) هلوقوو نءادصتي د ودقيق نا أرقزو هيف قعفلا زركذو

 ني ابق ناف « نضعبلا لع ضعرلا هطقا 1 كودو ام دشإ طق امنت اهنا ىلدملاو ديب اهنا ىإ هل لعموم

 انف ؟لابحلا رورو نضال قاف تاومسلا ناطفتلا ف ىلاعت هلل لاول تايئاب: لاوقلا روي نبأ

 ا ل يا تاليمسلا ل1 لينأ كرق لاما رويت هن نأ: ا اهننح ار هوجو بت
 هللا كإ )لاو ا د علب لأ ال فلو ىلع الولع مرق نم لع ىم اضع ةمكلا هذه دوجتو

 (روتع عا ناو لإ هدد نمردحا نو اميكسمأ نإ انلاز قلو, الوزن نا نضر الا و تاومسلا كسع

 ةناكرال امته نذل آى اهرأل ؟تيوصت و اعاطم قم اذار ربو ةملكملل قاطعا نوكي نأ (اهناثو)

 ظاغ رم لع“ تناظ قل كلذ لغعت نأ داكك لاجلاو لضر اللاو 0 ١ ( اهلاثو ) هدغارقو

 اي م ل ا أَو ضرالاو تاوذسلا نأ ( ابعبارو ) سم ىنأ ليوأت اًذهو لوقلا اذه

 7 الف بويعلا لك

 : لئاسم هيفف

 ه6 ف ءاملا نم ناكل ار وح ل كهل (اهدحأ ) هجاوأ هندالث هبا رعإ ف 4 ا 0

 ىأ(اذهز لعاف 'هنأب اعوف وأ اوعد نال اذه ىأ لدفلا ءاضفإو مالأأ طوةس ريدمتب ابوصنم وأ
 !لردلا اذه ةميظعلا روم 31 كللت كلم نأ سب ىلاعت هنأ زصاخلا ورح رلل د[ ولا: ءاعد اهدَه

 نمحرأا وه ىلاعتو هناحتس هنأ لع ابنت تآرم نمجرلا ظفل ررك امإ ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 ( ًادلو'نم<رال اوغد َنأ) هلوق امأ انف بْوْيعلا ترهظ لوقلا اذه مادآ ون

 . هنم الإ تسيل اهعورفو ممعتلا لوصف لنكن و هفطتنو

 رصتقاف نيلوعفم ىلإ ىدحعتملا نعم ىنعم اعد نم وه ( نمحرلل اوعد) هلوق 4 ةئلاثلا ةلاسملا :

 ب١ ىنممب اعد نم وأ ًادلو هل, ىعدا نم لكب ةطاحإلاو مومعلا الط ىناثلا وه .ىذلا امهدحأ ىلع
 ءاشلا لاق...« هيلاوم ريغ ىلإ ىعدا نم » سو هيلع هللا لص هلوق ىف ام ةعواطم وه ىذلا

 بال ىعدن.إل لضم قب انإ

 اللات وك راع ربمر الرز نكت هنأ نحول نبني اعو از لاعت ملاق © ىلا تصتسالا يأ:
 الو دلازولاب ابيبلش نوكي نأزو دبال:دلؤلا ناألف. .ىنتتلا امأ و. اهعانتما ىف لاقم,الف ةفؤرعملا ةدالولا
 هب هتناعتساو هي ةرورس نم هللا ىف حضتال قضارغال ناوكي اتق كل زول, ذاختاب لاألاو ىلانبت, هلل هبمقم

 نّمحَرلا, ىفآ الإ نضرالاو ٍتاومسلا ىق..نمألكا نإ. ) كاق,مث هب قيليال كلذ 4 لي نكذو
 0 وهو, الإ سانلاو كالا ا. نم نضل تاواديسلا ف م دويعم نمءام هنأ دارلاو ( ًادبغ
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 نونم ملا كلب اي مهريغل اوعفشي نأ نوكلميال مهضعب لاقو« اوفلتخا كلذلف مه مم ي ةعافش 0

 لوألا ىلع .ةيآلا لح نآل:ىلوأ. ىناثلا اذهو ماج نأ مثريغ كلعال دارملا لب مهضعب لاقو

 1 اك | لهال ةعافشلا لوصح ىلع ةيالا تلد كلذ تبث اذإو تاحخاولا حاضيإ ىرجم ىرخي

 الإ 7 رغ ىط عفش نأ نروتحتس "لال قد نأ ريدمتلاو (ًادهع قمح لأ دنع 3 نمالإ) هيقع لاق

 00 هتع لغد نوكي نأ بجوف ةودئااو ديح وتلا ًادهع نمحررلا دنع ندا دق اوناك اذإ

 0 لكذختي نأ ىدحأ زجعيأ» موي تاذ هباحصأللاق مالسلا هيلع هنأ دوعسم نبا ىورام انلوق

 ضراألاو تاودسلا رطاف مهللا ءاسمو حامصلك لوي لاق كلذ فيكو اولاق؟ادبع هللا دنع ءاسمو

 ًادمت نأو كل 6 . كدحو تنأ الإ هلإ ال نأ دبشأ ى أب كيلإ دبعأ قإ ةداهقلاو تسلارملاق
 الإ قثأ ل ,قإورريخل. نما دعت وو تشلا نم ىنورفت ىف ىلإ ىكم نإ كنان[ كا زوو ك1

 عباطب هيلع 1 3 كلذلاق اذاف . داعيملا فلختال كنإ ةمايقلا موب هينيفوت ًادبعمل لعجاف كتمح رب

 ا دبع نمحرلا دنع مهن يذلا ن ,أ دانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذاف شرعلا تحن عضوو

 لها ةعافشاا نأ ىلع ةيآلا ةلالد هج و ربظو ةداهشكلا ةملكدبعلا نم دارها نأ تيدحلا اذه رهظف

 .ملعأ هللاوانل وق ؟ ىلع ةلالدلا ىف ةيوق ةيآلا نأ ربظ دقو هيهذم ىلع ةلاد ةيآلا ىضاقلا لاقو رئابكلا

 را رظفتي تاومتساا' ذاكتاذإ 0 متدج دقل ًادلو نمحرلا ذا اولاقو رب ىلاعت هلوق

 ! ١ آدلو نع زين لا ادإو قذف اعدت ار اذ لابجلا 02 لصور

 ش موا هنت أ مهلكو . ادع مدعو 1 املأ دقل ادع نحال ىف ا جلإ ضير اللولب تايودعتللا قدرت لك

 ( أد رف ةمايقلا

 زيزعدو,لاتلاقو) ًادلو هل تبثأ نم ىلع درلا ىلإ داغ ناثوآللا ةدّبغ لع در ا هنأ ملعإ

 4« 00 هللا تانب كنالمل برعلا تلاقو (هللا نبا حيسملا ىراصتلا تلاقو هللا نبا

 ىراصنلا ىلع درلا نال اولاق هللا تانب ةكئالملا نأ اوتبثأ نيذلا برعلاب اهضخ نم مهنمو هيلا

 داسفإ ىف ملكت ناثوالا ةدابعب اولاق نيذلا برعلا ىلع در. امل هناف نآلا ام أ ةروسا لوأ ىف مدقت



 ةبآلا .ةهل آ هللا نود نم اوذختاو : ىلاعت هلوق م

 لعأ هللاو عضوملا اذه ىفام اذهف هذم دوصقملا لصحو ىلاعت هل

 2 عيلان ًاجاعزإ ىصاعملا َْق مهجر ىأ ) او مهزو" ) سابع ا لاق 4 هي كا ةلأسملا 2

 ىف تاوخأ زازفتسالاو زهلاو نآلا فاشكللا بحاص لاق طهر ةسمخ مهو نآرقلاب نيثزهتسملا

 تالباوشتلاو ”نساسؤلاب ال مرجيمو مث و ىداعملا ىلع مهرغت ىأ جاع زالا ةدشو جيبتلا ىنعم

 ىأ هب هتاجعتسا اذإ اذك هيلع تاع لاقي ( أدع مه دعب اكع مهلع لجعل ا 1 ىلاعت هلوق امأ

 نو كذب سيلف ميرور نم نوءلسلاو تنأ حيراسل ىح اودس أذ اوكاج نأب مهلع لجعتال

 مهل لجعتست النود ّلاَعَت هلوق هريظنو(؛ ةدودعم اهضاأاَو ةروص*# ماي انأ الإ مهك اله نه تاطتام

 1 رق اذإ ناك هنأ ساثع.ننا 6 ( غالب اع تمددعاتم لإ 1 1 نور 006 هكا

 نعو : كللهأ قازف ددعلا رخآ «كربق لوخد ددعلا رخآ «كسفن جورخ ددعلا رخآ : لاقو لك

 ددم امل نس مو ددعلاب 0 تناك اذإ لاقذ اهأرقف ةرفأملا 2 ناكمهنأ هللا همحر كامشلا نبا

 مهلامعأ و مهسافنأ دعن(لوآلا) نيرخآ نيهجو (ًادع مهل دعن ) هلوق ىفاوركذو :دفتتام عرسأ اف

 ئذلا 1 لكل نيعملا لجالا تقو ل تاقوالا دعت ) ىاثلاو 0 امر اهليلق ىلع م زاجنف

 ناو نيمتملا شا لصفلا نم مولا كلذ َّق لويظيسابم هن أديس نيب مهءناصقنلاو ةدايزلا هبلإ قرطتال

 بن فاشكللا بحاص لاق( ًادقو نمحرلا: ىلإ نيقتملا رش موب) لاقف رشحلا ةيفيك ىف نيم رجلا

 زوو رش م وبرك ذاؤأ فصضوأا هب طيحالام نيش رفلاب لعفت ىف وةفلرو 0 مرالاعأ ره مو:

 نإ ةدد 2 ىذلاو» هيدي ا هّللأ لي لاق لاَ قة ة مالسلا 4 ءاع ىلع نع نوكلمب الب تحتل نأ

 هده الت مث بهذلا ل ءاع ةحنجأ اهل ضي قوت اضادعشا م ملا أ ذإ نيقتملا

 “م 300 نيفيا مف. ةنآلا

 - تخت ةءايقلا موي لاوهأ نأ ىلع.لذي ام دحأ ةيآآلا هذه ىضاقلا لاق < ىلوآلا ةلأسملا

 ٌفوالا َّن م نوعل مهف ةءاركلا ل عونا أآذه ىلع نورشخ ءانتنالا« نم 'نيعتملا 00 نكمر 95

 َ ؟لاوهألا م ما كَ انت نأ ذنوج فيكف

 مهتكر+ انا نأ 5 ؛ (نمحزلا 2 هل وش | ولاق هو ةرالاب اوجتحا ةهشملا 7 اغلا أ ايا اذ

 . نمحرلا ةمارك لحم ىلإ نيقتملا 0 موب ىنعملا نولوقي ديخوتلا لهأو قعيزلا وب 27

هل وق لاق 4 ق دحلملا نعط 4« 5 2 || ا
 , ا! اذه (ًادفو را لإ نيت اا رشكل ) ءوب) 

 كلازبألا ' رظتني ال مالكلا اذهف نمحرلا وه رن ةاحلا ناك اذإ امأ نمرلا ريغ ر املا ناك ول نأ

 ( مترج لإ 00 قوتسنو ) 'هلوق امأ نمحرلا ةمارك ىلإ نيقثملا رشحت موي ريدقتلاةنأب ن 3

 قات شاطع م ا املا و ةناهان رانلا ىلإ نوقاس خبنأ ىلع لدبي ( ( قوس ) هلوقف اذ ,

 ءازلا ذل كبلا ل ةقيقحو.شطعلل الإ هدربال ءاملا درب نم نال نش ةاطعلل مسأ دالاولا ىلإ كءاماانلإ

 مهريخل عهتءافش دارملا نأ رهاظلاو رحل مهل سيلف ى أ (ةعافشلا نوكلعال) هلرق 1 نودراولا هب نمسف



 - >3 ده(

 57 ةيآلا ..ةلآ هللا نود نم اوبنخت اون: ىلاغت هلوق

 مجود مالس ااهيلعهل وق د.ي> وت دحو ناايلج ودحر ةريزتق نالت زدزلعإ كل هناا كا 03 5 هنال

 ةملالا نو 1 ىعءمو( ؛مهقفاوتو مهماظتنا طرفا دد>أو ء ءىش ؟ مناف ميلك قافتال «مثااوب نما ىلع نب

 كد اعل 8 0 يع اع بالعسل اويذع مهنالو منهج ٍبصجوررانلا دؤقو مهنأ مهيلع انوع

 من :ولأسي مهناف ايندلا ىف نيطائشلا عم مهطاح هدعب رك ذ ةرخآلا.ىف مانصالا عم رافكسلا ءالؤه لاح

 : لئاسم هيفو (ًازأ مزؤت نيرفاكلا ىلع نيطاينشلا انلسرأ انإ) لاقف محل ن وداقنيو

 اولاقف تانئاكلا خيم ديم ىلاعت هللا نأ ىلع ةيآلا هذ بادحاالا جتحا ( ىلووألا ةلأسملا 2

 هنلعإ لوتس نأ ةذارإل هيلع ةهطلنك هنأ ةدافإل ةغللا عوض وم نالف ىلع انالف تاسرأ لئاعلا لوق

 (نيرفاكلا ىلع نيطايشاا انلسرأ انأ )هلوقف اذهتيث اذإ هيلع كبلكل سرأو .هللا مل مالسلا هلع لَ

 هلوقي اذه دك أت ث دوصقملا كي 2 ِكِلْذإَو مولع [اولوتا ْن أ ةدارال مهلع مهطلس ىلاعت دن ديقب

 نزفتسا وهل هل وشب ا 9 3 1 مه ذو ! نيرفاكلا ىلع نيطايبشلا انلسرأ انإ هانعم ناف ( ًاذأ ممزوت )

 اك رافكلا ىلإ نيطاسقلا ل ارأ ىلاعت هنأ ب جوت ظفالا ةقيقح ىضاقلا لاق ( مهنه تعطتسا نم

 نيطارسشلا هيلع - 31 ةلاسرلا كلت ىف.نو< الف. مهيلإ :امنودؤي ةلاسر مهل نانوابل لا لسَدأ

 ؛هلئاق نمر فك كلذو نيعيطم نيطايشلا نم. مهلوبقب اونوكي نأ رافكعلا.ىف بحي ناكف ءاوغالا نم

 مهيف قلخ نأب .ىلاعت هلبق نم رافكتلا. لالض نأ مهدنع نال كلذب ةزبجلا قلعت. بلا نم نآلو
 ن.ه.دب.الف هزهاظ ىف ظفللا , لمح لطي اذإ و؛ناطيشلا.نم :نوكي ان ريثأت الف نفكلا دقو رفكلا

 ةيلختاا هذهو مماوغإ نم مبعنم امو رافكتلا نيبو نيظايشلا نيب ىلخ ىلاغت هنأ ىلع هلمحتف لي وأتلا

 هيلع هاكر زسيرأ لاقي هنا ويح تب لوخو قع فلك لحرلا عنعي مل اذإ [ك . ةغالا ةعس.ىف الاسرإ ىمست

 أول. ةبالثأ ن 5 31 كم م مجم ءاعةنحملل لي دشن امهفذاكنإو ةيلختلا هذه و؛سأ لأ ا دورت م نإو

 لإ ناطا ننال يل ناكل و) ىلاعتةلوق هيلع ليلدلاومظع ًألوبقلا كذت لع مهباوث نوكيو.مهنم

 هام نكمل أ مسن ال لوقنو همالك مام م اذه (مكسفنأ اومولو قولت الق ل مدجت ةيناق مك وعد نأ

 كوقنو. هم 2 هل نيعيطم زاف 11 ناكلراف 0 !اىلإ هللأ عيلسر أو ول(نيطارشأ [انلسرأ]) هلوقناف هرهاظ ىلع

 طيلستلاوه مهاعلاسرالاو مهيلع السر أ لئّوافكلاىإ:نيظايبشلا لسرأام ىلاعت هللا انلقز.نيطاتغلا
 ىلاعت هللا لبق نم رفاكلا لالض هلوق.مئيلإ لاسرإلا نءب اذه نيأف « هيلع ايلتس نيصي.نأ ةدارال

 ىف بجوي ةسوسولا كلت هايإ ناطرشلا عامسإ نإبلاةي نأ زوي ال مل انلق ؟.هيف ناطيششلل ريثأت ىأف,

 كلذ نوكيف ىلاعت هللا قاخ نم ناطيشلا مالك نآل عماسلا مهف.ةمالس طرشب لالضلا كلو هبلق

 ل هلوق ؛ نيبجولا نيذه.نم ىلاست: هللا ىلإ و ناطيشلا ىلإ ًاباستنم نفاكلا باق: ىف لصاحلا!لالضلا

 نيبو مهنبب ىلبخ دقف ةرفيكلاو ناطرشلا نيب ىللخ امانلق ةيلختلا لاسرإلاب دارملا نوكي نأ زوال

 هلوق نآلو انهه ةدئاز ةدئئاف نم دب الف هيلع .ناطنشلا ليمزأ هنأي نفاكلا_ صخ ىلاعت هنإ مث.ءايبنالا

 ًادارم زآلا نوكب نأ بج رف لاسر الا كلذ' نم ضر خلاك اديدش اكيزح مبكر حت ى أ ( انأ مهزؤت (
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 نوئوكيو مهتدابعب نجوكتلب دك. رع محل اونوكيل ةملآ هللا نو نم اوذختاو) 9

 ادع مهل دعت اه مهيلع لجعت الف ؛ ًأزأ مدؤت نئرقاكلا لع نيطايشلا انلسرأ انأ ج1 ْمُلَع

 نم الإ ةءافشلا نوكلعال ؛ًادرَو ميج ىلإ نيمرجلا قوسنو :ادفوت نمحزلا ىلإ نيقتملا رشحت موي
 .4 اذرعن نةنرلا هغاتخا

 قا مانضألا ذ داع لع درلا ف نآلا ملكت ءابسلاوة وعلا أملك ف ملكت انابىلاقت هنأ ملعا

 كاةللصنأتو انتقم تلا دلل مهل ناوأو 5 كتخت: اوَع مهل اون وكيلمهسفنال ةلآاوذختا اعإ مهنأ مهنع

 ل ةحلالاب مززدتل راكناو مل عدر وهو(الك)هلوقب ىلاعت هللا ( تاج مث كالا نم را

 ىنج ننا بستحم ىو ناثوآلا هذه ةدانعت نورفكيس مهلك ىأ( مهتدانعب نؤرفكش: الك) كتب نا

 فاشكتلا بحاص لاق: الكىأرلاو داقتغالا اذه لكماتعم نأ مغزو نيونتلاو فاكلا عتتفب الك

 ا! وق ىف م اثون'ابفلأ اهيلع "فقاؤلا تلق عدرال ئه ىتلا الك بف ةياورلا هذه تح ترإ

 هنإ لاق نم مف“ ةناغلا"عإ ذأ نونلملاق]ذ وقيل منولغكس) لتوقف تامخسلا نأ: قت !"رفلتخاو

 مهتدانعي نورفكب ةرخآلا ىف منال كتالملا كلذن دازأ مهضعب لاق'مث ةلوبعملا ىلإ دودي

 نورخآ لاقو ( نودبعي .اوناك مايإ ءالؤدأ) هلوق نم ذارملا وهو مهنوصاخيو مهنم نوءربتيو
 موترك مضعأ كلذ نؤكيف مهنم او ربتيو مدانَع وون ىتح ةمايقلا موب مك < ىلاعت' هللا نإ

 مهنأ نورك ةمايقلا'موي نيكرشملا ءالؤم"نأ ىأ دابعلا ىلإ غَجْر ريما كان قب الباك: ىلا

 القنا ( يك شم انككام اَنبَر هللاو اولاق نأ الإ مهتنتف نكست مل م ) ىلاعت لاق م ماصالا !ودنع

 كانلا وه دل ف ( اَزَغ مهل) هلؤق ةلباقم ق'اكلذ ركجف ( ًادض مهلغ نونوكياو )

 رع ال مهطالذ مهلع قتونؤكو لق 001 ةودازأو ةهوداصق انك ًآادض مييلع نونوك ْىَأ تاوظطاو

 ًادض مشي نوتلا نأكو مكاوعأ ند ىأ مدادضأ نف لاقي « نوعلا دضااو نوط رهلط ةلتؤكب رأ



 ععف ةنآلا . لقينا بيكن قلع 1لاظملا#
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 سل مال مدعم يدع م

 اس 0 رو و الود ادمب اعلا نم هل دو لوقيام نتكلم
 هى هم ه_- 2

 68١١ ادرؤ انيتابو

 6 و لوي امةثايو ؛ 131م تاذقلا ]نمل نع ل ومب اه ع ل ا

 . هلم برج و ةهش دروأ مث ثعبلا ةحص ىلع الوأ لئالذلا ركذ امل ىلاعت هنأ معإ

 يذلا تيأرفأ ) لاقف رشحلاب لوقلا ىف تعط ءازوتسنالا لِيَ ىلع'هورك ذ ام نآلا َجْبنَع درو

 0 د دسأ ىف دس اكدلو عمج وهو ًادلو ىناسكلاو ةزمح أرق ( ًادلوو الام تبت و ال لاهو انانأت

 نبل ولا دف ةنولا تلزت بلا زعو سكتلاب اذ رع ىح نعو. برعلا ىف برعلاكدلولا

 لاف هتيضتقاف نيد هلع ىل .ناكتراألا نب باخ لاق“ لاو نب اعلا ىف'انبنأراوهشملاو ةريغملا

 لاَمف ثعبت نيحالو ًاتيمالو ًاحال عملي دمحمب رفك أ 5 هللاو ال تلق دمحمب رفكن ىتح هقباو ال

 ليقو: كيطعأف دوو لام مث ىلإ نوكسف ىتثجو تثعب اذإ ىنإ لاق معن تلق ؟ تثعب تم اذإ ىتاف

 بهذ ةنجلا ىف نأو « نوثعبت مكنأ نوءعزت مكنإ لاقف ةرجالا بلطف هاضتقاف ًايلح هل بابخ غاض

 هلوقب همالك نع ىلاعت هللا باجأ مث ذئنيح ادلوو الام وأ ىتاف . مث كيضقأ انأف ًاريرحو ةضفو

 علطأ م زم بيغلا علطأ فاشكلا بحاص لاق ( ًادهع نمحرلا دنع ذختا مأ ٍتيغلا علطأ )

 هذه ىف رامتخالاو هل اك- ام ًايلاغ أ: مالا :كلذل# اتلطم رقالاقتورم العأ كيا: "يقينا قليلا

 ىنعملاو:رابقلا دحاولا هب دح وت ىذلا بيغلا لعىلاىقترا هنأ هنأ مظعنم غلب دق وأل وقت نأةملكلا
 نم دبع امإو بيغلا لع امإ«نيرمألا نيذه دحأب الإ هزلا: لص رد الكول الصاخين وكوذنأ ىعداىذلا نأ
 وجري وهف همدق اصل مع هل له ةداتق نع ةداهشلا ةملك دهعلا ف ليقو؟هيلا لصوت ام,أبف بيغلا ملاع

 ىأ أطخلا ىلعهيبنتوعدر ةملك ىهو ( الك)لاَف ؛هاعداام دضدلاج نم نيب هناخب .هنإ م؟لوقي ام كلذب

 بتك هلاق مك وهو فيوسنلا نيسب (لوقي ام بتكنس) لاق مل ليق ناف هانمتيو هلوقي اف ءئطخعره
 ( امهدحأ ) : ناهجو هيف انلق ( ديتع بيقر هندل الإ لوق نم ظفلي ام ) ىلاعت لاق. ريخات ريغ نم

 لاحلا ىف ناكنإو .كينم مقتنأ فوس قىتاجلل لوقي دعوتملا نأ ( ىناثلا ) انبتك انأ ٍلعيو هل رهظيس

 نم هل دم و ) ىلاعت هلوق امأ : انبه اذكف ديدتلا ضخم مالكلا اذه نم هضرغ نزيكي ف ماقتنالا ف

 لاقي و ددملا نم هل فءاضنو باذعلانم هديزنو هلهأتسيام باذعلا نم هل لوطن ىأ ( ًادم باذغلا

 هبرور هل نق امأ يأ مضلاب هل دعو مال_سلا هيلع بلاط ىف أنبأ لع ةرلرقةيلعركوسنإو عد دع هدمأأو هدم

 اذإو هفلخ نم ىلا تالا يدلل نص لام نم ِهدَع و'امز هنع لوزب؛ىأ لوقيربام

 لامب ةرخآلا ىف درفني. نأ حصي الف ( ًادرف انيت أبو ) لاق كلذلف ًادرف ئقبي ةرخآلا ىف كلذ بلس

 .لعأ هللاو( ةره لؤأ مك انقلخ ”ىدارف انومتئج دقلو )دلوو

 ك١ رعب معد
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 3 ملط 41/2 1 م فل 5 1 اتأبا ابَرَقك ىذل نعل رفا

 < وه س امو سس يي دع

 «/مد ادبع نما 00 00 مأ

 دعب ال هنإ ل وةنف ءلقعلا ب س< كاذناكمإ نين انأ لعاو « ىده نيدتبملا َنيِنَم اا كانك ه 11 ذ

 عانتما الو ملعلا ىلا عجري ءادتهالإ لصاح نافذ ضعبلاب ًاطوارشم ءادتفالا عاونأ ضعب نوكي نأ

 عنتمي ال ثيح زاَض طرشلا ىه ىتلا ةيادهلاب ىدتها نف « ضعبلاب ًاطورشم ملعلا ضعب نوك ىف

 ناميإلا هلاثم ( ىده اودتها نيذلا هللا ديزيو ) هلوق حصف . طورشملا ىه ىتلا ةيادحلا ىطعي نأ

 نامتإلا ليصحت دعب الإ صالخإلا ليصحت نكميالو ىده ةدابز ناسمبإلا ف صالخإلاو ئذه

 نمو هرهاظ ىلع ةيادهلا ظفل انيرجأ اذإ اذه صالخالاب ةيادملا هللا هداز نامالاب ئدتها نف
 ءادتفالا "كلذ لع ًاباوثاوتتها.ننذلا هللا ثيَدتاو يأ بااوثلا لع ئدملا ىف ةدايزلا لمخ نم سانلا
 فوطعم ديزب فاشكتلا بحاص لاق ؛ ناميالا ىلع ةيترتملا تادابعلاب ةدايزلا هذه رسف نم مهنمو

 ىأ ديزنو ادم نمحرلا هل دعب ةلالضلا ىف ناكنم هريدقتو ريخلا عقوم عقاو هنأل 0 م

 هيلعام نأ نيب ىلاعت هنإ مث هقيفوتب ةياده ندتمملا ديزبو دملا كلذ هنالذخ لالضلا لالخ قديزب

 نال كلذو ( ًاباوث كبر دنع ريخ تاحلاصلا تايقا 0 عفني ىذلا وه نودتبملا

 هانتم لديلق عفن نولاضلا هيلع ىذلاو «هائتم ريغ م ظع عفن هبقعي هأن نم لبق ررض نودترملا:هيلع ام

 ةبسشلا طقست قيرطلا اذهمو ؛ راو لا نأ ا 530 لعي دحأ لكو ؛هانتم ريغ 0 طرت هلأ

 لابعالاو نامإلا اهنإ نوقق#لا لاقف تاحلاصلا تايقابلاب دارملا ىف اوفلتخاو اهماع اولوعىتا
 مهلعلو تادابعلا نضعب اهب دارملا لاق نم مهنمو لظبي الو مودي اهعفن نآل 1 اها تللابلا

 ءادردلا ىنأ نع ,ىورو حييستلا 0 الا ًايلزون مظع ارق امول ىء كاذ

 لقا نإ لاق مث هنع قرولا لازأف ًاسباي اذوع ذخأو موي تاذ تال هللا لوسز نملج و : لاق

 نهذخ حيرلا ةرجشلا هذه قرو طح اك ًاطح اياطخلا طخ هللا ناحبسو ربك أ هللاو هلا الإهلإ ال

 ناكو للا !زروتلكة[زم نهو تاحلاصلا تايقابلا نه نهيسو كني لاح نأ لبق ءادردلا ايأ اي

 ليزتلاو هنت ذأ غيبي اهلا جنم ادئاذإأ ىد .ةئم اننرثكال زر كلاذ العال ل لتوقي /ءالزدلا بأ

 ضعبف عطقتيالو اهباوث مودي ثيح نم تاحلاصلا تايقابلاب امفصو ا: ىلاعت هنأل ىلوأ ىلوآلا
 ىلإًار ظن .ةح اص ةيقاباهرسأب ئبف ماودلا ىف ةكرتشم ىهف ضعبلا نم ًاباوث صقنأ ناكنإ و تادابعلا
 ريخاذهلاقي نأ زو<الو(ًادرم ريخ وأب اوث كب ردنءريخ) اهنأ ربخأىلاعتدنإ مثباوثلا ىهىنلااهراث

 (اينن نأ خطاقفخ) مطوقب رافكلا هنظ ام ريخ اهنأ نذإدازملاف هريغ نم ريخهنأ دارملاو الإ

 دنع ذا مأ بيغلا ,علطأ . ًادلوو.الام نيت واأل لاقو انتايآب رفك ىذلا تيأرفأ )ب ىلاغت هلوق
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 هيل سا ملو ميل

 «/ل> ادرم ريح و

 امإ نودعويام اوأر اذإ ىتح . ادم نمحرلا هلل ددميلف ةلالضلا ,ىف ,ناك نم. لق. إل ىلاعت هلؤق

 , ىده اودتها نيذلا هللا ديزيو . ًادنج ففعضأو ًاناكم نش وه نم نويلعيسف ةعاسلا امإو باذعلا
 ؛« ادم ريخو ًاباوث كبر دنع ريخ تاحلاصلا تايقابلاو

 3 ىف معنتملا لاضلا .اذه 7 لي هرترقت و ةّسقلا كلتا نع قاثلا بالا اذه نأ ملعإ

 50 6 ةليوطلا ةدملا ةميظعلا ةمعنلا,ىلا مضني ىح ةديدم ةدم هلبمأو ' هلجأ .ىف هللا دم ادق

 7 0 ام ايندلا معن نأ: نوملعيش كلذ دعب ةرخآلا ىف باذعت ئأ ايثدلا ىف ادع ىلا ىبتني

 كفعضأ و ):(ًافاقم نيخ) موق ةلباقم ىف روك ذم( اناكم رش وه نم نويلعيسف) لوف باذغلا كلذ
 نم لضفأ مهتلزنم نأ لاحلا ىف !ونظ نإو .مهنأ ىلاعت نيف ( ًايدئا نسحأأ:) موق ةلباقم ىف ( ًادنج
 اناكم رش مهنأو كلذ نم دْضلاب رمآلا نأ دعب نم.نودلعيسف ىدنلاو:ماقملاب ىلاعت هللا مهلضف تيح

 ايندلا ىف مهو نونظي اوناكدةف ( ًادنج فعضأو ).باسحلا ىف ةشقانملاو رانلا نم رش ناكمال هناف

 0 ىف اوناك مهنأ كلذ دنع اوفرعةرخآلا ىف مهل رصانال. نأ اوأر .اذاف» عفتني مهعامتجا .نأ

 نحرلا هل دم .(اهد_خأ ) هوجو نم وهو. ظافلالا نع ثحبلا ىقب : وعدا ب نيلطبم

 00 ةلاحمال لوعفم هنأو كلذ بوجوب آناذيإ نمالا ظفل ىلع جرخأف رمعلا ىف هل لمأو هلهمأ

 (ركذت نم هيفاازك نتا كرمت مل وأ >): ةفانقلا موي هل لاقيو ؛ لاضلا ريذاعم عطقيل لثتمملا

 لدي.( ةعاسلا امِإو باذغلا امإ ) :هلوق.نأ ( اهيناثو):-( ًاذمإ اودادزيل ممل ىلم اسنإ ) مهوقكو
 موب ةنم دارملا (ةعاسلا امإو ) هلوق نآل ةمايقلا موي لبق لصح:تاذع .باذعلاب ذا 4 نأ لع

 نأ نكسعو ربقلا باذع وه نوكي نأ نكمي :ةماخقلا موي لبق لصح ىذلا,باذعلا مك * ةمايقلا

 نأ ًاضيأ نكمي و . نوقحتشيام نوءلعي كلذ دنع مهنال ةنياعملا دنع نوكيسىذلاٍت اذعلا وه نوكي

 ؛ ضرملاىلإةحصلا نموءرقفلا ىلإ ىنغلا نمو« لذلا ىلإ علا نم ايندلا ىف مهاوحأ ريغت دارملا :نوكي

 دارملانوكينأ اضيأ نكمبو ٠ مييلع نينمؤملا طِيلستدارملا ناوكياتأ قكمتو «تفوخ الإ مالا نمو
 امب رافكتلا ل ماعي 1م هنأ كلذ دعب نيب ىلاعت هنأ معاو ؛ ةروكذم هوجولا هذهنكو ؛ ردب موي مهلا: ام



 ةيآلا . نر نبدا انيكلمأ ضيع اعل هلوق 56

 تول سل وع ه2 رب 0 ةرئثلواس ا او راو هاء

 61/5» اند 56 منال 0 0 نم 0 ل 7 5و

 5 ناثح ق مق هللأ ىلع 5 ؟أ مهنأ 0 0 رف ع 1 خم نوعدب 06 كا 3 د دلاب

 طظافل“كلا تالت رم بلا اهدحأ ) أ مهو و | لمت ( تانيب ناكقإ 10 كولا 0:

 ذلك ل16 لوزا نعش ) كلكشا نانلا ايد 1 2 نا ا

 تايآ امنوكب دارملا ( اهملاثو )اهتضواعم لع اوزدق اف ان“ ىذحت ناعإلا تارهاظ اهنأ ( اهناثو]

 تال َّق 1 هأوق للعم َضارتعا دا كالت الع هد وش ال ةدكاو ةرهاظ ل كك تايب

 ( يس ك1 لو م تاما انآ نايسنازلا رك ذب ةلئرأزل رقما دك
 نوقاتلاو 3 لولو ةماؤإلا عضاوت وهو مضلاب 01 اع ( 1 5 ,| 1 0 4 ىف ىاثلا ثحبلا 3

 هلوق ةنماو «ةيذنآلا غمجاو ”دانوا ىذن-: لاقي سلجلا ىذدتلاو دارملاو ؛ ُ لا عضوم وهو حتفلاب
 ىف مهتعج اذإ مثودنأ موقلا تاوودن لاقيو (با عب ( م يل ميدان قة

 هلوقب ةمشلا هذه نع ىلاعت هللا ادت 6 مووهلا عمت ٠ تناكو >< ةودنلا راد هنمو « سلجم

 ١) ام ا مث كرف نم مهلبق انكلامأ كو 0 2

 ىلاعت هللا مبكلهأ دق ايندلا ىف 3 ع مظعأ نوت انو نإ ناك ىلا تن ربل اذه كو
 هللأ بلمدع كر ىلإعت هلل ادح هك ىلع اسوا اندلا 5 لوس كك ولو ,مدابأو

 ثءحو ايندلا راد َّق نيمعم 3 نم 0 كمال نأ 4 ءاع بجوو 75 َْق ع هيلا لصورال نأ

 اع وأ كل كل ا ناك ل 3و 01 هاو لولا ةمالجملا تاق اع اعإ لد ميكلهأ

 هومترك د اَمدسفيف نب ريدقتلا الك لعو « اهغ هيلإ: هللا لصوال هللا.بيبح نأ ىهو ةئاثلا,ةمدقملا داسف

 منال مدعي نل كرو رصع لك لهأ : لؤَنف ظافلالا ريبسفل نع ثحبلا قف 3 ةهمشلا نم

 نم دب كل نكي. مل مث تكرت ول كنأ ىرت الأ ل ةفص بصنلا لع ىف نسحأ ممو مهنومدقتي

 نأ ادإ امال هجوأ ةسم ىلع .ىرقف ا 1 | عاتم ثاثالاو « ةيفضولا للغ نأ .بصن

 ةزمطا نيب 0 أ امان ٍِ 2 0 اذ ةطقنا قو ئ أ ىازلاب 1 5 0 ةطقن اقوذ دال ل 9 اولا أرقت

 نك أ ةزممم ( اصدحأ ) : نابجو هيفف ء ايلاو ةزمحلا نيب عمج اذإ امأ ٠٠ كلا 3-0 وأ ايلاو

 مهيوتك بلقلا ل هلظز ) 22 ةاثلاو ) 0 5 نم لوءعقفم ىعمل ادق ةئيهلاو رظأ 1 كب ءان اهددب

 نم مخ «ماغدإلاو 2 1 نلف ىلع ةددشملا ءاءلأت ةر راف ءأ ءلاب اهمعك ا,نإ اامأ امأ 1 ىأدتى 0

 ةزمهلا كا ىلع ءايل ب ( يناثلا و ( 2 مي :. نم ل ءرب موق نم: هفرتلاو ةمعتلا وه ذل ىتزلا

 ءابلق ة 4 كا اسلا ءايلا ىلع اهتكرح ءاقلإ و 6 37 فذحت 0 وهو تبوولقألا فد نأ هبجوو يأ

 ىنعلاو 0 ةعرمج انا اول نال عرج يد نزلا نم هقاقت شاف 5 قف نمد ةطقتملا ىازلاب 57

 . ملعأ هللاو .ءالؤه نم, نسحأ
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 2 ]أ أ َ قاع ا 2 تح 00 سااف س تس ١ نبع ش 0 هور 0

 1 اونماع نيذلل 506 نيذلا لاق تاب انتاباو ميلع للك اذإو

 1 1 4 27 ولو ١

 ا ايدن نسحاو اماقم ريخ نيقيرفلا
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 .ادبأ رانلا ىف قب قسافلا نأ: تدثف ًاثج اهيف مهرذي نيقنملا ادع. نم نأ ىلاعت نيب مث ءًايقتفناوكي ل
 وه سابع نبا هلاق ىذلا نأ لعاو :هللا الإ هلإ ال لوقب كرشلا ىقتا ىذلا وه قتملا سابع نبا لاق

 كرف نع قدم هنإلاَهي نأ عي هلسربو هللأب نه نم نال كلذو«هتحصب ليلدلا كوش ىذلا قحلا

 نهرو كيريثلا نع ىقتملا نم ءوح قتلا, نآلب قم هنأ هيلع قدص كل رقلا نع قم هنأ هلع ددص نسر
 نأ بجو كاذ تدل اذإو قدم ةريبكلا بحاص نإ تبدو 3 درفملا هيلع قدص هك هيلع قدص

 نم اليلد أهررمهوت ضل ةيآلا هده تراصف ) اوقتا نيذلا ىجنت 2 هلوق مومعل اراذكنل) نم ع

 رم نإ لوقي نم لوق داسف ىلع ؛ ًاضيأ ةيآلا لذتو ىضاقلا لاق موق داسف ىلع لئالدلا ى وقأ

 ىجشبإ كاع هنأ ىلع لدن ةيآلا نال فيعض اذه اناق رانلا َْق الو ةنجلا ُْق 20 5 نم نيفاكم ا

 ةيآلا نكلو كلذ يلع لدت اهنأ به مث, ةنجلا ىلإ مهجتي هنأ ىلع لدي ام اهيف سيلو اوقتا نيذلا

  ننرعع جراخ ثلاث مسق انبه ىقبيف رانلا ىف نوقبي نيملاظلاو ةنجلا ىف نون وكي نيقتملا نأ ىلع لدت

 اعيطمال ىقشت ىرخالاب م ةدحاو لك طقستف هتيصعم وهتعاط كروس ىنذلا وهو نيمسملا نع

 ىلع ةلاد ةيآلا هذه ن وكت الف ةيآلا هذه ىوس ءىثب لطي امتاف لطب نإ مسقلا اذبف « ايصاعالو

 نيملاظلا لظفلو (ايثج مف نيملاظلا رذنو) هلوقب ديعولا 3 كك نم ل ردعملا نمو هاعدا ىذلا صا

 مده لق مومعلا عضل كسلا ىلع مالكلاو مومعلا كل في رعتلا كر هيلع لد ع طظفل

 (ًاثج اهف نيملاظلا رذنو) هلوق فاشكلا بحاصلاق (ًامثج )هلوق امأ باتكلا اذه ىف ةريثك ًارارم

 ىقبت و ممتاجندعب ةنجلا ىلإ ةرفكلان وقرافي نينمؤملا نأَو اهلاوح وئجلا دورولاب دارملا تأ علْلَد

 ٍ . نيث اج مهناكم 0 ةرفكلا

 . 4 0 توسع ام

 مدقتام ىلع ةطعزلاب هغيتأ ثعبلل ند نسر 0 ىلع د1 ماقأ 6 نا هفعر 5 ملعإ

 ناكل لطابلا لع انك : قحلا ىلع متتأ متلك ول اولاقف مالكب هللا ةجحا وضراع مهنأ منع هركذ

 ىف نيصاخلا هءاياوأ عقوي نأ هب قيليال ميكسحلا نآل ءانلاح نم بيطأو نسحأ اندلا ىف مكلاخ
 سشسكشلاب ةراألا١ نايات ونأ هش رلادو دولا ينو رع ان اد تا للا كادت

 فوخلا ىف تقولا كلذ ىف اوناك نيَئمْواَو ؛ ءالعتسالاو ةحارلاو ةمعنلا ىف اوناك رافكلا ناف

 ىلاعت هلوق هريظنو بابلا اذه ىف مهتبيش لصاح اذه . نينمؤملا عم ل ودا نأ ىلع لد لذلاو

 نونيذتإو نوبيطتيو نونهديو مثروءشنواجري اوناك مهنأ ىوربو ( هبلإ انوقبسام ًاريخ ناكول )
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 امهنعهللا ضر سادع نبا لاق: - رتغب' زاهتتاو نونموملا: اهرب ءءف نانلا كح ىلاعت“ هللا نأ (/اَيناعووزانلا

 ةنجلا ةنجلا لهأ ل خداذإلاقف لكك هللا لوسر لأشسدن أو هللا ديع نب راج نعووةلاهإ |ماكان ود ند

 (اهثلاثو) «ةدماخ ىهو اهات ا دق مه لاقيف رانلا در نأ 5 انادعوبنسيلأ نضغنا ميضعي لاق

 0 ؤم ةقرحع ميملع هللا اباعجي رافكتلا نادبأل ةقصالالا ءازجالاف :اهعبطب تسيل رانلا ةزارخ نأ

 .مالسلاهيلع ميهاربإ قح ىف اك« مهيلع ًامالنمو ًادرب هللا الغ جي نينم ملا نادبأل ةقصالملا ءازجالاو

 ريصي ناكفليئارسإلا هبرسشيو امد ريصي ناكف ىطبقلا .هبرششي ناكءاملا نم. دحاولا وكلا نأ اكو

 رابنلا ى'اَونوكي ى> كاذعلاب نياكوملا ةكئ الملا ف:هوجاولا هانهدخأ نيا دال هنأ معارو(١)ب ذغ ءام

 ؟لوخدلا كلذ ىف ةدئافلا اث رانلا مهطوخد ىف باذع نينمؤملا ىلع نكي مل اذإ :ليق ناف.« نيبقاعملا عنم

 ديرم هيف نأ ( اهيناثو ) هنم صالخلا اوملع اذإ ًارورس مديزي ام كلذ نأ (اهدحأ) هوجو هيف اناق

 ( امتلاثو ) اهيف نوقبي مهو اهنم نوصلختي مهؤادعأ مه نيذلا نينمؤملا نوري ثيح رانلا لهأ لع 7:
 نع ديعو ابل وألا دودي نينمؤملا دنع مهتحيضف نهظت ثيحب نم راذلا لهأ ىلع مغ ديززم هيف نأ

 مهن وتكبي رانلا ىف مبعم اوناك اذإ نينمؤملا نأ (اعبارو) هيلا نوتفتلي اوناكاف رانلا نم ميفوخي ناك

 رشنلاو رشحلاب مهنوفوخي اوناكنينمؤملا نأ (اهسماخو) نيتمؤدلل ًارورسو رافكبال.ًانغ كلذ داف

 م مل م ممم ميج اولخد اذاف:لئالدلا كالت نوابقي !وناك اف لئالدلا ةح مهياع نوميقيو

 اودهاش اذإ مهنأ (ابسداسو) نيبذاك اوناكرشنااو رشحلاب نيبذكملا نأ ءاولاق ايف نيقداص !وناك

 ءاشالا نتن 00 :.رعارشلا لاق اك ةنجلا ريعنب مهذاذتلادب دان ايس ذاراص باذعلا كلذ

 0 لوخدلا ىلع لديام دحأ هنأ انين دقف(نودعبم اهنعكُتلو ازيماعب ةلالعما وكسمتنيذلاامأف

 د6 لاح الا تين له لق تادأ ( ايم نوما ال لإ ةليفنا دك و اء ادع كعدإ رمان اضل
 5 1 ىف نوكت ةيساحلا نأ رابخ الاب تنث انلقو ةنجل ا: لإ اهنم نيقتملا وو رابلارل وخد

 ةبيرق بجو (ضرآلا ريغ ضرألا لدبت موي ) ىلاعت هلوق امرأ هلع لدت) ضال 6
 1 |! عضوملا كلذ نم نولخديف عامبجالا نوكي ةيسا#ملا عضوم ىف ىفف ءامسلا ىف ةنجلاو ضلال نم

 ايضقم امتح كبر ىلع ناك ) هلوق امأ . اهيف رانلا لهأ عفديو مهجنيو ةنجلا لهأ هللا عفرب م“ مج

 5 «ريسأألا برضو هللا قلخ ملوك متذ اب موتحما ىعسف هب .جوأ اذإ رمآلا مت ردصم متملاف
 02 ا ا بوجو ىلع لدي ) يم كبر ىلع ناك) هلوق نإ 1 0

 (باوجلاو)ابجاو ىمسي الر ابخالا درجمب تب:ىذلاوبوجولل ىلع ةملك نآل راخالاو ديعولا ةهج
 نيذلا ىجنن مث ) هلوق امأ: بجاولا ىرجم ىرج هيلإ فاخلا قرطت لاجتسا ا ىلاغت هللا دعو نأ

 انلوق ىلع ةلاد ةيآلا ىضاقلا لاق. هلعاف مسي ملام ىلع ىجني و ىجننو ىجنن 'ئرق ( نيملاظلا رذنو اوقتا
 قسافلاو .توقتملا 0-55 نيب مك لمي ودرب ل ١١ نأ نيب ىلاعت هللا نآل د.عولا ىف

 ال راقي هلرقب ىف ان دع لاو سومه ا هللا مركزا رصف ىف هلهأو قرعرفل 05 0 يسنلا ,ت ايآلا_ىبحإ هذه )١(
 1 امد رك ناكس مهو" كوع رف عابتا انه“ طيملابا دارملاو « ( مدلاو عدافضلاو لمهلاو دارداو ناووظلا مجلع
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 زوحبالو قنا نم نيدراولا نم ىأ (اوقتا نيذلا جنن مث)هلوق هيلع كدْياو . 'لوالا باطخلل تفلاخي

 ةيورملا رابخألاو نودراو لكلاو الإ ( ًايثج اهيف نيملاظلا رذنو اوقتا:نيذلا جنت مث ) لاقي نأ
 مترج نم وندلا دورولا مهضعب لاقف دورولا ريسفت ىف اوفاتخا ءالؤه مث .لوقلا اذه ىلع ةلاد

 ىلاعت هلوقب برقلا هب داري دق دورولا نأى لع اوجتحاو « ةبساحلا عضوهوهو اهلوح اوزيضي نأو

 دجو نيدم ءام درواملو.) ىلاعت لاقو:ءانملالخدام دراؤلا كلذ. نأ مولعمو:( ممدازازو اًؤلْسْوأفَ)
 اذه ىلعف ابلخدت ملنإو ةدلبلا ةلفاقلا تدرو لاقيو برقلا هب دارأو ( نودي سانلا نم ةمأ هلع

 اغورفم ًابجاو ىأ (ًايضقم اهتج كبرىلع ناك) منبج لوح نورضحب ىنالاو نجلا نأ ةيآلا ىنعم
 ابنع كئلوأ ) ىلاعت هلوق نم دارملا وهو منهج نع اوقتا نيذلا دعبنا ىأ ىجنن مث ديعولا كح هنم
 تلاقف ةيبيدحلاو ًاردب دوش دحأ رانلا لخديال» لاقت هنأ ىورام لوقلا اذه دك ب امو(نودعبم

 ناكولوواوقتا نيذلاىجنن مث هف مالسلاهيلعلاقف ( اهدراو الإ مكنم نإو ) لوقي هللا سيلأ ةصفح

 لاوخذلا ىهندورولا نأ.( قاثلا لولا )انتج ةضفح,لادونس ! اكل: لو حبلا»: ناك ةلالع:ادتوطرؤلا

 ماهج بصح هللا نود نم نودبعتاهو مكنإ ) ىلاعت هلوقف ةيآلا امأ ةرخلاوبةيآلا هنلع“لذويو

 كل وأ ) ىلاعت هلوق هيلع لديو ( دوروملا درولا سيو راثا مدروأف ) لاقو ( نودراو 1 متن

 هنإ مثءرانلا ىف اوناك ول لصحي امتإ اذهف ايبرق ناكل ديعبتلا الول ىذلا وه دعبملاو ( نودعبم اهنع

 كلذ ىفنوقبي مهنأ ىلع لدي اذهو( ًايثج اهبف نيملاظلا رذنو)ىلاعت هلوق هيلع لدي و اهنع مهدعبب ىلاعت
 وهف ربخلا امأو ءرانلا اولخد دق اونوكي نأ دبالف رانلا ف نوبي امنإ مثو:هودرو ىذلا عضوملا

 ةحاورنبا اي مالسلا هيلعلاقف ءرودصلاب ربخ ملو دورولا نعهللا ربخأز لاق ةحاور نب هللا دبع نأ

 تلي ىنلاو لوخدلا دورولا نممبف ةحاور نبانأ لغ لدي كلذو «اوقتا نيذلا ىجنن مث اهدقبام أرقا

 دورولا لوب هَتِلَي هلال وسر تعمس لاقف ةبآلا هذه نعلئس هنأ» رباج نعو كلذ ىف ةيلع ركنأام

 ًاجيجص سانلل نأ تح آمالسو آذر نينماملا لع نوكتت اباد الإ “زج اهنالو ثقيلا لدتا

 عملب هتبلا ررضوفوخ ريغنم رانلا نولخدي نونمؤأ ا نولوقي لوقلا اذم نولئاقلاو« اهدرب نف
 راد ةرخآلا نالو(رثك آلا عزفلا مهزحال) مهنأ مهنع ربخأ ىلاعتهللا نال كلذو رورسلاو ةظبعلا

 نع ةياورلا تح هنالو:فيلكتلا اذ ىف نوحي امن نزملاو زخلا'لاضيإ و: فيلكتلا راد ال ءازجلا

 ةنجلاىف هناكم ىرب ىت> ةنجلاب باوثلا له) اك ريما ىف لقبت كتاللانأز تلي هللا لوسر

 امو .مرمأ ىف نوك اش مهو ةمايقلا اودري نأ زوجي فيكف ةنياءملا لاح لَّوَقلا كلذك و «هءلغبو

 هنأ ىف اوفلتخا مثءباقعلاو رانلا لهأ نم مهنوك توتلعيال مهنال رانلا لهأ ىف لاوحالا هّذه رثؤت

 ران الام اهلالخ ىف نوك, نأ عنتميال منبج ةامهسملا ةعقبلا مهضعب لاقفءرانلا رض مهنع عفدني تنيك

 لخدي نأ عنتم مل كلذك ناك اذإو:مثمج تاكرد ىلإ اف كلسي ىتلا عضاوملا نم توكيو هيف
 طسو يف نونركي رافكلاو « رانلا نع ةيلاخلا عضاوملا كلت ىف نونوكي نونمزالاف مرج ىف لكلا
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 اس رعب

 ىذلا ىمآلا ةدش نم مهمهدي امل وأ.قلقلاو راظتتسالا ن 5 * كاذ 1 ل مهكر 1 نواجتيبكولملا

 انلق ؟ رافكسلا لذ ديم ىلع لدي فيكف لكلا ًاماع اذه ناكاذإو . مباجرأ ىلع ٍ هعم نوقيطيال
 0 ةلاخلا هذه ىلع فقوملا ى روضخلا كقو ىلإ رشحلا تقدم نيل قناوكتا ممن ًاندارملا»لّقل

 تع نمحرلا ىلع دشأ مه ةغيش لك نم نع زننل مث ) هلوق ( | ملاث و ) مبقح ىف لذلا ديزم بجوب

 5 لاق ةاوُغلا نم ًاناواغ تعبت ىأ تغانش ىتلآ ةفئاطلا َةَفو ةقرفك ةلعف ىهو ةعيشلاب دارملاو

 زي مث انج ماهج لوح ال وأ مرضحي ىلاعت هنأ دارملاو ( ًاعيش اوناكو مهنيد اوقرف نيذلا نإ )

 لضملا لاضلا باذع نآل مظعأ .باَّذعب صخ هرفك ىف ًادرم مدشأ ناكنف ضعبلا نم ضعبلا

 دلقملا باذعك ريجتيو درمتي نم باذع سيلو. هريغل ًاعبت لضي نم باذع قوف نوكي نأ بحي
 اورفك نيذلا ) ىلاعت لاق ةلفغلا عم هب ىدتقي نم باذعك لطابلا ىف هبششلا دروب نم باذع سيلو

 مهاقثأ نامحيلو ) لاقو ( نودسفي !وناك امب باذعلا قوف ًاباذع مهاندز هللا ليبس نع اودصو
 نأ ملعيا ًادرم دشأو ًاوتع دشأ ناك نم ةقرف لك نم عزني هنأ ىلاعت نيبف ( مهلاقثأ ع الاقثأو

 ىف لاق كلذلف. تاذعلا لصأب صيصخت ١١ ال باذعلا ةدشب صيضخ# كازييعلا هذه ةدئافف .دش *أ هباذع

 : باذعلا ىف موقلا كارثشا عم الإ ىلوأ لاقي الو ( ايا راو م نيذلاب ملعأ نحنل مث ) مهعيمج

 مهيأ مف لاقي نيذلا نعزنال هريدقت ةياكحلا ىلع عفت هنأ ليلخلا نعف مهيأ بارعإ ىف اوفلتخاو
 برغأل هب ءىجول ىتح ةلض ىه ىتا ةلخا ردص طوقسل مضلا ىلع ىنبم هنأ ىلع هيوبيسو دشأ

 . دشأ وه مه ليقو
 رذنو اوقتا نيذلا ىجنن مش 1 كبر ىلع ناك اهدراو الإ ينم نإو )ىلاعت هلوق

 40 ا اف نيملاظلا

 لوح مهن رضختل مث) لاق مث (نيطايمشلاو مهنرشحنل كبروف ) لبق نم لاق امل ىلاعت هنأ معاو

 مدقت نم دارا مهضعل لاذ اوفلتخاو و ماهخ ىعي ( اقدراؤ الإ | مم نإ ) هوت هفذرأ ( مناهج

 زاوحيال هنإ اؤلاق: ةيفانشملا' تاطخ“ بطاخ م .ةبيغلا "ةياذك الوأ مهنع ىنكتف رافكلا نم هزكذ
 ىنسحلا انه هل تقبس نيذلا نإ ) 'ىلاغت هلوق ( اهذحأ) وأ هيلغ لَدَيَو راثلا اودرت نأ نينمّوملل

 (اهسيسح نوعمسسلال)ةلوق ( ىناثلاو ) اَهَدَراَو هنأ, فضاؤت/ال اهنع ذعبملاو ( نودعبم اهنع كتلوأ

 نورثك الا .لاقو (نونمآ ذئهوين عرف نم مهو) هلوق (املاثو) اهسيسَح اوعمسل مج اودرو ولو
 أدتبم باطخلا اذهو . صخم لف ( اهدراو الإ مكن نإو ) ىلاعت هلوقا رفاكو نمؤم لك ىف ماع هنإ



 6 ةياثلا كعامل نإنشإلا| ل وتيلوب3)|ينق هلوذ

 ناسنالا لوقي و ) لاقف رشملا ىركنم لوق ىلاغت' هللا كح !ذهلف ديم ةدايعلاب لاعتشالا نأ رهظي
 ىف اوركذو . داعبتسالاو راكنالا هجو ىلع كلذ اولاق امو ( ايح جرخأ فوسل تمام اذّنأ
 تفيكف كلذب نيلئاق ريغ مبلك ليق ناف هرسأب سنجلا دارملا نوكي نأ ( امهدحأ ) : نيهجو ناسنإلا
 وه امف تي لا نيهججو نم.تاروجلا انلق ؟:لوقل !| اذه حصي

 (ىلاثلاو) مهْنم لجرلن |:اقلا امإو انالف اولتق نالف ونب لاقي ام: مهعيج ىلإ اهدانسإ حص مهسفج نم

 ىلغ ىببلآ داعبتسالا كلذ كرت مهضعب نأ الإ دحأ لك عبط ىف ءادتبا دوجوم داعبتسالا اذه نأ

 نيعم صخت ناسنالاب دارملا نأ ( ىناثلا ) هب لوقلا هع ىلع تداق ىتلا ةعطاقلا ةلالدلاب عبطلا ضخم

 نإ مثء تعبلامدعب َنيِلئاَملا رافكلا سنج دارملا ليقو .فلخ نب ىنأ وه ليقو «لهجونأ وه ليقف

 ( ًائيش كي ملو لبق نم هانقلخ انأ ناسنإلا رك ذب الوأ ) هلوقب ثعبلا ةغصىلع ةلالدلا ماقأ ىلاعتهّتل

 ناسنالا ركذتيال وأ ىأ. اوففخ دق ًامصاعو ماع نباو ًاعفان الإ ديدشتلاب رك ذب ىلع مهلكءارقلاو

 0 رطنلا و ركشفتلا]ٌضوعلا ذ)ا دازرملا لات رداءوهف نتن كلوا 1 اذإ و لق نم هانقلخ ان

 د قئالخلا لك عمتجا ول ءاملعلا ضعب لاق . ًايناماعإ نأ ناخ .ىث نمال لك نينو ١
 5 1 1 00 :اث ةداعالا نأ كشال ذإ ابلع اورذق امل 0 اذه لع ثعبلا ىف ةجح

 ةديعت مث قلخلا أدبي ىذلا وهو ) هلوقو ( ةرم لوأ اهأشنأ ىذلا اهببح لق ) هلوق هريظنوءالوأ
 ناسنإلا نآلا فيعض وهو ءىشب سيل مودعملا نأ ىلع ةيآلا هذه انباحصأ جتحاو ( هيلع نوهأ وهو
 لك نإ تلق لنكللو ٠ ًائيَش ناكام عومجلا اذهو ضارعأ اهب تماق ةفلأتمرهاوج عومجب نع ةرابع

 ركذلاب ناسنإلا ىلاعت رمأ فيك ليق ناف؟ًادوجوم هنوك لبق اتقي ناك اي وعلا كانا م دكا
 اتي جف رايت وأ دارملا انلق ؟وبش امهالخت مث لبق ند هيلع دق امب معلا وه ركذلا نأ عم

 كلذ لعبال و ]د[ ملا فيفختلاب نك دب ال نأ .ئرق اذإ امأ ديدشتلاب ناساللا كاني ل وأ ضولذإ

 بوياعألا رةنا1 امس هنإ هكءاخ راش ايندلاف ع ك1 معي دحأ لكن آل هسفن لاح نم
 مسفلا ةدئافو ( نيطايشلاو مر شحنل كبروف ) هلوق ( اهدحأ ) هوجو نم ديدهنلاب هفدرأ ليلدلاب

 هيساب ىلاعت هلأ م انسقإ ف نأ ( فاثلاو ) نيعلاب ربخلا دك ام ةيراج ةداعلا نأ ) انقر ١ قارفأ

 هلوق فب ضرآلاو ءامسلا نأش نم, عفر اك هنم مفرو هِي هنأشا مخفت لَ هلوسر مسا ىلإ افاضم

 نوكت نأو ف طعللنوكت نأ نوجو(نيطاسشلارف واولاو ( قحل هنإ ضراألاو ءامسا بر وف.)

 نرقي مووغأ نب .ذلا نيطايشلا نم مهئانرق عم نورشحب مهنأ ىنعملاو:عقوأ عم ىنعم هو عم قع
 راض>الا اذهو ( ايثج - ماهج لو> ممنرضحتل مث ) هلوق ( اهناثو ) ةلسلس ىف ناطيش عم رفاك لك

 ىلع كرايلا نآل (ًامث+) 0 5 هنإ مث ماهج م هلاخد ا ني

 ليادب لكلا, لصاخ ىنعملا ادهر لق ناف.ءوجاعلا ةروص هترويصيوأ ليلدلا ةروضرم روت يوكو

 نم تابلاطلل ا فقاوم ىف؛سانلا نأ ةداعلا نايرج ةيف تيسلاو ( ةيئاج ةمأ لك ىرتو ) ىلاعت هلق

 « م برخخ ماد
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 . ضرالاو ءامسلا نيب لصاح دبعلا لعف نآل « ىلاعت هللا قلخ دبعلا لعف نأ ىلع ةيآلا هذه انباغعأ

 ضرالاو تاومسلا بر فاشكلا بحاص لاق  امهنيب لصح ءىث لكل بر هنأ ىلع ةلاد ةبآلاو

 هداف طر الإ و تارا كلرازه ىأ كو ذم :[ادسع نرك نأ م وكبر لم ىلا

 ىف فيلاكتلا قاشم ىلع ةرباصملاو ةدابعلاب لسو هيلع هللا لص لوسرل رمأ وهف هتدابعل ربطصاو

 ربطصاو لاق لب هتدابع ىلع ربطصاو لقي ململ لبق ناف ةدابعلا نم هصخب اهفو غالبإلاو . 4

 امف هل تبث ىأ كنرقل ربطصا براحملل كلوق ىف نرقلا ةلزنع تلعج ةدايعلا نآل اناق هتدام

 ٍيضيرإلاو نهجالو ااه ت يت اذ قالعم و دئادش, كتلغ درراؤت ةدابعلا نأ (ىنعملاو) هتادبك نم كنلع دروب

 «:كبنيكرشملا ةتامثو ةدم كنع ىحولاسامتحا نع طيلاغألا كيلا باتكلا لهأ ءاَقلإ نم 0

 رمزا قلق ةد ايعلاب رمآلا ةلع لعج لا هنأ ىلع لدي رهاظلاف ( | امس هل ملعت له) اقع ذل وذا

 ماسجالا قاخ هر |معورفو معنلا لوصأب [عنمأ ةن وك وه كنوق آلا و.ة هل 1[ هنأ | 0

 5 كيلع معنأ دق:وه ناكاذاذ  هناحبس هاوس دحأ كلذ ىلع ردقيالهناف اهريغو لقعلاو ةايحلاو

 هل سيل هناحبس هنأ دارملا لاق نم سانلا نفو ؛ ةدايعلا ىهو ميظعتلا ةناغب همظعت نأ بجو م اعنإلا

 نثولا ىلع هلإلا ظفل نوقلطي اوناكنإو مهنأ ( لوآلا ) : نيهجو نم كلذ اونيبو همسا ىف كي رش

 (فاثلا) هريغ نمحرلاب ىمسيال امهنع هللا ىضر سابع نبأ نعو هاوس ءىث ىلع هللا ظفل اوقلطأ انف

 الك ابن دتعم, ريغ امنوك ىف لطابلا ىلع ةيمستلا نال ؟ لطابلا نود قا ىلع هعساب ىعس نم ملعت له

 . ملعأ هللاو باوصلا وه لوألا لوقلاو: ةيمست

 ءادفطتاا: )نامت الار ديالا وأ“ انخ جرخأ فوسل تم ام اذن ناسنإلا ل 8 كاشفا

 نك فراس القلإو ميج لوح مهنرضحنل مث نيطايشلاو مهنرمشحتل كب روف « ًائيش كي اول ول

 "ايس ان وأ م نيب عأ قلبا الع نحزلا لع انلعأ هب 0 1

 ةعقتمال تادابعلا هذه لاقو لأس الئاس ناكف اهيلع ةراصملاو ةدابعلاب رمأ ال ىلاعت 5 لغا

 ىّتَح رشحلاب لوقلا ىلع ةلالدلا رك ذ نم دب الف موق اهركنأ دقف ةرخآلا ىف امأو٠ ايندلا ىف اف



 ب

 مف دولا كي تامل كلك < كال ا

 انل ربدملا وه ىأ (انفلخ امو انيديأ نيبام هل) مهوقب كلذ اودك أ مث ىحضلا ةروسو هللا ءاشي نأ الإ

 البقتسم ريب دتلا حالصإ ملعب هناف امهنيبام وةرخآلاو انثدلا وأ امنْباَموَلبَقَتْسملاوىضاملا تاقوالا لكف

 هتدارإو هتثيثم بيييحوانيف فرصتي: ليات هللإ ىلإ لوك ومنا ملأ نضيقلاب لك سا ءايضانز

 نوكي نأ زوجي (كبر رمأبالإ لزنتن امو) هلوق مام وبأ لاَقَو هيف هيلع دال ضارتغا ال هتتكحو
 الخ امو اليقتيسم ,ةنلا ىف ىأانيديأ :نيبامدل كبور ورمأب الإ ةنجلا لزتتت افو دل ا زوئقبجلا هُو لوق
 هتداعإ كتف قلب اتق“. ىشل نتف, كنز" نأك' امو كيتق ولا نتثاام تأ. كلذ, نييئاماو .ايننلا ىف أك آل

 ىف ىلاعت هدم مالك ءادتبا ( ًايسن.كبر ناكامو ) هلوقو .ةرذ لاقثم هنع بزعي ال بيغلا ملاع هنال

 ضرآلاو تاومسلا بر)وه لإ ىأ (ضرالاو تاؤمسلا بَ ةن"لصتيو ياك ل وسرلا ةبطاخم
 لوزن لزنتلا رهاظ نأ ( اهدحأ ) : هوجو نم رهاظلل فلاخم !ذهو.ىضاقلا لاق( هدبعاف.امبنيب-.امو

 قيلأ فيلكتلا لاحت مالا رهاظو كبر أب ةلوقل لتس هيلع هللا لص لوسرلا ىلا ةكئالملا
 نأ ( اهئلاثو ) ةنجلا ىف ضعبل مهضعب ةبطاخب قيل ال كلذو دخحاول ةعامج نم باطخ هنأ اهيناثو
 لاخم الإ قيليال ( امهنيب امو نطرآلاو“تاومثنلا بتر“ است" كبر ناك اثثو ] هلؤق نم ةقايش قام

 هيلع زوحي ًايسن دمع اي كبر ناكامو لو سرلل'اولاق مهن اكف وقلَي'لوتتيولا هي فضول و تفيلكتلا
 : تاحأ انهه مث كلذ لثف ىلإ كيلغ كزغتلاب ان ؤاطبإ كارضتت ىتخ وبتنلا

 لبم ىلع لوزنلا ( امهدحأ ) : نيينغم ىلع لزنتلا فاتثكتلا بحاص"لاق ( لواألا ثحبلا 9

 ىنعمبو لزنأ ىتعم نوكي لزنؤ لزن عواطتم هنأ هيلع ليلدلاو قالطإإلا ْلَع لوذناا ىنعمب ( ىناثلاو)
 دعب ًاتقو نيباحالا ىف انلوزن نأ دارو لبم ىلع لوزنلا قت عضوملا اذه لثم قئاللاو جيردتلا
 -«لاعتاشا حب ال[ باوقلء لكقو

 ( اهدحأ ) : اهوجو ( كلذ نيبامو انفلخ امو انيديأ نيبام ) هلوق ىف. وزك ذا"( ناثلا ثجبلا)

 ناكم نمو ةهج ىلإ ةئهجن نه لقتنن نأ كلاهت الف هنف نحاهو:تاهجلا/نمءانفلخ امو انهادق انت هل

 هل ( اهناثو-) هرمأب الإ .نضراألا ىلإ ءامشلا,نلل-تلقنن«نأ. انل نسيلف هتئيشمو هممأب الإ“ ناكم ىلإ
 نيب امو كلذ نيب امو اةزخكلا أ وم ]قتلا النازل ءاموااينللا ماا قم ةفلقل اهل ن/رتأا ناك
 امف نحن تلا لاخلاو كلذ نم ربغ امو انرامعأ نم :ىضمام (ابثلاثو ) ةنس نوعبَرأ وهو نيتحفْنلا
 ءايلسلا ول انت اذ انندنأ كيب ىتلا_ نضرالا ( اهسماخو ) انئانف دعب امو اندوجو لبقام ( اهعبادو)

 هيلع تال .ىث لكب طيخملا هنأ دوصقملاف تاريدقتلا لك ىلعو ضرالاو ءامسلا نيبامو انءارو ىلا
 . هيكحو هرمأب الإ لعف ىلع, مدقنأ فيكف ةرذلاقثم هنغ بزعي الو ةيفاخ

 امو كبر كعدو ام ) هلوةك" كل .اكرات ىأ (:ًايسن كبر ناكامو ) هلوق:( ثلاثلا ثدبلا ))

 كاي هعيدوتو كلل هللا كرت نعكلذ نكي لو هب .نماألا عانتمال الإ كوزنلا عانتما ناك امىأ ( لق

 هيلع زوجي ال عمجأ امل ابر نوكي نم نأ دارملاف (.امهتيبامو نضرالاو تاومسلا بر ) هلوق امأ

 جتحاو. امهبف فرصتي نيقوام يف رمالا لطب الإ :لاج دعب الاخ اهكسمي نأ نهددبال ذإ :نايسنلا
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 ل م 1 7 3 20 0 آه لاما كثراولا ترب 6, اوت نم مهثروأ دقف ةنجلا

 صتخ ةنجلا نأ ىلع ةلالد هبفيضاقلا لاق . تايجاولا كرت قتاوهتداعهلعجو هيصاعم ءاقتاب كلاس

 نيل اعدل (اىا وكاران فساوتال رئاتكبلل تكد ىلا هنن افلا ايقحت"نأك نم .انظوخدد

 رفكلا نع قم ةزيبكلا'تحاصف آضِيأو اارلخديال قّثملا ريغ نأْلع ةلالد اف َسِيلَو اهلخدي قنملا
 قتملا انلوق موهفم نم ءزج قئالا مر ةزأ هءلغ قدك نوف رفكلا نع قتم هزأ هلع قدص نمو

 رك نأ ةيالاف هتك 0 نأ تجو قم ةنأ هيلع قلص ةريكعلا' يعارض ناكاذإا رفكلا َنَع

 اهلخدنال هنأ لع لأ 0 1 ه2 لخدت رييكلا بحاض نأ ٌُْق

 كبر ناك امو كلذ ننب اما: هل امو 00 نس اذ لكك لإ" نوش امو ىلاعت هلْوَق

 4 ايس هل لك لق هتدا.عل ريطضاو هديعاف امنت امو ل درر ترعلبخلا كو ع

 مالك (ةأيقت ناك“ م'اناانع تانغ زاون“ىنلا'ةئلا كالت )-هلؤق نأ رهو الاكشإ هنآلا ىف نأ ملغ

 ريغ نم هليق اق ىلع 132 قط قد ارك تفيكف هللأ رتغ مالك 5( كبَر 1 الإ كزتدت امو ) هلوقو هللا

 لؤي امناف ًارمأ ىضق اذإإ) هناخئسهلؤوق نأ م حبة ةرهاظ ةئيرقلا تناك اذإ هنأ (بارجلاو) لصف

 ىلع فوظعم امههدعأو هللا ريغ مالك ( ؟بزو ىو هللا نإ, هلوقؤ هللا مالكوه ( نوكيف نك هل

 كلذو دحاول ةعامج ثاطخ ( كز”رمأب الإ لت“ امو) ىلاهت هلوق رفاظ نأ .لعاو ؛ رخآلا

 هس اهوا طرارعل ا قف م ساكف نلذكو لوطا نك نول ادراك ل1 ]قلب

 اىرعزو ىراتضتلا اولأ ل معا ىف هنود لهو وقلم د ةفص نع 0و هاتوا ذو ىلإ ظهر

 ثالث لاطخ نق ةناولا وتر اانل الق ةةناست 0 انباتكىف هديت داوهلا تلاقو ةثوفرعإال مهنأ

 نحن فكل وص[ تلق: غمار اقع و ألقاو اذيرطا نيناش جربخأ ناف نونع ه ولأساف فرعي ملف
 دعل 138 نأ مرعاو تيب فيك ردي ملف و كلذ نع هايل اوناخ لاق حور اا عار نناردلا ىد

 كلذ.هيلغ قشف موي ردع ةسخ لبقو ًافؤي قسبرأ هنع حاولا ةلسيكاو هللا ءاشانإسل دب و كلذ

 تأظيأ علي ىنلا هل لاقف مالسلا: هيلع ير بج لزتف« هالقو هب رهعدو ناوكب ىمتمللا (لافاو دنا ةقشم

 اذ كالاقنا المكر ذر وراها لاه ىكلمل لإ ىرلعألا لانكا قا الاف كل ىفيشتلانؤا نظرتأرقا هك طمع

 ًادغا كلذ لعاق "نإ ءكثلا ناوقت الوا) هلؤؤق لز:أون+ةيآلا *هاقه ىلاعت هللا لزنأفب تسدتخا كتدتبج

 دس يا اا ةتسصسللا



 « ا ةيآلا 1 بيغلاب هدابع نمحر لا دعو ىلا ندع تانج :'ىلاع5 هلوق

 مالكلا نم وغللاو ( ًامالس الإ ًاوغل اف نوعمسيال) هلوق (اهنناثَّو) بواقلا ىف كلذ زيرقت دازملاو

 مهاظ هيذت هيفو (ةيغال اهف عمستال) هلوق هريظنو لوقلا نم ركنملا وهو حرطإو ى هلي نأ هلئسأُم

 ذإو ) هلوق ندحأ امو ابف .فيلكت ال ىتلا زانلا هنع ىلاعت, هللا .هزن تيحتووذللا كنت توجو: لع
 ان كلابعأ كلوا :امعأ الالاف هلع وضرعأ وغللا اوعمس اذإو) ؛(ًامارك اورم وذللاب اورم

 : ناثح هيفف ( ًامالس الإ ) هلوق امأ ( نيلهاجلا ىنتبن ال يلع

 ءوتلتسا نفك ف وعلل ننجح نع ىفل ماللسلا نأ وادا لاكش نفل 14 لوالا ثحبلا اب

 لهأو ةمالسلاب ءاعدلا وه مالساا ا د ننعم اوس الدوا مال 1

 ةدئاف نم هيفام الول ثيدحلا لوضفو وغللا باب نم هرهاظ ناكف ءاعدلا اذه ىلإ م ةجاحال 4 ةنجلا

 انقلا لوو نك ذج نماذه ن ركن (اهتلا وز مقل كاسل ىلع كلذ لمحنأ (اهناثو) مارك إلا

 ر

 : رع

 بئاتكلاا || عارق نم لولف نبع مهفويس نأ ريغ مهيف بيع الو

 كح 0 7 ضع ىلع 7 ماللس نم نر نأ ايت : مالسسلا كإذ 37 < ىناثلا كتحيلا

 جل مجلس بأ لك نم مهلع نواخدي .الملاو) ىلاعت لاق ام ىلع ىلاعت لا ميلست ئموأ كتالملا

 مهو ) ىلاعت هلوق ( اهعبارو ) ( محر بر نم الوق مالس ) هلوةو ( رادلا ىبقع معنف 1 امي
 فدو .تابآلا هذه نم دوصقملا نأ ( لوآلا لاؤسلا ).نالاؤس هيفو ( ايشعزو.ةركب اهيف مهدد

 (باوجلاو) ةمظعتسملارومألا نمسيل ًايشعو وكب مهلإ قزرا|لوصوو ةمظعتسم كاوا ةنجلا

 كلذلو ايندلا ىف هوبحأ اسم موق لك بغرب نأ ىلاعت هللا دارأ نسحلا لاق.(لوآلا ) نيهخو:نم

 لاجحلا ىه ىتلا كئارآلاو مجعلا ةداع تناك ىتلا ريرحلا سبلو ةضفلاو بهذلا نم رواسأ ركذ

 نم برعلا ىلإ بحأ ناكءىث الو نملا ىف برعلا فارشأ ةداع نم تناكو .ةرتمألا| لع ةيورضلملا

 ءاممو احابص نالف دنع انأ لوقت قزرلا ماود دارملا نأ ( ىتاثلا ) كلذب مهدعوف ءاشعلاو ءادغلا
 ايف نوريال ) ىلاعت لاق ( ىناثلا لاؤلا ) نيمولعملا نيتقولا دصقت الو ماودلا ديرت ًايشعو ةركبإو
 نادجويالىثعلاو ةركبلاو «ءاسم الو كبر دنع حابصال» مالسلا هيلع لاقو (ًاريزبمز الو اسمش
 هنأ الإ ىشعلاو ةادغلا رادقم دنع واكأ, مهنأ دارها ( باوجلاو ) ءاسملاو حاصلا دوجو دنع الإ
 ةمالع مويلا ردقل لمج ىلاعت هنإ ليقام لمتحو اوف ليل ال ذإ ىشثعو ةودغ ةدجلا ىف نيل

 ةداعلا ترج اك اؤاش ىتم مهقزر مهل دارملا نوكي نأ لمتحيو ىثعلاو ةادغلا نيداقم اهب نوفرعي

 : ثاححأ هيفو ( ًايقت, ناك نم اندانعنم ثرون ىتلا,ةنجلا كلت ).ةلوق ( اهنماعو) ىتجلاوةادغلاف

 ًاهزجو ثرون فاوركذ (اهناثو) ةيئاغةنجلا نال تد امنإةراشإلاهذه (ةنجلاكلت) هلوق (لوآلا)

 انأ دارملا نأ (ىناثلا) ثروملا لام ثراولا ىلع قبن م ةنجلا هيلع قين. ىأ.ةراعتسا ثرون (لوألا)

 نسحلا هلاق ًاثرإ لقنلا اذهلءجخ مهمر اوقتانيذلا اندابعىلإ هل تناكل. عاطأول نمت لزانملا كلت لقنن
 مهلخدأ اذافةنجلا ىهرةيقاب اهتارمثو مهلا بعأ تضقتنا دقو ةمايقلا مو: مه رٍنوقلي ءايقتإلا نأ (ثلاثلا)
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 1 5 ع ترو طاع 2-2

 31١ ايتام 700 2 0 رلا دعو ىلا ن ع 9 تار

 ١ ادع هك سيور تت ه0 م26 هر لذ

 كَ تمد ابنِعو ةىكلا أميف ١ مهذر مهو 17 الإ 1 5 ل ا

 20 ع ل اا و دا 1س و7 3 ا

 ©« أيقن نك نم اندانع نه زم ثرو ى ]| 3 ةنجلا

 - 7 ه- هم _

 قر نأ نم 2 لز 7 كلذب ىمسي 6 مج ل كابا ةأ نالوألا نابجؤلاو
 بات نم امأو . بتي مل نميف ذيعولا اذه نأ هناحبس نيب مث ؛ ةغللا ىف لوقعملا هنآل انمدقأم دارملا

 هنأ ىلع لد ءانثتسالا .(لوآلا ) نالاؤس انهو « لظ مهقحلي ال ةنجلا ميلف ان اضاع فاو

 مو ةرفك نع بات ىرم نال «كلذك رمآالا سيلو حاصلا ل |مقلاَو نانإلاو ةبوتلا._ندادبال

 ؛ ةبجاو ريغ ًاضيأ ةاكرلاو ةالصلا اهبلع. بخيال  هناذ ًاضئاح ةأزملا تناكوأ : ةالصلا تقاو لخدي

 زي ملف لمع هنع ردصي مل هنأ خم ةاجنلا لهأ نم ناكتقولا كلذ. ىف تام ول انببف موصلا اذكو

 لاؤسلا ) بلاغلا هنمدارملاو « ةردان ةروصلا هذه نأ (باوجلاو) « ملاصلا لمعلا لع رجالا فقوت

 ناكول هن ال « لمعلا ىلع ًاقحتسم باوثلا ناك ول حصي امنإ اذه (ًائيَش نوءلظي الو) هلوق ( ىناثلا
 لولا ال ]سلميا علل واع ١ الأطأ مكيهذم نم نكل لظلا لوصع لاحتسال لضفتلاب لكلا

 : هيكح لع ىرجأ ههيشأ امل هنأ (تاوجل

 يرسل ل أم هدعو ناك هنإ بءغلاب هدابع.  قمحرلا دعو ىلا ندع كارو 0 2 ىلاعت هلق

 1 م 7 نكرر جاهدا فيات اوامر ةككايخ يغنرا اول موتلخلإ اويلبلبن
 ! تانج ) هلوق ( اهدحأ ) رومأب ةنجلا ففضو ةنجلا لخدي هنأ بئاتلا ىف رك ذ امل ىلاعت هنأ ملعإ

 1 ىف نانجلا لاح فالخ ىلع ماودلاب اهفصو ةماقإلا ندعلاو ( بيغلاب هدابع نمحرلا دعو ىّتلا ندع
 : نا كلت اننادب أ الي دل ناك تدسيلفا اه طانم نق قجسبلا اهلاطلا ثافةكالذلو مودال ا اللا
 / هيفا (اييغلا)) هلؤقءامأزو (هذابعل نَحرلا انغاو) اهنأ: ىلاعت نيبو:ردلاو:نؤتلا زورظو: قرولا:ةرتضخ
 نادت مع نوم ئاغ مثوأ ةرضاح ريغ مع ةيثاغىهواه هاب ؛ م |دءوملا هنأ (امهدحأ) نارجو

 كالخم السلا »ىف هناودللفي قيدلاءائعأ قيغلاب ادابع نونوكي نيذللا نمحرلا دعاواذارملا نأب(عناثلاو)
 ىوقأ (لوالا هجولاو) ملسم ىنأ لوو وهو سلا ىف هتودبءي الو رهاظلا ىف هنودبعي مهناف نتمفانملا

 هدمت لاق كإذاق, لاح ادهانشم هن كن هفأ تئاغي سأل, ناكن إنو ىلاغت ةنم دعؤلا:نأ كيب انلاخت هنآ
 ةنجلا وه دعؤلا نأ هجولاو لعاف ىنعم لوعفم هنإ ليقف (ًايتأم) هلوق امأ ( ًايتأم هدعو ناك هنإ )

 هلطذ نمدنزكقملاةلابقنأ بت كانل :انرودملا ]ب طيابطلؤ نقف كلل] ا ضروات لك جاجؤلا لاق ٠ ام ونأي مثو
 ٌْ لصاحو دهايشم هن اك وهف بئاغ قا ناك نإو ىلا أ هنم دعولا نأ نايب (بأي ات ّي ةدغو ناك هنإ (



 "معو ةيآلا . فلخ مثدعي نم فلق : لاعت هلوق

 مس © رس ه- هلي ها آ

 فونش تاوبشلا |وطو ةاللصلا |وْعاَصَأ فل مدعي نت

 رس آَهَي ال مدع هه خس ه سوم

 ةّحلا نولخلا كلو احلاَص ٌلمعَو د و غصت نما 6ةد» انغ نولي

 تاو2 سه اثو رلاس ع
 |اعن

 ؟ 22 نوبلظي الو

 , ًايغنوقلي فوسف تاوبشلا اوغيتاو ةالصلا. اوعاضأ فال مهدعب نم فاقت رب ىلاعت هلوق

 4« ًآئيش نوملظي الو ةنجلا نولخدي كئلوأف ًاحاض.لمعو نمآو بان. نم الإ

 وكذ._موتقيارطب ! ئسأتلا+ قاانل : ًانيغت حدملا :تافص ءايبنالا .ءال وه فصو امل ىلاَعت هنأ لعإ

 ءالؤه دعب نم دارملا نأ مالكدلا رفاظو « ففلخ مثدعي نم فلفت لاقف مهنم .دضلاب وه نم مهدعب

 ىو مالا عيتفب تقلخ اولا :بلق | ةف«ليق تيتا اذإ هفلخ لاقي مدالوأ نم فلخ .ءابيين“الا
 ترد :قو زشلا نارك :ىف؛دقعاؤروااءركلا ثاكضن ى عاو اولاق - 51 نوكشلا» قلخ ملا! قع

 : دلل رعشلا 0 1
 برجتالا دل؟ فلخ ىف تيقبدو- .١ مهفانك أ ىف نشاعي نننلا تهذ

 ) اروع اَوُرَخ) هلوق ةلباقم5ىف ةالصلا ةعاضاف تر عاب هاو ةالتدلا ةعاضاب ميفصو م

 لدي مم ”اوهشا ءالؤه عابت أو مهف رخ ىلع لدي مث اكب ن'ال (ًايكو) هلوق ةلباقم ىف انرويشا عابتا و

 لعفت ل نبل وكي نقالبكوت: نكلل اهنيك رت مالصلا 1 رمان زدنا لهاؤفالعز مل فوذلا مدع ىلع

 لاف تاوهشلا عابتا امأو لو'الا ود ربظالا ناك نإو اهتقو ىف لعفتال نأ, نوكي ذقو الصأ
 تخ'الا حاكن اولحتساو رخل وب رشو ةضورفملا ةالضلا |وكرت دوريلا مه امهنع هللا ىضر سابعنبا

 انباعصأ جتحاو : رفاكةالصلا كرات.نأ لع (نمآو بات نم الإ) هلوقب مهضغب مجتحاو بالا نم

 نامبإلا للغ لمعلا فطقف (ًاكاض لمعاو نمآو )لاق :ىلاعت هن”ال للعلا :زيغ تانعإلا نأ: فات
 ثغةيؤتلاو قامإلاو ةبؤكتاا نيب [قرف ىلاعت قا رفلعا دعنا 'بانيأ هللغ :فاوطقملا»نيغ كفوظاالاو

 نال فيعض تاوجلا اذهو  امهني قرف نإوا ناسإلا نم نوكي :طاَضلا لمعلا كلذكتف ناعإلا
 رازقإ ناعإلاو كرثلا لع مرعةبوتلا نآل'|منإب ةزراغملا عوقو ىضتقي ةبونلا لع نانمالا تفظع
 (آيغ نولي ) هتفص هذه نم نأ حلات دن مث. ةروصلا هذه ىف اذكف . نارباغتم امهو ىلا عت هللاب

 : نعاشلا لاق « داشرز ريخ لكو. ىغ برعلا دنع:رش لكنأ ( اهدخأ) اهوج و ىغلا ىف اوركذو
 اعمال :ىخلا لعام ذغيالا قخيا سررت ا ةلفوزللأ ةويانلاادلْيص_(اووتسخ قلي ف

 ىأ ( ًاماثأ قلي ) ىلاعت هلوقك « ىخلا ءازج كوقلي ىأ ( آيغ نوقلي ) جاجزلا لاق ( اهيناثو)
 0 هنم ذيعتسي منبج ىف داو ىغلا (اهعبارو ) ةنجلا قيرط نع آيغ (اهئلاثو ) ماثآلا ةاذاج
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 هنأ مهضعلا ضخ م“ مدآ ةيرذ نم مدنوك 2 موعمج مث « سيددإ ىلإ ايركذ ندل نم ةدوسلا ىف

 سيردإ وه حوت عم لمح نم نود مدأ ةيدذ نم هناب صتخي ىذلاو . حوت عم لمح نم ةيرذ نم

 حون عم لمح نم ةيرذنم' مث نيذلاو زابخالا ىف تنثام ىلع حون ىلع اقباس ناك دقق: مالّساا هيلع

 مااا ةيرذ نم بوقعيو ق#إ و ليعاعإر م ماس دلو نم هنآل مر مها ري وه

 نم ىسعو ىو ا نوراهو ىسموم مو بووةغل 5 نيارتمإ] دلو ند م | مهظعل صخ

 بيترتلا اذه ىلع مر ذ نيذلا مالسلا مهلع ءايبنالا لاو ىلاعت و هناحبس هللا بترف مالا لبق

 مهنأ 5 َ ءابدألا ل من مهتدال وب لضفلا ىف لب ضم مهل مهطامعاب اولضف ا” مم ىلع كإذب 6

 ممراتخا هنالو. مهل ىلاعت هللا ةيادهل لزانملا هذهب اوصتخا مهنأ ىلع كلذب ًامنم انيبتجاو انيده نم

 ءايبن آلا ءالؤ ىلع ىأ مهيلع ىلآ“ت ( ايكبو اد اورخ نّحرلا تابآ مهلع ىلتت اذإ ) لاق من ةلاسرال

 ًاعوضخ ايكبو اد نورخي هللا تايآ ةوالتدنعىذلا دحلا اوذلب دق مهيلع هللا محل تو ذأ لاحت نزف
- 

 لاقو . مييلع ةلزنملابتكلا نم هب ىلاعت هللا مهصخام هللا تايابدارملاو « ًافوخو ًارذجو ًاعوشخو

 اهيفىتلا تايدالا رئاس نآل ديعب وهورافكلاب لزنملا باذعلا 0 ذ ايف ىلا تاتالاب دارملا سم وبأ

 نمضتتي اهىلتت ةيآ لك ىلعهل + بجيف اوكي وهدنع اودجسي نأ ىلوأ كلذ ريغ ىلإ رانلاو ةنجلا ركذ
 نأ ديد كفر نأ حص زكفتملا هيف ركف اذإ كلذ لكن آل «بيهرتلاو بيغرتلاو ديعولاو دعولا
 هب ان ديعتا هبسح ىلع قالتلادو#دا رمل مهضعب لاق وةالصلاهنإد وجسلا ىف مهضعب لاَمف اوفلتخاو 5

 دازملان وكب نأ لمتحي مث ةوالتلا دنع ًاصوصخعآدو+# ىضتقي رهاظااو عوشتلا وعوض#لا دارملا لقو

 رذ 20 كلذ قول »فقد ودشلاب !ىددست دقءاوناكيتف وخلا ع مهنأ لمتح ونآرقللةوإلتلاد وي

 ناسنالا لاق مث دوعقو دعاقو دوهشو دهاش لثم كاب عمج اكب ىف جاجزلا لاق «ةيآلا ىف دوجسلا

 دقق ردصم هنإ ابك, ىف لاق نمو دوجسلل نيردقم !وزرخ) دارملاف ًادجاس نوكيال هروزخ لاح ىف

 ناذ اوكباو نآرقلا اولتاد هيو هللا لوسر نعو هيلع فوطعم يب و دجاس عمج ًادج ن'ال أطخأ
 ماصاي ىللاقف مانملا ف لِي هللا لوسر نع نآرقلا تأرق : لاقىرملا حلاَص نعو:«اوكاابتف ا وكيت 1

 دياحلبس] اي | لجعي الف ناتيبس موج متأرق اذإاههنءهللاىضر سابع نا نعو.؟ ءاكبلانيأف ةءارقلا هذه

 هوأرقاف نرحب لزن نآرقلا» لهل لوسر نعو . هبلق كبيلف كدحأ نيع كبت ل ناف اوكسبت ىتح

 ىنأ نغو 6« اهدسج نانلا ىلع هّللأ مرح الإ ءامب هب نيع تقرورغاامو هيي هللا كاوضر نعو «نزح

 اع ةوالتلا دوه ىف وعدي ءايلعلا لاقو « هللا ةيشخ نم ىبإ نم رانلا جليال » هنع هللا ىضر ةريره

 ذوعأو كدمح نيحبسسملا كبجول نيدجاسلا نم ىاعجامبللا لاق ةدجيسلا ليزنت ةيآ أرق ناف اهيقيلي

 كيلإ نيكاابلا نم ىلعجلا مهللا كاق نا-بنس.ةدججب أرق نإو كردأ نع نينربكتسملا.نم نوكأ نأ كب

 كل نيدجاسلا نيدتوملا مهيلعرغنملا كدابع نم ىناعجا مهلا لاق ةدجانلا هذه أرق نإو كل نيعشاخلا

 . كباتك تايآ ةوالت دنع نيكابلا



 2520 ديالا ل لوسط باتكلا َْق ركذأو 5 كانت هل وق

 كل الَعا كم انحف رو «ه“هأينت ايد نا َناكهْنِإ سيددإ باتكلا فز 1
 د --

 ص. 0 يس 0 مس شف يي هاوس

 0 اح نمو مدا 8 نم يلا نه ..مييلع 3 معن ن نيل كنك

 هك اس وأ رما قشعإم هد 0

 تاي« ْممَلَعَ 068 ! انييتجاو ًانيده نمو ل ايار إو مها نأ تت

 ا راس حو امو

 «ه/» ايكبو ادجسأ 1 0

 ( مالسلا هيلع سيردإ ةصق ةسداسلا ةصقلا )

  ًايلع ًاناكم هانعفرو ابن اةيدص ناكهنإ سيردإ باتكلا ىف رك ذاو ب ىلاعت ةلوق
 0 نع نب حوت وهو مالسلا هيلع حو ىبأ دج وه هلت نأ ا

 (اخرخأ كو وم ىلاعت هللا هفصوو خون حا ةعمأ و هتلاود هرتكلا لعل نع خونخأ نا

 (اي الع | آم ةاعفتو) لزق ( | ملاثو ) امهيف لوقلا مدقت قاوم ف ناي اهناثو ) ًاعيدص نكن

 هللا نان (كركذ كل انعفرو) ٍهْبِلَي هلم نحل ىلاعت ل ودك هَلَزملا ةعفر نم هنأ ) امهدحأ ) نالوق هيفو

 باسل او موجنلا مع ف راقلاو ملا ظن نمل وأ وهو ةفيعح نيثالث هيلع لذبلاو ةودلاب ةذرش ىلاعت

 7 ناكملا “قف اشل] هب دام اذنأ ( قانا )كراك نرش ةواكو انكلزت تال لماع منال

 مث ةجردلا ىف ال ناكملا ىف ةعفر نوكتت ناكملاب ةنورقملا ةعفرلا نآل « ىلوأ اذهو :لاع"عضوم

 ىلإ غعفرلب ن ورخالاَقَو ( اتنُع مل ىح وهو ةنجلا ىلإو ءامساا ىلإ هعفر هللا نإ مبضعب لاقف اوفلتخا

 هئاج<لاق (ةايلع انكم هاف وز لت 2 عك امنع هنا وضد اغلا ياحلو لكتوشا فلا
 نيب كلملا كلذ هلمفت هحور ضيق رختؤي ىتخ توملا كل راكب ىتح هلأسق هك الما نما هل ليلخت
 ضيقا ىل ليقو تتعب لوي توملا كلم اذاف ةعبارلا ءامسا] ىف ناك اللف ءامسلاىإ] هب"دعصف هحانج

 كلم هآرف سيردإ تفتلاف ضرالا ىف وهو كلذ فيك لوفأ انأو :ةعبارلا ءامسلا ىف نسيردإ حتر
 ةداعلا ترج ةنال ءامسلا ىلإ هعفر نأ ها لات هل انأ معاو٠ . كانه هحور ضيقف توملا

 نوربكستسيالهدنعنمو) ةكئالملا قحىف لاقكلذلو . ةلزنملاو ردقلا يظعناكنم الإ اهيلا عفربال نأ
 . نصصقلا رخآ انههو ) هتدانع نع

 نمو حوف عم انلمح نممو مدآ ةيرذ نم نييبنلا َنَم مدلع هللا معنأ نيذلا كءاوأ ) ىلاعت هلوق

 4 ايكيرو ادع را ىو شلل هكا مهملع لقت اذإ  انيبتجاو انده نءو ليئارسإ 4 مهأرإ ةيرذ

 ًارخآ مهعج مث ءانثلا نم هصخ ام ءايبنالا نم هركذ مدقت نم دحاو لك لعيثأ ىلاعت ةنأ ملعا

 نيروكذملا ىلإ ةراشإ كئاوأو هفصو مدقت امم اهريغو ةوينلاب ىأ (مهيلعدتلا منأن يذلا كئلوأ) لاقف

 جدد وح تو



 هسا. هيي س6و

 هةذامضارم هير دنع ككل ةاكرلاَو 5 اهلال 1 ا 6« اين
 4-5 ب و 0 هر -

 ( ًاقضرع هبر نع ناكو ةاكزلا و ةالثعلاب هلقأ
 ليععسإ فصو 0 هللا نأ مع ءاو« مالسلا امهاع 0 نب ليعسإ وه اذه ليععس] نأ معإ ٍإ

 مف دارملا وك نأ نكي دعولا اذهو ( دعولا ل ناكهنإ ) هلوق (اطو 00 أي مالسلا هياع

 دارملا نوكي نأ وهف (لوآلا امأ ) سانلا نيبو هنيب ايف دارملا نوكي نأ نكميو ىلاعت هللا نيبو هني
 ءايبنآألا ىلإ كلملا لسرأ اذإ ىلاعتت هللا نآلا كلذو هبر ةعاط نم هب) رمؤي ام ًائيش فل امال ناك هنأ
 رئاسب مايقلا ىلع لديو كلذب مايقلا ىضتقي مهنم دعو روهظ نم دب الف يلف ةعدأ ؛ مهرْمَأو

 هللاف هدعو رجنأ ءىثب سانلا دعو اذإ ناكم السلا هيلع هنأ وهف ( ىاثلا امأو ) ةدابعلا نم هصخب ام
 هرظتني نأ هلي اح اص دع و هنأ امهعهتلا يضرب سابعا نع قوروز فيرشلا قاتلا اديب هفصو ىلاعت

 ءاش نإ ىندجتس ) لاق ثيح هب ىفوف حبذلا ىلع بصلا هسفن نم دعو اضأ وزن هرطتقان در اكف.ق

 هيلع ىسيع لاقف كيت 1 ىتح ىنرظتنا لجر هل لاق مالسلا هيلع ىسيع نأ ىوريو (نيرباصلا نم هللا

 كلانه مالسلا هيلع ىسيعو ناكملا كلذ ىلا ةجاخل ءاجخل داعيملا ىسنو لجرلا قلطناو ممل مالسلا

 ىحضلا نمهرظتنافلجرلا كلذ ىسنوالجر دعاو هنأ» ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر نعو « اعيملل

 لاق زلت ق5 ىلإ ادام دي: اج راي رك ىعشلا اسوأ «سمستلا كن وورغ قم كييرق ىلا

 اذإ 0 كا ديز نب ميهأرب [ةكسلاو ليالالكف اليل هدعاو نإو راهنلا لكف راج هدعاو.نإ

 دقو ( أب د 10 ( امن اثو ) ىرخأ ةالص تقو ىلإ هرظتناذ ةالصلا ب

 هب دأرملا نأ له 0 برق لاو ( ةاكزلاو ةالصلاب هلهأ رمأي ناكو ) هلوق ( اهتلاثو.) هريسفت رم

 هلهأ ىف ءرملا مزلي ام مهعيمج ىف همزل ثيح نم 0 لك هيف لخ ديف عرشلا هملإ ىدؤي نأ ةمزأ نك

 نائف بدلا لع لح نآف ةاكزلاو ةالصاا نم ضورفملا لع ره الا لمح اذإ اذه . ةصاخ

 محل هرظن ناكو كلذي تقولا كلذ ىف هراد ىف ناكنم ىأ هلهأ رمأي ليللاب دجبتي ناك يهنأ دارملا

 هاقاسا دبل 1 اك ليقو , سانلا رثك أ هيلع ام فالخم ابيندلا ىف مهيلع هتقفش ىلع بلخي نيدلا ىف

 ( يل كلبع نانا و لاك لاق ماوس نأ ةودق مهلعجيل ةدابعلا و حالصلاب ع ُئ

 ملع قدصتي نأ قدأ 03 (آران كيلهأو كسفنأاوق) (اهلع ربطصاو ةالصلاب كلهأ رمأو)
 هللاةعاط"اهنأ امثبنع هللا ىر سابع حنا نعف ةاكزلا امأف  كوأ ىتيدلا ناسحالاب+ اونوكي نأ بججوف

 ةالصلاىلإ ةاكرلات ئرقاَذإ هنأ رهاظااو هبر دنعلعافلا هب وكزباملعهل أت هنأكف صالخالاو ىلاعت
 مهرمأي وأ كلذب مهر مأيف ةاكزلا مهمزلي نأ هلهأ ةصاخنم فرعي ناكو ةبجاولا تاقدصلا اهب داري نا

 نآل حدملا ةياهن ىف وهو (ًايضرم ةبر دنع ناكوز هلوق (امعبارو) ءارقفلا لع تاقدصلاب اوعربتي نأ

 . تاجردلا لعاب هتاعاط لكى زئافلا وه هللا دنعىضرملا



 34 ةنآلا .. وف أو باتكلا 3 "اذان : ىلاعت د

 ريامهإم شرما 000 1 او دع ل 4 هير اج رنا ا ا سزط تي هارت قاض س

 هاند ا وعمال رندا 061 قسوم باتكلاف ركذاو

 را | لس رتل سس ل 6 اس رش ست هس

 نوره هاخأ انمح نم هلا همض وو «0'» اجب هابرقو نمألا روطلا بناج ل نم

 4 ل ل هام ه-

 السر ناكو دعولا قداص ناك نإ ليم ِ داتكلا ف 1 6« هان اد

 (مالسااهيلع ىسوم ةضق ةعبا لا ةصقلا)

 تْناج# نم ةاثيذاث و. ايبناال وسد: ناكو اصاخ تاكبنإ قوم لاايكللا هاابكذل ١ ىلاعت هلوت

 .( أين نيو له ءاطأ اعملو ةافننل العوز انج هاثيزقو نعالا روطلا

 مف "يرق اذاف ًاصاخم ناك هنأ" (اهدخأ-) ةزومأب مالسلا ةنلع ئَساوم فصَو كات هنأ ملعإ
 هانعف رسكلاب ”ىرق اذإو ةصاختساو هافطضا ”لاعت" هللا نأك ءانتجإلاَو ءافطصإلا "نم وهف:ماللا

 ءاودخوابحدو ملا دمينأ لإ ةلاتعلا ةق”دعقلا زق يطل كألااوةذاكلا رع

 ىموم ةفص نم ىلاعت هللا لعج ؛هب عوطقم تباث امهنمةدحاو لكف نيتءارقب نآرقلا درو ىتمو

 ةلزتةملا نكمل نافلتخم نافصو امهنأ كش'الو ابن الوّسر هنوك (اهتناثو) نيزمالا الك مالا هلع
 انيب دقو كلذ ركنأ نم سانلا نمو لوسر ئن لكو ىن لوسر لكف نيمزالتم امهنوك اوهعز

 ( اهئلاثو ) ( ىن الو لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو ) ىلاعت ةلوق ىف جحلا ةروس ىف هيف مالكلا

 روطلا ةفص نمبآلاو نيمبلا ةيحان نم ىأ نيملا نم ( نميألا روطلا بناج نم هانيدانو ) ىلاعت هلوق

 (هانبرق )هلوقىفو (ًايجن هانبرقو)لاق الوسر هنوك ركذ املو (ًايحن هانبرقو)هلوق(اهعبارو) بناجلا وأ

 ةاروتلا تبتك ثيح ملآلا ريرص عمسىح هبرق ةيلاعلا ىنأ نع ناكملا برق دآرملا (امهدحأ) نآلوق

 نال برقأ اذهو ىضاقلا لاق : ةاجانملاب هانفرثو هردق انف ال ل ترك (ىلاثلاو) حا اولآلا ىف

 ةدايعلا ىف لاقي هجولا اذه ىللعو ةلزنأ أ الإ هب داربال فراعتلاب راص دق هللا ف برقلا لاعتسا

 لبقو هئادعأن م دا 4 ف ليقف (أايحن )امأو نوب رقم مهنإم مالسلا مهيلع هيالملا ىف لاقيو ؛ برقت

 لاق ( ص120 ,) هلوق (ابسماخو) ىلوأ وهو ةطاخلا ىف ةاجانملا نم وه

 هللا بهو امبإ و: مالسلا امهيلع سوم نم ربك أ مالسلا هيلع وره ناك: امهنع هللا ىضر سابع نبا

 دذشأ أنو رق ْلَهَأ نم اريزوىل لعجأو) هلوق ىف هتاعد] ةباجإ كلذ هت تاو .هصخش ال قت يبت هل

 (كيخأب كدضع دشنس ) هلوقو(ىسوماي كلؤس تيت ا دق) هلوقب هيلإ ىلاعت هللا ةاحات (ىرزأ هب

 ( مالسلا هيلع ليعمسإ ةصق ةسماخلا ةصقلا )

 لأب ناكر. اين, ال وادماؤ قلاكآو,دعاولا :قذانط اتناك هنإ ل يقتسإ ةباتتكلا .ق ركذاو ) ىلاعت هلوق



 ةيآلا . هللا نود نم. نودتعي امو مهلزتعا الف .: ىلاعت هلوق ١

 1 5 رهام دس اساسا 3 هع 6س ها ارث ريثرعواس أسسا سا 6 رس لس رب هادط هه س

 و بوقعلو ٌقحسأ هل انهو 1 5 ند لو كيعلا أمو مهزيعا الذ

 مس م 2

 أن ةزكضا اة ةييوع أ ع ع. الط ع قارا و ردنا طلقه يح ل لس ١س ا سب" ع

 5 ناسل مه 0 و 0 ر نم م ص وو 62 امل اة

 ه2 أ

0 

 يي ا

 : ( ات 1 خل ل رص لو مم لا ل

 : ابن انلعجالكو بوقعيو قءعإ هل انهو هللا نود نم نودبعي امو. مهلزتعا املف )ل ىلاعت هلوق
 « الع قدص ناسل محل انلعجو انتمحر نم مهل انيهوو

 راتخاو ممدلب ىفو مهنيد ىف مهزتءا ال مالسلا هيلع ميهارإ نان دخأ هللا ىلع رسخام هنأ ملعا

 ىف ةلاج الو ءايبنأ ًادالوأ هضوعف هعفت لب؛اءندو نيد كلذ هرمضي مل هرمأ ثيح ىلإ هبر ىلإ ةرجهلا
 عم هل دايقنإلاو هتعاط قلخلا مزايو هقلخ ىلإ الوسر هل هللا لعحي نأ نم عفرأ يشبلل ايندلاو نيدلا
 ايندلا ىف معنلا مظعأ ير م ءايبنأ مهابإ ىلاعت هلعج راصف ةرخآلا ىف ةلزنملا ميظع نم هيف لصحبام

 ةيف لخدنو 0 مه تهون أ هت نهم كهاوكلذ عم هيأ ل! لكتر نبي مث ةرخآلاو

 ناساو( الع قدص ناسل مهل انلعجو) لاق مث ةنيطلا ةيزذلاو..هاظلا لسنلاو عابت الاو.هاجلاو لاملا

 « ةيطعلا وهو.ديلابا ىطعي امع ديلاب ربعك ؛ناسالات دجرويإ اع ناسللاب ريع و.ناسحلا ءانثلا,قدصلا

 لهأ هاعدا ىتح ةودق هريصف ( نيرخآلا ىءقدص نامل ىلإ لءجاو) هلوق ىف هتوعد هللا تاجتساو

 لاق ( ًافينح ميهاربإ نارا انيحوأ مث ميهاربإ مكيبأ ةلم ) لجو نع لاقو مهلكن ايدالا
 مرج 0 نود نم نوعدت امو 0 0 ( ]عقلنا ع كرتعا ليل 1 مهضعب

 هلأ ام بت هلأ ( لينك | انرالعج الط سي مو ص! | ان ديل )ترا آنا كراب

 هللا نأ مرجال ( مياح هاواألل ميهاربإ نإ هنم أربت هلل ودع: هنأ هل نيبت الف ).لاق ام ىلع ىلاعت هللا ىف

 املسأ املف ) لاقام ىلع 0 نيبجال هدلو لت (اهثلاثو) (ميهارب .را ةلم) لاقف نيبلسملل بأ هامس
 هسفن ملسأ ( امعبارو ) ( ميظع جذب هانيدفو ) لاق ام ىلع ىلاصت هللا هادف مرج ال ( نيبجلل هلئو
 اماللشاو ًادريؤيل ىك؟اداناي 7 لاقف .امالتمو أدر هيلعران ١١ ىلاعتهتلا مخ (نيمااعلا برا مالمو لاهو

 هكرشأ مرجال (مهنم الؤسرمهف ثعباو انبز) لاقف ةمآلا هذه ىلعقفشأ (امسماخو) ( ريهاربا لع

 ق+.ىف (اميدانسؤ) ميهازبا لآ لغو ميهاربا لع تكرابو :تيلص م« سنا تاولصلا ىف ىلاعت هلل
 ميهازبإ ماقع نم اوذختاو) اكرابم هيمدق ءىطوم لعج مرجال (ىو ىذلا ميهاربإو) هلوق ىف ةراس

 هللا هذختا:مرجال (نيملاعلا تر.الإ ىل ودع مهناف) لاف هللا ىف قلذلا لك ىداع (ابعباسو): (ىلصم

 . دحأ هللا ىلع ردخام هنأ انلوق ةعجص عيل ( اليلخ ريهارإ هللا ذختاو ) لاق ام ىلع اليلخ
 تدك در بربري يي وووروووب روسو و ص حسمسوس سس ا < "< <<

 تحيي



 م ةيآلا . ميهاربإاي ىتذلآ نع تنأ بغارأ لاق ::ىلاغت هلوق

 ىنلل تاك ام ) ىلاعت هلوق ( لو الا ) نيهجولف زوحبال 3 رافغتسالا نأ 0 : عامجالابو
 ةوسأ حل تناي دق ) ةنحتمملا ةروج 01 اذ لآل بأ نيت رشها | و رت سانا رسما نيكل

 نوكي نأ بجو لعفلا اذه الإ نمانلا نمأو ( كل 0 هلوق ىلا - ميهاربإ ىف ةنسح
 نم هيلع مالكلا ناف زوجبال رفاكلل رافغةسالا مكلوق ىف ىف الإ عاز ال (باوجلاو) ءُةْنم ةيصعم كلذ

 ميهاربا لعلف ؛ عمسلاب الإ فرعيال رفاكلا بذعي ىلاعت هللا نأ ىلع عطقلا نأ ( اهد>أ ) هوجو

 ( اهيناثو ) هيبآل رفغتسا مرج الف رفاكلا باذعب عطقلا ىلع لدي ام هعرش ىف دحي ل مالسلا هيلع

 نوجا نتدلل اورمشي ]ونشأ ندلل لق ) ةلوق ق6 ءدح[مسحلا نع كرد راقت ل

 ( اهئلاثو) لجتملا ايندلا باذعب ًابح تنك اَم كرفكب كيرحيال نأ ىبر لأسأس ىنعملاو ( هللا مايأ

 رافختتمالا“ كرت كلذ. نم نسيأ'ايلف نآعالا:هنم وجرت ناك هنآل ينال "شغتسلا انهت مالنا هلع هنأ

 اذه عوقو ىلع ليلدلاو ءناتالا هنم ىجرب ئىدلا رفاكتال تامتتسالا+ز ءاوج+ هعرش ىف لعلو

 م وأ اونا ولو نيك رشملل أو رفعسا لألوان نكلا ىنلل ناكام ) ىلاعت هلوق لاهتحألا

 اوفر أ دعب لصح اء اتش 0 عنملا نأ ني ( ميحجلا نادحأ من محل نيثام دحب

 اهدعو ةدعؤم نع الإ هبال ميهاربإ 6-0 ناكامو ) كلذ دعب لاق مث ( يحجلا باخأ نم مع

 نمؤي مل املف « نمآ قار عاب هدعو هن أ لع ةنآلا تلدف ( نم ارت هلل ودع ةنأ هل نيت ألف هانإ

 كناكدق ) هلوق ىف هب ىسأتلا نم انعنم لف ة كاذك رمآلا ناكاذاف ليق نا «ةنم أربت لب هلرفعتستإ م

 لدت ةيآلا اناق (كل نرفغتساال هيل مهارإ لوقاالإ - هلوق ىلإ - يهارإإ ىف ةئسح وسأل

 ناكك اذ نأ ىلع لديال "كلذ ىف هب ىمأتلا نم عنملا نكل كلذ هبأ ىسأتلاانل نوال هلأ لع
 انل زوج الو ملسو هيلع هللا لص ات للامر ا يعم 0 فسم ةيصده

 باب نه ناك رافغتسالا اذه لعل (امءبارو ) مالسلا هيلع هل ةحابم :تناك اهنأ' عم هب ىمأتلا
 اقفل ًافطل ىأ ( ًايفح ىف ناكهنإ ) هلوق انآ + نويرقللا تائيس ةارالا تناتسحل و لوألا تلو

 اموكتلاس-نإ) اعنا هلق هنموأ؛ قفرلا ىف غلابو هب ففطل اذإ نلفت ةلاسملا ق*لاذلف قحأ لاقي

 ةياجإلا-قدوع لع هماعتإو ىتهفطللا هنادي هنأ دارا -ةلأتملا ”تققظل, نإو' أ "(اراحنت مكفحف
 نارفغلا هل لصحي نأ بات وه نإ نيقي ىلع كلذب هلعج هنأكف دارا لصح كل ترفختشا:انأ اًداف
 وه ءىثلل لازتعالا ( هللا نود نم نوعدت امو ؟لزتعأو ) هلوق نيباوجلا نم.( ىناثلا باوجلا )

 ةداعب لغاشتأو 5ع ظل و ايضنأ اقيرط ف ك ةراذأو ناكملا ىف مكقراذأ ىنأ دارملاو هْنع دعاتتلا

 , كالحلا ةقيرط نوكلاس مانصالا ةدايعإ 5 ذاف ىلع معنأو ىقلخ ىذلاو رضيو عفت ئذلا قب

 «كلذك ن م وجو (انقلت فر ءاعدب نو 5 خل دفأب هلوق ىنعمو كتبنا لع بجاوف

 امأو ( نيدلا موي ىتيطخ ىل رفغي نأ عمطأ ىذلاو ) هلوةك عضاوتلا ليبس ىلع كلذ ركذ امنإو

 ىف الوأ هررقام ىلع مهتطآ ءاعد ىف مهتواقشب ضيرعت هبفف هلل عضاوتلا نم هيفام عم آيقش ) هلوق
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 منال ) هلوق امأ ءاةنم بْجعتي نأ, ريدج بجعتلا اذه نأ كلم 0-20 اءلد ىلع قيم نيع دياف

 : لئاسم هيفف ( 017 قمل كفوا تا

 ؛ مذلاو متشلا وهو « ناسالاب مجرلا هنأ ( هنأ كوالا )نذل قزانره مجرلا ف4 / لوألا ةلأسألا ١

 :: نهاحجم 2 ميجرلا هنمو ؛ مقلب ىل تا مضل! نو هرب نيذلاو ) هلوق هنمو

 اهوجو | 0 ريدقتلا ا 2و تعا 0 أ وا) مش هاا ىعع هلك نآرقلا ىف مخيبلا

 001 اهنن اثو ) كولتقيو كومججريل س انا ك 0 تاي ااا

 4م 3 0 سم وأ لاق ( اهعيارو ) نتّلارق ةغلب كناتقال جرؤملا نع (| ءلاثلو )ا ع

 درطلا دارأ هنأ ىلع لديو ءاعاستا داعبإلاو دراعل | ىنعم ىف كلذ لاقي دق هنأ الإ ةراجحلا ميولا

 اهنأ :.لدق ناف « ىلوأ هيلع هلم ماجرلاب ىرلا وه 7 0 هلوق

 مجرلاب هده هننال كلذو ال انلق ؟ متشلاب مجرلا هب دارملا نأ ىلع ( يلم ىنرجتاو ) ىلاعت هلوق لدي
 : ال نا تاركا ا ام نت نب كو نم رق ىلع قب نإ

 لوقلاب ىفرجماو دارملا ( اههد-أ ) نالوق ( ايلم ىنرجماو ) ىلاعت هلوق ىف 4 ةيناثلا ةلأدملا 0

 كارأ ال ىكل ىنع دعابت ىأ نينمؤملاو لوسرلا ةرجم ىهو دلبلاؤةنادلا ىف ةقرافملاب ( فاثلاو )

 نهاظلا: لإ ترقأ قاثلا: اذهو

 ملوق نم ذوخأم ةديعب ةدم ىأ ًايلم (لوالا ) نالوق ( ايلف ) هلوق ىف « ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ناكر كاقجللاو" ىح اكاقذلاب طربا قو دل هوك أ ويانا قم ةوالم نالف/ لع أ
 : هب اعلطضم هل ًاقيطم ناك اذإ اذكب لم نالف لاق هب حرتت نأ ردقتال تح برضلاب كتخنأ

 ىأ : كنمجرأل هيلع لذي فوذح هيلع فوطعم ىلع "قرجما فطع 4 ةعبارلا ةلأسملا

 نيرمأ نع باجأ كلذهيبأ نم عمم امل مالسلا هيلع مهاربإ نإ مث كتارا للا قو ل

 زمالا"كلذإ دانقنإلا رهظأ دعابتلا: ةرمأ انمل هابأ' نال كلو : هنم دعاتتلا هدعو هنأ ( اممدخأ )

 مكيلَع مالس ءمكلاتعأ مكلو انلاعأ انل) ىلاعت هلؤقك ةكراتمو عداوت ( كيلع مالم ) هلوقو

 حوضتملا ةكراتم زاوج ىلع ليلد اذه و امال اولاق“ن واهاجلا مهظاخ اذإو « نيلهاجلا ىغتبنال

 هل اعد دق نوكي "نأ زوحيو « ناسحإلاب ةءاسإلا 'ةلباقم نسحب هنأ ىلعو ٠ جاجللا هنم ربظ اذإ

 مظ (كيلعمالش) هلوقب[هابأ ]عدو انمل هنإ مث : رافغتسالاب هدعو هنأ ىرت الأ هل ةلاهتشا ةمالشلا)

 ( ىر كل رفغةساس ) هلوق وهو ناك اك هيلغ قاب هقافشاف هنع دعب نإو هنأ ىلع هب لدام كلذ ىلا

 هناإل ذو<الام لعف مالعنلا هيلع يهارإ نأ ةزيزقتو ةءانيتاألاةلفطضغ ف نعظنم ةلآلا هذين جتخاو

 ماللتسل !! 4 0 |! نأ تامدقملاهذهغومجم تثق نوال ةأكلل رافغت تنالا و فاك ءزه ودلال فحق

 رفغتسأم كيلع مالس) ميهاربا نع ةناكخ ىلاعت هلوقل هنيال رفغتسا هنإ انلق امنإ. زوحجيال ام"لعف

 نآرقلا صنب كاف ًارفاك ناك هابأ نأ امأو ( نيلاضاا نم'ناك هنإ ىنالر فغاو) هلوقو ( فر كل

 دوس وسل بوح بساع نوبس سوسو بج حوسس صن تدمج روسو و.“ 4-6 -



 "1 ةيآلا , ريهارنإ اي ئئطإ نع كنأ بغارأنيلا : انت وق

 دول 1 إ

 قري كنمجرال قت[ نأ مار هلا 9 تأ بغار لاق

 نول 4: اين ىَناهنِإ كرك رفا كلغ ماس لَك 40م
 ل

1 

 ©2ن2 فَ و 5 3 ب 0 كل 2 00

 ءاضق ( اهذحأ ) : هوجول كلذ لف امنإو هحلاضمم هيلق قلعت ةدش لع لد َكَلَذَو ( قاخأقإ)

 اذ ؛ ا عاونأ مظعأ نم نيدلا ىلإ ةاشرإلاو (اناسحإ نيدلاولابَو) ىلاعت لاقام لع هولا

 أو دبل ىَآ لإ ىلاملا نأ ( اهناثو ) روت لع ًارون كلذ ناك قفرلاو بدلا ةئاَعُر هيلإ تاضنا ١

 ىف ببسلاك ريضي فنعلا ليس لغ هداريإ نآآل فنعلا ليبَس لعال مالكدلا دروب ًاميظل اقف 06 :

 هيلع لاق هنأ ةررهوإ] قو رآم (امتلاثو) ةريدسم َْق 2 ةقيقحلا ىف كلذ نو عمتسملا كحل رع 1

 لخادملخدت رافكتلا عم ولو كقلخ نسخ ىيلخ كنأ مالسلا هيلع يهاريإ ىلإ هللا ىحتوأ دن مالسلا

 كت اهم / 2قدق 5 زاظخلا هك نأاو ع ةلظأ- نأ هقلخأ خانخا خا تقيس ىتدلك ناف رارألا

 : ملعأ هللاو « ىراوج

 مالسلاق ٠ يلم فرجماو كنمجرال هتنت مل نثل ميهاربااي ىتلآ نعتنأ بغارأ لاقل ىلاعت هلوقب 7
 متعرج وءداَو هللا نوؤتوم لوعذت امو مكلزتعأو . ًايفح ىف ناك هنإ ىر كل؛رفغتسأس كِيلع 1

 (/ايقش ىد بتول ناكل الأ

 ةدابع داسف ىلع ةلالدلا ركحذو « ديحوتلا ىلإ هابأ اعد امل مالسلا هيلع مهاب نأ ملعا

 هلباق ٠ قفرااو فاعالاب ًانورقم كلذ لك دروأو ٠ غييلبلا ظعولاب ةلالدلا كلت :فدرأو «.ناثوألا
 بغارأ ) هلوق الإ هتجح ةلباقم ىف ركذي مل هناف «ديلقتلاب هتجح لباقف « كلذ داضي :باوحيةوبأ
 ٠ تبيح ةهافنيلاب هظعو*لباقو ًاديلقتلو اليخت .ءاعؤلا لغو ( ميهارإ اي ىتطآ نع كنأ
 لاق لب ىنبان. هل لقي مل ثيح فنعلاب ( تبأ اي ) هلوق ىف هقفر لباقو ٠ ؛ متشلاو توضأ اب. .هدده

 نيك رشلا ىذأن م ةياالصي ناكام هيلق لع ففي ملي دمحم كلذ ىلاعت هللا كح امنإو ( ميهاربإاب)

 ( ميهاربإ اي ىّتلآ نع تنأ بغارأ) هلوق امأ « ةدومذملا ةريسلا هذه ىلع !وناكذنم لابجلا نأ ملءيف

 هبمبذتو هظعو نم هنم رركست ام هنم فرع دق هنال نالذخ وهف ماهفتسإلا هجوأىلع كلذ.ناكِناف

 ليبس ىلع كلذ ناك نإ و: ؛ لوقلا اذه ةدّياف ايف ةبغرر دشأ' كلذ نع تغار هنأ .ديفيوهو:ةلالدلا لع

 ىلع مادقإلا نم هلك تجعتلا امنإو ءااهف ةدئافال ةجح نع ضارعإلا يا ع ايس

 بحجبيتلاهديهفي ورف:اهتفانع:ناوج لطنن/ هنأ اك مالسسلا هيلع ميهاربأ هزل هر ذ ىذلا ليلدلا:ناف)اهتدابع

 بجعتب ليلدلا ىلع ىنبملا نهاظلا بجعتلا كلذ لباق هنأ ناكفاامتدابغب ىضرب فيك لقاعلا نأ نم



 ةيالا :.كئانكلا/ ارك داو: ىلاعت ُهلَوَف م

 مسي ملاذإونحرلا هلالإ دوجو مسي كفيكف ذور# ىودن أ إ كيشي ناكام هنأ هنع يك ااوب كيكو
 مسي فيكف كلذ,رياست لع نإ مث ء نمحرلل ًايصاع ناكن اطيبشلا نأ ملست :ناكتلو اكتيكف ةرخيوجي
 انلق :,همضخ لع كلذ. باقي. هلعلبلب «قاطيشلا نم نبيتقم هبهذم نأ.مالكعلا اذه دْرجَع مصخلا

 الون عمي ال اميدبعت مل ).ةلوق نهال وأ هزكاذب ىذلا اوه رز ثهنم. لاطبإى اهيلع لوعملا ةجحلا

 ىلع ةلمحا ىلا زدحتلاو كفياوختلا رجا رذكيف مالككلا [ذهاامأتت(ًائيشأ كن ىف الوارصب
 فاجأ نإ تبأايا) هلوق(«عبارلا عوتلا) لااا ةظقسي ريدقتلا اذه.ىلعو ه.ةلالدلا كلت: ىفاارظنلا

 لغنوزتكالاو. ولع تأ ىف اسنان نوما ءانراغلا 0 ناطر كلل ن وكلف: نمهرلا “نم باذغ كيلع.نأ

 تاوميسع ءانانتأب , ًاملاع مالسلا هياع هارب | ناك ول حبص» امبإ لاوالا لولا ؛ هزه اظ:لع ليصتبأ

 قم,زيصبف نمؤب نأ: نؤ< ناك اهتافهرهاظا لع هؤارعإا ةيجوف تشي مل كلذو زفكلا كلذ لع

 ناكك اذك ناكن مو: ثاقعلا لهأ نم نوكيف« زفكتلا لع توميفرصي نأ تو#و ٍتاوثلا:لفأ

 كي ناكلذإ الإ ءآفت اع مسيل مناذإ هريخ ىلإ التصلب كوؤضو نظل نأ عا: ًاعطاق ال ًافئاخ
 ناظيشلل نو ك-ة)هلوق امن الل ىلع فئاخ انأ لاق ةيب اك هبلق مت :هيلإل رضلا كلذ ل وكور نم مزلي

 راآلا ىف ناطيشلا عمم ناك هللا باذع تججاوتسا اذإ هنأ ) اهدجأ)ا هوجو ىلولا ىف اورك ذف ( ام و

 ةيقيقحلا ةيالولا ىلع هلرح رجيم نإو.زاحجم تيذبانا ىلع ببسلا م 3 قالطإو ةيعبلل بيس ةياالولاو

 مكضعب رفك, ةمايقلا موت م لاقؤ ( نيقتملا الإ ودع ضعبا مهضعل ذئمؤي ءالخاللا ) ىلاعت هلوقل

 (للق نم نومتكرىشأ اع ترفكا ىإ) مل لوقي هنأ ناطيشلا نء ىو (ًاضعب كضعب نعلي و ضعبب

 دال هاك اال ةموعلالا بز ده كا علام دا : ناك اذإ هجوتي امنإ لاكشإلا اذه نأ ملعاو
 نأ: فاخأ نإ ىأ نالذحلا لع باذعلا لمح نأ (اهيناثو:).طقانس لاكشإلاف انثدلا ٍتاذعهنق

 ناطينشلا ذختي نمو ) ىلاعت لاق ام ىلع كنه هللا أربي و ناطيشلل ًايلاوم ريصتف هللا نالذخ كسمب

 راطملا ىعسي اك هيلت « ناطيشلل ايلات ئأ ًايلو ( اهتلاثو ) ( ًائيبم آنارسخ رسخ دقف هللا نوذ نم ًايلو
 ( ًايلو ناطيشلل نوكتتف نحرلا نم باذع كسمب نأ فاخأ ز هلوق لبق ناف ًايلو ًايلات أب ىذلا
 (باوجلاو) كلذ|ب بسلا ان. مظعأ و هسفن باذعلا نم الاح أوسأن اطيشلا ةيالونوكست نأ ىضتقي

 (ميظعلا زوفلا وه كلذربك أ هللا نم ناوضرَو) لاقا 8 باوثلا نم م ظعأ لاس هتانانلالادسز نأ

 . مظعأو ههفن باذعلا نم ناكوأ هللا ناوضَو ةلباقم ىف ىه ىلا نالياشلا ةيالوان وكت نأ بج وف

 ىلع لدي ام ىلع الوأ هبن هناأل نسحلا ةياغ ىف مالكا اذه تتز مالسلا هنيلع يهاربإ نأ لعاَو
 ةغاط.نأ ىلع هبنإ مث ديلقتلا كرتو لالدتسالاو رظنلا ىف .هعابتاب هرم هأ مث ناثوإألا ةدابع نم عنملا

 هنإ : < ىغشيالام ىلع مادقإلا نع نجاولا بسعولاب مالكا مت مخ م ” لاوقعلا َْى هوا ريغ ناطشقلا

 (تبأاي) مالك ل كة مدقمَّف هلوق نافقفرلاو فطللاب انورقم نسحلا مالكلا اذه دَروأ مالسلا هيلع

 هلوقب مالكتلا متو ؛باوصلا ىلا هداشرإو باقعلا نع هنوض ىف ةبغرلاو بحلا ةدش ىلع ليلد

 مك هك



 تقص

 م ةبآلا : تاتكلا 8 نكاد : ىلاعت هلوق

 نونجاو انونجم ناكف ةيرورضلا مولعلا ىلجال ًادقاف نوكي هيف كاشلاف , ةيرورضلا مولعلا لجأ

 نم ءىشىف حدقتال لئالدلا هذبف ىناثلا مسقلا ند ناكنإو « هعم ةرظانملاو هيلع ةجحلا داريإ زوحيال

 ىلع ةرداق الو ءايحأ تسيل بك اوكلا نأ ىلع ةلالدلا ةماقاب لطبيب امنإ بهذملا كلذ نآل:كلذ
 هذه.نأ انملغف تولظملا كلذ ديفيال انهه روكاذللا .للذلا:نأ مولعمو ةا+لا قاخو ماسج الا قلخ

 ةنوحنملا ةبشؤلا نأ لقاعلا ىلع ىفخي ال هنأ عازنال انلق : تاريدقتلا لك ىلع 0 ةمبدع ةلالدلا

 ةلالدلا هذه مالسلا هيلع يهاربإ ةارالانامإ ويمثل | هج ولا ىلع اذه يلهم امإو ملاعلا قلخل حلصتال

 وأ تامسلطلا ن فرذلصإاملا ةيصاخلا يبل ىلع امإ امإ ءفن ديفت اهتدانع نأ نودقتعي اوناك مال مولع

 ةرضم ال و اهّتعاط ىف ةعفنمإل هنأ مالسلا | هيلع 3 نيبف « رضت و عفنت 2 تك يبس ىلع

 ملعلا نم ىنءاج دق ىفإ تبأ اي) هلوق ( ىناثلا عونلا ) اهتدابع ٍنسحتال نأ بجوف اهنعإنضازعإلا ىف

 3 هأ ريلعتلا لهأ هباأكيسملا :ىف عمطو رهاظ هانعمو ( ًايروطءأط ارض كده دمار هلت ملام

 افلا ليلدب كسهلاب هرمأ امو نيدلا ىف عابتإلاب هرمأ هنإ اولاقف ميلعتلا كه ام] ءانن تنلضتلا

 هزرحأ هنأ نعط لم نئلانلا نمو« هييولا 1 نما أ هبا اوك دقف !ديلقتلا,ناهأ اً عابتإلا نم الإ

 ديال هنإ انل وهل ىدتها اذإالإ ةيعبتالو : هعابتاب الإ ةيادحلاز صحت ال نذاف « ةيادملا لصدتل عامتإلاب

 هحرشو ليلدلا نايب:ةيادحلاب دارملا نأ لواألا نع ( باوجلاو ) لطاب هنإو رودلا عقيف هعابتا نم

 ىلع فوقولالوقأ ىنكلو « ةلالدلا نم دبال هنأ ركنأ ال انأ لاقف لئاسلا.داع اذهدنعف .هحاضيإو

 موصعملا ىنلا سفن ىهو « أطخلاو صقنلا نع ةديعب ةلءاكس فن هل نمالإ دافتسيآل ةلالدلا كلت

 باجأ « ضرغلالوص> تيلس دقف دوصقملا اذهىفىنلا نم ديال هنأ تيلس اذاف موصعملا ماغإلا وأ

 قيزرطلا اذهلزقأا ىنكتل و" ىنلا ةياده قم: لثالانلا لعدف و قولا ى ديال هنأ تايانسامأ نأ [ةلاق ) هاطيجلأ
 ( ىعبتاف ) هلوق نأ رودلا لاوس نع تاوجلاو لبسالا ىلإ هاعد مالا :ةيلع مهاربإ نإو لبسأ

 ناكناطيشلا نإ ناطيشلا دبعتال كنا اي ) هلوق ( تلاثلا عون او ):ذاشرإ لباد اد باحبإ لما يبل

 لاصخلا مظعأ هنال ء هنم لو.قلا نع ةفصلا هذ هرفتف هلل صاع هنآل هعطتال ى أ( اعط نم رال

 هنوك الإ ناطيشلا تايانج نمرك ذب مل صالخإلاىف هناعمإل مالا هيلع مهاربإنأ لعاو.« ةرفنلا

 مظع ىف رظنلا ن اك مالسلا هيلع 5 هتاداعم الكود و هلل ًانضاع
 نايسصعلا كلذ نم هلكت را ام

 ناك نمو؛ ئأرلا فريعض 0 ردصت الملا: هللا ةيصعم نافآذ كل هنهذ ىلعقبطأو هركف ىبغ

 ىلع فقوتي .لوقلا اذه نإ ليق ناف نزو هلوقل لعجبالو هيأر ىلإ _تفتلبال نأ  ًاقيقح ناك كلذكإ

 ناطيشلا نأ تايثإ ( اهثلاثو ) ناطيشلا تايثإ ( اهناثو) عناضلا تايثإ ( اهدحأ ) ::رومأ تانثإ

 داقتعإلا نأ ( اهسماخو ) ءايشآلا نم ءىش ى ةتعاط زجت مل ًايضاع ناك امل هنأ ( اهعبارو )هللا ضاغ

 ىلع درؤت ىلا ةلالدلا نأش:نمو « ناطينغلا ةعاط :قم ًادافتسمناكناسنإلاكلذ هيلع ناك ىاذلا

 , تامدقملا هذه لك نفاع زا ناك ميهاربا ابأ ل علو« ةيلسم ةمولعم تامدق«نم ةبك رمن وكت نأ مصخلا

 «؟) رن عود



 ةيآلأ ميهأربإ با لا 560 اخا:1 كلاع اهلؤف ظل

 نضوءملازو:نضوعلا نيب عمجي'الثل ىتبأاي لاقي 0 اضدلز) ار زم اعطروع ءاتلاف م تبأ ؛ ) هلوق انأ

 ملكت مالسلا هيلع ميهار ال 5 هنأ لعاو ءالو .انلا ققلذب فلال) كوكل “اتبأأ ايأ لآ اذقاو هنع

 نذل لور قو عمسإ الام ديعت 4 هلوق ( لوالا عونلا ) مالكلا نم عاون 1 ةعبرأب هيبأ عم

 نق”كلذ' "نانّب و ةيهلالا ىف ةحداق اهنم ةدحاو لك ةثالث تافصب ناثوآألا فصوو(أ امينة

 هنه ىذلا هلإلا وهو ماعنالا ةناغ هل نم الإ امقحتسي الف ىظعتلا ةياغ ةدابعلا نأ ( اهدحأ ) هوجو

 فيك ) لاقو ( هودبعاف مكبر و'ىز هللا نإو ) هلق ريسفت ىف هانررقام' لع ابعورفو معنلا:لوصأ

 ملام اهركشب لاغتشالا زوال هنأ ةرورضلاب ملعب اكو ةبآلا ( (كايحأف | ”اومأ متكو هللا نؤرفكت

 نمزتم مؤ رضيت لو عمست مل اذإ اهنأ ( اهيئاثو ) اهتدابعب لاغتشالا زوال نأ كولو ةلذج [لككيت

 لكب املاغ :نوكي نأ بحي هلإلا نأ لع كيني" اذهو ؛ اهتدايع ىف ةدئاف ىأف اههصعي نع اهعبطي
 مل اذإ نثولاف دابعلا ع ءاعدلانأ ( اهثلاثو ) دوبعملل طلغلا عوقو نم آنمآ دنعلا نوكي ىتح تامولعملا

 ىف ةعفنم ىأف الإ :كقتا لما ةلعتب راظناالا كتاو:15] 5:هتةانخ أى اةءثفتم ىلأف عادلا" ءاكذ عممسإ

 , كلذ لكنع ًايزاع ناك نع لضفأ عفانلا راضلا رصبملا عمادلا نأ (اهعبارو ) برقتلا كلذ
 ةدابع ةاضفاألا قلنا تاكتف ئؤلا' نم لك أو لضفأ  نؤكمف تافقّظلا: هدب ف وضووم ناتتنالاو

 ىأف اهر رض نم فاخي الو ةعفنم اهنم ىجري الف رضت الو عفنتال تناكاذإ ( اهسماخو ) سخاألا

 ىلاعتا هللا: ىتتام“ لع ذاسفإلا و زسكتلا نع اهسفنأ ظفحتال تناكاذإ ( ارشداسو:)"اهتدابغ ف ةادئاف

 نم نثولا باع هنأ ٍلعاو ايف ريغلل ءاجر ىأف ًاذاذج اهلعج و اهرسك هنأ مالسلا هيلع ميهازبإ نع

 لب هل لاق هنأك ًائيش كنع ىنذيال ( اهتلاثو ) رصببال ( اهناثو ) عمسيال ( اهدحأ ) هجوأ هثالث

 (ئرأو عمسأ يعم ىنإ )لاق مءرصبيو ىعادلا ةوعد بيجو عمسي هناف ىبرل الإ تسيل ةيهلإلا
 ةدايعلا سفن ىلع لوم (ديعت) انهه هلوق نأ ملغاو (هاعد اذإ رطضملا بيحي فا حلاوملا ىضقيو

 نودبعي اوناكام مهنال ةعاطلادارملا لب كلذ لاقيال ( ناطيششلا دبعتال ) كلاثلا ماقملا ىف هلوق امأو

 رهاظلا كرت بجو ليلدل انهه رهاظاا انكرت اذإ سيل لوقت انآلو ةعاطلا ىلع هلم بجوف ناطيشلا

 ةملا اهنأ ناثوالا كلت ىف دقتعي ناك هارب ابأ نإ لاقي نأ امإ : ليقناف ليلدريغب لوآألا ماقملا ىف

 | رس ناك زب فلابد اير ماجن 8 اعت“ وأ تانأ ايلا قمانلل ةدلج اوما ةاراتخع هززداق" اون 3
 لس م كا ركتلا لونا مطعتلا.ملانغلا اذهل :ةزيدملا ةحلالا نه بك اوكلاو بك اوكتلا ليثا

 رشا لإ شنوا فتح هام نماذشأ نان اع" هنا اللا"اهقدتا نأ" ةاقتحي ناك 1 بك اوكلا مظعت

 ناقفاألاا كلت نأ كقتعل قلما ىلاعت هللا دنع مط ا ازال كتل وأ قلوك ىطتقي 0

 ريع عقشم (ملكةب نور نر نك ركل لفراق كر افتا لل اقاطا ةليكز أك علال

 ةناهت 3 كلوا مدقلا نم ميهارب نة نا ناق نا“ والا ةدع نع ةلوقنملا ادعالا نم كلذ

 ل اا عرتتلا ةعافلا ذهن موديلا كيتا ]ذه نأأ ملعلا نال نونجلا



 كرير ةياللا : ها ررإ كناتيكبلا رك ذاوف : ىلاعت هلاوق

 مِهاَربا ةلم نع بغري نمو) ىلاعت لاقو (ميهاربا مكيبأ ةلم) ىلاعت لاقام. ىلع هنيد ةراهطو هنأش ولعب

 اندجو انإ) كلو وهام ىلع كئابال نيدلقم منك نإ بردلل لاق ىلاعت هن أكف ( هسفن هفس نم الإ

 هيلع 00 | وه ًاردق مهلجأو مكئابآ فرشأ نأ مولعمو (نودتقم مراثآ ىلع .انإو ةمأ ىلع انءابآ

 : ىلا لئالدلا هذه ىف 7 نياق ار منك نإو ناثوألا ةدابع كرت يف هودلقف:مالسلا

 الالدتسا امإو ًاديلقت امإ مههاربا اوعبتاف ةلمجابو ناث وألا ةدابع داسف اوفرعتل مالسلا هيلع ميهاربا

 انقل نيون رتنز تقيكا نولوذ اوناك للك لوسرلا نمز .ىف رافبكلا سرا ربك آي( اهناتجؤ)

 ليلدلاب هلوق لطبأو ةيبأ نيد .كرت هنأ نيبو مالسلا هيلع ميهاربا ةصق ىلاعت هللا ركذف اندادجأو
 ليلدلا بناج ىلع بالا :تناغ حج رث نأ رافكلا فرعيل يأ ةعراتم ىلع ليلدلا ةعباتم حجرو

 رافكلا جرم اىرنك نأ .(اهتلاثووز مالبجملا)ةيلع ميهربإ وه ىذلا رب الا قرشألا تاآلاز لع دو

 (ةمأ ىلع انءابآ اندجو انإ اولاق ) ىلاعت هللا لاقام / لال دتسالارفوزكك رودئاتتلانوكتيمتنلا رباك

 لالدتسالا ةقيرطب كسلا مالساا هيلع مهاربإ نءرلاعت هللا كبح (نيدب اع اهل انءابآ اندجو اولاق)و

 (ًادن اةناييص ناك هنإ )مالسلا هم هع مهارب | ففصو َّق 0 مْ ةقيرطلا هذه ط وقس لبع مالوم يدش

 ءانبلا اذهن“ ال قدصلاهثداع ا ىذلا وهو ًاقدا 2 ةغلايم 3 (امهدحأ)نالوق ةوردصلاق او

 5000 ئذلا هنأ 6 اثلاو) لاعف“الا هذه علوملل ريكسو ريمخ لجر لاقي كلذ نع ءىني

 ناكاذإ الإاقيدصدهن وك فص اع اب قدصملان “الك لذو ىلوأل و 'الازهب ارو وشمر يضي ىتجقحلاب

 هلسروهللاب اونمآنيذلاو) ىلا علاق دق سيلأ لبق ناف لوآلا ىلإ مالا دوءيفقيدضتلا كلذ اقداص

 ىتلا نأ مع ءاو قيدصتلا كلذ ىف نوقداص هلسرو هللاب,نونمؤملا انلق (ه ادبشلاو نوقيدصلا مكئلوأ

 قيبذكلا مزل الإ و قداصض هللا قدصمو هقدص ىلاعت هللا نآإلهنعرخأام لك ىف ًاقداضن اوك نآأئسحي

 ًس انلا لع هللا ادور لسولا نال« لوقياملك ى اقداص لزم لاي نو "< اذه نه مزايف ىلاعت هللا مالك

 امنإ ديبشلاو (ًاديهش ءال وه ىلع كب انثجو ديبشب ةهأ: لك نء انثج اذإ فيكتف):ىلاعت هللا لاقام ىلع

 ( هريبك هلعف لب) هلوق ىف مالسلا هيلع ميعارنإ ىف كلوق امن: لبق ناف .ابذاك نكي ملاذإ هلق لبقي
 بذكب سيل كلذ نم | ءيش نأ ةرهاظلا لئالدلاب! تابآللا هذه ليو أت ى.انحزشيبق انلق م فإ)و

 ةمئ لسه برق اديبرظااب امن ْن كفا قي دص لك ىف بالو ًاقنوصنروك نأ بحي ىنلك نأ ت تدث أملف

 هنوك هانعف ىنلا امأو . أ هنو رك ىذ ىلإ: انفي د هنزل ركذ نملقتنا اذبلف ىنلا ةبترم نم قيدصلا

 . هدابع غو اهني غلف 3 هلعج نم ةعفر نم ىلعأ ةعفر 5 سانلا دنعو هللا دنع ردقلا عيفر

 ىلإ هذوجو لوأ نه ناك ىأ أ ًاقيدص دجو هانغم نإ ليقو راص هنإ لبق ( ًاقيدص ناك ) هلوقو

 هنم لدملا نيب" ًاضازتعا تادقو:ةلمجلا هذه فاسيكتلا [تح اص لاق,ةناضللا روز قدلاب راق وصوم ةئابغإ

 ذإ قاعتي نأ زو<و كاخأ لجرلا معنو ًاديز تيأر كلوق هريظنو لاق ذإو مهانبا ىعأ ةلديو
 تانطاخملا:كلتب مابأ 'تطاج نيج ءابنالاو.نيقي ديصا] رمت اقلب اعماج .ناكزو) اذن ايدي زو ناك
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 2 ذإ ى1 3 0 "ا ةكلاو 7

 "1 220 - < ه لس هر هآ#“# - 2 » رام | يس ما 29061 سس

 قءاج دق نإ تب 0 40 اش كنع 3 2 5- الو 0 7

 ناطيشلا 0 ل تا «غ» كل ل طا رص كده ىعبتاك كنب . لام معلا نم
 رص

 ل تا ا لن اتم قتلا 55 نامل 3
 1-3 اسي 6 هن هه ا مسخ ١6 هب

 © هد ان وتنال كسعلل نوكتسم نم نأ

 ( الع نمو ضرأالا ترن نحت انإ ) هدعب لاق م مويلا كاذب ىأ نونمؤيال هاو ةيفيك

 انك لحم ىلإ ىأ (نومجرت انيلإ و) ىلاعت هللا الإ عفتلاو رضلا كامالذأ ىلإ لوؤتروم'الا هذه ىأ
 . ةاصعللغيلب رجذو يظع فيوذ اذهو هيلا عوجرلا وكي ىخ ناكللا نع هزتُم ىلاعت هن"ال !انئاضقو

 مالدلا هيلع ميهاربا ةصق ( هلا اثلا ةصقلا )

 الام دبعت مل تب ايدها لاق ذإ ٠ 7: ًاقيط ناكمإ مهار أ:عباك ركدلا ف طعون (ىلاعت هل وق

 كده 3 كتأ أي مل ام 0 تمت اجاشق ا فإ د 9 كيش خل هيكل ابرار اعتب مالدو معي

 كاانم نأ. فاعأ قإ ثياب: .؛ ادع نذل ناك قاطلشلا نإ ناطيسقلا دتعتال كبأاب ؛ اوس اظازرض

 © الو ناطيشلل ناوككف ةمولا "نم فادع

 نيذلا م ديحوتلل نوركتملاو٠ زانفلا,ةؤادلا وهل وألا قالب ودل ةنماناه ضو لانأ معا

 ممو امهاذ القاع ًايح هللا ريغ ًادوبعم تيثأ نم مينم لام شرار ئ فاو ضي لئاعت ةمشرا ولدا 0 آيعنأ

 ناث والا ةدبع مو مهاف الو لقاع 0 شيل اداغج هللا ريغ ًاذؤويلعف تيثأ. نم مهنمو ؛ ىد ءاصنلا

 قيرفلا .لالض ىلاعت ناب ملف ظع ام أ !1١ قيثرفلا لالض: نأ الإ كالضلا قءاكرتشا نإ و َناَقلَملاو

 هلزوق ىف اولا ؤ(تاثيكسلا ف َر ا وز لاف ناثوالا ةديع.مو ىلاثلا قيرفلا لالض:ىف ملكت لؤالا

 امهيلع اي ركزو ىسنع.ةصق تيتنا .انمل هناك( اي ركز هدنع كبر ةمحرارك ذ) هلوق ىلع فطع ركذاو

 ناك ام مالسسلا هيلع هنأل هركذب سضأ امإ وا ميهااربا لاح ركذاف اركز 'لاخ, ترك ذ دق لاق مالسسلا

 ةييناكل عتادقلا نان ف وعم ريخأ انا ولطت 97 ةعااطمو ملعلاب نيلغتشم هتدلب:لهأ الو هموق الو ره
 عرش اغإو (.هتوبن ىلع الاد آر هأق از جعمو بيغلا نع. أ رامخإ كلذ ناكناضقن الو ةدايز ريغ ند

 نيرقم اوناكوإتزعلاب بأ ناك مالسلا هيلع مهاربا نأ(اهبدذسأ) هوجنول مالسلا هيلع مهاربإ ةصق ىف

 نعءو مويلا كلذ رح ئأ (ةلفغ ق مثو) هلوق انو كاذ لعل ةئبلا تومال 1 دا رانا لب ايناويح اعشَخ



 انف ةيآلا . هودبعاف بدو ىبر هللا نإ و : ىلاعآ هلؤق

 ( لوالا) تاليوأت هل اوركذ نويوحنلاو ( رصبأو م عمسأ ) ىلاعت هلوقك هب لعفأ ( ةيناثلاو )
 جرخ هنأ الإ ةدغ اذ راص ىأ ريغبلا دغأك مرك اذ راص ىأ ديز مرك أ هلصأ ديزب مرك أ اولاق

 تاقلطااو ( ىلاعت هلوقك رمالا هاد م ربخلا ظفا ىلع ا أَ ريا اعف بلا ظفا ىلع

 ( ادم نمحرلا هل ددميلف ةلالضلا ىف ناك نم لف ؛ نهدال وأ نعصر تاذلاءولاا و “شوت هنلب نسيت

 نأ ( ىباثلا ) ةدئاز ءابااو ءاعدلا هانعم ناك نإ و ريخ دنا همحر موق اذكو .ادهنّمحرلا هل 3 ىأ

 هَلَوقلثم ةدئاز ءابلاو« مركلات هفصي نب. ىأ ارك ًاديز .لعحج نأب_دخأ لكل لما هنإ هلا

 5 كلوقنأ وهو (اثلاث) كلن هش ءايداللا نصل نورس دلو ( هكلبالا نإ كيدي اوَهلت الو (

 ريغ لغج تدزا ول ىد اند راظ هن َّق 7 5 ثيح ىلإ مركلا َْق غلب ادب ر نأ ديقي ليزي

 وا_ئ ملقلاب عك لاقذ نم نأ كضرغ كل لصحبو كدوصقةم كقصلي ىذلا وهف اعلا

 . كضرغ كلل صحي و كدودقمب كقصلي ىذلا وه ىلقلا نأ

 وهو ( اهدحأ ) هجوأ ةئالث هيف ( اننوتأي موي ربأو مهب ععسأ ) هلوق © ةيناثل ةلأسملا ١

 دارملا اعف مدعت لاح كاعت هللا ىلع بوجعتلاو ممرصبأ امو ميج يام هأَدِعُم نأ ىوقاالا ىوومقملا|

 انعم لدقو 2 اندلا قايمعواص اوناكام دعب أمم بجعل ناب نب لد دموي ممراصيأو مهعامسأ نأ

 لمتحي و ىضاقلا لاق ( اهناثو) ممولق عوصياو رص موند ام نورصبيسو نوعمسيس اه ديدهتلا

 اورجزتيف مهتبقاع ءوسو مثرمأ أوفرعيل مم مرصبأو ءالؤم سانلا عمسأزوجيو ىنابجلا لاق(اهثلاثو)
 نكل (لو الا ) نالوق هيفف ( نيبم لالض ىف مروا نوملاظلا نكل ) هلوق امنأ مهلعف :لثمب نايتإإلا نع

 ( نيبم)الضىفمويلا نوملاظلا نكل) (فاثلاو) قت انوفرعي ةرخالا ىف و نيبمالضىف مويلان وملاظلا
 نمأ هنأ, ف ةهئش.الف (مرذنأو) لات هلق امل ى نيماؤوملا فالخب ةنجلا نع لالض ىف ةرخالا ىف مهو

 باز> الا فلتخاف هلوق نأ ىلع ةلالدلاك اذه لعجي نأ حاصيف هنامز ىف نمرذني نأ هني دمح

 اورذحت نتايج نم فيوختلا ورق ناذإلا انعأزو د لوودترلا نمهز ّى معي فاالتخا هب دلقأ

 ازمه اسحتلا رثكي كمي نم ةمايقلا مود هنأ ف ةهمش الف ةومملا موا اك اعت هللا ةدابع كا نم

 لو'الاوةيلاعلا تاجردلاىلإ نيلصاولا نيقباسلا نم نكي مل اذإ ةنجلا ىف اضي أرشح, لتقو راثلا ل فأ

 ةيقف (ردكالا ىطقدإ) للاجت دلو قءامأ : ثيايرثلا اهيل كالذاو مغ ةرسحلا نال حيحصلا وه

 رماالا ىذف ذإ(اهناث و)بامعلاو تناوزلا رم حزشأو لئالدلا ناسب نماخلا يطق ذإ (اهدحأ) هوجو

 نس ىلاعت هنأ اكف ) نونمؤ.ال مثو ) هلوقل تلد لاوثإلااو فراكتلا لاؤذأو ايندلا ءانق ةكدحأ ميو

 هيلع هللا لص ىنلا لثس هنأ ىور ( اهتلاثو ) نونمؤرال مو ةلفغ ىف مهو تانيبلاو مججحلا تربظ هنأ

 نارظني ناهي رفلاو حج.ايف ملمأ شكا ةروص َْق تووملاب ءاج نيح لاف زرهاالا ئذق هلؤق َنَع ملسو

 ريص) َنأ نو الف ضرع توما نأ معاو مع ىلع ًارغ راثلا لهأو جرف ىلع احرف هيتلمأ لهأ دادزبف
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 تبث قف( هوديغاف") ةلؤق امأ دوت لع لذدي' كلذو ىلاخت وهلا ئوس تاقولخ.ءال تير إل' ىأ

 عقو ةدابعلاب سمألا انبهف ةيلعلاب رعشم بسانملا فصولا ىلع كلا بيترت نأ هقفلا لوصأ ىف

 قردان ابان اجا تدق هك مخاط هنأ ركرط لانو ةاورأللا/ فسار انقل

 ناف كلذلو ءامعورفو معنلا وضل ىو دانخا» [عاايسم هنوكل  هتدابع بم انين] ىلاغت 0 لع لدي
 ىغِن الو رب الو عمسي الام ديعت مل) لاق ناثوالا ةدابع نم هابأ عنم امل مر !! هيلع ميهاربإ

 لافتا نأ تين ةنالا ةنعاو كل دانع زب مل دابعلا ىلع ةمعنم نكت مل امل اهنأ قمنا نات ماكان

 م 1050 عاقل د لا 0 ل مر ا ل
 5 فم طاارصأ ةيخ اصلاو دلولا ىفاو دي 1 اياكوقلا لعل( ميقت سم طارص اذه ) هلوق رب

 للا موا ام 0 يطال ني داتا تتولى نطلب ١ ايقنت ميقتسملا طارضلاب لوقلا اذه مح 5

 انكار نإ ا ئزاطناا قرفردارملا كول أم) لاوفأ بازحالا ىفف ( مهني نم باز>الا فاتخاف )

 دارها 6 ثلاثلا ) اباذك مبضعبو ادلو مهضعب هلل دوهلاو ىراصنلا دارألا ( ىتاثلا ) مهما اسقأ

 دازرالا :انلق اذإ وشل دمي ا ءنلا رافكلاو ىراصنلاو دوهلا مف لخادلا راف افكلا

 هنلللول ظأ ل اذبف برو ىبر هللا نإ دمعي لق ىأ ( هودبعاف ىبرو ىبر هللا نإو ) هلوقب

 ده دشم ند )هلوق امآور يكامتحتجلا نان د كلقم ا(! يوك ني كالسراب ىف )هل وفا مكاوي هيفز ئضو هيما

 ل دز امهباؤاغتيءامو ةذابنقاا وأ هي قلعت اكو. دوههلاوهاشو كج نبأ امإ دمشملاف ( ميظع موي

 الكمنوإاةمارعلاانىف,.ارإملاو 2 ناكلا] لوه#ةه دوا ش نالت "البلا قمادا ألا نوكي نأ لكي

 كلل ة1ايشر ]رجلا انوكورتنا لقتله ةفارركلا لمآ وجة ورسلا او ةوأ ! اثق ؤملا ومارس ل وينقلا

 ةدابشلا :ناكتم نؤكيإ نأزو «لابعالا, ءزسو: رفكلاب: ميلر أو مهديأو مهتتدلأ ةدارشو ءاينآلاو

 مظع هتلر دبقملا كلذ بهو اجفارو ىزةئأرو ادع عفا ليو دس (هولاقلق لاثق) لقيم ؟ ايتق و [وأ

 ايم ,مظعأ عفانملا نم ءىث.الو « ةلءاسمو ةبساحم نم مويلا كلذ ىف دهاشي ام مظعأ ءىثال هنأل
 مم عمسأ ) ىلاعت هلوق امأ « تاقعلا نم كلانه ام مظعأ راضملا .نم دب الو بزذلا نم كلانه

 : لئاسم هيفف ( اننوتاي موي رصبأو

 زاو مث « اهظع بج لهجلا عم ءىثلا ماظعتسا وه بجعتلا اولاق 4« ىلوآلا ةلأسملا
 مظعال :نوكي نأ نيغ:نم وأ ببشلا ءافخ ريغ نه م ماظعتسالا درجم دنع. بجعتلا الالف فلر ؟كائبتلللا
 هللا نإ لاف (نورحعشتو ؟كد عل ) حرش 0 ناميةس لاق ءارفلا لاق  لؤصد نيفا

 عا ارش نأ لاف ىعخنلا مهاربإل كاذ ت ركذف ملال نم بجعل م 1

 للاب مال رللط| هنأ ةءالطو» ( ناودرخلان و: تدع (]) ( + اي ءأ هللا دعو ع هيلع ةبجعي

 فاضت لياوأتلا اذهبو .أمهبولق ىف ثجهتلا :لوضح ىلع لّذإ قلخلا نع هلثم'زبّص“ول لدف 30

 هلهفأام ( ايعادحإ ) ناتفض بجيتلل : لوقنف اذه تفرع اذإو و دبا ىلا تطال ىيزرككلا



 "16 ةيالا . هوديعاف برو ىبر هللا نإو : ىلا هلرق

 2 فضل ع رص سدا 00 برو فر هللأ َنِإَو

 ب

 000 هذ ماد تا ضداصا

 ه هع سهام م اكو رو سرس مثو سس و 0 سس همه 26

 2 1 00 ميظع مد 1 نم أو رفك نيذلل ليوف ميم نم 5 زحالا

 هرثم ه2 م 7 وضع اهدا ه2

 او «؟/2 نيامم ٠ لالَص مويا َتوماَظلا ن 6 ا موب 5

 ا ل ا 2 , لا هال ع قاس نيس ود ههه م همم هسة

 ثر نى ل ١ ومال مو لع ىو رمل ل ذإ ةرسحلا موي

 ةرص زك تورس تبا 6س

 0 ا 1 ا

 ةرابعلا هذوم ىنعملا كلذ نع ىلاعت هللا ربعف «هالوم رماوآل داقناا رخسملا عبطملا دبغلا ىرحي ىرحي

 : ةزاسمالا ةاراك ىلع

 نم 'باوحاللا فاتخاف . ميةتسم طارص اذه هودبعاف .كبرو ىبر هللا نإو ) ىلاعت هلوق

 مويلا نوملاظلا نكل انتوتأي موي رصبأو مب عمسأ . ٍمظع موي دهشم نم اورفك نيذلل ليوف' مهني

 ثرن نحن انإ . نونمؤرال مثو ةلفغ ىف مو مالا ىضق 1 ةرسحلا موي مرذنأو . نيبم لالض ىف

 4 نوءجرب انيلإو املع نمو ضرأاللا

 : لئاسم هيف ( هودبعاف برو ىف هللا نإو ) هلوق نأ ملعا

 ؛هودبعاف برو ىبد هنالو هانعمو «نأ حتفب ورمع وبأو نويندملا أرق ( ىلو آلا ةلأسملا إل
 واو ريغ نم رسسكتلاب هللا نإر ىنأ فرخ ىفو : ءادتبالا ىلع سكتلاب ةدنبع وبأو نويفوكللا أرك

 .”ةودعاف كلذ تين ”ئا

 نأاو* دب :الفأ ( مو ديطلاو مرو ىفر هللا نإو) هللا لوقي نأ حضيال هنأ < ةيناثلا ةلأدملا ١

 . كعب مبرو ىبد هللا نإ دمعي لقف ريدقتلا ( لوألا ) نالوو هيو: ىلاعت هللا ريغ اذه لئاق نوكي

 0 واولا : ىناهفضالا له وبأ لاق ( ىاثلا) هللا دبع وها ئميع.نأ ! ىف ةرهابلا - نيهارالا زابظإ

 هللا دبع ىنإ لاق هن اك( باتكلا ىناتآ هللا دبع ىنإ ) مالسلا هيلع ىسع لوق ىلع فظع هللا نإو

 هتعنو هدلومو هثعل نع ممربخأ نيح مهلإ دبع هبنم نب بهو لاقو ؛هودبعاف عبدو ىبر هنإو

 . ىلاعتإ هنا كيبع انلك أ يرو ىبر هللا نأ

 هللاوه مثرومأ حاصمو ساناا ربدم نأ ىلع لدي(مكب رو ىبر هللا نإو) هلوق «ةثلاثلا هلأ ةلأسملا

 917 وكلا ىه ةواقشلاوةداعشلا ىف مر ودل حلصمو ساناا ريدم نإ نيمجنملالوق فالخ لعيللاعت

 ( بدم اهدا نإ) لاق .ابلف هناحبس هل لع مسا هللا ظفل نال .دحاو هلإلا نأ لع اضيأ.لديو



 ةيالا . مكرم نإ دس ىلاعت هلوق 54

 دوجولا تجاو ناكل هتاذل أ 55 ناك ول 0 5 ء وف اع 1 نأ ناكناذ 2 نوكي 5 ًايلزأ ًامدق

 ينهار اقل آبجا ولا ال):داؤجلو [ةفبل رتتفمي ناكاةتاننإ انكي ناك كو فلخ اذهل دج قَق رثكأأ

 ناكنإا امو نكلذا الإ ةلاد وبعلا للمال ةنالا اول | دبع ان وكيف زهتل نلن لج ادع :نكمملا ان وكب متاذل

 نم دارملا وهو هداحاو ميدقلا كلذ قاخي همدع دعي هدوجو نوكف اثد نوكي ًادلو لعجي ىذلا

 نأ لدعم هنأ تثق هل ًادلؤ ال هل ًاديع نوكسيف ) ناوكدف كمل لوي اماف أ ىضق اذإ ) هلوق

 .دلو هلل نوكي

 ىلع ( نوكيف نك هل لوي امناف [سمأ ىضق اذإ ) هلوقب .باحالا جتخا 4( ةيناثلا ةلأسملا ١

 نوكيف' نك هل لاق ءىث ثادحإ دازأ اذإ ىلاعت هنأ (لعألدت .ةيآلا نال اولاق ىلاعت هللا مالك مدق

 هللا لوق.نأ تينف «لاخم وهو لساستلا مزاو رخآ لوق ىلا هثوددح رقتفال ًانالح نك هلاوق ناك ولف

 ىلاعت: هنأ (اهدحأ ) : هوجو نم ىلاعت هللا مالك تودج ىلع ةيآالاب, ةلزتعملا جتحاو ؛ ثدحمال ميدق

 لابقتسالا ىفالإ لوقلا لضحال نأ بج وف لايقتسالاىل ع ةلاد ةءلكلا هذهو اذإ ةملك هيلع .لخذأ
 نع لوقلا كلذ نَخَأت ىلع لدن ( هل لوقي امناف )هلوق ق'ءافلاو,بيقعتلل ءافلا فرح-نأ (اهيناثو)

 كلذ. لوصح ىلع لدي ( نوكسيف ) هلوق ىف ءافلا ( اهثلاثو.) ثد< هزيغ نع رخأتملاو ءاضقلا كلذ
 الب امدقت ثداحلا :ثتودح ىلع امدقتم هللا لورق نوكتيف لصف:ريغ نق. لوقلا كلذ.تيقع ءىثلا

 لالدتسا نأ لعاو : ثدح هللا لوقف« اثدحم نوكي لصف الب اهدقت تددحما لغ.مدقتملاو لصف
 لطانب كلذو:ًاهيدقا( نكأ) هلوق«ن وكي نأ: ئضتقي 'هناللف«تاغحيألا لال دتهلا امأ غياض نيقيرَقلا

 ىاوزاطلا نما لك ازابا ىه لاستهتلا لزق نوك نأ تفخر هناألف ةلزمملا لال دتنما امأاون,ةقافتالاب

 نأ يق مدق ىعدملا اهعإ هيف حازت ال كلذو ثدحي وهو تاوضاللاو

 ام عار كسك معزف اهرهاظ لع ةيآلا ىزجأ نم نمانلا نف « ةثلاثلا ةلأسملا 7

 هةر ا ل ل ل ول ا ا ل ل

 ل 00 لاح وهف ىاثاا ناكنإو تبع وهو مودعملا عم ًاباطخ كالذا ناك قاواإلا قلع

 قيلختلا وه( نك ) هلؤق نم دارآا نأ مز نم نساثلا نمو هيف نك هلوقل ”يثأت أف ةدارإلاو

 لزاألا . ىف”زداق ةئاخيبسا هللا ناف ريغ :ىثلا "نيوكست و ريغ ,ئنلا لع ةردقلا نال كلذ نب وكشلاو

 ةيرداقلاو ال نوكم-ريغو ملاعلا اذه ئوس ملاوع ىلع رذاق نآلا هنألو , لزآلا ىف نؤكم رّيعو

 يلاغتا#شلا نال كالخ اننمإ“نؤكلملا لوةن'اناللا ناوكملاا دقت" ه / نتيكشار 355

 هللا نيوكتب دجو اممإ نوكملا اناوق ناكل ناوكللا' نفت ةروكشلا "ناك واف 23و ماع

 نؤكلللا# ايه كلا أ ةعاشاا اع اةكل دو" هكفقدو القا لا دوف ةلاؤتم للزان لاك

 ذافن نع ةرابع ( نك ) هلوق نورخآ لاقو :« نيوكستلاب ةايسملا ةفصلا ىلا ةراشإ ( نك) هلوقف

 عافدناو عانتما ريغ نم ةدارإلاو ةردقلا كلّ ابعوقو ناف.. تاثكمملا ىف هتيلشمو:ىلاعت هللا ةردق

 ايي

 هاف



 عال ةيآلا . مجرم نبأ ىديع كلذ : ىلاعت هلوق

 (قهلالاق) دوعسم ناةنعو: بضنلاب (قحلا لّوق) رماع ن ,او مصاع أرق لوألا ةلأدا

 03 لوقلاو (قحلا) هلوق ماعنالا ىقكلذك و فاقلا مضي (قحلا ل ور تاللا 1 0 ا :

 ريخ وأ ربخ دعب زبخ هنأ لعق هعافترا امأ «بهرلاو بهرلاو تهزلاك ذل اذوا عمق. لاوقلاأو

 ةلخجا نومضا دك. ردصم هنأ ىلعوأ هللا ةملكب رسف نإ حدملا ىلعف هباصتنا امأو « فوذ أدتبف

 . معا هللاو لطابلا ال قحلا هللا دنع وه كلوةك

 ماك م لل[ ةءأ ( مجرد نبا ىسيع كلذ ) هلوقب دارملا نأ شال 4 ةيناذلا افلا

 مم م نبأ [سيعت َْهأ بك ا توصوملا كلذ ىأ ( باتكلا ىتات 1 ان -هلوق زم 5

 (قحلاهلؤق ) امأف : هللا نبا هنأ ال اهنباو ةأرملا هذه دلو هنأ ىلإ ةراشإ ( محرم نبا ىسع ) هلؤق قو
 2 زله قللا قلل كللذأو قا لوق وه مالسلا هيلع ىسع سفن نأ وهو ( اهدحأ ) : هوجنو هيفف

 دا نملان وك نأ ( | مناث و ) قحلالوق ى طوع لوقنأ نيبو هللا ةملك ىسع لّوَقن نأ نيوابقأرف الف هنأ

 وهل اذه نإ) ةلوةكك ورف ةفصلا ىلإ فوصوملا تفضأ كنأ الإ (قهلا لولا رم ننا ىسِيَع كلذ)

 ًانبا مالسلإ هيلع ىنيع نوك نم الوأ تارك ذم ديك أت ( قملا لوقلا) كلؤق ةدئافو'( نقبل قد

 انفصوو مجرم نا عسع كلذ ليقمتااك ف ؤاذخ | ذئب 1ع دلال وق وك نأ (! امن )امو ) مج رمل

 نأركذ مث برم نبا ىديعوه فوصوملا اذه نأ رك ذ مثالوأ هفصو ىلاعت هن اكف قملا لوق وه هل

 ةيرملانم مهنم عقيام لطب اك لطبي نأ زوحيال تباث هنأ ىنعم ىلع قملا لوقوه عمجأ ففضولا اذه

 ىتلا ٍبهاذملاف مالسلا هيلع ىسبع ىف مؤارتما امأف . (نيقيلا قملا وط ) اذ-ه نإ ىنعم. ىف نوكيو

 هيلع ئليع نأ ىور:.نازرمع لآ ةروُّس ىف كلذ رك ذ مدقت دقو ىراضنلاو.دووللا كوق نم اهانيكح
 هللاو هاإ وه لاقف ؟ ئسيع.ىف لوقتام لوألل ليقف مهئاءلعو ممرباكأ نم ةعبرأرضح عفر امل مالسلا

 هلوسرو هللا دبع وه لاَمف ؟لوقتام عبارال ليقو « ةيليئارسالا مهو سان كلذ ىلع هعباتف « هلإ همأو هلإ

 ؟ كلذ هيلع نوحي ال ىلاعت هللا نأو مانيو معطي ناكىميع نأ نودلعت امأ لاقو « مل-1لا نمؤملا وهو

 دلولا توبث نأ ( امهدحأ ) : نيرءأ لمتحي رهف ( دلو نم ذختي نأ هلل ناكام) هلوق امأ : مهمصفت

 اذهناآل ىدلو هنإ دحاأل لوقي نأ هلل ناك ام.هلوةك ( دلو نم ذختيب نأ هلل ناك ام) انلوةف لاحيردل

 اناوةك ( دلو نم ذختي نأ هلل ناك ام) هلوقف هلاكو ىلاعت هللا ةمكح قيال بذكلاو بذك ربخلا

 ريسفتلا اذه ىلع ءانب ةيآلاب ىابجلا جتحاو « هتيهلإ لاكو هتيكح كلذ قيليال ىأ لظي نأ هلل ناكام

 رايتخالا اذه هل سيل ىأ داحيالا اذه هل سيل هنأب ميرص ىلاعت هنال ءىث لك لعفي نأ هلل نيل هنأ
 (-دلو نم ذختي نأ هلل ناكام ) لاق مرج الف ىلاعت هللا ىلع لاح بذكلا نأب هنع انباخصأ باجأو
 : لئاسم هيفف ( نوكيف نك هل لوقي اماف ًارمأ ىضق اذإ هناحبس.) هلوقامأ

 هل لوقي امناف ًارمأ ىضق اذإ ) هيقع لاق مث هناحبس لاق انمل ىلاعت, هنأ.« ىلوآلا ةلأسملا:)

 نوكي نأ امإ ؛ هلل دلو لعحجي ىذلا نأ كلذ نايبو دلولا نع ههيزنت ىلع ةجحلاك ناك( نوكتيف نك
 «م رت عمد



 ةيآلا . مرص نيا ىسع كلذ : ىلاعت هلوق عروش

 تدرون سى هس شتر وادعو ب وع
 ع

 0 2 3 نبا ىسيع كلذ
 هر عا ع 7 هر

 41 كا 0-200010 03 2310 523 سل مد

 (؟* هد 5 3 دك نم اماما 1 اذإ هنأ حمم دإو نم لخت

 : لئاسمهيفو ( ًانح ثعبأ مويو تومأ مويو تدلو موي ىلع مالسلاو ) هلوق ىه ( ةئماثلا

 ىحي ىتضق ىف مدقت ام ىلإ فرصنم :مالسلا ىف فيرعتلا مال مبضعب لاق 4 ىلوآلا ةلأتملا )

 لاقو ًاضيأ كإ هجوم ةثالثلا طاوملا ىف هيلا هجوملا مالسلا ىأ (هيلعمالسوز هلوق نم مالسلا هياغ
 انزلاب منزه .مهتا خدم ىلع نعللاب ًاضيوعت في رعتلا اذه نوكي نأ حيحصلا فاشكتلا بحاض

 لف ىعابتأ لعو ىلع مالسلا لكو لاق هن اكف (ىلع مالسلاو) لاق اذاف قارغتسالل ماللا نأ هقيقحتو
 مب: (ىدهلا عنبتا نم ىلع مالسلاو ) مالسسلاا هيلع ىموم لوق هزيظن و نعللا الإ ءادعألل قبب

 . ضيرعتلا اذه: لثمهب قالي و دانعلاو جاجللا ماقم ماةملا ناكو : ىلوتو بذك نم ىلع باذعلا نأ

 كيلع هللأ لس ىف م نتخ تلنأ ىحي ءل لاق هنأ مالسلا هيلع ىسع نعمبضعل ىور « هنا | ةلأسملا)

 . هيلع هللأ ميلستب هسفن ىلع هميلست نإ لاقف نيا بتاجأو قسفن:للع ترلسو

 لاوزو مغنلا قةمالسلا هنمو نامآلا هب لص امع ةراب ابعمالسلا ىضاقلا لاق (ةئلاثلا ةلأسملا)
 اونوكي نأنم ءايبناألا ىف دبال و ٠ ىحيب هلعف هنأ ىلاعت هللا ربخأام هنم بلطو هبر لأس هن اكفتافآلا
 موب ىهو ةناللأ لاو> آلا هذه ىف ةمالسلا ىلإ اجايتحا ناسنإلا لاوحأ ظعأو وعلل لاحم

 ةداعسلا عامتجاو ةمالسلا ىلإ اهيف جاتح ىتلا لاوحالا عيمجل ثعبلا مويو توملا مويو ةذالولا

 3 ,اصنلاو دوهيلا نأ ملعاو :لاو> آلا لكىف تافاختاو تافآلا نع 0 ا ا
 ىلا ةييجعلا عئاقولانم اذه نأ هيلع اوجتحاو ةيلوفطلا نامزف ملكت ماللسلاهي 16 6 نأ لو ركش

 دّشأ نممث وأمس ال ىراصتلاهفرعل كلذ ناك ولو رتاوتلاب تلقنل تدجو ولفا ماَقُن ٍلعىعاودلا ب

 ةماوفطلا قف مالكلا نأ تسالاو الإ هن كوع ىتح هيف ا ولع قئانلا تس أوهلا رخأ 2 طن

 ايلعهلاوحأ نع كحتتلا لاكوتملاةدش عمىراصنا هف رعت الف ةماتلا لك اضفااوةميظعلا 00

 نامز ىف اكن مالشلا هيلع هيأ كلام تلا افكار يطأ هنن آخ هتوانكع 1١و زهلأ دوملا نآلودجتوي مل ةنأ

 مو 9 مل ثيف مظغأ هلتق مدصق ناكلو دشأ هعف مهتوادع كناكل ةلاحزلا نعداو ةلاوفطلا

 مهد ىذلا همالكال ول ا هنأ ىلعلقعلا ةهج نماوجتحا دقف نوءلسملا امأ؛ ملكنا ام هنأ انبلع كلذ

 هيلع هنأ لع ةلالد كلذ مب كرت قف املع انرلا ىلع دحلا ةماقإ اوكرت املا 1 نم همأ ةءازن: لغ

 كإذلف نياياق همالك دنع نورضاخلا ناك امر هنأت ىلوالا ةهشلا نع اواجْأاَو كولناد قف ملكت ماللا

 ٠ هلتق دصقب اولغتشي ل كلذلف همالك اوعمس امو كانه اورضح ام دوهللا لعل ىتاثلا نعو رهتشي ل

 نو" قمانخت نأ ُ ناك ام : نورممب هيف ىذلا قملا لوق مجرم نبا قنَسلَع كلذ را ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيفو © وكيف نك هل لوقي انمتإف ًارمأ ىضق اذإ هناحبس
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 اه ةيالا هاب ا

 ايا ءاسلا ىلإ مف ب يلعت هللا يم رك 00 تقولا 0 اذاذ هيا اليس 57 0

 ١ ةداتق ن م ا 1 ايلا أمحإ.ىفاعد بسبا لصح ثيخح: سانلا لع كزابم

 تعضرأ ىدثو كامح نطبل فوط تلاقف صررتالاو هل *الا ءىتزبيو ىتوملا نحو هو ةأرما هتأر
 امأ . ًايقشآرابج نكي ملو هيفام عبت 7 هللا باتك.الت نا. ىبوطامل ابي مالسلا هيلع ىسيع لاف ؛ هب

 فيلكتاا لاوزو رغضلا لاح ىلإبداع.هنإ لق مريع ل هلاج نأ لع.لدب زهف؛(تنك'اهنيأ ) هلوق

 كرا ةالضلا رم فيك ليق.ناف(ًادح. كنمدام ةاكرلا او ةالصلاب: فاضوأ او) .هلاوق (ةسماخلا ةفصلا )

 ىتح ىصلا نع ثالث نع معلا عفر » متلي هلاق ام ىلع هنع عوفرم ملقلاو ًاريغص الفط ناكهنأ عم

 هنأ ىلع لدي ال (ةاكزلاو ةالصلاب 0 : هلوق نأ (كواألا) نيرجو نم.هباوجو ثردحلا .رل

 تقولاى اههئادأبو امهم هاضوأ ىلاعت هنأ دارملا لعلف عولبلا دعب لب. لاحلا ىف امن ءادأب هاصوأ :ىلاغت

 مانث القاع ًاغلاب هريض همأ نع ىسيع لصفنا: ا ىلاعت هللا لعل (ىئاثلا):غولبلا تقرر وهو هلا نيعملا
 مدآ قاخ ىلاعت هنأ اكسف ( مدآ لثك هللا دنع ئميع لثم نإ ) ىلاعت هلوق ةقيقحتو ةقلالاو ءاضعالا
 هلوقل رهاظلا 'ىلإ برقأ قاثلا لوقلا انهو «مالسلا هِيلَع ئسنع“ ىف كوقلا اذكتف 'ةعفد الماك: اماث
 لوةننأ لئاقل نكلو ةثابح نامز عبج ىف ه هيلع هج وتم فيلكتلا اذه نأ ديشيب هنا ( ع ثمدام )

 رودصو ةقلخلا مات ءاضع“الا لماك اضن هوأر ذقف هوأر نيح موقلا ناكل كلاذكر مآلا ناكول

 هنإ لاقي نأ ىلوءالآ, لملف: وجعي ال نأ ىغبني ناكف اع نوكي لل ضخشل) اذه لمع نع مدلكتلا
 ةيآلاو ةاكرااو ةالصلا ءادأ هنكسمي ناك ثيحب لّقعلا لماك بيكر ثلا ىوق هتثج رغص عم هلعج ىللاعت

 ىرخأ ةرم لزني نيحو ءامسلا ىلإ عفر نيحو ضر“ الا ىف ناك نيج ريغتي مل هفيلكت نأ ىلع ةلاد
 نإ انلوق لع لدي اذهو ىتدلاوب. ارب ىنلعج ىأ ( ىندلاوب ًأربو ) ىلاعت هلوق ( ةسداسلا ةفصلأ )
 ىلع هلو هقلخو هللا لعحب لصح امنإ أرب هنوك نأ ىلع لدت ةيآلا ن'ال ىلاعت هلل قولخت دبعلا لعف

 ةيناز تناك ولذإ:انزلا نع همأ هيزنت نإ ةراشإ (ىتدلاوبأَرتو) هلو مثرهاظلا نع لودع:فاطل“الا

 هيصخو هرب طرفل أرب هتاذ لمج فايشدكتلا بحاص لاق !هميظعتب ار ومأم, وعملا لومثرلا ناكل
 هلوق ( ةعباسلا ةفصاا ) دخاو اهب ىنفاكو ةالصلاب ىناصوأ ن“ال ىنفلك هو ىفاصروأ ىنعمب ىف لعفب
 امنإ !ذهف ًارابجهلعجامو ًاربهلعج هنأ نيب امل هناأل انلوق ىلع لدي ًاضيأ:اذهؤو (ًايقش ًارابج ىنلعحي ملو)
 نكي مل دحأ لككب كلذ لدفول ىلاعت هلا ناف ء همأب راب ريغو ًارابج هرّيَغ لعج ىلاعت هللا نأ ول نسحي
 ضرعم ىف كلذ. ركذ امإ مالا هيلع هنأ مواعمو ؛ كلذ صيصخت لب نم مالدتللا هيلع ئميعل

 ولو اهل عضاوتم ىتال تا لبا ار يكتم ىلمجلاف ئأ 0 نابخا ناجح مو) هلوقو صيصختاا
 ىلسفن ف ريغيص انأاو نيل :ىلق/ لاق البلا هيلع شيع نأ ومات هابصاع ا عنكل ا ناخ ينك

 0 : ل (ًابقش ا راعي مول و قدلاوب أدي »لو قش ا رايجال] قاعلا دال ءابلعلا ضعي نعو

 ةفصلا )(اروخن ال اع ناك نم بيل هلا" نإ مكناعأ تكلم امو) ان او يفعل كع الإ دلما ىو



 ةبآلا :.هللا ديفا لاق:: ىلاعت هلوق "1

 درجه .. لاقي نك ] نوجيالل 3 قلل 5 ١ مالكلانعاو 2 ةارياج امانا ركلا» ص ءاهرالا 7 عو و مالسلا 7

 كلت مرا ىف ذخأ غولبلا دع م زياج م ءاكحالاو عا رشلا نم .ءىش نايب ريغ نم مهلإ هتدعل

 ىلع لدبي ) باتكملا لكاتأ ( هلوقو تقولا كلذ َْف أبن هنوك ف عانتما ل أ اذ عند 5 ماكحالا

 متناقلا ىلأ لوق امأ . :ةهركع هلاق ام فالخب هرهاظ ىلع هؤارجإ بجوف تقولا كلذ ىف 0007

 ىلع ةئنبنلا عوقو ذيع تناك انلعإ ماسلا هيلع يع مالك ىلإ ةجاحلا نال كلذو كيعيف ىخلبلا

 / مالسأا 1 لع مجرم

 ىف ماللاو فلآلا نآل ةاروتاا وه مهضعب لاقف باتكلا كلذ ىف اوفاتخا / ةيناثلا ةل ًايئالالاو 2

 ليجنإلا وه دارملا لسم:وبأ لاقو؛ ةاروتلا وه عمل دوبعملا تاتكسلاو دوبعملل فرصنت باتكلا

 لتجيإلا واةاروتلاوه دارملا.موق لاقو , نجلا اذه:نم.ىنات ١ ىأ سسنجلل انبه ماللاو تفلآلا نآل

 . قارغتسالا ديفت.ماللاو:فلالا نآل

 كائكللا لعبا آ)هلوق نال ًايرن هلعجىمو بات كفلا هال |يفم هنأ ىف اوفلتخا < هثلاثلا ةلأسملا 0

 55 1 مالكا كذا اطال امإ :لبق نم: لصح دق ناك كلذ 0 ىلع لدي (| دن ىنلعجو

 نأ ايلا ىفالصلاب هيض نادال ولين الكتل متل اق 0 لبق نم هنأ رهاظلاو «نامزأب' هلع

 همأن طي َُق وهو هياعلزنئخولا اذه ليقف درا لا قف 4 صخام م'كإو هند ىلإو لاعت هلأ كلا وعدب

 4 هنأياه بخ أهلاح اهزيخأو همأعم اكيهنأو ةوبنلاوباتيكتلا هللادانآ مالا نم لصف امل ب

 ريح | مهضعبلاق ) اني و)هلوق م نا ةفصلا) مالكلاب هيلإ تراشأاذولف الب اخ وْ ارىعلادب | د 1

 ىلع ردقلا عيفر هنأ اين هنوزكا عمي ةعب شلاب ءاج ام تقاولا كلذ ىف هنا الوش رناك امن 6

 عا هلا لإ 1 وةوبن :لابهلبأ هصخىذلاوهعرشأا فرع ىد :ا!نالل فردضاذهو ةجردلا

 (تيكرات أ اك را.مىبلعجو) 00 هلوق (ةعباز !اةقصنا) ةاكزلاو ةالصلاب ةداضوأ وبلا 4 دقومر عير تلا كذا

 موضع راص ءاج الذ ةححصلا ةللأ ىلع هلق اوناك سانلاو اكرام هلعج بك لو# نأ لئاقلف

 ايان ناين ماني نيسلا كروت ومداد ور تازثلا) ليه اةحلل) :ىفرتكرالا نأولاق دحلو راهوجو كلرابلل

 لإ مثوعديو مهيد ساق انل| معي تاك هن 5 7 ناك اعإ هنأ ( | أين اثو ) هيلع 02 هللأ قلد ىلع

 ىسيعمأ اكبلسأ لاقرقلي ىنلا نع قسلا .ىورو هلبق نمال مهسفنأ لبق.نف اولض:ناف قالا: قيرظ
 عكمأ لا لدا هر لا نأ لع .كيلا هيذ ذأ ملعملل ت ٍتلاقف باتكت دلا ىلإ ىسيع مالسلا ام اع

 ؟ ريأ ام ئردن' له ه لاَ ةنمأر مال لل هيلع ىسيع عفر زف بأ ايم ِ كل كامنإإ كفك ايوا لاق

 نم فل'الا كلغأ اذأف ىنلاساذ ئردت ال تنك نإ ىيرضتال بدؤمءاي لاقف هيرضنل ةردلاب هالعف

 ةكربلا ( | ماع و)اةلةلإ“ق دلل ناؤأ نعم لاايلازوةتيا الا ناو ميجا هللا ءامل نم ءابلاو .هللا ءال أ

 انندلا ف 0 تمادامن ض هل جام احافم ًابلاغ لاوح لا هع 3 ىاغج لاق 4 1 ولعلاو ةدايزلا



 5977 ةيالا ..هللا ددع ىفإ لاق : ىلاعت هلوق

 راسا نضرعي ام هل ضرعي و. برشي و لكأي.:ناكو ًاباش راض مث, القط .ناكوددلو هنأ .ةانورضلاب
 ةفض. تلج هنأ هتيم, ىيعملا ليق نافا:كلذءالإ ةنكودعللب ىنعم الو اقولخع ناك طع ناك ن إو ءكنتكإلل

 ثدح لحملاو لحلا وه حيسملاو هلإلا ةفص وه لاحلا نكسل كاذرك ناك هنأ بهاذلق.. هيف:ةيملالا

 نأو دبال داولا نأ (امسماخو) ةيطإلاب هفصو نكمي فيكف ثدحي دبع[الإ] حشملا وه اف قولخي

 ضعب نمكرتشا دق نذاف هسنج نم نوكي:نأو دي:الف داو هلل ناك ناف دلاؤلا نفح نم نكي

 زايتمإلا لصح َنِإو ءرخآلا وه امهنم دحاو لكف ام رمأب .خآلانع امهدحأ زيمتي ل ناف ؛هوجولا

 بجاولاف , نكمم بكر ملكو هللا تاذف بيكرتلا عوقو مزليف , كارتشالا هبامريغرايتمإلا هب ايف

 ىنعم لاقي :نأ وهو .( كلاثاا لاهتحالا امأ ) لوللاو داحتإلا ىلع ةلك اذه لاحت فلخ. ا ذهنكمي

 ماعلا اذه ىف قرضتلاو مانتجألا .قلخ ىلع ةزدقلاب هثدب وأ هسفن:صخ.ةناخبس هنأ اه هناك
 لنآ 118 ناك ولو هاؤاغق كاوا نأ قر رجعلاو ةفخنلا دنع اوك راصنلا نآلة طاب ]ضي 4

 امانا هنع نويذي 1 :ةالرمنا قلخنو مهلتمي ره ناك ل إب هلتق لع 11 دانيل ماسجالا قاخ

 لاقي ىراضنلا نم موق هب لاق دق !ذهف في رشقلا ليدس ىلع هسفنل ل هذا هنأ وهو ( (عبارلا لامحالا

 تبث هبو ىراصنلا ىلع مالكلا ةلمج اذبف ظفالا ىف آلإ أطخ .ريثك.هيف سيلو 0 مل

 :لئاسمهيفو(باتكسلاىناتآ ) ىلاءتهلوق (ةيناثلاةفصلا) هنادبعىنإ لاق هنأ هنعىلاعتهتلاداكح ام قالص

 لاقو هرغص لاح مالكلا اذه لاق هنأ للع روب اف هيف نتانلا فلتخا ( لالا ةلأثسملا 7

 امأ فياكتلا دح غلبب مل نإو مهغي ىلا قهارملاك ناك 39 كلذ اق اننمإ هنإ ىخابلا متناقلا وأ
 نع' ةمركع نع ىور“( ىاثلا) ابن رغصلا“ كلذ ى ناكاهنأ'( انهتحأ ) ”نالوق * هبل" نولؤألا
 كذب عاكت#االتو طن انف كفو أبت لطنو ّ نأ دارملا لاق هنأ امنع هللا" ىَشَو نتاع نا

 لوقلا 7 لع َضن نم جتءاو٠ 5 هللا هذعب ةنس نثالث غلب اهلازو“ ةدلظلا“كاحشيلإ ؟ اغ وأ تكف

 ىدحتلا اذه دعي ثيح ةقاخلا صقان ريغضلاو الماك الإ نوكيال ىنلانأ ( اهدنعأ )'زوُمأَب لوآألا
 اذه ىف ابن ناكول هنأ ( اهيئاثو ) ةأرعا نوكي نأ .نم مظعأ ريفنتلا فولي رفنم 'ريغصلا نه

 هلقع لاك نكتل لقعلا لماكن وكب نأو دبالىتلا ذإ ةوبتلل هئاعدا ىلع ًامدقم هلقَع لاك ناكل رغصلا

 ولة هنأ( اهنلاث “تاج قاع ةنإلو "ئرشتلا لف اهم وكلا "كن ف ةذاعلل قدرا ثداولا لاذ ف

 كلذ :عقو ولو عئارتشلا فيرعتو « ماكحاللا نايببا لغتشي نأ تجول .تق ةولا كلذ ىف ابن ناك

 نواواألا- باجأ .. تقولا كلذ ىف. ابن :ناكام'ةنأ انيلع كلذ ”لّصحح ل ثنيف«لقنلوأ ربتشال
 ناصقنو همسج رغص ىلإ عجري مالا لب ةتاذل ونا افضقا ىصلا نوك تأب-.لوالا مالكتلا 22

 هل وق عامتسا ىلإ ةيغرلا نو لب ةرفنلا 1 ل ءاسشاألا هذه لانو نا ذو :همبف

 لصح نإو هلقع لاك إ لاقي نأ زوجيال ىل قاثلا ماليكتلا نعو . لكك أو:مهأ ةفضلا هذه لع اوهو

 مجرم ةمارك وأ هتوبنل صاهزرإ هنإ لاقي وأ « مالسسلا هيلع ايركزل ةرجعم هنأ الإ هاوعد لع امدقم



 ةيآلا“. هللا دبع ىإ لاق + ىلاعت ةلوق 0 ٠

 انو ةلداللا هذه قلوقلا مامن اذه : 35د لالا مزلب ذئنيش ل ةلراق كلزاألا َّق 2 ثداؤودلل

 لحن مل ىلاغتو هناحبس هتاذ نأ ىلع انوقفاو مهنأ ( اهدخأ ) رخأ هوجو ىراصنلا لوق لاظإإ ىف

 ال للعلا :لوقنف. لعلا ةماكلا نم ذازملاو ؛ هيف تلح ةملكلا |ولاق لب مالا هيل ىسيف'توساثا ىف

 لّوالا ناكناف ايف قام وأ ىلاعت هللا تاذ ىف قب هنإ لاقت نأ امإ ةلاحلا كلت قف ىسيع ىف لَح

 لضاحلا ملعلا لاقي نأ زاج ول هنالو لوقعم ريغ كلذو . نيلحت ىف ةدحاولا ةفصلا لوصخ مز

 لك تح ىف زوجب ال ملف « هنيعب ىلاعت هللا تاذ ىف لصاحلا ملعلا وه مالسلا هيلع ىسيع تاذ ىف

 ناك نإ و : ىلاعت هللا تاذل لصاخلا معلا وه دحاو لكل لصاخلا ملعلا نوكي ىتح كلذ دحاو

 ام كلذو مالسلا هيلع ىسيع ىف هملع لولح دعب ألاع قبب مل ىلاعت هللا نإ لاقي نأ مزل ىاثلا

 مدع نأ ملت له هل تلقف ء ىراصنلا ضعب نيبو ىنب ترج ةرظانم ( اهناثو ) لقاع هلوقيال

 ليلد نال اميدق ىلاعت هللا نوكيال نأ كمزل 0 ناف؟ ال مأ لوادملا مدع ىلع لدي ال, ليلدلا

 عناصلا.مدع لزألا يف ملاعلا مدع نم مزا لولدملا مدع ليلدلا مدع نم مزأ !ذاف ملاعلا وهبهدوجو

 ةباك .داحتا تزوج اذإ لوقبف.؛ لولدملا مدع ليادلا مدع نم مزل.ال هنأ تءلس نإو .. لزآلا قف

 نهك أب ه1 ليز ىف.تلجد امم |ىلأ).اهللا ةءلك نأ تفرع تفيكف هيف اهل و لح .وأ ىنيعت, ىلاعت, هللا
 كلذ انين اع لمان اذ كيت قيال ]لا رقما اذنه نإ ىلا ءل اقنع باكل انف قوم رشا ور زه ىف اعيلخ ام امعأ

 هك الا ءارإو قاوملاربءانجإ,نم مالبنلا هتلع سعب :للع نيظام لع ءانب :لاولحلا وأ داحالا

 تاقف.«لولملا , وأ داحتالا تبثن ف يكف هتريغ دي: لع ربظ كلذ نم ايش دحين. مل اذاف ؛ صربألاو
 مدع. نأ .ىل كالس_ كنأل مالكتلا لأ تفرعام, كنأ-مالكلا اذه. نمب تفرع ىفإ هل

 ةتأ.فانلا فاما شك اف ةلطالاف عنتم ريغ لولا اذه ناك اذاف لولدملا مدع ىلع. لدي. ال ليلدلا

 ورم و.ديز ق> ىف ليلدلا كلذ دجوي لو مالسلا هيلع ىسيع ق> ىف هلوصح ىلع لديام دجو

 ديز ذب. ىلع قراوخلا .هذه رورظ مدع نم مزأي الف لولدملا مدع ىلع لدي هالوين دلل مدع لركيللاو

 لؤل+ل او داحنالاب كوقلا تزوج امبم كنأ.ثبثق .لولخلا كلذمدع .تلكلاورونانلا _للعو وزرتعو

 تان و ناويح.لك قح,ىفبلب دحاز لك قف لولا كلذو داختالا كلذ لوضصخ+ نب وجت كفزا

 تاق مث ؛ ًاعظق الطاب نوكي كيكرلا لوقلا اذه له ىلإ .هلئاق قوسي ىلا: تهذملا نأ كش الاو
 ًانابعث اضعلا ٍتالقنا"نأ سيلأ ؟'تلقام لع 50 كالا تاويل را باج ]كذبا كيوتل

 نايف:هتمإ ىلع لدب مو مالسلا ةيلع :ىسوم دب ىلع كلذ ربظ اذاف امل باالقنا .نم دعنأ

 نم ىوقأ :ةيدونعلا لع ىسيع لاؤ>أ. ةلالد لوقت انأ ( اهثلاثو:) ىلوأ ئنيغ ةيمحآ للعاذه لديأل

 نعدعتلا ةبات ىف ناكةناف ديبعلاب الإ قيلتال ةدابعلاو ةدابعلا ىف ًادهتجه ناك هنآل ةّينوبرلا لع اهتلالد

 كا اذكُم فءضلاف ناك نمو هولتق دوهملا نإ 23 ١١ تلاقى ارلهأ قع نانشحالاى انندلا

 لعن ان ل لطاب همدهب لوقلاو [خرع أ ادق ناوكي نأ امإ حيسملا (ابعبازو ) ةموبرلا 4 قالت

 اد دهني ف يشل ل ةييتس محتل يلا ا ا ااا



 "ل ' ةيآلا ؛ باتكلا ىتاتآ هللا دبع ىفإ:لاق.:ىلاعت هلوق

 ل تداولا درج لع يروا ا يصل وال يا
 بوجو عمل< نأزوحيال مل ليق ناف لوصحلا عتتع نركب نأ بجو اهتيلباق لوصل . لاحم لزآلا
 زوحيال ملو  نيصالادحأ بوجو ملال انلق للا ,مدق وأ لاحلا ثؤدح امإ ٠ مزاي هنأل .لحي نأ

 اذه طرش دجوي ملف للا دجو ام لزالا ىف للا دوجو طرشب لواحلا ىصتقت هتاذ نإ لاقي نأ

 ؛ مزلي هنأ اناس بجو مرجالف طرشلا اذهل صخ لازال ايفو.« لواحلا بحي ل مرجالف,بوجولا

 نأ زوال ملانلق ؛ ماسج الا ثود> ىلع انالد انإهلوق . زوحبال لف للا مدق وأ لاحلا ثودح امإ

 ىلع ملياد و(« مهضعب هتش م ىلع ىلويه 1 0 8 المع نوكب هنكلو مدس سنا لح

 اجاتع ناكل لحب نأ بوجو عم لح ول ًايئاث هلوق . ءايشآلا هذه ثودح لبقيال ماسجألا ثودح
 عنتما نإو ةلعلا نأ (امهدحأ) نارخآ نالامتحا انبهلب نيرمألا دحأ بوجو ملسنال انلق ؛ لحل الإ

 كلذ نع ةينغهتاذ نإ لاقي نأ زوال ملف لولعملا ىلإ ةجاتع نوكت ال اهنكل لولعملا نع ابك اكفنا
 نم لأ كلذ ى اظولح بوجو انوكف لولعملا كلذ نى ايسفن لول بح وب ةباد كلو لك

 يضتس 1“ كل 3 نكت ”كزادلل نعت اكفنا لاما نزلوا لكلا نأ تك دقو ناد كل لوا

 نأ الإ «لواحلا نعو للا نع ًاينغ نوكي هتاذ ىف هنإ لاقي نأ' ( قاثلا-) لولخملا لإ اهجاسحا

 للا كلذ قفل رلخ هو ةنافض نم هقاض لحل لإ رمتفلا»“ لولخلا فض ةاذلا تجر 21

 كلذو ريغلا ىلإ هتاذ راةتفا ريغلا ىلا ةيفاضإلا هتافص نم ةفص راقتفا نم مزلي الو الف هتاذ امأف
 ًاروكذمو ًامولعمو ًارثؤءو ًانراقمو ًارخآو الوأ ةنوك لئم هل ةلصاخلاةيفاضالا تافضلا عيمج نآل

 اًنيلَش خرنرمأ نما اقع“ نبال“ تافاتساإلا ودل «بقرك و ؟ةدغتلا لاول نزع ذل[ ! وداخل

 مزايو « ةياع آرئاز ِهّنف هلولخ نوكي نأ مولي هلق . لح نأ ناوَج عم لحي نأ نويال لف« كلذ

 لولا كلذ نوككامأ ”ةتلغ ناز: لحلا اللا ناع تابت نر كن تام ةنارتشانلل 2 كلكلا

 هلوق ٠ لسلستلا مزاب الف هيلع ًادئاز لولحلا لولخ نوكي نأ مراي الف تجاو نمأ لحلا ق:الاخ

 ثداودلل الباق نوكي فرأ مزلي ةلوق كلذ زوجي ال لل انلق ؛ تداولا لع ريضي نأ مزلي ايناث

 فيكو « هتاذ ىلإ ىهتني الل وأ هتاذإ 'امإ هل تباث داجبالا نمهنكسمت نأ كشال انلق : كذآلا ىف
 . ةيلباقلا ىف هركذن نحنذ ةيزرثؤالا فهومرك ذ ام لكتف لزالا ىف  ًاربْوَم هنؤك ةمح مزايف؛ ناك

 امإ . هتاذ لوقنف ؛ ةلئسألا هذه اهنع طةست ثيح نخآ هجو ىلع ةلالدلا هذه رقت انأ باوجلاو

 كفقيوتا,ءلاحتساا كارلا, ناك نافا كلذ ةيفاك نوكن ال: وأ ل ولحلا اذه ءاضتقا ةنفاك نوكتت نأ

 ناكنإو . لاخلا ثود> وأ للا مدق امإ .مزلي هنإ انلقام دوءيف طرش لوصح ىلع ءاضتقإلا كلذ

 ملي. اهلك تاريدقتلا ىلعف هيف. اثداج هتاذ ىلع ًادئاز. ًازمأ: لولخلا كلذإ ًايضتقم هنوك ناكىاثلا

 مزا الإ و ؛ ثداوحلل الباق نوكي نأ ليحتسي نكل هيف ءىث ثودح ل .ىف هلولح ثودح نم

 ىلاعت هنآل ةدراو ريغف ةردقلاب ةضراعملا امأو :هانيبام ىلع لا وهو امل الباق لزالا ىف نوكي نأ

 ةلباق هتاذ تناكول ًاضيأ انهبف لازيال اذ داحيإلا ىلع رداق وهف لزآلا. ىف داحيإلا ىلع رداق ةناذإ



 ةيآلا : كةعععد لاق : نىلاعت هلوق اخ

 اورق 1 5 ا حيسملا ندن ف 7 هتافص نم ةفص 71 هّلبأ نأ 1 ل هسفنو أ حيسملا

 ةايحلاو ماسجالا قاخ ىلع ةردقلا هاطعأ ىلاعت هنإ لوقن نكسلو لولحلاب الو داحتالاب لوقنال

 تفي رشتلا لبس ىلع هنإ اولاق نكبلو: كلذ:نم ءىشب اولوةيا ال وأ ؛ الإ بيسلا اذل ناكو ةردقلأو
 لكلاو « بابلا اذه ىف ةلوةعملا هوجولا ىه هذهفالءاخ في رشتلا ليبس ىلع مههاربا ذختا <11, م

 نأ امِإ ؛ داحتالال اح امبفا ادا اذإ نيئيشلاَن أل  ًاعطق لطاب وبف داحتالاب 5 لاوقلا امأ)« لظاب

 امهف ندوجوم ناك ناف ؛ ًافودعمو دال ا3لودلز م اهع ذأ ناك وأ نيمو دعم وأ ندوجوم انك

 الرق ناوكي لب ًاداختا نوكيال ًاضيأ رفا كلاث لصحو: امدغ ناو:ءلطاب ةاحتالاف ذحاو,ال نانا

 دختتيا نأ ليحتامي مودعملارخآلا مدعوامهدجأ ق.نإو ء.شلاث ءئلوطحو . نيئيشاكنيذ مدعب

 داحتالا نأ رهابلا ناهربلا اذه نم ربظف دوجوملا وه هنيعب مودعملا لاقينأ ليحتسي هنآل دوجولاب

 نع فيلم دبالق ةيصتلاب قويسم: قب دصتا نأ < كماللا ) :.ناماقم هيف الذ للحل اداطأ قلاع

 تاريئمفت لولخلل اؤركذو حصيال وأ ىلاعت هللا ىلع حضي له هنأ معن نأ اننكمي ىتح لولحلا ةيدام

 هيا ممسمسلا ىف نهدلاو' درولا:ىف درولا ءام نوكك ةريغ ىف ءىثلا 700 ةثالث

 سل هنأ ىلع انوقفاو مثو امسج ىلاعت هللا ناكول حصي انمإ اذه  نآل لطاب اذه نأ معاو. محفلا

 هذه نم لوقعملا لوَمَنف مدنجلا ىف نوللا_ لود> لاثه ىلع ءىشلا ىف. هلوضحع ( اهناثو ) مي

 قخ .ف لقغي اعإ ًاضيأ اذ هو هيف هلحم لوصحل عت نيملا كلذ. ىف كنتتروللا لوصع ةيعتتلا

 تاقيملا كاي نلاثم لعرت غلا اف فاواصحب ,(ابف انو ) ىلاعت هللا قح يفاال ماسجألا
 هللا ناكولف جا ايثجالا ةيعبتلا هذه نم لوقعملا مثال لطاب ًاضرأ اذه لوقنف تاوذلل ةيفاضإلا

 اذإو , لاخن 00 هير اشل ىلإ أ رطتفم فاك ًاهكلتع قاكم انباع ىاككلا وعمل الع ءىث ىف ىلاعت هللا

 . هتايثإ  عنتما :ىلاعت, هللا ىح ىف هتايثإ نكسمي ضخلم ىنعمي لولحلا اذه ريانفت اكتم دال اذيأ بكف
 بوجو. عم ام« للا ل+ ول اولاق نأب ًاقلطم .لواملا ىفن . لع باعصالا جحا: ( ىناثلا ماقملا )

 زوحيال .هنإ انلق امنإو ٠ لطاب لولحلاب لوقلاف.. نالطاب نامسقلاو لح: نأ زاوج عم وأ لحن نأ

 ؛ نالطاب امهالكو لحنا مدقوأ ىلاعت:هللا ثودح امإ ىضتقي كلذ نآلل < نأ بوجو عم لحب نأ

 باكل ل:نأ بوجو عم لح ول .هنالو . ثدحم مدسلتا نأ ىلعو . ميدق هللا نأ ىلع انللد انآل
 نأ زوال هنإب انلق- امإو « هناذل ًاتجاو نوكي.ال هناذإ نكتمي زيغلا ىلإ جاتلاو لولا ىلا اجاتحي
 ؛ باج نمأ لحما ىف هلولحو اهتاذل دوجولا. ةبجاو هناذ تناك امل هنال ل نأ زاوج عم لح

 ًادئاز ًارغأ للا ىف هلولح نوكي نأ مؤليفناوجلاب فوضوف وه ام ريغ بوجولاب فوصوملاو
 كلذ لولح ناكل هّتاذ لع ًادئاز ناكول للا ىف هلولح نأ (امهدحأ) نيهجول لاخم كلذو هتاذ ىلع

 ًادئاز ناك انلل كلذ: ىف هلؤلخ نأ (ىناثاو) لا وهو لساتستلا .مزلوأ هناذ ىلع ًادئاز هل ىف دئازلا

 ثتداودلل الباق ناكول ةنالل ل كلذو 0 ةيتيح  ةظاض هيف لع نأ تجو لع ٌّق لح اذان هتاذ ىلع

 اله لذ نيستا :هفشه سلا

 "بص وللا ء



 عاف ةيآلا.. هللا دبع ىفإ لأق : ىلأعت هلو

 م نأ اورام ىو : اين ىّلعَجَو باَتكلا قات هاك | لاَ

 6س © لس 6 لس سس

 ئاعجب مو قدلاو أريو 015 ا 53 مدت ةوكرلاو ةواصااب ىلا 10

 د راسم 2 00 لس © اس هَ سس لح

 ١0د اح ثعبأ 0 وَكَوُما 0 وتداو 0 لع 0 فوورفت قا ا

 قاظ رو ءلصك ةخبرابمل زل دعاس ةعنا احجي بتاتكلادبان اذهل جن كو ال ىلاعتهلوق

 مويو تدلو موبيل عمالسااو أيقش ًارابج ىناعج مو ىذلاوب ارو ؛ اح تمدام ةوكدلاو ةولضلاب
 : ( يع ثعبأ مويو توم

 : دئاوف هيقو ( هللا دبع ىنإ ) هلوق ( ىلو آلا ةفصلا ) : عست تافصب هسفن فصو هنأ معا

 - هيلا تبهذ ىنذلا موال ًآبَش ناك تقولا كلذ ىف هنم 0 نأ ( وألا ةدئافلا

 و مالكا كلذ ناكو ( هللا دبع ىنإ ) لاف ممولا كلذ عفرب ام + ملكت اإ مكتام «لوأ مرج الف

 يدها ه قبب الو كوز مولا كلذ نكلؤ هل ةلاها كلا ق'هنع 59 " تيت ماه :اكاك

 لّضح دقف هلاقم ىف ًاةداص ناكناف ةيدوبعلاب رقأ امل هنأ ( ةيناثلا ةدئافلا ) ةيدوبعلا ىلع. نضيقنك

 الإ "هنوك طبي نيريدقتلا ىلعف ةيناطيش ةوق لب ةيهلإ ةوق ةوقلا نكست مل ًايذاكناك نإ و ضرع
 مر نع انزلا :ةمهت ىن وه امنإ تقولا كلذ ىف هيلا ةجاحلا تدت- دا عدلا نأ ( ةثلاث ١ ةدئافلا)

 هن اكهشفن ةيدوبع تابثإ ىلع صن امتإو كلذ ىلع نضني مل' مالسلا هيلع ىسيع نإ مث مالسلا اهيلع
 اهب رلكت امإ ملكت ام لوأ اذباف , مالا نع ةمهتلا ةلازإ نم ىيوأ ىلاعت هللا نع ةمهتلا ةلازإ لعْخ

 ناإل مالا ّع 7 ةلازإ ديفي ىلاعت هللا نع ةحّلا هذه ةلازاب ملكتلا نأ ىهو ( ةعبارلا ة ةدئافلا)

 ةمهتلا ةلازاب ملكنلا امأو . ةميظعلا ةئرلاو ةيلاعلا ةجردلا ءذهىف 5 ةرجافلا صخن ال .هناحيس هللا

 ظفللا اذه 1 عرج اذهف لو كلذب لاغتشالا ناكف ىلاعت هللا نع.ةمهلا,ةلازإ ديقيال مالا نع

 مسج سيل ٠ هناحبس هنأ ىلع اوقفتا دقو « 0 طبختم ىراصنلا بهذم نأ معاو ,دئاوفلا نم

 د امإ : لوقنف هوجولا عسي ىلع مهي لطبيب ارصاح اهسقت نك ذيباناف.كلذ عمو ؛ زيحتم الو

 ثودح ىلع ةلالدلا ةماقاب موق انلطبأ ًازيدتم هنوك اودقتعا ناذ ء ال وأ ازيحتم هنوكاودقتعي
 هلوقي ام لطبي ذئتيخ زيحتم سيل هنأ اودقتعا نإو . هيلع اوعرف ام لك لطبب .ذئئيحو . ماسجاألا

 كلد نآل. محفلاب رانلا جازتءاو رزخلاب ءاملا طالتخا توسانلاب تطلتخا: ةملكلا نأ نم مهضغب

 مهنم ناسنالا ىف نالوق سانلل لوقن مث كلذ لاختسا امسجن نكي مل اذاف ماسجالا ىف الإ لقعيال

 ةيمسجلا نع درجم رهوج هنإ لوقي نم مهنمو ابلخادىفف دوجوم مم وأ ةينبلا هذهوه هنإ لاق نم
 ندبب دحتا هتافص نم ةفصوأوهللا نأ اودقتعي نأ امإ ««ىراصنلا ءالؤهلؤقنف مادج الاف لولإلاو

 «و»و)  رخخ اال»



 ةيآلأ للبت اياوقزفب لغخأف : ىلاعت هلوق 0

 هكا لل نا رددمإ ةيواج جا عببت ” حاصلا نوره نأ ركذ ةبعش نب ةريغملاو ديز نباو بعكو ةذاتق

 نوره اونع امإ هل ع اعد متلسلا كيك در هب 1401 (ن اثلا) همساب و هب اكربت نوره نومس

 ناك(كلاثلاو) مهن 0 ىأ نادمه اخأاي لاقي ا«نورهتخأ لبق امنإو هباقعأ نم تناكفىنلا

 نك نورد شن نأ ل ناك (عبأر ١١ ةسنلا ىدع هسشتلا ىنعمي هنلإ تيسنف قسفلاب 08 الجر

 ةقيقحلا 1  [ضنل "نأ اللا ]نيوج ول نيزفألا ىه اذهوب (؟)هب. تريعف لدئان سا ىئي ءاحا

 تفيضأ اهنأ ( ىناثلا ) نورمب ىمسم خأ احل ناكول اهتةيقح ىلع الوم ةيآلا 55

 ةلاملا هذه هيخأو هيوبأ لاح ناك نم نآل دشأخيبوتلا ريصي ذئنيحو حالصلاب اهاوبأ فصوو هيلا

 : شغأ هنع ٍبنذلا وودنص لوكا

 ىغيملا ءاجر نب ورمع أرقو ( ءوس أرما كونأ ناك ام ) ةروبشملا ةءارقلا ( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 هاب يقتل كلأ نكاح )

 هيلع ىسيع لإ ىأ هيلا تراشأو تتكس اهخيبوت ىف اوغلاب امل مهنأ 4 ةعبارلا ةل أسملا 2

 اولاقو ًاديدش ابضغ اويضغهيلا تراشأ انمل ىدسلا نعو هومتقطان اذإ مييحي ىذلاوه ىأ مالسلا

 ههجوب مهيلع لبقأ و عاض لاك رتل عم الف عضر ناكشنأ:1197:!كلنإز قا كاقإ لكل ان لإ

 :نابيصاا هيف ملكتي ًاخلبم غلب اود ملكتي مل مث كلذب مهملك لبقو ؛ هتباب هديل امج وو رايعل لع اكتاو

 كتجي قطنا مالسلا هيلع ىسيعل لاقف . اهايإ دومملا ةرظانمدنع اهاتأ مالسلاه يلع ءايركز نإ ليقو

 نم مر متفرع فيك ليق ناف (هللا دبع ىإ) كلذ دنع مالساا هيلع ىسيع لاقف اهب كاع كنك نإ

 ابتحت نم اهادان مالسلا هيلع ىسيع وأ مالسلا هيلعلي ربج نإ انلق ؟ ملكش هنأ مالسلاه لع ىسيعلاح

 هيلع ىسيعوه بيجملا ن ألع ال هيبنتلاك كلذ راصف ؛ توكسلاب اا ةيؤر دنع اهرفأو 0 النأ

 ةماركلا ليس ىلع اهلا نحولاب تفرع اهلعل وأ ءايزكذ ىلإ ىحولاب كلذ تفرع ابلعل وأ مالسلا

 : ناثح انهه قب

 ناكنف ( دملا) ىف لصح ىأ ([ب ايل ديلاث قف“ نك نت مكن فيك ) هلوق « لوآلا ثحبلا 2

 اورك ذ دق سانلا ناك نإو : ظفللا اذه 1 اواو ان هو دجوو لصح ىنءع ائبه

 ارح اهو

 هب تنأف ةقرخ ىف هتذخأ اهنأ ىور امل اهرجح وه ليقف دهملا ىف اوفلتخا 4« ىناثلا ثحبلا ١

 انا 2 دما 6 نكي ملو اهرجح ىفوهو هيلا تراشثأف اولاقا» امل اولاق اهوأر 6 2

 . دهملا ىف ماني نأ هليبس ( ابص لكن فيك ) ىنملا وأ دبملا

 "هع لد ملك نيرعتلا وه ان لك ىف لذآلا نأ باجي دقو ريك ذنلا ماده 57 نآل ٠ 4ه تركذف 0 لاقي نإ ىلوالا )00(

 و107 ااا إل ير راب ا ب7"

 <” هجن يشل ل ظ بسفا> ا اجمل سضضسال دج يي دمتس
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 ليج 2

 سايس وه موا دع ا درعا

 5 اننص م دهملا 6 ١ ناكنم لكن 2

 نأ ! ةلالد هبفو (ب 1 مالك نم مت ا ةلاز | ىق ىوقأ مالسلا هيلع ىشسع ملك نأ ( امهدخأ ) نيدعمل

 هفسلا نع توكسلا نأ هفو ءاهفسلا ةلذاج ةقارك (ىتاثلاو )'كوأ لضفاإلا' لإكمال ا لفن
 . اهفاسم دب : مل هب هفق «نْئاَثلا كذآ نمو ”لساؤ

 اهنإ موق لاقف (ًاموَض قمح رلل ترذ وا له ابنأ ىف اوفلتخا4 4( ةعساتلا ةلأ اسملا)

 ولف رذنلا اذه كيأاَذاَف مهتيؤر دنع زرقنلا اذهنيىأت نأ روع تناك ابنا كلذ موعم تملكت اف

 اهنإ نورخآ لاقو. اهسأرب تأموأو تكسمأ اهنكدل و ةضفانملا ىف كدقول كلذ دعب مبعم تملكست

 اكأ نلف ًاموص نمحرلل ترذن ىف] ) يدم + ىت تربص لب لاخلا ىف ترذنام

 ءالكلا ادن قول قي ةضاوصخع ةئيارقلاب تراص اهنأ الإ ةماغ تناك ناو ةغيضلا هذهو (ًاسننإ مولا
 ناك ام نوره تخأ |. . ًايرف ًآائيش تئج دقل مرماي اولاق هلمحت اههوق هب تتأف ) ىلاعت هلوق

 4 ًاييص دبملا ىف ناك نم لكن تفيك اولاق هيلا اظراظأف ه انني ةكلمأ تناك امو ءؤبستأ نما كوبأ
 : لئكاسم هيفو

 بهونع ىورام (لوآللا) لاوقأ ىلع داولاب تنأ فيك اهنأ ىف اوفلتخا ( ىلوآلا ةلأسملا
 هيلع ىسيعب ةراشبلا نم ةكئالملا مالك نم ناكام . سانلا نم هتعمس امو ةدالاولا برك اهاسنأ لاق

 سابع نبا نعىورام (ىناثلا) موق ىلإ هب تلبقأو هتلمت>اذ كلذ قادصم اهءاج ابملك املف مالسلا

 سافنلا نمت ررظ و2 ًامون نيعبرأ هيف ابلخدأف راغ ىلإ ميركإ ىهتنا فسوب نأ امهنع هللا 1

 ناذهو . هحيسمو هللا ديعىلاف ىرشبأ هامأا, لاقف ؛ قيرطلاف ىسيع اهماكف هلمحت امموق هب تتأمث

 . نييعتلا ىلع لديام نأرقلا ف سيلو نالمتحم نابجولا

 هيلع ىسيع ابعمو اهوأر امل مهنأ ىوري دل+ا ىرف نم وهو عيدبلا ؛”ىرفلا «ةيناثلا ةلأسملا)
 ريغ قم ةداغلا, نع اجرح اسع ائيش دارملا توك ذأ فكما ايلف ينحت دقل) اهل اولاق با

 اذهو مذلا هجو 2 ل كلذ نوكيف أركشم ايظع ًائيش مدام نوكي نأ لمتحيو مذو ريمعل
 لوقلا اذه نآل (ًايغب كمأ تناك امو ءوس أرما كوبأ ناك ام نوره تخأاي) هدعب مهوقل ررظأ
 بسني ليئارسا ىنب نم لاه لجر هنأ (لوآلا ) : لاوقأ ةعبرأ هيفف نوره امأو خييوتلا هرهاظ
 لوق وهوءاذكه ترص فيكف نوربك دهزلا ىف تنك كنأ دارملاو ؛حالصلاب فرع نه لك هيلإ



 ةيآلا د امك مااا داو ::للاعت هلوق 5 لل

 ((تلفرلا لإ 0 هنأوأ ةلخنلا عنج هلوقل .ةلخ راض هنأ ىضتقي

 ءاستلا .ماغداب طقاست تاءارق عست هيف طقادنت ففاشكتلا بحاص لاق ( ةعبارلا ةلأسملا 3
 طقس و طقشتو طقاستو ءاتلا ماغدإو ءايلاب طقاسيو ةيناثلا حيرطب طقاستو نيءاتلا راهظاب طقاستتو

 . عذجلل هانلاو ةلخئتال ءاثلا طةسيو طقشتو

 ةجحلط نع ًايرط ذوخأملا نجلا ةءارقلا بس> ىلع لوعفم وأ زييمت ابطر « ةسماخلا ةلأسملا )

 ( امهادحإ ) نيتدئاف بطرلا و ىزسلا ,ىف كل انهمج ىنعملاو: عاسبت“الل رجلا رسكب انج ناعلساوبا

 ةقاراملا [لامف ال1 كلف لاق لاق ,ناآفي نيترو جما اماييوكي ,ردصلا ,ةولظمز( ةيناثلاو ):بربثلاو قلكاألا
 ءايركز نال لظاباذهو ءايبن ألا نم هريغو اي رك زل .ةزجتعم ثناك اهنإ ةلزتعملا تلاق انلق ؟ نمل»تاداعلل

 تامارك تناك اهنأ قحلا لب «؛تارجمملا كلتب فيكف امناكمو ايلا لع هل ناك ام مالساا هيلع

 . مالسلا هيلع ىنيعل ًاصافرإ وأ م رمل

 مدق كوقنَو دين ةغل :فااقلا نسكب ”ىرق -آنيعا ىرقو -ىرشاو نلكف 4 ةسداسلا ةلأسملا
 ةرثكتل ءاملا برش ىلإ اهجادتحانم دشأ بطرلا لك أ.ىلإ ءاسفنلا جايتحا نال برشلا ىلع لكلا

 ةرضا/.نم.دشأ وذا ةرضم نأ وهو« لاؤساانرهو «ًانيع:ئزقوبلاق مثء اءامدلا نم اهنم:لاسام

 ملأو ندبلا ملأ عوجلاو حورلا لأ فوخلا نأ ( امهدحأ ) نارمأ هيلع لياذلاو شطعلاو عوجلا
 اهدنع طيرو اهيلا فاعلا. مدق مث ةاش تعبجأ هنأ ورام"( ىاثلاو ) ندنلا ملأ نم. ىوقأ حورلا
 0 مث بئذلا نمءافوخ ديدنغلا ا,عوج عم فاعلا لوانات ال ةديدم ةدم.ةاشلا تيفيف بئذ

 دشأ فوذلا ملأ نأ ىلع ةياكحلا هذه تلدف ندببلا ملأ عم فلعلا تاوانتف اهبلإ فاعلا مدقو اباجر
 عفد ىل اهي نئظوللاو عوجاررض عفد ةباكدلا ىف ىلادت هللا مدق ملف ذ لوقنذ اذه ترث اذإ ,, ندنلا ملأ نه

 كلم دعت لف تاك مالسلا هيلع ليرج ةر ا الالب اة ناكفو ا بلاكو او تفزلا ررض

 , اا مامر يذلا لإ جاتح تناكاش

 اذهاون وربع ىنأ نع ىئونرلا:نباةرمتهلاب عميزت أرق فاشكلا بحاص لاق« ةمباسلا ةلأسلللا
 لادبإلا ىف نيالا فر. نمهلا نيب خاتل :كلذو قيوسلا تاالح و جحلاب تأبل:لوقي نم ةغل: نم

 اوناك مهنأ الإ ًامايص ليقو. هلثم كلام, نب نننأ نعو اتمح هللا دبع فحص» ىفو اتم (ًاموص )
 ناك رذنلا نم:عونلا اذهو تمعصلا ىلع الاد. موضلا رك ذب ناك اذه ىف : مهمايض ىف نوملكتيال

 نع نارتعالا,نآل زو هلعل : لافقلا لاق.انعرش ىف رذنلا اذه لثم زوج لهو « مبعرش ىف ًارئاج

 بيذعت و.قييض#لا نم هيف ال زوجي ال هلعلو:؛ ةبزق ىلاعت هللا كنا كيلا ديرجب و نييمدألا مالك

 لاقف لكتتال اهنأ| تزذن:دق ةأرمآ ىلع نكب ؤنأ لخد هنأ ىزورو:# سميشلا ىف مايقلا رذنكا سفنلا

 . لعأ هللاو ىملكتف اذه مده ءالسإلا نإ ركيوأ

 مالكملا ّق اهلين نم عم عرشل دلعإ موصلا ولت نأ ىلاعت هلأ اهرمأ 2 ا اةنماعلا ةلأ لل 0



 و ةنآلا : اهتحت نم اهادانف : ىلاعت هلق

 نوكيف رخآلا عضوم نم ىلعأ امهدحأ  عضوم نوكي نأ ( فاثلاو ) ىداولا ىصقأ نم اهادان هنإ

 ىلع تدلو نيح تناك اهنأ ةمركع نع ىور هجولا اذه لعو لفشلا بح اًض.قوف ولعلا باص

 ةلخنلا تحت نم اهادان مالسلا هيلع ليربج نأ وهو ةمركع نع ى (ثلاث هج) ةيفو ةيبار.ّلّثم

 ىلع لديام ظفللا ف سيلو هتأرام اهنأو هنأر دق يرم نوكنت نأ لمتحي ةثالثلا تاريدقتلا ىلع مث

 ؛ لاذ نمي

 رهنلا وه ىرسلا نأ.ديز نب قمرا اهبعو نيسحلا.:الإ“ نوورسفملا , قفا“( ةيئاثلابةل أملا

 وه ىرتسلاو قسغ ىّرشلا العم دز“ ناو نسوا اها هيف ىرسي ءانملا نال كاذب: قعم لود

 ىورو هنع عجر نسحلا نأ ىورو مهفارششأ نم ىأ هموق تاؤرس: نه نالف لاقي ليلجلا لببنلا

 كتحن كبر لعج دق) ىريملا نمحزلا دبع نب ديمحه.نجبو ةنآلا هذهالت نسحلاا نأ. هريغو.ةداتق'نع

 نسحلا:هل لاقف لودجلا وهامتإ ديكس ابأ اي ديمحهللاقف « ام ركل ناكنإو ًايرسل ناكنإ لاقف( ًايرس
 نع الكي ىنلا لأس هنأ ( امهدحأ ) نيهجوب رهنلا. ىلع هلمح نم جتحاو ؛ كتسنااجج انبجعتب مث نم

 اما فاضل: ىدنز# ”فنأ ىلع لدي (ىفرثاو ىلكف) هلوق تأ اناا لزلافل با وم لاذ ئيجلا

 لب ابتحت نوكيال رهنلا نأ (لوآآلا) نيبج وب ىتيع[لع] هل نم جحا برشتو لك أنف .بطرلا:نلإ
 فقير اهومأب ىرخ اهرمأ_ تت ىلا ,لذجيمتأ ةتللاداولل نإباةئعاب ا نركز ا هماحلل

 يعي هانا ولو .هزاذغ لع ظفللا :ل مت اذه نال«( يح نم :ئر#او انرتاألا,ءانهاؤزب هلق فراك هزمأب

 همأو مجرم نبا انلعجو ) ىلاعت هلوقل قفاوم هنأ ( ىناثلا ) زاجلا اذه ىلإ جيتحي مل مالسسلا هيلع ىسيع
 هيف ناك اذإ ىوتسملا ناكملا نأ مدقتام هنع باوجلاو ( نيعمؤ رارق تاذ ةوبر ىلإ امهاني وو ةنآ

 (لوآلا:ناعيوف كنت تاك ةته.ذعبأ ناكر لم لكو قوق ناك دس عياذقأ ناك لكنا ةنيقإ] عه

 ربظف هلجرن برض مالسلا هيلع ليربج نأ ( امهدحأ ) نامجو هيفف ”رونلا لع ىرشلا اانلمح نإ
 كبؤ ليضع ةقر)اةلوقو ناإلة ل ق] 3( لواأللاو') راج ءامي كاته ناكدنأ ( اتلارز !ظدهلاو

 تيشيال كلذ األ فل. ايظا هركذ ىلاعت قلل طق ولا كلذ. فا تارديلا, سناب اجيش اكدت
 ةديبع ىأ لوق وه و ًاقلطم رهنلا وه ىرسلا نأ ىف اوفلتخا ( ىتاثلا ) هانلق ئذلاهجؤلا ْلَعالإ

 . شفخالا لوق وهام ىلع ريغدلا رهتلا وأ ءارفلاو

 هلع ىذلا 'نيأنرلانوداموالفسالا وه للا + قف حفلا لافقلا لاق م ةثلاثلا ةلأملا ١

 ةدئازؤ ةلخنلا عذب هلوق ّق اكل لم و عذج ىهف ردت اننالابؤ كام دع براطق لاقوة. لا

 ذخو ماطخلا ذخو هب زهو هزه لوةثبرعلا ءارفلا لاق“ ةلخنلا عذج قرح ىأ كنلإ ئه: ذل

 الطن كيلإ ىزه ىنعم لع نوكي نأ نو ضطحلالا لاقوو ةولفت مذاق: كلج أوو ماطخلاب

 تناكةلخنلا نأو ءاتش ناك تقولا نأ مدقت دق لوتنف اذه تفرع اذإ ءارعذج ىلع ىأ ةلخنلا عذجب

 رهاظلاو ؟هريغ بطرلاعمرمأ لهو «ريغت وأهلاح لع وهو بطرلار ثأل ه هنأ ىف اوفاتخاؤ « ةمنئاب



 ةيآلا ىئزختال كأن 2 نم اهادانف : لل علا 0 1 0 1

 سر مل 6 0-1 ضوء صب جلا © ل“ 1 ضر 6 د باو 9: مسا © <

 كيلإ عكا برس كت 2 1 قرت الآ ١ نم ما

 َ 7 0 قرشا ىف 010١ انج | 7 كب اع طقس ةلختلا 0
0 

 ىدقاسنإ مي كأم اموصن حرا رد 0 ا نم نر

 2 هه ه-

 34 0 اقوه 0 5 1 ]وجا لق 0 3 نم اهادانف 7 1 1

 نإ لوقف ًادحأ رشبلا نم نيرت امإف اّنيع ىرقو ىفرشاو ىل 1 ًابطر كيلع طقاست ةلخنلا
 : لئاسم ةيآلآ ىف ( ًايسنإ مويلا م اك ناف | هاوضصيب ندى تاردن

 قطا قيداعو ير اور هاد فاي رويشا ا: ةءاررتلا اح قم اهاذا :ف ( ىلوآلا ةلأسملا )

 م ا ةزمحو عفان ةءارق وهو 1 ا لا | وهو ديما ف ات ا 0

 اان ورا شل هرب نحل لرق رهو ءداسلا هلع ىندع .هنأن(لوالا) دمج وا رتثدلا ىدانملا
 كلملا وه رسكلاب ةءارقلا ىلع ىدانملا نأ (تلاّلاو) دلولل 00 مالسلا هيلع ليربج هنأ

 را م تر مصاعو ةنييعنبا نعىورهوهو مالسلا هيلع ىسيع وه حتفلاب ةءارقلا ىلعو

 ام نأ كلذ لبق ملع دق ناك اذإ لمعتسي ام ميللا حتفب ( اهتحت نم اهادانف ) هلوق نأ 6 ؤل-)

 ةءارقلا امأو ؛ هيلع ظفللا لمح بجوف مالساا هيلع ىسيع وه اهتحت الصاح ةنوك لع ىذلاَو د

 حضوملا كلذ نأ (ىاّتلا)انل وق حص دقف . ماللا هيلع لب ربج ىدانملا ني ىف ىف عملا دلو

 لعف اهادانق هلوق نأ ( ثلاثا ) ةكئالملاب قري ال كلذو ةروعلا ىلإ رظنلاو ثوالآ مضوم
 اًمهلَع ىليع رك ذوب ليربج ك ذ ةنآلا هذه لق مدقت دقل و هزك ذ مدقت نق هلعاف اوكي نأَو ذبألو

 حيسسملا ىلإ دئاع انهه ريمضلاو ( هب تذيتناف هامل ) ىلاعت هلوقل برقأ ىسيع رك ذ نأ الإ مالسلا

 مول مالدلا هيلع ىسيع نأ مالسلا هيلع ىلع نب نسحلا ليلد وهو (عبارلاو) ىلوأ هيلع هلمح ناكو

 11 لاف ل ام 00 مالسلا هيلع ىدبع ىلإ ريثقت تناك ا قطني هنأ تلع ال اهم نكي

 د ا و اهيلقل ًايييطت هتعضو نيح امل هقطنأ ىلاعت هنأ ىنعملاف مالسلا ةيلع ىسيع وه

 ىدانملا لاق نمو دلولا كلذ نأ ولع نم مال.لا هيلع ليربج هب اهرشبام مالا لوأ ىف دهاشت

 ناوكلل مالا لوأ ف الإ لسرأ 6 تايكلا هذه امداتل الإ لسرأ هنإ لاق مدلنتلا هلع لب نخ

 دلولا ىلع هائلمح ناف ( تحت نم ) هلوق امأو تاراشبلا قانضأ "نم مدقتامب امل اريكذت كلذ
 كاتم لوك يسم ناكفأق انكم انوكل نأ (لول1) ٠ نارجتو ةقق كللملا لع اع نإو لاؤسالف

 تك و 00016 ا ا نال كم اره هللا كلك نعم أد

 مهضعب لاق هجولا اذهيلعو كذب ( كن ل مكقوف نم كوءاج ذإ) يلاعت هلوق ىلكلا رسفو
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 افاد اذإ ةلاعأ| 4م ىشخ ن 6 1 رتسنلل لاتحو 1 املإ ةائتتبالاو ةيواقنلل ليت و 0007

 .:توملأ :تنهاانأ اهعزدلا كح كلذلَو

 تضخم لاقي ربسكلاب ضاخنا ةياور ىف ريثك نبا أرق فاشكيلا ىف لاق 4( ةمباسلا ةلأسملا ١

 . اهنطي ىف داولا ضمت وهو اضاخو اضاخت لماحلا
 الو سأر امل سيل ءارجصلا ىف ةسباب ةلخأ عذج ناك فاشكلا يف لاق م ةنمأثلا ةلألا 0

 فيرعتك ةللاغلا ءامسالا تفي رعت نءيلوكي .نأ از كفن رعتلا واتش تقاولا كاكتا ةزيصخالو

 ةلخنلا عذج ليق اذاف « سانلا دنع روهشم ةلخت عذج اهيف ناك ءارحصلا كلت ناك قءصلاو مجنلا

 ناك ةصاخ ةرجشلا هذه عذج ىلإ ىأ سنجلا فيردت نوكي نأ امإو هرئاس نود كلذ هنم مف

 ةلدنلا ناو و... ءابضلل ةقفاوم رءاسشالا دش نه تلا بطرلا ام امعط تا ةلسلا لإ اهدشن] كل

 ىلاعت هن أكف .« رمثت مل اهسأر تعطق اذإو'. حاقللا دنع الإ رمثت الو دربلا ىلع ًاربص ءايشألا لقأ

 بطرلا رهظأ ىنإ م" ؛ حاقللا دنع الإ رمثتال ةلخنلا اذكتف رك ذلا عم الا دلت ال ىثالا نأ ايلاق

 . ركذ ريغ نم دلولا روهظ زاوج ىلع كلذ لديل حاقللا ريغ نم
 ثحد كاك هلبأ نأ ملعت تناك اهنأ ع ) اذه ليف تم ىنيلاب ( تأااق ل 4 ةعس الأ ةلاسألا 1

 2 نيملاعلل يأ اهناو اهاعجب نأ اهدعوو مالسلا هيلع لي ربج خفت نم اهدلو قاخو املإ ليربج

 ةرادثإ [نم]س انلا ند 0 امو ةيرغلا ةيرك اهاسنأ بهو لاق ) كيلا ( نيوجحو نم تلي

 كلذ اولوقي نأ ءالب ىف اوعقو اذإ نيحلاَصلا ةداع نأ ( ىناثلا ) مالسلا هيلع ىسيعب ةكيئالملا
 لكأتو رجشلا ىلع عقت رئاطاي كل ىبوط لاقف ةرث ىلع رئاط ىلإ رظن هنأ ركب ىنلأ نع ىودو
 ةشتلا هذه ىدبل لاقو ا نم ةئدت 1 هنأرمع منعوا ! رئاطلا اهرقش ةرك ا تددو:؛ ِإ را نه

 لالب تيللالب نعو؛ ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تموىتتيلاي لمجاموب ىلع لاقو! اديس كأ مل ىتيلاب

 تاق ابلعل ( ثلاثلا ) مهيلع نمآلا دادتشادنع نولاصلا هركذي مالكلا اذه نأ تبث ام
 . 4 ترشل ان ةيضار 1 الإو 2 مف 0 ني 9 صحم لا عشت ال 0 ! كاذ

 ثمطلا ةقرك ىمنيو جرطي نأ هق> نمام ىمنلا فاشكلا بحاص لاق « ةرشاعلا ةلأسملا م

 ًامفات افا لج ( ميظع 00 مم مسا حبذلاكاهوحو

 نوقايلاو حتفلاب | هيس) هز زمحو ش.ءاللاو تاثويؤا | رقو ةداعلا يف ىمشي 00 نمو هب هبويال

 ظرفلا تمت ينير | رقوو ةرسملاو نيسان و ل ناضل ءابمخ اكقلا كلا كلا
 عابتإلا ىلع رسكلاب ًايسذمشم<الا أرقو هتلقل هلهأ هاسذي ءاملاب طولخملا بيلحلا وهو زمهلاب ًائيسن

 . ملعأ هللاو رخنملاو ريغملاك



 ةنألا .هي تذيئناق هةاقع 4 ناعت هلوق ا

 تودي ناكؤ هبلق نع.ةمهثلا تلاز: كلذ دنعف ؟قثثأ الو ركذ ريغ نم هتأرهاو.مدآ قاخ هللا نأ عت

 عنج وأ اهشاقن هناك ايلف" (كلقلاب ويطول: تبالي اميلع تفلح [ تاتا آل ديب ملا ةمالخا ف انع

 لع نضم ضرأ ىلإ تفس وب اهلمتحاف كلو اولتقي المل :كموق نضرأ:نم_ ىجرخانأ :اهماإ هلا

 اهتنطتح اف دلي, ناطز: ىف«كاذو « ةلك تر ضأىا اهأ+ أف حماقبلا ارك دأ»دالاولاة قللت تغلب اًنلن لهل راج

 .ايركز اه ملعي ال دعب ناكم ىلإ _تبيهذف جك 0 امنأ (ابناثو )اهدنع تعضوف

 لفكستو .اهتيبرت ىف ءاوبنالا حاشتو اهمأ | :ىافتمل دهولاب ليث رس يب انك ةزاوبشم تناكاجأ (ةايثلاتو)

 هالفر لع تحتم هرقل هات ىف انناكم ايلف لا 1 نات كاك فرز كالو 12 اهين
 ايف اهيدلونول اهذلوب ىلع :تفاج امأ -( ابعباارو.)) اركز ا لميا ديعب ناكم ىلا تبهذف ةعقاولا

 ناعما لكامل اهانا] لاق لدبلاو نلوم ةرجولا كي نأ ملعاو ٠ مربظأ نيب

 هلا تضرر سابش ىابقلوقو مر ولاز !ةنواجوأ ةاغ اهلمتل هم ٍ اوفلتخا 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 واف عضوملا اذه ىف ابحتادم ركذ'ىلاعت هللا نأ ليلدب ءاسألا رئاس ىف مك رهشأ ةمدت تناك ا مآ اهبنع
 ةنامث كناك الأ ( ىلاثلا ) رك كلاب ىلوأ كلذ ناكل ءاسنلا تاداغ فالخت ابل ةدم ىق.اهتذاغ تناك

 ءاظع' لوق وهو ( ثلاثلا ) مالسلا هيلع رم نا ىسيع الإ ةينامل عضو دولوم شعب ملو « رهشأ
 هتلمح تاغاس ثالث.( سماخلا ) رهشأ: ةّتس تناك اهنأ (عبارلا:) رهشأ ةعيس كاحضلاو ةيلاعلا ىنأو

 امهنع هللا -قضر سابع نبا .لوق وها. ( نيذاسلا ) .ةعاس :ىف هتعضوو ةعاس ىق.روصو ةعاس ىف

 ىلاعت هلروق_ [|:لاوزالا )نيو و نم هيلع لال دتسالا_نكم و. ةدحل تعاس لما ةدع تنك اًضهنأ

 تاءافلا هذه تلدف بيقعتلل ءافااو ) ارتح ؛نم .اهاذانف ءضاخلا | اعلا 5 ؛هب تذرتناف هتلمأك (

 ةدم نوك تجوب كلذور لصف ريغ نم رخآلا برقع لصح لازجالا هذه نم دحاو لك نأ لع
 ىدبسلا :ةيلوقن انا ةدحاو ةعاس ىف لصح فرك ايصق ان اكم اهذايتنا لاقي ال ةدجاو ةعاس لما
 كر ) هفضو ىف لاق ىلاعت هللا نأ ( ىناثلا ) اهيا رحب بناج ىف عضوم ىصقأ ىلا تبهذ اهنأب هرسف
 مالسلا هيلع ىسيع نأ تبثف ( نوكيف نك هل لاق مث بارت نم هقلخ مدآ لثك هللا دنع ىسيع لثم

 ةدملا كلت لقعت امإو «لملا ةدم هيف روصتيال امم انهو( نوكيف نك ) هل ىلاءت هللا لاق 5

 . ةفطنلا نم داو نم ق>- ىف

 دحاو .ىنعمب ىصق و.« صاق ناكم لاقي ءاهلهأ نم ًاديعب ىأ ( ًايصق ) « ةسماخلا ةلأسملا ل
 نبا عم ترفاس ليقو « ليجلا ءارو ليقو ءراذلا ىصقأ ليقف اوفلتخا . مث « ىصعو صاع لثم
 : ةياكخلا هذه تمدقت دقو فيسوت اهمع

 ريغت دق هلاغتسا نأ الإ ءاج نم لوقنم (ءاجأ) فاشكدلا بحاص لاق « ةسداسلا ةلأسملا ١)
 امتقلبأو ةينغلب لاوقتا ديو ةينئازيأ و.ةقاكلبا !!تتجل, لو قثاإل !كتاف.. ءاجلالا لماع« كل لقتلا دعب

 ةدالولا ةلورسل ًآبلط ةلخنلا ىلإ تبهذ امنإ اهنأ لمتح مث ةلخنلا عذجم ىلإ اهأجلأ اهقلط نأ ىنعملاو



 ا يالا: اهب :كذبتناف هتامخ : ىلاعت هلوق

 هبف انخفنف ) هلوقل ىلاعت هللا نم خفناا ناك مهضعب لاقف خفانلا ىف اوفلتخاو اهنظب ىف ناك مالا هيلع

 مدآ لثك هللا دنع ىسيع لثم نإ ) ىلاءت هلوقل ىلاعت هللا وه, خفانلا نأ ديفي, هرهاظو ( انج ور نم

 خفانلا مدآ قح ىفو« ليلدلا هجرخأ امف الإ ةهباشملا لوصح هيبتلا ىضتقاو ( بارت نم هقلخ

 وه خفاسنلا نورخآ لاقو ائهه اذلكف ( ىحور نم هيف تخفنو ) .ىلاعت هلوقل ىلات هللا وه

 نوكي نأ رمأ هنأ كا بهأل ).مالسلا هيلع ليريج كوق نم. رهاظاا نآل مالسلا هيلع ليربج

 ةيفيك ىف اوفلتخا مث. هيلا خفناا ةلاحإ نم دب الف مالسلا اهيلع محرم لما. لصح ىت> هلبق نم
 محرلا ىلا تلصو ىتح اهيج ىف ليربج خفن هنإ بهو لوق (لوآلا)  نيلوق ىلعخفنلا كلذ

 اهعرد بنج ىف خفنف امكب ذخأ ىدسلا لوق ( ثلاثا ) جرفلا نإ تلضوف اهليذا ىف (قاثلا)

 تيل |سقرتلا؟ال لذا اً/ةمرتلاف: اهرورت .ايزكتن: ةأارملر ايتحلأ ازتدافل «تكامفل .اهرودبضاةخفنلا كلخدف

 كنطب ىف امل دجسي ىنطب فام تدجو ىفإ ايركز ةأرما تلاّقف : املاح ميرم تركذو لبح اهنأ

 اهنطب ىلا تلصوف ايف ىف تناك ةخفناا نأ ( عبارلا ) . ( هللا نم ةملكب اقدصم ) ىلاغت هلوق كلذف

 اف خفنف : ًايضقم ًارمأ ناكو ؛ وهو افذح مالكلا ىف نأ ربظ اذه تفرع اذإ ؛لاحلا ىف تامل

 هلك

 تناك دقو نيرشع تنب ليقو ٠ ةنس ةرشع ثالث تنب هو هتلمح ليق 4 ةيئاثلا ةلأسملا 9
 .-لاوخلالا ذه ,نمت»ئق لع لذلام نآرقلا ف نسيلؤ,. ةلدح نأ هلق نيتضيحا كاس

 ىأ ( نهدلاب تبنت ) هلوقك اهتطب ىف وهو تازتعا ىأ ( هب تذبتناف ) 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 نما رعلا "ىف ”قلعفلا هاؤرام( اهدخأ) ' اردو“ لغ ذايتنالا ظلغ قا فلقعاو امه نشدلاوثكلا

 راجنلا فسؤي هل لاقي امل مع نبا اهعم ناك مالسلا هيلع ىشيعب تام املا رع نإ لاق. ٍبهَو نع

 لويطملا لد نامدخم م صو فسوب ناكو نوَيَض لج دنع ئذلا دجسملا ىلإ نيقاطنم اثاكو

 فسوي محرم لمح فرغ نم لوأو ءامهنم ةدابع الو ًاداهتجا دشأ دحأ امهنامز لأ ىف لعي.الو

 , طق ةعاس ةنع بغت مل اهئأو ,اهتذابعو ابحالص ركذ ابمهتي نأ دازأ الكف“ اهرثأ ىف ريختف
 000 ىسفن ىف عقو هنإ لاق نأ ملكت ام < لولاه للا نمار زب ىدلا ىأزة كرين ذاك

 المج الوق لق تلاقف « ىزدضصل ىشأ هي هف مالكلا 0 ,أرف كلذ ىنيلغف ةنايتك ىلع تصرح دقو

 نوكي لهو ؛ ثيغ ريغ نم ةرجش تبنت لهو رذب ريغب عدز تبني له مما ىنيربخأ لاق

 رذبلا اذهوارتنب ريغ نم هقلخ:موب 3و تيتا !ةنلا لأ عت ملأ : معن.تلاق ؟ ركذ' ريغ نق دلو

 ثيغ ريغ نم ةرجشلا تبنأ ىلاعت هللا نأ لت ملأ « رذب ريغ نم هتبنأ ىذلا عرزلا نم لصح امتإ

 ىلاعت نا نإأ كل ةتلوأ.ة ةايعقلا لع امبنم دو كر قاجلاهر ده ءاجشلا ةايااعكخلا لولا هالو

 فسوي لاقف «.اهتابنإ ىلع ردقي مل كلذ الولو ؛ ءاملاب ناغتسا 'ىتح.ةرجشلا تبن نأ لع,ردقيال
 مل وأ ميرع هل تلاقف «نوكييف نك هل .لوقيف.ءاشيام لغ:رذاق هللا ,نإ لوقأ: ىنكساو .اذه لوقأإل

 «؟ - رخو



 ةيآلا ءهب تذدناف ةتلمكل؛ ىلاعت هلوق انا

 8 9 سس سس رس ساشا سعال عقل سس سم دس

 هلخللا عذج آ!إ الا 1 0 45 أمصق 2 هب تذناف هتامخ

 2020 تارا تع يع فدشا نع
 «72 ل ارئطن 2 واذه لبق ثم ىنتتيلاب تلاق

 ةرفأف ةينان نوكست نأ دل وب ثنأ اذإ اهلاو>أ ظاغأف جوزب ءاسنلا نم فرعت مل نم نإ انهه اذكنف

 . هنأب ىف ام مظعأ ا 2 َُق 7 دعب ءاغئلاب رك اذ

 لدا لائق | قبه لل اولا نجيب ىلا 1ةردلاملا قبلا ف ايشكلا تح ابط لاك < ةئلاثلا:ةلأسإلا

 ليقل الدف .ناكولو ليغف وه ماعلا باتك ىف ىنج نئا لاقو ءءايلا ىف 1 حا كرم دربملا

 هللكتلل نقل نعي لبق 1
 (نيهىلع وه كبر لاق كلذك لاق ) هلوقب اهباجأ مالسلا هيلع ليربجنأ 4« ةعبارلا ةلأسملا ١

 ( نوكيف نك هل لوشب انما ًارمأ ئضق اذإ ءاشي ام قاخي هللا كلذك )نا زم لبا! ىف اهلروشك| وعز

 .داوملاو تاللالا ىلإ هئاشنإ ف جاتح الو هقلخ دي ربام لعف هيلع عدتمإال

 لت نسال ةبأ هلعجنلو ) هلوق ع ( نيه ىلع وه ) ىف ةيانكلا 4 < ةسماخلا ةلأسملا ١

 سانلل .ةيآ هقلخ لعجنلو نيه ىلع هقلخ نأ ىأ قاخلا ىلا ةعجار نوكنت نأ ( لوألا ) : نيهجو

 ريغ هقدص لئالد 0 2 تايآلا هذه راهظاب اندايع محو ام ةمحر ورك ذ ريغ نم دلو ذإ

 نم تبجغت امل اهناآل كلذو مالغلا ىلإ تايانكلا عجرت نأ تانار بقالب مهل نه نزكلاد

 كلذ عوقو ىلع ةب ةبآ اهدلو لعاج ىلاعت هللا نأ تيلعأ ةداعلا فالخ ىلع مالا اذه عوقو ة ةيفك

 ( سانلل ةيآ هلعجتلو ) لعأفوطعم نوكي نأ لمتحيف ( انم ةمحرو.) ىلاغت هلوق امأف « بيرخلام آلا

 (ةمحرو ةيآ هلغجنلو) ىأ ةبآلا ىلع افوطعم نوكي نأ لمتحو كلذ انلعف (| (انم ةمحرو) كلذ انلعف ىأ

 كلذ: انلعف

 عنتميف ىلاعت هللا لعل مولعم هنأ هنم دازملا ( ًايضقم ًارمأ ناكو) هلوق 4« ةسداسلا ةلأسملا 0

 لا هيخافتا اع ناحل الا صافللاو لاعترم وزواج 75 ملع بلقتال عقب ملول هنآل هنالخ عوقو
 دوجولا بجاو ىلا ردقلاو ءاضقلا ةلسلس ىف ةيهتتم تانكمملا عيمج نآلف اضيأو بجاو هعوقوف

 ىف ةدئاف الف دوجولا بجاو ناك اذاو دوجولا بجاو نوكي ًابجاو .اهتنا بجاولا ىلا وشال

 « بئاصملا هيلع تناهردقلاىف هللا رت فرع نم » مالسلا هيلع هلوقرس وه اذهو فنيا ١و 7

 م ىتتيلاي تلاق ةلخنلا عذجىلإ ضاخلا اهءاجأف ايصق اناكم هب تذيتناف هتامك إب ىلاعت هلو

 لئاسم هيفو 4 اندم ان تنكو 7 لبق

 ىف ىأ ( انجوز نم:هيف | 1 ا هللا 4 ىلوألا اةلألسللا 2

 ىف ناللا مف انخفنف لاقو (ىخحور نم هيف تخفاو) ماس || 4 ءاع مدآل لاق م مالت || 1 خَْشع



 ؛ هاف ةيآلا."مالغ ىل ناك ' نأ لاق“ لاكتتل وف

 سس 6 سس © لس 2-ما

 كلذك لاق < 2 أغيب ديك 1 قدس و مال ىل نوكَي ىنأ تلاَق

 2ث تت هواي بخ محاد الل سم يي سس لس 0 2ص

 و.

 همس سي هنا ل كا

 «؟١1 ايضقم أر مآ ناكاو | ام ةحرو سأن نال هنا ةلعجتلَو نيه لع وه كبَر لَ

 كارتشإلاو تاوذلا كلعإ تناغم لايلسألاو الوضح نكل دسم لوألا اهتايهام مامتىف ةلثاهتف اهنأ

 نأ وحي ال للف ةلئاهتم ماسجأألا نأ انهلس َتانفَضاَوملا“كتايهاق ىف كارتشالا بجوال تافصلا ىف

 صي الو كلذ اهنم مصي هنأ تح ضتعبلا نود ةردقلا هذه اهضغب.صخ ىلاعت هللا "نإ لاق
 . ملعأ هللاو طقف ل عامج 1 لامحالا أذه عفد ق:دمتعلا, قأ قاما سأوشلاو خلال ر اقبل

 (.ىناثلاو ) بونذلا نم رهاطلا هنأ ( لوألا ) : ةثالث ادؤمأ كيشي ىزلا 4 ةئلاثلا هل أسملا ل

 ةهازنلا ( تلاثلاو ) ىز ىدانلا عرزلا فو . ىكز هل<بنذاال نميق لاقي هنآل' ةيكزنا للع وهني ةنأ

 ىلع لمح نأ ىلوآلا نيملكتملا ضعب لاقؤ يبن تءبي نأ مضل هيلع نوكي نأ تح امف ةراهطلاو

 ءاوس نيرنعملا قلع هلمح زوجال دحاولا ظفللا نأ هقفلا لصأ ىف تقرع امل فيعض وهو لكلا

 . ةقيقح رخآلا ىفو ًازاجف امههدحأ ىف وأ انهن ةقيقح ناك

 كقوس ىف ترظن اذإ تنأو. ايندلا نم ءىئث هل نكي مل هنأ عم نكد مات 4 ةعبارلا ةلأسملا ١

 هتريس نآل ءايكز ناك لوقي هللاو لاملا كلمن ىرلا امنإو . كدنع قش'وهف ائيش كلمب مل نف

 .لاملا هتقيرطو لهجلا هتريس تناك نم ىرلاب مست امتاف تنأو تاتكسلاو ةيكمحلا هانغو رقفاا

 وه كبر لاق كلذك لاق ايغب كأ مو رشب ىتسسم ملو مالغ ىل نؤكي ىفأ' تلاق إل ىلاعت هلوق
 : لئاسم هيفو © ًايضقم ًارمأ ناكو انه ةمحرو: نمانلل ةيآ هلغجتلو نيه لع

 نأ ةداعلاب تفرع اهنا مالنللا هيلغ لربح اهرشب ام تبجبعت امنإ هنأ © ىلوالا ةلأثملا ١
 قاللخ: اؤزوج نإو رومالاىف ةريتعم ةفرعملا لهأ دنع تاذاعلاو لَجر نم الإ نوكتال ةذالولا

 فيكو ءاذتبا دلولا .قلخ لع: زداق ىللاعت هنأ ملعت مل اهنأ ىلع ةلالد اذه اهلوق ىف سنيلف ةردقلا ىف كلذ

 كلذك نوكي نمو ةدابعلاب ةدرفنم تناك امناالو تلا اذه لع نئشبلا:انأ قلخ كلاعت ةنأ تفاَرَع دقو

 : كلذ لع ىلاقت هللا ةردق فرعي نأ نمادبال
 ( ايغب كأ لو ) اهلوق هتحت لخدي ( رشب ىسسمب لَو ) اًوق لوقينأ لئاقل"(ةينثلا ةلأسملا)

 مو دلو ىل نوكي ىنأ بر“) تلاق. نارمع لآ ٌةزوُس'ىف نأ 'كاؤدلا آنه دكو “اع اهتداعأ اذاننلف
 راوعو هوجو نه باوجلاو ءاغبلا ركذت لف"( ءاشي ام قاخض هللا كلذاك لاق يشب ىتدستع

 ل انزلاو ( نهوسمت نأ لبق نم) هلوقل هنع ةيانك هنأل لالخحلا حاكنلا نع ةرابع سملا تلعج

 ماظن امتداعا نأ ( اهناثو ) تايانكلا ةياعز هب قليالو كلذ 'ةيشأ/ اه ؤأ امل لاقي اننإ كاذك

 (لاكيمو ليربج وهلسرو هتك؛المو)هلوةو(ىطتسؤلا ةالضلاو تاواصلازإع اوظفاخ) ةلوتك الاخ
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 وجاف نامل[ تامولا اكلاذءىف ناكملا عاهتلا وزى حوللعو ىلإ نظن تالختسا كيحخال) كنكأ اذ

 كواللاو ىقتلا كلذ وه دهاشملا صخشلا كلذ نأ مالسلا اهماع مجرم تنظف ءاسنلا عبتي قت همسا
 : هجولا وه.

 * || [مسميظايفاو 2 1 5 امالغ كل هال كير بل واسوان أ اإ] لاق. ) ىلاعت هلوق

 فوذلا كلذ اهنع لوزبل (كبر لوسرانأ اإ) لاق اهفوخ ليربج ملع امل 2 ةلأسا ا ١

 مالسلا هيلع ليريج ناكهنأ ىلع.لدت ةلالد نه دبال لب لولا اذه درجمب لوزبال فوذلا نكلو
 لمتحو._مالسلا هيلع ليربج هب تفرع زجعم, رهظ دق نوكي نأ لمتحي انههف.سانلا نم ناك امو

 امل .ىظأ (كبر لوسر انأ امنإ) امل لاق املف ةكئالملا ةفص تفرع مالسلا هيلعاي ركز ةبج نم اهنأ

 هريدفت يف رابجلا دبع ىضاقلا لأسو معلا وه كلذ نوكسيف كلم هنأ تفرعام هديسج نطاب نم
 فيكف الاجر الإ هقاخىلإ لسري مل ىلاعت هللا نا كل وق نم ناكو دنع ةيبن نكست مل اذإ لاقف هسفن

 أملاع ناك كلذ لكو الوسر ناكو مالسلا هيلع يركز نامز ىف عقو امإ كلذ نأ باجأو كلذ حصي
 هب ًاملاع مالسلا هيلع نوكي نأ هيفام لقأف ىنلل الوعفم ناك اذإ زجعملا نآل فيعض اذهو هب
 ترك فن ام كلذ نأ قحلا لب هل اردتم هل زوج فيكف عئاقولا هذهب ملع هدنع ناك امان 5

 ش 0 هيلع ىسيعل اصاهرإ وأ مير ةما 5

 كل هللا بيل ىأ ماللا دعب ةحوتفم ءايب بيبل عفانو صاع نا أرق « ةيناثلا ةل أملا )

 ترج امل ةبهلا نأ (لو'الا) ناهجو هزاجم ىف كل بهأل هلوق امأ اهدعب ةحوتفم ةزمه نوقابلاو

 ةناضإو احلا بهو ىتلا وه هناك هّسفت لمج ىلاعت هللا مأب اهيج ىف نفن ىذلا وه. ناكنأب هدب ىلع
 (يناثلا) ('سانلا نمي ار يثك نالضأ نمح] ) مانص'الا ىف ىلاعت لاق لمعتسم هل بيس وهام ىلإ :لغفلا

 لئاق لاق ناذ ةيهلا ىرجت ةيراج ةقداصلا ةراشبلا كلت تناك كلذب اهرتب امل مالسلا هيلع ليربج نأ

 قطنلاو لقعلاو ةايحلا قلَخو ءازج“آلا بيكارت ىلع ردي ال مالسسلا هيلع ليربج نأ ىلع ليلدلاام

 مسج هنأ امأ ءاش'آلا هذه ىلع ردقيال مسجلاو مسج مالسلا هيلع ليربج نإ هيف لاقي ىذلاو اهف
 هناللف الا فدع ىلع ردقيال مسجلا نأ | نأ | 5 زيحتملاب ؛ ماق و أ زيختم امإ امإ تدع لوو. ثدح هناللف

 الايك مصخلل "رجا فيدو ةلث اهتم م الا نا مسج لك هيل عردقل كلذ ىلع 8 ردو ول

 ةمئاق الو ةزيدتمال اتفق ةمعاق تادوجَوم انهه لت هب 1 وأ زيختم امإ ثذح لكذأ منال

 ةينوبثلا تافضلا: ىف كارتشألا نآلل:ىلاعت هللا تاذإ الاثمأ: اهتؤككإذك اهتوك نم مزليب الو زيختملاب

 هلوق هيلع رددقبال م كلا” عجاف مف سح 111 اتيلس ةيبلسلا ,تافصلا ف فيكف لت اىلا ىضتقيال

 هليل وأ طاهجا 1 ةبهاذ نايحاألا ىف ةلضاح اهنوك يف ةلثامتم اهنأ هب ىنعن اناق ةلئامثم ماسجالا



 ا١ذ1/ ةيألا :'نمخؤلاب ذزعأ ىإ -كتلاقابناجلام: الو

 كحد أ ايقت تنك نإ كنم نأ نحو رلاب رع قإ 21

 هنأ ةوهو ) اههدحأ تالاكشإ انكم نه مح * مالك عابس اف ردقت 51 هنع ترفنل ةكئالللاة ةروص ىف

 هارأ ىذلا صخشلا اذه نأب عطقلا ان :اكفدل ٌلوِرفلا نيءلع قاسنإ ةززراصتف ,كلللارإظي نأ ذاك اول

 اله البتنيو هتروص ىف لثم ىتجلا وأ كلما نأ لاتحال ستالا بتأو يذلا دير هر

 زوجي الف اذه اننام ها ناوج امد ق دوام ١ذه:لاق الاةطتستنللا لإ ىدؤي يابلإ

 سخشاا اذه لإ عطقب لن بحي لم ادلا كلذب لهاجلاف ؛ لدادلاب معي اعإ قرفلا اذه لوقت ان إل

 هيلع ليربج نأ رابخ”الا ىف ءاج هنأ (اهناثو) سم“الاب هتيأر ىذلا صخشلا وه نآلا:هارأ ىَذلا

 تطقاذت نأب أنا ذالا اة نقم ابو :ةتايئدز | فيك ظعلا سخخشلا كلاذف ًادجمظع خش مالت

 لخادت ٍتْجوي كلذو هؤازجأ ةلخاذت "كرأب وأ لبرج اال نيف ةتتتن تقزفتو هزاوجأ
 ئدأآلا روض“ ق'ءالشلا هلع لد لكم نأ ان زؤج 3لءاثأ قه (اتلانو لاخ وهو ءارسملا

 لك نأ مولعمو ضروءدبلاو قبلاو بابذلا ىح ىدالا نم رغصأ 5 ةزوص ىف هلم زوحب ال ضم

 صخشلا لعلف رتاوتلا ربخ ىف حدقلا ىلإ ىضفي هزيوجت نأ (اهعبارو) لطاب وهف كلذ ىلإ رج تهذم

 (باوجلاو ) لكلا ىف لوقلا اذكو هب هبشت رخآ ًاصذش ناك لب ادم نكي مل ردب موي براخ ئذلا

 دقف راتخلا عئاصلا ىلإ ملاعلا راقتفاب فرتعا نم نال لكلا ىلع مزال ٌويرجتلا َكلْذ َنأ لوألا ْنَع

 دقف كلذ 0 اذإو هطيطخ#و هتفلخ ف ديز لثم رخآ اضن .قلخم نأ لعاأر داق اذن هن وكب عطق

 راتخلا عناعلا ركنأ نمو ال مأ سم'الاب هاندهاش ىذلا وه نآلا دهاشملا اديز. نأ ىف كشلا 28

 تبيرغ لاصتا ثدحت نأ زيوحجب همزل كللفلا تالكشتو فك اوكلا تالاصتإ لإ تداوجلا دنس

 ءار) روك ملا نب وجتلا ةؤسون اة و نود! لك ف نرز كما نضع نبا دج ل تل اراك لإ

 ةللصالا ءازجألاو ةلضاف ءازجأو ةيلصأ ءازجأ هل مالسلا هيلع ليربج نوكي نأ عنتمال ةنأ ( قالا

 هاتلمج اذإ' امأب اينامسج هانلخج |ذ] انه يناس اللا ةؤ رص هنيفتلا نع انكلتما نركيا كج فتااذجت هلق

 (ثلاثلا نعو ) ريخصلا لكيملاب ىرخأو ىيظعلا لكيملاب ةرات عردتب 5 ىف داعبتسا ىأف ًايناحو ز

 عبارلا لاا نع باوجلا وهو عمسلا لئالدب هداسفب فرع اءإو لمعلا ىف ماق زيوجنلا لدأ نأ

 . لعأ هللاو

 نإ تدارأ (اهدحأ ) هوجو هنفؤ (ًايقت تنك نإ كنم نمحرلاب ذوعأ فإ تلاقإل ىلامت هلوق

 ندحلا ةيامن ىف اذهو كنم هب ةذئاع ىناف هب ةذاعتسالاب كلذ لصحيو هللا قت نأ: كنم:ئجزت ناك

 (نينمؤم متتكنإابرلا نم قيام اورذو) هلوقك وهو قتلا ىف الإ ةذاعتسالا رثؤتال هنأ تيلعااجنأل

 انعم نأ ( اهناثو ) لاح نود لاح ىف يخي ىلاعت. هللا نأ آلاذه بجو ناعإلا طر نأ, ى أ
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 عببلا ىف ةذيامملا نع ىبنلا هنمو هب ىرب هناأل ذوبنم طيقلل ليق هنمو ليعف ىلإ فريصف,ذوبنم هلصأو
 هلوق لوقنف اذه تفرع ذإ عيبلا بجو دف ةاصحلا وأ بوثلا اذه كيلإ تذبن اذإ لوي نأ وهو

 ةيحان ىلإ ناكم ىلإ ةعرس ىلع تدرفناو تدعابت هانعم ( أيقرش اناكم اهاهأ نم تذيتنا ذإ ) ىلاعت

 رصتقت مل امنأ كلذ رهاظو ًاروتسم ًاباجح ابلهأ نود نم تذختا كلذ عم اهنأ ىلاعت نيب مث قرشلا

 تاعج اهنأ لمتحو هريغ وأ طئا> نم الئاح مهنيب و اهني تلعج لب عضوه ىلإ تدرفنا نأ ىلع
 نو بج, نأ نم اهباجتحا ىف دبال مث لوالا نم ربظأ ىناثلا هجولا اذهو ارتب مهني و اهسفن نيب

 ضريحلا تأر امل امنأ ( لوألا ) هوجو ىلع هيف نورسفملا فانخاو ًاروك ذم سيلو جد ضرغل

 ه.اع لي ربج اهءاج تريط/املف د رعت و لبستغتف روطلا رظتنت ىل ةدايعلل داتعملا اهناكم نع تدعابت

 لاستغالل ةفرشم يب تدفق (ثلاثااو) ةدامعلا نع لغتشت الءلةولخلا تيلطرامأ ( ىناثااو) مالسلا

 م اهتخأ جوذ كتل نك امل (عبارلاو ) اهرتسي ءىشب ةيجتحم نضيحلا نم

 امسأر لفتل لبجلا ىف ةولخ دمت [نأ] هللا[ ىلع تنمتف اهيلع قلغأ جررخ اذإ اي ركز ناكو هنكست ةدح

 ( اه.ماخو ) كلملا اهاتاف لبجلا ءازو ةفرشملا ىف تلج ةزافملا ىلإ تجرخن امل فقسلا جرفناف

 ىلع لدي ام ظفللا ىف سيلو لمتحم هوجولا هذه لكون معاو ق قيسنل ةزإمملا لل كح رذخ تقطع

 ..|,ممردجاو جيجرت

 نعو اهراذ. ىقرش وأ سدقملا:توب ىقرش لب ىذلا وه, نقرشلا ناكملا ( ةثلاثلا:ةلأسملا ١

 ىلا هلرقل ةلبق قرششملا ىراضالا تذذتا ءىش ىاال هللا قاخ للعلا ىفإ : امهنع هللا ئضر سابع نا

 :. ةلد ىيع دايم | وذخاف (ًايقريشاناكم )

 نورسفملا فاتخاو حورلا اهنلا هللا لسرأ ناكملا كلذ ىف تسلج ا1ءا,مأ 4 ةعبارلا ةلأسملا :)
 ى.روصت ىذلا م.ورلا هنإ ملسم وبأ لاقو مالسلا هيلع ليربج هنإ نورثك آلا لاقف حورلا اذه ىف

 خورلا هب لزن ) ىلاست هللا لاق احور ىمسي:مالنسلا هيلع ليربج نال أرق اللا ور اذيتر ايش

 هامس وأ هب احم نيدلا نآل ليقوخورلا نم قلخ ليقو ىناحور هنالاح ور ىعمو ( كباق ىلع نيمآلا

 حتفلاب انور ةويح وبأ أرقو نحور كبيبل لوقت اك ابي رقتو هل ةبح زال يلع هحورب ىلاعت هللا

 ناكنإ امأق) هلوق ىف نيقتملا ةدع وه ىذلا هللا دنع حوزلا ةباضإو دابعلا حور هيف امل بيس هنال
 ف ىأ حورلاب نودوعوملا مهو نيبرقملا نم هنآل وأ ( مين ةنجو ناحيرو حورف نيبرقملا نم

 انأ.انتإ) لاق هال اه هب ذارملا نوكي نأ بن انه وهق اع وز ىعسبي هنت حانت لإ ىلاتممل وولدأو

 فيك هنأ ىف اوفاتخاو مالسلا هيلع لب رب الإ كلذ قيلب الو(ايكز ًامالغ كل بهل كبر لوسر

 ربظ هنأ (ىناثلاو) قالا ىوس هجاولا نسح درمأ باش ةروض ىلع اهل زبظ هنأ. (لوءالاف) اهل رهظ

 امل ربظ واف هنع نفت الو همالكب ينال ناعتنالااةووس قدام لثم اعإو لاق مث نييعتلا ع
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 نانا, تسيل ىهو' ةلكرم' ريغ ةدرقم رهاوجلا كلت نايعأ وه تاّثلا امنإ مدعلا ف ةناثأ ريغ

 ىف ةصقلا هذه ركذ ىلاعت هللا نأ ( ةسسداسلا ةدئافلا ) بولطملا ىلع اهف ةلالد ال ةيآلآ نأ رهطف
 ىلاعت هنأ ( لوآلا ) لوةنف نيغضوملا ىف الاخ رتتعتلف عضوملا اذه ىفاهرك ذو نارتع لآ ةزونت

 را املع لخد ايلك) هلوب نارمع لآ ىف هنيبو تقولا نيد و هير اعد 5 ةروسلا هذه ف نيب

 ءاَشي نم قزري هللا نإ هللا دنع نه وه تلاق اذه كل ىفأ مرماي لاق « ًَقْرَر اهدنع دجو باَرحلا
 ةنلع ايركز نأ ىعملاو (ةَبسط هب رذ كندل نم ىلابه براق هبرايزكز اعد كلاته:.' باسر يغب

 وهو ( ىاثلا ) اعدف هسفن قح ىف هيف عفط مالسلا اماع رم قح ىف ةداعلا قرتخ ىأر ان مالنلا
 ىلصي مئاق وهو ةكنالملا هتدانف) هلوقل ةك:الملا وه ىدانملا نأب نارمع ل 1 ىف حرص ىلاعت هللا نأ

 هنأ انيب دقوىلاعت هللاوه(كرشبن انإ ايرك زايز هلوقب ىدانملا نأرهظآلا ةروسلا هذه ىفو (بارلا ىف

 قأرماو ربكلا ىغلب دقو مالغ ىل نوكي ىفأ ) نارمعل آ ىف لاق هنأ (تلاثلا) نيرمألا نيب ةافانمال

 تناكو مالغ ىل نوكي ىنأ ) لاق ةروسلا هده ىف وهو ةأرملا رقغ مث هسافن نبك الوأ. رك ذف( رقاع
 لآ ىف لاق (عبارلا) تيت 1| ىضتقتال ّواولا نأ هباوجو ا ريكتلا نم ثغلب دقو ًارفاع "أها

 (سماخلا) هتغلب دقف كغلرام نأ ةتاوج و ربك-اا نم تغلب دقو انبه لاق 2( وكلا ىنغلب دقو) ناريع

 هباوجو (ًايوس لايل ثالث زانههلاقو(اشمرالإ مايأ ةثالمساناا 0 ال نأ كنار تاّونع لطف .كاق

 ةدالو ةيفيك و مث رم ةّضق ( ةيناثلا ةصقلا ) لعأ هللاو نيملايلب مايأ ةثالث دازملا نا ىلع ناتيآلاب تلد

 دلؤولا ق دابا نإ ماللسلا امهلع ئسع ةصق ىلع ىحي ةصق مدق 5 ىلاعت هنأ معا مالسلا هيلع نع

 ىف قرطلا نسحأو ةتبلا بالا نم ال داولا قيلخت نم تاداعلا: جهانم ىلإ برقأ نييناف نيخيبش :نم

 .!هاهصتألا  بعيصاللا جل ]:يفارتما ارق الاف ب رقآألا| لم دعا ميفتلاو ميلعتلا

 مهند نم تذختاف ًايقرشا ًاناكم ارلهأ نم تذيقنا ذإتمرم باكا :ىف:رك ذاو ) ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيف ( ايوام ًارشب اهل قثمتف انحور اهللإ !لسزأف ًاباجح
 نأ هيفو اهفام ىلغ ةلمتشم نايحالا, نآل لاهتشا'لدب حرم .نم:لدي ذإ ( .ىلوألا ةلأسملا ١

 .. هيف ةبيجعلا ةصقلا هذهل عوقولا اذه تقو رك ذ مجرم رك ذب دوضقملا

 (مهروبظ ءارو هوذبنف) هنمو هنملاعتفا ذابتنإلاو ءاقلإلا و حرظلا هلصأ ذبنلا 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 ىلا اذإ ,انِهَو ةيحافا لي ابكيتشزو ناو: ١ مضب ةذبنو نمانلا نه ةذبن . سلج لاقي “تغنت تذبتناو.

 ءانإلا ىف حرطي هنال ذيصتلا هنمو هتيمر ءىشلا تذبنو هنلإ لضو ديس فكدننوولا حيد عادت ترف



 ةنجلا هيف ىري موي لوأ ىأ ( اح ثعبي مويو ) ةرخآلا رمأ لوأ هيف 52 لوأ ىأ ( 5-0
 ءارحأ لب ) ىلاعت هلوقل ءادرقلا نم هنوك ىلع ابنت ( ًايح) لاق انمإ وف «ةمايقلا موب وهو رانلاو
 نم -نؤكي نأ و ىلاعت هللا نم نوكي نأ“ نكتب :مالسلا:اذه لواألا.( عؤرف ) ( نوقزرن مهر دنع

 هللا أ نعاالإ نولي ال ةيكستالملا ا نآل فاتختال هلضفو هفربث ةلالدق نيريدقتلا لغو ةكناللا

 ىلع مالس ) هلوقك مالتسلا جييلع ءاينالا نئاسل ام ىلع مالسلا اذه ىف ؛ةيزم حيل :(:ىاثلا ): ىلاعت

 مالسلا مهلع ءايبناللا رئاما كلذ سيلو.( دلوموي و. )لاق هنأل ( ميهازبإ ىلع مالس نيملاعلا ىف حون

 ىلاعت هنلا ![ناأل.- نم لضفأ تنأ:#:مالسلا هيلع ىجيل:لاقإ مالالا هيلع ئسيغ نأ :ىور (كلاثلا)

 ياوجن علليشألإ ةئان[ماينتعي حاف ناإل هيف, ةل اوتيل اذلط لاح خفض قطة كالا اب أي: كيلع غن
 موب هب ةيلع 7 ( عبارلا ) هب هللأ ةالعأ ١ ام الإ لعش ال مو وصغم ىسع ناو 2 ىلع هللأ ماللس

 اهو ديلا لاو جااكلذت ناوككام هن مدقتي مل هنآل ىلاعت هللا. ن دلما تنك نلاو ةعالددلاو

 ميظعتلاو حدملاك ًاباوث تاك نأ نأ:زوج دقف“ رشا: قاع مونو توم موب هيلع مالسلا

 تابج نم ىهو ءاعدلا:بادآ مبلعت ( ىلوالا ةدئافلا ) ةضقلا هذه دئاوف ىف لوقلا . ملعا ىلاعت هللاو

 اوعدا ) ىلاعت هلوق هددكو 00 اذهام ءاعدلا لضفأ نأ لع لدي وهو (ًاردخ ءادنإ هلوق ”/مابخأ)

 فعضلاب رعششم توصلا ءافخإو ةدالجلاو ةوقلاب.رعشم توضلا عفز نآلو ( ةيفخو ًاحرضت كبر
 ىلا ءثهللا لضف ىلع دايتعاالا واءاهتاوةو: وسفتلا ل َوَحنَع ىربت كاو.راتسكتإلا ءاعدلا ةدمعو راسكن الاو

 هنع ىلاعت هلوق ىف م اهفعضو سفنلا رع ءاعدلا ةمدقم. ىف ركذي نأ بحت لانأ (اهنناثو) هناسحإو

 كئاعدب نك أ ملو) هلوق ىفام ىلع هللا معن ةرثك ركذب مث ( ايش سأرلا لذتشاو ىنم مظعلا: نهو )
 قو )/لاق:اك ايئادلا:ضخلا ال .”نيدلاب .قلطتتم_ءئث. لجتال- ءاعدبلا:نوكي:نأ (.اهتلاثاو:)'( ايقلشن كر
 ةدئافلا ) عضوملا اذه ىام ىلع براي ظفلب ءاعدلا نوكي نأ ( !معبارو ):(قارو نم ىلاوملا تفخ

 ىف هعرضت ةياهن ( اهدحأ )رومأف ايركز امأ .ماللنسلا اهل ىحيو ايركذ. تاجرد:روهظ «( ةيناثلا

 هادان ىلاعت هللا نأ (.اهثلاثو ) هءاعد ىلاعت هللا ةناجإ (اهيناةو) ةيلكلاب ىلاعت هللا ىلإ هعاطقناو ةسفن
 حيبستلا نود مالكا نع ةناسللاةتغا (اهعبارو ) عم نارمالا لصح وأ ةكيئالملا وأ :هرشبو
 ( ةثلاثلا ةدئافلا ) ةيآ ىللعجا برهلوقل تايبآلا بلط مالسلا: مهملع ءايبنألل زو< هنا ( اهسفاخو )

 عئابطلا :لهأ ىلع ًادر“ ةخوخيشلا ةيامن ىف ناوبالا ناك نإو دلولا قاخ ىلع ًارداق. ىلاعت هنوك

 ( ايش كت لو لبق نم كتقلخ دقو ) ىلاعت. هلوقل نيدلا ى.لالدتسالا. ةعص ( ةعيازلا .ةدئافلا)
 ًاروكذم ًائينش كلت ملو دارملا ليقناف كلذ ىف: صن ةيآلاواءىشإ مدل مودنملا نأ (ةسماخلتا ةدئافلا)

 فالخ راضإلا انلق ( ًاروكذم ًايشنكي لنه دلا نم :نيح ناننإلا لع ىتأ "له ) ىلاعت هلوق:ىفاك

 ةزابع ناسنإلا نال هب كوةنن : 2و املك نكي ملن اسنإلانأ ىلع كدت ةبآلا 0لةمنأ ماصتخللاو لصألا

 ةطاوضلا ضارعإلاب ةفوضَوالا ةفلأتللا:رهاؤجلاو ةصرصتع نضازعأ أم تفاق:ةفلأتم رهاؤج نع



 ١ وع ةيآلا . ةرشب ناتكلا جاك ىاي اع هل وق

 ذلاو لاقث, دجأ دجحأ:: لوقيوا.. ءاختطبلا ءاضم ربه روظ:ىصلأ دق ب اَنَعَي وهو: ل الب لع لة

 مادو ههفو ( ةلكزتوا):ءا وق (:ةعئزازإلا ةفضلا» ::التسم] انا تناكرتل كيوان ثا مدبب ]0
 جيرجنباو كاحضلاو ةداتقو سابع نبا نع ؛ ًايكز ًاحلاص المع ىأ ةاكز هائيتآو .دارملا نأ (اهدحأ)

 ذزوهشلا:ى زت م ءانثانسح مايك ز:( اهتلاثو) سلا نع ءايكنأ | وناوكي نوح! ةنم لبق: نل/ةاكن, (امناث)لو

 لاق ىذلا (وهزواريلكف ةكرب ( ا,سماخو) ىلكلا ع هناونأ ىلع ام هللا قدصت ةقدص (اهعبارو) ناننإلا

 قلخ دبعلا لعف نأ ىلع لدي اذه نأ ٍلعاو ( تنك اهنيأ اكرابمىناءجو) مالسلاو ةالصلا هيلع ىنيع

 رفاظلا نع لودع هنال د.ءب فاطلالا ىلع هلم و ىلاعت هللا نم هتاكزو هتراهط لعج ةنالل ىلاعت هلل

 ىذلا وه هنأل منادملا ةياغ نمضتي هناف ةلجابو هانعم تفرع دقو (ًايقتناكو) هلوق (ةسماخلا ةفصلا)
 ةيصعمب مالو هللا صدي ملنم فصولا اذه سانلا ىلوأو . هلمهالف هرمأ قي هبنتجيف هللا هن قي

 انلق هفيلكت ءادتبا نيح اذهو (ًايقت ناكو) ىتعمام لق ناف « كلذك .مالسلاو ةالصلا هيلع ىحب ناكو

 (ةسداسلا ةفصلا) هيلع هللا رعن نع ريخأ م ناك ت.>هلاح:نعءزيخأو لوسرلا كاذب ىلاعت هللا بطاخ اننإ

 بسلا اذه.« نيدلاولا ميظعت لم ىلاعت هللا مظعت دعب ةدايعال هنأل كلذو ( هيدلاوب ارو زكا

 نكي ملو ) هلوق ( ةعباسلا ةفصلا ) : ( اناسحإ اياز الإ اوديعتال نأ كبر ىضقو )لاق
 ضقخاو ):ىلاعت 4 وفك نينمؤملا تافصنم كلذو بناجلا نيلو عضاوتلاب هفصو دارملا و ( ًارابج

 سأأَر ناو ( كلو نم. اوًضفنال بلقلا ظيلغ ًاظف تنك ولو,)ىلاعت: لاق.( نيئمؤتلل كاني

 فرعو .لذلابا هسفنأ ف رع نمو لاكلاو ةمظعلاب هباراةفرغمو لذلاب .هبفن ناسنإلا ةفزعم:تااذابعلا

 ةمحر نع ًادعبم راص درع و رب# امل سيلبإ ناف كلذلو . ربجتلاو عفرتلا هب قيلي فيك لائكلاب هنر
 باهذلاو مظعلا نموهو مح هسفن ىلع دحال ىريال ىذلا وه رابجلا ليقو نيدلا نغاو:ىلاعت ملل

 ىلع: لبقي,ىذلا .هنإ (' ايضع ًارابج.) هلق ىق,نايفس لاقو:؛ادحأ قد ءاضق :ةمزلي, نأ نع ةشلفلب

 ناؤكم 'نأناإلإ يزن نإرضاللاب ايش تلق اى اةنانقتنأ انيزتأ )/ اطت هل زيدل ليل الو ابدل

 اذإو) ىلاعت هلوقل رابج وهف قحربغ نم هسفن بضغ لع بفاع ند لك 0 ,امج

 غلبأ ميلعلا ,نأ اك ىص ماعلا نم غلبأ وهو ( ًايصع ) هلوف ( ةنماثلا ةقصلا ) (.٠ نيرابج متشطب متثطب

 لاوقأ يفوح دمي مويو تومي مويؤدلو موب هيلع مالسو) هلوق ( ةعسانتلا ةفصلا ) ملاعلا نم

 هلا نأ نم دلو موي. هللا نم نامأ ىنأ ( هيلع مالسو ) ىربطلا ريرج نب دمع لاق (اهدحأ )

 ( ًايح شعبي مويو ) ريقلا باذع نم هيلع نامأو ىأ (تومب مويو) مدآ ىنب رئاسلانب اي ناطيشلا

 نطاوم ةثالث ىف قلخلا نوكي.ام يليحفأ ةنيبع نب نا.فس لاق (أ-مةاثو ) ةمايقلا باذع نمو ّئ”أ

 ثعبي ماوي و ؛.ظق مدهاشام م اموق ىريف توم منو هيف نايرذتلا اجراخ ةديعق: اعمل وسوف

 نطاوملاهذه ىف هيلع مالسلاب هصفمالتسلاو ةالّصلا هيلعىحي هللا 2 اف مظع رشح ىف هسفن ىريف

 مويو)ايثدلا ىزيلم كلوأ يأ (:بلون موبايلك مقابل 1 ) هرقل ول 1 دنع نافان دارنا نا

 «؟١ رن  ؟هد



 ةيألا .٠ ةوب باتكلا ل ىحاي ؛ : ىلاعت ّ ايمن

 قالطالا ىلع هريخأو ل 4 كنا صيام وه 5 نأ اى 1 ١ 1 1 5 بجو ةلغفلا

 الك ؟ يظل[ اخ ةوبنلاو.ةنطقلاو لقعلا :كوصخ لقعي تفك /لبق لفة مبنلاب الإ نوكيا كلذو

 35 تاوبنلا باب دس دهف هئم عبم ناف «( هم ع ال 3 ةداعلا قو نم مم 0 امِإ 2 لئاسلا اذه

 داعبتسالا اذه لاز دقف عنع مل نإ و « تاداعلا قرخ الإ اهل ىنعم الو تازجعملا ىلع اهيف سمألا ءانب

 ةفدلا ) رحبلا قالفناو رمقلا قاقشنا داعبتسا نم دشأ القاع ىصلا 50 داع شيل هناف

 قالا عرجلاوحايترألا يه نا ا نو هاضأ تاتا نأ 7 ( اندإ نم ًانانحو) ىلاعت هلوق (ةثلاثلا

 هلع اروي تيدا قريكلد نيلخلا د د اهدا وربل) تتاتشأ ان|باهوصب ىو. ةقانلا نيحملاس

 عمج ىت> ةيشحلا كلت تنح هيلا لو<و ربنملا هل ذختا الف دجسملا ىف 0 ىلإ ىلصي ناك مالسلا

 سانلا فلتخا دقو . همحرو هيلع فطعت اذإ نالف ىلع نالف ننحت ليق م لصالا وه اذهف «ا,نينح

 عجرب اكل دال مهنمو « ميحرلا فوؤرلا ىنعم ىنعمب هلعجو ٠ « مهضعل هاجت ناكل هللا]_ ف صو ق

 نان1| : لوقنف اذه تفرع اذإ « ىلاعت هللا ءامس أ ىف ةظفللا هذه ربخلا حصي ١ اولاق ةملكلا "6 هيلا

 ةفص 0 اذإ امأ ىحيل ةفص لعب نأ (امهنناثو) هلل ةفص لعب نأ ( امهدحأ ) ناهجو هيف انه

 نأ ( لوألا ) تالامتحا انبه مث ءانم ةحر ىأ انا :> مكحلا هانيتآو ريدقتلا : لوقنف ىلاعت ل

 1 تان اما 1 ) اندل نم ًانانجاو ( لاق مث مث ًايبص . 41ا هايد ىنعملا « ىحيل هللا نم نانا

 نانا نوكي نأ (ىاثلا ) هل. افي 0 وال اا ل ادام

 ًاداو هانيطعأ. نأب .هتوعد ايركزل انبجتسا انميإ لاق ىلاعت هن أكف مالسلا هيلع ايركرل ىلاعت هللا ن

 نع ل هك اور ىأ -( ةاكذنو) كلذ انلعف اركز ىلع ئأ هيلعناندإ نم:ًانانحإو ابيض محلا هانيثآ 7

 2 اك مالسلا هيلع 2 ةمال ىلاعت هللا نم نانحلا نوكي نأ دا كلااو )ءاعدلا د ود م رض نأ

 اذ“ يأ مهعافتنا ميظعل هتمأ ىلع انم اح و ابط محلا هانيتآو ) لاق ىلاعت

 فطعتلا ىأ اندابع ىلع نانجلا وكلا ا لوألا ) هوجو هيفذ مالسلا هيلع ىحيل ةقص هاناعج

 هللا نم .ةمحر اهف.) لاقف هيبن ايو أ مهيلع محلا ناي دليوأ اف م.تفاك ىلع رظنلا نسحو .

 هأنعمو ؛ ةاكز هأن انآ هنأ للاعت لخأ مم .يحر فوٌؤر نينمؤألاب ؛ يلع صيرح> ) لاقو ( , ا |

 جاوا كَرجام أت اهرانيللااو ةقأرلا و بَجاؤلاب لالخالا ىلإ اهل ةنعاذ هتقفلتب نوكن ال نأ
 نم منول, .نيذلا اولتاق ) لاقو ( هللا نيد ىف ةفأر امهب ىذخأت الو ) ىلاعت هلوق ىلا ىرت الأ

 لبس ىف نودها' نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ ) لاقو ( ةظلغ مكيف اودجيلو رافكلا

 لالخإلا: نع ةراهطلا عم هللا دابع ىلع فطعتلا هل انلعج اممإ ىنعملاف ( مثال ةمول نوفاخت الو هللا

 ىو ؛ ةيصعم مب ملو صعي ملف ىصاعملا نع ةرابطلاو قالا ىلع فطعتلا هانيتآ لمتحو ؛ تامجاولاب

 ًاببص مكحللا هانيتآ ىنعملاو ( اندل نم ًانانحو) حار ىبأ نت ءاظع. نع لوقنملا وفو.رخآ هجو ةيآلا

 نبا ةفرو نم هنأ ىورام هيلع ليلدلاو اذه نم 1 ريظعت الو ىضص وهو ابن هانلعج ذإ اعظعت



 ا١هذب ةيآلا ٠ ةوقب باتكلا ذخ ىحاي : نابت لو

 تعا سلا عع

 ىف ْ 21 م انانَحَو 1 0 باكل ديب

 صاضع ' مهل, سحب سخ 22000 | هيو تصحب نو] عا هو 1 7 190 أ رسل ل لع فك تا ا تالا ١ ولا ل ل 77

 ه-_- ه-أ

 را سووا ع و سف ا شل م رات ١ ع 6 لإ متع ريد ل اس 6 خ11 ف تاس

 «١ه» 2 ثعمب مورو توك م 3 0

 1 نذأيف م ملإ جرخي ناكف نيتالصلا نيتاه هبا رخ ىف هعم ل اوناك 5 0 لمتحو

 . لع ها عل مهل نذأف هتد داعك مهلا جرخ هناسل لقتعا املف .هناسلب

 ؛ًانقث نمو ةاك زو انذل نما ًاناتَغو امص كيل هاننآو ةرق باتكلا ذخ ىحياي رب ىلاعت هلوق

 4 ايح ثعبي مويو توم موبو دلو موي هيلع مالسو ءايضع اراب نكي مو هيدلاوب ربو

 طماع هناك( ةفصلا ) : عسن تافصي ةنآلا هذه ىف ( ىحب ١ فضو ىلاعت هنأ ملعا

 : لئاسم هيفو ( ةوقب باتكلا َذَخ ىحاي ) هلودب ىلاعت هللا نم

 غلبملا ىحيب غلب ىلاعت هللا نأ ىلع لدي ( باتكلا دخ ىحاي ) ةلوق نأ ( لاوآلا ةلأسملا )
 . هيلع مالكلا ةلالدل هرك ذ فذخ كاذب هبطاخم نأ زوي ىذتلا

 لع هللا ةمعن ىه ىتلا ةاروتلا وه نوكي نأ لمتح روكذملا 0

 ةوكت لا اولا ( ةوبنلاو كحلاو باتكلا ليئارسإ ىبب انيثآ دقلو ) ىلاعت هلوقل ليئارس

 مالكلا لمحنآل ىلوأ لوالاو كلذب ءايبنالا نم ريثكلا ىلاعت هللا صخ اك ىحي هب هللا صخ 1
 : ةاروتلا الإ انه دونم الو 131 ةواسلا ريما زم اذه

 لكل مولعم كلذ نآإل ذخاألا ىلع ةردقلا هنم دارملا سئئا ( ةوقب ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ىلا 3 اباصاحو ةوبنلا أب مايقلا لع ربصلاو دجلا وهو حدملا ديفي ىنعف ىلع هلمح بجيف دحأ
 ( ةيناثلا ةفصلا ) هنع ىهنملا : ماجحإلاو هب زوقألا لع مادقإلا ةلوهتس ىطتقت هحتلم كاوضتخ

 :رعاشلا لوقهنمو هكا هن أ(لوالا ) الاوقأ محلاف نأ معا ) ًايبص محلا هانيكآو ١ ىلاعت هلوق

 تقلا -دزاوت ”عارتس ١ ماتت. لإ ١ كارظت ذإ؟ىللا!ةةانف ع مكحأ 1

 لاق : ىود لقعل هنأ 0 ,ةودو ( 0 راو نبل لقح هعفلاا) 00 ميفلاو وو

َّ 

 كلافص اةيآلا .هذه.ف رك. لاستنهلا " ) 00 1 0 ةوبنلا ىلع هلمح برقألاو أل اغلب
 رك ذ نم ىلوأ حدملا ضرعم ىف اهركذف ناسنإلا تافص.فرشأ ةوبنلا نأ: مولعه هتلقتمو هفرش
 هذه الإ ةوبنلا ىلع ةلالدلل حلصي ظفل الو ةبآلا هذه ىف ةروكذم هتوبن نوكت نأ بجوف اهريغ



 ةيآلا . باردا نم هموق: ىلع جرف : ىلاعت هلوق ١٠

 لال تت 6 رسام 6ع 6م نا ل يح ا

 61١١ يشكو هرب اوحبس نأ مهلا سوف باَر رنا نم هموق لع جرش

2 20-0 

 عمات يكل درج» ناف امر مالكتلار رذعت ئه ةنآلا كان نأ ىلعا وقفا 2 ةنناثلا-ةلأتملا ( ١

 ال.صأ هناسل لقتعا هنأ ( امهدحأ ) :نياوق ىلع اوفاتخا مث ةزجعم نك ال مالكلا ىلع ةردقلا

 نموهللا ركذ نم اكتم كاف مااا هجو ىلع موقلا عم مالكلا هيلع عنتما هنأ( ىئاثلاو )
 نم نؤكي دقو ضر نوكي دق ًاقاطم ناسللا لاقتعا نآل ميصأ ىدنع لوقلا اذهو ةاروتلا ةءارق

 لب نكرم سيل هنأ. فزع اذإ-الإ أرجغم:لاقثعالا كلذ نأ مالثلا هتلع اي ركز فرعي الف هللا لعف

 ةلالدلا كلت رقتفتف رخآ ليلدب الإ فرعي ال اسم اذهو تالآلا ةمالس عم ىلاعت هللا لعف ضخ

 ىلاعت هللا رك ذب ملكتلا لع هرادتقا عم موقلا عم مالكلا نع هناسل لقتعا ول امأ « ىرخأ ةلالد ىلإ

 ققحتيف.هللا لدف ضحن وه لب.ضرمو ةلعل سيل لاقتعالا كلذ نأ ةرورضلاب لع ةاروتلا ةءارقو

 صخ ( ًايوس لايل ثالث سانلا ملكت ال نأ كتبا ) ىلاعت هلوق كلذ ىوقي امو ةزجعمو ةبآ هنوك

 . سانلا ريغ عم ىلكتلا ىلع ًارداق ناكهنأ موهفملا قيرطب لدي اذهو سانلا عم ملكتتلاب كلذ

 رثك أ لاقو ثالثلا ىلاولل ةفص وه مهضعب لاف ( ًايوس ) ىنعمىف اوفلتخا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 م ابوس كنوك عم ةدملا هذ ه, ىف سانلا ملكنال نأكل هدا انا كا ةفرص ادق ترتقملا

 . ضرم كب ثدحي

 :لئاسم هيفو 6( ايشعو ةركب اوجبس نأ مهلا ىحوأف بارحلا' نم هموقىلع جر )) ىلاعت هلوق

 هيف درذني عضوم هل ناك لق ( بارحا نه هموق لع جرم ) ىلاعت هلوق 4 ىلوألا ةلأسملا ١
 هريغو وها هيف ملي اعضوم ناكل يق و.« ميلا ىحوأ كلذ ددنءف هموق ىلإ لقتني مث دابعلاو ةالصلاب

 مهلا جيرخع نذالل هجورخ نورظتني. اوعمتجا ناو هنذاب الإ, ةالصلل هنولخديال !وناكمهنأ الإ

 مهيلا ىج اوأف ملكترال وهو

 ناك مالك.لا نآل :مالكلا:مهيلا ىحوأ هلؤق نم دازرللا نوكي نأ نوحي ال ( ةيناثلا ةلأسملا ١)
 ةياتكب وأ صوصخم زهرب وأ ةراشالاب امإ كلذ مهفرعي نأ وهو مالكلا ريغ دارملا ناكف هيلع ًاعنتم
 روظف مهل لصح هل رورسلا لصح امكف:هب رشب.ام ناكدق هنأ اوملعف دارملا هنم مهفي كلذ لك نال

 ةروس تلاع هلؤقلةراشالا ره ةءآلاب ةيشاألانأ ملعاو «ةباجالاب هل ىلاسعت هللا مارك ]
 . مالكلل ةيانك نوكيال زمرلاو ( ًازهر الإ مايأ ةئالث ) نارمع لآ

 لاقي ةخللا يف. باج وهاو ةاللطلا كيال دازرأتهنأ لع نوازتسفللا قفتا ( ةثلاثلا ةلأسملا ١>

 ىأ ءاهحبسال فإ» ىحضلا ةاالطط نفاع دع هللأ ىضر ةشئاع 21 ىحضلا ةالص ىأ يحلل ةديس

 رصعلا ةالص  ىثغلاو رجفلا ةالص ةركسبلا نأ ةيلاغلا ىنأ نع ىور لوقنف اذه تبث اذإ اهيلصال



 ١مم ةنآلا ٠ ةعا لءجا بر لاق : ىلاعت كو

 05 ايس تال سانا ملك لأ كتبا لاق بأ ناتج جيلا

 )0 53 و ::) (نيدعيضم عوطقف ءالؤه.ر اد نأ رمآألا كلذ هيلإ انيضقو) ىلاعت ةلوقك فا لاهلك

 لئلوب : نيه لع وه هدعل لاق ُّت * طلغ الوهل وق َق 5 لمزع ذل كير لاق كلذك ةئاف بحعتال د ]ير نأ

 ىنيطعت هانعم مالغ ىلنوكي ىنأ هلوق نأ انرك ذانأ (اهعبارو ) ايش كت ملو لبق .نم كتفلخ

 هلوقو ؛ دلولا انيطعت كلذ عمو ة>وخيشلا لع دكا رت نابت واوا ىجوؤزو قاعجت نأب مالغلا

 لاخ) َّق ةلضانللا ىلع ك ك هدجعوز ءاقبو كئاقب -خ دلولا تيم ىأ ) كير لاق كلذك)

 رمال أل ا هجولا ىل اع الإ جرخمال اذهو نيه ىلع وهو 0 رق ةيناثلا ةلأسلا

 . نيه ىلع كإذ 06 وه ل لاق 0 ان 3

 0 قد َّق زوي دع] كلذ نال زاجمّملاعت هّللأ قد َّق نيملا ظؤل قالطإ 4 4 »3 ”*أاغأ| ةلأسلا 02

 - ناو انتين ازأ 15 خا كل ي بنش نأ اررج

 0 ائيش كت لو لبق نم كتقلخ دقو)ملاعتهلوقب 0 هجو ف (ةعبارلا ةلأسملا)

 وتاكل ادع اصلا ىت اوذلاق 0 ىلع ًارداق ناك ض حلا ىننل لاو فرضصلا مدعلا ن هم ةَقلخ انس هنإ

 تت د قلخ ىلع ردأ ملأ تافصلا هرزن كلا ىلإ الإ رق جاتحال ة 4 شلاو 2 نه لل ولا ع8 0

 اذكف مدع نع هدجوأ اذإو تافصلا ليدبت ىلع ًارداق نوكي نأ ىلوأ أعم راثالاو تافصلاو

 قلخ اميعامتجا نم ناذللا نأء اك دل ود ع ىو ةوهلا هتحاص خلإاو 4 1| كيعل لأ لولا هقزرت

 لالا ه>و اذرف (هجوز هل اا ى هل اننهوو هل انيجتساف 1 لاق كلذ وَدِلَو 0

 كلم كلذ] لئاقلا نأ ىضتقي كبز.لاق كلذك لاق هلوق نأ"لع روب | < ةسماخلا ةلأسملا 0

 ىلاعت هللأ لوق ( نب مه ىلع وه ) هلوقو ىلاعت هللا لوق ( د كدعبت ان ركزاي) هلؤق نأب فارتغألا عم

 ظافلالا هذه 6 اردإ حصي فيكف ىلاعت هللا لوق هددب ام م مواكبلا اذهل يقام ناكاذإ هلل ديعياذهو

 ميظد 1 قالللا نآك :لاعت هللأ وه ًاضيأ لولا يلا كاع نأ ىلوالاو « يللا نبذه ننب مف

 "ااا نم كناطلس نإ لوقف اذه كلل صح نب اء نفاشسفلا لوقيف اميظع ًائيش هدبع دعو اذإ

 . انه اذكف دعولاب .افولا هيلع بجو ارم طا هن كان ىلع كلذب هيب هناك

 يب ايوس لايا ثالث سانلا ملكت ال نأ كنتيآ لاق ةيآ ىلا لعجا بر لاق )ب ىلاغت هلوق

 : و هيقو

 دلولاب ةراشإلا نوارع لاق لوقلا ٌحيرص نم كلذ: ىف ىوقأ ةنآلا نركب الف ةراشبلا تق

 . قا اوهاذهو عوقولا تقو ام فرعيل ةبالا بلطف ةراشبلا درجمب اهتقو فرعي الف ةقاظم تعقاو

 نا



 ةنالا . نيه ىل !ءاوه تاونللا ككاو 9 و هللا

 57 راس ها رو هع هلا يَ سس

 فد انش كلت 5 ا نم كقفل دقو يه 1 1 لاَ َكَدَكَل

 لاؤسلاف 1 ولا | بلطي مل هنا لاق قو لوق عاما كوالا لاول نع( باوداو ) مالسلا
 (مالغىنوكيىنأ) هلوق نم دوصقلا نأ هنع باوجلاف دلولا بلط هنإ لاق نم لوق ىلع امأو« لئاز
 ع دلولا اهيقزريو نيخيبش امبكرتي. وأ دلولا امهقزري مث نيباش امهلعحي ىلاعت اناس تقحيسشلا وفن

 هير ىذانذإ 0 زو) ىلاعت هلوق هنلع لنلدلاو « بجعتاا قيرطب ال 0 قب رطل ةخوختشلا

 اذه اهو( هجوز هل انحاصأو ىح هل انبهوو هل انبجتساف ؛ نيثراولا ريخ يأ رتارخ ثا لود لب امد
 جو أو ككاؤف كلا 3 مالكلا اذه ربرقت مدقت نق ةدال ولا" ةوقاذ هاغأ هنأ الإ حالصالا

 0 لاعت هللا.نم سيل تودلا اذه نإ لاقف ن ءاطينشلا ةءاجةنانقلا"ءاذتلا عمم احا ةنإ : لاقف رخآ

 نطل ئنقنللا ضيوف نأ معاو (مالغ 1 نوكيىأ) لاق اب 0 كش املف 55 ريدي ناطيشقلا ندوه

 بكتزاف كلذ لوقي نأ هلزاج امل ىلاهتهتلا وه كلذب رشبملا نأ لع ول مالساا هيلع اركز نأ اذه
 نم هنأ ىلاعتهللانع درام نضعب ىف ءايبنالا'زوجول ذإ ًاعطق لطاب اذه نيملكتملا ضعب لاقو . اذ
 باجي نأ نكميو انياإ هنودروب اهيف أنعو ىجولا ىف مهنع ةقثلا تلازلو هرئاس ىف اوزوجل ناطيشلا
 ىف.ةلضاح نكست مل ةزجعملا لعلف ةزجعملاب لوزي امنإو مالا ل وأ ىف مئاق لامتحالا اذه نأب هنع
 هوو نأ نادل لاي ئملا 9 عة هاا ملعأ هللاو اهادعام نود مذ كنقلا لصف ةروصلا هذه

 لمت لب هل ًادلؤ: مالغلا كلذ نوكب ىف انصن سيل( ىح هعسا مالغب كرشبن ان!)هلوق نأ (لوآلا)
 باس زك ذ لبا ال مأ دلو ىل ناؤكيله مالكلا اذه لقب مو بدالا عار ةمالساا هيلع انكاز#نا
 لهو ماهءالا ليزي ىلاعت هللاف دلولاب تناك نإ ةراشبلا كلت نأ يح هداعلا ىف داون اال وكب دكا

 8 اكد مالك :م ضرغلا ناك هم يدر يرص هللأ حرص كلذ فاد الذ حي < رص مالكلا

 هجو ىل ع نكل كميشلل كلذ رك دام ( ىنا ا هيلع ىلاعت هللا .ةردق ىف كاش :ناك هنأ ال اذه

 كيلاونا ى دوت أ لوّقيف ريطالا قيئكلا بهوذق هيحاصىر ىذلا لجرلاك اذهو هتردقل ميظعتاا

 دلؤتي نأ هانهتي انهي رشب نم نأاش نم.نأ'(تلاثاا) ًابجعتو ايظعت:! ككلم نم اذه لثم خازخاب
 هلوهذ جوت هب ةحرف ةدش نال امإ مالكنلا كلذ تارثتسا هيلع دريان لاف ادن ىقيلاوازغللا ةطدف »ل
 تلاق' قاب ترشب نأ دعب مالسسلا هيلع ا ١ ةأزرما نأ مي اذهو ركفلاو لقعلا تايضتقم نع
 (هللا أ ند نيبجعتأ ) هلوقب اهبجعت ليزأ و ( برج كءاقد نإ اك لعب اذهوازوج انأو دلأأ)

 : ريسفتلا ديك أت ىف ةغلابم امإو «ى ار ةرم مالكلا كلذ عامسب ذاذتلالل ًابلط امإو
 لئاسم هيفا نيش كت لو ل اق نم كتةلخ دقو نيه ىلع وه كبر لاق كلذك لاق! ىلاعت هلوق

 ىأ/عفز ضلكللا نأ ( اهدحأ ) هوجو ( نيه وه كبر لاق ) هلوق ىف < لوآلا ةلاسملا)
 هريتسفت ميم ىلإ ةزاشإ كلذو لاقي بصن ( اهناثو ) كبر لاق أدتبا مث هل. اقيدصت كلذك مالا



 ١/ا/ ةيآلا ٠ م نوكي ىنأ بو.لاقإ: نامت هلوق

 2و يد هد روع نأ لس سب

 ريكلا نم تا رقاع قرم 2 ١ تاكو ماللغ لَن 3 بر ََء
 نيس

 ست

 « م١ أدع
 ا

 .اهيما ناكر.« ةراشل لق اردت نيت دبا ريهاربإ ىلإ ىلاعت هلل 5 عدلا قط حل كافارع

 نم افرح هتيهوذ 5 رح كعما نم هل ى ب ئد هوحأ 4 4 رصعطا مال ًادبع اهم ع ا كإذك

 نم لوأ مالسلا هيلع ىحي نأ (ا| ماذا يحج 8 ارمسا راصف ةراسب امسا ناكو ىحي راصف اهعبا

 دقو 6 اهتامقتساف ب الما تناك ى 3 : مأ نأ كلذو ناعإلا كلّذَب 8-5 هبلق 0 ىسدذعل نم

 ىنطب ىفام ىرأفإ تلاهف؟ نيل 4 اذا تلاّقف؟ك 5007 ادق مجرمأي ىحي م .أ امل تلاّةف ىسيعي تلمح

 نأ معاو 5 ن.دلا لجال اير ؟ذ هلأس اعإ هنال 4 ايحب نيدلا نأ ) اهدللمل ( كنطب- ىف املدجسإ

 قيقدتلا لهأ لاق اذهو 3 قاقتشإلا هجو أمي بالطيال ب اقلالا ءالذإ نال 4قيحض هوجولا هذه

 0 أ ةيط ىمسملا افادت ىهو تا راششالا لقي“ 3 فلقلالا اجت

 : لئاسم هيفو
 ميججاو داصلاو نيعلا رسكب ايكو يحير ئلضو اهقي اكل ( ىلزوأل ةلأ ةلأسملا 2

 دوعسم نبا اة ءاوعلاب ًاعيمجنوقابلاو رسكلاب ٍقايلاو مدبلاب .ادكب مصا داع نع صفح أَو اردو / ءاكللو

 ةخيملا ريغ نيسلاب ًامبع يباب 35 ناو 55 و ىنأ ا رثؤ ٠ امل ارت نم داصلاو نيعلا حتفب

 هتوهش ءادتبا ىف.رك نلا ناسنالا مالغلا ( لوألا ) ةثالث ىهو ظافلاألا ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ىتعلا ( ىاثلا 7 باعت مدا لاقي كم ءملتلا َْق لمعت هنبإ م 0 نع وعم 56 اذإ متغا هذهو عامجلل

 0 وسع وسع اذنعو تلهوب ايعورأو ودع ودعا دء لوقت دداو ىسعلاو

 لقي مل( ثلاثلا ) ةملظلا ديدش ليقو ليوط تاع كاتو نيو لاح ىلإ نامزلا لوط هريغ ىذلا وه
 ةأرما 01 املا هيف فرلخستاال هنإف ل 5 ١ ام تك ةفص نع لعاف لع ناكام نآل ةرقاع

 ىأ) هلاوقي بجغت مل مالسلا هيلع ايركز نأ (لوآلا ) نالاؤ ةيآلا هذه ىف ( ةثلاثلا ةلاسملا)

 نكي مل مالغ ىل نوكي ىنأ هلوق نأ (ىناثلا لاؤسلا) ؟.مالغلا بلط.ىذلا وه .هنأ عم( مالغ ىل نوكي
 بجعتلا اذهو ٠ هدنقت ماك هنأل ع لدف هتمأ نو ومالا هذه خي ناك ل ةتحأ نيب اروث ذم اذه



 ةيآلا . مالغب كرشبن انإ ايركزاي : ىلاعت هلوق 1/١

 لاق ٠ ارك 0 ا تلاكو مالغ ىل نوكي ىنأ ) لاق امل مالساا هيلع

 كلملا مالك نوكي نأ بج وف هللا مالك نوكي نأ زوال اذهو ( نيه ىلع وه كبر لاق كلذك

 (قاثلا نَعَو ) ةكتئالملاءادنو هننإ ءاذت ناءادنلا لصح لاقي نأ لمتح هنأ لوألا نع( باوجلاو )

 . هللا مالكن وكي نأ نكس« ( نيه ىلعوه كبر لاق كلذك لاق ) هلوق نأ ىلاعت هللا ءاش نإ نيبن انأ

 مدقأ اذاملذ نذإريغب ناك نإ و ؛ ةراشبلاىنعم اه نذاب ءاعدلا ناك نإ ليق ناف « ةيناثلا ةلأسملا)

 رسل او 0 و 6-1 راقت رخو طيفار لدي 23 هفمل لدا فلا مر معكو هك ذ] نحب ل است ن) ةووعيف هضخدمأ اذماكناروطأ ووعد لق

 ؛ نيبجو ىلع ( امس لبق نم هل ل« مل ) هلوق ىف 0 ا / ةثلاثلا ةلأسملا ١
 اذه هلبق ليغ مسي ملهنأ 0 ةمزكيعو ريبج' نب ديدسو نشا نسادع نبا لْوَق وهو.( (اهدحأ)

 ىلع كلذ ىف اوفلتخاو ( ايس كل عت له )ادلة نفر 5 نيطنلا» تملا تاون اذن 1( قات ا
 بر هلعجاو ) هلوقلب ا وج هناك ةيضخم م ملو صعي مل روصحو ليف ( اهدحأ لا

 ىف وهف اذكه ناك نمو « نيدلا' ىف اهيبش لبق, نم هل لعجت ل مالغب كرشبن انإ هل ليقف ( ًايضر
 حونو مداك هلبق اوناكن يذلا ءايبن لا ىلع هل مضفت ىذتشي هنا فيعض هجولا اذهو . اضرلا ةياغ

 مهنابمأو مه ؤقابآ مهيمسي امتإ سانلا لك. نأ ( اهيناثو ) قافتالاب لطاب كلذو ىسومو ميهاربإو

 ىف هلوخد لبق هامس ىذلا وه ىلاعت هللا ناذ مالسلا هيلع ىحب امأو :دوجولا ىف مهوخد دعب

 خيش نيب دلو هنأ ( اهتلاثو ) ةيصاخلا هذه ىف هييشو لثه هل نكي ملف هصاوخ نم كلذ ناكف دوجولا

 ديفي ناك نإو ريظنلا ىلع ىهشلا لمح نال كلذو ىلوأ لوالا هجولا نأ لعاو ء رقاع زوخيو ناف
 ىلاعت هللا لوق امأو ءازوال هنإو ةروزض ريغ نم ةقيقحلا: نع لودع ةتكلو ميظعتلاو حدملا

 هل ملعت له هتدايعل ربطصاو هديعاف ) لاق هنال رهاظلا نع انلدع اعإ كانبف ل 0 ملعت له)

 انلدع ةلعلا هذبلف ؛ هتدابع بوجو ىضتقيال معلا كاان م مقتل اكت نارك طاع نأ مولعمو ( 5

 هدرغت' ىف :نآإلو هيلع هوارجا بج وف :رهاظلاا:نع لودعلا ىف :ةزورضال انه | 5 «رهاظلا نع

 نودقاتياال هتيشاح ناف روهشم بقل هل ناكاذإ كالملا نأ دهاشنانآل مظعتلا نم ًابرض مسإلا كاذب

 . انهه كلذ كف هل امظعت هنو رشي: لب هب

 نع ( اهدحأ ) اهوجو هيف ىلعثلا ىور ىحيب ىمس مالسا| هيلع هنأ ىف « ةعبارلا ةلأسملا ١)

 ايحأ ىلاعت هللا نأ ةداتق نع ( اهناثو ) همأ رقع هب ايحأ ىلاعت هللا نأ اهبنع هللا ىضر سابع نا

 ًاتيم ناك نم وأ ) ىلاعت هلوقب ايه ىصاعلاو ًايح عيطملا ىمس ىلاعت هتلاو .ةعاطلاو ناميإلاب هباق

 امل ةيصعمب مهي لو صعب مل ىتح ةعاطلاب هؤايحإ ( اهتلاثو ) (كييح 1 كاعد اذإ ) لاقو ( هانيحأت
 دلع مااا ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر لاق لاق مهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةمركنع ىور

 تمت مساقلا ىنأ نع (اهعبارو)« اهلمعي و ايو ١ هناف ايركز نك الإ 2 وأ ىدع دقو الإ

 هلاقام ( اهسماخو ) : ( مز دنع ءايحأ لب ) ىلاغت هلوقث مرمر دنع ءايحأ ءادبلقلا نأو دهشتسا هنأ
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 هم رشومو راش هموم ةم اسم ا

 « اد ان لق نمل لَ كي هنآ مالثب كر 3

 دلو نم مالسلا امهلع ىمومو نوُرهو مالا ةيلع ىموم ىخأ نوره دلوبنم يهف ماسلا هيلع

 ضعب لاقو 2 ليئارسإ وه هناآل بوقعي طبس ىف ةوبنلا تناكو قمعإ نب بوةعي نب ىوال

 ناثام ٌّن بوعي لب مالا بلإ هيلع مهأرب | نب قعإ دلو انهه تومي نم دأ وللا سف ن رسفملا

 . لتاقمو ىلكلا لوق اذهو ءاب وك نب ىد 0 1 لالا كاك ناثام نب ناو

 دعمت لات لاا وسلأو دك لك مل هو ليئارسإ ىب سؤؤر ناثام ونب ناكى لكلا لاق

 ىضرلا.. نيبستفت ىف اوركذ مهنأ لعاو“ 3 كم تا :م ثربو هترويح هدإو هلرب قل دازأف

 مهم ىضرلاف نويضرم مهلك نآل كلذو ٠ ايبنالا نم ًايضر ةلعجاو دارملا نأ (اهدخأ 0! ًاهوجو

 ! وضخ او دعا هلبه وف كلذ هليملاعت هللا باجتساف هرومأ نم ريثك ىف منط قئاف مهتلمجلع لضفم

 دارملا ( اهيناثو:) ايضر ءرملا هب نوكي ام ةباغ اذهو :؛ ةيصعمب مه ملو ضعي مل نيئاَضلا نم اينو

 نأ ىضزلاب دازملا ( اهثلاثو) :درلاب هجاوي الو. ٍبيذكدتلاب قاتبال هتمأ ىف ًايضر نكي نأ ضررا

 نأ (اهمبادو ) ىصاغملا نما ءقتكدنلا *لسنيا الاو) عطفا هيفا دن ؤرذلاو: 201 امه 1

 تقولا كلذ ىف اناكو ( كل نيماسم انلعجاو انبر ) ءاعدلا ىف الاق مالسلا اههيلع ليعامتاو هاربا

 انههاذكف نيملسملا كئايبنأ نم نيلضاف انلعجا دارملا وأ اذه لع انتبث كانه دارملا أكو ؛ يلم
 ىلاعت هللا لأس الف «هلعفب ًايضر نوكي امنإ هناأل ةيآل هذه لاعفاألا :قلخ ةلأسم ى'انباككأ جتحاو

 افعيورضتإ هلا فطلتوأ :هتهذارلا: لطتق#ناذ ٠ ىلاعت هلل قولخم ديعلا لعف نأ ىلع لد ايضر هلعج

 نأ ) كوالا ) )نارج و نم ناولناو ىلاعت هللا ىلا كلذ ترادشا أنضم ريصنام راتخف فاظلاللا

 وهوًازاجم كلذ ناكل ايضر هزايتخاب ءرملا ريصي اهدنعو فاظلاألا لعج لع هانلمخ ول آضر َلَعَج

 امو هب لالخإلا زوجال ىلاعت هللا ىلع ةبجاو فاطلالا كلت لعج نأ ( ىاثلاو )' لصاللا قالخ

 . عرضتلاو ءاعدلان هيلط زوال ابجاو ناك

 لاسم هق 2غ لبق نم هل لعجب م ىحي همسا مالغب كرشبن انإ ايركزاي رب كلاغت هلوق

 لاغت / وه هنأ! لع نورك, الاف هلايركن ابكت: قفانملا قمفا وفلتخا « ىلوالا ةل أملا ١

 هلأسيو ىلاعت هللا بطاخ ناك امنإ مالسلا هيلع ا 0 نأ ىلع لدي ةيآلا هذه لبقام نآل كلذ و

 (ىل بهف ) هلوقو ( آيقش بر كثاعدب نك أ ملو) هلوقو ( ىنه مظعلا نهو ىإ بر ) هلوق وهو
 ٍناك اذإو ( مالغ ىلإ نوكيي فأ بر:) لوقت “وهوهلاقتاهتلا كت ظاخإ ناكمنأ. لعالم اهات امي
 دسفل اللزو ىلاعت هللا نم. الدنا ةن وكي نأ, فوزا ا391هل1 عم اباطخ اهدعب امو ةيآلا هذه لبقا»

 ناربعل !:ةرود ىف يىملاعت.هلوق ( لوالا ):نيبجوب هيلع جتحاو كلما ءادن اذه لاقنممهنمو ظ مظنلا

 يركز نأ (ىناثلا) . ( ئحي كرشبي هللا تزرأ:بارحلا آ ىف ضي ملاق وهو ةكتئالللا هتدانق )

 «الإ رخل ؟؛4د



 ةيألا مظعلا نهو نإ ابر.كلاق.:كاعت لاق 6/١

 | اهيل تابت دقن هنأ ربخأف 200 وأ اهليفزرأ كل مالعلاب رشب ايلف اهريغ نم ىل تبت

 لوق اذهو.لاملا ةثارو وه نيعضوملا ىقثاربملاب دارملا نأ (| ) اهدحأ) هوجو ىلع ثاربملاب ذراع

 حلاص ىبأ لوق وهو ةوبدلا ةثارو نيعضوملا ىف هب دارملا نأ (اهناثو) كاحضلاو نسنلاو فربابعت ول

 ًاضيأ وزو ىعشلاو ذهاجمو ىدسلا لوق وهو ةوبنلا بوقعي لآ نم ثربو لاما ىنثري (اهثلاثو)

 ىوره وهو ةوداا بوّعل 1 ثريو ملعلا ىتثربي (ابعبارو) كاحضلاو دع قياتع : ع نأ نع

 او 0 2 للملا 5 ةسمخ 1 ذك ىلإ -_ 0 هذه نأ 6 انهاحعم نع

 115- 2: 1 اة وأنء!ىذحلا [ن 3 1 0 ) ىلاعت هلوقلف لعل 0 امأو ) مللاومأ وم ا

 امتإو امه رد.الو.ًاراتيد اوثروَي مل ءايبنالا نإو «ءايبنالاةثرو ءاملعلا »مالسلا هيلع لاقو ( باتككلا

 نم ريثك ىلع انلضف ىذلا هلل دما الاقو الع ناهيلسو دواد انيتآ دقلو) ىلاعتلاقو « معلا اوثرو

 0 لاقي دقو ةوبنلا ةثاروو كلما ةثارو لمتح اذهو ( دواد ناملس ثروو نينمؤأا هدانع

 3 املا ةثارو ىلع ظفالا لح نم جتحاو. هوجولا كالتل لمت >2 طظفللا نأ تدل دقو 2 اندرو ارغ اذه

 ىلع لدن هرهاظو » هلارب نم هلْثاكاما د هللأ 2 0 مالسلاهيلع هلوةفربخلا امأ لوقعملاوريلاب

 لب ثروت ال ةوبنلاو ةريسلاو معلا انآ (!لاواللاب) نيجي :نفيلاوقعملا اهأَى لاعملا للرإتاؤملا لأ

 ناكتولو:( ايفو نسلم جلو كاقرمنأ5 (ىناثلا ) لاملا ىلع هلمح بجوف باستكالاب الإ لصحال

 1 ىلا نال زئاج ريغ وهو ًايضر مقلم 2 ىنلا لعج لأم دق ناكل ةودنلا ٌثرإ ثرإلا نم دازملا

 «(ةقدص دانك ا ثرو: ال ءايبنالا رشحم انإ» مالسأا هي هيلع هلوق | ل 2 اموصحخم امض الإ نوكيال

 ءايبنالا لاحنم ىلع امب ةوبنلاو بصنملا وأ معلا ىلع هلمح ٍنمجتحاو هب اصاخ نيك نأ عنمألا دف

 ىف عفنلا ميظع ناكام ايندلا نم ىتوأ هلعلليقو « نيدلا زمأب دتشي م لاملا رمأب دتقيال مهماهتها نأ

 هيق ماق ىعمب نبالا هلرو لاق اعإ كأ املا انلق ت ثرو: بفك ةؤبنلا هلوقا أمأ دب أنتبم ناك 0 ءدلا

 لق نمل هللأ لق نه لاذلل كلف الإو هيبأأل لصحا م هيف فرصتل | ةدّئاف نم هل لصحو هنأ ماقم

 لاشي نأ ذاع هدعل نيدلا أ مودم ف هدعل ان اي نأ نأ 2 َْق مولعملا كَ اذإ كاد. 5 ثروألا

 كليتي هلوق ْف م'دحاولا ىلع هلمح زاج نإو اذهف «ءاسنالا رشعم انإ و مالسلا هيلع هلوق ان هنرو

 دو ل بجوم ريع نم ةقيقحلا نع لودعلاو عمجا هتفيفح و زاخ هتيكل ) ركذلا اتلزن ند انإ (

 حالضو عفن هيفام لك ىلع كاذ لمح نأىلوآلاو«ثرؤنال ءانيناإلا رثثاغم انإ) هلوةئوردقو ايسال

 ناف 6 حاصلا لاماو نيدلا ف عفانلا بصخملاو ةفسللا ةريسلاو معلاو ةودنلا لوانتي كلذو ندلا ف

 قفتا (عبباسلا) آازمتسم امئاد غفنلا كلذ نوكسيل اهئاقب ىلع ىعاودلا رفوت زوي ام رومآلا هذه لك

 ةجوز نال مالسملا مهيلع مهأزر |! نب ق#إ نب بوقعي وه أنهه بووقعإ نأ ىلع ن تقفل 5-0

 ءارق امو بوقعي نب اذوم دلو نم دوأد نب ناملس دلو نم تناكو مجرم لييلبأ نم انك 3



 مع ةيالا . ظعلا قذر. ىلإ بر. لاق :؟كاْمَت َهلَوُق

 هبلعأدق ىلاعت هللا نوكي نأ لمتحي هنأوهو ثلاث لوق هيفو . بصنملا كلذب مايقلا نع ةردقلاو معلا

 نك ملذإ هنع ىب نم كلذ نوكينأ فان اختنا وا ألا تأ هلا ئند لسا رقمإ ف .ايبنأ نم قبب مل هنأ
 1 قم ا ان نوكي اء ىضكق كلوا ٍ.:ا كلذوه نوكي ًاداودل كَ نأ ىلاعت“هتلا لأسق دلو هل

 نم ةسايسلا ةوبنلاعم هيلا ناك ايركذ نأ م عنتمالو .. كلذ ليصفت ىلع لدي: مل نإو ءايبنآلا هلثم متم
 وهف (تفخ ىتإو) هلوق | امأإ امملع وأ امه كك ىلع هدعب مهم فاخن ةمامالاب لصتي امو كلملا ةهج

 نأ تفخ.دق ,لجيرلا: لقي كل ذكى. اضيل ليوتسملا 032 ديفي هنكلل ىضاملا ظفل لع جرخ نإو

 هلوق اذكهؤ هنع ىوخلا,لاوز ذق:هنأ لسوي.الءفاخانأ أىأ:1 نك 'ناؤكي نأ كيش وك | نوكي

 ىف ةداعلا ىف ًادواو لوخت ال رقاعلا نال كلذو لاحلا ىف رقاع. اهنأ ىأ ( أر قاع أر ما تناكو.)
 داعبتسا نايب مالكلا اذهنم ءايركز ضرغو كلذفف دهعلا مداقتب مالعإ ىضاملا ظفلب هنع زابخإلا
 ىلاوملا تفخ ىإو هلوق ف و رمالا - اذه ىلإو ىوقأ ىضاملا ظفلب هدار 1 ناكف دلولا لوصح

 بجوي امو لاحلا ةلالدب .ىنغتسا م ٠ فوذلا مداقت : نعو را.خإلا هب دصق | ]هن الل قازو نم

 دال دقف ًاضيأو .لاحلا' ق:فوخلا اداوج اب وايخإلا نع ةجاجلا ناهظإم كراولا"ةلأبلا

 ملعأ هللاو (س تلق تنأأ مجرم نبا ىَسعاي هللا لاق ذإو) ىلاعت هللا لاق سكفلاب و_ةلاقتسال ناكي

 ىنأ نزؤرخا 1 ىدبي نيبو ىادق ىأ ةدءدع وبأ لاق ( لوألا ) نالرق ةيفق قاذو نم هلوق امأو

 نم الضف هدعب نوقبي مهنأ مع فيكا,و :مادعل ]وف مهفاخ فيك :لاق..ناف :ع دع امهالكوأ لقوم دقت

 امبرف فوخلا لوصح ىف فاك كلذو نظلاو تارامآلاب فرعي دق. كلذ نإ انلق ؟ مرش فاخي ْنأ
 ىل بهف) هلوق ريسفت ىف فاتخاو رشلاو داسفلا ىف مهتداع ىلع مهرارمتسا تارامإلا ضعبب فرع

 ناك ًادلو هماقم موقي نم بلط لب نورخآ لاقو دولا بلط هنأ ىلع نورثكالاف (ًايلو كندل نم
 هنع ةياكح ناريع لآ ةرومم ىف ىلاعت هلوق (لوألا):هجوأ ةثالثل لوالا وه بزقألاو هرْيغ وأ
 الو كندل نم ىل به ) ةروسلا هذه ىف هلوق (ىااثااو) (ةببط ةيرذ كندل نم ىلبنه تر لاق )

 بر هبر ىدان ذإ ايركزو) ءايبنآلا ةروس ىف ىلاعت هلوق (ثااثلاو) (بوقعي ل ] نه ثريو ىثري
 ريغ هنأو ىلاوم هل نأ ميرم ةروس ىف ربخأ دق هناأل دلولا لأس هنأ ىلع لدي اذهو ( ًادرف ىفرذت ال

 دلولا ىلع هلمح نكل هماقم موق نأ حلصي ثراو ىلع هلمح .ن كى: فو اذهو ةثرولا نع درفنم

 نوكي ىنأ لاقف بجعتلا ليبس ىلع ظعتسا دلولاب رشب امل هنأب تلاثلا لوقلا باوحأ جيتحاو ربظأ
 نكون .اع كاس مدا ١ هيلع هنأ ( تاوجلا ) كلذ ظنا سا امل دلولا لجال هؤاعد ناكولو مالغ ىل

 ىحب اذهو ؟ دلو امبلثل نوكي نيباش الوح نأ, بهوي وأ امبتئيه ىلع هتأرماووهو هل بهويأ هل
 ىلع وه امنإ ( ًارقاع قأر ما تناكو) ءاعدلا ىف مالنسلا هيلغ ءايركز لؤق نإ هريغ لاقو نسسحلا نع

 نأ تسيأ ىفإ لاق مالسلا هيلع هن اكف دلولل هللا امحلصي نأب ابهنم وأ اهريغ نم ًآدلو هتل أسم م
 نأب وأ اسنم لولا نوكيف:اهجلصت نأب:امإ .ثّبش بفيكا, اهللؤزكانلل قمل تره ذا قت بشز الأ قروأط



 آلا. رظعلا نهو ] بر لاق :.ىلاغت هلوق 1

 ف: نظرا ئوقأ, ناوكيت لظاتلا فيررهظيت/ ئدلا: تملا وو اهاظلا ف وأ ا[نظابلا [قرهظي:نأ.اإ
 ةريرقتو ( ىنم مظعلا نهو ) هلوق وهو نطابلا ىف ىذلا فعضلا نايبب أدتتا ببسلا اذبلف رهاظلا

 نوكيت انآللا( اههادجإ )ا: نيتعفلا كلك, تلعجتو ندبلا ىف لا 1 باصأ ماظعلا نأ وه
 لمالاو ماظعلا لع ةعوضوم اهلك ءاضعالا تناك ذ ذإ رخآلا داك راس اهلاع دمتعا ادعو اعاسأ

 ةنج نوكنت نآل عضاوملا ضعب ىف اهملا جيتحا هنأ ( ةيناثل ابا قف د نوككت نأ
 نأ بجيف كلذك ناك امو « ردصلا ماظعو" سأرلا فحق ةلزنمب ءاضءألا نم اهاوس ام اهب ىوقي
 كاكا !ذإ لال ىقتف اذهان, اذإء امل لؤيقلا لل دعب ةافألا ةاقالم ع انوبص نؤكمل ًالض تروكي

 نال و . ىلوأ !متواخر عم اهادعام تفعض ناك اهفعض ىلإ رمآلا لصو ىتف ءاضعالا بلصأ رظعلا

 لدودتلا/ قاع امقناطتلت جون رائانخل ا قل] قوعطلا 0 ناك ناصع الا ناكل 'ذلماخ ناك اذإ ا

 رايتس كلن رهاظلا قف فعضلا أم و ءانضعاللا نئاسأ نيب نم نهولاب مظعلا صخ بسلا اذهلف

 انت كلذو رهاظلاو نطابلا لع تفءضلا ءاليتسا ىلع 9 مالكلا اذه نأ تبثف سأرلا ىلع بينشلا

 ةرهاظإا ٌلايسألا نع :ىرئتلاو:هتوقو هللا لوع لع ناكنارالا نم هيف امل ًاديكو ت“ ءاعدلا ديزأ

 لأن قفاوام ( انهدحأ ) نيبجو نه هب لسوتلا هّجوو ةتب ءلا ءاعدلا وقام" ناك اهسدنأ-( أ هلا ماقملا )

 ابا لطلاوخ عل اكرم كاعت اوك هلق تز» تيما ىلا انأ كاف وب زاك لا» قم 13 اذوأ لأسم نان

 لوالا ماعنألل ًاطبح درلا ناكل ايناث هدر هنأ ولف الوأ هلبق اذإ هنأ كلذو . هتجاح ىضق مث انيلإ
 ناسنالا دوغت اذاف نسفنلا ىلع ةقاش ةداعلا ةفلاغ نأ وهو (قاث ااو)هماعنأ طان>! ىف ىعسلال م لا

 ماعنإلا هنم عقوتب نء.ءافجلا ناآلو ةقشملا ةياغ ىف ناكل: كلذ دنع اوم فر اطواق اعدل ةباجإ

 تكوكفطا تدوعتام ىنأعم رمآلا لوأ ىف ىتددرام كنإ مالسلا هيلع ءايركز لاف قشأ نوكي
 اغلاب كلذ ناك-! عض ةبامن عم لوتعلا# ين وعام يوزن لألا"ىنذؤر ولف كلفلا ىوق تذدنلا ئرق

 امن قئشو اهم رفظ اذإ هتجاح نالف دعس لو: برعلا نأ لعاو : باقلا ملأ ىف ىوضقلا ةباغلا ىلإ

 ىلإ راس [عافلا 11[ لفصل 3ك ؟رافلا ناو كلاب ] ؟ىاعدب قأ كتاغذب قدا ملك : ملو باخ اذإ

 نفخ قإ ك) هلوق وشنو نيدلا -ق ةبادفتم بولطملا نوك "ناثت (كلاثلا ماقملا ) ئّرخأ لوذفملا

 قة ىل لات ب ف[ نسا و اهات نأ لاف لو كلا تاح٠-هفو:( ىارو وم ىلاوملا

 بسنلا ىف هنولي نيذلا مهو معلا ونب م 21و ع حاَص ىنأ نعو ةبصغلا دهام نعو ىدعب

 ماقم هثاريم موقي نم انبق وهو تدار او كلاملاو 0 31 رصانلا هب داري ىلوملا سم كك نو

 راسل ناك دل لال قرأ ةساسنلا“ى امإ ةدعب نوملك نذلأ ىلاوملا نم دارملا نأ :ناتحاو: دلولا
 ناك هناق'برقأ عرشلا بح اَض ىلإ ناك نم لك نأ ةيراج ةداعلا تناك دقف نيدلا رمأب مايقلا ف

 لاقو : نيدلا داسفإ ىلع مهفاخ مهضعب لاقف ىلاوملا نم هفوخ ىف اوفاتخا (ىاثلا) ةايحلا ىف ًانيعتم
 ىف مروص# مهلاح نم فرع هنأ عم هريغو لاقت ىف هتوم دعب مهيلا هرمأ ىهتني نأ فاخ لب مهضعب



 ١١ ةبآلا . مظعلا نهو ىنإ بر لاق: ىلاعت هلوق

 ىع نو 2 ن أ ( ىاثلاو ) هقزرب ىلوب مهتيوقت هير لأسف هدعإ نردلا ةماقإ نع اوزمو اولق مهتنأ

 .داضتعاو وقت ةن:نمأ دل مو اوجردو همادق اودخ مهنأ قعللاز ئادق

 كيمح نعو ذك أسءأب اهدعب ةر ودكم ةزمم ( 7-2 َند) 00 ةءارقلا يك ةعبارلا هل اسملا

 . ئاضقكللا/ كازو 1 ل132 حتفب نكمل كلذك مسقه نبا

 (اهناثو)ةفصا 3 ف خرا ةفورعملا 6 ارقلا (اهدحأ)هو جو ث ربو ْش 0 | ق(ةسناقلأ ةلألم 5

 لعزع(| ( امم لان و) ءاعدال أب 1 ؛اوج امهفمزجلاب ةحلط الطن و وبار او ىاعتكلل لال ةءارقئهو

 (اهعبارو) لعافذزوب ثراومزج (ىثرب) ةداتقو جسار دهُخ نب ردعج و ََنَساَدَع ناوبلاطوأ نأ

 نزوىلع ثراوريغصت(ثريو) ىردحجلا نع (اهساخو) ب زةعيل:] نما وأو( لو َني) َلِساِنَعَنْسا نع

 ةتراتاو:ةضانن ىاراثلا !ظاوقت تيبغلا ديت ةفاشكالا ىف لاق ةاوقلآ تميت لرماولا' مق هللا فلْصبفأأ

 د ع ةراعتسواا جر 6-5 5 رانلا لات كفعاأم كمالعأاو هيف هوشفو رعشلا ىف هراشتناو

 مل ءافتك | سأرلا فضي ملو ًازيم بيشلا جرخأو سأرلا وهو هتبنمو رعشلا ناكم ىلا لاعتشالا

 م ةباجإلا هلباقمو لعفلا بلطف ءاعدلا امأو . ةلهجا هذه تحصف مث نف ايرك ز سأر هنأ ثظاخلا

 لاعب وندلاو ٍفرقلا ننعم لع لدنف ((00)كو) ىف ةيديكرتلا لصأ امأووأ تغاللا ءىنياألا لإ اها

 ٍ [ةيؤج نا] ةدعاس لوق هنمو نق هدعل دعاشو هام هتيندأ تلا تاوند ىأ اذلإو هيلأ هتمأاو

 بغشت كدلآو ذود داوع تالعأل

 ىلت امنالةعذربلاةيلولاو , ىمسولا ىلب ىذلا رطملا وهو ىلولا هنمو هيلي امم تساجو كيلي ام لكو

 كوف:) ملام: هلوقو:؛ هنم”ترق دقف, ًارهأ ىلوت/ نمي نال كيلا لوو قوققلاو ميتيلا ىلوو ةبادلا رهظ

 ردأ اذإ ىع كو أو ؛هيلي انفاس أ هلك رن هزالو َّء لوو نم ( مار كك كحل طيش كهجو

| 

 كلا ولأ ند ه ليضفتلا نعفأ ددأ أ ناالف نم لآدم نالف ذ مخرقو تلصلل [ومجحاب] 5 باب نم /,

 ىشلاب ,قأ نك نم نزال اضيأ ف رغلا قعر ب تيرفلاو قادلا نفوس لاو فحالك لقال ذأ

 راما امأو «ءانبلاو ىرملاو عضومل مسا ىنبملاو ىرملاكىلولا عضومل مسا ىلوملاو هيلا بر : ناك

 سرفلا ترقعو ةقلذلا لصأ صقن هنأل رقاعلا لل هنمو حرجا 0 ف رقعلاو دلت "ل

 ممرمأ ل وؤي دق مث هيلا هرمأ لوؤي نيذلا لجرلا ةصاخ مهف لآلا امأو . همئاوق تبرضاذإ -

 ملسو هيلع هللأ ىلص ىنلا للك نب دلا ىف ةقفاومللو نوعرف ل ع اكوا ةيحصلل و ةرات ةنأر هلل هيلا

 ( ىناثااو) ًافيعض هنوك ( اهدحأ ) : ةثالث ًارومأ لاؤسلا ىلع مدق مالسلا هيلع ءايركز نأ ملعاو

 دعل مث ندلا ى ةعفنملل ابيس ءاعدلاب بولطملا نوت ( ثلاث او) ةتلاو ءاعد در ام ىلاعت هللا نأ

 0 حلا 9 09 ىض 33 وهو (لوألا ماقملا ام أ ( لايقشلاب 5 4 , الثلا رومالا هذه ا 0

 ناف. دضلا . مبذلل 'ىلو نم .ماللا ددش هنأ ىنعملاو دضلا هانعم انه تلسلاو . ةماكلا طسو ي عينا . ديدشتلا اذنه ليمثتلا ١ )١(

 ليمُش ىنعم اذهو ؛ لايقالا دض رايدالاو 6 اهانعم ةددشم ماللا ة> وفم ) و 0 و لبقأ اهازعم ةففضع ماللا ةراوس كر

 ثأر فر



 بألا: افي ءاذ هرر ىدان ذإ : ىلاعت هلوق ١/٠

 هم هس هل 6 ميا رس راهو ه- 22 ه- 2

 لعتشاو ىئ ى“ 1 59 ” كر لد مخ ءادن 1 ىداب ذإ

 57 + لالا ن تفخ قوه ايقش بر َكئاعدب 1 و 2
 - - هرم ل

 نإ ا وح نر 4-2 اس هر

 نم كبزلو ثا هقللو كندل ا
.. 

 هه د 0 ه- 7-2 ه-_- ه- 7

0-١ 

 6« 0 اور 0 0 ا لاَ

 ىف هقيرط ِهَتلَي دمحم حرش امل ىلاعت هللا نآل دم ةمأ ىلعو ريلي دم انيبن ىلع ةمحر نوكي

 كلت ىلإ هتمالو هل ًايعاد ًاظفل كلذ راص ىلاعت هللا ىلإ رومالا عيمج ىف لابتبالاو صالخإلا
 امص رلا ةحّرلا ركذ اهف ةروسلا هذه نأ دارملا نوكي نأ لمتخو ؛ ةقعر ءايركز ناكف ةقيرطلا

 كل رمد

 ءافخإلاو رهجلا نآل هتوعد ءافخإ ىف هللا ةنس ىعار 4 اضع اذن هز مدان 3 )ل ىلاعت هلوق

 هانا (اهيناغؤل) "نضالخإلا- أقتل وأو ءايرلا نع“ دعبأ هنالل لاوأأ ءافحإلا ناكف ناَتتس للا اذ نغ
 (اهعبارو ) مهفاخ نيذلا هيلاوم نم هرسأ ( اهتلاثو ) ةخوخيشلا نامز ىف دلولا بلط ىلع مالي الئل

 ظرش نم ليق ناف : تارات هععسو تافخ هنوص فلام ةفص ىف ءاج ام همرهو هفعضل ةتوص قخ

 ايصال 1 لولاة درجور نيني وطير ا يو راد 0 لولا فيكف ىهجلا هادا
 ءادن ناكف ربكلا ببسي فعضلا ةياهنل افيعض ناك توضلا نأ الإ توصلا عفر نم هيلع ردقام

 ةالصلا ىف هياجأ ىلاعت هلا نآل ةالصلا ىف اعد هنأ ( ىناثلا) ) عقا ولا ىلإ ًارظن ًانفخو هدضق ىلإ ًارظن
 َّق ةباجإلا نوكف ( ىئدحبت كرش هللا نإ تارا ىف ىللصي ملا وهو هكمالملا هتدانف ) ىلاعت هلَوقل

 : ًايفخ اهنف'ءادنلا نوكي نأ بجوف ةالصلا ىف ءاعدلا نوك ىلع لدي ةالضلا

 .هازقش انيراكتاعرجك 1 1و ايه نلازلا:|ك متعاقد .مظعلا نهو ىإ بر لاقإل ىلاغت هلوق

 ل نم ثربو ىثري ٠ ًايلو كندإ نم ىل بهف ًارقاع قأم ا تن ناكو قئارو نم ىلاوملا تتتقخ نإ

 : لئاسم اهف ةءارقلا 4 انضر اخز هلعجلاو باردل

 ثالثلا تاكرحلاب ( نهو.) ”ىرق 4 ىلوألا ةلأسملا ١

 ورمعى أ نع [ ايش سأرلا نم]ن يشلا ىف نيسلا ماغدإ 4 ةيناثلا ةلأسملا )
 زق ىلاوملا'نم:ءايلا ناكساب ىرهزلا نغو ءايلا حتفب (ىلاوملا تفخ ىقإو) 4 ةثلاثلا ةلأسملا

 ءاخلا حتفب تفخ سابع نباو تباث نب ديزو ريبج نب ديعسو ىلع نب دمتو نيسهلا نب لعو ناهنع

 ىقعملاو يدعب ىنعم قئارو نوكي نأ ( اههدحأ ) ٍنيينعم لغ لدب اذهو ءاّتلا ريكو ةددنشم ءافلاو



 ١/9 ةيآلا ٠ ايركز هدبع كبر ةمخر رك ذ : ىلاعت هلوق

 7 ب مو تا هع ل جور را

 «ع دأب 1 ندع 0
 - ا -

 مضو و اولا ّ ف كاع واولا ن :ع بلقنم ءايلاو ءاملا فل نأ ليدل ايوصت ]لف كإذ ةذللا ف

 . ةمضلا نم انش هرم ارا اها ابن دانس و ا تخأ واولا نآل هلقام

 كن ةلضعلا لو اهضسب قوي رتعاو رضحب 1 رفعج وبأ أرق 4 ةثلاثل ةلأسملا 2

 . نونلا نوفخيو ضعبب اهضعب فورحلا نواصي ءارقلا ىفابو نيعلا نون راهظإ عم

 رابظإلاب بوقعيو ماع نعو ماغدالاب رك ذ ءداص ةفورءملا ةءارقل ا ةثلاث || ةلأسملا )

 عضوملا اذهب صتخي ىذلا نكس تمدقت دق 4 وفلاهذه ىف ةر وكذملابهاذملا يناثلا للا 0 ١

 قاكلا ن نش ء هسفن ىلع هللا نم ءانث صغعيم ؟ىلاعت ةلووق نأ اَتنَع هلل ىضريسايع نلف ا

 هللا ىضر سابع نبا نعو ؛ قداض داصلا نفو ىلاع نيعلا نمو داه ءاهلا نمو فاك هن انا هفسقو

 ةرم ميركلا ىلع ءايلا لمح هنأ هنع ًاضإأ ىكحو ؛محركلاو ريبكلا ٍِ فاكلا لمح هنأ اضيأ امهنع
 هنبا_ىضو سابع نبا نعو « ريجم نم هنأ ءايلا ف سنأ نب عيبرلا, نعو ؛ ى ىرخأ ميكحلا لكم

 هللا :نم زوحبال هنأ انيب امل ةيوق تنبيل لاوقألا هيذهو:«لدع نمو نيزع نم هنأ نيعلا ىف امنع

 لوقانيلع حتف كلذ انزوج نإ انآل زاجماب الو ةقيقحلابال ةغللا هيلع لدت الام هباتك عدوي نأ للك
 هَ مادي كرا فاكلا ةلالد تسيل هناف هوركذام ىلع لدتال ةغللاو . ًانظاب رهاظ لكل نأ معزي نم

 ةييللا ىأ كتؤللل وأ ملسو ؤةيلع شا لص لوسرلاداهبأ نمو ملا لعدأ كلا 1 لا ىلع

 الصأ ةغللا هيلع لدتال كح ضعبلا نود اهضعب ىلع هلمح نوكفر ,انلا وأ

 ::لكايسم هبف /( ايركز هدبع كبر ةمحر رأ كذ  ىلاعت هلوق

 ةددشم وأ ةففخم ىضاملا وأ ردصملا ةغيص تاءارق عبرأ ركذ ةظفل ىف « ىلوآلا ةلأسملا 0

 : هجوأ ةثالث اف مث ةفاضإلا ىلع كبر ةمحر رسك نم اهيف دب الف ردصملا ةغيص امأ ؛ رمآلا 3

 قيملاو: امهعفرت (اهناثو) هن ريشلل زغو[انمك د[ تورت 2 هدبع نم لادلا بصن ( اهدحأ)

 حر ىنعملاو ىناثلا مف ريو لوألا بضنيإ( !ملاث ؤ:):نماعنلا_ نع ءأب ل

 0 ةغيص امأو . ةحر يضف ن :ماهف دب الق 98 ىذاملا ةغيص امأو. رعي لت وهو ضع كا

 (لهنا وز دارك هديه كو تل كبَر نم ءابلا 0 ناهجو اهيفف فيفختلاب
 ناتءارقلا ناتاهو لعافلا ىلع لوعفملا مدقتب كلذو ءايركز هدبع ىف عفرلاو كبر نم ءابلا بصن
 هلعج ريدقت ىلع نأ ملعاو . سابعنبا ةءارق ىهو ةمر بصن نم دب الف رمآلا ةغيص امأو : ىلكلل
 . كبر ةمحر رك ذ نآرقلا نم ولتملا اذه ريدقتلا نوكي ئذاملاو ردضملا ةخيض

 هنوك ىف مث ءاي 1 ذقن قعل كبر ةسريؤلزإ هيا "ب نأ لمتح 1 ةيناث ا ةلأسملا رب

 نأ (رخآلاو ) تاعاطلاو ناميإلا ىلإ مهاده هنآل هتمأ ىلع ةحر نوكي نأ (اهعدجأ) ناهجوب ةمحر



 ةلالا ةصاعبك ذ لات هلوأ ١

 تايئانثلاب .|وةطني 59 دوعلا هداه كرد دفق الثوب ناد ثزهربغ ون 1 علا «؟كفرودح نأ

 اهظسو قا ىلا تابنالالا" اوفطت 2 راد“ امامأ كلذت واانات اب [ولوقتف ةلاكم ع وطقم

 نيب نم هدخو: ىارلا امأ '..املاكشأ كلذكو :داض.داضأ لاذ 4 ةحوتفم فلاألا

 نمو ؛هلع مل ًايثالث ريصي ىح ق دا «نارمألا هيفد داتعف مجعملا فورح

 ى ةحتفلا عابس 3 نأ مل ,ء نأ ىغبني_( ةيناثلا ةمدقملا امأ ( هلع كالا هينثي ىدع قطنلا ىف هءاي رهظي م

 عبشم لك ةلامإ زوي الو لام لك عاب 00 0 0 اوما عيمج

 ( اهدحأ ) قرط ة د عضوم ا اذم ة ض وصخلا تاءارقاا ىف ءارقلل 0 0 ّّت ضر

 نال ( هتلاث وير ةايلاو ءاشل] و6 نأ ( اهنا ءايلااو هاه: ةجتتن عابشإ را ع

 آو كيور ناك اميدأر انيق :ايودحفيف ليلا و يالا قرب تف التخمالا 0 لصإألا نيتداودمحي

 ةلامإلا و لصأ ةعيمشملاةحتفلا نأ ( لوآلا) نالوق فالتخالا انه 4 عادل وحك

 عرفلاو لصاللا ةاعارا ا نوكيا رجالا لاتمأأو امههدحأ عبشأف : ك[عيساللا تك [ر رهشف عرف

 جملا نيف ورح نم ةئاثثلا نأ باك كلؤعلا ) وخلا عيضتو امههدجأ ةاعارم نم نسحأ وهو

 ىلاعت هلوق ىف ايو اهو عايشإلاب تناك ةلوصوم تناك اذإو ؛ ةلامإلاب تناك ةعوطقم تناك اذإ

 الك نوكيل رخآلا عيشأو امهدحأ ليمأفطخلا ىف نالوصوم ظفالا ىف ناعوطقم ( صءيبك )

 تاءارقهيف لوةنف اذه تفرع اذإ «ىطالا لصولا تناجو ىظفللا عطقلا بناج ايعرم نيدناجلا

 ىهو ءايلا حتقو ءاملا رسك ( اهيناثو ) اعيمج ءايلاو ءاهلا ةحتف هيف ةفورعملا ةءارقلا ىهو ( اهادحإ )

 اقرف نوكيل ءايلا نود ءاحلا اورسك امتإو ؛ بويأ نع ىعطقلاو )١( ردابم ناو ورمع ىنأ ةءارق

 ةزمح ةءارق وهو ءايلا رسكو ءاهلا حتف ( اهثلاثو ) طق رسكي ال هناف هيبنتلل ىذلا ءاملا نيبو هني

 دخلا ءايلا ناك لا وذ ءاملا 007 انفو 75 مداع نع كاحضلاو ةحلطو مرتع

 اًميتلامَز ( اًيعبار 0 ملل ةحوتفم ةيبنجأ ىلا اهئاطعإ نم ىلوأ اهتخأ ةرشكللا ءاطعإو ةرينكلا

 نباوىرهزلاو رمأع نبا نع مسأ نب ديلولاو داع نع ىتكيو لضفملاو قاسكلا ةء ارقوهو 8 0

 0 0 ءايلا ةلامإ 0 لو قكروكتملا دورا اهقرلابأ اناس

 نسحلا نع فاشكلا .بحاص ىورو ءايلا مضو ء ءابلا تف ًاضيأ هنعو ٠ ءايلا حتتقو ءا ملا مذ ىهو

 001 ا ا ا ل مل هل ليقف ؛ امهمضي

 لع قسحلا مدقأ اما مهضعب لاقو : نييعتلا ىلع ال رخآلا حتفو انمدحأ مَ لم كا

 ناك رولا لق باقم 5 ءايلاو ءاملا ىف لعفلا نيع نأ روصت هنأل نييعتلا ىلع ال امهدحأ مط

 وهام ىلع لمحت اهناف امل قاقتشا ال اهنأل ةلوبجم تناك نإو تافلآلا هذه نآل كلذو لاملاو
 بلاغلا نآل واولا نع بلقنم هنأ دقتعي نأ :بجاولاف ًانيع عقو اذإ فلالاو . ظفللا ىف امل هباشم

 برعلا هب تءس ا وهو رذاذ م نب نك 02ر2 الو رهلا ىو 2 م ردامم اب

 مدل فيزرخت هلعل وأ بتتتكملا همسا"رخآ ًاباتك هل ملف (”بستلا ) هسا ىنج نبال رورشملا باتكلا )0(



 ا١ا/ا/ مام ةروس للزأ ,( طيبك ) :يالعت هلوق

 1 ل نرمتوناث ىدإ)

1 

 طب

 هتايثإ نكمي ( ًادحاو ًاهإ ) ىلاعت هلإلا ن 6 (ىتاثلاو ) . ( دحاو هلإ كهإ امنأ) هلوق هو
 ناك نف ) : لاق مث ؛ ةيوقلا هوجولاب روسلا رئاس ىف نيبولطملا نيذه ائررق دقو : ةيعمسلا لئالدلاب

 انباحأو؛ هملا ةلصاولا راضملا نظ فوخلاو 8 ةلصاولا عفانملا نظ وه ءاجرلاو ( هبر ءاقل وجرب

 تكتمل "تمذقت نق.ة'ظانملا ةذهوهللا'يا رن“ ءاقل لع ةولح ةلذتعملاو هيود لخابالا اقل اقل

 هلوق ( اهوأ ) : تايآ ثالث ىف هللا ةيؤر لوص> ىلع لدي ام ةروسلا هذه رخآ ىف دروأ ىلاعت هنأ

 ( الزن سودرفلا تانج مل تناك) هلوق ( اهناثو ) . ( هئاقلو 0 تابآب اورفك نيذلا كئلوأ )

 ( اخلاص المع لمعيلف ) لاق مث كلذ نم ىوقأ نابب الو ( هبر ءاقل وجري ناكنث ) هلوق ( اهتلاثو )
 هلل هب توب دق ملاصلا لمعلا ناكاملو  ملاصلا لمعلاب لغتسشيلف هللا ءاقل ءاجر هل لصح نم ىأ

 تاهج نع أزبم نوكي نأو « هلل هب ىنؤي نأ : ناديق هيفربتعا مرجال ةعمسلاو ءايرلل هب ىتؤي دقو

 لؤشول لاق ٌريهز نت دنجّق "ةنآلا هذه تلت ليق“. ( ادحأ هير ةَداَبعب كرتشيالو )"لاف ء“كرشلا
 هللا نإ» مالس 0 هيلعلاةف «ىنرس دحأ هيلع علطا اذاف ىلاعت هل لمعلا لمعأ ىإو لع هللا

 ةياورلا « ةينالعلا رجاو رسل ادلع ةعنأ اكل ١ هل لاق هنأ ا رو « هيف كروشام لّشال

 نأ يعلصق“اذإ'ام ىلع ةلومخ ةيناثلا ةياورلاو « ةعمسلاو ءاءرلا هلمعب دصق اذإ ام ىلع ةلو# ىلواألا

 , نيدملاعلا بر هلل دملاو نيلماكلا ماقم قاثلا ماقملاو « نيئدتبملا ماقم لوآلا ماقالاو ءهب ىدتقَي

 : نتعمجأ هكحبو ذ] 1و دنع انديس ىلع ةالصلاو

 ةنس رفص رهش نم رشع عباسلا ءاثالثلا موي ةروسلا هذه ريسفت مت هنع هللا ىضر فنصملا لاق

 ةرفخملاب انصخم نأ نيمحارلا محرأو نسم < لا مر < أ هللا لأ ايي و ؛ نينزعا ةدلبا ف هن ايما نيتنثا

 : مظعلا لضفلا وذ هنإ « نيدلا موي ىف لضفلاو

 ١ مخرلا تت .رمحرلا هللا مس 4

 ) ىلوآلا ةمدقملا ) ةثالث تامدقم رم دبال تاءارقلا ف ضوخلا لبق ( صعيبك (
 2 "| رخل و



 ةيآلا : ادادم رحبلا ناكول لق : ىلاعت 7 هم

 5 2 0 لير دق ى ىبر ت تاملكل ادادم 23 لك
2 

 د اي دلالي

 فل ا حري لطم لبا انقل لق" 00 57 هلثم انتج وأو ىف

 رب

 س ملا

 ةماججب اعل كي زل. نمل انه لاابعا لمعلم 37 ِءاَقل | وجر نك دحاَو هلإ

 ِ 2 »1١1٠١«

 ب ١ تاك ديقنت نأ لسق وحبلا:دفنل 4 ىنر. تابكل ادادم زجلا ناكول لق يق :ىلابعت هل وق

 امل وجرب ناك نق دحا وهلإ مهلإ امنأ ىلإ ىحوي متم ا انأ اعإ 1 ًاددم هلثم ان + ولو

 : لئاسم ةيآلا ىفو 6 ًادحأ هبر ةدابعب كرشي الو أحلا را

 حرشو تانيبلاو لئالدلا عاونأ ةروسلا هذه ىف رك ذ امل ىلاعت هنأ معا < لوألا ةلأسملا إل

 دادملاو ( ىبر تاماكل ًادادم رحبلا ناكول لق ) : لاقف نآرقلا لاح لاك ىلع هبن نيلوألا صيصاقأ
 هللا لع تايك تيتك ول ىنءملاو « طيلسلا نم جارسلا هب دمي املو ربلا نم ةاودلا هب دمت امل مسا

 نأ مالكلا ريرةتو ؛ تايلكلا دفنت نأ ليق دفنل سنجلا رحبلاب دارملاو اهل ًادادم رحبلا ناكو همكحو
 ىنب ال ىهانتملاو ةيهانتم ريغ هللا تامولعمو ةيهانتم ىبف ةمظعلاو عاستالا ىف تضرف اهنيك راحبلا

 كينأتل ءاتلاب نوقابلاو عما ىلع لعفلا مدقتل ءايلاب دفني قاسكلاو ةزمح أرق , ىهانتملا ريغب ةتبلا
 مث (ًاريثك ًاريخ وأ دقف ةكحلا توي نمو) مكباتك ىف : لاق بطخأ نب ىح نأ ىورو : تالك
 ةزطق هنكلوريغكا بخ كلذ: نأ يغب لالا هذه “"علربق ( ذادلق الإ ملعلا نم متتوأ ا نورك

 . هللأ تايك رح ص

 هذمم ذحلاو ىلاعت هللا مالكنأ انباحأ لوق ىف نعطلا ىلع نوفلاخلا جتحا ( ةيناثلا ةلأسملا
 هللا لع تاقاعتم لع تاراكلا اولمح انباحأو ىلاعت هللا تاك تانثاىف ة<عرص اهنإ اولاقو ؛ ةبآلا

 ىف دفنت دق ىلاعت هللا تاكنأ لع لدبي (فر تايلكدفنت نأ لبق) هلوق اضيأو : ىنامجلا لاق : ىلاعت

 رداق ىلاعت هنأ ىلع لذي اذهو ( ًاددم هلثم انتج ولو ) : لاقاضيأو  همدق عنتما همدع تبث امو ةلخا

 كك اك وهف ةل كلت تلح نوكي ىذلاو اثدحم نوكي هب ءاجب ىدلأو همالك لثع ءىجب نأ ىلع

 اكن لافت هنأ معا و. ةيلزالا ةفضلا كلت تاقلعت ىلع ةلادلا ظافلألا هنم دارملا نأ انباخصأ باوجو

 ملم رشي انأ اعإ لق) :لاقف 2 دا ةقيرط كلس نأب الع ادم 5 هللا مالك لاك نيب

 هلإ ال هنأ ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ الإ تافصلا نم ءىثىف مكنيبو ىنيب زايتما ال ىأ (. ىلإ لوي

 رصحلا ديفت (امتإ ) ةبلك نأ ( لوآلا ) : نيبولطم ىلع لدت ةيآلاو «دمصلا دحالا دحاولا هللا



 اال. ةيآلا ..تاحلاصلا اولمعو اوتمآ نيذلا نإ : ىلاعت هلوق

 همام © 6

 7 : سودرفلا ت ع 1 تناك تا اصلا اولمتو | ونما نبذل نإ

 ٠ نع نوي ال ايف َيدلاَح 7 6
 ىتح مهم | ةكتاو ا درلا عا لمع . رض اووم هلشثو او ذدعأو هللا تابآ اوذختا نأ رفكلا

 . مم اوأزوتسا

 . .الزن سودرُقلا تانج مهل تناك تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا فاإ ل ىلاعت هلوق

 1 لئاسم ةيآلا ف « الو اهنع نيوغسدل أف نيدلاح

 رافكلا+ و "وانو فقول سدت كيعولا فذ اس لاغت هنأ لع( ىوآلا ةلأسملا 0

 اولمعو اونمآ نيذلا نإ ) لاقف. ملاصلا لمعلاو ناميإلا ف بغريام ر ١ 0 زن منهج نأ
 1 ال د سددعلا كك مط تناكت ادلاضلا

 هيلع فوطعملل رب ,اغم ففوطعملاو 0 نامإلا ىللع ت كناضلا لمع فطع 1 هلاك 0

 ! 10 ةرباغم ةحاصلا لامعالا نأ ىلع لدي كلذو

 ناتنلكار ف نسل تمك_نضورت اياضفأ و 'ةنطأ طن و لود رقلا |متاق رع 4( ةئلاثلا ةلأسملا ١

 سودرفلا دها نعوب زكسملا 52 نوهانلاو فورمملاب نورمالا امفو٠ سودرفلا ةنج نم ىلعأ

 نيتجرد لكنيبام ةجرد ةئام ةنجلا » لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىننلا نعو , ةيمورلاب ناتسبلا وه
 اذاف 0 اهقوف نه سودرفلاو ةوىدالا راهمالا اينمو 2 ةجرد اهالعأ نسودرفلاو ماع ةئاَم ةريسه

 , م ةنطلارامخأ رجفت اتت نحرلا شرع انف زؤتنراف سوال قلل لا سافو متاأس

 ءأاذإ ميركلاو نينمؤيلل الزن اهتيلكب ةنجلا لعج ىلاعت هنإ مهضعب لاق ( ةعبارلاةلأسملا

 ىلاعت هنأ سيلأ اولاق ناف ؛هللا ةيؤر الإ اهتيلكب ةنجلا دعب سيلو ةعلخلاب هعبتي نأ ديالف الوأ لزنلا
 كلذكف .2رخآ باذع ميج ةلج دعب قبي لو نيرفاكلا الزن مابج ةلمج ىلو الا ةيآلا ىف لعج

 دعب رفاكلل انلق باوجلاو . ةنجلا دعب رخآ ءىثث هل سيل هنأ عم نينمؤملل الزن ةنجلا ةلمج لعج انه

 3 نع مهنإ الك ) ىلاعت لاق ام هللا ةيؤر نع ًابوجحم هنوك وهو اهنم ا ةبتام متهج لوصح

 ايبود ندرك نعاةشرز الق اني تدإلا ذلاب ءالصلا لعجل ( ميحجلا اولاصل منإ مل تدوبو 2 ذثموي

 الود ةناكم" نم لاخ لاق لوحدتلا لولا (الوح اننغ ناوقت الا "كالفن لاق مث ؛ هللا نع

 اذهو «اهريغ ءايشأ ديرب ىد اهتاريخو ةنجلا تاداعس لع ديومءال ىني اذَوَع اح ! داع هلوقك

 تاداعسلا ىف تناكةجرد ىأ ىلإ لصو اذإ ايندلا ىف .ناسنإلا نآل لايكلا ةباغ ىلع لدي. فضؤولا

 .٠ اهنم ىلعأ وه ظ ىلإ فرطلا حماط ورق



 ةنآلا .اورفك نيذلا تس لا هلوق 5/١

 ميييحلاو ا يفاكفأ قع ريح 0 1 أ | 0 ره بسح هلو 0 || ألد لعو 3 نلاط ىأ

 هيفذ ريدقتلا اذه ىللعو « ىضاتألا ظفل ىلع تسل اًوأ رقت نوقايلا امأ |17 د انوا ودخ 3

 1ك ا ا 2” ل اور

 مهنولاوي نيطاَيسقلا مث ليقو « ةكتالملاو ئسيع دارأ لق لاوقأ دابعلا ىف ( ةثلاثلا ةلأسملا ال
 انلتعأ انإ ) ىلاعت لاق مث. ( ملاثمأ دا ف ) هلوةك ادا ع مهأمس ءانضالا ىه ليقؤ٠ هنروطر

 هنأ ( فاثلآو ) لزنملاو ىوأملا هنإ اجلا لاق ( لوألا ) نالوق لزنلا ىفو ( الزن نيرفاكلل من موج

 ىلع هب هيث م ىلاعت ركذ مث م ملأ ١! باذذب مثرشبف ) هلوق هريظنو ؛ فد ضل وهو 1 دلل ماَقي ىذلا

 م1 ل |. ) اندلا ة 5 اجلا ْق هل اض نيذلا. ل اغا“ نإ : رسخالاب 0ث ملل له 7 كلا 2 وقل لهج

 هلا ءاكشلا نإ نأ ىلع نعو باتكلا لهأ دهاج نءو ( ةبصان ةلماع ) ىلاعت هلوةك نابهرلا مه

 ف نقنهو كتاعاط امظب ل اامعاللاب نأ ىذلا وم 0ك اهب نأ ةاضالااو ءارور> لهأ 3 لاف منع

 لابعالا كلتب اوتأ امإ كئلوأف مرفك لجأل مهنم لبقتال اهنك-ل تاعاط تناك نإ و ىصاعم اهسفنأ

 مهنلاطع !اوزوفي مل اذاف ةمايقلا موي زوفلاورجآلا بلطل اهيف مهسفنأ اوبعتأ امنإ و. ٍتاوثلا ءاجرل

 هئاقلو ممر تاب اىردك نذلا كتلوأ ( لاف مرعبص ني لاعب هنإ م 2 نيلاض اوناكممنأ نيد

 : ناتلأسم هيفو ( مهلابعأ تطبخ

 ناف.« هتيأر.ىأ .انالف'تيقل لاقي هنأ ليلدب هتيؤزر نع ةرابع هللا: ءاقل. 6 نلاوالا ,ةلأتملا )

 ىلاعت هللا قح ىف كلذو ( ردق دق أ ىلع ءاملا قتلاف ) ىلاعت لاق «.لوصّولا نع ةرايع ءاقللا لق

 نع ةرابع لصاللا.ىف ناك نإو : ءاقللا ظفل نأ باوجلاو «.هللا باؤُث ءاقل ىلع هلمح بجوف «لاحم

 داررللاو نانو لوفي اى دلا 3 نوري قم ىف طرا تب ةؤل) ركل رعت ا: نأياال ] :ةاق للا وز كف كارل

 فراؤتملا زال ىلع ظعللا لمح فقرأ مولعملا نمو ؛« راهضإلاب الإ ميدل وهف هلئأ باوث ءاقل 4م

 ماكل 1 ير اع هلّح نم ل وأ ناوهشملا

 لاعت "لاق مث اهدمعت الف - درو ف 0 ا لق ل هذهو. 4 00

 نزو اندنع مهل سيلو مب ىردزت انأ (لوالا ) هوجو هيفو ( ًانزو ةمايقلا 0 مه مين الف )

 نيدحوملا ند ةتاكشلاو اول دلل) لهال تي امعإ نازيملا نال انازبم مهل مقنال ( ىاثاا ( را دممو

 هلعف قام راض هيصاعم تءلغ نم نإ ىضاقلا لاق ) علاقلا ( تائسلا رادقمو تاءاطلا رادقم زنيعل

 طابحإلاب هلوق ىلع ءانب ريسفتاا اذهو ..هتعاط نم ءىش نزولا ىف لخدب. الف نكت م ناك ةعاطلإا نم

 هانلصفو هانركذ ىذلا كإذ ىأ ( كلذ ١ هل وهف ) مج مٌوازج كاذ ( لاَعَت لاق مث 5 ريفك-تلاو

 ) مثؤازج ( هلوقل ناب فاطع ) مج ( هلوقو «٠ ةلطاملا مهنارعأ لع مؤازج وه ديعولا عاونأ نم

 ىلا اوفاضأ مهنأ ( يناثلا ) مرفك ( امهدحأ ) نيرمأ عومب ىلع ءازج ءازجلا كلذ نأ ىلاعت نيب مث

 نية



 ١/1 ةيآآلا ارك نيبنلا بقتل علاعت هلو

 ام عار قود نه ف ىداع اود 0 رفك َنيذل بَ
 2| 62 سس 6 هس دق هس

 لص نيذلا هو 1 له ل 5 ٠١١2( الن نيرناكلل مج

 ربا تاق تن اع راو طا نير نا كاع 22 هم هذ دع

 نيذلا كلو" 111 < نونسحت مهنا 207 مطار يللا ىف مهعس

 ٠« .هانز وةمايقلاموي مه مقن الق مهلا تطبخ هئاَ لَو مهر تيب ىز 2

 2-5 خيي ستسشا ,ه رشا رع لإ تزع ماااع

 3 وره ىلسرو قي« اوذحتاَو اورقك ام مج ممثْواَز 0

 روصلا ف خفت هدعلو ضعل ف مبضعل جام ةلتعف ١6 د كسلا كْ]َذ هللأ 10 ىذلا 3 ا

 منهج ضرع امأو ء دعب نم 00 روصلا ىف مالكلاو « ةمايقلا ت تالا نم كاد راحل

 مغلا نع ميلخادتي 6! اي اقع ىرجم ىرجب كلذف هلا وهات ةريثكم) ريصت وح ةزازإو

 تناك ) هلوة نم دارملا رهف لاما ان ومو اومع نيذلا نيرفاكلل هفش ك1 اع 1-2

 نم دارااوهف ممصلا امأو « قحلا لوبق نع مهفارصنا ةدش هنمدارلاو ( ىركذ نع ءاطغ ىف مهْعأ

 عمسلا عييطتسي دق مصالا نال ممصلا نم مظعأ مهتلاخ نأ ىتعي ( 8 نوءعيطتسال اوتاكو ) ةلوق

 (ًاعمس نوعيطتسيال اوناكو) هلوقب بادحالايت>اوةعاطتسالا كلت مهنع تلاز ءالؤهو هب حيص اذإ

 هنم دارا ىضاقلا لاق ؛ اوعيطتسي ملاوءمسي مل امل مهناأل كلذو  لعفلا عم ةعاطتسالا نأ ىلع

 . نالف ىلإ رظنلا عيطتسأ ال لجرلا لوقك هايإ مهاقثتساو مالكلا كلذ عامنم نع مهترفن

 نيرفاكلل منمج اندتعأ انإ ءايلوأ فود نم ىدابع اوذختي نأ اورفك نيذلا بسخأ إل ىلاءتهلوق

 مهنأ نوبسحب مهو ايندلا ةايحلا ىف .مهيعم .لض.نيذلا . الامعأ نيرسخالاب 0 له لق ..الزن

 ةمايقلا موي مهل مقن الف مهامعأ تطبخ هئاقلو مهير تايآب اورفك نيذلا كئلوأ . ًاعنص نوتسحب

 0 اوزه لسرو.ىنايآ اوذخناو | ارلزغع لوف ميج مؤازج ج كلذ. .انزاو

 ءو ركذلا نع اوضرعأ مهنأ نيرفاكلا لاح نم. نيب ل ىلاعت هنأ ملعا < ىلو الا ةلأسملا )
 ( .ايلوأ نود نم ىدايع اوذختي نأ اورفك نيذلا بسخأ ) هلوقب هعبتأ لوسرلا هب ءاجام عامتشسا

 هرمأ لوبق نع مدرةو تايآآلا ربدت نع مهضارعإ عم هوديعامب نوءفتني مهنأ اونظفأ اَرملاو

 . خيبوتلا ليبس ىلع مابفتسا وهو هلوسر نمأو

 نيسلان كسو ( !ورفك نيونلا.قبسف-أ ) مصاع ىلإ هعفري لو ركب وبأ أرق « ةيناثلا ةلأسملا-)

 نب يلع نينمؤملا ريمأ ةءارق هنأ ركذو , اهصاع ايف فلاخ يتلا فرحاللا نم يهو ,. ءانلا عفدو



 ا نعل ف جوي ذئموي عيلطشيرابك انو هرعت و 1/١

 6 رش سه ذآ . 0 دا ذع عا 6 2 6 - 0
: 

 دا ل ف فلو ضعب )تن تخل دن موب كارو

 0 0 د قع اس 1 ت62 تبا لك د نك 7 ه هس

 مهيع أ تناك نذلا 0 اها فكل الكمر م 2 رعو 12 رح

 »٠١١« ام ناوعتط ادام ال اونا ىركذ ام ءاطغ ىف
 م

 دس ثيح تزاص ىت> ضعب ىلع 21 ريزلا كلت 7-1 و اف أذ ىأ ا هيف ( نب فدك

 ىلع باذملا ساحنلا بص رانلاكتراص اذإ ىتح اهيلع خفانملا عضو مث امهالعأ ىلإ نيلبجلا نيب ام
 ردلا هذه نآل رهاق رجعم اذه نأ ملعاو ٠ ًاداض البج راضو نضع هضعب قصتلاف ئمخلا ديذحلا

 نكمي.ال اهيلع خفتلاو ؛ اهنم برقلا ىلع ناويحلا ردسي مل رانلاك تراص ىتخ اهيلع فن اذإ ةريثكلا

 اهماع نيفءانلا كئاوأ نادبأ نع ةميظعاا ةرارحلا كلت ريثأت فرص ىلاعت هن اكف انه برقلا عم الإ

 نيابجلا ايناج نيتحتفب ( نافدصلاو ) خسرف ةثام ( نيدسلا ) نيب ام دعب ليق فاشكلا تحاض لاق

 رطقلاو نوكسو ةمضب ( نيفدصلاو ) نيتمضب ( نيؤدصلا ) ءىرقو نالباقتي ىأ نافداضتي امهنال

 غرفأ ) ًارطق ىتوت 1 هريدقتو ( غرفأ ) هلوقب بوصنم ( ارطق ) هلوقو « رطقي هنآ باذملاساحتلا

 ءاتلا نال. ةفخلل ءاتلا فذخ (اوعاطسا اه ) لاق مث هيلع قاثلا ةلالدل لوألا ففذخ ( أرطق هيلع

 ئأ هواحي نأ ( هوزهظي نأ ) اداص نيسلا بلقب ( اوعاطصا انف ) ءىرقو ءاطلا نم جرخملا ةبيرق

 لاق مْ , هتناكو هتبالص لجل هبقن لع الو هتسالمو هعافترا لجألل هيلع دوعصلا ىلع اوردق ام

 ىلع ةمحرو هللا نم ةمعن دنسلا اذه ىأ دسلا' ىلا ةراشإ اذه هلوقف ( ىبر نم ةمحر اذه ) نينرقااوذ

 ددسلا لعج ةمادقلا ءىجم اند اذافىنعي (ىردعو ءاج اذاف) هتب وست نم نيك-ةلاورادتقالا اذهوأ هدابع

 ىأ ادملاب ءاكد ءىرقو كنا دقف عافترالا دعب طسبنا ام لكو . ضرالاب ىوسم اكوكدم ىأ اكد

 . نينرقلا ىذ ةباكح دمار انين ان ىلر دعو ناكو ) ةيوتسم ًاضرأ

 اتضرعو .اعمج مهاتعمج روصلا ىف خفن و نضعب ىف جومب ذئموي مهضعب انكرتو ل : ىلاعت هلوق

 : ا غعم نوعيطتسيال اوناكو ىرك ذ نع ءاطغ ىف مهنيعأ تناكن يذلا . ًاضرعنيرفاكلل ذدموي منهج

 : هوجو هيف (ذموي ) هلوقو ( يب جوجأي ) ىلإ دئاع مهضءب هلوق ىف ريمضلا نأ ملعأ
 دنعانأ ( ىناشلا ) جورخلا نم اوعنم امل هفلخ ضعب ىف مهضعب جام دسلا موي نأ ( لوألا )
 دالبلا ف نيمحد زم نوجومي دسلا ءارو نم نوجرخ نيح مهن ليق ضعب ىف مهضعب جوع قرا

 نوردشإالاو نمانلا موخل نواك أبو رجشلا نولكأب مبا د هركأبو 0

 . هنوت و ميف عهئاذأ لخدتف تاناويح مهماع هللأ ثعبي مث سدقملا تيبو ةنيدملاو 2 اوتأي نأ

 نأ برقآلا نأ الإ لمح كلذ لكو ةمايقلا موي (ذئموي ) هلوق نم دارملا نأ ( ثااثلا لوقلاو )



 ١ا/ا ةيآلا دييطل ير ىنوتل# ىلاعت هلوق

 2 روع رش فتور
 ه2

 اذإ نس انيس لات فهنا نيب ىواس آذ 5211

 هع ذأ -2

 ان ا أ اوعاطسا اق ىدهاز طق هيلع غرفأ ولا هللا دل

 0500 ام ريثه از سو لسا ساس رب سوو مدع

 ا ىنر دعو ءاج اَذاَف نر نم هَ 01 2

0 

 بل. رعبا راو عسا سا د عت

 « 12 ىف دعو. ناكو 0 د

 نوانق 5 110 51 َْق ِ اسفإ كا اوفلتخا أو عابشلا# نب امك َ .اذاكأو رافظألا

 ان مل نوكري الف عييرلا ماب .أ .ناوجرخ !وناك ل دقو :سانلا وبل نولك أيا يوناكميلبق ترجل

 نع ىح ىلاعت هنإ م هدارع ملعأ هللأو م اسقاأللا هذه لكل لمتحم داسفلا ظفلف ةلخلابو نضخأ

 (ًادس مهنيبو اننيب لعجت نأ ىلع اجرخ كل لعجن لهف ) نينرقلا ىذل اولاق مهنأ نيدسلا .نيباام !لهأ

 «ناراغتم نارمأ امه بدا ع 11 اب رخنوقابلاواجا يضر تاسكتلا دوش

 ًائيش مهنمدحاو لك خب سانلا.نآل ل 1. وه فلأ ريغب ا |يق .اوفلتخا لوقلا اذه لعو

 جارخلا ءارف'"لاقو . ةنس لك ناطلسلا هي 5 يل وه جارخلاو٠ ءأ شأ لظنعتو دايرعأ اذه جرخيف هنم

 نينرةلاوذ لاقف ضرآلا ىفجارخلاو ةيزجلا جرخلابرطق لاقو ردصملاكج رخل و ىلصألا مسإلاوه

 ا ريخ عساولا راسيلاو 00 ٍلاتيللا نم انكم نام امرء( فو نيعأف نيحرف ها

 ام ريخ هللا ىلات اف, مالسلا هيلع نابلس لاق وهو. هيلإ ىب ةجاح الف جارخلا ن زم نولي

 ؛ ماغدالا ىلع ةددشم : ةدحاو نونب نرقابلاو راهظإلا ىلع نينونب (ىننكم ام) ريثكن ةيبايلر قيم

 نكلو كلام ىف ىل ةجاجال ىأ ( هدر منيب و كسي لعجأ ةوقب ىونيعأف ) نيئرقلا وذ .لاق مث
 يراعلا اذه ىلا هفرصأ لاسمب ( قونيعأ ) عملا لديقو::ببشلا اهب ىنبأ ةلآو لاجرب ( ىتونيعأ )

 بوثلا تمدرو هثددس ىأ بابلا تمدر لاقي دسلا وه مدرلاو ؛ ىسفنل هذخآل .لاملا بلطأ

 . عاقر هيلع تحض ىأ مود رم بو مل وق نم د. بلا قماش مدرلاو ةعقرلاب قرا دسي هناآل هتعقر

 هلعج اذإ ىتح, اوخفنا :لاق,نيفدصلا ني ىواسا اذإ ىتح ديد لا بز وت ار“ ىلاعت هلوق

 نم 'ةجار ابنط: لاق + ًايقنرول ءاوعاطقسا| امؤور, هوووهظ »فأل ا عاطملا اف ل طق غرفأ ىلوتآ لاق اران

 24 اعني ويعوزناكو ءاكد هلعج ىبر دعو ءاج اذاف ىبر

 12 7 عيمجا ةءار 3 ةمخضا| ةعطقلا ديد+لا نم ةربزلا ليلخلا.لاق هعطق ( ديدحلا ربز ) نأ معا

 ربزب ىلوثا ريدقتلاو مصاع نكلقلاذ ىررر قم ةئانإلا سعرا ٠ ١ دو ةزمح الإ بف لالا دع

 ىواس اذإ ىتح) هلوقو ؛ هل ترفكو هترفكو هل تركشو هتركسش هلوقك ءابلا فذح مث ديدحلا



 ةنآلا َ نيدسلا ناب غلب اذإ ى : ىلاخلا هلوق 4 ١

 هنأ ففصوو هدهأشف رزخلا ةيحان نم هيلا اناسنإ هجحو 2 مايأ نجر بحاص نأ هخم را

 نأ كلاملاو كلاشملا تام 5 [هبذإ اةرخ

 تاب نم اوجرخن هونياعيل هيلا مدخلا ضعب 35 اذه حيتف هناك مان :11 ىف ىآر هللاب قباولا

 نبأ نال ذو < عب عم م قبو قيء قدنخ ءارو عيفر ناينب

 باذملا ساحتنلاب دودشم كليد> ند نبأ نم ءانب هنأ اوهصوف هودهاشَو 4مل || اولصو ئىح باو, لأ

 ةيذاحما عاقبلا ىلع ليلدلا مبجرخأ عوجرلا لواح ام ناسنإلا كلذ نإ مث ؛لفقم باب هيلعو

 هللاو . ةرومعملا نم ىبزغلا ىلامشلا عبرلا ىف ةعضوم نأ اذه ىضتقم ناحيرلا وب .أ لاق 0
 لاخلا هق.ةح لعأ

 ام نم أ معدد نم كلو نيدسلا ناب 6 غلب اع نينرقلا أذ نأ 4 كثااثلا ثحبلا /:

 نورقفي قابكشلاو ةزمح از أ 8 ) ال وق نورففي نوداكنال ) س انأا نم ةمأ 8 ) أموق / امنع اا

 ئعملاو ؛ فاقلاو ءايلا تف نوقاي ايلاو مث ريغ موقت م كب ىعم ىلع كف اهلا رم ءايلا مح

 ىلاعت لاق مش نينر لأ وذ هب ماكتب ىذلا ّن اسالا نوهوفي اوناكا مو هج ةخل ريغد وفر دلال مهنأ

 نينرقلا وو مهف فيك لبق ناف ) ضراللا ْف نود.سفم ع أمو حوجاي ١ نأ نين رقلا اذاب اولاق

 داك لوقت نأ كارو جلا و( الوق ثكورقفي نوداكال 7 هلوقب هللأ موقصو نأ دعب مالكلا اذه مهم

 ىلع لدبال ( الوق نورقفي نوداكيال ) هلوقف « تابثإ هيفنو « ىن هتابثإ نأ ( لوألا ) نالوق هيف

 داك نأ (ىناثلا لوقلاو ) ةبوغصو ةقشم ىلع :نؤمهفي دق مهنأ ىلع لدي لب « ايش نومبفيال مهنأ

 برق مل سيلو نودلعيإل ىأ ( ال وق نورة نوداكيال ( ا لوقلا اذه ىلعو ٠ ةبراقملا هانعم

 دمعي الإ هنومهفشي نوداكبال لاقي نأ وهو.؛ راهضإ نم دب الف لوقلا اذه ىلعو . اوهقشي نأ نا

 2 لواألا لوقلا نوح ىلع | 5 جتك أ حلصت ةيآلا هذهو ؛ اميودكيو ةراشإ هرم هقشمو بي رقت

 . داك ريسفت ىف

 000 ناميأ 2 || هبنأ 2. كمال 0 - د 0 عبارلا ثحبلا )ل

 اعمال نيذه ا ا 5 هن ور َْق ءىرقاو ؛ ديد جوجأي نوقاملا

 ف مهتعر سلف أمبلتو رانلا ججأت نم 0 36 افا ا لاق (لواآلا) اهوجو و 5 نيهتشم

 ةدش وهو حلملاج 4 ا جوجاب نأ ( ىناثلا ) رحبلا ع امو كذب و ةكرخلا

 هيشم َْق ملظلا َج أ ملوق نم و وه ىلت هلا لاق ) ثااثلا ) كلذبا ومع كر ا ىممد.ثلف هتحولم

 جم جملاو سدعلاك بح جالا 1 الا لاق ) عبارلا ( هودع َّق هم 2 تعع“و لوره اذإ ًاجأجت

 لق قو كلارتلا نم ف ليقف م اوقالاىأ نه ايكنأ َْق | وفلتخاو [ة ف8 ةزاعأم اوك لا 2 .ةقيرلا

 قص و هماقل دقق ف ونم سانلا نم مث ميدلاو لبجلا نم ( جوجأمو ) كرقلا نه ( جوخبأب)
 ىف بيلاخم مهل اوتبثأ و ةعلخا رنكو ةماّقلا لوطب مرفصو ند مننمو ًاريش مدحأ لو أعان ةنملا

 ادخال ا د يبا خت يي يه دش يي سةهيبيبنس | اذهتيبيبفلا  ةنناولتل



 ١ ةيآلا .٠ نيدسلا نيب غلب اذإ (ىح . ايبنل 0 1 هلو

. 
 ست مرام سس م . سول يقع ه م هَ لس © سس ل ها هذآ هرم ع اسد سم2 هز

 اماوق امه ود نم َدَجَو نيداسل 5 2« ايس عبنأ" مث

0 
 22 2ع ص تسع 22 هد مسا أ

 جوجامو 3 نإ نيرا اذأ 0 ضافل 0 نورقفي هيمن

 0 ير 1-1 32 .ز

 مميبو اند 0 0 6-0 2 0 كب 0 ل ضل ُق ودم

 6 2 سب هس هراسو ل حا ضر مد لا َ

 ممديو منيب لعج و ىقوتعاف ريح قَد هيف ا 3 لاق 5 0 دق

 «؟ه5> امدر

 رغأ دقاام ىلع م وقلا ءالؤ 07 هم هللا 9 كلذك ) ىاثلا 5 ( 3 لالقتسالاو 1 .كلملا كلذل ةيدحالصلا

 عم تناك 6 علظالا لهأ عم هتلاح تناك كلذك ( تلاث !او ) ركذلا اذه ىف مالسلا هيلع هلوسر

 . نينمؤملا ىلإ :ناس>الاو نيملاظلا تي ذعت, نم'ءكَتلإو أ ى ىضق ام ءالؤه ىف ىضق « برغملا لقأ

 هيلع مهدجو اي موقلا ء ءال ؤه ىمأ لاق ىلاعت هنأ ى.عملاو كلذك هلوق دنع مالكا هنأ (عبارلاو )

 . كلذك مالا نأب نيملاع انك ىأ ( اربخ هيدل امب انطحأ دقو لت لاق مث نينرقلا وذ

 نوهقفي نوداكيال اموق امهنود نم دجو نيدسلا نيب غلب اذإ ىح. ايس عبتأ ا مث 7 ١ ىلاعت هلوق

 نأ ىلع ًاجرخ كل لعجن لبف ؛ ضرأللا ىف نودسفم جوجأمو جوجأي نإ نينرقلا اذاي.اولاق :الؤق
 ( ًامدر منيو منيب لعجأ ةوقب ىونيعأف ريخ ىبر هيف ىنكم ام لاق . ًادس مهنيبو اننيب لعجت

 نيب غلب ىتح قيرطلا كلسو رخآ ايس عبتا برغملاو قرشملا غلب امل نينرقلا اذ نأ ملعا
 : ثحايم انههو :رومالا هذهب موقيام ةردقلاو ملعلا نم هللا ةاَنآ دقو «,نيدسلا

 صفح ارك 2« نأك ثيح اوحتفب اديس نيسسلا مع نيدسلا نإ انكلااوكر .ح أرق( 4« لواألا (ّ

 أمهف مضلاب مصاع نَع زك ل و رمأع نباو عفان ! قو « نآرقلا كف اهنا داعب ع

 7 0 اي امهيف نيسلا حتفب انهه آدنو !نيدسلا يولع وبا و نيقكم نبا ]قا ناؤقلا قذف

 امو . نيسلا ستفب دسلا وهف مد د نب .ةعبص! نم كاكارام_ليفو < [ىنايعل. معن ؟اسكلا لاق نيمضوملا ىف

 لاق .:ىرانالا .نو ةديبع أ لوق وهو .ءددش عمجاو نسل مضب دسلا وهف هللأ عنص ند ناك

 ردصم متفلاب دسلاو . هقلخو هال هلحفام وه ىأ لاوغم ىنعمب لعف مضلاب نهلا قافكتلا كعلم

 سانلا هثدح ثدحخ

 |يقو « لامشلا ةيحان ىف نيدسلا عضوم نأ رهظالا © ىاثلا ثحبلا ١
0-3 

 ىفا بطلا زئرج. نب "دم ىجأو « كرتلا َضْدأ عطقم ىف ناكملا اذه ليقو :ناجييرذأا نيبو
 ةينيمرأ نيب نالبج

 6م رت 2



 ١34  0ل1 سم. لا علطم ل اذإ ع أردت ف 2 لاعت 4

 ه2 2 دل فدل ا با ةسيار 00

 موق ىلع م 0 سمشلا 00 اذإ ى 5 ملمس عبتا مش

 «ة1 ا 24 م طخ ا ظ0 رس مود م ٠مل ل
 اي هر 514

 1 7 1 هب ذعيف : هر درب مث 1 1 00 ا ف ) 3

 نع صيحو .ىناسؤلاو ةزمخ [رق,( ىسحلا ءازجهلف اكلاص لمع و.نما نم امأو ) ًاحبظف اركشم

 نوكي ىلوآلا ةءارقلا ىلعف . ةفاضإلاو : رلاب نوقابلاو نيونتلاو بصنلاب ( ىنسحلا ءازج ) مصاع

 نايف ريبفتلا ىف ؛ذ ةناثلآ ةءارقلا لع امأو « ةبه بوثلا اذه كل لوقت اك ءارج ىسحلا هلق ردقتلا

 نوكي نأ ( ىاثلاو ) ملاصلا لمعلاو ناميإلا ىه ىنسحلا ةلعفلاو ىنسحلا ةلعفلا ءازج هلف ( لوألا )
 دادي هلا هيوتملا وه جداا عا طااذ 1 تعمل تر وكي و علا ةيوتملا ءاوجح لف ريدقتلا

 2 ل ا ا للا فروع ولا قاض ىلا هير فرص وم
 رسيملا لهسلاب نكلو قامشلا بعصلاب هرمأن ال ىأ ( ًارسي انرمأ نم هل لوقنسو ) لاق مث ( نيقيلا

 . نيتمضي ًارسي ءىرقو ( ًاروسيم الوق ) هلوقك رسي اذه ريدقتو امهريغو جارخلاو ةاكرلا نم

 نم ممل لعجن مل موق ىلع علطت اهدجو سمشلا علطم غلب اذإ ىتح . ًاببس عبتأ مث ل ىلاعت هلوق
 (« اربخ هيدل امب انطحأ دقو كلذك .ًارتس امتود نم

 نارام تدعلا" ككنم نم ةنؤكسالا كاملا ترفأ دفق هنأت الوأ نيو امل لاعن هنأ ملعإ
 ىلع علطت سمشلا دجو هنأ ىلاعت هللا نيبف سمشلا علطم نم ةنوكسملا نك املا برقأ دصق هنأ

 عنمت ةينبأ الو لبج الو رت كانه سيل هنأ (لوآلا) نالوق هيفو ًارتس اهنود نم 1 لعجبن ل موق
 ىف ةلغاو بارسإ ىف اولخذد سشلا تعلط اذِإ ٍببسلا اذهاف مهلع سمشلا عاعش عوقو نم
 1 ار م ميلع دكستر قمصملا عولط 1 نوكيف ءالا قف اوصاغو ل ضرالا

 ( قاتلا لوملا وز قالا راس لأ وأ" نمسا ملاح شاعملا تامبم ليصحتب نولغتشي !ورغ
 لارعأ نإ هلي 061 علا لاوي ركاب نات فانا فيلا "رانك اون وكبيو مهل باي مالا اج أ
 يقولوا و دال ادلب ةلوزعمل ير ادقلا هذلثلا كسب نم لكلاحو كلذك نزلا رثكأ

 مهيب و كنيي ليقف موقلا ءالؤه نع تأسف نيصلا تزواج ىت> ترفاس لاق مهضعإ نأ ريشفتلا

 عولط برق انو ئ دخلها زواباوا ةلساؤلا هنأ لشرفل مدحأ اذاف مهتغليف ةليلو“ موي ةريشم

 اذإ سمنشلا' تعلط اسلف نهدلاب ىنوحسمب ممو اد مْ ىلع ئثغف ةلضاضلا ةئيبك تمس نسمنشلا

 هنو>ءرطيو كسا نوداطصي اولعج رابغلا عفتزا ابل مل 7 انلرعاذأو تيزلا ةئيبكءاملا قوف ىف

 ىأ (لوأآلا) هوجو هنيفو ( اربخ هيدل امب انطحأ دقو كإذك ) ىلاعت لاق مث جضنيف سمشلا ىف

 نم هلئع ام 'ةانكتلم ' نيت. انلع دقو غلب ام غلب 2 بابسألا هذه عسبتا نينرقلا' وذ لعف كلذك

 يا اا اا وجا

 ادد ب ببسي ب يي خللا



 ١ ةيرالا ء َسْمَبْعْلا! بز رغم غلب أذإ ىت> .: ىلاعت .هلوق

 ىللعو وأ تك ذ:ىئذلا لب دا اذه «رحبلا ءارو بغت قيقا ىف نهر :طنغلا ري !ذإ رحبلا ق

 ىلإ ٌرظانلا) انزحبلا طرح نك اش نضرالال نم قزغلا بناجلل نأ ( قاتلا ) هريسفت ق قابجلا

 ةيماحس نزف ةلوخنما ةيوق ةيبرغلا"ناحبلا نأ كلت ن الو ,ناعبلا#كللك جف :سضت ]يت اك لكختي ىدمستلا
 ىلإ ةزاشإ ( ةيمح نيع ىف برغت ) هلوقف ءامأو ءادولا ةأخلا نم اهنق ام ةربكشل.ةئمح اًضِيَأ ىهو
 لهأ لاق ( ثااثلا ) ةنوخسلا ديدش عضوم وهو رحبلا هب طاحأ دق ضرالا نم ىنرغلا بناجلا نأ

 اندصر اذإ انالل كِلْذَو  دعبلا ةناغ ىف اذهو ةأملاو ءالا ةريثك نيع "بيعت سمشلا نإ رابخألا

 انيأرو- للا لوأ- ق ودكللا اذه لصح اولاق نيس ردكلا نأ "اني او هان رثعل اذان ان رق انا

 ىناثلا ناينلا "لوأ وه رمملا لهأ دنع ليلا لوأ نانا راملا ل وأ قل ضح اولاف إف للا
 ربظلا “تقوو نلب ف رضعلا تقو وهف اندنع ليلا لوأ وه ىذلا حشؤلا كلذ لب قرشملا لهأ دع

 ىف لبللا ا ىف سمشلا عولط تقوو . ثلاث دلب ىف ةوحضلا تقوو « رخآ دلب ىف

 اة يا انياعو . . نايعالا و ءارفستإلا دك ةمواعم لاوج ل هده تن ةلذإ و

 فالخ ىلع امالك ة امنا نبطلا ىف بيغت اهنإ لاقي ىذلا ناك تاقوألا هذه لك ىف ةرهاظ ةعلاط

 لاق مث هانركذ ىذلا ليوأتلا ىلإ راصي نأ الإ قبب ملف « ةمهتلا هذه نع أربم ىلاعت هللا مالكو نيقبلا

 دئاغْنا ع لؤالا» .نل وذ هيف ؟ دوعي اذ ام ىلإ اهدنع هلوة ىف ريمضلا ( اموق اهدنع دجوو ) ىلاعت

 ناكس ناك كانه برغت نممتلا نأ ليغ الل نأسن الأ نال نسا تديلتلا 0 ركل و سمفلا ان
 نيعلا ىلإ ادئاعريمضلا نوكي نأ ( ىناثلا لوقلاو ) سمشلا نم برقلاب اونكس مهنأك عضوملا اذه
 بذعت نأ امإ نينرقلا اذاي انلق ) ىلاعت لاق مث ؛هانرك ذام ليوأتلاف لوقلا اذه ىلعو « ةيهاحلا
 : ثحابم هيفو ( ًاسح مهيف ذختت نأ امإو

 لدي (ًانسح مهيف ذختت نأ امإو بذعت نأ امإ نيئرقلا اذاي انلق ) ىلاعت هلوق نأ ( لوألا ال

 دارملانأ لعظفللا اذه لمحو ًايِبن, ناك هنأ لع لدي كلذو , ةطساو ريغ نم هعم ملكت ىلاعت هنأ لع

 . رهاظلا نع لودع وهف ءايبناألا ضعب ةنسلأ ىلع هبطاخ هنأ

 كانه جيرج نبا لاق « ةبيحي ءايشأ عضوملا كلذ ةفص ىف رابخالا لهأ لاق 4 ىناثلا ثحببلا ال
 . بيغت نيح سمشلا ةبجو سانلا عم ابلهأ تاوصأ الول باب فلأ ريشع انثإ اهل ةنيدم

 ( ًانسح مهيف ذختت نأ امإو بذعت نأ امإ نينرقلا اذاي انلق ) ىلاعت هلوق ( كلاثلاثحبلا)
 اوماقأ نإ مهل بيذعتلا نيب مهيف نينرقلا اذ هلا ريف ًارافك اوناكبرغملا رخآ ناكس نأ ىلع لدي

 ا” نيرمآلا حاصأ ىف داهتجإلا ىنعم ىلع رييختلا اذهو مهنع وفعلاو مهيلع نملا نيبو ممرفك ىلع
 وه بيذعتلا اذه نورثك آلا .لاقو « مبلتق .نيبو نيكريشملا ىلع نملا.نبب .مالسلا هيلع يبن ريخ

 ملظ ىأ ( هسفن ملظ نم امأ ) نينرقلا وذ لاق مث ؛ ءايحأ مهكرت وهف مهيف ىنسحلا ذاختا, اهأوو:« لققلا
 لمعونمآ نم امأو) هتلباقم: ىف رك ذ هنأ دارملا وه اذه نأ لغ.ليلدلاو . رفكسلا ىلع ةماقإلاب هسفن
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 «اموق اهدنع دجوو .ةئح نبع ف برغت اهدجو سمسشلا برغم غلب اذإ ىتح )ل ىلاعت هلوق

 دري مث هبذعت فوسف لظ.نم امأ لاق . انسح مهف ذختت نأ امإو بذعت نأ امإ نينرقلا اذاين اذلق

 (ارسيانرمأ نمد لوقنسو ىنسحلا ءازج هلف ًاحللاص لمعو نمآ نم امأو:. ًاركن ًاباذعهيذعيف هب ىلإ

 اهدجو ) هلوق امأ «هغلب ىتح هيلإ هلصوي ًاببس غيتأف برذملا غواب دارأ هنأ ىنعملا نأ ملعإ
 : ثخابم هيفف' ( ةئمح نيعنىف برغت

 نم فلالاب ةيماح نيع ىف مضاع نع ركب وبأو قاسكلاو ةزمحو ضاع نبا أرق « لوآلا)

 نسمشلا”ئآرف' لمج لع مقلع هللا لؤشر تيدر تدك لاق “٠ رد“ ىبأ نع + راح "ىنأ ةزمه"ريغ

 ىف ٍترغت اهناف لاق « لعأ هلوسزو هللأ : تلق ؟ هذه برغت نأ رذابأ اي ىردتأ لاقف تباغ نيح

 سابع. نبأ ةءارق ئنهو« ةئثح نؤقانلاو «"نماغ نباو ةخلطو' دوعسم ن .ٍ ةءارق ىهو : ةيماح نع

 ةيواعم لاقف , ةئمح سابع نبا لاَقف تفأأ , ةيماح ةرواعق أرقف ةيواذم دنع + ناك ارتاتط قرات قفتاو

 دجت فيك رابحالا .بعك ىلإ هج مث . نيتمؤملا زيمأ أرقي: 6 لاق .؟ أر قت فيك ريع نب هللا دبعل

 ةيادورما اميز اداه هه دمللااو ةماتاوبلا 32 الد. كل ديك اخيطاؤاء ام[ اق عقلا ةوتتصألا

 «ًاتح نيف ولا ةعماجت نيل: نكس نأ رئاخ « ةيمادطازؤ:ةثيللا نإ قانتال هنأ لعاو

 نأ كش الو ءاه ةطيخم ءائسلا نأو ةرك ضرآلا نأ نيلدلاب تبث هنأ © قاثلا كحبلا )
 سمشلا برق'ى موق ولج نأ مؤاعمو (اموق اهذنع دجْوو) لاق ًاضيأو ء كلفلا' ىف شسمنقلا
 نما لراعثكا "لاردكا لتعر كقوكاف" ةزيتق كفا سلمون نلأ راك ليوسلا اضن و ثءاوغا وت" نيغ

 (لوآلا )“هوجو نم (:ةئنخ نيعا ق'تَرخُما)'هلوق 'لياوأت : لاوقتف اذه تبث'اذإ] «ضرالا لؤيَع

 بزغت اهماك سمنشلا ذجو 'تاراهلا نم ءىث هدعب قبي لو برغملا ىف ابعضوم غلب امل نينرقلا اذ نأ

 بيغت امناكس مشلا ىرب رحبلا بك ار نأ ايةقيقحلا ىف كإذك نكت مل نإو ةيلظم ةدهو نبع ىف
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 م ةألا ... نينوقلا|ئذب وع كنزا مي وت نالاتكالأرت

 نأ ( عبارلا لوقلاو) ةبلظااو روثلا لخد هلال كلذب ىعم ( رشع ىذاخلا ) نيئَرَقلا ىذن تبسلا اذهل

 متيضر امأ (١)رفغا مبللا اقف نين رقلا اذاي لوي الجر مه هنأ رمعنع ةكئالملا نم كلم نينرقلا اذ

 لوتقلاو  تايلإ> ذاته: ىف كيق ام ةلبج ايف 1 ةكيطجاللا ةايمأبرا ةيمنقل جدك دان ل الا يملا
 مولعم نوكي نأ بحب ىظعلا كلملا اذه ّلثم نأ وهو هانرك ذ ىذلا ليلدلا لجل رهظأ لوألا

 ندكم نأ بجوف ودتكمالا.ىه ميظعلا كلملا اذمب لاحلا مولعم وه ىذلاو اهندلا لأ دنع لاحلا

 ناكو ميكا سيلاططسرأ ذيملت ناكهنأ وهو ًايوق الاكشإ هيف نأ الإ وه وه نينرقلا ئذب دارملا

 لقب ال اعنم كلذو قدضصروت ىَتك شلاططصأ ةطكذع, تأ محلا بجو هايإ هللا مظ.تف هبهذف ىلع
 . ملعأ هتلاو هيلا

 ناك هنإ لاق نم مهنم ؟ ال مأ ءايناألا نم ناكل ه نينرقلا ىذ ذ ىف ارقلتخا 4 ةتلاثلا ةلأسملا ١

 نيكسقلا ىلع د للوألاو ( ضرأألا ىف هل انكم انإ ) هلوق ( لوألا ) :هرجوب هيلع اوجتحاو ًاينن
 ) اد ىش لك < ةيززم هانيتاو ( هلوق ) ىلاثلا و المدون اءعوه ندلا ْق لماكلا نيكسملاو ندلا َى

 ىةان1 كاعت هنأ ىها( ابشر ىثا لك نس:ءانيت] ور ):ةلوقا ف ةزواسلا يطق ويارا وتدخل
 ( ًاسج مهنف نجت نأ دامإر بديت نأ اما نيف: كام و كفا )ااا

 . ان ناكامو ًاحاص ًادبع ناك هنإ لاق نم مهنمو ابن نوكي نأو دبال.هعمت هللا ملكتي ,ىذلاو

 هللا ىنفقو نإ اذه لعفأس ىفإ هانعم ( اولتأس ) هلوق ىف نيسلا لوخد ىف ( ةعبارلا ةلأسملا إ)
 (ضرالا.ىف هل انكم انإ) ىلاعت هلوق امأو ؛ لالا كل ةيفيكن عوق رتخأو ًايجو ةيف لزنأو ةيلغ ىلاكت
 ٍنيكقلا هم دارملا .نوكينأ لمحو ةوبنلا تبسي نيكفلا هنمادازرملا نوكيا نأ لمت نيكلعلا أذهف

 ةوبنلاببسي نيكسقلا نآل ىلوأ لوآلاو امراغمو ضرالا قراشم كلم هنإ ثرخ نم كلملا ببسي

 هانيتآو ) لاق مث ىلوأ لضفالا لك آلا هجولا ىلع هللا مالك لمحو, كلملا ببسي نيكس#لا نم ىلعأ

 قارب ليغوت ام لكل ديعتسا مث لبحلا ْنِعةرابع ةغللا لع ف كوسلالرولاق مجسم
 1ك نورمازبطعأ ةاتعم (أيسإا ءىث الكروم هانبتآو و هلوقق ةلآلاو ةردقلاو ىملعلا لؤانتي وهو دوصقملا

 ةلمج نم اولاق ابن ناك هنإ اولاق نيذلا نإ م ءىثلا كلذ ليضحت ىلإ اهب لصوتي :ىلارومألا .نمي؛ىث

 ؛ ةوبنلا, يصحب لإ ١ لضؤت هن ىلا قف 5 هاظعأ ىلاغت هنأ لع لدن ةيالاهذ1هف ةؤبنلا ءايشألا

 الإ ايس كلم حالصإ ىف هيلا جاتحي ءىثش لكنم انيتآو هب دارملا اولاق ًايبن هنوكا اوركشنأ نيذلاو
 عبتأف ) لاق مث  ليلدب الإ هيلا راصي الف رهاظلا_ فالخ مودعلا صيصخت نإ لؤقي نأ لئاقل نأ

 يرش هيلا ملط زلا ىاندسب عت ًاتيش دارأ اذاف يسد د ىث لكي نم فاطعأ اني لاحت هيأ ماتم( ًانييم

 نرقابلاو راسو كلس ىأ عبتا مث كلذكو ؛ ءاتلا,ديدشتب عبتاف ورمع وبأو نيثك نباو عفان أرق هنم

 . ةففنع ءاتلا نوكسو بفلالا عطقب عيتأف

 ءأرذغ للا ةباؤصلا/'([5



 ةيآلا/ + نينإوقلا ىذانغ :كنولأشي و::: ىلاغت ةلّؤق ع
 0 يبي يب بيببطخ سس 77اب_ بسلا ا ب

 نأ ) قابلا ( ةارأ ثيح هرم ذوفنل نيديلا لي وطب نوه ن يفد نأ بقل 3 امرغمو ارعلطم

 اغيرأ ىلإ اقدوع لعب نيكتمالا تدل وذ ريكس الان هد ت1 نق تناكو شاونل اريبأ ىلع اهدرف

 ليادلاو اولاق زنك آلا اراد نبا ةقيقحلا قوهو هنيأ ةنأ نشسوءليف ااخأو ماقلت دنع ردبكسإلاق ف

 21 5 : ارادل لاقو ةهرجح َْق 00 ع قمر هنو اراد نب اراد كردأ اك داكن أ هيلع

 هوبأ ردتكس الاف ردقتلا اذه ىلعو اولاق لسورملا هلاق ام |ذهف ! هنم كل 2 اذه لدف نم ىربخأ

 ىذلا اذهو مورلاو سارفلا نيفات# نياضأ ند دلوت اعإ وهف (0) سولف تب دقو ريك آلا أراد

 نم هلثم كلم نزوكي ال.ىح مجعلا كوله لسن نم هواعجبت نأ اودارأ مهنآل هورك ذ امإ سرفلا هلاق
 لييس لعوبأ ا ارادل ريتك شالا | لاق ا 2 تندد ةقيقحلا َْق وهو مجعلا كلارواف بسا ربع كسل

 هياتك ىف يجنملا ()ىورملا ناحيرلا وبأ لاق (ىناثلا لوقلاو) باطخلاكلذب أراد مرك أو عضاوتلا
 نب ريبع نب 0 هي وه نين رقلا اذ نإ لبق. ةيلاذلا نوررقلا نع ةيقانلا زاثالاب ةاان ىذلا

 نم ءارعشلا دحأ هب زختفا ىذلا وهو ا,.راغمو ضرألا قراشم كلم غلب هناف ىريمحا شق ف

 : لاق ثيح ريمح

 ىدنمم ريغ ضرأللا ُْق الع اك ا لبق نينرقلا وذ ناك لق

 كيس 5 5-1 كلم عطاك ىتس تاراتحملاو قواسشملا غلب

 نيذلا مثونملا نم اوناكءاوذألا نأل برقأ لوقا اذه نوكي ,نأ هبشيو ناحبرلا وبأ لاق مث

 هنآ كف منال اك إو قا هيلا ةكيمارو ملغلا هاطعأو ضراألا هللا كلم ًاملاص ًادبع ناك هنأ
 هي هنلا ضر ًايلع | وكلا نا لا ( لواللا ),:اهرزج رز نينارقلا ئذو هتيمنست. ف 1 وررت 3 م اوهاثنم
 نميآلا ةنرق ىلع برض اك اص ًادبع ناك الو كامال لاَقف ىف مأوه كلمأ لاقو نينرقلاىذ نع

 تلم نين رقلا قذب :ىعسف هللا هدعيف تائف ع هنرق ىلع ب ريض هلل هثعل مث تامف هللا ةعاط ف

 اتحفص ناك ليق ( ثاثلا .) سانلا نم نانرق هتقو ىف ضرقنا هنأل نينرقلا ىذب ىمعس (ىناثلا) كام
 (سبجاسلا) نانرق هجاتل [ناك ] (سمالا) نينرقلا هبشي ام هسا لع ناك (عبارلا) لاغ نييدعإر
 نانرق هل ناك ( عياسلا ) امبرغو اهقرسش ىعي ايأدلا ترق ف اط هنأل نينرقلا اذ ىهس هلي ىنلا نع

 هدو ةمامأ ند روبلا هيد ىرس اذاف ةيلظلاو رولا هل 0 ىلاعت هلأ نأ ) نماثلا ( نات ريغض يأ

 حطني 0 اشك, عاجبشلا ىهسإ ا” ه-تعاجشا كلذب بهلي كل ذو+ ( عساتلا ( هئارو ند ةيلظلا

 2[ نجل ركوب سميقلا رطب ,قلعتف كافلا دعص هناك مالا ىف ىأرر( ريثاعلا ) هنارقأ

 او لاو» . كانك ىامشاقلا لوب :رابجأ أدوا ورام فاقلاث:[/ يراقب اذكم ةرم لك ف لصوت فنتق (004
 . (اذاك) اهلدبأ فاق,اهيف ةللك تمجيأ اذإو مورلاو نانويلا ةغل ىف دجوت ال فاقلا نآل الاب

 راخملا وذ هلذل '(6) ققحم ىفارذججو مجنمو ىكلفو خوؤم ىنورّيبلاَب روهشملا وه هةية اشرس سي



 م تاب ألا: نيئرقلا ئذ دنع كناولألمي ون لا قاةل رق

 س7 2!هذم

 2 نإ 00 ركذ هنم م ميل اول لق نيرَقلا ىذ نع كتولأسيو

 0 ه- هم هل

 نمد | لبس عسبتاف 2( 0 1 لكن 0 ضر 5

 ى هل انتم نإ ' 0 هنم ميل اولتأس 1 نينرقلا 1 0 0 (ّ : ىلاعت هلوق

 4 ابيس عبتاف اببس ءىش لك نم هانيتآاو ضرأألا

 : 0 امفو ةروسلا هذه ىف ةروك ذا صصقلا نم ةعبارلا ةصقلا وه اذه نأ

 اولأسي نأ نيكرشملا اورمأ دوهتلا نأ ةروسلا هذه لوأ ىف انرك ذ دق 4 ىلوآلا ةلأسملا )ل
 هلوق نم دارملاف حورلا نعو نينرقلا ىذ ةصق نعو فبكلا باصحصأ ةصق نع متلي هللا لوسر
 . لاّوسلا كلذ وه ( نينرقلا ئذ نع 0

 ١ لوآلا ) : الاوقأ هيف اورك ذو وه نم نينرقلا اذ نأ ىف سانلا فلتخا 4 ةبئاثلا ةلأسملا (

 نسما“ لجرلا' نأ لع لذ نآرقلا نأ هيلع ليلدلاو اولأق ”قان وبلا سولف نب ردتكسالا واللا
 برغت اهدجو سمشلا برغم غلب اذإ ىتح ) هلوق ليلدب برغملا ىصقأ ىلإ كلم غلب نينرقلا ىذب

 غلب ًاضيأو (سمنشلا علطم غلب اذإ ىتح) هلوق ليلدب قرشملا ىصقأ هكلم غلب اضيأو ( ةئمح نيع ىف

 ليلدبو « لامشلا ىصقأ ىف نونكسي كرتلا نمموق جوجأمو جوجأي نأ ليلدب لامثلا ىصقأ كلم
 يمسملا ناسنالا اذهف لامشلا ىصقأ ىف ىنبم هنإ خيراوتلا بتك ىف لاعب نآرَلا ىف روكذملا دسلا نأ

 وه اذهو لامثلاو قرشملاو برغملا ىصقأ غلب كلم نأ ىلع نآرقلا لذ دق نآرقلا ىف نينرقلا ذب

 ناك امو تاداعلا فالخ ىلع هنأ كنشال طيسبلا كلملا اذه لّدمو ء« ضزآلا نم رومعملا ردقلا مام

 رهتشأ ىذلا كلملاو ؛ ارتتسم ايف دن "ل نآو رهذلا هجو لع اذلخ ةرك.د قي نأ تح و لاذك
 عج هوبأ تام امل هنأل كلذو ردنكسإلا الإ سيل دحلا اذه ىلإ كلم غلب ةنأ يراوتلا بتك ف

 رضخالار حبلا ىلإ ىهتناىتحنعمأو مثرهقو برذملا كولعمجمث فئاوط اوناكنأ دعب مورلا كولم

 دروو ليئارسإ ىب دصقو ماشلا لخد مث هسفن مسأب اهامسو ةيردنكسإلا ىبف رصم ىلإ داع مث

 طبقلاو نويقارعلا هل تنادو باوبآلا بابو ةينيمرأ ىلإ فطعنا مث هحذم ىف حبذو سدقملا تي

 ردنكشالا ىو ثساف هسارح بحاص هلق نأ لإ تام موه اراك راد وحن هجوت مث ربربلاو

 ندملا بو ناسارخ ىلإ عجرو ةديعبل مالا ازغو نيصلاو دنملا دصق مث سرفلا كلام ىلع
 الجر ناك نين رقلا اذ نأ نآر قلاب تين ”ايلذ ام-تاموروزرمثب ضرمو قارعلاللإ عجروةريثكلا

 لإ < راك ايلا 5 0 اوتلا ملعب تيتو ايم كادر نال دكا قر ل كلم

 قازركذ م *قانؤيلاا. نياوتلتف نناردن كلا وهن نينرقلا ينبادلرلا / عطقلا بجو ردنكسإلا
 ىأ سفيشلا ىنرق,,هغولب 0 بقالا اذ بقل هنأ ( لوألا ) : ًاهوجو مسالا اذوب هتيمست ببس



 ةيالا٠٠ نيك امل كناكسف ةنيفسلا امأ..: ىلاعت هلق "و

 ةيآلا فو ءنباجلا هذهل ةياعر نادجللا كلذ ةماقاب ىنرمأف اههيبأ حالص قحل ةياعرو امبقحل 2

 اماما )ا رق لهأ اين :أاذإ) ]) لاق ثيحخ ةيرق رق عضو وللا كلذ ىعس ىلاعت هنأ (ك والا هد امناا) دئاوف

 اذه قرادىفلتخلا ( ةيناثلا ةدئافلا ) (ةنيدملا ىق نيمنت نيمالغل ناكف رادجلا امأ امأ و) لاق: ثيح ةئيدم

 وه زنكلا ظفل نم مورفملا نأ ( كوالا )نيب مجول ميحصأا وه اءذهو الام ناك هنإ ليقف زنكلا

 ناك هنإ ليقؤوبلاملا وه زنكلا كلذ نأ ىلع.لدي ( (هزنك اجرختسيو ) هلوق نأ ( قاتلار لالا

 لاملا زنك إب لاملا ال.لعلا هزنك نوكي ملاصلالجرلاو.( احاض اهوبأ ناكو ) لاق هنأ ليلدب ًابلع

 هللا ليبس ىف اموةفش:الو ةضفلاو بهذلا نوزنك .نيذلاو ) ىلاعت هلؤق لءلدب موصل قبلي ال

 « نرك فيك ردعلاب هاو نإ“ ةليع ملح سن زثكب جمد قالابل ناك لد انفو ( ملأ ب اذعب مثرشبف

 نمّؤي نأ تنيو « حرفي ثفك/ ةتناوا.ابأ نمي (نملا ثبت او, بكيفي |انفيك 'ىذازلاب نماؤي نمل كدعو

 دمع هتلاالإ هلإ ال ٠ اهملإ نئمطي تفيك الهأب | ماتو امدلا فرعي نا تنعو 6 لفغي فيدال تاسحلاب

 ةياستعلا ديفيب ءابآلا خالص نأ ىلع لدن ( ًاملاص اهوبأ ناكو ) هلوق ( ةثلاثلا ةدئافلا ) . هللا لوسر

 تلف راو الابار ةيلسنأ حاصلا بالا نيبو نيمالغلا نيب ناك دم نب رفعج نعو ءانباألا لاوخأب

 حالصب لاق ؟ نيمالغلا لام هللا ظفح مى : امهنيب ىرج مالك ىف جداو دل اوضتابل كاقةنأ ىلع نيا

 بالاك اذن أ ض يأ اوزك ذو .نومصخ موق عكنأ تيارات ان دق لاق ؟ هيه ويح عوج ىنأف لاق امهبأ

 اكلم اوقع 3 ناهتيلا ليق ناف «ةمالسلاب ميلإ اهدريف هيلاعّئادولا نوعضي س انلا ناكحلاصلا

 طوقس اوكرتي نأ عنتما لوألا ناكناف ؟ امهنم 5 فراش 7 كلذ اهي ونكلا قروطخل

 هب عافتنالا 71 1 كلذ جارختسا غولبلا دسعب منكي فنكف ىااثاا:ناك نإ . نادجلا كلذ

 فرشأو باغىدولا كلذإنإ] مهب املاع ناكامبيصو نأ الإ هب نيلهاج اناكن يميتيلا لعل (باوجلا)

 امنإ ىنعي ( كبر نم ةمحر ) لاق تاباوجلا هذهملاعلا ررق املو طوقسلا ىلع هتبيغ ىف رادجلا كلذ

 وهو دحاو فرح ىلإ عجرت اه نشأت لينال (1 هته مر نوظنأ أد رتع رمل لاطافلا هلق كلش

 تلعف ام ىنعي ( ىرمأ نع ةئلعف امو ) لاق مث هأنررق اك ىلعاألا ررضلا عفدل قدآلا ررضلا لمحت
 مادقإلا ناإل هيخوو هللا أب هتلعف امنإو فأرو ىداهتجاو ىرمأ نع لاو> الا هذه نم تيأرام

 «لاؤس ةيآلا ىف قب غظاقلا نصتلاو ئخولاب الإ زوال مهئامد ةقارإو سانلا لاومأ 'صيقنت لع
 كبر دارأف ) لاقؤ (ةاكز هنم ًارتخ امبير (طدبي نأ اندر اف) لاقو (اهيعأ نأ تدرأف) لاق هنأ وهو

 لقفو ةدحاو ةّصق ىف اهلك ئهو ثالثلا تادارإلا هذه: ىف ةفاضإلا تفلتخا فك ((هدشأ اغلس نأ

 لتقلارك ذاملو اهيعأ 5 تدرأ لاقف هسفن ةدارإ ىلإ هفاضأ تيعلا 3 امل هنأ (باوجلاو) ؟دحاو

 الإ لتقلا اذنه ىلع مدقي لف ةكتحلا مولع ىف ءاظعلا نم هنأ ىلع ًاهيبنت عملا ظفلب هسسفن نع ربع
 ترا  ىلاغت هللا ىلإ هفاضأ امهيبأ حيالض لجال نيميتيلا طاصم ةياعر ركذ املو : ةيلاع ةمكسل

 . "ىلاعت و هناحبس هللا الإ سيل .ءابآلا' قح ةياعرل ءانب“الا حاصمب لفكتملا



 ادا ةيآلا .نيك امل: 1كف ةنيقلشا لاما ,ءا لاق كل

 55 ملا لامفألا ىلعت هذقيو قيرطلا -- فاك اهلج رأكا مالغلا كلذ نإ ليقع نكمْوَدَما نبأ
 تاركنملا نم ءىثب هيهمري نم بيذكتو هل بصعتلاو هنع سانلا رش عفد ىلإ ناجاتحي هاو أ .ناكو

 ناك هنإ ليقو « رفكلا ىلإ قسفلا كلذ ىدأ انعرو . قسفلا ىف امبعوقؤل ًائنس كلذ: ابغي ناك

 نأ انيشفن ) لوقو « دءافملا هذه هنم تاصحلا آغلاب راص ول هنأ هنم ملع ىلاسعت هلا نأ الإ ًايبص

 ىلعبلغ نم لثتق هل حابأ دق ىلاعت هللاو نظلا ةبلغو فوذملا ىنعمب ةيشخلا ( ًارفكو ًانايغط امهر

 دارملا نوكي نأ ( لوألا ) نالوق هيف ( انايغط امهقهري نأ ) هلوقو ؛ هنم داسفلا اذه لثم دلوت هنظ

 ىأ ( ًارسع ىرمأ نم ىنقهرت الو) هلوةك رفكلاو نايغطلا .ىلع هيوبأ. لمحي:مالغلا كلذ نأ
 ارو «هنع بذلا ىلإناجاتحي دلولا.كلذ بح لجأل هيوبأ نآل كلذو قيضو رسع ىلع ىنامحتال
 امهريشاعي ناكدلولا كلذ نأ ىنعملا نوكي نأ (ىناثلاو) ةركسنملا لاعف آلا كلت ىف هتقفاو» ىلإ اجاتحا
 دك أتاذإ أنلق ؟ نظلا اذه لثملناسنإلا لتق ىلع مادقإلا زوجي له لبق ناف , رافكللا ةاغطلا ةزيشاغم

 نأ اندرأ ىأ (ةاكز هنم ًاريخ امهبر اهطدبي نأ اندرأف ) ىكلاعت لاق مث زاج هللا نحؤن حل .نظلا كلذ
 ىلعانبه ةاكرلا هركذ نإ ليقو ءاجالصو ًانيد ىأ ةاكز مالغلا اذه نم ًاريخ ًادإو ىلاعت هللا امهقؤري

 نيذه هللا قزري نأ اندرأ ماعلا لاقف(سفن ريغب ةيك از ًاسفن تلتفأ) مالسلا هيلع ئسوم لوق ةلباقم
 نم دداللنا ن وكي و,« .ةكرلا نم هتركذزاك هدم اريخ نوكي, أدل و اذه امين ا: نع, الذ لج نؤبنإللا

 غولبلا دح ىلإ تاصو ام اهنال ةرهاط ًاسفن تلنقأ لاق مالسلا هيلع ىموم نأكف ةراهطلا:ةاكرلا

 لاحلا ىف ةرهاط ةيكاز تناكنإو سضنلا كلت نإ ملاعلا لاقف ىصاعملا نم ةرهاط ةيك از: تناكف

 مظعأ ًادلو ال لمي نأ اندرأف رفكتااو نارغطلا ىلع تمدقأ تغلب اذإ اهنأ اهنم لع ىلاعت هنأ الإ
 نمو تاروظحملا هذه نم ءىنث ىلع مدقي.ال غوابلا دنع هنأ هنم هللا ماع ىذلا وهو هنم ةراهطو ةاكز

 هلتق بجويام هيلع رهظي مل هنأ ةيك از اهنوكب هسفن ةفص نم دارملا لاق ًاغلاب ناكم الغلا كلذ نإ لاق

 قفشأو اههب ربأ نوكي نأب هيوبأب ةمحرو ًافطع برقأ لدبلا اذه نوكي ىأ (ًاحر برقأو) لاق ّ
 ىلع هللا ىده ايبا تداوف ىن اهجوزت ةيراج اى تدلو هنأ ىور . فطعلاو ةمحرلا مجرلاو اههلع
 . ةميظع ةمأ هيدي

 ءايلا حتفب (ىطدسب ورمج و بأو عفان أرق (لوآلا) ةياورقلا ىف ناعضوم ةيآلا هذه ثحابم نم قب

 نوقابلاو ( انلدبي نأ انبر ىمع ) ملقلا ىفو (اجاوزأ هلدبي نأ ) ميرحتلا ف كلذكو لادلا ذيدشتو

 ىذحإ ىف ساع نبا ةءارق ( ىناثلا ) لدبي لديو لدني لدن ناتغل امهو لادلا ةفيفخ ءايلا ة:ك اس

 .لخش ولعشورز كنوركنل اثم ناتخل. اهو ان وكست ف وقايلا و ءاحلا مظب ًآحر قرتع ىأ قع نيكلوزل]

 ناك هنأ اهملإ هل ئعادلا نأب اهنع ماعلا باجأ دقف رادجلا ةماقإ ىهو 4 ةثلاثلا ةلأسملا امأَو ل

 رادجلا: كلذ ناكاملو ًاملاَض اههروبأ ناكو ةنيدملا كلت ىف نيميتيل كلذ ناكو.:ننك نادجلا كلذناتحت
 نيميتيلا كنيذ ىلع زنكيلا كلذ ءاقبإ هللا دارأف زنكلا كلذ عاضل طقس ولو طولا ىلع افرشم

 <91 -شادس#] و



 هلا ماقيك اسملا ند اكاف ١ هتيمسلا امأ : !كاعت اذلاوف م

 اف اهبلعت نكسميال مولع ةثالشثلا لئاسملا هذهو « هبلعت هل نكسب ًاملع هل ربظي نأ ملاعلا كلذ لع
 ةفرعم ىلع ءانب هليصحت نكمم ءايشأالا رهاوطب للعلا نأ باوجلاو . اهراهظإو اهركذ ىف ةدئافلا

 ديرجت و نطابلا ةيفصت ىلع ءانب هليصحت نكمي امئاف ءايشاالا نطاوبب ىلعلا امأو . ةرهاظلا عئارشلا

 هانيلعو ) ملاعلا كلذ ملع ةفص ىف ىلاعت لاق اذه و « ةنادسجلا قئالعلا نع بلقلا ريبطتو سفنلا

 اذه ىلا هللا هثعب ةعيرشلا ملع ىف هتبترم تلك امل مالسلا هيلع ىموم نإ ماهل كلا

 ىلع ةينبملا ةعيرشلا مولع نم ناسنإلا لقتني نأ ىف ةجردلا لاكنأ مالساا هيلع ىسوم ملعيل ماعلا
 . رومأالا قئاقح ىلع علطتلاو نطاوبلا ىلع فارشإلا ىلع ةينبملا نطابلا مولع ىلا رهاوظلا

 تناكف ةتيفسلا امأ ) هلوقب ىلوألا ةلأسملا نع باجأ ملاعلا كلذ نأ رلعا« ةناثلا ةلأسملا 0

 د اوف هيفو ( ًابصغن ا كلم مثءارو ناكو اهميعأ نأ كدذأن 200 نك اكل

 ماس ىل اعت هللاو رحبلا ىف اهب نيشيعتم نيجاتحم ماوقأل تناك ةنيفسلا كلت نأ ( ىلوآلا ةدئافلا )
 دشأ ةجاحلاو رضلا ىف ريقفلا لاح نأ ىلع ةبآلا هذهب جيتحا هللا همحر ىعفاشلا نأ ملعاو « نيك اسم
 ( ةيناثلا ةدئافلا ) ةئيفسلا كلت نوكلمي | وناك مهنأ عم نيك اسم مهامس ىلاعت هنآل نيكسملا لاح نم

 لب اهلهأ قيرغت ةنيفسلا كلت قيرخت نم ىدوصقم ناك ام هنأ مالكلا اذه نم ملاعلا كلذ دارم نأ

 ةبيغم ةنيفسلا هذه تلعجل بويعلا نع ةيلاخلا نفسلا بصغي ناك ملاظلا كلملا كإذ نأ ىدوصقم

 لت اف "نينو كلذ نس طال ريشا لن بش يرحل اذه رض ناف ملاظلا كلذ اهبصغي الثل
 هلاوأ فلتخم.انم اذه انلق «ضرغلا اذه لثل ريغلا كلم ىف فرصتي نأ ىنجالل زوجت لهو

 كب الداير للك الاول, هنيرعلا كلغ افا ناكلازفملا اذه لملف: مئارشلا ف التخحلا كدا :

 ناف « ناسنإلا كلم عيمج نوذ- أبو قيرطلا نوعطقي نيذلا نأ اندلع اذإ اناف « ديعب ريغ محلا

 كلذ لام ضعب عفدن نأ انم نسحب ذئنيخ قابلا لس لاملا كلذ ضعب ق.رطلا عطاق ىلإ انعفد

 ةدئافلا ) كلاما كلذ ىلإ اناسحإ دعي انم اذه ناكو قابلا مسيل قيرطلا عطاق ىلإ ناسنالا

 ول ذإ ةيلكلاب:ةنيفسلا كلت هب لطيتال هجو لع ًاعقاو نوكي نأ بجو قيرختلا كلذ نأ ( ةثلاثلا
 3 ل ذئنيحو ؛!هقيرخحت نم لصاحلا ررضلا نم غلبأ اهبصغ نم لصاحلا ررضلا نكي مل كلذك ناك

 نأ (لواألا ) نالوق هيف ( مهءارو ناكو ) هلوق ىلع ءارولا ظفل ( ةعبارلا ةدئافلا ) ًازئاج اهةيرخت

 ( منهج من 1 2 هلى. هرييففتو ءانرفلا:هلاقأ انكم دأب كلذ مهمامأ ناكو هنم دارملا

 دقف كنع باغام لك نأ هقيقحتو ( اليقث اموي مثءارو نودذيو ) ىلاعتهلوق كلذكو: مهمامأ ىأ

 ًالتاغ ناك, اذإإهعاذقو ءّيشلا| مامأو كءارو بف كنع باغاام لكف ؛ هنع راوتم, تنأو كنع ىراوت
 قم ناك كلا نزكك نأ متر ( ىناثلا:كوةناوإ) هيلغمار وب ظفل قالظإ دعب لف هنع اا

 . هيلع ةثيفسلا عج رم ناكو هبحاص هنم بكرب ىذلا عضوملا ءارو

 ناكف مالغلا امأو ) هلوقب اهنع ملاعلا باجأ دقف مالغلا لتق ىهو 4 ةيناثلا ةلأسملا امأو ١



 انه يالا ١ نيك اننملا تناكف ةنفسلا امأ : لاك اهل

 ماكحأ' نأ وهو دحاو ءىث ىف 9 ةثالثلا لئاس ١ هذه نأ معا 4 / ىلوألا ةلأسملا ١

 0 هللاو رهاظلاب ب مك نحن 2 | » مالسلا هياع لاق 5 رداوظلا ىلع ةينبم مييلع هلل تاولص ءاسسنالا

 بأي اساللا ىلع ةينبم تناك لب 00 0 ىلع ةينبم هما تاك أملاح اذهو « رئارسلا

 يرانا لاما فرصتلا مرحي هنأ رهاظلا نآل 6 شالا :مفن قا اةعقاؤلا ةيقمقحللا

 نال فرصتلا كلذ حيبي رهاظ ببس ريغ نم ةيناثلا ىفو ىلوآلا ةلأسملا ىف مبحاورأ ىفو
 ةموصعم سفنل تيوفت مالغلا لتقو . رهاظ ببس ريغ نم ناسنإلا كلل صيقنت ةنيفسلا قيرخت

 ةقشملاو بعتلا لمحت ةثلاثلا ةلأسملا ىف لئاملا رادجلا كلذ ةماقإ ىلع مادقإلاو « رهاظ بيس ريغ نم

 ةرهاظلا بابساألا نع ًاينبم اهيف ملاعلا كلذ مكح سيل ةثالثلا لئاسملا هذه ىفو ؛ رهاظببس ريغ نم

 كلذ نأ ىلع لدي اذهو « مالا سفن ىف ةريتعم بابسأ ىلع ًاينبم كحلا كلذ ناك لب , ةمولعملا
 قئاقح ىلع اهب علطيو رومألا نطاوب ىلع فرشي نأ اهم ردق ةيلقع ةوق هللا هانآ دق ناك ملاعلا

 رهاوظلا ىلع مالا ءانب ماكحالاو 0 ةفرعم ىف مالسلا هيلع ىسوم ةبترم تناكف ءايشالا

 اهرارسأ ىلع عالطالاو رومآلا قئاق-و ءايشالا نطاوب ىلع فوقولا هتبترم تناك ىلعلا اذهو

 اذه تفرع اذإ. مالسلا هيلع ىموم ةبترم قوف تناكعلا ىف هتبترم نأ ربظ قيرطلا اذهف « ةنماكلا

 ىندآلا لمحت بحب نيررضلا ضراعت دنع نأ وهو داو فرح ىلع ةينبم ةثالثلا لئاسملا : لوقنف

 . ةثالثلا لئاسملا ىف ربتعملا لصألا وه اذبف ؛ ىلعألا عفدل

 ١ قي رختلاب ةنيفسلا كلت بعي ملول هنأ لع ملاعلا كلذ نآلف 4 ىلوآلا ةلأسملا امأ -
 عم قب قبتف اهيعيو اهقر 2 نأ نيب ضر اعتلا عقوف ةيلكلاب د يك لق نع ابعفانم تتافو « كلملا كلذ

 ابيك لم ىلع كلذ ٠ كك الو ؛ اهكالم ىلع ةيلكلاب اهعفانم توفتف كلملا امصغيف اهقرخخال نأ نيبو

 امبمظعأ وه ىذلا ىفاثلا ررضلا عفدل هلمحت بجوف لقأ لوألا ررضلا نأ .

 مهنيد ىف نيدلاولل ةدسفم ناك ًايح مالغلا كلذ ءاقب نآل كلذكف 4 ةيناثلا ةلأسملا امأ و١

 ببسب ةئشانلا راضملا نم لقأ مالغلا كلذ لتق نم ةئشانلا راضملا نأ ىحولاب ملع هلعلو : مهايند ىفو
 . هلتق ىلع مدقأ ببسلا اذبلف « نب و.ألل دسافملا كلت لوصح

 رادجلا كلذ ةماقإ ىلع مادقإلا بيس ةلصاخلا ةقشملا نآل كلذك ًاضيأ 4« ةئلاثلا ةلاسللاو 0

 نأ 7 احلا «ديدش ررض هيفو . ماتيالا كلت لام عاضا طقس ول هنأل هطوقس نم لقأ اهررض

 املع ىه ام ابقئاقح ىلع عالطالابو ءانتالا تطاول: لفوقولا 006 ناك ملاعلا كلذ

 0 وم اَمأَو . ةنظانلالاوحاألا كلت ىلع ةيقيقلا ماكحالا ءانبب اصوصخم ناكو ٠ انشقلآ

 ؛ للعلا ىف امهنيي توافتلا ربظ مرج الف رومألا رهاوظ ىلع هدم تناكلب كلذك ناك اهف

 عونلا اذهو ءاهسفن ىف اهقئاقحو ءايشالا نطاوب ىلع هعلطأ ىلاعت هنأ مالكلا لصاخ لئاق لاق ناف

 بجاولا نم ناكف ىلعلا هنم لعتيل هيلا بهذ امنإ مالسلا هيلع ىسومو « هءاعت نكميال ملعلا نم



 ةيألاةءا نيك املا كناكف ةنيفلسلا امأ .:!ىلاعت كلو ١

 ص سا[ ص تاس 2/6

 ناكو ع 5 تدق لا ْق 0 5 0 0 ةئيفسلا 05

 6 نو 24 را كة سس مر

 ت6 هاوبأ 0 مالا 0 0 صع عب ًَط تك اي كم 5 هاو

 تود 0 ل ل 2ك 7 2 هوب سو م ا 7 7 1 ا 04

 دو ايما بر اقل اندر اذ ٠ ا .عط امهقه 0 نا اني

 22 6 هَ ها 2

 هند ناكو دم اف نمل نيمالنل نك رادجلا || مأو 2م ايسر لرلا وةاكز
 جو 3س هبل ا م 2

 ص اهلا نا 0

 امهزنك اجرختسيو 0 ١ غل 0 2110 اك امهوبا ناكو امل د

 2( 58 42 عطست م 0 وأ كلذ ىرمأ ص 117 مو كبير نهد همحر

 ماعلا لاق مالكلا اذه ركذ امل السلا 1ك ىموم نأ ملعاو « عبت 5 نم عبتا انلوقك هنم لا

 تاجا © ادام لإ 5 راعإ اذه لزق ( كولا: كاوسلا 7 "فال اذوان [نمارت كي اللا نار“

 لصح سل جا ل نإ 3 طرش دق مالسلا هيلع ىماوم نأ ( لقا ) نيبجو نم

 كلداهقزافببلاوتمللا د15 الث“ ل فا ظتازاف اهتمت" قع نع" كنلأان قإت)' لاق كبح قارفلا
 اذه هلوق نوكي نأ ( ىناثلا ) دوعوملا قارفلا اذه ىأ ( كنيبو ىلا قارف اذه ) لاقو ملاعلا

 هلوقا غلام( ىلا كاوالالا) تاتا فففت اوذا ىط ا زتغألا اذه ئأأ تلاغلاةلاسلا الإ: ةزاغإ

 ىلإ ردصملا فلست ؛ كنيبو ىنب لصح قارف اذه هانعم ( باوجلا ) ؟ ( كنيبو ىنب قارف اذه )

 ) - عطقت دقل ) ىلاعت هلوقل لص ١ اوما نيدلا نأ :ةنئاوغلاب الهأ (اطقي# نعالافأقلا ىح :,فرظلا

 ع كنمو .ىنم بذاكلا هللا ىزخأ : لئاقلا لوقك, ءانلاصتا أر اننيب قارف اذه ىنعملا ناكف

 هيلع عطتست ملام ليوأتب كئبنأس ) مدل هيلع ىسومل ملاعلا لاق مث « جاجزلا ابا انج

 ىلإ رمآلا لآ مهوق ىلإ عجار ليوأتلا لصأو « ةثالثلا لئلا هذه ةمكح كريخأس ىأ ( ًاريص

 هميريصمام#يسملافراقلد وأنا للنقذاف هكمبثإا اص ىأنافك
 مثءارو ناكو اهنيعأ نأ تدرأف ارخللاةف:ناولمعيب نيك اهل طناكف ةنيفسلا انأ) ىلاعت هلوق

 . أرفكو انايغط امهقهر نأ انيشخ نينمؤم ها وبأ ناكف مالغلا امأو . ًابصغ ةنيفس لك ذخأي كلم

 فأن لبنا اجل ناكتتو ادجل ادن ودير انعار كرها لةاكلز قر انيزج اع ارزاق ة ثيل نإ رات انت
 اههزنكا اجرختسيو اههدشأ اغلب نأ كبر هانا الا امهوبأ ناكر, اهل ناكإ ه5 ناكو ةنيدملا

 : لئاسم ةيآلا ىف ( ًاربص هيلع عطست ملام لبوأت كلذ ىرمأ نع هتلعف امو كبر نم ةمحر



 ١وأ/ ةمآلا . ةيرق لهأ اينا اذإ ىتح اتلطناف : ىلاعت هلوق

 اك كالملا لوح ىلإ عوجلا ىف غل قالب , لق ناكولو 5 1 رادجلا كإذ 55 3 قل ناكو (ًارجأ

 غلب أم هنأ الإ دي ناك عوجلا كإذ لعل انلق ةرجاألا باط 0 حصل فر و لمعلا كلذ لع ردق

 : ناثحت هيفو ( امهوفيضي نأ اوباف ) ىلاعت لاق مث كالملا دح

 فاض نم هيلإ لام هتفيقحو ٠ ًافيض هل ناكاذإ هفاض لاقي امهوةيضي 4 لواألا ثحبلا 2

 نعو . هفيض هلعجو ؛ هلزنأ هفمضو رسوم نادورتإلا نم مراد : هريظنو . ضرغلا نع ميسلا

 مآ كة 1 لعأ كا لست راع هللأ ىلص ىنلا

 ةنآلا هذه لوزن اوعمج امل ةيرقلا كلت لهأ نأ تاياكحلا بتك ىف تيأر 4 ىناثلا ثحبلا ل
 ىرتشن هللا لوسراي اولاقو بهذلا نم لمحت ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ اًؤاجو اويحتسا

 :راآل اونأ ىأ . امهوفضي نأ اوتأف :؛ اذكه ةءارقلا ريصت تح اءاناءالا لد نإ ردها ارا
 ادع مفدني نأ هن انضر ,غ أولاقو  ةف ايضلا ل ! ا لإ هب رهلا كلت لهأ نايت اتناك اههوفيضي

 بذكلا لوخد بجوب ةطقنلا هذه ريرغلا نإ لاقو ملسو هيلع هلئأ ىللص هلبأ ل لوسر عنتماف مؤللا اذه

 بجوي نآرقلا نم ةدحاولا ةطقنلا رييغت نأ انيلعف . ةيطإلا ىف حدقلا بجوي كلذو « هللا مالكىف
 ابأرف ىأ ( هماقأف ضقني نأ ديرب ًارادجاهنف أآدد وذ) ىلاعت لاق مث , ةندوبعلا و ةءاودر | نالطب

 تافص قنة ةذأ رالا 9 عم ةدارإلاب رادجلا فص يف ل و فيك لبق ناف لئاف اا هب رقلا َْق

 : لاق رعشلا َْق رئاظن هلو ) ةر اعتسمالا ليبس ىلع درو طظفللا أذنه اناق ء ايحالا

 ليقع ىن ءامد نع بعغربو ءارب نأ ردص حمرلا ديري

 هم ارفلا ديشنأو

 ناسحالاب 6 نامزل لعم#ب ىلمش فاي مدي نإ

 لن نذروأ اذا [ووم وزكفلا ضاق« .ايتاماع د تقافة 8

 كك هل لو نأ ) هلوقو ( بضغلا ىموم قع تكس الو ) ىلاعت هلوق نآرقلا نم هريظنو

 نم هطوةس عرسأ اذإ ضقنا لاقي (ضقني نأ) هلوقو ( نيعئاط انيتأ اتلاق ) هلوقو ( نوكيف
 ؛ةرمخلا نم رحاك ضقنلا نم لعف ضقنا ليقو . هتضضق عواطم لعفنا وهو رئاطلا ضاضقنا

 ةلاوقاامأ و« الوط تققنا 1ذ] نيعلاكفاقنا:/ عم طاقتي: نأ.« نضقنلا نم ضقت نأ! فردد
 نم كلذ ناكو ىوتساو ماقف هديب هحسم ليقو «هديب هماقأ ليقو :هانب مث هضقن ليق ( هماقأف)

 ماعطلا ىلإ راقتفاو رارطضا ةلاح ةلاحلا تناكو . كلذ لعف امل ملاعلا كلذ نأ لعاو ؛ هتازجعم
 اللف ) ىني>اصت هاف أهدعب ءىش نع كتلأس نإ ( هلو# نم هلاقأم ىسموم ىرسل ةرورضلا كالت لجالف

 مودعطملا لمص ىابفرصت ةرج دعأ كلارع ىلع تيلط ىأ ( ا هيلع كانضال تلدش»ةول ) لاق 00

 ذختاو ؛ عيت ىف ا لصأ ذخت ىف ءاتلاو ( ًارجأ هيلع تذختل ) ءىرقو ؛ تامهملا رئاس ليصحتو



 ةيآلا ٠ ةيرق لهأ ايتأ اذإ ىتح اةلطناف : ىلاعت هلوق ا

 مدس اس 017 هم مو سو | هر

 6 امموفيضي 0 0 انها 0 4 لع 1 ذى ىَح ا

 لام د 8 لع تال ال ترش شو 06 كا ع تا ري اراَدج بف
 دع 2-7 ه-

 «//م را هيلع عطتست لام ل 0 25 0 0 ىاي ارق رف اذه

 نسل الحلا" 2-7

 نول مص أعين تان ؛اورلا ضعب ىف ركب ىنأو عفان ةءارق ( ىلوألا ) تاءارق ( ىفدل ) ىف (ثلاثلا)

 فال ةاوعاو وربع وبأو رماع, نرلاو نيك نإلا أنف ( هيناثلا+)"لاددلا مضو نونلا فيفختب ( دل

 مصاع ا أ أ رق ( ةثلاثلا ) لادلا مضو نوالا ةدددشم اللاب صاع نع صفحو

 هذهو 06 نع تاياورلا ضغب  قلادلا ن رخل هب اسر | كنار ماسر اه

 . ةظفللا هذه ف تاغل اهلك تاءارقلا

 اهف ادجوف امهوفيضي نأ اوبأف اهلهأ (ىطتسا ةيرق لهأ ايتأ اذإ ىتح اقلطناف  ىلاعت هلوق
 كتبن أس كَننِبَو ىني قارف اذه لاق“. ًارجأ هيلع تذختال تئشول لاق”هماقأف "ضني نأ دير ًارادج
 ( ًاربص هيلع عطتست مل اه ليوأت

 اعطتسالا نإ ( لوألا ) : تالاؤس انههو ةلياآلا ىه ليقو ةيك اطنأ ىه ةيرقلا كلت نأ ملعا
 ةجاحلا ضرع هتداعزم ناكىموم نآل ملاعلا كلذو ىسوم هيلع مدقأ فيكف ف ماركلا ةداع نم سيل

 ان ىف فاز قيدنلا 0 ىسوم ةصق ق:لاقدنأ هنعّكخ ن كلاعت هنأ ىرتالأ ماغطلا بلطو

 لب عئارشلا لك ىف حابم رم أ ماعطتسالا ىلع عئاجلا مادقإ نأ (باوجلا) ( ريقف نيخ نم ىلإ تلزنأ
 ةيرق لهأ ايتأ اذإ ىتح ) لاق مل( ىاثلا لاؤسا) ديدشلا ررضلا فوخ دنع كلذ 0 42

 ديك أتلل نوكي دق ريركشلا نأ باوجلاو« مهنم (عطتسا لاقي نأ بجاولا نم ناكو ( ابلهأ (عطتسا

 : رعاشلا لوقك

 جادوالا عطقم بارغلا ناك .ًامئاد بعني ةادغ بارغلا تيل
 تفيكف ركنم ريغرمأ كلذو بودنملل كرت اهكرتف تابودنملا نم ةفاضلا نإ (ثلاثلا لاؤسلا)

 كرت هلجال  ئذلا ديدشلا كضغل | مهلع َكبيَع هنأ هيصنم ولع عم مالسلا هيلع !ىنتوم نمازاوج

 لثم أضيأو ( ىبحاصت الف اهدعب ءىث نع كتلأس نإ ) هلوق ىف ملاعلا كلذ عم همزتلا ىذلا دهعلا
 ( باوجلا ( هللا ملك نع الضف نماثلا نود قيليال ةدحاو ةليل ىف لكلا كرت لجال بضغلا اذه

 ناكل تاجا نم نوكت دقو « تابودنملا نم نوكتت دق انلق تابودنملا نم ةفاضلا هلوق:امأ

 ديدشلا بضغلا نكي مدانرك ذام ريدقتلاناكاذإو كلحللكأي ملول ثيحىلإ عوجلا ىف غلب دق فيضلا

 هيلع تذؤتال تئشول ) لاق هنأ ليلدب كالملا دى عوجلا ىف غلبام اولاقناف ًاموب لكألا كرت لجأل

 اند بي



 ١مم ةيالا . امالغ انقل اذإ ىتح اقلطاف ؛ ىلاعت هلو

 مالغلا دهشم نم ريخ خيشلاىأ , لاقي هنأل لدي غلابلا باشلا لوانتي دق مالغلا ظفا نأ معا

 ةدش وهو مال_:غالا نم 1 ثلا وه مالغلا نأ ىلع لدي كلذو مالغلل ان خيش لعج

 نآرقلا ف سيلو « رهاظف ريغصلا ىضصلل ظفللا اذه لوانت امأو « باسثلا ىف نوك ان وقعا

 ناكوأ السم ناكل هو ؟ ادرفنم ناكوأ نايبصلا نالغلا نم عمج عم بعلي ناك له هايقل فيك
 نإو قيلأ ريغصلاب مالغلا مسا بتناكو ؛اريغص ناكوأ الاب ناكل هو ؟ هل كينم ناك لهو ؟ انفاك

 ؛ لتق نإو لقي ال ىصلا نآل ىصلاب هنم غلابلاب قيلأ ( سفن ريغب ) هلوق نأ الإ ريبكللا لمتحا
 نارقلا فن ق' نييلق زدنأ يرطيوأ زاذخلاب ةمآز ترض نأيوأ ةجار نع نان هله فا
 سفن ريغب ةيكز ًاسفن تلتقأ ) مالسلا هيلع ىسوم لاق اذه دنعف ماسقالا هذه نم ءىت ىلع لدي ام

 : ثحابم هيفو ) 18 6 تكد. كتل

 فأ ريغب ةيكز نرقابلاو فلالاب ةيك از ورمعوبأو ريثكن باو عفان أرق ( لوألا ثحبلا ١)

 بنذت مل ىلا ةيك ازلا ورمع وبأ لاقو : ةرهاطلا امهانعمو ناتغل ةيكدلاو ةيك ازلا قاقكلا لاق

 . تنأت ع كلذ ىلإ ةكذلاو

 الإب قيفتلا لش نأ نعيتسا مالسلا هلع ىموم نأ لع# لذي ةيآلا ا( < ىناثلا ثحبلا )ل
 نأ: فاوعو» كابالا نم بيم ةمد لخ قدا كاذك ركل ند سيفنلاب صاصقلا لجن

 1 كاف وه ىوفآلا ببسلا

 نم حبقأ مالغلا لتق نأ ىلإ ةراشإ اذهو « حبقلا ىف رمإلا نم مظعأ ركنلا ( ثلاثلا ثحبلاإ)

 لصح انهه امأ . قرغلا لصحي ال نأ نكمي ناك هنآل سفنلل ًافالتا ناك ام كلذ نآل ةئيفسلا قرخ
 نم مظعأ ركنلاو ابي ىأ ( ًارمإ ايش تئج دقل ) هلوق نإ ليقو ركنأ ناكف ًاعطق فالتإلا

 رمإلا نم ءىثلا حيبقت ىف غلبأ وهف سوفنلا هنع ترفنو لوقعلا هتركنأ ام ركنلا ليقو بجعلا

 لقفلا ااذعازو "6 نيتك سوفت فالثإر ىلإ ىذو ةنيفسلا قارخم نآل لاق مظعأ رمإلا لاق نم 0 1

 ىلاعت هنأو ركدلا نم غلبأ وهف ةميظعلا ةيهادلا وه رمإلا ًاضيأو دحاو صخش فالتإ الإ س

 ىعم عيطتست نل كنا كل لقأ ملأ ) لاَقف هيلع هدهاعام هرك ذ نأ ىلع دازام هنأ لاعلا كلذ نع 7

 دكت ةظفالا هذه نال كل ةظفل انهه داز هنأ الإ ىلوالا ةلأسملا ىف هرك ذ ام نيع اذ_هو ( ًاربص

 ىلع هصرح ةدشب ملعلا عم ( ىنبحاصتالف اهدعب ءىش نع كتلأس نإ ) ىموم لاق اذه دنعف خيبوتلا
 هحدمب هنأ هنم دارملاو ( ارذع ىلدل نم تغلب دق ) لاق مث ةمادنلا ديدش مدان مالك اذهو هتبحاصم

 ىف ةءارقلاب قاعتي امم قبو ةدملا برق عم « ًايناثو الوأ 0 هلمتحا ثمح نق. ةقيازطلا ىذه

 ناب ركب وبأن: رماع ئباروتتولاقو :نقيؤ.ةناووب -_ ( لوالا ) : عضاوم ةثالث ةيآلا هذه

 ( ىناثلا ) ناتغل امهو ناك ثيح فاكلا ةنك اس نوقاءلاو نآرقلا عيمجف فاكلا مضي اركن مصاع

 دحاو ىنعملاو بح نم ( ىنبحصت ال ) أرق هناف بوقعي الإ فلالاب ( ىبحاصتال ) اوأرق لكلا



 ةيآلا . ًامالغ ايقل اذإ ىتح اقلطنا : ىلاعت هلوق 4

 ن0 هما ده م كريو مودا د1

 01 27 0 امالع يق اذ 1 20

 2 7 ص

 - م

 ها/ه» |ريص ىب عم مم عيطتست نأ كن َكإ لق 0 0-0 دش تح

 سه ىر نرثي 0-20 5 سل ااا ساس 6

 «الدد ارذع 2 نم تغلب دق يراد الف امنه 1 1 < كحل نإ 1
 ا خآ

 اجاتحا عيض 1 لإ هت اننا 5 1 1 5 1 اطراشت ان 1 كلذو قينساو 0 ملعا
 قرخ ىلع مدقأ ةلخل ال وفأأ) ا ةفتسلا ف ىلع ملاعلا كلذ مدقأو اه هاك رد ةعملا اهلارككارأللا هيف

 املهأ ىلإ قرغلا عراستي الف بيعلا ةرهاظ ةبيعم قرخلا كلذ ببسب ةئيفسلا ريصتل ةئيفسلا رادج
 7 نتعب اهل وخلا رخأ )هل ىو لاق كلذ انتعق

 لهألا ىلا قرغلا دانسإ ىلع ءايلا حتفب (اهلهأ قرغيل ) ناسكسلاو ةزمح أرق 4 ”لوآألا ثحبلا إب

 . ةئيفسلا هذه لهأ 2 قرغتل ريدقتلاو « باطخلا ىلع :انامأ قرغتل نوقادلاو

 ىسن رهاظلا بسحب ركنملا رمآلا كلذ دهاش امل مالسلا هيلع ىسوم نأ « ىناثلا ثحبلا ل

 ةيالاهذهم مالسلا مهيلع ءايبناألا ةمصع ىف نونعاطلا جتحاو « لاقام لاق ىنعملا اذبلف مدقتملا طرشلا

 مالسلا هيلع ىسوم لاق مث « ءايبنالا نم ناكملاعلا كلذ نأ ليلدلاب تبث هنأ ( لوألا ) نيهجو نم
 كاد 52 0 بنذلا رودص ىلع كلذ لد لوقلا اذه ىف ىسوم قدص ناف (ابلهأ قرختلاب مةرخأ)

 ضرتكي الأ مرتلا هنأ (قاثلاز## مالتنلا هيلع ياورد نع كذكلا قؤدض لع لد تدك نو :ءونلا

 باوجلاو) بنذ كلذو دوبعلا كلت فلاخ هنإ مث «كلذل ةدكؤملا دوهعلا ترجو . لاعلا كلذ ىلع

 ال , مالكلا اذه لاق ةداعلا نع جراخلا مالا هنم مالسلا هيلع ىسوم دهاش امل هنأ ( لوألا نع

 ءىتلا ىف لاقي دقو « هببسو هبجو ىلع ففقي نأ بحأ هنال لب « احببق لعف هنأ هيف دقتعا هنأ لجال
 ءايهد ةيهاد :رعاشلا لاقو مظع اذإ رمآلا رمأ لاقي ىمإ هنإ هببس فرعيال ىذلا بيجعلا

 طرشلا فلاخال هنأ ملاعلا كلذ نع ىكح ىلاعت هنإ مث « نايسنلا ىلع ءانب لعف هنا (ىناثلا ىلعو)

 مالسلا هيلع ىموم رذتعا اذه دنعف ( ًاربص ىعم عيطتستت نإ كنإ لقأ ملأ ) لاق نأ ىلع دزي مل
 ندا ذل وز كمر كمانلا "ضم ا! راو ةهتيط و ئدن ةنأرذ 33 فيش اك لش زن لدةلؤقب

 غانا وق وأ# اع لأ ل قاف تلاالاو ئىءأ هايإ هقهرأو هيشغ اذإ هقهر لاقي ( ًارسع ىرمأ نم

 . نحصل ( ايضا كندا «"هعفانملا كل نوكاضعذلا لعاش] ياو ككراعنا ورع ققلكودلز املي ةاذإ

 تئج دقل سفن ريغب ةيكز ًاسفن تلتقأ لاق هلتقف ًامالغ ايقل اذإ ىتح اقلطناف )) ىلاعت هلوق
 الف اهدعب ءىث رع كنتلأس نإ لاق . ًاربص ىعم عسيطتست نل كنإ كل لقأ ملأ لاق . ًاركن ًائيش
 ( ارذع ىفدإ نم تغلب دق ىنبحاصت



 ١ نع ةيالا . ةنيفساا ىف ايكر اذإ ىت> اقلطتاذ : ىلاعت هلوق

 دق اباهأ قرختل ايف حلاك امر ةفسلا ف ا اَذِإ تح اًكلطناَ
 يك "اك سل

 سوه س 27 سلس 6

 لاق 1/13 | رابط ىعم م عيطتست َّك كنا! أ 1 لاك «الاذ أ 0 6 ا

 «الكد» 1 ىرمأ نم دهر دلو 78 6 00 ا

 ىلعو اهدحأب بذكلا قاحلإ مزايف رخآلا بذكي نيلوقلا 1 5 - لكو 0 كل
 نل كنإ ) هلوق لمحت نأ ٍتاوجلاو ؛ مالسلا مهيلع ءايبناألا نع بذكلا رودص مزليف نيريدقتلا

 . هورك ذام مزلي الف ريدقتلا اذه ىلعو بلغألا رثك الا ىلع ( |ربص ىعم عيطتست
 هانعم ( ًارباص هللا ءاش نإ ىتدجتس ) هلوقف كشلا ديفت اذك ناكنإ ةظفل 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل

 هنوك ديري له هللا نأ ىف كشلا عوقو ىضتقي اذهو « ًارباص ىنوك هللا ءاش نإ ًارباص ىدجتس

 دق ىلاعت هللا نأ ىضتقي اذهف . بجاو فقوتلا ماقع ىف ريصلا نأ كش الو : ال مأ ًارباص

 ؛ هديريالهنأعم ءىشلاب رمأي دق ىلاعت هلا نإ انلوق ةحص ىلعل دي اذهو , هيلع هبجوأام دبعلانم ديريال

 لاف. ليقتسملا ,ىف هلعفب: نأ نابسنالا ديرب ايف بداألل ةياعر ركذت اتمنإ ةملكلا هذه ةلزتعملا تالاق
 ؟لطابلا مالكلا اذه ركذ ىف بدأ ىأف دسف نإو « بولطملا تيثدقف هانعم 6 نإ بدآلا اذه

 ٍدنيقي رمآلا رهاظ نأ ىلع لدي ( ارمأ كل ىصعأ الو ) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ىلاعت هلودل باقعلا قدتس ىصاعلاو ةيآلا هذه ةلالدب صاع 4 رومأملا كرات نا بوجولا

 !بوجعولا ديفي:رماألا صال نأ لع لدي اذهو ( متبجران هل ناف هلوسرو هللا صعي نمو )

 (لربتت ميرط لا لع مبصت فيك و ) مالسلا هيلع ىسومل رضخلا لوق 4« 6 ةعيارلا ةلأسملا )

 أ رمأ كل ىصع الو ًارباص هللا ءاش نإ دراجي ) 3 سوه لوقو رخلاو معلا ةلق ىلإ ةبسن

 ملعتملا ىل اع بجاولا نأ ىلع لدي كلذ ذ كو ديدتخ ]| عضاو لاو مأتلا ل لمحتلل راهظإو ديدش عضاوت

 اعفن هديفي ام ملعتملا ىلع ظيلغتلا ىف نأ ىآر ناذ ملا امأو ٠ تاياغلا ىصقأب عضاوتلا رابظإ

 كلذو ةوخنلاو رورغلا ىف ملعتملا عقوي هنع 070 " ذ هيلع بجاولاف . 0 لا اداش إف

 قريختستال ىأ (ًارك ذهنم كل ثدحأ ىت> ءىث نع ىنلأست الف ىتتعبتا ناف) لاق مث ملعتلا نم هعنمب
 نبا ةيلرق قو ءاي كرايخ | ىرمابلا كميلعتل .ىوتفا ابارذ وك أ ىتح ههجو ملعتال انف ىم اوابع

 ىهو ء ءانلا عمم ةلقيم 6 هنع يورو ءاب ريغب نوزلا ةدددشم ماللا ةكرحم نلأست الق صاع

 .دحاو ىنءملاو ةفيفخ نلأستال نيقايلا ةءارق ىو عفان ةءارق

 . ًارمإ ًائيش تئجدقل ابلهأ قرغتل اهتقرخأ لاق !مقرخ ةنيفسلاىف ابكر اذإ ىحاقلطناف) ىلاعتهلوق
 ( ًارسع ىرمأ نمىنقهرت الو تيسن امب ىنذخاثتال لاق . ًاريصىعم عيطتست نا كنإ لقأ ملأ لاق

 عنو سطام .و



 قا اال لبو دارسلال 0
 :لئاسمهيفو (ًاربخ هب طحت ملام لع ربصت فيك و . ًاربص ىعم عيطتست نل كنإ) لاق هنأ يضخلا نع كح

 ليقلا سرامب ملورلعلا نم ءىش هدنع سيل ملعتم نيمسق ىلع ملعتملا نأ ملعا « ىلوآلا ةلأسملا ل
 . ضارتءالاو لالدتسالا سراموةريثكلا مواعلا لصح مءتمو ؛ م اادوتيملو لاقل,
 قاش ىناثلا مسقلا اذه ىف لعتلاولاوكلاو ماعلا ةجرد غلبيل هنم لك اناسنإ طلاخ نأ ديري هنإ م“

 ناكهنأ الإ ًاركنم رهاظلا بمسح كلذ ناك امبرف امالك ع مس وأ ًائيش ىأر اذإ هنا كاذب هلا

 لادسجلاو مالكللا دوعتو لاقلاو ليقلا فلأ هنأ لجال ملعتملا اذ بف « ًاباوص ًاقح ةقيقحلا ىف

 ضارتعالاو عازنلا لع مدقي ذئليحو « هتةيقحو هرس ىلع فقيال هلاك مدع لجالو هرهاظ رتغي

 نيل ةعفاولا ودق للدم قمنا ذاق تيما نماكلا واتناألا_ لعب انس لقتت اعاكلاذو «تلداخلاو
 كنإ ) هلوقب رضخلا .هيلا راشأ ىذلا وه اذهو ؛ةديدشلا:ةهاركلاو ةماثلا ةرفنلا تاصح ةثالث 1

 لالدتسالاو لاطبإلاو تايثإلا دوعتو مالكلا فلأ هنأ ىلإ ةراشإ ( اربص ىعم عيطتست نل
 قئاقحب ملاع ريغ هنوك ىلإ ةراشإ ( اربخ هب طحت ملام ىلع ربصت فيكو ) هلوقو «ضارتعالاو

 آلا ىهتتاو ميلعتلا رسعو توكسلا بعص نارمالا لصح ىتم هنأ انركذ دقو ؛ ىه ايءايشألا
 . رفانتلاو عطاقتلا لوضحو ةيهاركتلاو ةرفنلا ىلإ() ةرخآلاب

 ةعاطتسالا نأ ىلع ( ًاربص ىعم عيطتست نل كنإ) هلوقب انباععأ جيتحا « ةيناثلا ةلأسملا ١

 تناكل لعفلا لوصح لبق ةلصصاح لعفلا ىلع ةعاطتسالا تناكول اولاق . لعفلا لبق لصحن ال

 كنإ ) هلوق ريصي نأ مزايف ربصلا لوصح لبق مالسلا هيلع ىسومل ةلصاح ربصلا ىلع ةعاطتسالا

 ٍفاجنأ.؛ لعفلا لبق دجوتال ةعاطتسالا قأ.انيلع- كلذ للطب انملو :٠ ًابذك( ًازيض ئعف عيطتست نل

 نيب لفورحلا: ف كاع ئفطيطتلفي (لا هنأراللا اطصلا ةيلع كقتي نأ لزؤعلا اذهب[ مجداؤلا نأ هنع الخلا
 اوناكام ) ىلاعت هلوق هريظنو كلذ هيلع لقثي ناكاذإ هسلاحي نأ [ال]و ًانالف ىرب نأ عيطتسيال انالف

 ليلد ريغ نم رهاظلا نع لودع اذه هل لاقيف , عامتسالا مهلع قشي ناك ىأ ( عمسلا نوعيطتسب

 ريل (كفيك ور):ىلاثي اهل قرر باج الل [ىركذ ىذا كالدتسالا« اذه: دكاؤي ام:لوقأ و( دوجاال هنا

 تناك ولو « هتةيقح ىلع ناسنإلا فقي ملام ىلع ريصلا لوصح دعبتسا ( اريخ هب طحن ملام ىلع

 امل كلذك ناكولو ؛ معلا كلذ لوصح لبق ةلصاح معلا ىلع ةردقلا تناكل لعفلا لبق ةعاطتسالا

 كلذ ىلع همادقإ هنم دعببال لعفلا ىلع رداقلا نال ًادعبتسم ملعلا كلذ مدع دنع ريصلا لوصح ناك

 نعرىلاعت هللا ىح مث . لعفلا لبق لصحت ال ةعاطتسالا نأ انيلع هداعبتساب هللا كح املو « لعفلا

 : لئاسم هيفو (ًارمأ كل ىصعأ الو ًارباص هللا ءاش نإ ىندجتس )لاق هنأ ىموم

 لاق رضحلا نإ اولاقف ةيآلا هذم ءايبنالا هللا ةمصع ىف نونعاطلا جيت>ا 4 ىلوألا ةلأسملا ال
 ىصعأ الو ارباص هللا ءاش نإ ىندجتس ) ىموم لاقو ( أربص ىعم عيطتست نإ كنإ ) ىمومل

 ه هتبقاعو رمآلا ةياهن ىنعي ء ةرخآب باوصلا' ()



 ١ هأ ةيآلا : انداع نمد ادع أدجوف : ىلاعت هلوق ||

 ريك" اعاد ىعار مالساا هيلع ىسوم نأ ىلع ل دن كانآلا هذه نأ لع » ةيناثلا ةلأسملا / ١

 له ) لاق هنال هل أ عن هسفن لعج هنآ ( مدح ) رضخلا نم ملعتي دأ ارأ 2 فطللاو بدالا نم

 اعين ىسفن لعجأ نأ ل نذأت لهي لاقرهناف ةيعبتلا اقيله تابت ا ىف نذأتسا نبأ .(اطقانو.): (كعبتأ

 هسفن ىلع هل رارقإ اذهو ( ىنملعت ) نأ ىلع لاق هنأ ( اهثلاثو ) عضاوتلا ىف ةميظع ةغلابم اذهو كل

 ميلعت هنم بلطف ضيعبتلل نم ةغيصو ( تلع اسم ) لاق هنأ ( اهعبارو ) ملعلاب هذاتسأ ىلعو لهجلاب

 ىف ًايواسم ىنلعجت نأ كنم بلطأ ال هل لوقي هنأأك عضاوتلاب رعشم اضيأ اذهو : هللا هملع ام ضعب

 هيلا عفدي نأ ىنغلا نم ريقفلا بلطي مك. كملع ءارجأ نم أزج ىنيطعت نأ كنم بلطألب ؛ 7 ملعلا

 (امسداسو) ملعلا كلذ هملع هللاَنأب فارثعا ( تملع امم ) هلوق نأ ( اهساخو ) هلام ءازجأن م أزج
 تلصحل ل_صحب ملول ىذلا مالا وه داشرالاو ةياد مينا عا ا

 هلماعاملثمب هلماعي نأ هنم بلط هنأ هانعم ( تبلع امم ىنيلعت ) هلوقنأ ( اهعباسو ) لالضلاو ةياوذلا

 ملعتلا اذه ىف كيلع ىلاعت هللا ماعناب اهيش ميلعتلا اذه دنع ىلع كماعنإ نوكي هتابذاقعإ هيفو هب هللأ

 لعف لثمب نايتالا نع ةرابع ةعباتملا نأ ( اهنماثو ) افرح هنم تلعت نم دبع انأ لبق ىنعملا اذهل و
 نوركذي اوناك انلبقاوناك نيذلا دوملاف هللا الإ هلإال انلق اذإ اناف : ريغلا كلذل العف هنوك لجل ريغلا

 مهنأ لجال ةملكلا هذه لوقنال اناني ةيلكلا هده زك ف مهل نيعبتم انت وك بحي الذ ةملكلا هذه
 ىلع سزلا تاولصلا هذ. انيتأ اذإ امأ ءاهرك ذ بحب هنأ ىلع ليلدلا مايقل اهوقن امتإ لب اهولاق
 نيعباتمانك مرجال اهب ىتأمالسلاةيلع هنأ لجأ اهم انيتأ امتاف لس هيلعهللا لصهللا لوسرلعف ةقفاوم

 لدي (كعبتأ له) هلوق لوقنف اذه تبث اذإ٠ ءملسو هيلع 0 هللا لوسرل تاولصلا هذه لعف ىف

 ملعتملا نأ ىلع لدي اذه ايمانآ ءاتمأللا كلذ نوك ذر ل ذاتسالا كلذ لاعفأ لثم ىنأي هنأ لع

 لدي ( كعبتأ ) هلوق نأ ( 93 و ) ضارتعالاو ةعزاممل كرتو ملستلا سمآلا ل لأ قاديلغ لبن
 رابخإلاب تدل 4 ) اهرشاعو ) ءىشش نود ءىشب ديقم ريغ رودهالا عسيمج ْى اقلط هتعباتم بلط ىلع

 هبلك ىذلا لجرلا وهو ةأروت || بحاص ىسوم وه هنأو ليئارسإ ىبب ىن هنأ الوأ فرع رضخلا نأ

 هذه عم مالسلا هيلع هنإ م , ةرهايلا ةرهاقلا تازجعملاب هصخو ةطساو ريغ نم لجو زع هللا

 ىلعلدي كلذو عضاوتلا نم ةريثكلا عا تالا ده ىأاةفي رشا ةيلاعلا تاجردلاو ةعيفرلا بصاخملا

 تناك نه لك نآأل هب قئاللا وه اذهو ةغلابملا عاونأ مظعأب ملعلا بلط ىف ًايتآ مالسلا هيلع هنوك
 هم.ظعت ناكو دشأ اهل هبلط ناكفرثك أ ةداعسلاو ةجيبلا نم اهيف امب هيلع ناكر ثك أ مولعلاب هتطاحإ
 هنوك تيثأف ( ىنملعت نأ ىلع كعتأ-لهز»لاهامتأ أ( ارتععر قادر )' دهأو ' كق"] ملعلا بابرآل

 لا هنم بلط ةيناثلا ةترملا ىف م ةمدخلاب ءادتبا هنم اذهو هيلعي نأ ًايناث بلط مث الوأ هل ا
 ايش ميلعتلا ىلع ةعباتملا كللت ىلع بلطي ملف ( ىنءلعت نأ ىلع كعبتأ له ) لاق هنأ (رشع ىناثلاو)
 ىلاعت هنإ مث ملعلا باط الإ ىل ضرغ الو هاجلاو لاسملا ةعباتملا هذه ىلع كنم بلطأ ال لاق ناك



 تانآلا . ان داع نم أدبْغ أدجوؤ : ىلا هلو ١6٠

 5 انغنلا وهو مح هي اء كن كلأرلفلاذ_قئاقلل «غعم طري !ارويصت |: رطمتألا نول ًايرطإ .انكازدأ اذإ
 "رع الك داط اخ ليترطن نك 0 اءاف نيمسقلا نيذه نم دحاو لكو ء روصتلا وهو مكن ال وأ

 ريغ نم لقعلاو سفنلا ىف لصحت ئبف ةيرظنلا مواعلا:امأ « ًاييسك .نوكي نأ امإو .«بلطو بشك

 تاثالاو 0 نأ انه دعت 40د مدعلاو دوجولاو «ةذللاو لالا انروصت لثم « بلطو 0

 نوكت ال ىتلا ىبف ةيبسكلا مولعلا امأو . نينثإلا فصن دحاولا نأو « ناعفتري الو ناعمتجيال

 اذهو . مولعلا كلت تاستك, | ىلإ هن لّصوتي_قبرط, نم .دبال لب ءااتتاعسفنلا نه وج ىق'ةلئطاح

 لصوتي ىت>ةيرظنلا ةيهمدبلا مولعلا كلت بكر ناسنإلا فاكتب نأ ( امهدحأ ) نيمسقى لع قيرطلا

 ىورتلاو لَمأتلاوريدتلاوزكفتلاونظنلاب :ىملسملاو ه قيرطلا !ذهو . تالوهجما مالعتساىلإ اهكرتب

 عونلا )و . بلطلاو دهجلاب الإ متيال ىذلا قيرطلاوه م ولعلا ليصحت نم عونلا اذهو ؛ لالدتسالاو

 ةيلايخلاو ةيسحلا ىوقلا ريصت نأ ىف تادهاجماو تاضايرلا ةطساوب ناسنالا ىعسي نأ ( ىناثلا

 تلصحو ؛لّقعلا رهوج ىف ةيهلإلا راوناألا تقرشأو ةيلقعلا ةوقلا تيوق تفعض اذاف ةفيعض

 0 ىسملا وه اذه و 2 لم 0 كتف كلطاو ىعس ةطساو ريغ نم مولعلا ِح كلك كقاناكملا

 اكن نفل لوككت دف ةيهاملاب ةفلتخم ةقطانلا سفنلا رهاوج : لوقنف اذه تفرع اذإ « ةيندللا

 ًادبأ تناكمرج الف ةينامسجلا عزاونلاو ةيندبلا بذاوجلاب قلعتلا ةليلق ةيولع ةيلإ ةينارون ةقرشم

 بيغلا ملاع نم اهبلع تضاف مرج الف , ةيهلإلا راونآلاو ةيسدقلا اي 5 لوف ةاديتسالا ةتدش

 ةمحر مانيتآ ) هلوق نم دارملا وهو ىتدللا ملعلاب دارملاوه اذه 0. و لالا ليس لغ راو الاكل

 ىبف رصنعلا قارشإو رهوجلا ءافص ىف تغلب ام ىبلا سفنلا ام 0 0 أاتدلا نم هانبلع و اندنع نم

 هميلعت ىف لاتحت ىرشب طسوتمب الإ مولعلاو فراعملا ليصحت اهنكميال ىتلا ةديلبلا ةصقانلا سفنلا

 ةبسنلاب رحبلاكو ةيئزجلا ءاوضألاىلا ةبسنلاب سمشلاكىاثلا مسقلا ىلإ ةبسنلاب لوألا مسقلاو هملعتو

 1 اذه ىلع ليلق هيبنتاذهف . ةرئزجلا حاورألا لآ فن حل حو ورلاكو 1 لوادجلا ىلإ

 نأ ىلع كعبتأ له ىسوم هل لاق) ىلاعت لاق مث . باتكلا اذه ىف اهرك ذ نكم ال رارسأ هءاروو

 : ناتلاسم هيفو ( ادشر تبلع ا ىناعت

 سابع نبا نعو نيشلاو ءارلا متتفب ( ًادشر ) بوقعيو ورم وبأ أرق « ىلوألا ةلأسملا ١

 0 0 نيكستو ءارلا مضي نوقابلاو نيششلاو ءارلا مضإ امهنع هللا ىضر

 لخمو لخيو لغشو لغشو مقسو مقس لاقي ا ()ركنو ركن لثم ع ا ةجاو ب ىعم

 (امهدحأ) : نيهجو لمتحي (ًادشر) هلوق لافقلا لاق دشر اذ ًايلع ىأ (ًادشر) هلوةو مدعو مدعو

 ىلإ كلذ عجري نأ, تانلاورر مي كددشرأ و نتن كبلع اين ىقأ نصحلا ىلإ اجار دشرلا نوكينأ

 , يلع اب نيدش رتاهوكلجت نأ لع ىلا نوكمو عموم

 ارهاق نما البارع وني مرد :



 ١ عة ةيآلا . داوم املا ىلاعت هلوق

 ف انأآ 1 7 اهرامتع اب ىتلا م ءواعلا 0 ىن 1 ريغ ابنا ىنلا ناو ما ًاًضيأ اذهو ميلعتلا ل ْق

 .الف مولعلا كلت ريغ

 لاء ىلع ربصت فيكو) هل لاق ثيح ىموم ىلع عفرتلا روظأ دبعلا كلذ نأ ( ةعبارلا ةجحلا

 ىلع لدي كلذ لكو (ًارمأ كل ىصعأ ال) لاق ثيح هل عضاوتلارهظأ هناف ىّوم امأو (ًارعأ 08

 00 هنال فيعض اضيأ اذهو ىنلاقوف نوكبال اين نوكيال نمو ؛ ىموم قو ناك ملاعلا كلذ نأ

 هنالاولاق ناف زوال كلذ نإ متلقملف . اهءلع هتوبن فقوتتال مواع ىىنلا قوف ىنلا ريغ نروكمشلا

 ةطساو ريغب هميلكتو ةاروتلا هلع هللا لازنإ دعب هنم ملعتلا لإ ىنموم لاسراف انلق . ريفنتلا بج وب

 . هورك ذ اف لوقلا اذكف ريفنتلا بج و.ال اذه نإ اولاق ناف ءريفنتلا بجوي

 ءانعمو (ىرمأ نع هتلعفامو) ةصقلا ءانثأ ىف هلوقب هتوبن ىلع مصالا جتحا (ةسماخلا ةجحلا
 . رهاظ هفعضو فيعض ليلد انآ اذهو : ةولا ىلع لدي وهو « هللا ىحوب هتاعف

 لاف ؛ كيلع مالسلا لاق هيلإ لصو امل مالسلا هيلع ىسوم نأ ىورام « ةسداسلا ةجحلا )ب

 . ىلإ كثعب ىذلا لاق ؟ اذه كفرع نم مالسلا هيلعىموم لاقف . ليئارسا ىنب ىنناي مالشلا كلعو

 :لوقي نأ لئاقلو ؛ ةوبنلاعم الإ نوكيال ىحولاو ىحولاب كلذ فرع امنإ هنأ ىلع لدي اذهو اولاق

 . تاماحلإلاو تاماركلا باب نم كلذ نوكي نأ زو ال مل

 رضنلاب ىمس امنإ اولاقو ء رضخلا وه دبعلا كلذ نإ نورثك الا لاق 4 ىناثلا ثحبلا ال

 امإ رضخلا نأ ةياورلا تروظ دق ىفابجلا لاق ؛ عضوملا كلذ رضخا الإ ًافقوم فقي ال ناكدنال
 .رضخلا وه دبعلا اذه نوكي نأرحب مل كلذحيص ناف . ليئارسإ ىنب نم مالسلا هيلع ىشومدعب ثعب

 نأ قصتي اذهف ادن كوكي نأ يحب هنأ فمث دقو «رضخلا وه ديعلا اذه نروكرإ لأ ردهة راطناو
 هذه ىف ةرزك دلل ظافلألا نأ اني ذق اناآل :ةاررثلا بحاص ىسويتلم اع عا عسا ل

 ا أ 0 | ريعتسظي قسوم ناكو ٠ . ىنوم ىل !ء عفرتي ناك كلذ نأ ىلع ل لدي تابزلأ

 ناك ام وأ ليئارسإ ىنب نم ناكهنإ لاقي نأ امإ رضخلا 0 ةباج نيعب موت نع ناشر لع ا

 نع ةباكح ىلاعت هلوةل ىموم أ نم ناك [ دف ]ليثارسإ ىنب نم ناك هنإ انلق ناف « ليئارسإ ىب نم

 ىنلا نمالاحىلعأ نوكنال ةمالاو (ليئارْسإ ىنب انعم لسرأ) نوعرفل لاق هنأ مالسلاهيلع ىسوم

 لناس ىبل اعلا هلوقل ىسوم نم لضفأ نوكي نأ زحي مل ليئارسإ ىن نم ناك ام هنإ انلق نإو

 ىسوم ريغ اذه ىسوم نإ : لوشي نم لوق ىوقت تاملكلا هذهو ( نيلاعلا ىلع م ؟قلضْف قا (

 : ةاروتلا تحاص

 دنع نم هدنع تاصح مولعلا كلت نأ ديفي ( املع اندل نم هانماعو ) هلوق « ةثلاثلا ةلأسملا ١

 خيشللو ؛ةيندللا مولعلا تافشاكملا قب رطب ةلصاحلا مولعلا اوم ةيفوصلاو ؛ ةطساو ريغ نم هللا

 : لوقن نأ بابلا اذه ىف مالكلا قيقحت لوقأو « ةيندللا مولعلإ تابثإ ىف ةلاسر ىلازغلا دماح ىبأ



 /١ اندانع لا ايلات 2

 2 راموس مع هاب كسع بي رثاسم رو * يسع

 لاق 2 مع 1 نم 00 د نم ةمحر 1 اندانع د 5 ادجوف

 - 0 8 -أ 5 2 3 و 9 1 / ه- هس ار ؟ لا

 عيط ا كنأ لاق « ج5 اًدشر تيلع م نلت نأ لع كعبنأ له ىسوم

 6 1--ك 5 يه + ١ راه مود “أ

 نأ قى دجسس لاق «5/» 2 هب ع ىلا ع 1 ” فيككو 6/2 1 ىتنم

 هه نص 2-2 ها ةاص مد 6 2 ىلا -

 ءىش نع ى 0 الق يتعب ناذ 1 42| 0 ل ىصعأ الوارب اص هللأ 2

 2 10 تشي ىح

 امهراث آ ىلع اعجر ىأ لاخلا عضوم ىف ردص« هنأ ( 0 ( 0 هيف ( ًاصصق ) هلوةو اعجرف
 ىلع اصتقاف هانعم نآل , امهراث 1 ىلع ادتراف هلوقل ًاردصم نوكي نأ ( ىتناثلاو ) امهراث 1 نيصتقم

 ملاعلا كلذ هيف نكسي ىذلا عضوملا نع ازواجت امهنأ افرع امل امهنأ مالكلا لصاحو . امهراثآ

 . ملعأ هللاو هيلإ ادأعو اعجر

 عرس دل لاق الع نذل نفر هاتملعإو اندتع نم ةمحر هانيت ١ انذانعب نم اديع ادج وف : ىلاعت ةلوق

 ملام ىلع ربصت فيكو . اربص ىعم عيطتست نإ كنإ لاق . ادشر تلع امم نءلعت نأ لع كعبتأ له
 ادآاو لف يدنا لاك لاف .|رقأ كل( صعأ لو اراض هللا ءاش نإ ىدحتس لاق . اريح هب طخ

 3 اسم ةيآلا ىف ( ارك ذ هنه كل ثدحأ ىتح ءىث نع

 ١ ناثحي هيف ( اندابع نم ًادبع ادجوف ) هلوق ( ىلوألا ةلأسملا :

 ١) لوآلا ) هوجوب هيلع اوجتحاو ًايبن ناكدبعلا كلذ نإ نورثك آلا لاق ( لوآلا ثحبلا (

 (كبر ةمحر نومسقي ممأ) ىلاعت هلوقليلدب ةوبنلا ىه ةمحرلاو (اندنع نم ةمحر هانيت 1 )لاق ىلاعت هنأ
 ةمحرلا هذه نم دارملاو ( كبر نم ةمحر الإ باتكلاا كيلإ قلي نأ وجرت تنك امو ) هلوقو

 ةوبن ةمحر لك نوكي نأ مزاي ال امأ ةمحر ةوبنلا نأ لسن لوقي نأ لئاقلو « ةوبنلا .

 ةطساوب ال هيلع ىلاعت هنأ ىضتقي اذهو ( ايلع اندإ نم هانملعو ) ىلاعت هلوق (ةيناثلا ةجحلا

 رومالا لعي ًاينن انناركب نأءاليجو,ريثبلا ةطلسانون.الإ هللا هللغ عم ناكر دش هداشرلا هلل للعم ميلعت

 كلذو هللا دنع نم ءادتبا لصحت ةيرورضلا مولعلا نال فيعض لالدتسالا اذهو . هللا نم ىحولاب

 . ةودنلا ىلع لديال

 ىنلا ريغ عبتيالىنلاو (ىنملعت نأ ىلع كعبتأ له) لاق مالسلاهيلع ىسوم نأ (ةثلاثلا ةجحلا)



 ١ / ةيآلا . غبن انك ام كلذ لاق : ىلاعت هلوق

 ذختاف) هلوق امأ ؛ رطاخلاو بلقلا ىلع هظفحو هللا ميلعتب الإ لصحيال للعلا نأ ىلع مالسلا هيلع ىسوا

 مق هنأ الإ ابرس رحبلا ىف برش ريدقتلا نوكي نأ ( لوألا ) هوجو هيفف ( ًابرس رحبلا ىف هلييس
 ىلاعت هللا نأ (ىاثلا) (راهنلاب براسو) هلوق هنمو باهذلاوه برسلاو برس هلوق ماقم ذتاف هلوق

 1 3 زواج ايلف هيف توحلا ىرس ىّتح ةوكلاو قاظااك هلعجو رحبلا ىلع ءاملا ءارجإ كسمأ

 اعانبو ادمتتو ريتك اهذوؤجرركدلملا ناسنلا تيب ةركضلا لإ: كالصولا ودزوزنرملا دولا ءاتقو

 ىلإ اني - تيأرأ ) ىفلا ( لاق ءايصن اذه انرفس نم انيقل دقل انءادغ انتآ هاتفل ىسوم لاق )
 ىلع مالك لا اذه ءاج دقو لصأألا هانعم ىلع عرش نوف ماهفتسالا ةزمه تيأرأ ىف ةزمملا ( ةرخصلا

 كاذك 8 ىل ثدخام“ثأرأ ها ا .ع ىأ مدحالل ثدح اذإ هناف سانلا نيب فراعتملا وهام

 تد.1قاف)هلو نال تارا كودنم فدك :ةرخصلا ىلإ اثنحأ ذإ نمل عوام تأ رأ لاق هنأك انهه

 : ثحابم هيفو ( هر 5 ذأ نأ ناطيشلا الإ هين اسنأ | مو) لاق مث هيلع لدي ( توحلا

 تيسن ىتاف ريدقتلاو هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب عقو ضارتعا هنأ ( لوآلا ثحبلا إل

 ةلعااو رذعلا ىر ىرججام ضارتءالا اذه عوقو قا بيسلاو . امي رحبلا ىف هلييس داو تومحلا

 :ناسنلا كلذ عوقول

 قلخام ىلاعت هنأ ىلع لدي (هركذأ نا ناطيرثلا الإ هيناسنأ امو) ىمكلا لاق (ىناثلا ثحبلاإ)

 ىلاعت هناأل ناطيشلا ىلإ هتفاضإ نم بجوأ ىلاغت هللا ىلإ هتفاضإ تناك الإ هدارأ امو نائسسنلا كلذ

 نأ ناسنلاب دارملاو ىضاقلا لاق رثأ , همدع ىف الو هدوجو ىف ناطيشلا ىعسل نكي ىل هيف هقلخ اذإ

 حصيال كلذ نال رك ذلا داضي ىذلا نايسنلا نود هلعف نم ىه ىلا هسواسو. ناسنالا بلق لعشي

 : لاعت هللا لبق نم الإ نو

 الإ هر 5 ىناسنأ امو ( ىأ هين اننا داشا نمد هكا ؟ذأ نأ هلوق < كلاثلا ثحبلا | ْ

 ودا ةفتع بع ةلوق نأ( 0301] هوجو ةفو( انع رجلا قف ةليس د ذختاو ) لاق مث ناطيسشلا
 هتروريصو ل اعكملا نم هبالقتا اعنا وك دنع ع 8 اخت رح اى هلدس ذخناو ل اق هن 1

 لعج نلاغق-هلأ انزك ذا هنم دارملا نوكي نأ (:قاثلاو )امهنم ةلفغ ىلع رخبلا ىفهسفن'ءاقلإاو ان

 لاق مث (رحبلا ىف هليبس ذختاو) هلوق دنع مالكلا مت هنإ لبق ( ثلاثلا ) برسلاكو قاطلاك هيلع ءاملا
 ةناكح ادع هلوق نإ ليقو اهاناسن نموها 5 اولا ةصجعلا لات نم هنجدت هتم'وفمتللا ] انعدم
 انك ىذلا كلذ ىسوم لاق ىأ (غبن انك ام كلذ لاق) ىلاعتلاق مث« هلوقب سيل وهو ىسوم بجعتل
 فيفختلا ابلط ءايلا تفذخ ىنينهلصأ غبن هلوقو رضخلا ءاقل وهو بولطملاب رفظلا ةرامأ هنأل هبلطن
 لعف اذهو ءامسألا ىف ءايلا نوفذحي امنإ مهنأل فذحبال نأ سايقلا ناكو ؛ هيلع ةرسكلا ةلالدل

 كلوةك اهدعب نوكي ىذلا نك اسلا عم فذحت اهنال اهفذح سارقلا فعض ىلع زوم دق هنأ الإ

 ىأ امهراث آ ىلعادت راف لاق مث نك اسلا ريغ عم ًأضأ تقذف كءابشلا عم تفذح ابلف ؟ مويلا ىغبنام



 ةيآلا . غبن انك أم كلذ لاق : ىلاعتهلوق ١

 ليفو كالو .ًانامر ريسأ ىأأبق ةح ىضمأ وأ لاق مث ميلا رسدكب مج ٠ :ارقو فلا ةمرع اناك امبنأل

 مالكلا لصاحو 06 : اهح أاهف نال ) لاعت هلوق ىف ظفللا اذه ىف انملكت دقو ةنس اونا تقلا

 5 ىسوم لاقف « هنيعب هعضوم هبلعأ | 5 ماعلا اذه لاح ىنوم مع أ فراك لجو رع هللا نأ

 دجأ ىت> اليوط ًارهد ىضمأ وأ ًادحاو ارحب اريصيف نارحبلا عمتج ىتح ىضمأ لازأ ال مالساا

 رفسلا ىف ريظعلا ءانعلاو ديدشلا بعتلا لمحت ىلع هسفن نطو هنأب ىموم نم رابخإ اذهو ؛ملاملا اذه

 ةدحاو ةلأسم بلطا برذملا ىلإ قرشملا نم رفاس ول ملعتملا نأ ىلع هيبنت كلذو ملعلا بلط 1

 ىف ريمضلاو امهنيب عم اغلب نأ ىلإ اقلطناف ىنعملاو ( امهنيب عمج اغلب املف ) ىلاعت لاق مث كلذ هل قحل
 ىلإ ةراشإ هنأك وهو نيرحبلا عم ىأ امهنيب عم ( لوألا 2 ةلقرو طوعا نامه اًممتن 7
 غلب املف ىنعملا نأ (ىئاثلا لوقلاو) هلاق امإ هللا قة ىأ نيرحبلا عمج غلبأ ىتح حربأال ىسوم[لوق]
 نايسن هيف عقو ىذلا عضوملا كلذ نآل هدصّقي ناكىذلا هبحاصو ىسوم| هيف |عمتج ىذلا عضوملا

 ىسوم عجر امل ىنعملا اذه لجالو هبرقب نكسي وأ رضخلا هنكسي ناك ىذلا عضوملا وه توحلا

 ىلاعت لاق مث ؛لوالا لولا ىلع نورسفملاو « نسح ىنعم وهو هيلإراص توحلا ركذ نأ دعب هاتفو
 : ثحابم هيفو ( اممتو> ايسن )

 هعضوم ملاعلا اذه نأ مالا هيلع ىمومل نيب ىلاعت هنأ ىلع لدت تاياورلا 6 لوألا ثحبلا ل
 ًاناسنإ بلطي نك نيعملا هنكسم ىلع ةمالع ايح توملا بالقنا لعج ىلاعت هنأ الإ نيرحبلا عمج

 كب بهذام نأو هراد نع ًانالف لسف ةلحلا ىلإ تيهتنا اذاف ىرلا نم اذك ةلحم هعضوه نإ هل لاقيف

 توحلا تيأر هيلإ تلصو اذاف نيرحبلا عم هعضوم نإ هل لبق انهه اذكف هيلإ لصت كناف هعبتاف

 ىلع بهذاف هل لبق هنأ لمتحو هعضوم كلانهف هل ليق هنأ لمتحيف « رحبلا ىلإ رفطو اح بلقنا

 امهنيب عم اغلب امل هاتفو ىسوم نإ لوقنف اذه تفرع اذإ . هدجنكناف توحلا كلذ باهذ ةةفاوم

 دكمسلا لسغي ناكىتفلا نإ لبق ًاضيأ تاياوز اهرفطةيفيك فوت راسو رحبلا ىلإ ةكمساا ترفط
 توحلا ىلع ءاملا حضتناف ناكملا كلذ ىف أضوت عشوي نإ ليقو تراسو ترفطف ةحلم تناكابنال

 نيعلا كللت نم تارطق تاص وو ةنجلا نم 0 هإ ت|رجفنا لبقو ءاللا قانستاوإو شاعف حلاملا

 . توملا ةفص ىف مالكلا وه اذبف رحبلا ىلإ ترفطو تييفع ةكمسلا ىلإ

 ةلاحلا هذم لالدتسالا ةيفيك ايسن املأ ( اممتوح ايسن ) هلوق نم دارملا © ىناثلا ثحبلا ١)

 لعج اللف ةسم ةلاخ ةنحا ةحلا لا ةكمسلا بالقنا ليق ناف « بولظملا ىلإ لوضْؤولا لغ ةصوصخلا
 ىف ناسنلا لوص- لقعي فيكف بولطملا ىلإ لودولا ىلع اليلد ةبيجعلا ةلاحلا هذه لوصح هللا
 مالسلا هيلع ىسوم نم ةرهاقلا تازجعملا دهاش دق ناك عشوي نأب هنع ءاملعلا باجأ ؟ ىنعملا اذه
 وهو رخآ باوج هيف ىدنعو . نايسفلا لوصح زاجل ميظع عقو هدنع ةزجعملا هذهل ق ب ملف ًاريثك

 ًاهبنت ىرورضلا ملعلا اذه هبحاص بلق نع هللا لازأ هسفن لع مظعتسا امل مالسلا هي 1" قبؤم نأ



 ١ يالا ٠ غبن انك ام كلذ لاق : ىلاعُت هلوق

 ؟:ئضقأك دابعى أ: لاق, «قاسني الو فركذي ىذلا لاق:؟ كِيلابحأ كذانِع ئأهبر:لأيش مالثلا هيلع
 هيلع ىلا سانلا لع ىغتبي ىذلا لاق ؟ لعأ كدابع ىأف لاق : ىوملا عبتيالو قحلاب ىضقي ىذلا لاق

 كدابعف ناكنإ مالسلا هيلع ىسوم لاقف ؛ ىدر نع هدرت وأ ىده ىلع هلدن ةملك بيصي نأ ىسع

 ةرخصلا دنعلحاسلاىلع لاق ؟ هبلطأ نيأف لاق رضخلا كنم ملعأ لاقف : هيلع ىناداف ىنم لعأ وه نم
 تدقف ذإ .هاتفل؛ لاقف.. كانه ورق هتدقف تيفي لدكف قرات دخأتملاق ؟ 21 تف بو ايإالإت

 ءاذاغلا تق ءاج اباذر ديلا ىلا رفطو تاوملا' يرطضاو ىماوم دقرو' نائئقمت اهفانفاقزيخأفةاوحلا

 توهلارفطىذلا عضوملا ىلإ عضوملاكلذنم عجرفرحبلا ىفهعوقوب هاتف هربخأف توؤلا ىموم بلط
 هفرعف ! مالسلاكضرابىنأو لاةف مالسلا هيلع ىموم هيلع ملسف هبوثب ىجسم لجر اذاف رحبلا ىلاهيف

 ايلف ءانأ هلعأ ال هللا كيلع لع لع تنأو تنأ هيلعتال هللا ىلع ملع ىلع انأ ىموماي لاقف ءهسفن
 نم كملعو ىلع صقنيام رضخلا لاقف ءاملا ىف رقنف اهفرح ىلع عقوف روفصع ءاج ةنيفسلا ايكز

 كلذ. هذخأ ىنذلا ليلقلا ردقلا كلذ ةيسن لوقأ  رحبلا نم روفصعلا اذه ذَخُأ ام رادقم هللا مع

 ىلا تاقواخلا عيمج تامولعم ةبسن و هانتم ىلإ هانتم ةبسن رحبلا ءام ةيلكىلا ءاملا كلذ نم روفصعلا
 قئاقحي ملاعلا هللاو ىرخالا نم نيتبسنلا ىدحإ نأف « هانتم ريغ ىلإ هانتم ةبسن ىلاعت هللا تامولعم

 سيل ( حربأ ال ) هلوق جاجزلا لاق ( حربأ ال ) ىلاعت هلوق امأ , ريسفتلا ىلإ عجرنو ؛رومالا
 لاوزلا نأب هنع باجي نأ نكمي لوقأ ؛ اضرأ عطقي ل كاذك ناك ول هنأل ؛ لوزأ ال هانعم

 هل ئَدقا انك زب ىأ دزملا :ىف: هثّقي نط نغ نالفلاز لاقي ؛ هنغ' ضار عالاو ةكرت نع.ةرابع ءاشلا: نع

 روبشملا لوقأو -:لعفلا اذهو لمعلا اذه كرتأ ال ىنعمب باهذلاو ريسلا نع لوزأال ىنعمب حربأال
 أتفأ الو كفنأ الو لازأالو حربأ ال لوقت برعلاو « لوزأ ال هانعم حرنأ ال هلوق نأ نافل

 لاوزلا نم لازأ ال لصأ نأ اك حاربلا نم حربأ ال موق لصأ اولاقو لافقلا لاق . دحاو ىنعمب
 ةظفللا هذه لمعتسملا نأ الإ توميو تامبتامو موديو مادي ماد لاقيا؟لوزبو لازي لاز لاقي

 ًاتويث نوكيف مدعلل ًامدع نوكي حربأ ال هلوةف مدعلا وه حاربلا نآل ميقأ ىأ حربأ ال هلوقف لازي
 ىنعمب حربأ ال هلوق ناك اذإ ليق ناف لمعلا ىلع تابثلاو ماودلا ديفي حربأ الو لازأ ال هلوقف

 تناك اهناللف لالا امأ « هيلع نالدب مالكلاو لاحلا نآل ربا فذح انلق ربخلا نم ديالف لاذأ ال

 ةياغ ىه ًائيش ىعدتست ةبورضم ةياغ ( نيرحبلا عمج غلبأ ىتح ) هلوق نآلف مالكلا امأو  رفس لاح
 هيلع انأ امم حربأ ال ىنعملا نوكي نأ لمتحيو نيرحبلا مج غلبأ ىتح ريسأ حربأ ال ىنعملا نوكيف هل

 عمجامأو . ناكملا ح ربأ ال لوقت اك غلبأ ىتح هقرافأ الو هكرتأ الو بلطلاو ريسملا مزلأ ىنعي
 سراف ىرحع قتلم وهو مالسلا امهيلع رضحلا ءاقلب ىموم هيف دعو ىذلا ناكملا وهف نيرحبلا

 حص ناف نيرجبلا نيذه نييعت ىلع لديام ظفالا ف سيلو هريغ ليقو قرشملا ىلي ام مورلاو
 رضخلاو ىموه نارحبلا : لاقنمسانلانمو ؛ هنع توكسلا ىلوآلاف الإو كاذف ءىثحيحصلا ربخلاب

 6م رن س )9و
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 جتحاو )0 28 روبج ا وه اذه , هعم أشيم نب ىسوهو «٠ ا ل هانم ؛ مالغلا ل دة و « ةنيقسلا

 اك ىو دام للاعت هللا نإ لاق هارودلا بحاص وه |ذك سوك نإ انلوف هك لع. لاغفلا

 ةلازإو زايتمالا بجوت ةفصب هفيرعت بجول هريغ ىنومب ىمسم رخآ ًاصخش دارملا ناك واو
 انها رك 5 ولعل نيطملا: ليج رلا) هر دش هجر ةيتخو ىأ قمأ فورعلا نوبل ناك الب نزأ 6< ةيلقعلا

 اولاق نيذلا ةجحو « ىرونيدلا ةفيث 6 ولأ لاق لاودن نأ لثم ةاندتمل ءاوس الجر هب اندرأو مسإلا

 (١)ههصخ جحوةطساو الب هماكو هيلع ةأروت || لآ أ دعل ىلاعت دن ةأروت | م1 اصريغ أذهىع مود

 معتل كاذ دع 4 معامل نأ كعمل ءامبن لا اك ذك( كونا اهلثم قفترم لإ 501 0 هاقلا تا رجعملاب

 جاتحيف ءايشالا ضعب لبحي مولعلا رُثك أ ىف لماكلا ملاعلا نأ دعبي ال هنأب هنع بيجأو « ةدافتسالا
 2 مولعم فر اعتم ّس اذهو هنود نم لآ ابملعت َْق

 لافقلا ىورو نون نب عشوب هن أ لع نورثك الاف ىس موم ىف ىف اوفلتخا 4 اثلا ةلأسملا ١

 0 نع ةريره ىنأ نع سابع نبأ نع ريع نب ديعس نع رائيد نب ور نع ةئيبع نب نايفس نع

 وخأ ىموم ىف نأ ( ىناثلا لوقلاو ) ٠ نون نب عشوي هأتف ه لوش تلو ىلا سك كيك

 ديبعب ن.ورمع ىؤور ( ثلاثلالوقلاو ) رفسلا اذه ىف مالسلا هيلع ىمومل ايح 0 وب

 لمتحت ةثللاو لافقلا لاق ءهدبع ىنعي لاق ( حربأ ال هاتفل ىسوم لاق ذإو ) هلوق ىف نسحلا نع
 ىاتف لقيلو ) ع ىدذديع مدحأ نلوشال 2 لاق أ ملَسو هيلع هّللأ ىلص ىلا نع ىور كلذ

 . ةاتف ةمآلاو ىتف دبعلا نومسي اوناك مهنأ ىلع لدي اذهو « قتاتفو
 نم : لاق ىلاعت هللا هلكو حاولألا ىطعأ امل مالساا هيلع ىموم نإ لبق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١)

 نأ[ ىرخا تااور قف ”رضخلا 1 رحبلا رئازج نكسي هلل دبع ليقف ؟ لعأو ىنم لضفأ ىذلا
 لحاسب وهو مالنلا هي هيلعلي ربج هاتف هلثم دحأالهنأ نظىفوأام للعلا نمىقوأ امل 1 هيلع

 80 عفت ري 2 هيف هراقنمب برضل رحبلا ل ىوع ريغصلا ريطلا اذه لل رظنأ ىسومأب د لآق رحبلا

 ةياورلا هذه نويلوصاألا لاق « رحبلا نم هراقنمب 8 اذه لمحام ردق نود ملح كك اتا مف

 قطعا تام وعم نأ ناوالعل نو اه ةيابنال هللا :تاماولعم نأ: !رالعب نأ, بج ءانشاللا نآل ةفكع

 ابقوذو الإ ملعلا بن ةتاارره نه ةبباوا داقا ن 6 هيلع دئازلا ناف هانّتم ردق لكو ةيهانتم 01

 دعيتسملا نش ةمولعم تامدقملا هذه تناك اذإو ( مب اع مع ىذ لك ق وذو ) ىلاعت لاق اذو ةئر

 ءايشالا قئاقحرفاولا هيلععم مالسلا هيلع ىسوم 0 ()ىنم ملعأدحأالهنأب لقاعلا عطقي نأ ًادج

 ىدوم نإ ليق ) ةثلاثلا ةءاورلاو ) فلصلا و هيتلاو بجعلاك ةميمذلا يدا نع هل ءارية و

 مالسلا هيلع ىموملو اذه . نوعر ذ اةجاحم قاتايرالا "نم هب اتك ق' ىلاعت هللا هركاذ امو [َنوعرَف همصخت دب رب يم كم

 «ىسوم مدآ جشسم ل وهيلعهتلا لصهتلا ل وسر لاق كلذلو ىموم ىلع مدالةجحلا تناك كلل 1 نم 0

 () هنم 7 نيود ن] كفن الا !ناكو 149 لعذلا فين قلل اا داخل 2 هيلإ ملعلا ءامث ءاعدا ىلع ؤرجبال هنأ ىنعي (0)



 وع ةنآلا , عم انك ان كلا ىلاعت هلوق

 نحنا هع د تاو ىلع ج0 أ هت ا 0 زا اص يس ع | نس ع هم -_

 لاق امصن أذه 55 9 انقل قل اع ادع 37 هاتفَل لاق ازواج اللف

 1 م َ سوت هس 20 3 7 2 ا 5 هس هده

 ناطم لا الإ 4 هيناَسْنأ امو توحلا تنام 51 رخصلا لإ اني تبار |

 2 اس ندع م لا نضح' 21” لع اح هس سل همم ' يركع الو 272 2

 أدنراف م ع ان؟ ام كلذ أف 012 ايجع رحملا )َن ةلييس داو 0 4 ا
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 6( اضاقق أ|مهاراثأ لع

 نم انقل دق ان 0 1 مال لات ازواج ايلف . ١ برس 0 امهتو> ايسن امهنيب ماج

 ناطيشلا الإ هتناسنأ امو توملا تيسن ىتاف ةرخصلا ىلإ انيوأ ذإ

 (« اصصق امهراث آ لع ادتراف غبن انك ام كلذ لاق . اع رحلاف لمس ذحاو ه5 لنآ

 مالساا هيلع ىسوم 3 ىهو ةروسلا هذه ىف ىلاعت هللا اه مرك ذ ةثلاث ةصق ءادّتيا اذه نأ.لعا

 ىلع نيعي هنأ الإ هسفن ىفالقتسم امالكن اكن إو اذهو ملعلا هنم لعتيل مالسلا هيلعرضخلا ىلا بهذ

 ىلع اورختفا نيذلا رافكلا ىلع درلا ىف ةصقلا هذه عفن امأ . نيتقباسلا نيتصقلا ىف دوصقملا وهام

 ولعو هلمعو هبلع ةرثك عم مالسلا هيلع ىموه نأ وهف «راصنالاو لاومآلا ةرثكب نيملسملا ءارقف

 338 هل 3 3 بلطل رضخلا ىلا ' بهذ هقح ىف 0 0 00 و هبصنم
5| | 

 تلا ار لاق . ًامصن اذه انوعس

 0 ودل سل 37 الف الإو ى ورف ةصقلا هذه نع دمحم كربخأ نا 8 رافّكل اولاق داتا

 نوك نأ م. عئاقولاو صصقلا عيمجي املاع ا 1
 0 ملعتيل رم ضذخلا ىلإ بهذي 0 هآنإ هلل ىعأ نم عنمي م ! هللا دنع نم اقداص 5 مدا هيلع ىسوم

 ى دوصقملا ريرقت ى ةعفان ىهف كلذ عهو ؛ اهسفنب ةلهتسم ةصق ةصقلا هذه نأ ١ اع ررظف

 . نيمدقملا نعشتلا 3
 نارمع نب ىموم وه ةيآلا هذه ىف روكذملا ىموم.نأ ىلع ءاملعلا رثك أ ( ةيناتلا ةلأسملا لإ

 اموت نإ "سابع ننآل لاق هنأ ريج نب ديعس نعو . ةاَروُتلا بحاصو ةرهاظلا تازجلملا بحاص
 نب قيوم برحاص ره اكو نارك نت رتل يحاتعا ىلا رصحلا نإ معذي ثق ةاارق] نأ

 ودع بذك سابع نبا لاف نارمع نب ىموم لبق ًايين ناك وه ليقو « بوةعي نب فسوي نب اشيم
 عشوي نون دلوو نون ميئافأ او : اشيمو ميئار ارفأ نادلو مالسلا هيلع فسويل ناكدنأ ملعاو « هلل
 لبق يلا 1 دعم يل 00 دعل هدرع 2 م بحاص و



 ةيآلا ٠ هاتفل ىسوم لاق ذإو : ىلاعت هلوق ا

 11 5 2اس 2 سيب تاع ع

 2 و نيرحب تعبأ 2 عيال يي 1 ذي

 هل 4# يع انثي 20 0 501-06

 تلد ار رس رحبلا 5 هني ناف ما سل 3 امهني عمجب ام اغلب ايلف 0

 نه رفك ند: م ظعأ لظال أو هيدر تل ا ني ملظأ نهو هلوق )0 لوألا ةفصلا ( نالذخلاو

 لك الدلا َْق لأ أ نع هضا رعإ عم ىأ هآدب تمدقام ىو اهنع ضرعبف 9 تان 1 ءلاو تاد ايآلا هيلع د درت

 لغاشتلا نايسنلا نم دارملاو ةلطايلا بهاذملاو ةركنملا لامعاألا نم هادي: تمدقام ىمانتي تانيبلاو

 مهناذآ ىف ا رة هك مهمواق ىلع انلعج انإ)[هلوق |(ةيناثلا ةفصلا) مدقتملا هرفك نع لفاغتلاو

 ةروس 3 ءاصقتسالا لع ةيآلا هده ريسفت ره ف و( ًادرأ اذإ اودتمناف واقالا عدت نإو؛ و

 ( هادب تمدق م ىسلاو امنع ضرعأف هير تأ 1 نع مظأ در ) هلوق نأ كجعلا و ٠ « ماعنالا

 ةيربجلا كللمتتم ةيالا نحت لإ ) هوهقفي نأ ف مم وق ىلع انلعد نإ ( هلوقو 2 ةيردقلا كقمتم

 نع فشكت ةبرجتلاو ءرخآلا قيرفلل ةيآ ابعمو الإ نيقيرفلا نيذه دحالل ةيآ نآرقلا ىف دجب املقو

 نم نوذارلا ءاملعلا زيمت يلدا ع ىلع هاقلأ ىلاعت هللا نم ديدش ناحتما الإ كاذ امو .أ ةلوق قف ةدص

 راضملا مفد ىلإ ةزاشأ ودو ةرفغملا غيلبلا روفغلا ) ةمحرلا وذ روفغلا كيرو ١ ىلاعت ل 8 ّ  نيدلقملا

 كطمرفعملا نال _كةحرلا / ال ةرفغملا ىف ةغلابملا ظفل رك ذامتإو ؛ ةمحرلاب فوصوملا ةمحرلا وذ

 نال ةاقتم م و ق 7 لحعف ام ؛ اهءاع ارداق هنوك عم امل يأ اال ار انصم كلاي لق ىلاغت وهو رارضإلا

 ًاريفك| فض رمنأ 4 دارا لاه 3 نأ نكهكو (0لا دقردل ةياهم ل م لعف ا 34 نكللم هل ةياهم هل م كر

 هكمر لهأ/ ةذخا وع كل د دهشتسا مث أ ريثك نيجاتحلا نم.اهبيف اهملا هب ةجاح الو .ةمحرلا وذا هنآل

 (دعوم 3 لب )لاق م < سو هءلعهللا [ض هللا لوسر ةوادع ىف مهطارفإ 1 عم ل لايمإب نيغ ندب الجاع

 (الئومهنود نماودجب نلزإهل وقو]حتفلا مايأرئاسوردب مويرذ واع اند قئام آو 2 ةمايقلا م امإوهو

 ديري (ىرقلا كلتو) ىلاعت لاق م « هيلا أل اذإ د ال الأن لاه تلغي ن اج «[ىأ]

 نال ةفيع .ئيرقلا او .أدتبم كلو ءاؤزيتعيل اهلا راشأ مهريغو طول موقو دو نم نيلوآلا ىرق
 مانك اهأ ىرقلاباحصأ كلتو ؛ ىنعملاو.ربخ مهانكاهأو سانجاألا فانصأب فصوت ةراشإلا ءامسأ
 ًامواعم ًاتقو مهك الهإل انبرضو ىأ (ًادعوم مهكناهمل انلعجو ) هكم لهأ ملظ لثم وءلظ امل
 حتفب مهكلبل ءىوقو (هتقاوإوأ كالقإلا كليملاو.اردب موب كم لها افرض منع نانا ال

 , ردصم وأ تقو دعوملاو ؛ مبكاله تقو وأ مهك الغ ىأ؛ ةروسكم وأ ةحوتفم. ماللاو ميلا

 :بوقانةبوتلا لإ 0 بيل اتقو هل برضن نأ عدن مل كلذ عمو مهك اله اناجي انإ دارملاو

 اغلب ايلف ابقح ىضمأ وأ نيرحبلا عمج غلبأ ىتح حربأ ال هاتفل ىسوم لاق ذإو )) ىلاعت هلوق

 . ( لاحم هل ةياهنالام لعف امأ ) ةيريمآلا ةخسنلا لصآلا ىف (1)



 ١ هلا بيافا ايل هد لامار

 30 © سانت لس داس ]| 0 0-0 ه- 27 دل رس 4 535 7 اخ نا 0

 هرترت هس 2 < هي 200 107

 قا ىلإ م بعدا ل رق ماذا: فو هوهقف نا ل

0000 
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 كلو 0 الوم هنود نم اودحي نأ دعوم 152001

 تا

 تح # حا ع ه--

 مود ادعوم : كيلو 20 ماَتكَلمأ يرق
 كح ع

 اومدقي ملف ةلأ از راذعالاو. ةلصاح ةيلختلاو ةبوت لاو انفال ل ارت نامأإلا ىف 0 نام ال
 باذعلا مهيتأي وأ لاصئتسالا باذع وهو - نيل وألا ةئس مههتأت نأ الإ) ىلاعت لاق مث ناميإلا ىلع

 نه كرواربخا ى عا لشق عمج وهو ا ءايلاو فاقلا مظل البق ىاشكتلاو مصاعو ة زج أرق ( الق

 انايعىأ ءابلا حتفو فاقلا رسكب البق نوقابلاو انايعو ةلباقم ليقو ءايحأ مهنوك عم لصاوتت باذعلا

 ناميإلا ىلع نومدقيال مهنأ ىنعملاو . البقتسم ىأ نيتحتفب البق فاشكلا بحاص ىورو ءاضيأ

 ىف مهئاقب لاح ءالبلاو باذعلا عاونأ لصاوتي نأ وأ ء اوكلهبف لاصئتسالا باذع لوزن دنع الإ
 لوصحب ىضريال لقاعلا نآل « نيطرشلا نيذه ىلعالإ ناميإلا ىلع نومدقب ال مهنأ لعاو « ايندلاةايحلا
 امن هنأ ىلاعت نيب مث . نيطرشلا نيذه ىلع لمعلا فقو نم لاح هيبش ملاح نأ الإ نترعاإلا "ني

 نيبو اعوط اوئموي يكل ةيصعملا لع باقعلاب نيرذنمو ةعاطلا لع ٍباوثلاب نيرشيم لسرلا لْممَزَأ
 نأ ىلع لدي اذهو . قا ضحد ضرغل لطابلاب ةلداجلا رافكلا نم دجوي هنأ لاوحالا هذه عم
 اوذذتا مهنأ اضيأ ىلاعت نيبو نيبناجلا نم لصحت | امإ ةلداجملا نأ انيب امل مهنولداحي اوناكءايبنالا

 لاق . ةوسقلاو لهجلا ءاليتسا ىلع لدي كلذ لكو ًاوزه ءايبن الا تاراذنإو نآرقلا ىهو هللا تايآ

 اناودحم ةلصلا نم نئاعلا نوكيا: ةلوتضوم ناوكس نأ زوم“( اووذنأ اهوز ةلزق قانا وكركللا

 . مثراذنإ ىنعمب ةيردصم نوكت نأ زوو
 ىلع انلءج انإ هادي تهدق ام ىسنو امنع ضرعأف هبر تايآب رك ذ نمم ملظأ نمو إب ىلاعت هلوق

 روفغلا كبرو . ادبأ ًاذإ اودترم نلف ىدهلا لإ مبعدت نإو ًارقومهناذآ ىفو هوهقفينأ ةنك أمعولق
 كلتو . الثوم هنود نم اودحي نل دعوم هل لب باذعلا مل لجعل | وبسك امب مذخاؤيول ةمحرلا وذ

 4 !دعوم ميكلبا انلعجو اويلظ امل مهانكللهأ ىرقلا

 ىزخال ةبجوملا تافصلاب هدعب موفصو لطابلاب مطادج رافكسلا نع يكح امل ييلاعت هنأ ملعإ



 كيال ا اذه ّق 0 لا كام ع 08 5 ٠

 هلم ه رورو ل6 سو يَ لس © ساس اس

 زكر اذان 55 م 00 8 نأ 7 نع 53 دقلو

 2 تا

 هت هر يي ه2 هذ 0 رتنللا» 2

 الإ رو اضن يو ركل | اوني نأ سأل عَ امو 040 الد

 ه- سهو اسسو رثرئال ا 11 0100 2و هد 5 .٠

 نيل ا لست 5 66002 دق ثاذفلا مهنا 5 نيلوالا كنس 0 ا

 حلا هب ب اوضحُديل لطابلاب 0 كل نذل لداحيو م َنيرشبم الإ

 602 0 0 5 قي ٍْق ا

 ءىش ل ناسنإلا ناكو لتي 6ك نم ل نآر لا 1 هى 0 دقل و0 ىلاعت 7

 نيلوألا ةنس مهيتأت نأ الإ مهر اورفغتسيو ىدملا مهءاج ذإ اونموي نأ سانلا عنم امو . الدج

 لطابلاب اورفك نيذلا لداجيو نيرذنمو نيرشبم الإ نيلسرلا لسرن امو البق باذعلا مهتأي نا

 . < اوزه اورذنأ امو ىايآ اوذختاو قحلا هب اوضحديل

 ىلاعت نيبو مهعابتأو مهلا ومأ ةرثكب نيملسملا ءارقف لع اورختفآ امل ةرفكلا كئلوأ نأ معا
 انفرصدقل و) هدعب لاق« نيمدقتملا نيلثما هيفرك ذو ةلطاب مهتهيشو دساف طوق نأ'ةريثكلا هرج ولا
 رماآألاو ريركتلا ىضتقي فيرصتلاو قيسام ىلإ ةراشإ وهو ( لثم لك نم سانلل نآرقلا اذه ىف

 ةيفاشلا تاباوجلا كلت عمو ةريثك هوجو نم اهورك ذ ىتلا مهتيش نع يئاجأ | لاش هال كل دكا

 الدج .ىث رثكأ ناسنإلا ناكو لاَقف ةلطابلا ةلداجلا نوكرتيال رافكلا ءالؤهف ةقباطملا ةلثمالاو

 ةيالاو نيققحلا ضعب لاق زييعلا ىلع الدج هلوق باصتناو لدجلا اهنم ناك لا ا 6

 لصحت ال ةلداجلا نآل نيلداجم مث اوراص ىتح نيدلا ىف مولداج مالسلا مهلع ءايبنألا نأ ىلع ةلاد
 ذأ 121 نأ (سانلا عنم امو ) لاق مث , لطاب ديلقتلاب لوقلا نأ ىلع لدي كلذو نيفرطلا نم الإ
 : ناثح هيفو ( ممر اورفغتسو ىدهحلا مثءاج

 ناميإلا ىلع مادقإلا نم عنمب ام دجوي مل هنأ ىلع ةلاد ةيآلا ةلزتعلا تلاق ( لوالا ثحبلا ل
 د 1 ا نم ملعلا انب انباحصأ لاق . عناملا لصح هنإ لوقي نم لوق داسف ىلع لدي كلذو
 الإو مئاق رفكلا ىلإ ىعادلا لوصح أ ١ . ًامئاق عئاملا ناك ًامأق ملعلا كلذ ناك اذاف . نامإلا

 لوصح نم عنامرفكللا ىلإ ىعادلا دوجوو ؛لاح ىعادلا نودب ىرايتخالا لعفلا نآل بجوامل
 . ةسوسحلا عناوملا رادقم دارملا نأ رهظ اذه تبث اذإو . ناميإلا

 هنأ تيثو ؛ مالسإلا ةت ىلع لادلا ليلدلا وهو ىدحلا مهءاج امل هنأ ىنعملا ( ىناثلا ثدبلا ١



 نقي ةيالا . ١ دا هئاللملل اق ذإ او: نلاعت هل وق

 ذل ىف أع هن أ لعاو 5 هناعأو هأوق اذإ هديضع نم دصرو دصارو مدخو مدا دضاع غم نيّتدتقن

 موب لاو>أب ليوهتلاىلا هدعب داع سيلباب ءادتقا ءارقفلا ىلع زاختفالا ىف هولاق ىذلا لوقلا نأ ررق

 : ثاحأ هال تعز نثذلا اكرم د 0 موبو ) لاقف ةمايقلا

 اودججبا هيكالبلا انق ذإو ( هأ لع ا ناوتلاب ؛ ( لوقت ) ) ةزمح أرق 4 لولا تحأأ م

 نياضملا ل ثتعك امك )2 ضراللاو تاّوّدَنلا قلخ م دي امو ١ (ىنؤد نم ء ءالوأ 1 و ) 2 دال

 .ءايلاب اوأرق نوقابلاو ( ًادضع

 ١) اودجا ةكنئالللل انلق ذإو ) هلوق ىلع ًافطع لوقت موي نك ذأو 4 يناثلا حبلا ( .

 هلال وهن ذإ هما مقلا موب ؛ مهتها ل لاوحأو ملاو ا دما م ركذاو ىعملا < ثااثلإ ثحيلا

 اوعفشإ مثو نعد هأء د أ.علل مهومثلهأ ثيح ىل كرش هنأ مير نما رعد )أ( قاكرش ا ودا :) مل

 ءاكرشلا اوغد فيك مهن 0 هذهىف ىلاعت ركذي ملو ره مهوعدف ن نجلا ءاكرشلاب دارملاو كءرصنيو كل

 لاق مث (انع نونغم مت ”:ألهف أعين مل انك انإ) اولاق مهنأ وهو ىرخأ ةبآ ىف كلذ نيب (')يلاَعَت "جا

 مهلا اولضوأ امو ارض مب اودي هيلا مرعدام ىلإ موب < مل ىأ (م هلا ويءجتس ملف ) ىلاعت 3

 قو هلأ فا اكمل بحاأ ص لاق ( لوأآلا) : هوجو 0 ) او مهيب 00 ( ىلاعت لاَ م 5

 دعوملاو دروألاك ا نوكب نأ زوجييف هربغ هقوأ و كاله اذإ . اميوو اقوبو قدمو نمكلهملا

 سنع ةكفتاللك هم | هللا نود نما 0 نيك رشملا ءالوه نإ: لاقي نأ,هجولا اذه ريرقتو

 لخفأر مهج نيد ريثما ءالؤه لاعت هللأ لخد 5 و ممن ل |.ح 7 08 أوبل ا ةدقبأل ملف ءالؤد اوعد

 نييو رافكلا كئلوأ نيب لصحو ةماركلا رادنم 5 دا 0 كتالملا راصو هلا ىيبغ

 نسحلا لاق ( ىتاثلا هولا ) منهج ىف ىداولا كلذ وهو قبوملا اذه مالسلا هيلع ىسيعو ةكنالمل
 كضخغيالو اا نكيال : هلوق هلمو . كالهاب ثق ىف ةوادع ىندملاو ةوأدع أ (ًاهاون)

 ةمايقلا مويىف اكاله ايندلا ىف مهتلصاوم اناعج ىأ ةلصاوملا نيبلا ءارفلا لاق ( ثلاثلا هجولا ) . افلت
 اخزرب ىسيعو ةكند 0 1 مال ره نير العجل عا دعبل خزربلا ق ف وملا ( عبارلا هجولا )

 ىأرو ) ىلاعت لاق 23 + نان ١ ىلعأ ْق مهد 24ج رع َّق منال هددل ّط رفل ىراسلا هيف كلهم اديعإ

 ملعلا ىنعمب انهه نظلا نأ ( لوألا ) نولورم نطل اذه فو ( اهوعقاوم مهنأ اونظف رانلا نومر أ

 نونظيف ديعب ناكم. نم رانلا نوري رافكلا ءالؤه نأ ىتعملا نأ برقالا وهو ( فاثلاو ) نيقيلاو

 لاق ام. اهريفزو اهظيغت نم نوعمسيام ةدشل ؛ ةلبموريخأت ريغ نم ةعاسلا كلت ىف اهوعقاوم مهنأ

 اودي مل ىأ (افرصم اهنع اودحب ملو) ىلاعت لاق م ةعقاوم امل لاقي ةمات ةيوق تناكاذإ هريغل ءىثلا

 . اهيلا مهقوست ةكئالملا نآل اهريغ ىلإ الدعم رانلا نع

 . هللا ءاش نإ بآوصلا وثم ةانتبثأ اه لثلو ( ايلات هنأ ال ةيريمألا ةخينلا لصألا يف 00



 ةيألا . اودججا ةكياللا انلق ذو : قلعت هوت 1 ١

 رم مقلب دمع نيد كرت ىلإ 1 لعافلا نال ل 0 د: أ هسا و 7“ ننقل

 وهذ ىف ةلدلا اذه ىلع ءانب لوق وأ لع لع مدقأ 5 لكذأ ىل اع لدي اذهف .. بجعلا راهظاو ةوخنلا

 دتقم وهف عفرتلاو ل و رخافتلا ةرظانملاو ملغلا راهظإ ىف هضرغ ناكن م نأ قضت رسلباأل ختم

 نيملاظلل نب ) ىلاعت لاق مث هنم ص الخلا هللا لأسنف قاخلا رثك أ هيف قرغ بعص ماقمؤهو سيلباب

 اخ مهتدبشأ ام ) لاق مث , هتعاط لدب هعاطأف هب هلدبتسا نم سيلبا هللا نم لدبلا سنب ىأ ( الدب
 :نائلأسم ةيفاون6 مهسفنأ متاخر ةكاراآلاو تااوهتدلا

 :هوجو هيف ؟ دوعينم ىلإ (مهتدبشأ ام) هلوق ىف ريمضلا نأ ىف او فاتخا 6 ىلوآلا ةلأشملا 9
 قلخ ءايلوأ مومتذختا ىذلا تدبشأ ام ىنعملا نأ نورثك آلا هيلا" بهذ ىذلا وهو ( اهدحأ)

 مهتدبشأ ام ىنعي ( كسفنأ اولتقا) هلوةك ضعب . قاخ مهضعب تدبشأ »الو ضراآلاو:تاوهنلا

 عضوف ملختم كييك امثو. أ ( اضع تالضملا 3 ىقك طماوازلاه هلوق هيلع ليلدلا مم دضتعأل

 نأىدنع برقأ و هو (اهناثو) ًاناوعأ ىأ ( ًادضع) هلؤقو مهالضإل :ايب ردضملا عضوم رهاظلا

 ءالؤه كشلجم نم درطت مْنِإ ملسو هيلع هللا ىلص,لوسرلل 1 ولاق نيذلا رأ انكلالال] ا ريمضلا

 لظابلا تنعتلاو دسافلا حرتقالا اذه. اوتأ نيذلا ءالؤه نإ :.لاق ىلاعت هناك كب نموت لل ءارقفلا
 [ولخ اليو ضرواللا وأ ضانؤيصلا: اح مهتدبشأ ام ( ىلاعت هلوق ليلدب ملاعلا يعل قال كر قالا ىناككأم

 اذهىلع اومدقأ لف ؛ قلخلا رئاسك موق مهلب ؛ةرخآلاو ايندلا ريبدت ىف مبم تدضتعاال و.( مسفتأ
 دلبلا ناطلسب تسل هل لوقت كناف ةميظع تاحارتقا كيلعحيرنقا نم نأ هريظنو ؟دسافلا حارتقالا

 نأ اذه دكؤي ىذلاو اهيلع مدقت ملف ٠ ةلئاحلا تاححازتقالا هذه كنه لبقن ىتح ةكدمملا ةيزذالو

 12م |ايككذب اها اترقآألا ةؤاركادنملا!ةيالار لقدم قاوأن تأر زكاذملا ةبتدزقأ ىلإ ةفراو ةلو يمطلا

 نأ .(:ابئلاث و:) نافكلا . كئلوأ نيملاظلاب: داّرملاو ( الذب نيلاظلل نلتب ) ىلاغت هلوق اة اراها

 ءالؤد نوك ( مهسفتأ قلخ الو. ضزالاو تاومسلا قلخ مهتدبشأ ام ) هلوق نم داما نوكي

 نقد ففلا مل لف هنأكف .فرلاقنقلالو ةفاحلللا لاا أ ايم لؤاآلاف لقلا هب ىرجامب نيلهاج رافكتلا

 لزالالانؤدأ نع نولفاغ متأو :«لزالاف هتوافشي هللا ٍ قف قثلاو لزالا هتداعس هلأ م

 ةلاخلا هذه متلهج اذإو ( 77 أيقلطنلاالاو ضلال و: تاؤهتسلاهقاَخ مهتدهشأ ام ) لاق كلاخت هناك

 راض امتر لب «لذلاو ةءاندلاب 0 (كسقالاو كي نأ | كدكمي فيكف

 هب متلكح اهيف نكعلا ىلع ةرخآلاو ايندلا ىف ضالا

 هللا لوسرا باطخلاو « حيتفلاب تنك امو ءىرق ا ثحاص لاق.« ةنيناثلا ةلأنثملا )
 ىلع أزرقو ٠ مهم زتعت نأ كل نغبني امو « مهن داضتعالا كل حيص امو ىنعملاو ؛ ٍلسو هيلع هللا لص

 داضلا نوكسب ( ًادضع) نللا أرقؤ ؛ 'لضاللا ع نيوتتلاب ("نيلضملا ًاذختم ) هيلع هللا ناوضر

 ( ًادضعو ) نيتمضب ( ًادضعو ) داضا| نوكسو حتفلاب ( ًادضع ) ءىرقو «نيعلا ىلإ .اهتمم لقنو



 ١ ةيآلا . اودججا ةكئالدلل انلق ذإو : ىلاعُت هلو

 لاق مث ءاصقتسالاب كلذ لك نع انبجأ دقو « مهنم هؤانثتسا حصي فيكف ةكئالملا نم نكي ملول

 ببسلا اذهلف ء هبر سصأ نع قسفيال قسافلا نآل لاكشإ هرهاظ ىفو ( هبر أ نع قسفف ) ىلاعت

 ترا و . هتعاط نع جرخ ىأ هبر أ نر , عقيم /ءارقلا“ لاق[ لاول اهاؤينو هما وتكلم

 نم اهرحج.نم ابجورخل ةقس وف ةززأفلا تدهس تجرح ا ئأ اهرقق :قماتيطرلا كقبشن لوقت

 :ةيؤر لاقو نيبابلا

 ارئاوج اهدصق نع اةساوف أرئاغ روغو دحجب ىف نيوبب

 كلذ وه هقسف ببس ناك ىصعف رمأ امل : لاق هنأ هيوبيسو ليلخلا نع جاجزلا ىح ( ىتاثلا )
 لاقي نأ نسج ىندملا اذه لجالف :”قسفلا لصح امل قبالنلا رمآألا كلذ الؤل ةنأ خيمملا اء زمإللا

 ريعلا لاس رقلا لاس و اهِلَوَمك هدواةير نم نع قاف: 'يرطقا لاف (أث !اكلا ) هيزز رمأ [نع بف

 :لئابع فور( وتع حل مو قود قمزيابل وأ هتيرذو هنوذختتفأ ) ىلاعت لاو

 قضداامل هيلع عفرتو مدآ ىلع كي دلنإ نأ مالكلا اذه نم دوصقملا 4 كوالا ةلأسملا 0

 كلو آل لاق ىلاعت هنأكف « مدآ نم فرشأ وه نوكي نأ بجوف مدآ لصأ نم فرشأ هلصأ نأ
 متيدتقا لوقلا اذه ف 0 مهصنمولعو مهسن فرش, نيدلسملا ءارةف ىلع اورختفانيذلا نيرفاكلا

 0 ةقبرطلا هذه ىف هب نودتقت فيكف 1 ودع سلبإ أ متيلعاملف م داىلع هركت ىف سلباب

 سيلبإ تايثإ (اطوأف ) تامدقم تابئاب الإ ميال مالكلا اذه نإ ليق ناف . مالكلا ريرقت وه اذه

 (ابعبارو) مدآ دالوأ نيبو هتيرذو سيلبإ نيب ةوادع تابثإ (اهثلاثو) سيلبإ ةيرذ تابثإ (اههناثو)
 ىلإ ليسال ةعبرألا تامدقملا هذهلكو . سيلباب هيف اودتقارافكلا كئاوأهلاق ىذلا لوقلا اذه نأ

 هذه نوبط .طاخلا لوقنف اذهتفرع اذإ ام لهاج ىنلا قدصب لهاجلاف . هلع هني ىنلا لوب الإ اهتاشإ

 قهلوق اوليق اقداص ير وك اوفرع“ناف ؟ كلذ اوفرعاموأ اقدانصانن طخ ناز " اوفرع له تاءآلا

 سلبإ ةصق ىلإ ةجاح الف ذئنيحو « هنع اونا لوف نع ٍةيْلكع دمج ىتلا ماع (اكف هلوقيام لك

 ىف نوك ال ذتِش امك اوفرعي مو ةعبرالا تامدقملا هذه لك اواهج 8 هن وك اوفرعي مل نإو

 باتكلا لهأ نم مدآو سيلبإ ةصق اوعمس دق اوناكنيكرشملا نأ باوجلاو ةدئاف مهيلع اهداربإ

 ةصقلا هذه مهلع اندروأ اذاف ء هبسن ببسب مدآ ىلع ربكت امنإ سيلبا نأ اودعو اهتح اودقتعاو
 . عفرتلاو ربكتلا نم نيملسملا ءارقف عم هوروظأ امع مهل ًارجاز كلذ ناك

 ىف هقلخي الو رفكتلا ديري ال ىلاعت هنأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىف ىنابجلا لاق ( ةيناثلا ةلأسملا ال
 فيكف ! مهيلع هللا ررض نم لقأ سيلبإ ررض ناكل هيلع هبقاع م“ هيف هقلخو هدارأ ول ذإ , دبعلا
 ررض ال بهذملا اذه ىلع لب . اريبك اولع هنع هللا ىلاعت ؟! ( الدب نيملاظلل سنب ) هلوقب مهخوي

 . معلاو ىع عادلا :ةضراعملا قالا و . هللا نمرفطك ررضلا لب سنلبإ نمزقلا

 نيملسملا ءارقف ىلع مهلا ومأو مهءاسنأب نيرختفملا رافكلل لاق امإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل

 «0 - رشا علمود
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 2 © أ 26 1 0 و رز 22

 «0+» هرسم ع ندا مو م ريفا

 لوك ةرصم امعاود مو

 اورختفا نيذلا موقلا للعدرلا ةمدقتلا تايآلا 2 نمدوصقملا نأ أ لعا 4 6 لو لا ذا 0:

 نآلل كلذو ىعملا اذه نبع اهركذ نم دوصقملا ةنآلا هذهونيملسملا .ارقق لع م مش 0

 انأف نطل هتقلخو ران نم ىنةقلخ لاقو 4 يقلد هلأ ختفا هنآل مدأ لع ركل 5 1

 ءارقف اواماع نوكرشملا ءالؤهو !هل عضاوتأ فيكو دي فيكف بسنلاو لصألا ىف هنم فرشأ
 قع ممو ةفيرش باسنأ نم انأ عم ءارقفلا ٠ ءالؤه عم سلجن فيك اولاقف ةلماعملا هذه نيغب نيملسملا

 ع رطلا هذه نأ ىلع اكن :عه ةصقلا هذه رك ذ ىلاعت هللاف  ءارقق مه مثوء ءانع نرو هلوان هللا

 (ءايل وأ هتيرذو هن نع )هلوق ىف اهم ءادتقإلا نعو اهنع رذح ىلاعت هنإ مث * سيلبإ ةقيرط اهنيعب ىه

 لبق نم رك ذ امل ىلاعت هنإ لاقف رخآ ًابجو ىضاقلا ركذو ربتعم نسح وهو مظنلا هجو وه اذبف
 ىداني هنأ انهه ركذي نأ ديري ىلاعت هللا نأكو باتيكلا عضوو رشحلا دنع ىرحي امو ةمايقلا سمأ

 لمح ىذلا وه سيلبإ نأ لاح م دق ناكو معز ىذلا 0 نبأ م 2 كلوش و نك ركل

 مْ * ضرغلا كلذل ًاماعتإ ةنآلا هذه ىف هنصق مدق مرجال ٠ ةاكرصلا 00 تايثإ ىلع كانا

 اهنم عضوم لك ىف نأ الإ ةريثك روس ىف اهررك دق ىلاعت ناك نإو ةصقلا هذهو ىضاقلا لاق

 . ةددحم ةدئاق

 ةلاسللا هذه ىف سالو نحأ 4 ناك نسلبإ نأ هناا هذه ى نيب ىلاعت هن 0 هلا 1
 هيف مو نتا نما هناركم قانب لأ كن دال نم هتاوكاو هكتن الملا نم هنأ ( لوألا ) لأ وه ثالث

 ةئلا نيبو هني اولعجو ) ىلاعت هلوةل كلذب نومسي ةكئالملا نم ةيبق نأ ( لوآلا ) هوجو

 مهف كاذك ةكئالملاو رانتسالل انج اومس نجلا نأ ( ىناثلاو ) ( نجلا ءاكرش هلل اولعجو ) ( بسن

 نعو ىرصبو ىفوك ملوةك ةنجلا ىلإ بسنو ةنجلا نزاخ ناك هنأ ( ثلاثلا ) نجلا ىف نولخاد

 هيك ةرطاومر هكدا قل او لج 18 ”نولمعلا طراذلا؟نينانخطلا” نم 'ناك_ هنأ نابج نإ دعس

 هنأ ( ىتاثلا لوةلاو ) ريبج نب ديعس نع ماشه نع هريسفت ىف ىضاقلا هاور اوقلخذم ةنجلا لهأ

 نمناكلاق نملوق (ثلاثلالوةلاو) مثهوبأ وهو ران نم اوةلخ نيذلاو نيطايشلا مث نيذلا نجلا نم

 نم سيل هنأ لع لدي ام لصأو ةرقبلا ةروس ىف اهانكحأ دق ةلأسملا هذهو . ريغو خسف ةكئالملا
 (قودنم ءايلوأ هتيرذو هنوذختتفا) هلوق وهو ةيآلا هذهىف السنو ةيرذ هل تبثأىلاعت هنأ ةكتنالملا

 هللا نإ لاقي نأ قب . ةكسالملا نم سيلبإ نوكيال نأ بجوف لسن الو ةيرذ ممل سيل ةكئالملاو

 ًاضيأو « لمآلا كلذ هلوانت فيكف ةكنالملا نم سيلبإ نكي مل ولف دوجسلاب ةكسمالملا ىعأ ىلاعت

 00 ملا يسيل ص يب



 ١و 1و عيل الق ذإ 5

 ع سس اسس سس اذ سمرا مه ه-

 قسفف نجلا ن نم 3 نم رسل 1 لإ 0 مدال 00 ةكئالتلا أنلق ذإو
 ه- ه-2

 2 مام هرئم 2 7 سا ه2 2-2 مطور ها 7 هاهدسع هاد هه مهر

 97 را و 5 3 0 وأ 0-00 1 نصا نكح يماظلل ى د ودع ىتود نم ءايلوا هتيرذو هنوذختتفا هير ما

- 

 يري هم لس 6 رم ص "تع 6© 26 لس ل

 هر اس ماس 6م ره 2اس .٠ لع, ماج 12 رع وعافه ىو ماعد 2

 مثوعدف مي نيل قاكرش | اودآ 8 مونو «ه١١ ادضع نيلضملا ذختم

 اوم َراَذا َنوُمرِْلا ىَأرو «»» ايم مي الَمَجَو مُهاويِجَحْي

 قيما اذه 0-5 دق را مالسلا هيلع نايا اعد ءالبلاب ىتلغش لاق !ذاف ىلتبملاب وعدي مث

 نم هللا هانآ ام عم ايندلا ىف كلملاب ىتؤي مث « رانلا ىلا هب صؤيف قدابع نع كلذ هعنمب لف كئالب
 مالسلاه يلع ناملسي 00 كلذ نع كلملا ىنلغشلوقيف كتيتآ امف تامع اذام لوقف« ةعسلاو ىنغلا

 كل رذع الف بهذا ىندابع نع كلذ عقلا كتيتآ ام 0 هتيتأ ناملس ىديبع اذه لوقيف

 ةمايقلا موي ا نل , لأق اني 2 هللا ل وسر: نع داعم نعو « م راثلا ىلآ هى مو و

 هبستك | نبأ نم هلام نعو انا تر 00 ميف هدسج نع : عبرأ نع

 « هب لمع فيك هيلع نعو : هقفنأ مفو

 قفتم اذهو «بونذلا ىف رئابكحو رئاغص تابثإ ىلع ةيآلا تلد 4( ةتلاثلا ةلأسملا ١

 باوث ىلع هباقع ديزيام ةريبكلا ةلزتعملا تلاقف ه هريسفت ف اوفلتخا مهنأ الإ نيماسملا نيب هيلع

 لعفلا نأ تبث ول حصي امبإ دحلا اذه نأ للعاو « هلءاف باوث نع هباقع صقنيام ةريغصلاو « هلعاف

 لوقلا لاطب] ىف «ةرقبلا ةروس ىف اهان رك ةزيثك هوجول لطاب اندنع:كلذو ًاناقعو ايارث يك
 ةقفشلاو هللا مال ميظعتلا نيعون ىف ةروصحع تاعاطلا نأ اندنع قملا لب ريفكستلاو طابخإلاب

 ناك اف لكو + ةريك هنوكاف مظعأ ناك هللاب البج هنوكح ىف ىوقأ ناكام لكف هللا قاخ ىلع

 . طبضلا وه اذهف ةيضعم وأ اينذ هنوك ىف نثك ]ناكر يغلاب ارارض] نزيف جغوقأ

 صأ نع قسفف نجلا نم ناكسيلبإ الإ اودجسف مدآل او ودجا هكئالملل انلق ذإو ) ىلاعت هلوق

 تاووسلا قاَخ مهتدهشأام . الدب نيااظلل ش ودع ميل م مثو فو د رد نمر فابل وأ, ةتوذو هةنرودكسف] هبر

 نيذلا ىناكرش اودان لوقي مويو . ادضع نيلضملا ذختم تنك امو مهسفنأ قا الو ضر

 اهوعقاوم مهنأ انظف ناثلا نومزملا ىأرو. اقيوف منيب انلعجو مهل اوبيجتسي مف مثوعدف مهتمعز



 ةيالا « لابجلا ريسن مويو : ىلاعت هلوق ١

 دقل ) ىلاعت هلوق هريظنو ناوعأ الو لاومأ ريغب ةافح ةارع ( ةرم ل وأ مكانقلخ اك دعنا
 ىدلا اكن أارفأ) ىلاعتل ااقو (كروهظ ٠ 0 0 خ ام ماكرتو ةرم كل مانت 7 داتا وت

 لعجن نانأ متتعز لب) ىلاعت لاق مث(ًادرف انيتأيو - هلوق 9 ادلوو الام نيتوآل نلاقيو انتاباعرفك

 7 نآلا افلا وتمعبلا ن وركستت راصنآلاو هلاوماألاب نينمؤملا ىلع ززعتلا عم متن :5 ىأ (ادعوم كل

 (باتكلاعضوو) ىلاعتلاق م قح ةمايقلاو ثعبلا نأ متدهاشو اي اهنا ف راسل لاومالا كرت
 سنجلا دارملاو « لامشلا ىف وأ نبهلا ىف امإ هدي ىف ناسنإ لك باتك مويلا اذه ىف عضوب هنأ دارملاو

 ةثيبخلا مهلامعأ نم باتككلا ىف امم نيفئاخ ىأ (هيف امم نيةفشم نيمرجلا ىرتو) لامعالا فد وهو

 قملا نم باقعلا فوخ مهل لصحي ةلمجابو ؛ نوحضتفيف فقوملا لهال كلذ روبظ نم نيفئاخو

 تاكلملا نيب نهةصاخاه وكله يتلا مكس اه ن 0 انتليوا, نولوقيو قاخلاد:ع ةحيضفلافو>و

 كرتيال ىنعم ةطاحإلا نع ةرابع ىهو (اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغصرداغيالباتكلا اذه لام)

 ىلاعتهلوق هريظنو باتكلا اذه ىف ةروكذم ىهوالإ هداك تنك اود صصاقملا قم كش

 لاخدإو (نوامعت مث كا خيستسفانك انإ) هلوقو (نولعفتامن وملعب نيبتاك 527 رك نيظفاحل ميلعدإو)

 ( اهاصحأ الإ ) ةريبكلاو ةريغصلا ةلعفلا دارملا نأ ريدقت ىلع ةريبكلاو ةريغصلا ىف ثينأتلا ءان

 ىه رئاغصلا كاتناآل . ()رئايكلا لبق رئاغصلا نم اوجض : ءاءلعلا ضعب لاق ؛ اهرصحو ابطبض 3

 ًاديتع فحصلا ىف ( ارضاح اولمعام اودجوو ) ًادج رئاغصلا نم اوزرتحاف رثايكلا ىلا مهترج

 هباقع ىف ديزي الو « لعفي ملام هلع كنك كدا هأذعم ( ًادحأ كبر مظي الو) اواعع ام 0

 : لئاسم ةيآلا ىف ىقب ءاهرْيغ مر اد باطل لاو تحتل

 ( اهدحأ ) : لئاسم ىف ةزبجما لوق داسف ىلع لدن ةيآلا هذه اجلا لاق 4 ىلوآلا ةلآسملا ١
 ريغب لافطألا بذعيال هنأ ( اهناثو ) ًاملاظ ناكل مهم ردص لمف ريغ نم هدابع بذع ول هنأ
 ول ذإ هقلخ قاخلا نال مرج ريغ نم بذعيو ءاشيام لعفي نأ هلل ملوق نالطب ( اهثلاثو ) بنذ

 نكي مل هنم ًاءلظ نكي مل دارأ ءىش ىأ لعف اذإ هنأ ريدقتب نآل ىنعم هنع لظلا ىننل ناكامل كلذك ناك
 ان يافلاالبركلا ةضراعملا وهق نيل وألا نع ( باو# + امأ )هل لاقيف ةدئثف لي ال هنإ هلوقل

 ذاختا نأ ىلع اذهلدب د لو ( دلو نم ذختي نأ هلل ناك ام ) لاق ىلاعت هنأ وف تلاثلا اذه نع باوجلا

 . انهم اذككنف هيلع - داولا

 «فسوي (')ةثالث للعةمايقلا فس انلا بساحي ه لاق هنأ علب هللا لوسر نع (ةينثلا ةلأسملا )

 ىغرفت ملف ىدالل ادلع جلع 00 وعد نايل قتعيأبو

 «رانلا ىلا هب ص وف ىقدابع نعيد اذ هعنمب لف كلثم اديع اذه نأك لوقو مالسلا فسو» وعدبف

 ىلع نسالا تك ل2 للا ؟ هب ملكت ام ىلع ناسن الأ بساع لس دقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسر لوق اذه ربظن )0(

 .٠ لءمو فوضص ةيالث ىأ )0 0 ةديملا ةملكلا ىو « ةد.ص> عمج 3 ءاصلاو « مهتسلأ دن اهدى الإةمايقلا مري رانلا ىف مهرخانم



 ١ تايآلا . لاجل ريسلامودأوأ؛ لا هلوق

 101 ويلا ل انيق ل لا ! 7 نع كنولت اسس وز لاعت هلو ل 7 لإ اه ريس ىلاعت هنأ دا راانأ قللااو

 ينم ءابج تكفا لابجلا تسبو ) هلوةلو (اّمأ الو اجوع اهف ىزراال ًافصفص اعاق اهرذيف

 : هوجو هريسفت ىفو ( ةزراب ضرآلا ىرتو ) ىلاعت هلوق ةمايقلا لاوحأ. نم ( قاثلا عونلا ) و

 ,راجثالا نم ءىث الو «لابجلا نم ءىش الو « تاراعلا نم ءىث اههجو لع قبب مل هنأ ( اهدحأ )

 ( ًاتمأ الو اجوع ايف ىرت ال ) هلوق نم دارملا وهو « اهرتسي ام اهيلع سيل ةرهاظ ةزراب تيقبف

 ىبف اهف نيروبقملا ىقوملا تفذقو اهنطب ىام':تززأ ءازنأ ةززاب ابنك كفا رألا نأ (اينناثوأ)

 هلوقو ( تاخنو اهف .ذ ام تقلأو ) ىلاعت هلوق هليلدو « فوجلا نك ذ فد نطبلاو فوجلا ةزراب

 هات يرام هوجو نأ اي اثو) ٠) ( ًاعيمج هللاوزربو )هلوقو ( اهل اَمْثأ ضرآلا تجرخأو )

 أ كحل عاقبل ١ كالت هوجو تزرب لمق راحبلاو لابجلا كاعت هليأ ىنفأ الذ 3 راحبلاو لايجلاب ة هروكسع

 ىنعملاو ( ادحأ مهتم رداغنمإ إذ مان رشحو ) هلوق ةمايقلا لا 00 عونأا )و ةروتسم تناك

 كالذل مثانعجو والإ م اب نيلوآلا ن كر ١ ىأ 2 ا 1 مهنم رداغت ملف كلاي دلل متانعمج

 ىنعمو ( مولعم م وب تاقرم ىلإ نوعومجيم نب رت الاو نيلوألا نإ لق ) ىلاعت هأوق هريظنو ٠ . مويلا

 هي ام هنآل ردغلا هنمو(« ء ءاقول )| كار ردغلا هئهو 2ك اذإ ةردغأو هرداغ لاقي ٠ هك مل رداغن مل

 1 اهفلخ اب ا مآل ةريدغلاب ةأرملا ةريفغض تمس هنمو: لوي فلا

 1 دعت ىلع اوضرعو ) ل | مهضرع ةيفك 15 لذ ليم لات هللا رق اكنلتو

 2 : ناتلأسم هفو

 ًافص هللا ىلع مبلكق الا ضرعت هنأ ( اهدحأ ) هوجو فصلا ريسفت ىف ( ىلوآلا ةلأسملا إل
 ىلا اجار فصلا نوكي نأ هبشيو لافقلا لاق . أضعب مهضعب بجحبال ثيحب نرهاظ ًادحاو

 انوفع» قالا :نرك سرا كفرال ( امناثو ) ءارحصلل فصفصلا قتشا هنمو « زوربلاو رورظلا

 لعو ٠ 0 فاخذ أهضعب نو 35 ىلا ةرعكل لاب هل 1 طبل فوفصلا لثم ضعب ءادلإو مكتإ فب

 مط (اه 5 و ( الافطأ ىأ ) الط مجري 20 هلوقك اذوفص ارنب( هل وق نم دأ رملا ريدقتلا أآذه

 « امايق ارلاق (فاوص اي اء هللا مما اورك ذاف ) ىلاعت لاق < امانق.ىأ

 هنأ ىلع لدي ( أفص ًافص كلملاو كبد ءاجو ) ىلاعت هلوق ةهيشملا تلاق 4 ةيناثلا هلأسملا ١
 ( انومتثج دل 0 !اعت هلو ق كلذك و: )2 اص ةمايقل أ لهأ هيلع ضرخو ناكملا كاذ ْى رضخ ىلاعت

 ىذلا عض وألا ىف مهفوقو لعج نادت هناي ةيغ علا و 2« ناكملا كلذ قف رضح ىلاعت هنأ لعلب

 اوضرعو. ناكم: ىف رض ىل !اعقاهنأ ىلع ال « هيلع طايع الع .مهبساحو مغامعأ نع هيف مهأسي

 دارا سيل( ةاق ل وأ 1 مكانقلخ مانو متثج دقل ) ىلاعت لاق مث ء مهارب نكيل نأ دعو ماريل هيلع

 دارملا لب مهباع فيلكت الو مهل لع الو ًاراغص اوقلخ منال « هوجولا لكن م ةاواسملا لوصح

 راصنالاو لاومأألاب نينمؤملا ءارقف ىلع ايندلا ىف نيرخت 1 ثعبلل نيركسنملا نيكرشملل لاق هنأ



 تلال: لايجلا الخلا ماوزغالاةبلاو ارتاا 017

 هاداهزب, 6 21 هج هراض ةزس ادم جر < صاصا 7س 26 رو 22 ال ها

 0 6-1 0 ا ال روبل ماونإو

 هم مم هر سصاقل لس 0س ]ا » موه

 هرم لا مك انفلَخ 4 ومتتج 5 ان كبر ىلع اوضرعو «3/2 1

 ير لكن تكلا عْضْوَو 4 ادعوم 3 0 7 نأ تدك 1

 0 ه-أ هر

 الو 0 0 لاك الام ا 1 5200 هيف م نيعمشم

 ا 9: ١ نا 8 0

 هد اَدَحأ كبَر " لو ارضا وامام امر تكامل[ رك

 لأ مهنم 00 ظ م ةزرا ا 1 انج 11 رياسف م ا ىلاعت دال
 ميلقعلال نيس نأ متتعز لب ةرم لوأ م 5 از تال كيرا اورو
 رداغي ال كاتكلا اذه لام ا , نولوديو ِ اذ نمدنقماا ويطرأ اعرتق" قاعكتلا عضوو

 . ( ادحأ كبر مظيالو اً ضاح اولا ام او َدجاوَو هاصخأ "الإ ةريثك الو ةاريَغُص
 ريس موبو ) اعف هما ملاكا هقدر ةماسقلا فرشو ايندلا ةساسخ نب امل ىلاعت هنأ معا

 لاومالا ةرثكب نيدلسملا ءارقف ىلع اورختفا نيذلا نيك رشملا ىلع درلا هنم دوصقملاو ( لابجلا
 نوكي هنأ ( اهدحأ ) : هوجو ىلع ( لابجلا ريسن مويو ) هلوقل بصانلا ىف اوفلتخاو ناوعالاو
 ( ىناثلا ) . ( ايندلا ةايحلا 2 1 تر (لابجلا ريسن موي) م مل ركذاو ريدقتلا
 لا ا 0 ل ملال يمسو ورلولقلا ل

 (ثلاثلا) عضوملا اذه ىف اذه مل لاقب هنأ ىنعملا ناكف عضوملا اذهىف رمضم لوقلا نآل ( ةرم لو |
 هنإ : لوقنف اذه تفرع اذإ . رهظأ نواف ) لابجلا ريسن موب ) ّط (المأ ريخ) ريدقتلا نيوكمافأ

 : ناثحهيفو ( لابجلا ريسن موبو ) ) هلوق ( لوآلا عونلا ) اعاونأ ةمايقلا كاوخأ,نماةنالا افا ذ

 لابجلا هلعاف مسي مل ام لعف ىلع ريست صاع نباو زلعاأرأا هيككلا .| أ رق ( لوآلا ثحبلا )ل

 لعف دانساب ريسن نوقابلاو ( تريس لا. ما اذإو ) ىلاعت هلوقب ًارابتعا هيلإ ريست دانساب عفرلاب

 ًارايتعا كلذ ١ م لعفن نحت ىنعملاو ؛ ريسن لوعفم هنوكل تصنلاب لادجلا [ويىلاعت | هسفن ىلإ رييستلا

 . هناحبس هللاالإس يل اهريسف تريس اذإ امال دحاو ىنعملاو (ادحأ مهنم رداغن ملف مانرشحو)هلوقب
 الخلا لاقت كاتساب |لابخلا ةزيمشت» ققاو ئازجلأ ةءارقفايفكلا ايلجاتصي لت

 نبأ ىلإ اننأ لع لدب اماةيآلا ظفل قف كين ( لابجلا ريسن مويو ) هلوق ( ىتاثلا ثحبلا ل
 هقاذل عضوملا كلذ نيبب لو هديري ىذلا عضوملا ىلا اهريسي ىلاعت هنإ لاقي نأ لمتحيف « ريست



 5-5 ةيأألا . ايندلا ةايحلا لنج عمل وبلال للاعت هلوق

 ا ارّقف لع اورختفا نيذلا نيكرشملا كئاوأ لوق داجق طاف َناَهَر اَدهق انو هرظن ف

 م راه افكلا كتئلوأ ىلع ءارقفلا كئاوأ ناحجر لع لدبام 0 ّ ”تالوالا] لاومألا ةرككت

 تاريخ نأ ل !لدلا اذهريرقتو (المأريخو ًاباوث كبر دنع ريخ تاخحلاصلا تابقابلاو) لاف ءاينغألا

 ىضقنملا ضرقنملا نم ريخ قابلا متادلاو ةيقاب ةمئاد ةرخآلا تاريخو ةيضقنم ةضرقنم ايندلا

 ةرخآلا تاريخ نأو ةريقح ةسيسخ ايندلا تاريخ نأ ترث اذإ امس ال «ةرورضلاب مولعم اذهو

 ريثكب ةيسحلا نم فرشأ ةيلقعلاو ةيلع ةرخآلا تاريخو ةيسح ارندلا تاريخ نآل , ةعيفر ةيلاع

 تاكاردالا نأ ناب ف( ضرالاو تاومسلا رون هللا) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ةروكذملا لئالدلاب

 تاداعسلا ىه ةيسحلاو ةيلقعلا تاداعسلا عومي ناك كلذك ناك اذإو ةيسحلا نم لضفأ ةيلقعلا
 25 د نوفا . ملعأ هللاو ةيويندلا 21 اعلشلا نم 4 نكت نأ دجإ وت ةيورخآلا

 0-5 هلإ الو هلل دماو هللا ناحرس م انلوق ابن ] لبق الاوقأ تاحلاصلا تايقاملا ىف

 هللا ناحبس لاق نم نأ ىور لاّقف « فرطل هجو تاللكلا هذه ريسفت ىف هللأ همحر كاز غلا خيشللو

 هللا الإ هلإ الو لاق اذاذ «٠ نيرشع تراص هلل دملاو لاق اذاف « تارم رشع باوثلا نم هل لصح

 باوثلا بتارم .ظعأ نأ هيف لوقلا قيقحتو لاق . نيعب رأ تراص ربك أ هللاو لاق اذاف «نيثالث تراص
 لكن ع ًاهزنم هناحبس هنوك فرع دف هللا ناحبس لاق اذاف هتبحم ىفو هللا ةقرعم ىف قارغتسالا وه
 رقأ دقف هلل دماو كلذ عم لاق اذاف ةلماك ةجهبو ةميظع ةداعس نافرعلا اذه لوصف ىغبني الام
 ريخ لك ةضافإل و ىغبفي ام لك ةدافإل أديملا وهف ىغبفي الام لكن ع ًاهزنم هنوك عم هناحبس قالا نأب

 هللا الإ هلإ الو كلذ عم لاق اذاف باوثلا فعاضت انلق 1 رج الف ةفرعملا تاجرد تفعاضت دقف لاكو

 دوجوم دوجولا ىف سيلو ىغبذيام لكل أدبملا وهف ىغبني الام لك نع هزنت ىذلا نأب رقأ دقف
 اذاف ةثالث باوثلا تاجرد تراص مرج الف ةثالث ةفرعملا بتا 1 تراص دقف دحاولا الإ اذكه

 تراص دف هلالجو هّئايربك هنك ىلإ لقعلا لصي نأ نم مظعأ أو ربك أ هنأ هانعم ربك أ هللاو 1

 تاحلاصلا تايقايلا نأ (ىا كالو ةلاو)5 ةعاأ باوثدلا تاجرد ءتراص مرجال 7 ةفرعملا بت

 نم بيطلا ىلإ اودهو ) ىلاعت لاق 5 لوقلا نم بيطلا امنأ ( ثلاثلا لوقلاو ) سنا تا 0 م

 وهف هتمدخو هتبحمب و هللا ةفرعمب لاغتشالا ىلإ كاعد لوقو لع لكنأ (عبارلا لوقلاو) ( لوقلا
 كلذو كلذ نعجراخ وهف قلخلا لاو>أب لاغتشالا ىلإ كاعد لوقو لمع لكو تاحلاصلا تايفابلا
 المع هيلا تافتلالاو هب لاغتشالا ناك هتاذإ كلاه هتاذإ ناف وهف هناحبس قحلا ىوسام لكنأ
 هللا ةفرعمب لاغتشالا ناك مرجال لاوزلا لبقيال قابلا وهف هتاذإ قحلا امأ . اعئاض ًايعسو الطاب
 (المأريخو اباوث كبر دنعريخ ) ىلاعت لاق مث ىنفيالو لوزيال ءاقب قبي ىذلا وه هتعاطو هتبحو

 نوكي لماألا نم هب قلعتي امو باوثلا نم هي قلعتيام نأ كش.الف هللا هجو هن ديرأ لمع لك ذأ
 , ةرخآلا ىف هبيصنو هللا باوث ايندلا ىف لمؤي لامعالا كلت بحاص نال ؛ لضفأو ًاريخ»



 ا ١ لثم مه برتطا و: ىلاعت هلوق ١

 هور هارسا م كلايرخ سائلا ناي[ ا 2 0 22 تاعااو عَ

 ا 6462 ا ءىش لك لع هلأ 'ناكو جابر هوردت - حبصأف

 7 سلط سم مالو - 7 الا ت1 سمسم را لع تاس

 اا 1 رح لاح افلا تنال اناا !ةاشا :ةنير وسلا
 ه م2 مث6 س م

 «؛45» المأ ربخو

 (( اردتقم ءىش لك ىلع هللا ناكو حايرلا هورذت ايشه حبصأف

 مدقت امب لصتم مالك 3 امئاقب.ةلقو ايندلا ةراقح لع لدي رخآ الثم برضا : دوصقملا نأ 19

 اورختفا نيذلا ءالؤطل ى 0 / برضاو) اناكذا قيموللاءاوتكأ ف[ ركل نيكيشللاةضخ
 ءامسلا نم هانلزنأ ءاك) لاقف لا ركذ مث (ايندلا ةايحلا لثم) نيدلسملا ءارقف لع 00 ادرار

 انلزنأ اذاف) ىلاعت لاق اكهرظنم نسحو زتمو تابنلا كلذ وبري ذئنيحو ( ضرآلا تابن هب طاع

 تبنلا وهو« امشه راصو تاينلا كلذ فج ةدم كلذ علم هنأ اذإ مث م (تبرو تزتها ءاملا الع

 ةديقنأاو# دلتا ع و هفنأ كفضه هايلاؤق هنمألا' كعفتملا رتكذللا

 فاي نوتنسم كم لاجرو .  هلهاأل ديرثلا مثه ىذلا ورع
 هللا ناكو ) بناوجلا رئاس ىلإ ءازجالا كلتب تيهذو حايرلا هتريط كلذك تابنلا راص اذإو

 فدك اكر !اككن ذل كر ا ةءلاطبلاو اقدر هيلو كلو نارك وطارق
 ىلإ ىهتنت نأ ىلإ طاطحنالا ىف ذخأت مث اليلق اليلق ديازتت مث ةراضنلاو نسحلا ةياغ ىف الوأ رهظت

 (ضرالات اينهب طاتخاف) هلوق ىف ءابلاو . هب جهتبي نأ لقاعلل سيل ءىثلا اذه لثمو ؛ ءانفلاو كالحلا

 نال كلذو ءاملا اذه ببسب عاونالا رئاسب تابنلا عاونأ ضعب طلتخاف ريدقتلا (لوآلا) هوجو هيف
 ىف رظنملا ف ريصيو ضعبلاب هضعب كي.تشيو ضعبلاب هضعب طلتخو تابنلا ىوةي راملا لوزن دنع

 فروىور ىت>ءاملاب تابنلا كلذ طلتخاو تابنلاب ءاملا كلذ طاتخاف (ىناثلاو) ةئيزلاو نسحلا ةياف
 نيطلتخم لك نانييصا ديول دونا ذا كانتون لقاتحات ربسفتلا اذه ىلع ظفللا قح ناكو . افيفر

 . هبحاص ةفصب اهنم دجاو لك ف وصوم

 ( المأر يخواب اوث كب ردنعريختاحلاصلا تايقابلاوايندلاةابجلاةنيزنونبلاولاملا ) ىلاعت هلوق

 راويلاو لاوزلا' !لع' ةقالقم 'ءاضقنالا و 'ضاّرقنالا ةعيزتما انثدلا نأ" لاغت نيب ان

 لكلا كرد كح فيلل 82 اد] اوشا اندلا ةائبللا كار نيشلاو لاملا نأ لاكن نب ءاقلا]
 ايندلا ةنيز نم ناك ام لكو ايندلا ةايحلا ةنيز نونبلاو لالا نأ وهو جاتنإلا سايق هنم دقعنسو

 .ضارف ل او نامت هين رس نبل و لاا نأ 1 اجاتنإ جتني ضارةنالاو ءاضقنالا عيرس وهف

 هل يقي وأ هبيسإ حرفي وأ هب رختفي نأ لقاعلاب حيبقي هناف كلذك ناك ام نأ ىبيدبلا ىضتقملا نمو



 ان ةنآلا .٠ اندلا ةايحلا ف ضع ىلاعت

- 20203 2 6 

 ضرألا تب هل طلخا ءكبسلا نم هال ةامث اكدلا ايا / ٌبرَصَأَو

 نآإل ل نم نيدنئاب ةاهوقتملا ءاتلاب تئال عل 1 هنالو' 1 0 ةيانكلا ىلع مدقت

 . ةئفلا ىهو ةظفللا ىلإ ةدئاع ةءانكلا

 نوردقي ف هل تلصح ام هنأ وه ( هللا نود نم هنورصني ) هلوق نم دارملا (ىاثلا ثحبلاإل

 هرصني نأ هريغ دحأ ردقي الو هترصن ىلع رداةلا هدحو ىلاعت هللا وه ىأ هللا نود نم هترصن ىلع

 ( ىقع ريخو اباوث ريخ وه قا هلل ةيالولا كلانه ) ىلاعت لاق مث

 ىفف ةيالولا ظفل ىف ( اهلوأ) ةيآلا هذه نم عضاوم ةثالث ىف ءارقلا فلتخا «ىلوآلاةلأسملا))

 لاق هنأ ءالعلا نب ورمع ىنأ نع ىكحو حت ةفلاب' نيقابلا ةارق قو واولا ربك قاينكلااو هزت ةةل

 كلا و: ناطلنبلا رككلابه لوكات ةرسصلا م فلاي ةيالولا فاشكلا بحاص لاق نحل واولا رسك
 أرقو هل قحلا ةيالولا كلانه ريدقتلاو عف 0 ملا ل 0 اورتع ونأ ارق( اهيتانإا

 مضي ًابقع ىماع نباو ىفاسكلاو عفانو رقع اونا نك أرق ( اهئلاثو ) هلل ةفص رجلاب نوقابلا

 ا عد مصأع أرقو فاقلا

 نيلجرلا ةصق نم ركذ امل ىلاعت هنأ (لوآلا) هوجو هيف (هلل ةيالولا كلانه) (ةيناثلاةلأسملا
 نوكي اذكه مالا نأ أنقرعو رفاكلاا ىلع نمؤءلل تناك ةدومحملا ةبقاعلاو ةرصنلا نأ انبلع ركذام
 ماقملا كلذ لثم ىفو تقولاكلذلثه ىف ىأ (قحلا هلل ةيالولا كلانه) لاقف رفاكو نمؤم لك قح ىف

 ةراشإ كنافهردإ تن مهيلإرافكلا صأ ضوغي و هئادعأ ىلع مهلغيف هءايلوأ ىلاوي هلل ةيالولا نوكتت
 َّق (ىناثلا هجولاو) |[ امهنف]| هثادعألالذإ وهام الو أ ةمارك راهظإ هللا ديرب ىذلا تقولاو عملا ل

 نأ ىنعي رطضم جاتحم لكهيلإ ءىجتليو هللا ىلوتي ةديدشلا ةلاحلا كلت لثم ىف ىنعملا نوكي نأليوأتلا

 هرفك موش هب هءلا هقاس ام عرج الاف رفاكلا كلذ اهملإ ء ىجلأ ةيلك (ادحأ ىنرب ك 5 مل ىتيلاي) هلوق

 ةرفكلا ىلع نينمؤملا هءايلوأ اهب رصني هلل ةيالولا كلانه ىنعملا (ثلاثلا هجولاو) اهلقي كا
 قدصو نمؤملا هاخأ رفاكلاب لعف امم رصن ىلاعت ل مهئادعأ نم مدودص قالوا ل , مقتليو

 اع ا لع لسرنو كتنج نم ًاريخ نيتؤي نأ ىبر ىسعف) هلوق هلوق

 ةرخآلا رادلا ىلإ ةراشإ كلانه هلوق نأ (عبارلا هجولاو) هئايلوال ىأ (ىقعريخو ًاباوث ريخ وه)
 ىأ ًاباوث ريخ وه ) ىلاسعت لاق مث هلل مويلا كلملا نمل هلوقك هلل ةيالولا ةرخآلا رادلا كلت ىف ىأ
 دقو هبجول لمعو هاجر نمل ةبقاع ريخ وه ىأ ( ىقع ريخو ) هيلا أجتلاو هب نمآ نمل ةرخآلا ىف
 . 0) ةبقاعلا ىنعمب اهلكو ىلعف ىلع ىبقعو اهنوكسو فاقلا مضي ىبقع ”ىرق هنأ انركذ

 ضرالا ثابت هي طاتخاق ءاهسلا نم هانلزتأ 5 انادلا ةأايللا لدم مهل برضاوإل : لاعورفل ق

 ةزمحو مصاع ةءارق ىف فاقلا تنكس اذإ هايلاب , ( ىقع ) ءالمإ مسرت م ىو فلآلاب (:ابقع ) :اذكه فحصل ىف تيمر ىقع )0(

 5 نيقابلا 5 ءارق ىف ذتح فل فلالاب مسرت و ىتع عب "نكت كاتلا "ثم" اذإ امأَو ' لعف ةنز ىلع

 «م»إ -شاأالو
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 نابسح نابسحلاك لذو نابسح باذعجاجزلالاق . اهميرختب 00 ةيباحؤب ها (موانعاآ ]اهم قأ
 (ًاقلز ًاديعص حبصتق )قعاوصلا ىهو ةنابسح اهنم دحاولا ىارم لأ انانشسع ليف كاكا كونككاام

 قلزت ثيحب ريصت ىأ اقلذ اع الألا هجو ديعصلاو انف تاننال ءاسلم ام كت حبصتف ىأ

 طتست نلف ) ضرأللا ىف لفسيو صوغي ىأ (ًاروغ اهؤام حبصي وأ ) لاق مث ًاقلز ابل اع لجرلا
 0 اهؤام ) هلوق ىف ة فغللا لهأ لاق هعضوم ىلإ ظلال ردقت ال ثمح ريصيف ىأ ( ًابلط هل

 ثنؤملاو رك ذملاو عمجاو دحاولل موصو روز نالف لاقي أك ردصملا ظفل ىلع تعن وهو ًاراغ ىأ

 ( هرمثب طبحأو ) لاقف نمؤملا اذه هردقام قةح هنأ ىلاعت هللا ربخأ مث تاون ىأ حون ءاسن لاقيو
 ىلوتساو كلم دّقف هن طاحأ اذإ هنأ ودعلا ةطاحإ نم هلصأو ةيلكلاب هك الهإ نع ةرابع وهو

 هكلهأ اذإ هيلع ىنأ مهلوق هلثمو ( مكب طاح نأ الإ ) هلوق هنمو كالهإ لكىف لمعتسا مث هيلع

 نع ةيانك وهو ( هيفك بلقي حبصأف ) ىلاعت لاق مث . مهلع ًايلعتسم مهءاج اذإ ودعلا مهيلع ىنأ نم
 ىلع اهادحإ سم دقو « ىرخالا ىلع هيدب ىد>ح] قفصي هترس> تمظع نم ناف ةارطللاو مدنلا

 ىلع ةيواخ ىهو ) هلذعو اف هوخأ هظعو ىتلا ةنجلاىف قفنأ امىلع ةمادن اذهلغفي اممإو « ىرخالا

 شروالعلا:ةذهفز ماركللا ل شاو لع, شازعلابب دال !نروكيي نأ نكميفا اًشسْورَع لعب ةظقانش.ئأ ( اهشاووع

 الا رهط اع 0 فوةتسلاشورعلانم داري نأ نكميو اهيلع ناردجلا تطقس مث تطقةس
 مل ىتيلاي لوقيو ) ىلاعت لاق مث ءابك الهو اهتالطب نع ةيانك ةظفللا هذه نأ مالكلا لصاحو

 رفاكلا اذهف(ادحأ ىبرك 0 ا هللا وه انكل) لاق امل نمؤملا نأ ىنعملاو ( ًاد-أ ىبرب كرشأ
 مؤشي هتنج تكله امنإ هنأ موب مالكلا اذهليق ناف (ادحأ ىبرب كرشأ ىتيلاب) لاقو همالكر كذت
 نأ الولو ) ىلاعت لاق نينمؤملل عقي امنإ اهرثكأ ءالبلا عاونأ نآل كاذك ساألا سيلو هك رش

 ( نورهظي اهياع جراعمو ةضف نم ًافقس مهتويبل نمحرلاب رفكب نمل انلعجل ةدحاو ةمأ سانلا نوكي

 الف ًاضيأو «لئمآألاف لثمالا مث ءايلوالا مث ءايبنالاب ءالبلا صخ » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو

 ًانمؤم ريصي نأ بجوف ديحوتلا ىف بغرو كرشلا ىلع مدن دقف ( ادحأ برب كرشأ مل ىتيلاي ) لاق
 لاؤسلا ) نع باوجلاو ( ارصتتنم ناك امو هللا نود نم هنورصني ةّئف هل نكست ملو ) هدعب لاق ملف

 نع.هريع لكى بًاضرعم ناكو: ايندلا ليصحت ىف. هرتعقفنأا هنأ لجالل هتزسح تنظع اى .هنأ (لوآلا

 تمظع ببسلا اذهلف . هيلع نيدلاو ايندلا نع نامرحلا قب ةيلكلاب ايندلا تعاض الف نيدلا بلط

 كرشم ريغ ادحوم ناكول هنا هداقتعال كرشلا ىلع مدن امنإ هنأ (ىناثلا لاؤسلا) نع باوجلاو هترسح

 ببسلا اذهلف ايندلا بلط لجال كرشلا نع درلاو ديحوتلا ف بغر ام! وهف هتنج هيلع تيقبل

 ( هللا نود نم هنورصني ةئف هل 1: ركن لو ) ىلاعت لاق مث هللا قرع ذل لقت دع راغبام

 : ناثحي هيفو

 اذاف عمج ( ةئف ) هلوق نآأل ءايلاب ( ةئف هل نكي مو ) فاسكللاو ةرمح أرق 4 لوآلا ثحبلا ال



 ١ / ةآلا ٠ نيلجر الثم مهل برضاو : ىلاعت هلوق

 هيفو ( هللا ءاشام ) هلوق لوألا نيمالكلا نيذه لوقي نأ هرمأف ( هللاب الإ وق ال هللا ءاش ام تلق
 . ناك هللا ءاش ءىث ىأ ريدقتلاو افوذح ءازجلا نوكيو ةيطرش (ام) نوك : نأ: (.لوآلا ) : نابجو

 ءانشام. مالا هريدقتاو قودح/ أديم رين اهنأ لخ للا ةعوفرشةلوص وم اه]توكتم نأ (فاثلاو)

 هتأ لع لاني: ادامه عقب مل هدري ملام لكو عقو هللا هدارأ ام لكنأ ىلع اذه. انباحصأ بتحاو « هللا

 ليوا 5 هع ىعكلا بتايعأ ةل زتعملا لوق لاطبإ ُّى حيرض وهو رفاكلا نم نامالا هللأ 9 ّم

 مث دابعلا هب سمأ ام درب مل هللا مال درم ال اولاق اك دابعلا لعف وه اسمن ال هلعف ىلوت اسم ءاثام موق

 ركذ ىذلا نأ ملعاو ٠ هنع ىهن ام هيف لصحي امهديري ال ام هناطاس ىف لصح نأ عنتمي ال لاق

 صاألا ىلع ةدارالا سايقو صنلا رهاظل ةفلاذملا مازتلا وه لب لالدتسالا نع ًاباوج سي) ىعكلا

 هنأ ىلع لدي ام صوصنلا ىف سيلو هللا هدارأ ام الإ دجوب ال هنأ لع لاد صنلا اذه نآل لطاب

 كناتسب تلخد اذإ اله لاق نأب هنع لافقلا باجأو قرفلا رهظف هب مأاام الإ دوجولا ف لخديال

 هلاوق هلثماوا هللا :ءانث ام.ناتنل بلا اذه: ىف: ةديوج اوان, :ءاشألا هذه نانثالا لزدك ذهإ ؛اهءاشيطلق

 ناك اذإو ةطح هذه اولوق ىأ ( ةطح اولوقو ) هلوةو ةثالث مهو ( مهيلك مهعبار ةثالث نولودتيس )

 مزاي مل ريدا اذهىلعو هني وكت هللا ءاش ءىث ناتسبلا ىف دوجوملا ءىثلا اذه نم دارها ناككلذك

 ىف ةدهاشملا ءايشالاب صتخع لب لكلا ىف ماع ريغ مكحلا اذه نآل عقو هللا ءاشام لكلاقي نأ

 ةنإ لوقأ و١ فكلاو قابلا هك ' اعدرشكي قا لافقلا لك 2: ىلا قداطلتلا | نقم رنات
 مظلاو بومغلاب تاصح امبر ناتسبلا كلذ ةرامع نآل ةلزتءملا ىلع لاكشإلا عفديال هباوج ىلع

 نأ دارملا لوقن نأ الإ مهللا . هللا ةئيشمب عقاو اذه لاقي نأ ةلزتعملا لوق ىلع أضيأ حصي الفديدشلا
 مالكلاو ) ليلد ريغ نم صنلا رهاظل صيصخت اذه نأ الإ ىلاعت هللا ةئيشع تلصح راقلا هذه
 نمرمأ ىلع د> ل ةوقال ىأ (هللاب الإ ةوق ال) هلوق وه هلوقي نأب رفاكلا نمؤملا رمأ ىذلا ( ىناثلا

 صال كتنج لوخد دنع تاقاله رفاكللنمؤملا لاق هنإ دوصضقملاو 5 هرادقإو هّللأ ةناعابالإ نومإللا

 ءاش نإ هديب اهرمأ ناذ هلضفو هللا ةئيشمب اهنف ريخ لكو اهنأب ًافارتعا هللا هردقام نئاكلاو هللا ءاش ام

 اهرمأ ريبدتو اهترامعللع هي. تيروق:ام نأب ًارارقا هتلابالإ:ةوقال تلق الهو« اهنرخ ءاشن إو ابكت

 رفاكلا لع امل نمؤملا نا مث هللاب الإ هدي كلم ىفالو هندب ىف دحأ ىوقيال هدييأتو هللا ةنوعمب وهف
 لقأ أرق نم ( ًادلوو الام كنم لقأ انأ نرت نإ ) لاقف رفنلاو لاملاب هراختفا نع هياجأ نامتالا

 هلوقو أدتبم ( انأ ) هلوق لعج عفرلاب لقأ أرق نمو ايناث الوعفم لقأو الصف انأ لعج دقف بضنلاب

 روك ذملا رفنلاب دارملا نأ لع لدي انهه دلولا ركذ نأ ملعاو نرتل أيناث الوعفم ةلمجاو ربخ ( لقأ)

 ًاراضنأو (آدلوو الام لقأ )فار كنك نإ هل لوي هناك دال وألاو ناوعالا ( ًارفنزعأو ( هلو

 لعل سريو . ةرخآلا ىف امإو ءايندلا ىف امإ (كتنج نم ًاريخ نيتؤي نأ ىلر ىسعفر ةينافلا ايندلا ىف

 باسحلا ع نالظلاو نايقلاكرذض نايا اجرك ايا ةقاو] مادا نع اناسسر كان
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 كلذ هاطعأ ام هنأ نظ ايندلا ىف لاملا هاطعأ امل ىلاعت هنأ ةببشلا هذه عوقو ىف ببسلاو (  ادلوو

 دلك( كلر انل ديم دقملا ,ى,.. اولا )!لناظح تزن( تاوملا دل 'قابطق اهحجيال اةوزا.ن1 اهتم قوما

 57 8 مفان أرق 2 ةيلعلاو جاردتسالل سماك ةريكأألأ َّق ناوكك ناسنإلا ىلع اندلا باب حف نافذ

 ّ ةيانكلا درع دوصقااو 3 اهم نوقابلاو 2 نيدنجلا كإ ةيانكلا دوع دوصقملاو 3 امهم 0

 هروا< وهو هبحاص هل لاق ) هلالج لج لاّقف نمؤملا بارج ىلاعت ركذ مث ءاهلخد ىتلا ةنجلا

 : ناثك ةيقو ( الجر كاوس مث ةفطن نم مث بأرت نم كقاخ ىذلاب كيفك أ

 001 ىناثلا اذهو ) ةماق ةعاسلا قطأ امو ) لاق لواللا ناسنإلا نأ 2 كاكا ثحبلا ر

 ! رفاك ثعبلا لوصح َْق كاشلا نأ ىلع لدياذهو ( بارت نم كقةلخ ىذلاب كلوفكاأ) لاق ثيح

 َْق هانا ذم ةقيرطلا لإ عجري (لوالا ) نيبوجو لمتح كالاعتألا اذه 4 ىلاثلا ثحبلا 0

 بارت نم كقاخ ( هل وقف ةداعإلا لع ردع نأ بجو ءادترالا ىلع ردق اك ىلاعت 1 وهو نآرقلا

 كتل ال هنأ ( ىناثلا هجولا ) ءادتبالا ىف ناسنإلا قلخ ىلإ ةراشإ ( الجر كاوس 9 ةفطن نم /

 باو عيطملا لص نأ بجو ىنءملا اذهل كقتاخ اذإو ةيدوبعلل كقتلخ امنِإو « ًاثبع كقلخي ملف اذكه
 (الجر كازو مث) هلوق هجولا اذهىلع لديو 2 س4 ةرودس َْق هآرك ذم هربرقتو باقء بنذمللو

 لاق مث كرمأ هلامهإ ةلالا هذه عم لقعلا ف زو< ل سهف فيلكتلل حلصتو لقعت ةئيه كأيه ىأ
 : ناثحب هيفو ( ىبر هللا وه انكل ) نمؤملا

 ىلع اهتكرح تيقلأو ةزمحلا تفذف انأ نكل هلصأ انكل ةغللا لهأ لاق © لوألا ثحبلا ١

 5: هلثمو اهدعب ىلا نوذلا ف نكل نون تءمعداف نانونلا تعمتدساو نكلا نو

 نلفأ يدا كاب « نكمل مف ىقدلقتو

 أدتبملا نم ةلمج (ىفر هللا) هلوقو نأ.كلاريض (ىر هللا وه) هلوق ىفوهو كللقأ ال انأ نكل ىأ

 (ترفكأ هل وقل أاناق ؟ اذال كارلا (انكل) هلوقلبق نافوه هلوةارخلا ضرعمف ةمياو ربخلاو

 5 رضاح ور كل فئئاغ ديز ل وهن ا« دوم نم ود نكي هللاب ترفكأ هيخال لاق هناك

 ىف (ىبر هتلاوهانكل) ةياور ىف عفانو ىرضحلا بوقعيو رماع نبا أرق © ىاثلا ثحبلاو

 نمؤألا لاق مث د>او ىندملاو غلا ريل ) ف هللأ وه نكل نيقايلا ةءارق فو 8 فلاألاب لصولا

 هدمحأف هنم الإ ىنغلاورقفلا ىرأال ىفإ (اهدحأ) : اهوجو هيف لافقلارك ذ (ًادحأ ىنرب كرشأ الو)

 كلم انفه ق اال ولان ةوتكك ف رأ كلور لع معني امدنع ريكتأ الو لتتبا اذإ ريصاو ىطعأ اذإ
 .ىنغلاوازعلا ءاطعإ ىف اكب رش هلل تنثأ دق هنءاكف .هاجلاو لانملا ةرثكب زتعا املرفاكلا نآل١ كلذو

 هلوق داسف نمؤملا اذه نيبف ممص دباع ناك ثعبلل اركتم هنوكح عم رفاكلا كلذ لعل ( اهيناثو )

 قلخلا ًايواسم هلعج دقف رشحلاو ثعبلا نع هللا زي امل رفاكلا اذه نأ ( اهثلاثو ) ءاكرشلا تايثاب

 كتنج تلخد ذإ الولو) رفاكلل نمؤملا لاق مث كيرمشلا تيثأ دقف ةاواسملا تبثأ اذاو زجعلا اذهىف



 ١و ةيآلا ٠ نب هاه رك بوصاو» : ىلاعت هلوق

 لاق (ةسماخلا ةنسفلا) عيضقن اهأ قح ىنملظ لجرلا لوقب ؛ ناصقنا لظلاو صقنت ملىأ ( (اتيشافتم

 انرجوبوقعي ةءارق ىفو . نيتنجلا كالت لخاد ىف ىرحب رهنلا ناك ىأ (ًارهن امهالخ انرخ وز ىلاعت
 ةغلابملا لع ديدشتلاو دحاو رهن هنأل لصالا وه فيفختلاو ةددشم انرخو نيقابلا ةءارق ىفو ةففخم

 .(كلالخاوعضوالو) ىلاعتهلوق هنمو . امهننبوامهطسو ىأ (املالخ)و راهن أكن وكيف دتميرهللا نآل

 مداع أرق (رمث هل ناكو) ىلاعت هلوق (ةسداسلا ةفصلا) موقلا نيب تاخد ىأ موقلا تالخ لاقي هنمو

 نيف رخلا ىف ميا نوكسو ءاثلا مضي ورمعوبأ أرقو « ةر ماوأر امن عججوهو نيغضوملا ىف م لاو ءاثلا حتفب

 ةضفلاو بهذلانم لاومألاعاونأ مضلاب هنأ : ةغللا لهأرك ذ نيفرحلا ىف ميملاو ءاثلا مضب نوقابلاو

 دشنأو « دلولاو لاملارُثلا لوقب عا 0 9 ناكبرطق لاق "اع لمح متفلابو ؛ امهريغو

 ًادلوو الام اورمثأ دق رشاعم تيأر نقل 0

 : ةغبانلا لاقو

 دا نقو- لاء اقم اهوازعأ انت ' كا مكلك - ماوقاألا ١ك ب! © الف

 ةصفلاو تهذلا دهاجت نعو . ريك 1ذإ هلام رم نم لاملا نم عاونأ ىأ ( رمت هل اكو 1 هلوقو

 هبحاص هل لاقف ) هدعب لاق تافصلا 0 هللا رك ذ الو « دوقنلا نم ءاشأ نيتنجلا عم ناكىأ

 ىلإ ءاعدلاو ظعولاب هرواحي ناك ملسملا نأ ىنعملاو ( ارق رعأو آلام كنم'ركأ ا و 1

 نظ هنإ ) ىلاعت لاق عجر اذإ راح : مهطوق نم مالكلا ةعجارم ةرواحلاو ثعبلاب و هللاب ناميإلا

 ( ًارفن زعأو الام كنم رثك أ انأ ) رفاكلا لاق ةرواحلا هذه دنع نأ ىلاعن ركذف « ( لب روح نل نأ

 رفاكلا نأ مالكلال |صاحو ,هعم نورفنيو هنع بذلاب نوموشي ندلا هياحأو لجر لا ةريشع رفنلاو

 هذه نع ىلاعت هللا ربخأف هلام ةرثك لسملا كلذا ربظي نأ ارأ هز مث ؛هلامو ههاجي نمؤملا ىلع عقرت

 فونصي .ةريخأو: رورسلاو' ةجهلل. ةبجوملا ةلاخلا لع اهايإ ا لخدو ) لاقف ةلاخلا

 هنملا بيصن الو ةئج هل سيل هنأ دارملا انلق ةينثتلا دعب هيأ درف م لبق ناد كالا( قف هكءاعام

 هلعو نيتنجلا دصقب لو ريغال هتنج وه ايندلا قوككلم ىذلا اذهو نونمؤألا نوقهتملا دعو كلا

 دارملاو : مالكلا ءانثأ ىف عقو ضارتعا وهو ( هسفنل ملاظ وهو ) ىلاعت لاق مث ءامهنم ًادحاو

 اعضاو ناكثعبلا ىلع هتردقل دوحجلاو نارفكلا ىلإ ام لسوتو معنلا كلتب زتعا ال هنأ لغاوتلا

 : ًادبأ هذه ديبت نأ نظأ امو ) لاق هنأ رفاكلا نع ىلاعت ىح مث : امعضوم ع كلت

 امنأ عم دبأ ديبت الو كلبت ال ءاشاللا كلت.نأب .هعطق ل عمج ( ةمئاق ةعاسلا نظأ

 0 عم ًادبأ هالن له دينك نأ نظأام لاق فيكف ةمايقلا قف كش 1 به لبق ناف . ةلديتم ةريغتم

 هناح ةدم ديدتال اهنأ دارملا انلق ؟ ةيقاب ريغ ةلطاب ةبهاذ اهرسأب ايندلا لاو>أ نأ ىلع لدي سدحلا

 هباصتناو ةبقاعو ًاعجرم ىأ (ًايلقنما مم ًاريخ ندجأل ىبر ىلإ تددر نئلو )لاق م د

 الام نيتواأل ) هلوقو ( ىنسحلل هدنع يل نإ ىبر ىلإ تعجر نئلو ) ىلاعت هلوق هريظنو زييعلا ىلع



 ةيالا . نيلجر الثم مه برضاو :ىلاعت هلوق «١

 لثملا اذه برضب كلذ نيبو نيئنمؤملا ءارقفل ةلصاح ىهو هتدايعو هللا ةعاطف هب ةرخافملا لوص>ح

 ول 2 قيم الاو نيرتاكلا لاك لثم ىأ (نيلجر دان مهل برضاوز لاقف ةبآلا قرت ملأ

 امه ليقو اذوهم همنا .رهؤم رخآلاو سوطارب همسا رفاك اههدحأ ليئارسا ىنب ىف نيوخأ اناك

 ا! اناراو ( نيبرف ىل ناك قا مونم م لئاق لاق ) ىلاعت هلوق ىف تافاصلا ةروس ىف ناروكذملا

 ىنإ مهللا نمملا لاقف ل زفاكلا رت ا فقنلا# امي دحا و لك ا ا فلل ا

 ىرتشأ نإ ممللا نمؤملا لاقف كلاب ا راد هوخأىب مث هب قدصتف فلاب ةنجلا ف اضرأ كني ىررشأ

 ةلعج ىفإ ممللا نمّوملا لاقف تأ ةأرما هوخأ جوزت مث هب قدصتف فلأ ةنلااف ازراد كلم

 تيرتشا ىلإ مهللا نمؤملا لاقف لا او انوح فرحا ىرتشأ مث نيعلا روحلل ًاقادص انلأ

 ضرعتف همشح ىف هب رف هقي رط ىلع هيخال سال ةجاح هباصأ مث هب قدصتف فلأب نادلولا كنم

 لايف هللانأ ملعاف « ( نيتنج امهدحأل انلعج ) ىلاعت هلوقو هلامب قدصتلا ىلع هخيوو هدرطف هل

 اف رتتسي ام راتتسال ةنج ناتسبلا ىعسو ةنج اهنوك ( ىلو آلا ةفصاا ) : تافصب ةنجلا كلت فصو

 ىأ (لختب امهانففحو ) هلوق (,ةيناثلا.ةفّضلاو )"« ةيطغتلاو رتسلا نم ةملكلا لصأ و ناجشألا لظب

 ىلا( تريل لو نم فاح دكتتلملا ىو ) كلايترهل رق ةريطنإ نسجل اطبخ لختلا اناتجو
 فخح لئاقلا لوق ىنعف عمج ةفحاللاو ءىثلا بناج فافحلاو هب نيطرحم شرعلا لوح نيفقاو

 : رعاشلا لاق هبناوج هو ةتفحأ ف اوراص كك موقلا هب

 لئانو باقع .ةراهرك اذإ هريرس قافح ىف ىق تاظحل هل

 دعتم وهو هلو> نيفاح من اعج 2 مب هتففحو هب اوفاط اذإ هوف> فاشكلا بحاص لاق

 انما ةفصلا هذهأاو لاق'ءأهب هتيشغو _ هتنشغ هلاوةك اناث الو ةفَم ءابلا هديزتف دخاو لوعفم' ىلإ

 رظنملاف نسح ًاضيأ وهو «ةرمثملا راجتالاب ةفوفحم اهولعحي نأ ىهو مبمورك ىف نيقاهدلا اهرثؤي

 ضرآألا كلت نوكتت نأ ( اهد>أ ) رومأ هنم دوصقملاو ( اعرز امهنيب انلعجو ) ( ةثلاثلا ةفصلا )

 فانك لاةدعابتم فارطألا ةعستم ضرآلا كلت نوكست نأ (اهيناثو) هك اوفلاو تاوقألل ةعماج

 لك ىف قأت ضل هذِهِ ]من ) اهلاثاو) ضعلان ع ابضدعل ملعب امابطتوت ماين :اف كلذ عمو

 ىلاعت هلوق ( ةعبارلا ةفصلا ) ةلصاوتم ةراد ابعفانم كناكفا ىرجأ ةازهث لهو ئرخأ ةعفنع تقو

 « ناتؤ رعم يكد هب 5 ةفرعم درفم مسإإ الك ( اني ثم ظن و ابلكأ ظن نيتنجلا اتلك )

 ةثالثلا لاو>آلا ىف فلاألاب اناك ربظملا ىلإ افيضأ اذإو ..ناتفرعم ناثنؤم هب دكؤ ب درفم منا اتلكو

 فا رانك فيلكا ورا كايلخ انهلكب اطتن ريردت كلي رخأ لكيم ارو كي وخخأ للك فد اج ٌكلوقك

 ىو . فلالاب عفرلا ىف اناك رمضملا ىلإ افيضأ اذإو ؛ كيتخأ اتلكب تررمو « كيتخأ اتلك تيأرو
 تنأ ) هلوقو .اضيأ ةثالثلا لاو>اآلا ىف فلآلاب رمضملا عم لوقي مهضعبو ءايلاب بصنلاو رجلا
 لظت لو ) هلوقو ءزاجل ىنمملا ىلع انت :أ ليق ولو درفم ظفل هظفل انلكن آل طفالا ىلع لح ( ابلكأ
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 2 ت2 رع ا هء

 1 اهشورع لع ةيواَح ىمو أيف ف 7 لع» هيك بق 0

 . رس رب رج اس مع ا

 هللا نود نم هتورصت, نه نكت 120 اَدَحأ رب كرفأ ل ىلا

 همر اا ضاع ملوح

 «؛: ايفع ريح باو ريح وه قحلا هلل هيالولا كانه «459 اًرصتنم َناكاَمَو
 ل

 هاا هل لاق الكتف انما ني ندع الز 1ك تددر نئلو ةقافت ةفانللا نظأ امو.اذبأ هذهاذست

 نر هللا وه انكل الجر كاوس مث ةفطن نم مث بارت نم كقلخ ىذلاب ترفك أ هرواحي وهو

 كنم لقأ انأ نرت نإ هللاب الإ ةوقال هللا ءاش امه تلق كتنجج تلخدذإ الولو ادحأ ىفرب كرش هالو

 اديعص حبصتق ءامسلا نم ًاناسسح اهلغ لس رنال كتنج نم: ريخانيتؤي نأ: ىر يطق !ناؤاوأآلاَع

 قفنأ ام ىلع هيفك باقي حبصأف هرمثب طيحأو ابلط هل عيطتست نلف اروغ اهؤام حبصي وأ ًاقلز

 تودنم هنورصني هتف دل نكت و ادحأ قرب كرشأ مل ىتيلاي لوقيو اهشورع ىلع ةيواخ ا اهف

 . 4 ابقع ريخو ًاباوث ريخ وه قحلا هلل ةيالولا كلانه ارصتنم ناك امو هللا
 دا نيبف نيملسملا ءارقف ىلع مراصنأو محلاومأب اورختفا رافكلا نأ اذه نم دوصقملا نأ ملعإ

 ب ىذلا امأ ؛ اريقف ىنغلاو اينغ ريقفلا ريصي نأ لامْحال راختفالا ندم اسم كلذ نأ ىلاعت
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 نال

 نأ نكميف عمج ظفا ( تانج ) هلوقو مدقت |هف هيف انيصقتسا دقو اهنك امأ فرشأو نا رو

 لك بيصن نأ دارملا نوكي نأ نكميو ( ناتنج هبر ماقم فاخ نملو ) ىلاعت هلاقام دارملا نوكي

 اسبتحك نمائرجم رامآلا نأ, كانبللا كلت تافص نم'نأ ركذو ةدحتبا لع هنج نيفلكملا نمادحااو

 ايندلا لهأ سايل نإ ( اهيناث و ) رامألا اف ىرحيىتلا نيتاسبلا ايندلا ىف نك اسملا لضفأ نأل كلذو

 راواسأ | قم'اهف نول هتنط قلاع نلاطف لكلا نانلا امأ:«نتشقلا) لقانل' اهإ آو: لحتلا نسابل امإ

 مهنم دحاو لك ىلع مبضعب لاقو ةكئالملا مهيلحت وأ كلذ ىلاعت هللا مهيلحي هنأ ىنعملاو ( بهذ نم

 نم رواسأ اولحو ىلاعت هلوقل ةضف نم راوسو ةيآلا هذه لجال بهذ نم راوس ةروسأ هثالث

 هلوقف رتستلا سابل امأو «( ررح ايف مبسابلو اؤاؤاو ) ىلاعت هلوقل واوا نم راوسو ( ةضف

 لقال ل نجح الا قويه زهكلا عوتس ساد رمل اذ!( قييقتسا نو سم" نمازطخ اش نادال

 هربتسا وهو برعم ىسراف هلصأ ليقو قيفصلا جابيدلا وه ىتناثلاو زخلا وهو قيقرلا جاييدلا وه

 ىف لاقو هلعاف مسي ملام لعف ىلع ( نواب ) ىلا ىف لاق ىلاعت هلأ كندلا ا 000 اغ ىأ

 هو.جوتسا امىلا:ةراشاس للا نوكت نأ لمت :<انإق مهلا نيالا ف انضأف ناولبلرااو قارلتسا لاا ؤ سدت

 ةيفيك ( اهئثلاثو ) مركلا دئاوز نم .اةيلاملإ ماع هللا لضفت ام ىلا ةراشا لحلا نوكي نأو ميلمعب

 « ةلجح ىف ريرس ىهو ةكيرأ عمج كئارآلا اولاق كئارآلا ىلع اببف نيكتم اهتفصىف لاقف 9 ار

 كليخ# انيازإلا معن) لاق ماسقألا هذهىلاعت هللا فصو املو . ةكيرأ ىمسي الف هدحو ريرسلل امأ

 . ( ًاقفترم تءاسو)هلوق .س.رم هركذ مدنقت ام .ةلباقم ىف: اذه نوكي نأ دازملاو ( ًاقفترم

 لك اها اعلن نبا قيد اهدخ ل انا نال رالف مهل برضاو ]ل : ىلاعت هلوق

 لاس ما ل اوم افي اا ملظت مو اهلك قتل ناكل ن1 راع رز ا امهتزي اانا

 نأ نظأ ام لاق هسفنل ملاظ وهو هتنج لخدو ارفن زعأو الام كنم رثك أ انأ هروا< وهو هبحاصل



 اف 11 تاقاوعلا واوا رثيأ نيذلا نإ : ىلا هلوق

 ساس هَ هال ع هع اس

 سلا نم رب ع ا تاما اع ام يلا نإ
 1١ هذ 2-4

 سهوا 2 رثا وعم در سنا سه "+ -

 ايف نواح رامألا مه 2 نم عرج ندع تا مه كر د الع
 سمسمه م دع ام بلس هك - -2 ه

 نيثكسم قربتسإو ل نمار وسبلي و بهذنم رواسأ نم

 < هدسور 6 ا

 «؟ 1 اقفترم تنسحو اَوُدلا معن كارلا لَ يف

 ملطغوم منو دل لهأ ءاقفرلا رقاد انلا ققارنلا عضوم سو ٠ 5 ءاقفرلا سن ىنعملاو

 نوكي اعإ ءاكت الافء هيلع 5 ا لا 7 اكعأا ةفترم نو ا لاقو ةنجلا ءاقفرلا

 ملعأ هللاو ةحارتسالا عضوم قفترملاو : ةحارتسالل

 مهل كل وأ المع نسحأ نم رجأ عييضنال انإ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ ل ىلاعت هلوق

 نم ًارضخ ًابايث نوسبليو بهذ نم رواسأ نم اف نولحي رامنآلا مه نم ىرحب ندع تانج
 . ( ًاقفت رم تنسحو باوثلا معن كئارآلا" ف اين. نيتك قش كليا

 0 ىفو نيقحلا دعوب هقدرأ نيلظنملا كيعتو دك ةنانل للاخت ملعإ

 اصلا لمعلا نأ ىلع لدي ( تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ ) : هلوق ( ىلوألا ةلأسملا ١

 . ةرباغملا بجوب فطعلا نآل نامالل رباغم
 بجوتسإ هنأ ىضتقي هرهاظ ( المع نسحأ نم رجأ عيضنال انإ ) : هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا إل

 ةلزتعملا دنعو دعولا < لصح باجيتسالا كلذ انباعصأ دنعو ؛ ًارجأ هللا ىلع هلمع نسحب نمؤملا

 ةيدوبعلاو ركشلا ريصيالف ةيدويعلاو ركشلل ةبجومىه و ةريثك هللا معن نال لطاب وهو لعفلا تاذل

 نا لئيش بجوال بجاولاءادأ نال را ياو نيقللوق

 : رعاشلا لوق حلا ( تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ ) هلوق ريظن 4 ةثلاثلا ةلأسملا إل
 متاوذخلا ىجرت هب كلم لابرس هلبرس هللا نإ ةفيلخلا نإ

 . الع ءازجلاو لامعالل اديك أت نأ ررك

 عيضنال انإ لمحت نأ كلو ضارتعا عيضتال انإ و نإ ريخ كتلوأ « ةعبارلا ةلأسملا )ل
 ا ىلاعت هنأ لعاو ميبمللا رجألل ًانايب اه اتسادواك كتل وأ لت نأ كلو اسس نيووك كفللأ]

 مهل كئثلوأ ) هلوق وهو مهناكم ةفص ( اهل لأ ةفارجلا نم ليصفتلاب هفدرأ مهلا رجالا تبثأ

 ىنعملا نوكي نأ زوجيف ةماقإلا نع ةرايع ةخللا ىف ندعلاو ( رابنآلا مهتحت نم ىرجت ندع تانج

 ةنجلا نم نيعم عضومل امسإ ندعلا نوكي نأ زو و « ةماقإ راد هذه لاقي اي ةماقإ تانج مل كبلز

 6« - رخل .- 5١و



 ةيآلا . اولا قالا لقو : ىلاعت هلوق لليل

 212001 دعقلا نودب 700" :ع لع دل رودض نأ لع لت آلا )د ىلوألا ةدئافلا 0

 نب ىلع نع لقن مث ةريثك هللا باتك ىف بلطلا ىندمل ال مالا ةغيص ن 4 ةيناثلا ةدئافلا ١

 . رييحت 0 ديعوو كيدهم ةغيصلا هذه لاق هنأ 000 هللأ ىكر بلاط نأ

 «نيرفاكلا رف.كبرضتسيالو نينم ملا نامياب عفتني الىلاعت هنأ ىلع لدت اهنأ 6 ةثلاثلا ةدئافلا ال
 متتسحأ متتسحأ نإ ( 0 لاق )ع مهيلع دوعل ر ككل ا مهلع دوعي ”نامإلا عفت لب

 هعبتأ قدلاو لطابلاو ناءإلاو رفكلا فصو امل ىلاعت هنأ ملعاو ؛( اهلف متأسأ ناو كسفنأل

 ديعولا امأ . اصلا لمعلاو ناميالا ىلع دعولا ركذبو « ةلطابلا لامعألا و رفكلا ىلع ديعولا رك ذب

 امعضوم ريغ ىف ةدابعلا عضوو هسفن لظ نا اندتعأ لوقي ( ًاران نيملاظلل اندتعأ انإ ) ىلاعت هلوقف

 ءارقن'ه طاق ةءانلا:نأ' لال, ىالتا ال قبقا نه الأ و ها قب قاشحتساب ام. دشتخف اهلحت نريغإ ى.ةفناللاو

 أران ماوقألا ءالؤملادغأ هنأ ىلاعتا رخأف أ ١ هعضوم ريغ ىف ءىثلل عضوو ملظ هلك اذهف « نيك اسمو

 ل ل نيدفصب راناا كالت لاعت فصو مث ؛ مر

 عييمج نم مهم طيح كذب ًاهيش ًائيشراالل تبثأف طاطسفلا لوح نوكتت ىتلاةزجحلا وه قدارسلاو
 2200 ظنلاب كوجرفت ةجرف الو مم م طلياماعتلاذثأ اطاذلملاو « تاهجلا

 ََق هللا هفصو ىذلا ناككلا كاني || اذه نم دا نأ مصعب م نال 41ا لك نم مهب ةطيح ف

 رانلا مفوخد لبق نو 0 اعإ م ةطاحالا هذه 1 ) تعش ثالث ىذ لظ ىلا أو 5 ) هلوق

 نإو ) هلوقرانلا هذهل ( ةيناثلا ةفصلاو ) طاطسفلال وح قدارسلامهم طيح و ناخدلا اذه مهاشغيف

 هّللأ ىضر دوعسم نب نعو تيزلأ قىداوو هنأ عوف رم ثيددح ْق لق ) لبملاك ءامب اوثاخي ودعت

 وه اذ ه لاق مث تالآلت ىتح رانلا اهيلع دقوأو هيف تناكةثافن جرخأو لاملا تيب لخد هنأ هنع
 1 ليف كلا تيفاةشف وأ طاك وأ لكم يبا ذة اخر فشلا زمنيا لا لاهلا ؟نرللا

 اذإ مهناآل ةثاغتسالا هذه نوكت نأ لمتح مث . ناقل نم برض هنإ ليقو « حيقلاو ديدصلا

 نأ لمتحو ) ةينآ نيع له قسلا ةيماح أران ىلبصت ( ىلاعت لاق لئملا اذه نوطعيف تاردعلا ءاماويلط

 ةياكح ىلاعت لاق ءاملا اذه نوطعيف ديربتلل مهسفنأ ىلع هنويصي ءام اوبلطيف هج زخانملا يعتلي

 اوثاغي) ىلاعتهلوقو صيمقلاك مهنادبأ لك مب ىذلا نارطقلا مهياع بص منهجر> نم اوثاغتسا اذاف

 . عيجو برض منيب ةيحن : هلوةك ءازهتسالا ليبس ىلع دراو ( لبملاكءامب

 دوصقملا نآلا بارشلا سنب لملاك وه ىذلا ءاملا نأ ىأ ( بارشلا سب ) ىلاعت لاق مث

 تءاسو) ىلاعتلاق مث ايظع ًاغلبم ماسجأللا قارتحاىف غلبي اذهو ةرارحلا 0 تاركا ترقي

 ةنجلا له اكءاقفر نوعمتجب رانلا لهأ نآل ةقفرال ًاعمتحيو الزنم رانلا تءاس نولئاق لاق ( ًاقفترم
 نيطايسلاو زاناكللا مف ذات( اةفر امأ 5 ًاقيفر كئلوأ نسحعو ) ) هن 5 لهأ ةفص ُْق لاقت لاق



 ١ ةيآلا ٠ بر نم قلبا لغد اجت 63

 ايندلا لهأو ءاسؤرلا ىلإ ت ىنقلأ لاو هدر امأ الو ءارقفلا . 577 44 نأ هيلع ادم هللا 5

 ءاش نف 0 ءاجأ ئنل ا: قلل نآموع. دارا كن وكب نأ مظنلا ريرقت ىف ( كثلاثلا هجولاو )
 لخدبا نأ لجأ ًاماص لمعو نمآ نم درط ىف نذأب مل ىلاعت هلا نينو نضيكسلف ءاش نمو نمّولف

 كنل وأ درطف مهلا ىلع م مالا ميجرت ىضتَمي لقعلا نأ سيلأ لبق ناف  رافكلا نم عمج ناميإلا ىف

 رافكلا ءاقب هي مدع امأ . يل يع الإ بجويال ءارقفلا

 ملف رفكلا ىلع رافكلا ءاقب بجوي هلاف مهدرط مدع األ ؛ ميظع ررض اذهو : رفكلا ىلع

 . حيبق قافن وه لب نامياب سيل هناماف ءارقفلا ةسلاجم نم رذجلا لجل ناسءإلا كرت نم نأ الإ
 . هتفصو هلاح اذه نم نامبإ ىلإ تفتليال نآ لقاعلا لع بجوف

 ىف حيرص ( رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نف ) ىلاعت هلوق ةلزتعملا تلاق ( ةيناثلا ةلأمسملا ١

 دقف كلذ ركتفأ نفا: هنيابتخا:و دلعلا ل) ضوفم ةيصعملاو ةعاظلاو رشكلاو:ناميألا ف نماأللا نأ

 لئالدلا ىوقأ نم ةيآلا هذه تلقف ةيآلا هذه نع مبضمب ىنلأس دقلو « نآرقلا يرص فلاخ

 للع فوةوم رفكلا لوصحو ناميإلا لوصح نأ ىف ةحبرص ةيالا نآل كلذو انل وو ةمحص ىلع

 ىرايتخالا لقعلا ناف ؛هل لدي ًاضيأ لقعلا يرصورفكلا ةئيشم لوصحو ناميإلا ةئيبشم لوصح
 دصقلا كلذ لوصح لوقنف اذه تفرع اذا . هل راشخالا نودبو هيلا دصقلا نودب هلوصح عنتمب

 رايتخاو دصق لك نوكي نأ مزل همدقتي رخآ رايتخاو همدقتي رخآ دصقب ناك نإ رايتخالاو
 ىلإ تارايتخالا كلتو دوصقلا كلت ءاهتتا بجوف . لاحم وهو ةياجلا ريغ ىلإ رخآ دصقب اًقوبسم
 ىرورضلا دصقلا كلذ لوصح دنع ةرورضلا ليبس لع ديعلا ىف ىلاعت هللا هقلخي رايتخاو دصق

 ةمزاجلا ةئيشملا كلت هبلق ىف لصحت ىل نإ أشي ملوأ ءاش ناسنإلاف لعفلا بجوي ىرورضلا رايتخالاو
 سترت بحي أشي مل وأ ءاش ةمزاجلا ةئيشملا كلت تلصح اذإو . لعفلا بترتي مل ضراعملا نع ةيلاخلا
 . ةئيشملا لع بترتم لعفلا لوص> الو: 8 ةئيشملا لوصح الف هيلع لعفلا

 باب ىف ىنملا اذه هللا همحر ىلا زغلا دماح وب أ خيشلا ررةدقلو « راتخم ةروص ىف رطضم ناسنالاف

 نإ أ ايروررغ انادجو روش ف خا 5 ناذ : لاقف نيدلا مولع ءايحإ باتك نم لكوتلا

 . ىريغبال ىب كرئلاو لعفلاف كرتلا ىلع تردق كرتلا تش ناو لحفلا ىلع تردق لعفلا تن

 تش نإ كنأ كسفن نم دج له نكل وب ىتعملا امله. كييفن نطردج كنأب به : لا و صع تايفأو

 ءاشي هنأب دبشي لقعلا لب . لصحت مل ةئيشملا كلت أشت مل نإو « ةئيشملا كلت تلصح لعفلا ةئيشم
 ةنكم ريغنملعفلا لوصح بجو لمعفلا ءاش اذإو « ةئيشملا كلت لع ىرخأ ةديشم قيسبال. لعفلا

 أضيأ ةئيشملا لوصح ىلع لعفلا بترتو مزال رمأ بلقلا ىف ةئيشملا لوصغ ماقملا اذه ىف رايتخاو

 . ىلاعت هلا نملكلا نأ ىلع لدي اذهو مزال رمأ

 : دئاوف هيف ( رفكسيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نف ) هلوق 6 ةثلاثلا ةلأسملا ال



 :ةراللا يك ا دوم هلل

 35 هرثلو سورس ه-_- 0-0 م 0 هريس 3 م

 انإ رفكيلف اق 0 نمو ِءاش ن ريوصب نم لا لكَ

 و 0 0 1 روش 116 ءامب اونا اوين نإ اهقدا 1 201
8 1011 25 

 تس مسسمرز تالا وع كي

 6252 اق: رم كا ل رشا ما

 امدقتم ناكاذإ ٠ طرف سرف : محلوق نم دحلل ١ ا ىأ من لبق 1 ةثلاثلا ةلأسملا 7

 :ااركش دشنأاو طرف ندا رمأ لك لاقي دق ظ رعت عدلا رمالا طفلا“: كنللا لاق ؛ليخلا
 0 1 ا ا

 وهو هب ماهتهإلاو هل ظفحلا همزاي ىذلا رمآلا نأ هانعم اطرف هرمأ ناكو هلوقف ؛ ًاعيضم ىأ

 كرر هنيدإ رظنال ند ةفص ةلادلا هذهو 2 هيف ريصقتلاو طب رفتلا عاشبإب اضوصخ نوك هيد 0

 مهتامبم ىف نورصقم 7 مثاومل نيعباتلا هللا ركذ نع نيلفاغلا لاح نم ىلاعت نيبف . هايندل هلمع

 لصاحلاو ؛ةرخألاو انن 0 دلا "تامبمع طظفحتااو تانآلا فر دا نم مهيلع بجو امم نوضرعم

 عم ) لاق هللا نير د لا حولا نعال ىلع ةيظاوملاب 110000 هنأ

 رك ذنع ضارعإلاب ءانغالا ءالؤه فضوو ( هبجو نوديرب ىثعلاو ةادغلاب ممر نوعدي نيذلا

 ةسلاجم هلوسر 1 مث ( هاوه عبتاو هيلق انانغأ ) ةلوق وهو هللا ريغ ىلع لايقالاو ىلاعت هللا

 ةناطعاى "تلا كدت ل ودك اع ع زوذلا وزار | را وم ناظم ارا طلو
 هلي هللا ل وسر ء ا نآرقلا 0 ءىراقو ىلا أضدب رتدسل موضعل تلا ءرجاهملا ءافدض نم

 يا »ع 6 نو هللأ ا 7 نم 8 درك و ناكمهللأ 0 اة ؟نوعنصت مت 5 1 لاَقذ

 انطسو سلج مث « مهعم ىسفن ربصأ نأ ىلإ ترمأ نم ىتمأ نم لعج ىذلا هلل 5 » مالسلا
 رادقمب ءاينغالا لبق ةنجلا نولخدت « ةمايقلا موي ماتلا زونلاب نيرجاوملا كيلاعصاي اورشبأ د لاقو

 ٠ ( همس كفلأ نيسمخ

 ًاران نيملاظال اندتعأ انإ ء رف كلذ داش نه نم ويلف ء ا نف مجبر نم لا لقو إل ىلاعت هلوق

 4 فن ره تع اًيسو كفالات || نشب هوجولاىوشي ىل املاك ءامب : اوثاغي اوثيعتسإ نإو ابقدا صم مع طاحأ

 رمأ امل ىلاعت هنأ ( لوآلا ) هوجو مظنلا ريرقت ىف 4 ىلوآلا ةلأسملا ل لئاسم ةبآلا ىف

 لقو ) هدعب لاق كلب انمآ ءارةفلا تدرط نإ اولاق نيذلا ءاينغاللا كئاوأ ىلإ تفتليال نأب هلوسر
 مكيلا عفنلا داع هومتلبق ناف هللا دنع نم ىنأ امنإ قحلا نيدلا اذه نإ ءالؤهل لق ىأ ( مكبر نم قحلا

 ةرهشلاو لوخلاو نسحلاو حبقلاو ىنغلاو رقفلاب كلذل قاعت الو مكيلا ررضلا داع هولبقت ملنِإو

 خنلا قحلاو ) هلبأ دنع نم اج ف ىلا نأ دارملا نوكي نأ قكلم مظنلا ربر#ت ف ) ىلاثلا هجوأا (



 ١و ةيآلا .٠ ةيلاااتغاإ ا عايتطإواا قايرلوتا

 لاحلا ىلع فوقوملاو ؛ لاحم كلذو نيدضلا عامتجا دنع الا ةلفغلا هذه داحبإ ةثكمال خل 1

 ىف اهدج ومو تاالفغلا أ نارك نأ بجوف . ةلفغلا داجإ ىلع رداق ريغ دبعلا أ تدف ؛ لاحت

 ىلاعت هلوقب دارملا نأ رهظي اذه دنعو ؛ بولطملا اذه تابثإ ىف ةعطاق ةتكن هذهو « هللا وه دابعلا

 هانضراع دقف مذلاو حدملا ثيدح امأ ءاهنادجو ال ةلفغلا داجيإ وه ( ةبلق انلفغأ نم عطت الو)
 ( رفكسيلف ءاشنمو نهؤيلف ءاش نف ) ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوقامأ ؛ 0 انليوطاو ارك

 داحبإ دارا ناك و ) هيلق المخأ 7 عطت الو ١ هلو ةامأ ىلاعت هللا ءأ ش نإ 48 هنع ثحبلاف

 نم باقلا ىف ةلفغلا قلخ ناكول مزاي امنإ اذه لوقنف ءواولا ركذ ال « ءافلا ركذ بجول ةلفغلا

 كلذك رمآلا سيلو : راسكنالا لوص> همزاوا نم رسكلا نأ م ىوملا عابتا لوصح همزاول

 رك ذ نع الفاغ ريصي نأ لايتحال ىوملا ,ةعباتم لوصح هللا نع ةلفغلا وص دج نم مزليال هنأل
 لكلا نم فوخلاو ةشهدلاو ةريحلا ماقم ىنانيال ًافقوتم قب لب ىوهلا عبتي الف كلذ عمو « هللا

 ) اهدحأف ) ىرخأ اهوجو ةلزتعملا بهذم ىلع ةيآلا ليوأت ىف لافقلا ركذو :لاؤسلا اذه طقسف
 وأتلا اذه ىلع حص مولق ىف ةلفغلا خوسر ىلإ كلذ ىد داو ايض ايدل مهملع بص امل ىلاعت هنأ

 000 ( 1 ارارف الإ قاعد مثدزي مف 1 ىلاعت هلوق ىف م مهمولق ى ةلفغلا لصح ىلاعت هنأ

 ريعب مهوق نموهو ىوقتتلاو ةرابطلا لهأ ةءسب همسن ملف الفاغ هانكرت ىأ (انلفغأ) هلوق ىنعم نأ

 ناطيشلا عنمي ملو ناطيشلا عم هالخ ىأ هبلق انلفغأ هلوق نم دارملا نأ (اهئلاثو) هيلع ةمسال ىأ لفغ

 وأ هبلق ىف ةلفغلا لوصح ىف رئوي له هيلع ايندلا تاذإ باب مف نإ (لوالا هجولا ) ىف لاقيف هنم

 هنأب لوقلا نيع كلذو . هبلق ىف ةلفغلا لوصل ايس هلا تاذللا لاصيإ رثأ: ناك رثأ ناف.: ريال
 هدانسإ لطب ةلفغلا هذه لوصحىف هل ريثأتال ناك نإو . هبلق ىف ةلفغلا لوص> بج ويام لعف ىلاعت
 ديفيالو هبجو انضيبو هبلق اندوس هلوق ةلزن< هبلق انافغأ هلوق نإ (ىناثلا هجواا) ىف لاقي دقو ؛ هيلا

 دقف .ةلفغلا. كلت. لوصح ىف رثأ .ةيلخالا كلتل ناك #ترإ ثلاثلا هجوأ) ىف لاقي؛و :ةانركذ امالإ

 . ىلاعت هللا ىلإ ةلفغلا كلت دانتسا لطي الإو ءانلوق حص

 نأ ىلع لدي ( هاوه عبتاو انرك ذ نع هبلق انلفغأ نم عطت الو ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ىلا ىعاافلا: وهلا نم. اءاولغ نوكو:قملا نك ل نع ًايلاخ هيلق دوك نأ أ ناسنإلا ل 3

 وتلا. ةعيبط دوج ولا نال ”ةلظ' هزيغ ركل ذو ] روتانا نكا,ذ.نأ: :لوقلا :قيقحتو قلدباب'لانعشال]

 هللا ىوس امو ؛ هللا وه قحلا رونلا ناكف هتاذل دوجولا بجاو ىلاعت قلاو . ةبلظلا عبنم مدعلاو

 هللا رك ذ هيف قرشأ اذإ بلقلاذ ةيلظلا عبنم ناكف ةيمدع ةعيبط ناكمإلاو .هناذإدوجولا نكسمم وهف

 لب ةبلظلاو مظااهيف لصح دقف قلخلا ىلا باقلا هجو:اذإو « قا ر ةالاو ءوضلاورونلا هيف لصح دقف

 ضارعإلاةةماتلا ةصااخلا ةباظلا وبف قلخلا لعلبقأو قحلا نعبلقلا ضرعأ اذإ ببسلا اذبلف تاملظلا

 : (هاوه عبتا و) هلو دارااوهقاخلا ىلع لاقإلاو (أن ركذ نعهيلقانلففغأ) هلوعب دارم اوه ئقدعااع



 ةيآلا ٠ هيلق انخأ4 تل لى م هلوق "7

 قنوع نع : حذر افعل نيلتلاوج شن ةلفخلا ق ةاثدا رمل 5 .الفاغ:هيلق اندجنو انأ ماك هع

 اف مكان وجو م 5 ال2 أ اف مكانلأسو م ا بجأ اهف رك انلتاق سل مل دعم

 9 عملا 0 ىلع ظفللا 3 لوقت مث. 6-5 اكوا 1 ادج وا 5 مف

 هذه دعب لاقىلاعت هنأ ( ىناثلا ) مذلا اوقحتسا امل كلذك ناكول هنأ (لوالا 1: هر 1 لديو

 (ثلاث !) كلذ حص ص امل هيلق ىف ةلفغلا قلخ ىلاعت ناك ولو ( رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نف ) ةيآلا

 عبتافانرك ذ نع هبلق انلفغأ نمعطتالو : لاقي نأ بجول الفاغ هبلق لعج ىلاعت هنأ وه دارملا ناكول
 لاقيو ؛واولابال ءافلاب فطعت امتإىهو ؛ ةعواطملا لاعفأ نم كلذ نوكي ريدقتلا اذه للعنأل . هاوه

 ( هاوه عبتاو ) ىلاعت هلوق ( عبارلا ) عفدناو رسكناو لاقي الو عفدناف هتعفدو رسكتاف هترسك

 دارملا هلوق : باوجلاو . هاوه هعابنا ىلإ كلذ فاضي نأرح مل هيلق ةقي اا

 نيهجو نم هنع باوجلا انلق . هيف ةلفغلا يصحت دارا سيلو « الفاغ هاندجو ى أ (انلفغأ) هلوق نم

 اههتدجأ قر ةهمخلاعفالا [نزو نأ دعت نإ تح وف كضاللا |كفل كيتشالا نأ (لوآلا

 :اةنوجو لم هناساو:سكعلا نم, كوأ نادّجولا "ازا نتوكشلا ىف ةقيقح هلعجو رخآلا ىف زاب

 ليلد ةرثكلاو نادجولا ىندمب هئيجم نم رثك أ نيوكتلا ىنعمب لاعفالا ءانب ءىجب نأ ( اهدحأ )
 ناكر للجد دامو قم نك أ نيوككتلا لا ءاخلا لذه نم مهفلا ةردابم نأ ( اهناثو ) ناحج 0

 ىف ًازاجم هل عج نكمأ نب وكلا ىف ةقيقح هانلعج نإ انأ ( اثلاثو ) ناحجرلا ليلد مهفلا ةردابمو

 قفاومعبتلا ىف ازاجمو عوبتملا ف ةقيقح ظفللا لد ؛ مولعملا لوصحخل عبات ءىثلاب معلا نال نادجولا

 ىف ازاجب عبتلا ىف ةقيةح هلعج مزال داحيالا ىف ًازاجم نادجولا ىف ةقيقح هانلعجول امأ ؛ لوقملل
 نادجولا ىف ال داجيالا ىف ةقيقح ءانبلا اذه لعج لصالا نأ تبثف لوقعملا سكع هنأو لصالا

 ىلإ و داحيالا ىلإ ةبسنلاب اكرتشم ظفللا نوكحص لسن انأ لاؤدنلا نع باوجلا ىف ( ىفاثلا هجولا)

 ىلع لد ىلقعلا ليادلا نال كلذو ةلفغلا داجيإ ىلع ( انلفغأ ) هلوق لمح بحب لوقت انأ الإ نادجولا

 لواحينأ اماف : ةلفثلا داحيإ لواح اذإ هنأ هيلع ليلدلاو هسفنف ةلفخلل ًادجوم دبعلا نوك عنتمي هنأ
 هل لصحت نأب نكي مل الإ و « لطاب لوألا و نيعم ءىث نع ةلفغلا داحيإ لواحي وأ ةلفغلا قلطم داحيإ
 عاونالا نيب اهيف كرتشملا ةعيبطلا نآلع رخآ ءىثث نعةلفغلا هل لصحت نأب ىلوأ ءىثلا اذه نع ةلفغلا
 نع ةلفغلا نال لطاب ًاضيأ وبف ىناثلا امأ «ةيوسلا ىلع عاونالا كلت لك ىلا اهتيسن نوكت ةريثكلا
 !ملزلقلاكللذار نا ةتنا اهنازكب الإ. تالطغلا مالسقأ, وئانس نع ازاتمتاال ةلفغب نغ ةرابغا ذك

 ةلفغلا كلت نأ روصت اذإ الإ اذك نع ةلفغلا داحبإ ىلإ دصقي نأ هذكمال اذه للعف « هنيعب

 نآل اذك روصت اذا الإ اذك نع ةلفغ ةلفغلا كلت نوك روصتي نأ هنكمب الو ء اذك نع ةلفغ

 دصقلا هتكميال هنأ تبئف . نيبستنملا نم دحاو لكروضتب طورشم رخآ رمأ ىلإ سمأ ةبسنب معلا
 تبثف ؛ اذكب روعشلا دض اذك نع ةلفغلا نكل اذكب روعشلا عم الإ اذك نع ةلفغلا داحيإ ىلإ



 ١ةذو ةنالا . يقيبنغا ضياء لطارق

 0 ا هس سوم سوه هم

 ابك االخ اة ورمأ لاو هاوه مسناو أ كد نع هل َلَعْعأ 0

 (« اطرف هرمأ ناكو هاوه عبتاوان انركذ نع هباق انافغأ نم مطتالو

 ءال ؤه درطاف كب نمؤت نأ تدرأ نإ تلي هللا لوسرل اولاقو اوعمتجا شيرق رباكأ نأ ملعا
 ىلاعت هللا لزناف كاع يف نوت او نمو ورش رشح ا ١ 2, كدنع نم ءارقفلا

 مظعتو مههفاوتو مهسلاجت لب مثدرط زوج ال هنإ ايف نيبف ةيآلا ( مهر نوعدي نيذلا درطت الو )

 !وريضح و19016 اراك كا مل ميقت الو رافكلا كل وأ لاوقأ ىلا تفتلت الو مهتأش

 وهو ماعناألا ةروس ىف قبس دق ةيآلا هذهريظنو . لقتسم أدتبم مالكو ابلبق امع ةطقنم ةصقلا هذهو

 مثدرط نع ل لوسرلاىهن ةيآلا كلت ىفف ( ىثعلاو ةادغلاب مب نوعدي نيذلا درطت الو ) هلوق

 هنمو سبحلا ربصلا لصأ ( كسفن ربصاو ) هلو مبعم ةرباصملاو مهتسلاجمب هرمأ ةيآلا هذه ىفو

 مهر نوعدي نيذلا عم ) هلوق امأ ؛ ىرتف سبحت ةميهلا ىهو ةرويصملا نع تلم هللا لوسر ىمن

 : ناتلاسم هيفف ( ىثعلاو ةادغلاب

 ١ ةغل امهالكو ةادغلاب نوقابلاو نيغلا مضب ةودغلاب سماع نبا أرق ( للوآلا ةلأسملا .

 ىلع نيبظاوم مهنوك دارملا ( لوآلا ) : هوجو ( ىثعلاو ةادغلاب ) هلوق ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ( ىناثلا ) سانلا متش الإ ىثعلاو ةادغلاب لمع نالفل سيل لئاقلا لو ةك تاقوألا لكىف لمعلا اذه

 نم هيف ناسنإلا 1 ىذلا تقولاىه ةادغلا نأ دارملا ( ثلاثلا ) رصعلاو رجفلا ةالص دارملا نأ

 لقتتي ىذلا تقولا وه ىثعلاو ةايحا ىلا توملا نم لاقتنالاب هيبش لاقتنالا اذهو ةظقيلا ىلإ مونلا

 نيتقولا نينه ىف نوكي لقاعلا ناسنإلاو توملا ىلا ةايحلا نمو مونلا ىلإ ةظقيلا نم هيف ناسنالا

 اذإ هادع لاقي ( مهنع كانيع دعت الو ) لاق مث . هئاعنو هللا ءالال ركحشلا ميظع هل زكافلا: تك

 هنااكف ةدعابملا ديفت امال نع ةظفلب ىدعامتإو ًاديز ادع موقلا ءاجو هروط ادع موق هنمو هزواج

 الفن هادعو هأدعأ نم. كيلع دمت هلو ) كيقيع دعت الوأ) ءئرقو ,ةدعابملا كلتانع لم ناك

 هل عاج را ال ذإ ىرت امع دعف :رعش هلوق هنمو وشحلا ليقثتو ةزممهلاب

 هانيعوبنت نأو نيئمؤملا ءارقف ىردزي نأ نعوتِلَيهَللا لوسر ىمن ىلاعت هنأ ةيآلانم دوصقملاو

 ىف بصن ( ايندلا ةايحلا ةنيز ديرت ) هلوقو بقرإلم نسحو ءاينغالا ةسلاجم ىف هتبغر لجال مهنع
 : ايندلا ةايحلا ةنيز ىف كتبغرل الإ هيلع كمادقإ نكي مل كلذ تلعف [نإ| كنأ ىنعي . لاخلا عضوم

 ءاينغالا لاوقأ ىلإ تافتلالا نع ىبنلا ىف غلاب نيملسلا نم ءارقفلا ةسلاجمب هرمأ ىف غلاب املو

 : لئاسم هيفو (ًأطرف هرمأ ناكو هاوه عبتاو انرك ذ نع هبلقانلفغأ نم عطت الو) لاقف نيربكدتملاو

 ىف ةلفغلاو لهجلا قاخي ىذلا وه ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذ,ب انباصأ جبتحا ( ىلوألا ةلأسملا ١)

 هبلق انلفغأ) ىلاعت هلوقب دارملا ةلزتعملا تلاق ؛ ىنعملا اذه ىلع لدي (انلفغأ) هلوق نآل لاهجلا بولق



 ةيآلا « كيلإ حو أ ام لتاون ىلاعت هلوق ١1

 0 101 7 كبر با دك نم كيل ا
 دل سوه ل 1مم ه مث م رثوم م 20 6 ا سه سس

 ا ةدغلاب ا نلوعدب َُ و ا ل «؟1/» او كو ارك 0

 م6 2 2 ب 4 هرثوه 10 2س نخل هس »ا ل | ث 2 و اهبج ص 2 0

 0 لل هن راثلا عاوسلا ةده ف قرارت الملا كا رفلاو 7 ا هذه لكن اكمإ ب قف دمتعملاو

 نامزلا باب ىف ركذ انيس نب ىلع ابأ نأ ت انكمملا نم ىنعملا اذهنأ ل لدي امو. اهانركذىتلا ةّقيرطلا

 بادأةلاح ةبيبش ةلاح نيهلأتملانمموقل ضرع هنأ ركذ ميكحلا س اطاطسرأ نأ ءافشلا 0-000

 . فيكلا باعأ لبق اوناك مهنأ ىلع خيراتلا 2 ىلع وبأ لاق مث ءفبكلا

 ( ًادحتلم هنودنم دجت ناو هتاراكل لدبمال كبر باتك نم كيلإ ىحوأام لتاو ل ىلاعت هلوق

 راكأ نأ كلذو  ةدحاو ةصق ىف دحاو مالكر ضخلاو ىسوم ةصق ىلإ ةيآلا هذه نم نأ معا

 هال وه كدنع نم درطاف كب:نمؤن نأ تدرأ نإ هلو هللا لوسرل أولاقو اوجتحا رشي رق نافك

 ناب ىف تايآلا هذه ةلمج ىف بنطأو هنع هعنمو كلذ نع هاهن ىلاعت هللاو كب !ونمآ نيذلا ءارقفلا

 بابلا اذه ىف لصأألا لعج ىلاعت هنإ مث لطاب حارتقاو دساف بولطم هوسّعلاو هو>رتقا ىذلا نأ

 تفتليال نأو هب لمعلا ىلعو هيلإ هللا هاحوأىذلا باتكلا ةوالت لع بظاوينأ وهو ًادحاو اًئيش
 ةيآلا ىفو ( كبر باتك نم كيلإ ىحوأ ام لتاو ) لاقف نيتتعتملا تنعتو نيحرتقملا حارتقا ىلإ

 باتكلاةءارق مزلا ىنعملانوكيفاضيأ عابتالا لوانتيو ةءارقلا لوانتي ( لتا ) هلوق نأ : ىهو ها

 هيلإ ليدبتلاو رييغتلا قرطت عنتمب ىأ ( هنايكل لدبم ال )لاق مث هب لمعلا مزلاو كيلإ ىحوأ ىذلا
 ىجحوأاملتا) هلوقن آل زئاج ريغ نسايقلاب صنلا صيصخت نأ تايثإ يف اهب كسقلا نكمي ةيآلا هذهو

 لاهعلا مايجب زر وصب ركلخ و هضامكملا زل نهج ضيق لمعلا عزل ةانعللا كنار تاجك وم كلبا
 يئاهفصألا لسم ىف ىنأ بهذم وه اذه انلق هيلإ خسنلا قرطتي الأ بجيف لوق ناف . هرهاظ ىنعتقم

 نايرط تقو ىلإ هتقو ىف تباث خوسفملا نال ليديتي سيل ةقيقحلا يف خسنلاف اغيأو نلعب سلف

 نأ لع اوقفتا ( ًادجتاو ةنوودإ نمت نلآو ١ هلوق 1 اليدبت نو 5 فيكف ا ا 6 ءائلا

 ريشا ىذا نبال ر ىلا هلو ميسو لاما اذإءايطلأ و اجل قيما ومحنللا لجأ لاق علما ودايالل

 : حاغإلا ف نلنبلا| ىف اجلم هنود نمردحت ننال وروجعللا وللا غدلابنعأ قئانللا:دحلملا واعف

 دعت الو ههجو نوديرب ىشعلاو ةأدغلاب ممر نوعدب نيذلا عم كسفن ربصأو 0 ىلاعت هلوق

 ايندلا ةايحلا ةنيز ديرت منع ةلاقع



 ان ةيأآلا . لعاف ىفإ ءىشل نلوقت الو : ىلاعت هلوق

 ىذلا 3 لا امأ؛ مهناكم ىفو فيكلا تا نا ىف سائلا فلتخا 4 ةعبارلا ةل أملا 2

 ببسلا اذه و : ةأروتلا ىف ذمركذ ىسموم نإو مالسلا هيلع ىسوملبق اوناك ممن] ليقف . هيف اولصح

 ىف اودعب مث مهربخب حيسملا ربخأو حيسملا لبق فهكلا اولخد مهنإ ليقو ؛ مهنع اولأس دوهيلا ناف
 دعي فريكلا اولخد مهن ليقف 0 دمت نيبو مالسلا هيلع ىسيع نيب ىذلا تقولا

 موب ىلإ نوتوء الو اونو مل م.ن] موق ل /اقو . قوعا نب دم نع لولا ذه لافقلا ىو حينتلا

 قباولا نأ مجنملا يزاز] ودا ىناوم نب دم نع 50 ىك-ح , فبكلا اذه ناكم امأ ود ةمايقلا

 ىذلا عضو لال ًاماوقأ ىعم مورلا كام هجوفلاق ؛ مورلا ىلإ فهكلا باحصأ لاح فرعيل هذقتأ

 تلخدف لاق : مهلع لوخدلا رم ىنءزف عضوملا كلذب لكوملا لجرلا نإو لاق « هيف مهنإ لاقي
 كلت اوجاع دق اوناكسانلا نأو لايتحاو هبومت هنأ تفرعو لاق مثرودص ىلع رومشلا تيأدو

 لافقلا لاق مث ءهريغو ربصلاب خيطاتلا لثم ىلبلا نع اهنوصتل ىوملا نادب آل ةفئذلا ةيودألاب ثثجلا

 ربخأ ىذلاو « رخآ عضوم وأ فيكلا بادصأ عضوموه عضوملا كلذ نأ فرعيال اندنع ىذلاو

 « فهكلا بادكأ عضوم وه عضوملا كلذ نإ مورلا لهأ لوقب ةربع الو هب عطقلا بجو هنع هللا

 انرظنف ءالؤه نع انل فشك ول لاقف فركلاب رف مورلا ازغ هنأ ةبواعم نع فاشكلا ىف ركذو

 تعلطا ول لاف ؛ كنم ريخ وه نم هللا عنم دق كلذ كل سيل امهنعهللا ىضر سابع نبا لاقف ل

 ثعبف « مطاح ملعأ ىتح ىهتنأ ال : سابع نبال لاقف « ايعر مهنم تدلملو ًارارف مهم تيلول مهلع

 ملعلا ا ؛ مهتقرحأف احمر مهيلع هللا تعب فهكلا اولخد اءلف اورظناف اوبهذا م لاقف ًاسانأ

 دوقفم كلذو . صن نم كلذ دافتسي امبإو « لاجم هيف لقعال سيل ناكملا كلذبو امزلا كلذ

 . هيلإ ليبسال هنأ تبئف
 ةثالث لوصأ ىلع ةمايقلاو ثعبلا تابئاب لوقلا رادم نأ ملعإ 4 ةسماخلا ةلأسملا ١)

 تايلكلا نمتامواعملا عيمجي ملاع ىلاعت هنأ( ىاقلاو ) تاتكتمللا لك 2 ىلاعت هنأ ( اهدحأ )

 ىف لوصحلا نكمم ناكتاقوألا نضعب' ىف"لوضحلا نكم ناكام: لك نأ.( اهتلاثؤ ] تانمْزْلَتاَو

 انهاه كلذكق , ةمايقلاو ثعبلا ناكماب وقل" كيف ةثالثلا لوصاللا هذه“ تق ذانتتاقاودإلا اتاك

 هٌواَقِب كلذكف نكم موي ةدم مولا ١ > ناسنإلا ءاقب نأ تدثو « لكلا ىلعرداق ملاع كلاغت هنأ كفن

 مهناف ةفسالفلا امأو . ةفآلا رع هنوصيو هظفحي ملاعلاهلإ نأ ىنعمب انكم نوكي نأ بحي ةنس ةثاملْئَةده
 لوصح داسفلاو نوكلا ملاع ىلويه ىف بجوت ةبيرغ ةيكلف لاكشأ عوقو دعبب ال اضيأ نولوقي

 ةلاح"لوصح لع اهنم دحاو لك لمتنشا ةيقاغتملا ةثالثلا ناوسلا*ءانفج:“لوقأو « ةردآءاةغأ الل اوغكأ
 ىلإ كم نم ئلَم دمح دسحب ءارسإلا ىلع تلمتشا ليئارسإ ىنب ةروسف اعلا اذه ىف ةردان ةبيجي

 وهو ديزأو ةنس ةئامثث ةدم مونلا ىف موقلا ءاقب لع تلمتشا ةروسلا هذهو . ةبيجي ةلاحوهو ماشلا

 . ةببحي ةلاح أاضيأ وهو بالا نم ال دإولا ثودح ىلع تامتشا مجرم ةروسو ؛ ةبيجت ةلاح ًاضيأ

 «م رخف هد



 ةبآلا . لعاف ىلإ ءىثل ناوقت الو : ىلاعت هلوق 1

 نال كلذو نب مانا قزقابلاو راو ال رن . ةئامثل 1 ىلا 5 11 ة ( ةي :اثا ةلأسلا “١

 امنأ فرعي مل ( ةثامثث مبفبك ىف اوثبلو ) لاق يدوس ) هلاوقل نانب . فطع ( نينس ه١ هلوت

 ليقو هل ناب فطع 00 (ةثاملث) هل وقل اناب اذه راص نيل اق الف نون س مأر ووش مأ مايأ

 ةفاضإلا ف بجاولا نأومف ةزمح ةء ارق هجوم نأ 3 نيدسا| ود 11 ريخأتلاو ميدقتلا ىلع وه

 . ( الابعأ نيرسخالاب ) هلوقك زيبملا ىف دحاولا ولإ عضوم عمبا عضو زوحي هنأ الإ ةئس ةناثلف

 لقي ملل: اولاق ناف نينس عسن اودادزاو ىعملا ( ًاعست اودادزاو ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ةثاملت ةدلا تناك موضعب لاق انلق ؟ ( اش ذاكر قه لماقلا امن عست و ةماعلا

 حصي ال هنأل 0 اذهو « ةيرمقلا رم نينس عسن و نانا هكعلانالشلا ن2 ع

 7 اناقالا نم مهرمأ برق ةنس ةثامثثث | 2 | امل مبلعل : لاقب نأ زلال

 ا ل ملعأ هللا لق ) لاق مث نينس 3 و و ما

 امااع نوكي نأ د ناك اق 60( اهف اوفات ركل ندذلا لما ل١ نم ةدملا هذه رادقم م مَع أ ىلاعت

 تاومسلا بيغب املاع ناك كلذك ناك اذإو ؛ملاعلل ربدمو ضرالاو تاومسلل دجوم هنآل هب

 ركذت ةملك هذهو ( عمسأو هب رصبأ ) ىلاعت لاق مث ةلاحمال ةعقاولا هذه املاع نوكيف ضرالاو

 افاكرفلا ةنوشا قيل فلل هلك نلت اغلا بقوا عسا اهار دن أراهم عنا دلل 5

 هوجو هيفو ( ىلو نم هنود نم مهللام ) ىلاعت لاق مث ( رانلا ىلع ممربصأ اف ) ىلاعت هاوس د

 مونلا كلذ ىف مهظفح ىلوتي ىذلا وه هناف ىلو نم هللا نود نم فبكلا باحصالام ( لوألا )

 مثرمأ ىلوتي هللا نود نم ىلو فبكلا لهأ. ثيل ةدم ىف نيفلتخلا ءال ل سيل ( ىناثلا ) ليوطلا

 ةعقاولا هذه نوءلعي فيكف هظف-و هللا ريبدت ىلإ نيجاتحم اوناك اذاف مهسفنأ ريبدت مهل ميقيو

 هللا لوق فالخ ىلع الاوقأ بابلا اذه ىف اورك ذ امل موةلا ضعب نأ ( ثااثلا ) همالعأ ريغ نم
 مث . مييلع باقعلا لازنإ نم هللا عنمب ىلو هنود نم محل سيل هنأ هللا نيبف « باقعلا اوبج وتسا دقق
 دحاأل سيلف رادقملا اذه وه مهبل نأ كح امل ىلاعت هنأ ىنعملاو ( ًادحأ هبكح ىف كرشي الو ) لاف

 امهنم دحاو لكن م ضارتعالا ناف نيكي رشل اناك اذإ نينئإلا نأ لصاللاو . هفالخم الوق لوقي نأ

 هلصاحو . هديربام قفو ىلع رمآلا ءاضمإ نم امهنم دحاو لكل ًاعنام كلذ ريصيو رثكي هبحاص ىلع

 لاعتةلوقب هسفن نع كلذؤن ىلاعت هللاف ( اتدسفل هللا الإ ةهطل آ امهبف ناك ول ) ىلاعت هلوق ىلإ عجري

 انطع ئاطخلاو ئهنلا لع مرجلاو ءاتلاروك ان متمدلاوا 6 ابا وتو( اذهنلأ مكعلا ىلا كمر اة

 امع ًادحأ لأست الو ىنعملاو ( تيسن اذإ كبرركذاو ) هلوق ىلع وأ ( ءىثل نلوقت الو ) هلوق ىلع

 ةفرعمبلط ىف ًادحأ كرشت الو هنايبو همكح ىلع رصتقاو فبكلا باحصأ ةدع نم هب هللا كريخأ

 كلذ لعفيال ىلاعت هنأ ىنعملاو ربخلا ىلع عفرلاو ءايلاب نوقابلا أرقو ةعقاولا كلت

 . هَ اوفلتخا ندلا سنن نه لصألا 0 01(
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 نأ 0 دحاولا .مالكلاك هنم ى :هلملا عم لا نال اذإ مف لملدلا اذه انفلاخ

 ةملكلاك مالكلا ةلمج ؛ ةدحاولا(')ظفللا فصن ىرجم راجومف ؛ ائيش ديفيال هدحو ءانثتسالا ظفل

 ناك اذا ام فالخ ءىبث مزلي مل هنأ انفرع ءانثتسالا رك ذ دنعف ريدقتلا اذه ىلعو . ةديفملا ةدحاولا

 ىناثلا لوقلاو مزتلملا كاذب داليا هيلع بجوف مالكلاب ماتلا مازتاالا لصح هناف الصتم ءانثتسالا

 هيفف لوقلا اذه ىلعو فنأ اتسم مالك وه لب هلبق امب هل قلعت ال ( تيسن اذا كبر ركذاو ) هلوق نأ
 بيغرتلا هنم دارملاو « ءانثتسالا ةيلك تيسف اذإ رافغتسالاو حيبستلاب كبر ركذاو (اهدحأ) هوجو

 (اهتلاثو) ىسنملا كركذيل نايسنلا كارتعا اذا كبر ركذاو ( اهيناثو ) ةملكلا هذهر كذب مامتهالا ىف

 نال ديعب ةثالثلا هوجولا نم هيف امب لوقلا اذهو « اهركذ دنع ةيسنملا ةالصلا ءادأ ىلع مهضعب هلمح

 بجوي افنأت_م امالكهلعجو ةيضقلا هذه ىف مالكلا مامتإ ديفي هلبق امب مالكلا اذه قلعت

 نم برقآلل ىبر نيدهب نأ ئسع لقو ) ىلاعت لاق مث زوحيال كلذو انها تتيح ل

 نم« نشحأ هيك, ذوبوسح نبل ( مهلا ءاش نإ هلع كرت نأ (لوآلاو.. وجو هو"( دغر رابتم

 لاقو ءىثب مهدعو اذإ ( ىناثلا ) ةلمججا هذه ركذ هددها نم برقأل ) هلوقو هكرت

 هلوقنأ ( ثلاث او ١ هب مكتدعو ام كا دود ندى | بريدي نأ ىمع لوقيف هللا ءاش نإ هعم

 لك الدإاو تان ديلا نمىبيتؤي هللا ل ءل هانعمو فيكلا باحصأ أن 58 ةراشإ ) دش اذه نم برقا (

 نم ادشر برقأو ةلالدلا ىف مظعأ وه ام ةوبنلا ءاعدا ىف لوقلا قداص هللا دنعنم ىن ىنأ ةمص ىلع

 وهام بويفلا:نابخإلاو ءابنألا صصق زم هات كيج كلذ هللا لمف دقو...فيكلا تانكي
 اني معأ هللا لق انت انوداهز ا و: نيس ةناشت مهفبك ف ف اوثبلو ) ىلاعت هلوق امأرو «كلذ نم علل

 هنكح ىف كرشي الو ىلو نم هنود نم ملام عمسأو هب رصبأ ضرالاو تاومسلا بيغ هل اوثبل

 قاوثل ]كوت فو ننزكللا باحأ 3 ىف ةروكذملا تايآلا رخآ ةءآلا هذه نأ ملعاف ( ادحأ

 ةثالث نول وقيس ) لاق ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو موقلا مالكة ياكح اذه نأ ( لوآلا ) نالوق ( مهفبك
 هدك يو كلذ اولاق ماوقألا كئلوأ نأ ىأ ( مبفبك ىف اوثبلو ) لاق نأ ىلإ اذكو ( مهلك مهعبار

 هدكؤ يو هلبق روكذملا مالكلا ىلع درلا هبشي اذهو ( اوثبل امب ملعأ هللا لق ) هدعب لاق ىلاعت هنأ

 ىف اوثبلو ) هلوق نأ ( ىتاثلالوةلاو ) مبفبك ىف اوثبلو اولاقو : هللا دع فحصم ىف ىور ام ًاضيأ
 مهعبار ةثالث نولوةيس ) هلوق امأو .ةدملا كلت ةيمك نع ربخأ هناف ىلاعت هللا مالكو د ( مبفهك

 رخآلا نع اهدحأ عاطقنا بجوي ام ةيآلا هذه نيبو هنيب للخت دقو مدقت دق مالك وهف ( مهلك

 تاومسلا بيغ هل اوثبل امب لعأ هللا لق ) هلوقو ( ارهاظ ءارم الإ مهف رامت الف ) هلوق وهو

 بيغ هل اوئبل امب ملعأ هللا لق ) دارأ ىلاعت هنآل كلذو « ةياكح هلبق ام نأ بجوي ال ( ضرالاو

 . باتكلا لهأ هلوقي ام نود هللا ربخ ىلا اوعجراف (ضرالاو تاومسلا

 1 ةدحاولا ةظفللا وأ 1 دحاولا ظفلاا لاقي نأ ب اوضلاو 1 ةدحاولا لظفللا : لصالا 3 دكه 005
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 ىلاعت هللا ةئيشم نكل ةئيشملا هذه لوصح الوأ انفرع اذا الا قالطلا عوقو فرعف الو قالطلا

 قالطلا وهو لصحو عقو دق ةئيشملا قاعتم نأ انملع اذا الا اوصح معلا ىلا ليبس الف بيغ

 قالطلا عوقو فرءن الو قالطلا عوقو انفرع اذا الا ةئيشملا لوصح فرعنال قيرظلا اذه ىلعف

 لطايرودلاورود وهو ؛ةرخآلاب ملعلا ىلع اهنم دحاو لكب ملعلا فقوتيف ةئيشملا عوقو انفرع اذا الا

 . عقاو ريغ قالطلا اولا ببسلا اذبلف

 كلذ لعاف ىنا .ىثل نلوقتالو ) هلوقب ءىث مودعملا نأب نولئاقلا جتحا 4 ةعبارلا ةلأسملا ل

 هلوةل ءىث هنأب لالا ىف ىلاعت هللا هامس ًادغ لعافلا هلعفيس ىذلا ءىثلا اولاق ( هللا ءاشي نأ الإ ادغ
 بجوف ؛لاحلا ىف مودعم وهف ًادغلعافلا هلعفيس ىذلا ءىثلا نأ مولعمو ( ءىثشل ناوقت الو )

 ًائيش هنوكي ىمسم مودعملا نأ الإ ديفيال لالدتسالا اذه نأ تاوجلاو . ءىث هنأب مودعملا ةيمست

 سأ ىأا) لاق هنأ اك لاخلا ىف ًائيش هنوكب هتبمست نوحي ًائيش ريصيس ىدلا نأ هيف ببسلا نأ اندنعو

 مالك هنأ ( لوألا ) ناهجو هيفف ( تيسسن اذإ كبر رك ذاو) هلوق امأ ؛ هللا سمأ ىتأيس دارملاو ( هللا

 اوفلتخا اذه دنعو هركذت اذإ هركذيلف هللا ءاش نإ لوي نأ ىسن اذإ هنا ريدقتلاو هلبق امم قلعتم

 0 داش 0 ةدم دعب الإ ركذتلا لصح ملول امبنع هللا ىضر سابع نبا لاقف

 ىلع ردقي هنأ سواط نعو موي وأ عوبس اءادرإ كاما هيفع دسار علئ خيم وعاو ا

 رثأال هنأ ءاهقفلا ةماع دنعو « ةريزغلا ةقانلا بلح رادقم ىلع ىنئثتسي ءاطع نعو : هساجم ىف ءاتثتسالا

 رهاظلا نآل ( تيسن اذإكبر ركذاو ) هلوقب سابع ننا جتحاو« الوصوم نكي ملام ماكحالا ىنهل
 ( هللا ءاشي نأ الإ ) هلوق ىف هركذ مدقت ىذلا وه ( تيسن اذإ كبر ركذاو ) هلوق نم دارملا نأ
 هيلع بحي نأ بجوف تاقوألا لك لوانتب , وه لب نيعم تقوب صنم ريغ ( كبر رك ذاو ) هلوقو

 بجو اهإ هنإ لاق رك ذلا اذه بجو لاق نه لكو ركذتلا اذه لص-ح تقو ىأ ىف رك ذلا اذه

 نأ ىف رهاظ امبنع هللا ذر نابع نبأ لالعاب" نأ معاو « بولطملا ديف كلذو ثنحلا مفدل

 نما ءاهتروقتسالانأ بمر كلذءانآر وح ولءانإ|!اولاقف ءابقفلا امأ ءالصتم نكي. نأ تحيال ءانثتسألا
 الج ال11 ئرئاعلا نال ارلمل الب تلاد هفاعإبأ 0 هنأ كح . نام لاو دوقعلا

 ناميالاب ةعيبلا ذخأت كتاف. كيلععجري اذه: هللادمحر ةقيتفل ارا أقف هيلع ر كنماهريضحتساف لصفنملا

 ملعاو ءاو. هبىضروهمالك روصنملان دحتساف ؟ كيلعاوجرخيف اونثتشيف كدنع نم اوجرخ نااصرمأ

 هللا ءاش نإ لاق ولف اضيأو . هيف ام هيفو سايقلاب صنلا صيصخت ىلا عجرب مالكلا اذه لصاح نأ

 روذحملا ُك عم عامجالاب , ثنذحلل عفادو ريتعم وف دححإ عع ذل ثيح هناساب ةيفخلا ليبس ىلع

 بيس نأ كاوإللاو ب: ىوتب ملا ةللغأ] ولاؤع ىذا َنَلا ترك ؟اذف لصاح متركذ ىذلا

 ءت .لاق دهعلاو .دقعلاب ءافولا بوجو ىلع تاد ةريثكلا تايآلا نأب الصتم ءانثتسالا نوك

 دبا لجالل هاضتةمب ءافولا هيلعب دهعلاب ىتالاف ( دهعلاب اوفوأو ) لاقو ( دوقعلاب اوفوأ )
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 تراللوق هيفو ؛ اذام هللا ءاش هنأ نايب هيف سيل ( هللا ءاشي نأ الإ ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا إل

 كلذ ىف كل نذأي نأ ( هللا ءاشي نأ الإ ًادغ كلذ لعاف ىنإ ءىثل ناوقت الو.).ريدقتلا ( لوآلا )

 ىف كل هللا نذأ اذإ الإ .ىتالفلا لعفلا لعفت كنأ كسفن نع ربت نأ كل سيل.هنأ ىدملاو : لوقلا

 نأ 'الإ.( ًادغ كلذ لعاف قإ ءئثل نلاقت!الو'):نيدنقتلا' نوكي نأ ( ىناثلا كوقلا ) نابخالا كلذ

 نلففأس لاق. اذإ نافثالا نأ ىهاةلرقلا اذه نك ذبنمءدال هنأ ىف .بئالاوأ هل ءالك نإ كو
 كلذ نع هقوعي نأ ًايح قب ول ًاضيأ دعبي ملو ؛ دغلا ءىجب لبق تومي نأ دعبي مل ًادغ ىنالفلا لعفلا
 كلذورفنم بذكلاو . دعولا كلذف ًابذاكر اص هللا ءاش نلقي مل ناكاذاف ٠ قئاوعلا نم ءىثلعفلا

 ريدقتب نأ ىتح ( هللا ءاش نإ ) لوقي نأ هيلع بجوأ ببسلا اذهلف  مالسلا مهيلع ءايبنالاب قيلي ال

 . ريفنتلا لصحب لذ ابذاكرصي مل دوعوملا كلذي ءافولا هيلع رذعتي نأ

 دبعلا نم ةعاطااو ناميإلا ديري ىلاعت هللا نأ ةلزتدملا بهذه نأ ملعإ 4 ةشلاثلا ةلأسملا ١
 ةيلاغ ديعلا ةدارإ نوكستف هللا دارم عمي الو دبعلا داره عقيف هسفنل ةيصعملاو رفكلا ديري دبعلاو

 نم رفكلا ديري ىلاعت وهف عقاو وهف ىلاعت هللا ذاذأ افاملكف اادنع امأ أر ةيواغم لاعت هللا ةلاللل

 اذإ ةبولغم دبعلا ةدارإو ةبلاغ ىلاعت هللا ةداراف ريرقتلا اذهللعو نما نم نامبإلا ديربو رفاكلا

 بذكلا هنع عفدي امإ هللاو هللا ءاشي نأاالإ' ًادغ اددك نغفل دعلا لاق اذإ لوقنف' اذه: تقرع

 لعفأ انأ لاق ديعلا نأ ريدقتلا نوكي لولا اذه ىلع ناف دبعلا ةدارإ ىلع ةبلاغ هللا ةدارإ تناك اذإ

 ىلع ةبلاغ هللا ةدارإ نال لءفأ ال ريدقتلا اذه ىلع انأف هفالخم هللا ةدارإ تناك اذإ الإ ىنالفلا لعفلا
 ةبواغم ىلاعت هللا ةدارا نوكست نأ ريدقتب امأ : لعفلا ىلع ىوقأ ال بلاغلا عناملا مايق دنعف قدارإ
 ةمأللا تعمجأ :لوقنف اذه تبث اذإ . بلاغلا عنميال بولغملا نآل « بابلا اذه ىف ًارذعحلصتال اهناف

 اذإ الإ ثنحلل ًاعفاد نوكي الف ثنحلل ًاعفاد هللا ءاش نإ لاق مث اذك ناعفال هللاو لاق اذإ هنأ ىلع

 ةبلاغ ىلاعت هللا ةدارإ نوكب عطقلا بجو عامجالاب ثنحلا عفد لصح الف ؛ ةبلاغ هللا ةدارإ تناك

 نأ وهو ةنيعم ةروص ىف مالكلا اذه اودك أ انباحأو هللا هدارأ ام الإ دوجولا ىف لصحال هنأو
 اذه نيضقالل هللاو لاف نيدلا ءادأ ىلع ًارداق نويدملا كلذ ناكو نيد ناسنا ىلع هل ناك اذإ لجرلا
 ىلاعت هنأ ةلزتعملا لوقىلعو ثنحي مل نيدلا اذهضقي ملو دغلا ءاج اذاف هللا ءاشنا لاق مث , ًادغ نيدلا

 عقاو طرش ىلع مكحلا كلذل قيلعت ( هللا ءاش نا ) هلوقف ريدقتلا اذه ىلعو نيدلا ءاضق هنم ديرب

 كلذ ءاش ام ىلاعت هللا نآل ناكامن ا كلذ نأ انملع ثن<ال هنألع اوعمجأ املو ؛ ثنحت نأ بجوف

 دق ىلاعت هنأ تيثو هب لالخإلا رع رجزو هيف بغرو هب هللا مأ دق لعفلا كلذ نأ عم لعفلا
 اك سمآلا نأ به لبق ناف ؛بولطملا وهو هديزب الو ءىثلاب سمأي دقو هديريو ءىثلا نع ىهني
 قالطلا عقي مل هللا ءاش نإ قلاط تنأ هنأزمال 0 رلا لاق اذا اولاق ءابقفلا نم ًاريثك نأ الإ متركذ

 عوقو افرع اذا الا عقب : هللا ةئيشم ىلع قالطلا عوقو قلع امل هنا وه ببسلا انلق؟ هيف ببسلا ف
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 ىدف ادحأ هلكح ف كرش 1

 هللا دنع مومذم نظلاب لوقلا نأ ىلع لدب كلذو « فا انثكلا 1 2277 ل ىذاقملا ىأ

 ىوتفلا نأ ىلع كلذ لدف  نيناظلا ءالؤه ءاتفتسا نو هيلع بتر ةقيرطلا هذه مذ امل ىلاعت هنإ مث

 . ارارم هانركذ دق هنع ماعلا رشم كا وحال هللا "دنع اجا اريغ 0

 ترس" اذإ كلير * داو نا“ ءانغرا نأ ذل )أ "1ع علل دةزعان' قائل لقت الو ) ىلاعت هلوق
 اودادزاو نينس ةثئامئالث مبفبك ىف اوثبلو . ًادشر اذه نم برقألل ىلر نيد نأ ىمع لقو

 نم هنود نم مهلام عمسأو هب رصيأ ءضرآلاو تاومساا بيغ هلاو ءلام معأ هللا [لق ١ امنت

 : رت امنم هلال "نأ ملعإ 4 ًادحأ هيكح ىف كرشي الو ىلو

 لئاسملا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اولأس امل موقلا نإ نورسفملا لاق 4 ىلوآلا ةلأسملا ١)

 اموي رشع ةسمخ ىحولا سبتحاف ؛ هللا ءاش نإ لقي ملو ادغ اهنع كيجأ مالسلا هيلع لاق« ةثالثلا

 نيهجو نم مالكلا اذه لبع ىضاقلا ضرتعا ؛ ةيآلا هذه تلزن مث , اموي نيعبرأ ىرخأ ةياور ىفو

 ىتالفلا لعفلا لعفيس هنأ نع ربخأ اذإ هنأب املاع ناكملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ( لوألا )
 اذإو ءادغ لعفلا كلذ ىلع مادقإلا نع رخآ قئاع هقاع اممرو دغلا لبق ةافولا هتءاج اميرف ًادغ

 دوجولا هيلع امل ًافلاخم مالكلا جرخ امبر هللا ءاش نإ لقي ملولف : المتحم رومألا هذه لك ناك
 أذه نع ًازرتح ناك هللا ءاش نإ لاق اذإ امأ ؛ اللا هيلع مالك نعو, هتعوريفنتلا جاوا كلذ

 هذه نأ ( ىاثلا ) هللا ءاش نإ هيف لقي ملو ءىثب دعينأ ديعبلا نم ناك كلذك ناك اذإو ء روذحنا
 نع باجي نأ نكميو ببسلا اذه ىلع اهرصق دعبف ةمج ماكحأو ةادكر داو ىلع ةلمتشم ةيآلا

 مالكلا اذه ىن هنأ هل قفتا امر هنأ الإ هللا ءاش نإ لوي نأ ىلوألا نأ عازن ال هنإ : لوآلا
 دلاحتلا نابلاق انا نع ا نأ بالبطفال اور لوألا كير ابان (14 كلذ, ناكف تاسماألا.نم بيسل

 ايف ادخل هانز تساك كرفأ نم عنميال ةريثكلا دئاوفلا ىلع



 ٠٠ ةيآلا . مهعبار ةثالث نولوقيس : ىلاعت هلوق

 ثحابم ةيآلا ىف قب . لعأ هللاو مانمبو لاك هيف لصح ضعت اهضعب ىرقتنإ ل. هنأ الإ ضي يم
 هيلع مالكلاةلالدل أدتبلا ىفذخ ةثالث مه نواوقيس ريدقتلاو فذح ةيآلا ىف 4 لوألا ثحبلا ١)

 هيف ببسلاو « نولوةيس هلوق وهو «لابقتسالا نيسب لواآلا لوةلا صخ 4 ىناثلا ثحبلا

 .هف نوخالا نيلوقلا لوخد بجو فطعلا قرح نأ

 ذانتتن( بيشلان اخو )لوقف ناسنإلا نع باغام بيغلاو « ىرلا وه مجرلا (ثلاثلا ثحبلا ل

 . ربدت ريغ نم ملكتي عد ًايمر مالكلاب ىمرب 0 الو اهتعان اخ ام ىرباوأ

 (لوآلا هجولا )اهوجو ( مهلك مهنماثو ) هلوق ىف واولا ةدئاف ىف 0 ذ ( عبارلا ثحبلا ل

 لصأ برعلا دنع ةعبسلا نأ ( اهنناثو ) لاوقألا رئاس نم ىلوأ لوقلا اذه نأ لع لد هنأ انرك ذم

 ةيناغلا ىلإ اولصو اذاف كلذك ناكاذإو ( ةرم نيعبس طر فغتست نإ ) ىلاعت لاق هذيلا" ةغلاملاالو
 لديو اولاق « نوناقلا اذه ىلع مالكلا اذه ءاجخل « ةينامثو اولاقف ؛ فانئتسالا ىلع لدي اظفل اوركذ

 نسر نماثلا ددعلا وه اذه نآل ( ركنملا نع نوهانلاو ) هلؤق ىهو « تايآ ثالث ىف هريظن هيلع

 باوبأو « ةينامت ةنجلا باوبأ نآل ( اماوبأ ت>حتفو اهوءاج اذإ ىتح ) هلوقو ةمدقتملا دادعألا

 واو واولا هذه نومسي سانلاو « مدقت ام نماثلا ددعلا وه ( اراكبأو تابيث ) هلوقو « ةعبس رانلا

 ىذلا هللا وه) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ؛ ءىشب سيل اذهو : لافقلا لاق : هانركذام هانعمو « ةيناقلا
 ىف واولا ركذي ملو ( ربك لا رابجلا زيزعلا نميهملا نمؤملا مالساا سودقلا كلملا وه الإ هلإ ال

 معلا نآل «قحلا وه اذهو ( ليلق الإ مسلعيام مهتدعب ملعأ ىبر لق ) ىلاعت لاق مث نماثلا تعنلا
 ؛ىلاعت هللا دنع الإ لصحتال لبقتسملاو ىضاملا ىف تئدح ىتلا ثداوحلاو ىلاعلا تانئاك ليصافتب

 هفرع دآ ناكنإ ىضاقلا لاق ؛ ليلقلا كل وأ نم انأ سابع نبا لاقو . اهنع هللا هربخأ نم دنع الإو
 ةعبسلاهوجولا لاقي نأ نكميو , فيعضف واولا فرح هيف قاعتدق ناكنإو . حص لوسرلا نايبب

 هعبتأ ةصقلا هذه ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو , نظلا ديفت اهنأ الإ مرجلا ديفتال تناكنإو ةروكذملا

 مهيف رامت الف ) هلوقف «ءارملا نع ىهنلا امأ « ءاتفتسالاو ءارملا نع , نيئيش نع هلوسر ىبن نأب
 اذه : لوقي لب . ددعلا كلذ نييعت ىف مه.ذكسي ال نأ رهاظلا ءارملا نم دارملاو ( ارهاظ ءارم الإ

 باتكلا لهأ اولداجتالو) ىلاعت هلوق هريظنو . عطقلا كرتو فقوتلا بجوف . هيلع ليلدال نييعتلا

 هناأل كلذو . ًادحأ مهنم مهف تفتست الو ) هلوقف ءاتفتسالا نع ىهنلا امأو ( نسحأ ىه ىتلاب الإ
 اوكسمت سايقلا ةافن نأ لعاو مهئاتفتسا نم عنملا بجو باب || اذه ىف مع ممدنع سيل هنأ تبث ممل

 بيغلاب ًاناظ ليق هن“ ف نظلا عضوم هيف مجرلا عضو ( بيغلاب اخو ) هلوق نال اولاق ةيآلا هذم

 الأ  نيترابعلانيب قرف مهدنع قدي مل ىتح نظ مهلوق ناكم نظلاب مجر :اواوقي نأ ل أمال

 )01( مجرملا 001 مع وهامو وق ىلإ ىرت

 مجرملا ثيدحل اب امنع لوقلا امو مقدو مداع 5 الإ برحلا امو : ةروبشملا ةياورلاو ىناببذلا ةغبانلل تيللا 059



 ةيآلا . مهعباد هن الث يس اعت هلوق للا

 ةيرق كانك امزورز للاحتا ظلاؤت انما 6 فس هذ قو رش م الكر فما

 رمأ اهب هفاصتا نأ ىلع ةلالدلاو فوصوملل ةفصلا توبث ديكوت اهتدئافو ( مولعم باتك اهو الإ

 لأ ملك مهمات دو ةحرس اوناك ممن :! اولاق نيذلا قدص ىلع ةلاد واولا هذه تناكف « رقتسم تبأث

 صخ ىلاعت هنإ اولاق ( ىناثلا يار انه ةيناازا رع كا نع اقَمحتم اررّقتم الوق اولاق

 كل طيف واط, .تانما5 :هتماف دو اضطا قأ بحت نازل« وول تتلؤلا كلان عضوملا اذه

 حيحصتلاو تايثالاب لوقلا اذه صيصخت اهنم دارملالاق ةدئازلا ةدئافلا هذه تبثأ نملكو : ليطعتلا

 فصولاب ءىثلا صيصختو ( بيغلاب امجر ) هلوقب نيلوألا نيلوقلا عبتأ ىلاعت هنأ ( ثلاثلا هجولا )
 نالؤوقلا وه:لطابلا :نظلات: صوصخلا .نوكي نأ بجوف « هفالخ قابلا: ىف لاا نأ لع لدي

 امل ىلاعت هنأ (عبارلا هجولاو) نظلاب امجر اك تام اننا كلانا نوط نازك تاون وق

 ( ليلق الإ مهملعي ام مهتدسعب لعأ ىبر لق ) هدعب لاق ( ماك مهنماثو ةعبس نولوةيو ) موق 0

 محممدعإ ملعأ فر لق) هلوقب ثلاثلا لوعلا اذه عابتإو بنغلاب 5 أمسيت وكت نبلواللا نيلوقلا عابتاف

 هجولاو ) ةحصلاو ةوقلادي رم نيلوألا نيل وهلا نع زاتمم لوقلا اذه'نأ ىلع لدي ( ليلق الإ ! ميملعيام

 ليلقلا كلذل ممتدعب ملعلا لصح هنأ نصتشي انه( اللقا ادلإ مهلعيام ) لاق ىلاعت هنأ (.زدماخا

 ةيوكلا نإ يخوف مهبلك مهماث و ةعيش اوناك مهن ١: اولاق باملا 0 ىف الوق نيملسملا نم لاق نم لكو

 :.لوقي هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب لع 1 لوقلا اذه اولاق نيذلا ءالؤه ليلقلا كلذ نم دارملا

 ؛كلملا نيب باحصأ اوناك ةثالثلا ءال وهو انيثلسم , انيماسكم  اخيلمب : اذه مهؤامسأو ة ةعبس | وناك

 قا .ةتسلا ءالؤه ريشتسا كلملا ناكو. ”نسوداسو: سونزيدو ٠ نمونزم :.ةزاسي :نع' ناكو

 نبا ناكو « ريمطق مهلك مم 20 نم اوبره امل مهقفاو ىذلا ىعارلا وه عباسلاو : هتامبم

 . مهلك مهنماثو ةعب 1 9 ] لوي ناكو « ليلقلا ددعلا كلذ نم نأ لوش امهنع هللا ىصرتلساتع

 مهتدعب د ماك و اثر“ لاف اك1 للاعت هنأ ( سداسلا هجولا )

 املا قل نم نقم لك ئكح دقف لاوقالا ىكح امل ىلاعت هنأ رهاظلاو ( لدلق لإ مياعيإم

 ةقحلا لاوقالا ةلمخ نأ تثق . قملا وهام 1 مو ةلطايلا لاوقألا تلعن هنأ دعس هنالل

 ارا نكي نأ كرلوق١ كيشلا مجد اما نلاوالا وداخل 1 ”ةندلفلا ةذهاذلإ ظفيل ةلاقانلاو

 تفتست الو ارهاظ ءارمالإ 3 جا ) هلوسرل لاو ىلاعت هنأ ( عباس سلا هجولا ) ثلاثلا اذه

 نوكي اعإ اذهو « بائلا اذه ىف ,مئاتفتسا نعو مهعم ةرظانالا نع ىلاعت هللا هعنمش ( ًاذحأ مهنه م

 كلذب ملعلا لصحي نأ دعببو ( ليلق الإ مهلعيام ) لاق ىلاعت هنأ اكن ألو ادعم ولا هذه كح هيلع ول

 مهن 1 اقلااولا « مالسلا هيلع ى :ل لصح ةمعقاولا هذه ملع زب 3 اطلق ىنلل لصع الو ىنلا ريغل

 اك كار نسل روب ألو مدعلا هاوس اف لصأللا نآل ؛ ىحولا اذم الإ ملعلا كلذ لصحي

 فعضأ اهضعب ناك نإو هوجولا هذه نأ معاو ( مهبلك م .مماثو ةعبس نولوةيو ) هلوق وه قحلا



 ١6 ١ ةنآلا ٠ ميلع انزثلإ «كلذكو فاح

 اوملعيل ) ىلاعت لاق مث هتوم دعب هثعب هللا نأو اكو ام هنأ كلملا كلذ ا 20 كلملا

 رشحلاو ثعبلاب قح هللا دعو نأ موقل | ملعيل ملا وحأ ىلع موقلا انعلطأ امنانأ ىنعي (ق> هللا دعو نأ
 نمأ هللا لدخ افهم ةوقك عم ن ناكدتأ الإ تضنلا كسب لع ناك تقال كلذ تلم نأ اور رسنلاو

 نائعس حورلاو كسلا موهضعل لاقف نامزلا كلذ ىف ةمالا تفلتخا لب ل قو . كلبلل اليلد ةئتفلا

 ىلإ عرضتي ناك كللملا كلذ نإ مث. ضرألا هلكأتف دسجلا امأو « ثعبتحورلا نورخآ لاقو : ًاعيمج
 لهأ باعأ ىمأ ىلع ىلاعت هللا هعلطأف ةلأسملا هذه ىف قحلا وهام ىلع اهب لدتسي ةيآ هل رهظي نأ هللا
 ليوطلامونلا كاإذدعب مههابتنا نال فانغإلا ثعبلا ةمح ىلبع م معقاوب كلملا كلذ لدتساف . فهكلا

 نيح مهلع رهان رثعأ 0 انرثعأب قلعتم ( ( مهيب اة ذإ ) هلوقف ثعبي مث تومي نم هبشي

 هب نولئاقلاف « ثعبلا ةص ىف نوعزانتي اوناك ليقف عزانتلا اذهب دارملا ىف اوفلتخاو : منيب نوعزانتي
 نينس عست و ةنس ةثاهلث ةدم يهد داسجأ ظفح ىلع هللا ردق ام اولاقو « هت ىلع ةعفاولا هذبم اولدتسا

 فيهكلا:باحأ 1 وأر امل هموقو :كلملا نإ ليقو. اهتؤم دعب داسجاللا رشح لع ندقل اك نككف

 ماين من م موق لاقف « سانلا فلتخا اذه دنعف هللا مهتامأف مهف ةرك ىلإ موقلا داع ملاح أ :لع ارفق

 دلتا نأ لوألا : : لاق موضعل نأ أ ( ثلاثا لوقلاو ) أوتأم يي لب نورخآ لاقو كوالا ةركفلاك

 نأمل وألا لي نورخل لاقرع قانفا مهلاوحأ ىلع فقي الو دحأ مهيلع لخدي السا بيكا ةثحاإ

 نيفرتعم هللاب نيفراع اوناك ماوقألا كتلوأ نأ ىلع لدب لوقلا اذهو دجسم فهكلا باب ىلع ىني

 « ًاناينب مهيلع ذختنف اننيد ىلع اوناكم.نإ : اولاق رافكسلا نأ ( عبارلا لوقلاو ) ةالصااو ةدابعلاب
 ردق ىف اوعزانت مهنأ ( سماخلا لوقلاو ) ًادجسم ميلع ذختنف اننيد ىلع اوناك اولاق نوململاو

 هيف اذدو ( ممم ملعأ مهبر ) ىلاعت لاق مث« مهئامسأو مهددع ىف اوعزانت مهنأ ( سداسلاو ) مهثكم

 مالكلا اولقانتو مهرمأ اورك اذت امل مهنأك نيعزانتملا مالكنم هنأ ( امهدحأ ) ناهجو

 مه ملعأ مهر اولاق كلذ ةقيقح ىلإ اودت ل الف « مهثبل ةدمو مهلاوحأ و مهئاسأ ف

 نعزانتملا كل ءاوأ نم م- مدح ىف نيضلاخلل دو 0 ىلاعت هللا مالك نم ادهش ) ىاثلا ١

 باحأ ءايلوأ ليقو « ملسملا كلملا هب دارملا ليق ( مه عأ ىلع اع اويلغ نيذلا لاق ) ىلاعت لاق م

 فيكلا ب امكأ راثآ قبتسن و هيف هللا دبعن ( د مهلع نذختنل ( دلبلا ءاسؤر ليقو . فهكلا

 (نولوةيس ) هلوق ىف ريمضلا ( مهلك مهعبار ةثالث نولوةس ) ىلاعت لاق مث , دجملا كلذ ببسب
 الكم ىناا دنع اوناكنارجن لهأ نم اممءاحأو بقاعلاو ديسلا نأ ىور . نيعزانتملا ىلإ دئاع

 - كل مملك مهعبار ةثالث اوناك ًايبوقعي ناكو ديسلا لاقف فهكلا باحصأ ركذ ىرخل
 رثك أ لاق « مهملك مهنماثو ةعبس اوناك نومللملا لاقو « مهلك مهسداس ةسمخ |وناك ًايروطسن ناكو

 ىه ( مهنماثو ) هلوق ىف وأولا نأ ( لوالا ) هوجو هيلع لديو قحلا وه ريخالا اذه نيرسفملا

 كلوقو ىف ةفرهملا نع الاح ةعقاولا ىلع لخدت اك ةركدللةفص ةعقاولا هلمججا ىلع لخدت ىتلا واولا

 «8م)-رخخ 4١د
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 لاق مهب 5 0 2 اونبآ اوُلاَمَك مرمأ مهدي َنوعْراسي ذإ بف

 0 أدجسم ميلع ندخل 2 00 يذلا
 مث سوس - 4 9 <01 هدرة هوما يب "2 مي معا < و 226 مرره 25226 -

 0 سس مو نيه هرثرثهاس بي ها ان هيي يب ملقم ةرترلا | ىاط

 ٍ اي امال 6 الإ 0 16 لع بد لق ا
 ص ا

 < مغ 51

 0١< ادحا مهنم مهف تفتست 7 ارهاظ !ءارم

 اوقب هارك إلا ليبس ىلع رفكلا ىلإ نيبلسملا ءالؤه اودر ول مهنأ دارملا نوكي نأ لمتح انلق

 اذهف « ةقيقحلا ف نيرفاك نوريصيو رفكللا كلذ ىلإ مهملق ليمي هناف ةدم رفكلا كلذل نيربظم

 ملعأ هللاو , هنم مهفوخ ناكف مئاق لاهتحالا

 ذإ اف كرازاالا ةغاملا نأ ؟ئخدتلا انعؤ, نأ او مطبل مهيلع ان رثعأ كلذكو ل ىلاعت هلوق
 قيضعا مهرمأ ىلعاو لع نيذلا لاق « م ملعأ م .مر انايثب هيلع اونيا !ولاقف مثمأ م نب نوع ذاتتت

 نولوقيو « بيغلاب اجر مهلك مهسداس نسور جراوبلا ءزار ةث الث هر اذكنس ملع

 كتفتشبق الا وأآ زهاظأ ءارمالإ مهيفرامتالف «ليلق الإ مهملعيام مهتدعب لعأ قر لق“ مهبلكمهنماثو ة ةعلك

 انثعبو مهانبلقو مهانمأ و ممولق ىلع انطبرو ىده مان مك ىنحملا نأ ملعإ 4 اذَخَأ مهنه مهيق

 ىلع ترثع لاقي ُ وحأ ىلع مهديغ انعلطأ ىأ مهيلع انرثعأ كإذ كف ؛ ةرهاظلا كحل نم اهف امل
 راثعلا ناكف « هفرعف هيلارظن هب رثعف ءىش نع الفاغ ناك نم نأ اذه لصأ نإ اولاقو هتءلع ىأ اذك

 فرع هلجال ىذلا ببسلا ىف اوفلتخاو ببسملا ىلع ببسلا مس | قلطأف نيبتلاو ملا لؤصحلا الش

 ًافلاخم الوط مهرافظأو و مهدوعش تن اط هنأ ( لوآلا ) : نيهجو ىلع فهكتلا باحصأ ةعقاو سانلا

 ةداعلا نع اجراخ الوط تلاط دق مبتدم نأ ىلع لدت ةبيجت راث[ مههوجو ةرشب ىف ترهظو ةداعلل

 لاق ماعطلا نعل مهاردلا ج رخأو ماعطلا ىرتشيل قوسلا ىلا بهذ امل لجرلا كلذ نأ ( فاثلاو )

 ةدمب تقولا اذه 9 ةدوجوم تناكاهنإو . مويلا اذه ةدوجومريغ دوقنلا هذه ماعطلا 10

 دلبلا كلم ىلا لجرلا > ةلغو هيف سانلا تفلتكلاو لنك تلبجاو/كللبلف رك وج رطد 1 ةنيقؤزل

 نم ازا شراح م ر>و ) 0 مث عينا أمم تعلن 9 لاقف 9؟ ملال طاق تددو نبأ نم كلا لام



 ١١ ةيآلا . اولءا مايا كلذك و: ىلاعت هل وق

 مدع ضعل و امون انتل اولاق ١ فهكلا انفقن لاو ادّقم مك ىأ ( مب ا !ماق لاق )

 ا كرر اكل 8 كلذلف ءرامنلا ر أ ىف هللا مهثعيو ودع كوكل نجيب نرسل ل

 سابع نبا لاق ؛ ( متثبل امب ملعأ مكبر اولاق ) ىلاعت لاق مث موي ضعب وأ اولاق ةيقاب سمشلا اوأر

 هر مهرافظأو مهراعشأ ىلإ رظن امل هنآل ىلاعت هللا ىلا كلذ ملع در اخيلمب مبسيئر وه

 . ةليوطلا مايالا ىف الإ لصحي ال ريغتلا كلذ لثم نأ ٍلعف ديدشلا ريغتلا راثآ اهيف ىأر مبهوجو

 مصاع نزرع ركب و أو. ةرمحاو وو بأ رق ةئيدملا ىلإ هذه كق مكقروب مكدحأ اوئعباف ) لاق مث

 0 ءارلا ةنك اس واولا ةروسكم [اه]أرق نه مهنمو واولا ةحوتف ءارلا ةنك اس كةروب

 فاقلا محدأو ءارلانكسأوواولا رسك هنأ نصيحم نبا نعو فاكلا ف فاقلا ماغدإو ءارلا د

 ةبورضم تناكءاوس ةضفلل مسإ قرولاو ؛هذه ىلع نينك الا ءاقتلال رَئاج ريغ اذهو ٠ فاكلا ىف

 لثم قروو قروو قرو تاغل هيفو قرد ناغأ ذا ب نأ ىو ع لو الو

 قرولل ًاضيأ لاقيو ٠ اهؤدرأ واولا رسكو ءارفلا لاق جاجزلاو ءارفلا هركذ « دبكو ديكو دبك
 ةروص اعمار هس كاك نول 1 ةدعو ةلص لثم قرو هلصأ ىرهزالا لاق ؛ةقرلا

 نأ ىلع لدت ةيآلا هذهو «سوسرط موبلا امل لاقي ىتلا ةنيدملاب ىنعي مهنامز ىف ناكىذلا كلملا
 ( اماعط ىزأ اهبأ رظنيلف ) هلوقو لكوتلا لطبيال هنأو عورشم مهم مأ دازلا كاسمإ ىف ىعسلا
 مهناميإ نوفخي موق مهيفو ًاسوجب اوناك رهداب لهأ ةماع نآل متابذلا نم لحام ديري سابع نبا لاق

 ابأ ليقو ء بصغلا نع دعبأ انأ نوديرب .( ًاماعط ىزأ ) مهوقف ًالاظ مبكلم ناكدهاجم لاقو

 هربخ ( ىزأ ) و ءادتبالاب نب( :جاجزلا لاق ء صخرأ اهيأ ليقو ؛ ذلأو بيطأ

 لوخد نعبر ناتك وب رس ف كلذ وكلى |.( تادتلو) ةرغر, ديما لع سم ادد

 مهن]) ةنيدملا لهأ نم ًادحأ 5 نربذيال ىأ ( ًادحأ مكب نرعشي الو ) ماعطلا ءارشو ةنيدملا

 نالف ىلع تربظ مهلوق نم مكسفنأ ىلع وأ مناكم ىلع اوفرشيو اوعلطي ىأ ( 5كيلع اوربظي نأ

 ؛ نيلاع ىأ (نيرهاظ اوحبصأف ) ىلاعت هلوق هنمو ؛ هتوف ترص اذإ حطسلا ىلع تربظو هتولع اذإ
 لتقلا ىنعمب مجرلاو ٠ مولتقي ( موجري) هلوقو هيلعيل ىأ (هلك نيل لع هرهظيل ) هلوق كلذكو

 لاق ؛ ىرلا هلصأو ( نومجرت نأ ) هلوقو ( كانمجرل كطهر الولو ر هلوةك لياؤلتلا فوك

 ىلإ كودري ىأ ( مهتلم ىف كوديعي ا كيخأ مجرلاو « مجرلاب كولتقي ىأ جاجزلا

 لاق ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف اودعست نل مهيد ىلإ مت مهجر اذ ىأ هان أذإ اوحلفت ناو ) مهيد

 ىضاقلالاق « ًادبأ مهتلم ىلإ متعجر نإ اوحلفت ناو !و ىأ طرشلا ىلع لدي ( ادبأ ًاذإ ) هلوق جاجزلا

 ثيخأ وه ىذلا مجنرلا وهو سفنلا كاله هنف امهدحأف نيذه نم مظعأ هنيدب رافلا نمؤملا للعام

 اوهرك أ ول مهنأ سيلأ ليق ناف ءرفكلا ىلإ اودرب نرأب نيدلا كاله رخآلاو : لتقلا عاونأ

 ( ادبأ اذإ اوحلفت نلو ) اولاق فيكف ةرضم مهلع نكي مل رفكلا اوربظأ مهنإ ىتح رفكلا ىلع
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 )١( ًانمسو ًاطقأ اني لميف

 :رخآلا لوقو
 ىدلاك لضببلا ةرجا َْح حاز اذإ هريغ ءىث نم هينيع ءنلام | نمأو

 اهف قرعو ولدلا ًالمتال : رخآلا لاقو

 ىطق لاقو ضوحلا أالتما : نال لاقو

 : ىدعشلا لجلال ايي دمنا و فاضبأ ليقتتلا ءاج دقو
 0و لا ا ما

 . ناكسإلاب نوقابلاو نآرقلا عيمج ىف نيعلا مضي اع, ناسكلاو ما ا

 ل دا هياتم !زرااقو متبل كمهنملئاق لاق « مهني اولءاستيل رهانثعب كلذكو )) ىلاعت هلوق
 مت ًايلف , ًاماعط ىزأ اي رظنيلف « ةنيدملا ىلا ا 3 اوثعباف . متثبلام لعأ مكبر اولاق ؛موي
 مهم ُْق كوديعي وأ عومجري مكيلع اورهظي نإ ١ مهنإ ٠ ادد م نرعشل الو فطاتيلو هنم قزرب

 ( ًادبأ ًاذإ او>افت نلو

 مهانعأو 0 ل ذب رض ؛ ممولق ىل اع ؛ انطب رو « ىده مهاندز ( كو ردقتلا نأ معا

 كلت نم مهان م مانشعب كلذكف 7 نر 9 لود 0 اا مان شو

 نأ زو<لهليق ناف ؛ مهثبل ةدم ف فالتخاو عزانت لءاست مهنيب اولءاستيل توملا هبشت ىتلا ةمونلا

 محل فشكنا اول.است اذإ 6 كلذ دعبي ال انلق ؟ اوعزانتيو اولءاستي نأ مهثعب نم ضرغلا نوكي

 ىلاعت لاقمم . هتاذل بولطمرممأ فاشكنالا كلذو « ةببرغ لاوحأو كب رثأ لل اكن هنأ هارد نم

 3 ىئ

 ىرو عش ىنغ نم كتسسحو ًانمسو اطقأ انتين مدلمَحَو

 ىصعلا اهتلج كورق أك ؟زعمف لبا كل : ام اذإ - 0 رسقلا ءى م تابأ أ نم تدب ردص 0 ) (١



 ا

 ٠١٠٠١١ ةيآلا . دوقر مثو اظا ديل هجبللاولا ىلاعت هلوق

 موق لاقي اكهب لوعفملا ىمس ردصموهو نومئان ىأ دوقر مو ؛ داجتأو ناد دج مل ا

 لعاف عمجب مل هنآل دعبأ دّقف دقار مج هنإ لاق نمو ؛ ردصملاب عجأ فصوي دوو دوعقو عوك ر

 كل جاجزلا لاقو ماين دن مثو ةحتفم مهنيعأ نآل ( اظ اقيأ ) نوبسحت امنإو ىدحاولا لاق لوءف لع

 اوفلت+او ( اعل ١ تاذو نيملا 0 ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو٠ ظاَق يأ مهنأ نظي مهيلقت

 نوثكم دهاجم نعو نيتبيلقت ماعلك ىف محل نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نءعف بيلقتلا ةدم رادقم ىف

 ةدحاو ةييلقت مهل ليقو نينس عسن ًادوقر نوكميف مهلئامش ىلع نوبلقي مث نينس عسن مهناعأ ىلع

 را أمو . هيلعلدبال نآر هلأ طظفاو 0 اخ ملا لّقعلل ليبسال تاربدعتلا هذه لينا ءاووكع مود ف ف

 ضرأآلا لكأت تا قطر نابع نبا لاقو ؟ فرعي فيكف حيح ر مخ هيف

 ةنس ةئاهلث ةدم مهتايح كد نأ ىلع ردق ال ىلاعت هنآل ال تيم اذه لوقو مهلبت الو مهموخل

 فرظلا ىلع ةبوصنم (تاذ) هلوقو ؟ بيلقت ريغ نم اضيأ مداسجأ ظفح ىلع ردقي ال لف رثكأو

 ميفرك نع روازت ) هلوق ىف انلق 6 ( نيعلا ) ةيحان ىللع وأ ( نيهلا ) ةيحان ىف ( مهاقن ١ تملا نال

 اليل اوبرهمهنإ اولاق نيرسفملا رثك أو سابع نبالاق ( هيعارذ طساب مهلكو ) هلوقو ( نيهلا تاذ
 مهلع حبنف بلكي اورم بعك لاقو هبلك هعمو مهيد ىل اع موعبتف بلك هعم عارب اورث» مهك-له نم

 هللا ءابحأ بحأ انأ ىناج اوشخت ال ىنم نوديرت ام بلكلا محل لاقف ؛ ارارم !ولعفق داعف هودرطف

 اييتلكقلا ملعاؤف العدا مو مديص بلك كلذ 3 نب ديبع لاقو : مكسرحأ ىتح اومانف

 )»ع عبسلا ش دارتذأ نع ىم 2 ةالصلا ف ثيدحلا هنمو 6 نيتضوءهم ريغ نيتطوسم ضرآللا ىلع

 ديصولا جاجزلا لاق فيكللا ءانف ىنعي (ديصولاب) هلوق 6 عبسلا شارتفا كيعارذ شرتفتال» لاقو

 ديصالاو ديصولا ءارفلاو ندم اأو ساوب لاقو «دصوو كئاصو هعمجو رادلا ءانفو تيبلا ءان

 ةبتع الو باب هل نوكي ال فبكلاو بابلا (ديصولا) ىدسلا لاقو ٠ فاكإلاو فاكولا لثم ناتغل
 مهيلع تفرشأ ىأ (مهيلع تعلطا ول) لاق مث, تيبلا نم ةبتعلا عضومب هنم بلكلا نأ دارأ امتإو

 مهنم تيلول ) هلوقو علطاف ءىثلا ىلع انالف تعلطأ لاقي و ؛ مهلع تفرشأ ىأ مهيلع تعلطا لاقي

 مرنم تثكللو) تررف مههتيلو ىعم نال ردصملا ىلع باوصام (ارارف) هلوق جاجزلا لاق ( ارارف

 ظ ماين مهو ةحوتفم مهنيعأ تيهو ممرافظأو مثروعش تالاطريسفتلا َْق ليق انوخو أاعزف ىأ (ابعر

 اعزف عزف مهر نملك ثحب مهاعجرلاعت نإ ليقو ؛ ابوعرم مهنم برحل فارلا مهآر ول ببسلا اذبلف
 ( ًابعر مبنم تثللو ) هلوقو حصأألا وه اذهو . هب ملعأ هللاف بعرلا ببس ليصفت انا

 ريثك نبا نع ىورو؛ ماللا فيفختب نوقابلاو ةزمهلاو ماللا دب دشن تكلل ريثك نباو عفان أرق

 . برعلا مالك ىف دوجأ ةفيفخلا شفخالا لاق . ةغلابم ديدشتلا ىف نأ الإ دحاو ىنع او فيفختلاب

 8 هلق مهلا عتسا رثكأ اذه ىلع لديو 3 ا نوفرعي نوداكي الو 2 ًابعر ا لاقي
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 ارارف م تيلوأ

 < م رث مرعم ساه رتسا

 2412 اعرر مهم تثلملو

 نإ ةيرضملا و ءملصي .قالزللا مسفلاو بيطلا 4 ناكو « هفبكيلا ]خاد ىك]:لصي:ناك م ىشيفلا

 ىهف مهماسجأ تدسفل الإو سمشلا ءوض مهيلع عقي نأ نم فبكلا باحصأ ناص ىلاعت هلل

 0 1 نأ دارا انمتإو « كلذ دارملا 0 هنأ ( ايلا لوقلاب والي طانبملاا و, ةناوفملا: نع ةناؤلطم

 اقراخ العف كلذ ناكو ؛ امورغ لاح لوقلا اذكو . عوقولا نم سمشلا ءوض هللا عنم تعلط اذإ

 هلوقب هتك ىلع جتحاو جاجزلا لوق اذهو ٠ 00 نادكأ اه هللا نصحت ةملظع ةماركو ةداعلل

 ًاداتعم ًارمأ كلذ 55 ىلإ اللا ]كوقلا باحطأ هركذ [؟ لمآلا ناك ولو لاق ( هللا تايآ نم كلذ)

 ةمارك كلذ ناك ىناثلا هجولا اذه ىلع ةيآلا انلمح اذإ امأو هللا تايآ نم كلذ نكي ملف ًافولأم

 مهني فركلا نم عستم ىف اوناك مهنأ كلذ دعب ربخأ ىلاعت هنأ لعاو « هللا تايآ نم تناكف ةبيحي
 « ناكم ىف عستم ةوجفلاو « فبكلا نم ىأ ( هنم ةوجخ ىف مهو ) لاق ؛ ءاوهلا ميسنو حيرلا دري هيف

 تايآ نم كلذ ) ىلاعتلاق مث «صن ةوجخل دجو اذاف» ثيدحلا هنمو . تاو اهعمجو ةديبعوبأ لاق

 ىاوكلاذ ماوه, قم كارما ارللاقاهتراثقب .سمنقلا ةواضالازضو عنمي هنإ اولاق نيذلا نالوق هيفو ( هللا

 هللا مهظفح ىذلا ظفحلا كلذ ىأ كلذ هلوقب دارملا اولاق هب اولوقي ل نيذلاو ؛ لمملاو روازتلا كلذ

 نيب مث : هتيكح عئادبو هتردق بئاجي ىلع ةلادلا هللا تايآ نم « ةليوطلا ةدملا كلت راغلا كلذ ىف

 « همركو هفطلو هتاريبدت نم كالحلاو توملا نع ًانوصم ةليوطلا ةدملا هذه مهءاقب نأ ام هنأ ىلاعت

 هللا دمي نم ) لاف هفطاو هللا ةناعاب ناك نامبإلا ىف مهتبغرورفكلا نع الوأ مبعوجر كلذكف

 اكلا ب ايكو ( ادق م الو عل دج ناف لاض نمتو رز تنيككلا تاحكأ ليم ( ديلا نيف
 . هم واعم يالا هذه. ردقلاو را لها تلا ظاننو . ةباتكأ و

 طساب مهبلكو «لامشلا تاذو نيهلا تاذ مهلقنو ؛ دوقر مهو ًاظاقيأ مهبسحتو ل ىلاعت هلوق
 ( ًابعر مهنم تلاو ًارارف مهنم تيلول مهيلع تعلطا ول ؛ ديصولاب هيعارذ

 مهبسحل مهتيأر ول ىأ (سمشلا ىرتو) هلوق ىف هانركذ ام ىلع (مهبسحتو) هلوق ىنعم نأ معا

 : ةيؤرل اودشنأو جاجزلاو ةديبع وبأو شفخألا هلاق ناظقيو ظقي عمج وهو (ًاظاقيأ)

 ًاظاقيأ ماوخإ اودجوو
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 الإ هنودبعي ىذلا ءىثلا متلزتعاو ( مهومتازتعا ذإو ) ضعبل مهضعب لاق هنأ دارملا نأ ملعإ
 ثلعف ذإ لوقت 5 ذإ باوج وه ءارفلا لاق ( فهكلا ىلإ اووأف ) هللا ةدابع اولزتعت مل مناف هللا

 اهطسبي ىأ ( هتمحر نم مكبر كل رشني ) وأم ةولعجا و هللإ [ويفذ] :ةانعمو ءاذك“ ]عفاف انك

 اانبأكو ميملا حتفب اقفرم ةياور ىف مداعو رماع نباو عفان أرق ( اقفرم كرمأ نم ركل ءىمو ) مكبلع

 ناكو ؛ قافترالا نمامهقاقتشاوناتغل امهو ءارفلا لاق « ءافلا حتفو ممملا رسكب اتقرم نوقابلاو ءافلا

 رماأألا ىف هزيجي ءارفلاو , ءافلا حتفو ممل رسك الإ ديلا ق'ىذلا ناسنإلا قفارمأ اف اكتر ىل افتكتلا

 قفرملاو ءهب تقفتراام قفرملا ليقو رثكأ رسكلاو سيقأ حتفلا نأ الإ ناتغل امه ليقو ديلا ىفو

 تبرغ اذإو نيهلا تاذ مهفبك نع روازت تءلط اذإ سمشلا ىرتو ) ىلاعت لاق مث قفارملا متفلاب

 : ثحابم هيفو ( لامشلا تاذ مهضرقت

 أرقو“ لمحت لثم ءازلا:ةددنشم ةطععملا ىازلا ةن 21 1 دابا أرق (لوآلا ثحبلا ١

 لكلاو ةقفلالاو ديدشتلاب روازت نوقايلاو فيفختلاو فلالاب روازت قاشكلاو ةزمحو مصاع

 امأو «قذضلا نعيم لاروزلاو هملالاماذإ هزازةنمو «نازخحنالاو ليملا وه٠ناواؤتلاو««كحااوروك

 روزلا نم لعافت وهف فيفختلا امأو « ئازلا ىف تءغدأو ةيئاثلا ءاتلا تنكس روازتت هلصأف:ديدضتلا

 .ةاروزإلا نمو زفاوو#اامأو

 انعاوال دن. .نسصنقلا'ئرت :نطاخلا اهبأ ثفأ؟ لأ ”( نضدفلا يربي طع

 نوكش ةلاطاخلا/ق ةذاعلا ةلكلو ىلا اذه و ا دارملا سيلو مهفبك نع ليمت

 . ةروصلا هذه ىلع هتيأرل هتيأر ول كنأ هانعمو ؛ و>نلا اذه ىلع

 ماقم تميقأ ةفص تاذ نأ هلصأو نيهلا ةبج ىأ ( نيهلا تاذ ) هلوق 4« ثااثلا ثحبلا إل

 روازت ليق هن”كر يدقتلاو ء لام تاذ ةأرماو « لام وذ لجر مهلوق ىف وذ ثينأت اهناأل فوصوملا

 : ناثح هيفف ( لامثلا تاذ مبضرقت تبرغ اذإو ) هلوق امأو ؛ نيهلا تاذ ةبج مهفبك نع

 ىف ضرقلا ةديبع وبأ لاقو هنع تلدع ىأ ناكملا تضرق ىتاسكلا لاق 4« لوآلا ثحبلا ل

 اذك ناكم تدرو له كبحاصل لوقت .امعطق اذإ ىأ دالبلا ىف ريسلا كاذكو « عطقلا اهنف ءايشأ
 لامشلاةبجىلإ مهسوؤر تعسنع لدعت ىأ (لاهشلا تاذ مبضرقت) هلوقف هتضرق امنإ بيجا لوقف

 احوتفمناك فبكلا كلذ باب نأ ( لواألا لوقلا) نالوق انهه نيرسفملل ( ىناثلا ثحبلا ال

 ءوضف هلامث ىلع تناكت برغ اذإو فركلا نيمب لع تناكسمشلا تعلط اذاف لامشلا بناج ىلإ
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 هريس 67 اس اس ورنا رار اس ادع
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 تل اَذإ سمشلا ىرتو «1:د اق م م مكرمأ نم مْ :ىبم و هتمحر نم قدر

 3 رع نص

 وج ىف هو لامشلا َتأد م مضر ” تبرع اذإ و نيا تاذ م 6-0 روأزب

 هم رت ودع رثا 0 تالا 0

 دتيبملاةيبف هللا 6 نه 00 تاناو نما كلذ هله

 تاومسلا نير: سر نأر ىبقر اف ذأ( لاق نيكل ولاق « هدحب ًادحأ نأ نظأام ًائيش ىسفن ىف

 تاومسلا تر امر : اولاقو 3 رايجلاسونايقد ميكلم ىدذي نيب اوماق مهن (ىناثلا لوقلا) ضراألاو

 « ةبتفلا ءالؤه هللا تبثف « ت.غاوطلا ةدابع ىلإ سانلا وعدي نراك هنأل كلذو « ضرالاو

 دادنالاو ءاكرشلا نع ةءاربلاب اوحرصو ؛ هللا ةيوبرب اورقأو . رابجلا كلذ اوصع ىتح مهمصعو

 نال كيعل أآذهو ا ل نا مالا مهنأ لتاقمو اطع لوق وهو ( ثلا ةلاالوقلاو:)

 َْق ططشلا ىوعم ( اططش ًاذإ اناق دقل ) هلوقو ) كيلع صقن ل هلوقب مهتصق فأأتسا هللأ

 طشي طشأ الإ عمسي مو د+لا زواج اذإ موسلا ىف طشأ دق لاقي ءارفلا لاق «دحلا ةزواجي ةغللا

 كا هلوق هنمو مل الفاو طشأو لجرلا طش هريغو جاجزلا ىكحو 2 اًطاطشو اطاظنعأ

 انهه وهو 0 ل نع دعبلا ططشلاف )2 تدع اذإ رادلا اك 8 نم اذه ا ) ططشت

 7 اوذختا انموق ءال ٌؤه هلوق أفا 0 ًاطططش اللاوو اذإ أنو دول ىنعملاو 2 ردصملا ىلع بوصنم

 مانصأألا اودبع سوناقد نامز ىف اوناكن يذلا نونعيو فبكلا باحصأ لوق نم اذه ( ةملآ هنود

 , ةهلإلا ةدابع ىلع ىأ مهيلع ىنعمو ؛ ةنيب ةجحن ( نيب ناطلسب مهماع - نوتاي اله نوتاي الول )

 نم سانلا نهو ؛ لولدملا مدع لع لدي ال كلذ ىلع لئالدلا مدعي ةنيبلا مدع نأ مالكلا ىعمو

 ىلاعت هنإ لاقف . ةبآلا هذم ةقيرطلا هذه ةحص ىلع لدتسيو لولدملا مدع ىلع لكدلا مدع مجتحي

 مدع ىلع ليلدلا مدعإ لل كسلا 53 تيثق اهلع ليلدلا مدع دادضالاو كا كلا مدع لع لد

 ٠ عمءىثاا توبثب محلا نأ ىعي ( ايذك هلل. لع ىرتفا نم لظأ نث )لاق مث «ةيوق ةقيرط لولدملا

 .ديلقتلاب لوةلاداسف لعلئالدلا مظعأ نم اذهو « هيلع بذكو هللا ىلع ءارتفاو:لظهيلعليلدلا مدع

 مكبر كل رشني فركلا ىلإ اووأف هللا الإ نودبعي امو ممومتلزبعا ذإو ل ىلاعت هلوق
 تاذ .مبفبك نع روازت .تعلط اذإ سمشلا .ىرتو . انقفرم كرمأ نم مك ءىهيو هتمحر نم

 دتبملا وبف هللا دع نم هللا تابآ نم كلذ هنم ةوخل ىف مثو لامشاا تاذ مهضر7# تبرغ اذإو نيهلا
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 ءا.د ىده مثاندزو مهرب اونماع ةينف مهن قحاب اَيَكلَع سفن ء.ض

 مس 2 هَ 0ل اكلم

 وعدن نأ ضرألاو تاو 2 ِبَر ابر او اوُماَتْذِإ ميول لع اطب

 ةَملاو هنود نم ا ءاَلؤَم | اطَطَص اذإ ان دَعَل نكاد
 21011 رت تت

 انا 7 وا رم 6 هس

 «16» ايدك هللا ىلع ىرتفأ نم لط نق نيب « ناقل مهلع نونا 7

 ( اهلاثمأ 77 ءاج نم ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو . ةمتاخلا ىلع فقوتي ةنجلاو با ولا

 ةماخلا نه دافتسم باوثلا قاقحتسا نأ ىلع لدي اذهو . اهلاثمأ رشع هلف ةنس> لمع نم لقي ملو
 قا ناك ضال[ ملسأ مث رفكلا ىف هرمع ىضم ول هنأ كلذ دكؤي ىذلاو ؛ لمعلا لوأ نمال

 نذل لق) ىلاعت لاق اذهل و ؛ لمعلا لوأبال ةمتاخلاب ةربعلا نأ ىلع ليلد اذهو , دضلاب و باوثلا لهأ
 باوثلالهأ نم هنوكو ةوادعلاو ةيالولا ىف ةربعلا نأ تبثف (فلس دقاممهرفغي اوهتينإ اورقك

 ملعي ال ىلولا ا ةمواعم ريغ ةمتاخلا “نأ ىبظف, ةماخلاب باقعلا لهأ نم وأ

 اهل ةيالولانأ ؛ مولوق ةحصيملع !و وجتحادقف ًايلو هنوكف رعي دق ىلولا نإ اولاق ننذلا امأ ءًآيلو هنوك

 . ةقيقحلارونىف ا نطابلا ىف هنوك (ىناثلا) ةعيرشلل ًاداقتم رهاظلا ىف هنو " (امهدحأ) ) ناك

 رهاظلا ىف دايقنالا امأ ءًايلو هنوك ةلاحمال فرع املوص> ناسنإلا فرعو نازمالا لصح اذاف
 هسانكتساو هللا معاطب هحرف نوكي نأ ىهف.ةققللا روت: قننطالا قارجتسا امأور هيرهاظف ةعيردلل
 اذهىفطالغالا(١)لخادت نأ (باوجلاو) هللا ىوس ءىثث عم رارقتسا هل نوكيال نأو ءبهللا رك ذب

 ةيبوبرلا لاع ىلإ لوصولا نودو . رورغ مزجلاو ءرطخ ةبرجتلاو ءرسع ءاضقلاو ةضءاغةريثك بابلا
 . ريسفتلا ىلإ عجرنلو , رارسألاقئاةحيرلاعلا هللاو ؛ راون ألا نم ىرخأو ؛ نارينلا نم ةرات ؛ راتسأ

 ىلع انطبرو . ىده مهاندزو مهبرب اونمآ ةيتف مهنإ قحلاب مجأبن كيلع صقتن نحن إل ىلاعت هلوق

 . أططش اذإ انلق دقل الإ هنود نم وعدن نل ضراألاو تاومسلا بر انبر اولاقف اوماق ذإ ممولق

 ماب ذكللا لع ىرتفا نملظأ نف نيب ناطلسب مهيلع ن وتاب ول ول هل ١ ةنوح نمل ردا انهار الق
 هجو لعىأ (قحلاب مهأبت كيلع صقن نحن ) لاق مث مهتعقاونم ةلمج لبق نمركذولاعت هْنأ ملعا

 انطبرو ) مهتافصف ىلاعت لاق مث , هللاب اونمآ نابشلا نم ةعامج اوناك(مهمرب اونمآ ةيتف م:إ) قدصلا

 اوناكدها لاق (لوآألا) لاوقأ مايقلا اذه ىفو (اوماق ذإ) اهانتبث و ربصلا اهانمهلأ ىأ ( ممولقىلع
 دجال نإ موقلا ربك | مهم لجر لاف ؛ داعيم ريغ نم ةنيدملا ءارو اوءمتجاف اوجرخفت مهفيدم ءاظع

 . ةضماغ ةريثكهلّوعَب ددب (مف اهغسو هلال لخادم باوملا لثلو اذكم لخادت لصآلا 1)9(«3' ٠
 6« 0" | رخن )عد



 سفذلا ةدايع ىف ةلصاحلا ةرضملا لثم مانصالا نم ءىث ةدابع ىف ةرضمال اولاق نيقق#لا كل

 . تاماركلاب حرفلا نم فوخلاك مانصألا ةدابع نم فوخ الو

 ثيح رم هقزريو اجرذع هل لعجب هللا قتي نمو) ىلاعت هلوق « ةرشع ةيداحلا ةجحلا )

 مل هيلع لكوتي ملو هللا قتي مل نم نأ ىلع لدي اذهو ( هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو بستحال

 . لاوعالاو لاعفالا هذه نم :ىث هل لصح

 ناكل كل ليون وكوب أ ذاتساألا الاف 1 الازدتزكك تردي لأ كولا نأ انف ( ةنماثلا ةلأسملا اب

 :هوجلا) قيمناملاةداسإراءازوح ىراتمتلا 0 »بأ هذيملتو قاقدلا ىلع وبأ ذ ا لاقو

 نإ الأ ) ىلاعت هل وف لدا نماللا هل لصحل ايل ل 1 لجرلا ف فرع ول« لوألا ةجحلا )

 :هوجوراةللع لدي و :زئاج ريغ نمل لوطي كلا( نونز< مالو مهلع فوخال هللا ايل

 هلوقل رئاج ريغ اضيأ نسأيلاو ( نورساخلا مولا الإ هللا ركم نمأي الف ) ىلاعت هلوق ( اهدحأ )
 هبر ةمحر نم طنقي نمو ) ىلاعت هلوقلو (نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سأيبال هنإ ) ىلاعت

 دنع الإ :لطحالسأيلاو .٠ رجعلا داقتعا اذنع الإ لصحال نمالا نأ هنف ىتغملاو. ( نولاضلا الإ
 طونقلاو نمآلا لوص> ناك مرج الف « رفك هللا قح ىف لخبلاو زجعلا داقتعاو لخبلا داقتعا

 لصحب ال ابلاغ رهقلا نوك عمو مظعأ قملا رهق نأ الإ ترّثك نإو تاعاطلا نأ ( ىناثلا ) ارفك
 ةوادعلا بجوي ةيدوبعلاو ةمدخلا كرتو ةيدوبعلا لاوز ىضتقي نمالا نأ ( ثلاثلا ) نمآلا

 ًابهرو ًابغر انتوعديو ) هلوقب نيصلخلا فصو ىلاعت هنأ ( عبارلا ) فوخلا كرت ىضتقي نمآلاو
 ادوف " اناتعير تمام رقل اناا ف ءاغر" زنق ( يعش اعنانل !اوناكو نم هز زن انلكف: ف اغار

 دام اقدر, امن انعيررلاه» نأ يالا مارق ىطاهزو“ايلاصو فااغؤ قو . اندع

 نأ لجال يلو ريصي امنإ ىلولا نأ ؛ ايلو هنوك فرعيال ىلولا نأ ىلع 4 ةيناثلا ةجحلا ال

 نارس هتوادعو قحلا ةبحم نإ مث . ودعلا ىف لوقلا كلذكو . قملا بحب هنأ لجال ال هبح قحلا
 ىصاعملاو تاعاطلانأل هتوادعو قحلا ةبحم ىف ريؤتال مهيصاعمو دابعلا تاعاطف دحأ امهيلع علطيال

 . ىهانتملا ريغ مدقلل ابلاغ ريصيال ىهانتملا ثدحملاو ؛ةيهانتم ريغ ةميدق قحلا تافصو . ةثدحم

 . ةبحلا نيع لزآلا نم هبيصن نأ الإ ةيصعملا نيع ىف لاحلا ىف ديعلا ناكاسئرف ريدقتلإ اذه للعو

 قيقحتلا مامتو ةوادعلا نيع لزالا نم هبيصن نكلو. ةعاطلا نيع ىف لاحلا ىف دبعلا ناك امبرو

 [فيغاراص نأ عنتع هنافنا ةلطلاإلا مكعب كلزاك ةرملاوب اةلاسم ارق قالا ة ضو تملم اولادك يانأ

 ةبح تناك املو « ةعاطلا ةلعل أب ريصي نأ عنتمي ةلعا ال هتاودع تناك نمو.« ةيصعملا ةلعب

 قام ملعأ الو ىمفن ىف ام ملعت ) مالسا هيلع ىميع لاق مرجال امهلع علطيال نيرش هتوادعو قحلا

 .( بويغلا مالع تنأ كنإ كتسفن

 لهأ سدرك ًايلو هنوكب محلا ناب ليا زكر وبوي ةك كيرلا ذأ ىلع 4« ةثلاثلا ةجحلا اب



 َ 6 ةيآلا 8 فوهكلا تاخد نأ تلءاس» مأ 0 ىلاعت هلوق

 نختفأ انت]و .تاماركلا هذه :رختفأ ال ىنعي رفن الوان دحاو 6 لوب نام ايطاضنو

 ىطعملاو مركملاب

 لبق مث امظع ناك م اعلب قع قو سلبإ ق> ىف تاماز 5 رهاظ نأ 4( ةماعلا ةسلأ ١

 اولمح نيذلا لثم )1. ارسا ْىَن ءايلعل لبقو بلكل لثك هلثف ماعلبل ليقف , رفاكلا ن نو نسب

 اوتوأ نيذلا فلتخا امو ) .مهقح ىف اضيأ ليقو ( ار افنسأ لمحت رامخآ ل دعم ةاروتلا

 ناك تالالضلاو تاملظلا ىف مبعوقو نأ نيبف ( مهنيب آغب لعلا مهءاج ام دعب نم الإ اَتكِملا

 . دهزلاو 55 5105 1 ميج. بيتس

 ززعت نم لكو ليلذ وهف مركملا ريغ وهام لكو مركملا ريغ ةماركلا نأ.( ةسدالاةجحلا ل

 ريقفلاب ءانغتسالاف ؛ الف كيلإ امأ )١( : هيلع هللا تاولص ليلخلا لاق ىنعملا اذهو : ليلذوبف لياذلاب

 ىلع ةيلكلاب لايقالاو هلب ثدحملاب ب حرفلاو ناصقن صقانلاب لاكتسالاو زخح 0 ىوقتلاو رهف

 قوات ال" ناك [ذإ امأ ..- ةقح رك قع طق قفا وكلا جيتا اذإ ريقفلا نأ تيئق.,ض الج قا

 . لوصولا قحب كانبف قلاخلا الإ قلخلا ىف الو زعملا الإ زازعإلا ىف الو مركملا الإ تاماركلا

 سيلبإ لاق «؛ نوعرفو سلبإ تافص نم اهتتافصيو سفنلاب راختقالا نأ 4 ةعبا كلا ةجلل ا

 سيلف بذكلاب ةوبتلا وأ ةيحلإلا ىعدا نم لكو (رصم كلله ىل سيلأ) نوعرف لاقو( هنم ريخ انأ)

 ابمتخو « تاكلبم ثالثو مالسلاهيلعلاق اذلو بجعلاو صرخلا ةيوقتو سفنلا نييزت الإ ضرغدل

 يطهر طزابا :كاقلاو ء لوفي

 كأي ىتح كبر ديعاو نيزك اشلا نم نك و كتبت" ام ذفخ ) لاق ىلاعت هنأ ( ةنماثلا ةجحلا 0

 . ةيطعلاب حرفلابال ىطعملا ةمدخم لاغتشالاب هرمأ ىربكلا ةيطعلا هللا هاطعأ املف ( نيقملا

 نأ ان 5 وكت نأ نيب هللا هريخ ال ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ( ةعساتلا ةجحلا

 تاياركلا فد رغملاو قرشملا معي ىذلا كلملا نادجو نأ .كش الو ؛كلملاكرتأدن ًادبع نك
 هالومب هراختفاناك ًادبع ناك اذإ هنآل ةيدوبعلا راتخاو كللملا كلذ كرت متلي هنإ مث تازجعملا نملب

 اهاور ىتلاتامحتلا ىف ىتلاةنسلا لعج مرجال ةيدوبعلا راتخا ايلف « هديبعيهراختفا ناك اكلم ناكاذإ و

 . ( هدنعل ىرسأ ىذلا ناجيس ) جارعملا ق'ليقاو.« هلوسرو هدنع ًادمح نأ دلو » :دوعسم' نبأ

 حرفي مل ىلوملا بحأ نف . ريغ ىلومللام بحو ؛ ريغ ىكلوملا بح نأ 4 ةرشاعلا لو

 تاع اع هنأ ىلع لدي هريغب حرفلاو و ىلؤوملا زيغب سانثتشالاف .:ىلوللا' نيغب اي ينل لو ىلوملا ريغل

 نطلأ اه: صخشلا ايف .نسستلا ناطي“ اسف قدشنلا !نيضنرو ةحيقت !ةيريشلل لب ناك لب لو ملا ليغ

 ماصلاو ٠ بؤواطملا كلذ: لبصحت ىلإ ةلجسو وللا لمعلا لن..طهل ًايرتم كاملا نايا, دييفنراللا

 ريك اللا منصلل دياع ناسنإلا اذبف ) هاوه هملإ ذختا نم ثنأ رد ( ىلاعت لاق ا سفنلا وه ر يللا

 . ! الف كلإامأ مالسلا هيلع يهار لاق 3و ؟ ةجاحكلأ : لاقنلي ريجال أسرانلا ىف قلأ اك هناف م السلا هيلع ل ربجل هباطخ ن ات 0



 ةيآلا . تفهكتلا بادصأ نأ تبسح مأ ؛ ىلاعت هلوق 5

 هدونجو وه ةكتشلاو) كوعرف َْق لاقو ) مانذخأ ات وأ 5 أو>رف اذإ ى>) ىلاغت لاق كالهإلا

 هدم رهلغف ( ميلا َْق مماندبف هد وذجو هاندا 1 نوءجر.ال ائملإ مهنأ اونظو قد ريغل لضم َْق

 ركذن.نأ انيلع قب تاريخلاب دوفلاو تاجردلا لاك ىلغ لدنال تادازملا ىلإ لاضيإلا نأ تايآلا

 ةماركجلا كلك اون اعالج فلا ركل كال انه ةإ ل ودها تاير وعتخلا قيبزوأ كلما ككل |نز#/ قرشا
 كَ فاذ هناف ىوقأ هلبأ رهق نم هرذ>و دشأ كات هللأ نم هقوخ ريصل ةماركلا روهظ داع لب

 هيلع يكيتأو هريغ ردحتسل كئنيحو ا 020 ناكها ةماركلا كالت دجو انعإ هنأ نظو

 ىلع لاو>الا هذه نم ءىبث رهظ اذاف ةبقاعلا ءوس فاخي الو هباقعو هللا ركم نم نمأ هل لصحو

 ا نوةقحلا لاق ىندملا اذبلف : ةمارك ال اننا تناك اهنأ ىلع كإذ لَو ةماركلا بءاص

 نوفاخ نيقق#لا لإ 0 الف تامازك ماقم َْق عقو اعإ هّلبأ ةرضد> نع عاطقنالا ند فنا ام

 نع عطاق ةماركلاب سانئتسالا نأ ىلع لدي ىذلاو . ءالبلا عاونأ نم نوفاخي م تاماركسلا نم
 :هوجو قيرطلا

 ةءارككلا ا قدحاتسم 5 لجرلا دقتعأ اذإ لص ا رورغلا ]له نأ 2 كوالا ةدللا 0

 لكيوملا مركب هح رو نكت أ بدك ل أم حرفلا لوصدح عنتما ل مم نيكي ال نأ ريدقتب نال

 حرفلا نأ تنثو هس هد رق نم 1ك ةماركسلاو حرفلا نأ تدشف هسفنب هت رو نم ربك هلضفو

 ملعال ) اولاق ةكئالملا نآل لبجلا نبع اذهو اهل قحتسمو لهأ هنأ دّقتعا اذإ الإ لصحال ةماركلاب

 قدحال هنأ ىنيقيلاناهرلاب تدل لو اع (هردف 2 هللأ أوردق امو) ىلاعت لاقو( اننلع ام الإ انل

 . قاقحتسالا نظ لصحن فيكف قملا ىلع قلخلا نم دحاأل

 قار يغب حرف ةماركلاب حرفلاف هناحبس قحلل ةرياغم ءايشأ تاماركنلا نأ 4 ةيناثلا ةجحلا ١

 : ناوشملااو حرفلا 4 قلي مفك قملا نع بوجخملاو قلل نع باجح قملا ريعل حرفلاو

 اضل لصح هلمع بلدسل ةماركلل ان ناظ أ هسفن ف دقتعا نم نأ 4 ةثلاثلا ةجملا 0

 قاخلا تاعاط لكذأ ملعل هير فرع ولو الهاج ناك هدنع عقو هلمعل ناك نمو .هبلق ىف مظع عقو

 ىبف مهمولعو مهفراعم لكو روصق هئاعن و هئال ] بنج ىف مهركش لكو ريصقت هللا لالج بنج ىف

 لع اه ةاعلللا سل ّ ءىرقملا نإ 7 نضكلا صعب َْق أ 3 لبهجو ةريد هن زع ةلياقم ُّى

 كالمع عفر قحلانأ ةمالع لاف ) هعف رب حاصلا لمعلاو بطلا ماكلا دعص)ل هنلإ ( ىلاعت هلوق قاقدلا

 9 لويقم عوفرم وهف كيم قس م نإو عوفدموبف كرظن َْق كالمع قب ناف كدنع [هركذ] قب ال نأ

 ف عضاوتلاو لذلا رابظال ةماركلا لوجو اذفإ ةماركلا تحاص نإ 4 ةعيارلا هدا ٍّ

 تاماركلا ىلا لصو هبام لطب دقف تاماركلا كلت ببسب ربكتو ربجتو عفرت اذاف هللا ةرضح

 هسفن بقانم يطع ىنلا رك ذاع ىعللا اذهو ادوذرم .ناكف همدع ىلا اهيداؤي هتوث قيرط اذبف



 6م ةنآلا : فهكلاا بامكأ نأ تاس»ح مأ - نلاعت هلوق

 نأ ( ىاثلا ) مالسلا مهلع ءايبناألا تازجعم ىف انعط ءايلوالا ىلع ةماركلا روهظ نوكيال قب

 نآلل أمم مطقيال ةماركلا ععذااذإ:ى ولاو ابن عطقي و ةز :جعملا ىعدب 0 ةيلع هللا 00

 ةزجعملا نع ةضراعملا ىن بحي هنأ (تلاثلا) اهرورظ بجبال[ة] ةماركللا امأ « اعلا

 الإ ةيالولا ءاعدا دنع ىلولا ىلع ةماركدلا روبظ زودنا انأ ( ( عبارلا ) ةماركلا نع اهيفن بحي الو

 ةمارك )| كلت تراص كلذك رمآألا ناكىمو ىنلا كلذ نيد ىلع هنوكب ىوعدلا كلت دنع رقأ اذإ

 لب ىنلا ةوبن ىف 0 نكلا نوهط نوكجدل !اةقتلا اذمو هتلاسرل ةدكؤمو ىنلا كلذل ةزجعم

 ؛لقاولا:برهتلا تفل أ اهدخو:نضتارفلا/برقتلانأ ةيناثلاةمسشلان رع (باوجلا 3 ًاموقمريدطي

 لاخ نم مثأ هلاح نوكي هنأ كش الو . لفاوثلاو ضئارفلاب انآ ناك اذإ ًايلو نركي اماف ىلولا امأ

 مكلاقثأ لمحو ) ىلاعت هلوق نأ ةثلاثلا ةبيشلا نع (باوجلا)و : قرفلا ربظف ضن ار فلا لع رصتقا نم

 ناو>أ ءايلوآلا تاماركو « فراعتاادورعملالعلومت ( سفنألا قشبالإ هيخلاب اونوكتت ل دلب ىلإ

 هلوقبكسعلا ىهو ةعبارلا ةمشلا نع (باو+لا) وه اذهو . مومعلاك اذ نع ةانثتسملاك ريصتف ةردان

 ىلاعت لاق اك ةلق مهيف نيعيطملا نا ةسماخلا ةهيشلا نع ( تاوجلاو ) ىعدملا ىلع ةنيبلا مالسلا هيلع

 ةلقلا تلصح اذإو ( نيرك اش مه رثك أ نجياةالدم) نايلل]اكاق اكو (اروكعسعلا:ىدابغ نم للقول

 . ةداعلا فالخ ىلع امنوك ىف اق ةردانلا تاقوالا ىف تاماركلا نم مهلع رهظي ام نكي مل مهف

 م ا ملعا . جاردتسالاو تاماركلا نيب قرفلا ىف 4 ةعباسلا ةلأسملا ١

 قفو ع ةيظعلا تناك ء اوس 0 هللا دنع اجو دئعلا كلذ نوك لع قازذأ لدي مل هداره هللا هاطعأف

 اذهطو هل اجازدتلا نوكك هماوع كسعلل اما رك" 1 كلذ قوكت لق الب فاعلا! ِظ نكت مل وأ ةداعلا

 نم مهجردتسنس ) ىلاعت هللا لاق جاردتسالا ( اهدحأ ) نآرَقلا نم ةريثك ءامسأ جاردتسالا

 هو ها ه.يغ دادز »ل ايندلا ىف هدي رب ام لك هللا هيطعي نأ جاردتسالا ىنعمو ( نودلعي ال

 ثيتح كاففاإلا ٌرزؤزكت نأ ةيلقعلا مولعلا ىف تبث هنأ هق.ةحنو هللا نم أدعي موب لك دادزيف هدانعو

 ىلا بلاطلا لصي ذئيخ هدارم هللا هاطعأ مث ايندلا ىلا دبعلا بلق لام اذاف ةنعارلا ةكلملا لوصحل

 ىعسلاديزم بجوب ليا لوص>و ليملا ف ديزب ةذلالوص>حو ةذللالوصح بجوب كلذ ذو بولطملا

 ةجردفةجترد نيتلاخلا:نيتاه قم ةدؤاوف 6 «ئروتظاو اوجآل) لانامهنم كعاو ءلكأ ىداتالازبالو

 مرجالف فراعملا تاجردو تافشاكملا تاماقم نععنام ةلجاعلاتاذللا هذهب لاغتشالا لأ اول

 ىلاعت لاق ركملا ( اهيناثو ) جاردتسالا وه اذهف لماكتي نأ ىلا دع فهود ثلا ( طر وغ  ذاوإف

 اوركمو )لاقو( نيرك املا ريخ هللاو هللا ركمو اوركمو :نورساخلا موقلا الإ هللاركم 522

 ) مبعداخ وهو هللا نوعداخن ) ىلاعت لاق ديكسلا ( امتلاثو)(نقرزةتشباإلا مثو 5 انركمو رك

 ىلاعت لاق ءالمإلا ( اهعبارو ) ( مهسفنأ الإ نروعدخ امو اونمآ نيذلاو هللا نوءداخي ) لاقو

 (اهسماخو ) ( أمثإ اودادزيل محل ىلمت امنإ مهسفنال ًاريخ محل ىلمت امنأ اورفك نيذلا نيسحت الو )



 ةنالا .٠ فركلا باوكأ نأ تيس مأ: ىلاعت هلوق يشل

 نونا 17 1 ةئاعإلا فولط ب قدام لاي ! لطب ايت ةقيع

 قادعا كر ولخ :نأ.ناولغعي بيو (نيللؤ إل اهياعا الر ' ىه و.( لوألا :ةببقلا ) هوجروب تاناركلل

 عم ل ايادلا لوصح نال ةلالدلا هذه تاطيا ىنن ريغل لصح ولف ةوبنلا ىلع اليلد هللا هلعج ةداعلل

 مالسلا هيلع هلوقب اوكسمم .( ةيناثلا ةهبشلاو ) لطاب, كلذو ءاليلد هنوك ىف حدقي لوادملا مدع

 ىلع لدي اذه اولاق « مهيلع تضرتفا ام ءادأ لثمب ىلإ نوبرقتملا برقتي نا » هناحبس هللا نع ةياكح

 ءادأب هيلا برقتملا نإ مث « لفاوتلا ءادأب هيلا برقتلا نم مظعأ ضئئارفلا ءادأب هللا ىلا برقتلا نأ
 كلذ.هللصخعال نأ. .ىلوأ لقاوتلا ءاخأيةمبلا!ترةتملاف»تاماركللا' قم. ىلق. هل لص الإ نضئازفلا
 ( سفنالا قشب الإ هيغلاب اونوكست ىل دلب ىلإ ملاقثأ لمحتو ) ىلاعت هلوقب اوكسمت ( ةثلاثلا ةهبشلا )

 اذ نإ اكرأواءتنآلا ةده قت قكطنمجاولا لعالا_اانيسبادلب "لإ ادلبا نق لقتني .كيزلا نأب لاوقلاو

 لقعي فيكف ديدشلا بعتلا عم ةريثك مايأ ىف الإ ةنيدملا ىلا كم نم لصي مل مل و هيلع هللا ىلص

 ىلولا اذه اولاق ( ةعبارلا ةهيشلا ) دحاو موي ىف جحلا ىلإ هسفن دلب نم لقتني ىلولا نأ لاقي. نأ

 ةنيبلاب هاتبلاط ناف ؟ال مأ ةنيبلاب هيلاطن لهف امهرد ناسنإ ىلع ىعدا اذإ تاماركللا هياعرهظت ىذلا

 فيك عطاقلا ليلدلا مايق عمو ؛تدكب ال هنأاز لع كاني هيلع , كاما كلا لزوزظ نإ اتنع ناك

 لدي اذبف « ىعدملا ىلع ةنيبلا » مالسلا هيلع هلوق انك رت دقف اهم هبلاطن مل نإو : ىنظلا ليلدلا بلطي

 زاج ءايلو ألا ضب ىلع ةماركلا روهظ زاج اذإ ( ةسماخلا ةبمشلا ) لطاب ةماركلاب لوقلا نأ ىلع

 حدقي كلذو ةداعلل اقفو ترج ةداعلا تقرخ ىتح تاماركلا ترثك اذاف نيقابلا ىلع اهروبظ

 كلوللا زوج( ل .هنأاى !ااوفاتخا نانا نأ: كوالا اةيبقلا نع ( باروجلاو ) ةماوكلاو دوجسللا ف

 تازجعملان يب قرفلا نوكي لولا اذهىلعف ء زوال كلذ نإن يملا نم موق لاقف ؟ ةبالولا ىوعد
 وع دريك وديقت ل وكت لت رقمل زكتلازر رة | قوغ دير ةقردسماا قاوككيتر ةرجتعللا نأ انازيكلاو

 ةاعد .اوريصيل قلخلا ىلا اوثعب امإ مالسلا مهلع ءايبنألا نأ قرفلا اذه ىف ببسلاو «ةيالولا

 هب اونو, ىل ةوبنلا ىوعد رهظت مل ولف ةعاطلا ىلإ ةيصعملا نمو ناميإلا ىلإ رفكتلا نم قاخال

 مادقاف مهب موقلا نمآ ةزجعملا اورهظأو ةوبنلا اوعدا اذإو رفكلا ىلع اوقب هب اونمؤي مل اذإو

 قاخلا ىلع ةقفشلا راهظإ هنم دوصقملا لب سفنلا مظعت هنم ضرغلا سيل ةوبنلا ىوعد ىلع ءايبن الا

 [ةفرطم زون مك ماا لبجلا قايل ليولا ةءالولا توي ءامأ ا نافإلا ىلإ ندكعلا )نم اواقديا ىع

 وتلا ىوعد ناهظإ؛ هيلع بحي ىنلا نأ انيلعف ء سفنلا ةؤهشل :ًايلط: ةءالولا ىوغد ناكف ًاناعإ

 اوركذ دقف ةيالوا ىوعد ىلوللزو# اولاق نيذلا امأ ؛ قرفلارهظف ةيالولا ىوعد هلزوجيالىلولاو
 الهالدب | ةدانللب اوزراكع|/هنخفلا اًروهظ نأ: (أ كوالا ارب هوطيوا قم ةمانككللال: ةؤجتملا كفانا

 اقداص هن 37 ىلع ل لد ةوبنلا ءاعداب لعفلا اذه نرتقا نإ مث ؛ ةيصعملا نع ًاءربم ناسنإلا كلذ ل

 اذهب« ةيالولا ىوعد ىف ًاقداص, ةنوك لع. لد 'ةيالولا ءاعداب,نزتقا نإؤ. ؛ ةؤبنلا ىوعد ف
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 كلت نم ةرذ ىلإ ةبسنلاب ملاعلا اذه لك نأ عم ملاعلا اذه ىف تاماركلا كلنا ضعب ربظي نأ ىف دعب

 . ضحلا مدعلاك ةيناب رلا فراعملاو ةيناحورلا تاداعسلا

 هللا ةفرعم نأ كش الو ندبلا ال حورلا وه لاعفألل ىلوتملا نأ كال 6( ةسداسلا ةجحلا ا

 لاقو (هرمأ نم حورااب ةكمالملا لزني) ىلاعت هلوق ريسفت ىف هانررقام ىلع ندبلل حورلاك حورلل ىلاعت

 لاوحأب املعرثك أ ناكن ملك نأ ىرنونعملا اذطو «ىنيقسيو ىمعظي ىردنع تيبأ» مالسلا هيلع

 ثعلق ام هللاو : هبجو هللا مرك بلاط ىنأ نب ىلع لاق اذلو ًافعض لقأو الق ىوقأ ناك بيغلا ملاع
 تقولا“ كلذ ىفهبجو هللا مزك ًايلع نآل كلذأو . ةينازر:ةوقب . نكلو. ةينادسلج ةوقب- زييخ كلاب
 هشتو هحور ىوقتف ءايربكلا ماع راونأب ةكئاللا تقرشأو داسجألا لاع نع هرظن عطقنا

 ةردقلا نم هل لصح مرج الف ةمظعلاو سدقلا ملاع ءاوضأ هيف تالألتو ةيكلملا حاورألا رهاوج

 لوي ىذلا ماقملا ىلإ غلب تاعاطلاٍلع بظاو اذإ دبعلا كإذك و هريغ هيلع ردقي ملام ىلع اهب ردقام

 راص اذإو ديعبلاو بيرقلا عمس هل امس هللا لالج رون راص اذاف ًارصيو ًاعمس هل تنيك هللا
 بعصلا ف فرصتلا ىلع ردق هل أدب رونلا كلذ راص اذإ وديعبلاو بيرقلا ىأر هل ًارصب رونلا كلذ

 . بيرقلاو ديعبلاو لم اعلا

 حورلاره وج نأ انيب دق انأ ىهو . ةيمك لا ةيلّقعلا نيناوقلا ىلع ةينبم ىهو 4« ةعباسلا ةجحلا)

 رهاوج سد نم وه لب قزعلاو قرفتتلل ةضرعدتملا ةدسافلا ةنئاكذلا ماسجالا سنج ص نسدل

 قرغتساو ندباا اذهب قلعت امل هنأ الإ نيربطملا نيسدقملا عونو تاومسلا ملاع ناكسو ةكئالملا

 اذإ امأ 2 لاعفالا نم ءى ىلع ردم و 70 تهذو هنو تدفعضف دداقلا مسجلا أذهب أمشتم

 حا ؤزالا زاونأ الع تقرشأو .ندبلا اذه رييدت ىف ابساغنأ لقو هتبحو هللا ةفرعع تسناتسأ

 اذه ماسجأ ىف فرصتلا لع تيوق راونالا كلت:نم اهلع تضافو . ةسدقملا ةيشرعلا ةيواهسلا

 ىرخأ ةقيقد هيفو ؛ تاماركلا وه كلذو لامعالا هذه ىلع ةيكلفلا حاورألا ةوق لثم ملاعلا

 ةينارونلا اهيفو « ةفيعضلاو ةيوقلا اهيفف ةيهاملاب ةفلتخم ةيرشبلا حاورآلا نأ انبهذم نأ ىهو

 لاق فيك ليربج ىلإ ىرت الأ «كاذك اضيأ ةيكلفلا حاورالاو ةلذنلاو ةرحلا اهفو «ةردكلاو

 ىف لاقو ( نيمأ مث عاطم نيكم شرعلا ىذ دنع ةوق ىذ رك لوسر لوقل هنإ ) هفصو ىف هلل
 اذاف انهه اذكف ) ايش مهتعءافش ىنغتال تاومسلا فكلما نم و ( هعتالملا نم نيرخآ موق

 مث « ةعيبطلا ةيولع رهوجلا ةكرتشم ةيرضنعلا ةيسدقلا ةوقلا « ةيوق اهنوك سوفنلا نم سفن ىف قفتا

 تالالتو. تقرشأ داسفلاو|نوكلا ماع ةربغ اههجو نع ليزت ىتلا تاضايرلا عاونأ الإ فاضنا

 ةنوقتو ةبدمصلا ةرضخلا ةفرعم رون ةناعاب دانمفلااو نوكلا ماع ىلو.ه 2 فرصتلا ىلع تيدا

 الاوعأو. ةفيقد ًارازسأ اهنازوبنافن ناببلا: قاتع' اره نتيتنازد.ةيقللاو ,لولخلا ةرضع ناريس
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 ةحمو هئامسأو هماكحأو هلاعفأو هتافصو هللا تاذ ةفرعم ناف لطاب .ىناثلاو ء رفك وهو هللا ةردق

 قادحاو تفيغُر ءاطعإ نم فازشأ هلدو ةديجمو هسيدقتا ركذ ىلع ةظاولناو هتاعاطاو هَل

 هدطعي ناآألف لاوس ريغ نم ركشلاو رك ذلاوةيحلاو ةفرعملا طعأ اءلف دسأ وأ ةيح ريخست وأ ةزافم

 ؟ اةظانعتا أفا ةزاقم قاًاطيعر

 تضرتفاام ءادأ لثمب ىلا دبع برقتام » ةزعلا بر نع ةياكح لِي ىنلا لاق (ةثلاثلا ةجحلا إل

 ًاذيؤ ايف وءاناسل و :ارضب و ًاعهسالا كنك هتيبخأ !اذاذ هنأ (ىتح لفاوتلاب اكإ ترتب لاو: لاو هلع

 بيرصت مهعم ىف قب ب مل هنأ ىلع لديربخلا اذهو « ىثمي ىو قطني ىلو رصبب ىبو عمسي ىب الجرو

 هعمس انأ لاق امل هللا ريغل بيصن كانه قب ول ذإ مهتاضعأ رئاس هاف االو مرصب ىفالو هللا ريغل

 ءاطعإو عبسلاو ةيحلا ريخست نم فرشأ ماقملا اذه نأ كنا 4: لوقفلا ده كيتا زا اقرا طرأو

 ةلاغلا كج وبلا 6 ننايل] هيعإ مخلي ذيل صاوأ الن لاكالا؟قفاةرزعق قأ أيسحلا نما دو قةنعو:ففلغرلا

 . ةزافم ىف ءام ةيرش وأ انجلو ًافيغر هيطخل نأ فردو أ

 قززاب :دقف يلو ىل ىذآ نم و ةزعلا :بر نع. ًايك اح مالسلا هيلع لاق 4( ةعبارلا ةجحلا ١

 امنإ كنوءيابب نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق نم بيرق اذهو هئاذبإ ماقم ًامئاق ىلولا ءاذيإ لد « ةيراخلاب

 نذلا نإ ) لاقو ( ًارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناكامو ) لاقو ( هللا نوءيابي

 دم ءاضرو هللا عم ةعيب كلي دمح ةعبب لم ( ةرخألاو ايندلا ىف هللا مهنعل هلوسرو هللا نودي

 دمغ ةجرد تناك مرج الف هللا ءاذيإ سو هيلع هللا لص دمت ءاذيإو هللا ءاضر ملسو هيلع هللا لص

 ةقفأ لول: ىذا نم لاقاان انهه اذكف تابا اغلا غلبأ ان تاجيل !انعأ ملسو هيلع هللا لص

 ريخلاب اذه دكأت و هسفن ءاذيإ ماقم اما اق ىلولا ءاذيإ اءج ىلاعت هنأ ىلع كلذ لدو ةيراكاب ىنزرأب

 ف كتمدطتسا ؛ ىتيقس اف كتيقستسا« ىندعت لف تضر ةمايقلا موي » لوقت, ىلاعت ةنأالر ريتخملا

 هدعت ملف ضرم ًانالف ىدبع نإ ل وقف ا! نيلاعل ١١ ينأالا نعيم دفأ بكتير ار وقف ديلا
 نأ لع رابخالا هذه تلدف ماعطإلاو تسلا قاذك و «ىدنع كلذ تدجول هتدعؤل كنأ تملع امأ

 ا دس ا ااه اإرأ نحن داك ىلا اللد نبأ قادما ىأف ىتاجيرفلاب هذه لإ نيوعل روس |:ىلمل وأ
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 ىف .هل نذأو ةصاخلا .ةمدخلاب كلملا هصخ نم نأ فرعلا ىف دهايشن انأ « ةسماخلا ةجحلا )
 لقعلا لب «هريغ هيلع ردقي الام ىلع هردش 31 ًاضيأ هصخ دق يا لامي وح اع قى هيلع لوظخدلا

 ل كارلا ايضأ تنل ملا لف باشا دعوا ادزلف عبارقلا,.كلفالا دج قف نبش ميلسلا

 تاخد اهتم تايتع ا ىلإ هلضوأ:ةنأت ًادبع فرش اذاف.نيملاعلا بر وه كولملا مظعأو عبت
 ىاف هيرق طاسو ىلع هسلجأو هسفن نيبو هنيب دعبلا بجح عفدو هتف رعم 0 ىلع هفقوأو 0

 (يواشلا) :ذضاللا انا ند مسا ؛ ءارلا نوكسو واولا حتفب درولا (3)

 تح
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 مهلاوحأف ةبا-صلارئاس امأ . هعنص ليمجو ىلاعت هللا نذاب تأرب دق ديلا اذاف هانعفرف ديلا نع ءادرلا
 زم. :ةنيفس نع ندكسملا نيتي ىررر ( كاؤأللا از ةلطلف انش انما ادعي

 نم احول تبكرف اهبف تنك ىتلا ىتنيفسس ترسكناف رحبلا تيكر لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلوم انأ ثرحلا ابأ اي تلقف ىنديري ىلا دمتاآلا جرفع دسأ اهيف ةسيخ ىف حوللا ىحرطف اهحاولأ

 تباث ىور ( ىاثلا ) عجرو ىنعدوي هنأ تذنظف مهمه مث قيرطلا ىلع ىنلدو مدقتف لي هللا لوسر

 ىتح ال ةجاحىف ملي هللا لوسر دنع اثدحن راصنآلا نم رخآ الجرو ريضح نب ديسأ نأس نأ نع

 اصع امهنم دحاو لكدي ىفو ةملظلا ةديدش ةليللا تناكو هدنع نم اجرخ مث نامز ليللا نم بهذ

 ى ققف ءهاضعرخإلل تءاضأ قر رظلا امني قرفتا: الف اي رشف انعم حارا [عدحل اظعأ تناقلت

 فاطفةلل هسرف بك رف رخلا ب رشي نمكركسعىفنإ ديلولان:دلاخلاولأق (تااثلا) هلزنم غلب ىتح اهوض

 . الخ هلعجا مبللا دلاخ لاقف لخ لاق ؟ اذهام لاف « رمخ قز هعمو سرف ىلع الجر قلف ركسعلاب

 اولاقف لخ وه اذاف او>تف اسلف ! اهلثم برعلا تنرشام رمخ متيتأ لاقف ه.اححأ ىلإ لجرلا بهذف

 نأ ىهو ةروبشملا ةعقاولا ( عبارلا ) ديلولا نيدلاخ ءاعد هللاو اذه لاقف .؟ لخب الإ انتئجام هللاو

 ضعب ىف ناك رمع نبا نأ ىور ( سماخلا ) هرضامو هللا سا ىلع مسلا نم افك لكأ ديلولا نب دلاغ
 امإ لاق مث مبقيرط نم عبسلا درطف عبسلا فوخ نم قيرطلا ىلع اوفقو ةعامج قلف هرافسأ

 نأ ىور ( سداسلا ) ءىث هيلع طاس امل هللا ريغ فخ مل هنأ ولو هفاخي ام مدآ نبا ىلع طلسي
 مسأب أاعدف ر>بلا نم ةعطق بولطملا نيبو مهيب لاخ ةازغ ىف ىرضحلا نب ءالعلا ثعب ل ىنلا

 دحلا نع ةزواجتم تاياور بابلا اذه نم ةيفوصلا بتك ىفو .ءاملا ىلع اوشمو مظعالا هللا

 : هوجو نف تامركلا زاوج ىلع ةيعطقلا ةيلقعلا لئالدلا امأو . ابعلاط اهدارأ نف رصحلاو

 هالو مهيلع فوخال هللا ءايلوأ نإ الأ ) ىلاعت هللا لاق هللا ىلو دبعلا نأ 4 ىلو آلا ةجحلا ب
 لاقو ( نيهلاصلا ىلوتي وهو ) لاقو ( اونمآ نيذلا ىلو هللا ) ىلاعت لاق ديعلا !و برلاو ( نونزح

 نأ كبثف ( اونمآ نيذلا ىلوم هللا نأب كلذ ) لاقو ( انالوم تنأ ) لاقو ( ةلوسرو هللا مكيلو امإ )

 مهن ) ىلاعت لاق برلابي.ح دبعلاو ديعلا بيبح برأا انقل برلا ىلو دبعلا نأو دبعلا ىلو برلا

 اذإو( نيربطتملا بحبو نيباوتلا بح هللا نإ ) لاقو ( هلل ًآبح دشأ اونمآ نيذلاو ) لاقو( هنوبحو
 لككرتو هاضر هيفام لكو هللا هرمأام لك لعفي ثيحرلإ ةعاطلا ىف غلب اذإ دبعلا: لوقنف اذه تبث ٠

 وه لب دبعلا هديريام ةدحاو ةرم ميركلا ميحرلا برلا لعفي نأ دْغلُك كفيكف هنع نجتزو سائقا

 ةرم ميحراا برلا لعفي نآلف هب هرمأيو هللا هديريام لك لعف امل هزجيو همؤل عم دبعلا نآل ىلوأ
 :( درب ِكوأ ىدبعل اوفوأ ) ىلاعت لاق اذحلو لوأ ناكدعلا هاذا ةدحاو

 لعفي نآل الهأ سيل هللا نأ لجالل امإ كلذ ناكل ةماركلا رابظإ عنتما ول 4 ةيناثلا ةجحلا
 ىف حدق لوآلاو . ةيطعلا هذه هللا هيطعي نآل الهأ سيل نمؤملا نأ لجأل وأ لعفلا اذه لثم
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 ةلطنف لاا هزاعو :ركيتفاألا لامزفناأل ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةزجعم كلذ ناكلاق نيكد

 نم ىري نأ ىلع ردق مرجال . سو هيلع هللا لص دمحم رصبلا ةلزنمج رمع ناكاسلف رصبلاو عمسلا
 ناكو(١)ةدحا و .ةزم .ةنسن 16 ى:ةسفقيةئلهاجلا,ق:ناكرصم لين نأ ىؤر (ىناثلا) مظعلا دعبلا كلذ

 ةعقاولا هذبب صاعلا نب ورمع بتك مالسالا ءاج ايلف « ءانسح ةدحاو ةيراج هيف قلي ىتح ىرجبال

 كرطألا رك شتك نإوأ نوجا هاززدأ ا نيضص كدن] :ءلينلاءاعأ ة:ةهالخ لع نع كجكتش يدع

 ةلزلزلا تعقو (ثلاثاا) كلذ دعب فقي ملو ىرجل لينلا ىف ةفرخلا كلت تيقلأف ! كيلإ انب ةجاح الف
 ةنيدملاب ةلزازلا تثدحامو تنكسف هللا نذاب ىنكسا لاقو ضراللا ىلع ةردلا رمع برضف ةنيدملا ىف

 هللا نذاب ىنكسا راناي : ةفزخ ىلغ رمع بتكف ةنيدملا رود ضعب ىف رانلا تعقو (عبا رلا) كلذ دعب

 بلطف ريع ىلا ءاج مورلا كلم لوسر نأ ىور ( سماخلا ) لاخلا ىف تأفطناف رانلا ىف اهوقلأف

 ناللا برضي ءارحصلا ىف وه امإو ؛ كلذ هل سيل اولاقف كولملا روصق لثم هراد نأ نظف هراد

 بجعف : بارتلا ىلع مانو هسأر تحت هترد عضو هنع هللا ىضر رمع انا يملا لاي هذ لتلا

 ! ةفصلا:هذه: لع ئَذو.ناشنإلا اذه نم نفاخ برغلاو. قرشلا لهأ نإ.: لاقو كلذ نة لوسرلا

 ضراألا نم هللا جرخأ فيسلا عفر املف. هنمسانلا صلخأ وهلتقأف ًايلاخ هتدجوىنإ : هسفن ىف لاق مث

 ةعقاولا هل ركذف لاحلانع هلأسف ًائيش رب لو رمع هبتثاو هدي نم فيسلا قلأو فاخن هادصقف نيدسأ

 ةنيز نع هدعب عم هنأ وهورتاوتلاب مولعم وهام انبهو ؛ داحآلاب تيور عئاقولا هذه لوقأو . ٍلسأو

 ترظن. ول لؤدلاو كلاملا.ٍبلقو ٍترغلاو .قرمشلا ساس تاليوهتلاو تافلكتلا نع.هزارتخاو ايندلا

 هدعب ةياغ عم هناف هل رسيت ام نآلا ىلا مدآ دهع ليرأ ان وى " هنأ تييلع حيراوتلا 5ك

 نامئعامأو . تاماركسلا مظعأ نم اذه نأ كش الو « تاسايسلا كلت ىلع ردق فيك تافلكتلا نع
 لاقف ناهثع لع تلخد مث ةأرما ىلإ ىنيع تعفرف قيرطلا ف ترس لاق سنأ ىورف هنع هللا ىضر

 هيلع هللا لص هللا لوسر دعب ىحولا ءاجأ تاقف كيلع ةرهاظ انزلا راث آو ىلع نولخدت مكارأ ىلاَم

 تطقس همد نم ةرطق لوأف فيسلاب نعط امل هنأ ( ىفاثلا ) ةقداص ةسارف نكلو ال لاقف ملسو
 اهاجهج نأ ( ثلاثلا ) ( ماعلا عيمسلاوهو هللا مبكيفكيسف ) ىلاعت هلوق لع فحصملا ىلع تعقو
 هللا مرك ىلع امأو . هتبكرف ةلكألا تعقوف هتبكر ىلع اهرسك و نامع دي نم اصعلا عزتنا ىرافغلا

 . معنلاق؟ تقرسأ هل لاف ىلع ىلإ هب ىنأف دوس ًادبعناكو قرس هيبحنم ًادحاو نأ ىوريف ههجو

 اركلا نبا لاقف ٠ اركنلا نباو ىسرافلا ناملس هيقلف مالسلا هيلع ىلع دنع نم فرصناف هدي عطقف

 كدي عطق لاقفلوتبلا جوزو لوسرلا نتخو نيملسملا بوسعيو نينمؤملا ريمأ لاقف كدي عطق نم

 ًايلعهبربخأف كلذ نابلس عمسفإ راتلا نم ىصلخو قح ىدي عطق دقؤ ها مو : لاعف؟ هحدم و

 عفرا ءامسلا نم اتوص انعمسف تاوعدب اعدو ليدنم هأطغو هدعاس ىلع هدب عضوو دوسالا اعدف

 : دك ارلاب هبشأ نوكي لب ىرحي ال كا ذكن اك اذ هواليلقهؤامن وكي وضيفلا نععنتمهن أن اب دارملاو . هلمووفمال ؛ ةدحاوةرمهلوق (1)



 // ةبآلا ٠ ثييغلا بامصأ نأ تيسد م ىلاعت هلوذ

 تعج مبلل مهقودغ أبرشف اظقيتساف رجفلا رهظ ىت < امهظاقي م ظن 1 ىدب َْق حدقلاو و تمَف

 :وءطتس ال ًاجارفنا تجرفن او ةرخصلا هذه نم هيف نكنامانع جرفأف كهجو ءاغَبا اذه تلعف

 تعنتماف اهسفن نع اهتدوارف ىلا سانلا بحأ تناكو مع ةنبا ىل ا لاق مث ؛ هنم جورخلا

 تردق اسلف اهسفن نيبو ىنيي لخت نأ لغ امظع الام اهتيطعأو ىتءاخ نينسلا نم ةنس اهب تملأ يح

 لاكلا تك اك :و لمعلا كلذ نم تجرحتف ! هقحالإ متاخلا كفت نأ كل زوجال تلاق اهملع

 مهنأ ريغ ةرخصلا تجرفناف هيف نحن ام انع جرفاف كهجو ءاغتبا كلذ تلعف تنك نا ميللا اهعم

 مهتيطعأف ءارجأ ترجأتسا ىلا مهللا ثلاثلا لاق مث ملي هللا لوسر لاق ءاهنم جورخلا نوءيطتسيال

 دعب ىبءاخ للملا هنم ترثك ىتِح ةجرجخأ ترمثُف بهذو هل ىذلا كرت دحاو لجر ريغ مروجأ

 لاقف قيقرلاو منغلاو لبإلا نم كترج جأ نف.ىرتام لكهل تلقف , قرجأ ىلإ دأ هللا دبعاي لاقو:نيح

 ءاغتبا كلذ تلعف تنك نإ مهللا هاك كلذ ذخأف كب ءىربتسأال ىلإ تلقفا ىنءىروتستأ.هللا ديغاي

 نسح ثددح أآذهو ( نوشع اوجد راغلا نع ةرخصلا تجرفناف هيف حض ام انع جرفأف كهجو

 ىلع مسقأ ول هل هبؤيال نيرمط ىذ ربغأ ثعشأ بر ه تلي هلوق ( ثلاثلا ربخلا ) هيلع قفتم حيحص
 بيسملا نب ديعس ىور ( عبارلا ربلا) هللا ىلع هب مسقي ايف ءىثو ءىث نيب قرفي ملو « هربآل هللا

 ةرقبلا هيلا تتفتلاف الع لمح دق ةرقب قوسي لجر انيب » ٍمَتِلَي ىنلا نع هنعهللا ىضر ةريره ىلأ نع

 عقلي ىنلا لاقف ملكتت ةرقب هللا ناحبس سانلا لاقف ثرحلل تقلخ امنإو ء اذ قلخأ مل ىنإ تلاقف

 قلك ىنلا نع ةريره ىنأ نع ( سماخلا ربخلا ) « امهنع هللا ىضر رمعو ركب وأو انأ اذه :تنمآ

 كلا ىلا "توف لاه نضلغ ةقندح قا نأ :.ناحيملا قف اتوضوأ ًاذغز عمسل لجز اهنيب لاق

 كتقي دحب عنصتاف :تلق نالف نب نالف نب نالف لاق ؟كمسا ام هل تلقف ايف مثاق لجر اذاف ةهيدجلا

 نالف ةقيدح قسانأ باحسلا ىف اتوص تعمسىنال تلق ؟ كلذ نع لأست ملو لاق ؟ اهتمرصاذإ هذه

 ًاثث ليبسلا نباو نيك اسلل لعجأو ًاثلث لهأو ىسفنل لعجأف اثالثأ اهلعجأ ىناق تلق ذإ امأ لاق

 مث تاماركسلا نم نيدشارلا ءافلخلا نع ربظ هنأ لقن امب أدبنلف ( راثآلا امأ ) « ًاثث اهيلع قفنأو

 باب ىلإ هتزاتج تلمح اىلب هنأ هتامارك' نف هنع هللا ىضر ركب وبأ امأ « ةباحصلا رئاس نع رهظ.اننن

 نوهت :أ١ دق بايلا اذاف بابلاب 0 وبأ اذه هللا لوسراب كِيلَق مدينا ىدونو هلي ىبلا ربق

 عاونأ ترهظ دقف هنع هللا ىضر رع امأو « بيبحلا ىلإ بيبحلا اولخدأ ريقلا نم فته فتاه

 نيصحلا نب ةيراس ىعدي الجر مهلع دعأو ءانفيب فينو اننأ ىرورااط اهاذحتأ و هتامارك نك ةريقكأ

 نب ىلع لاق لبجلا لبجلا ةيراساب رينملا ىلع وهو هتبطخ ىف حيصب : لعج بطخ ةعما موب ربع انيبف

 ا اي لاقف شيجلا مدقم لوسر مدقق ةملكلا كلت خيرات تبتكف ههجو هللا مرك بلاط ىنأ

 اندئسأف لبجلا لبجلا ةيراس ساب حيصي ناسناب اذاف ان وهزهف ةطخلا تقو ىف ةعمجلا موي 5007

 ضعب تعم“ تلق توصلا كلذ ةكربب ةميظعلا مئانخلاب انرفظو رافكسلا هللا مزهف لبجلا ىلإ انروهظ



 ةهدبالا ْك تفوطلا باحصأ نأ تبسح 2 ىلاعت هلوق 5

 ةلأسملا هذه فافامامت 006 انا قلو( نيدلا اتاذز يفرك نكازو اتمام دع اورق وقىلإ

 نز انيب دقو ) كفرط كيلا دتارب نأ لبق هن كيتآ ا انأ تاتكشلا م مع هدنع ىذلا لاق ( لاعت هلو

 لاق نأب هنعىضاقلا باجأ .لالدتسالا اذه طقسف ناملس وه باتكللا نم لع هدنع ناكىذلا كلذ

 رئاسك ةداعلا نضقن نم هيف امل هل الع كلذ ريصي ىن نامزلا كلذ ىف وأ مهبف نوكي نأ نم دبال
 مونلا ىلع مهمادقإ نآل ءايبنالا نم دحأل ةزجعم ةعقاولا هذه نوكت نأ ليحتسيهنإ انلق ؛تازجعملا

 نوفرءيالمهناأل ةعقاولا هذهىف هنوقدصيال سانلا نآل ةزجعم كلذ لعحجب ىتح ةداعلل قراخريغ ىمأ
 اذهىف اواج نيذلا ءال هنأ اوفرعو ةدملا هذه لوط اوقب اذإ الإ ىوعدلا هذه ىف نيقداص مهنوك

 لعج عنتماف دجوت مل طئارشلا هذه لكو نينس عستو نينس ةئاهثلثب كلذ لبق اومان نيذلا مث تقولا

 امأ . مهلا ًاناسحإو ءايلو الل ةماركحلعجت نأ الإ قبب ملف ءايبنالا نم دحالل ةزجعم ةعقاولا هذه

 اهلا نأ هنع هللا ىذر ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف جرخأ َّظ ) لوألا ريخلا ) : ةريثكف راخأللا

 كلسانلا حيرج نمز ىف ىصو مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع ةثالث الإ دبملا ىف ملكتي 0 لاق هبط

 مأ هل تناكو ليئارسا ىنيب ادباع الجر ناكف حيرج امأو  هومتفرع دقف ىسيع امأ ٠ رخآ ىضو

 ىللص م ايؤر مأ ريخ ةالصلا برا. لاقف ترا تلاقف همأ هيلا تقاتشا ذإ ىلصي اموب نكن

 تاق 1 ىلع كلذ دتشاف اهعديو ىلصي ناكو تارم ثالث لاق ىتح كلذ لثم لاقف ًايناث هتعدف

 ملف ةءالتق توب وج أ 5 نتفأ انأ مهل تلاقف كانه ةيناز تناكو « تاسموملا هبرت ىح هتمتال مىللا

 ىلع ىيعارلا تدوار اهايعأ اسملق هت 1 2 ىلإ ليللاب ا عار ك انه ناكو « ءىث لع ندع

 ةيلوتعل بو اطللا ىرااكاور فاو ىف اهاتأف جيرج نه اذهىدلو تلاق مث تدلوف اهاتأف اهسفن

 ؟كوبأ نم مالغاي هديب لاقنيح تلي ىنلا ىلإ رظنأ ىف كة ريره وبأ لاق مالغلا سخن مث اعدو بصف
 ةضف وأ بهذ نم ك-تعموص ىنن اولاقو . هيلا اورذتعاو مهنم ناكام ىلع موقلا مدنق ىعارلا لاف

 باشش اهب رم ذإ هعضرت اهل ىص ابعم ناكةأر ها ناف رخآلا ىصلا امأو « تناك اياهانب و : مهيلع ىأت

 اهب ترم مث هلثم ىناعجتال مبالا ىصلا لاقف اذه 1 ىنبا لعجا مهللا تلاقف ةنسح ةراش وذ ليمج

 مبللا ىصلا لاقف . هذه لثم ىنبا لعجت ال مبللا تلاقف تبقوعو تنزو تقرس اهنأ اورك ذ ةأرمأ

 يهلك دما تويركلماة ىلا ماو ا ثلا نإ لاةف كلذ ىف همأ هل تلاقف. اهلثم ىنلعجا

 ( ىاثلا ربخلا ) « هللا ىسح لوةتىهو قرست ملو تقرس اهنا ليقو نزت ملو تنز اهنا ليق هذه نإو

 هللا لوسر لاق لاق رمع نبا نع ملاس نع ىرهزلا نع "ا قالوا وتو نالا نخوه

 للا نَم'ةزخط' تزدخحاف هولخدف راغ ىلا تينلا مثاوأ ذ لبق ناك نم طهر ةثالث قاطنا 2 ل

 لاقف مكلامعأ اصب هلل يكس نأ الا زجل رنه نت مج , ال هللاو اولاةف راغلاباب مهلع ة

 ع حربأ لف اموي ةر# لظ ىف امانفامبلق قغأال تدك اون ارك ناجي انخيش نأ وأى ناك مهنم لج

 امهايق قْغَأ ْنَأ ته رك و امبظقوأ و تصه ركف نيمان | دهم ”لج و هر 1 0 امهقوبغ يل تبلحو
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 /4 ةيآلا . فهكلا باحأ نأ تاس 0 ىلاعت هلوق

 اذيلنإ 1 ب ىذلا وهو . حورجمو لوتقم ىنعمب خيزجو ليقك ار تع وليف ن وكمل

 اذه نأ ملعاو تاعاطلا ىلع هقيفوت ميديو ىصاعملا عاوب :ألك نعىلاو لا لع هتسارحو د هنأدس

 ىلاعت هلوقو (نيحلاصلا ىلوتي وهو) هلوقو ( اونمآ نيذلا ىلو هللا ) ىلاعت هلوق نم ذوخأم مسإلا
 نأو اونمآ نيذلا ىلوم هللا نرأب كلذ ) هلوقو ( نيرفاكلا موقلا ىلع انرضناف انالوم تنأ )

 اذاف ةغللا قاكينارقلا “وها لاولا"لوقأ و“( ةليواشؤو هلا ميلو امبإ ) هلوقو ( مهل ىلوم ال نيرفاكلا

 هتمحرب هنم ًابيرق برلا ناكو هصالخإ ةرثكو هناعاط ةرثك ببسب هللا ةرضح نم ًابيرق دبعلا ناك
 .:ةيالولاةتلصح كانيفإهناسحإو هلضفو

 ىوعدلاب أ :ورقم نورك نأ | امإ كاذذ نامنإل | ىلع ةداعال قراخ لعف روظ اذإ (ةيناثا ١ ةمدقملا 2

 ىوعد نوكت نأ امإ ىوعدلا كلتف ىرعدلا عم نوكي نأ وهو لوالا مسقلاو ىوعدلا عم 25

 ماسقأ ةعبرأ ةذبف . نيطايشلا ةءاطو رحسلا ىوعد وأ ةيالولا ىوعد وأ ةوبنلا 0 . ةيلإلا

 5 ةضراعم ريغ نم هدي ىلع تاداعلا قراوخ روبظ انباكأ زوج ةيهلإلا ءاعدا.( لوألا مسقلا)

 لاجدلا قح ىفاضيأ كلذ لةناكوهدي ىلع تاداعلاق راو ربظت تناكوةيهلإلا مد ءلقن

 سييلتلا ىلإ ىضفي الهدي لع قراوذلارورظفهبذك ىلع ل دنهتقلخوهلكش نال كلذزاج امن و انباحأ لاق
 اقداص ىعدملا كلذ نوكي نأ امإ هنآل نيمسق بع مسقلا اذههف ةوبنلا ءاعدا وهو ( ىناثلا مسقلاو )

 ةسمإ رقأ تم لك ني هيلع قفتم ااذدهو ' هذي" لع قراوتلا نوهظأتحجتو ًاقذاتت: ناك نانا 3ك

 لوصح بجو ربظن نأ ريدعتب و هدب ىلع قراولا روهظ زج ١ ًابذاك ناك هته[ ءايبنالا هوب

 له هنأ ىف اوفلتخا ءايلوآألا تاماركب نولئاَقلاو ةيالولا ءاعدا وهو ( ثلاثلا مسقلا اأو د: ةضراقلا

 ءاعدا وهو ( عبارلا مسقلا امأو ) ال مأ هاوعد قفو ىلع لصحت اهنإ مث تامار كا عديت هوخ

 زوجبال ةلزتعملا دنعو هدب ىلع تاداعلا قراوخ روبظ زوجب انياحأ دنعف ناطيشلا ةعاطو رحسلا

 كالذف + ىواعبلا نق ءىث ريغنمناسنا دي للع تاداعلا قراوخ رهظت نأوهو ( ىناثلا مسقلا امآو )
 كرقلا وه لوآلاو... اندم ايي نروك هنأ ءامإ و هتهاة دنع ابضرفإ ا اهب نرركوذأ اذا ناتالل

 هبحاص و ىرضبلا نيسحلا ابأ الإةلزتعملا اهركنو هزاو+ لع انباخأ قفتا دقو . ءابل وألا تافاززك

 ادودرمناك نم ضعب ىلع تاداعلا قراوخربظت نأ وهو ( ثلاثلا مسقلا انأودذ . ورا تنزع

 تفرع اذإ« نيتمدقملانيتاه ىف مالكلاليصفت اذهف جاردةسالاب ىمسملا وه اذهف ىلاعتهّللا ةعاط نع

 امأ . لوقتملاو ,راثألاو راخلاو::نارقلا.ءابل مالا تامارك ذاوج الع لد. ئذلا : لوقتفرك!لَذ

 : تانآ اندنع هيف دمتعملاف نآرقلا

 اهديعن الف نارمع لآ ةروس ىف اهانحرش دقو « مالسلا اهيلع مجرم ةصق 4 لوألا ةجحلا ١

 ةماهلث ةدم تافآلا نع نيملاس ءايحأ مونلا ىف مه مؤاقبو فيكلا باوكأ ةصق ( ةيناثلا ةجحلا
22 

 ( دوقر مثو ًاظاقبأ مهبس نحو ( لاق ُ نلفت نم مرمصخا ناك ىلاعت هنأت نينس عسلو د



 ةيآلا ٠ فاكلاباكاننإ تدسح مأ : ىلاعتهلوق 1

 هلوقو ( ممولبتل اهبقتمرب نع رالاب لكيم انس انإ) لوقو ( نم | ودهاج نيذلا هللا لي 58

 7 م نيدهاجما ملعل ى>كت :قلمعلاو)

 اذبلف لعلا قاءتمابعومجمب ةلمجا هذهو هربخ (ىصحأو س ءادتبإلاب عفر (ىأ) ( ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 مع اف بهذا هلوق هريظنو ابعافترا ىلع تيقب لب (ىأ ) ةظفل ىف ( ملعنل ) هلوق لمع ربظي مل ببسلا

 نموا لطي دش نأ ةعلش للك نال قجارننل م) هلاوقو ( ميعز كلذب مهيأ مهلس ) ىلاعت لاق ماق مي

 ريدقتلا اذه ىلع نأ (امهادحإ) ناتدئاف ةءارقلا هذه ىفو هلعاف مسي ملام لعف ىلع ملعيل ءىرقو( آب امتع

 نأ.( ةيزاثلازأ): قلخا نضعتل ملعلا اذه لصحيل مانشعب 0 لب هلل ددجتملا لعلا تابثإ مزليال

 نال قاب دعب لاكشإلا لوقي نأ لئاقل نكل ىأ ةظفل ىف بصنلا روبرظ بحب ردقتلا اذه ىلع

 نيلماع عامتجا عنتمال هنإ : لوقيف بيحب نأ بيجنو . هيلإ ملعي دانسابال ءادتبإلاب ىأ ةظفل عافترا

 ةريثكلا تافرعملا عامتجا عنتمي الو تافرعمو تامالع ةيوحنلا لماوعلا نآل دحاو لومعم ىلع

 . ملعأ هللاو دحاولا ءىثلا ىلع

 دارملا امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ءاطع لاقف نيبزحلا ىف اوفلتخا 4 ةعبارلا ةلأسملا 0

 برا فيكللا' تاأ و :بزح :كولملاف كلم دعي» اكلم:ةئيدالا الواد“ نذل كاؤلملا نينزمللاب

 ىف اوفلتخا اوهتنا ال فهكلا باححأ :نآلل ةيتفلا هذه نم ناب زخلا . دهاج لاق ( ىباثلا لوقلاو )

 اولاق موي ضعب وأ ًاموب انثيل اولاق متثبل مك مهنم لئاق لاق ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ومان مك م :أ

 نأ اويلع نيذلا 0 مب ملعأ بر اولاق نيذلا ناكو « ناذه امه نابرلاف ( مثيل امب معأ مير

 ففهكلا بادحأ نامز ىف نيءلسملا نم نيتفئاط نإ : ءارفلا لاق ( ثلاثلا لوقلا ) لواطت دق مهن

 : مهبل ةدم ىف اوفلتخا

 اذه نال ليضفتلا لعفأ باب نم سيل ىصخأ هلوق ىمرافلا ىلع وبأ لاق « ةسماخلا ةلأسملا

 ةئدعأو كفورخُملل هال وأ اماو مهردلل هاطغأ ام مطوق انلأف هللا دقي سل كالا قاللثلا سعر لعزداغلا

 لدفإ محا نأ أبا ارلصلا لب. هيلعا كر داقي زال دابغلاو ا ذاوبقلا نف.« قلذملا نبا نم سلفأ و فورجلا زم

 ىلاعت هلوق ىفامو ىص-أل هب لوعفم ادمأو لعن لوعفم ربخلاو أدتبملاو ادتيملا بح وما تنام

 دمأ ىصحأ نيبزحلا ىأ ملعنل مالكلا لصاحو « مهتبلل ًادمأ ىصحأ ريدقتلاو ةيردصم (اوثبل امل )

 . ( ًاددع ىث لك ىصحأو ) هلوقو ( هللا هاصحأ ) هلوق هريظنو « ثبللا كلذ

 وهو اتناماركسلاب :لؤقلاأةع لع ةيآلا هذه ةيفوصلا انباحصأ جتحا 6 4( ةسداسلا ةلأسملا ١

 لع ليلدلا] ف او ل ايق,ل وقف ءاصقتسمالا:لييش لخ انهم: ةلأسملا هذه نك نئاودره اظ لالدتسا

 : نيتمدقم مدقت ىلإ رقتفن تاماركلا زاوج

 اليعف نوكي نأ ( لوألا ) نابجو انهه لوقنف وهام ىلولا نأ نايب ىف « ىلوآلا ةمدقملا ١
 ( ىاثلا ) ةيصعم للخت ريغ نم هتاعاط تلاوت نم هانعم نوكيف ريدقلاو ميلعل اكلعافلا ند ةغلابم



 + ةنآلا . فهكلا ب اوكأ نأ تيبس مأ: للاعتةلوق

 |١وا. انتاقواخم تناج ْق ةبمع تبل ةعقاولا كلت -نافإ كلذ 5 دلما انتاهوانع كازوجأ

 اذه نم هب لوعءفملاو ردصملاب أآومسف 3 مم أ وجعم اوناكريدقتلاو 0 هب لوعفاملا ىع ردصم انبه

 اقلءتمانه ذإ نوك نأ نوخيال (ةفيكلا لإ ةيتفلا.يوأذإ ) ىلاعت لاق مث «ردصملا مماب لمعتسي

 نايسحلا قاعي 7 ةليوط ةدم مهيبو ىنلا نيب ناك هنا ةيتفلا وأ ذا وعد مأ 1 ىلع هلبق امم

 اوعمو : وأ ذإ كذا ,نيلقتلا واااو وذحمب قلعتي لب فهكساا ىلإ هيف اووأ ىذلا تقولا كلذب

 ىأ ( (ةمحر كندل نم انثآ انبد ) اولاقف لاق مهاو ًاهرماوامجو هلإ اوناطينفكملا ىف ةيتفلا ىوأ

 نمنمالاو قزرلاورصلاو ةفرعملاب ةبادملا ىهو كناسحإو كلضف لئالجو كتمحر نئا زخ نم ةمحر

 عساوو ىلاعت هللا لضفب ةقئال نوكست ىتلا ىهو ةمحرلا كلت ةمظع ىلع لدي كندل نمهلوقو ءادعألا

 ضميت داشرلاو دكرلا (ادشر الرعأ نم) أت األ | تأره كلوق نم علصل 00 ١ ال ءىهو هدوج

 هيسي نوكن ىح كشر !ذ ١ مأ انلرءىهو ريدقتلا .( لوألا )تابعو اظفرلا اري يف زل لالا

 أئيرضف ١ ىلاعت لاق مث ًاديشو كتم تأ كلوتك هلك آدشر ان رمأ لعجا ) قاثلا ( نيد نيدشأر

 نم عنمي ًاباجح مهناذآ ىلع برضوملاعت هنأ مالكلا ريدقتو مهانمأ هانعم نورسفملا لاق( مهناذآ ىلع

 ئذلا لوج#ملا فذح هنأ الإابادح مهملع انبرض ريدقتلاو ةظقوملا تاوصألا مبعامسأ ىلإ لصت نأ

 ىلع برض افا هنأ نيب ىلاعت هنإ مث ةبقلا اهيلع ىب نوديري هتأرما ىلع ىنب لاقي !؟ باجحلا وه
 ناثحي ًاددع هلوق ىفو نامزلا فرظ ًاددع نينس هلوقو ناكملا فرظ وهو فبكلا ىف مهناذآ

 هيفا كر ذرإذإ دقي امب نش لك كل ذك, وإنينضلا ةرثك_ ديفي' انييه دزنغلا رك ذ جاجزلا لاق ( لوالا )

 ىلإ جاتحي كانبف رثك أ اذإ امأديدغتلا نودي هرادققم مهف ل اق اذ | هنآلل هترثك ديرأ ةي.تةصوو.ددعلا

 ١ ةردكشلا هب كك ًاددع ًامابأ تقأ تلق اذاف ليدعتلا

 تاذ نيئس ىنعملا نينسل تعن ( امهدحأ ) نابجو أددع هلوق باصتتا ىف « ىتاثلا ثحبلا ل

 ريدقتلا نم نابرض ةيآلا ىف زوحي اذه ىلعو جاجزلا لوقو ءارفلا لوق اذه ةدودعم ىأ ددع

 نأ زوحجبو جاجزاا لاق ردصملا مساب لوعفملا ةيمست ( ىتاثلاو ) فاضملا فذح ( اههدحأ )

 مانظقيأ ىعل مهمون دعل نم ديرب ( مثانثعب 5 ) ىلاعت لاق 3 ادع دعت ىنعملا 2 ردصملا ىلع بصاآلي

 لك اممف هيف ) اذن انو ا ىصحأ نيب نلا ىأ ملعنل ١ هلوقو مهموأ دعل

 ةللعم هللا لاعفأ نأ ىلع لديف ضرغلا مال ماللا لعنل ( مهانثعب مث ) هلوق ( ىلوألا ةلأسملا ١

 . هيف مالكلا قبس دقو ضارغالاب

 اذه دنعو ملعلا اذه هل لصحيل معلب اعإ ىلاكت نأ ىطذتشي ظفللا رهاظ 00 ةين اغلا ةلأسملا ١

 امودح ع الإ انلف ال ماشه لاف . ال مأ | معوقو لبق ثداوحلا معي ل اه ىلاعت 3 ا عنج ري

 هذه ىف قبسام اهنم نآرقلا ىف ةريثك ةبآلا هذه رئاظنو . قبس دق هيف مالكلاو ةبالا هذه جيتحاو

 نارمع ل ىفو (هيبقع ىلع باقني نم لوسرلا عبتي نم ملعنل الإ) ةرقبلا ةروس ىف هلوق امهو ةروسلا



 دال ا! كبكلا لاب نأ تبسح / : للاعت هلوق /

 هن ردق نم نودع دسم 555 لكلا نع م ةلاخ 1 00 كلذ لول اهلعجب 6 * ناومحلاو كان لاو

 َّى هجولا وه أآده « مونلا ْق 0 هك ةءاعالث ةدم ةفئاط ظفح هنمح رو هظفحو

 ملعأ هللاو ٠ مظنلا

 ربرقت

 نع كنولأسيو ) هلوق دنع فبكلا باعحأ ةصق لوزن ببس انرك ذ دق 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 ناكلاّمف احورشم ةصقلا هذه لوزن ببس قاما نب دم ركذو ( ىفر سمأ نم حورلا لق حورلا
 دق ناكو ةوادعلا هل بصنيو ِمِبِلَي هللا لوسر ىذؤؤي ناكو شيرق نيطايش نم ثراحلا نب رضنلا

 سلج اذإ ملسو هيلع هللا ايل تار والا معتو ما

 َّق هفلخ رضنلا ناكو مالا 0 مهلبق 00 اخ اه هموق ثدحو هللأ هف 5 ع

 0 8 دحأ انأف أوملبف «هنم انا دج فب ثا قفا متلارا 11 لاق ماق اذإ هسلجم

 راح ىلإ ظيعم ىبأ نب ةشعادعم اودع و هوثعب ًاشيرق نإ مث , سراف كولم نع مهثدحب م: هّيدج

 اى املا لع مهناف هلوقب مهو ريخأو هتفصو دمع نع مهولس امل اولاقو ةنيدملاب دوهلا

 دوهيلا:رايبحأ اولأ_ذ ةنيدملا ىلإ امدق ىتح اجر ءايبنآلا لع نم اندنع سيلام ملعلا نم مهدنعو

 عم ناك اه لوألا نفذلا قا ويهذ ةشف نع : كالث“ نع هولس دووملا م لاقف دمحم لاوحأ نع

 « هين نأك ام؛ امراغمو ضرالا قراشم غلب دق :فاوط لجر نعو 0 ناف مرمأ

 ةكم هبحاصو رضنلا مدق املف ؛لوقتم وهف الإو ى وم ةربخأ ناف ؟ وه اهو حورلا نع هولسو

 ةولأسو تلي مَم هللا لوسر اًواخ دوملا هلاق ام اولا ا بأم ا دج دق الاق

 هلي هللا ا ادغ هنع ملأ مب خربخأ تلي هللا لوسر لاقف

 5 ًادغ دمع اندعو اولاقو هب ةكم نأ كم >ح ةليل ةرشع سمخ نوركذي امف

 ةيتاعم انفو فيكلا تاو وقال هنا نع نق ليربج هءاج مث . كلذ هيلع قشف ةليل ةرشع

 فاوطلا لجرلا ربخو « ةيتفلا كئلوأ ربخ اهيفو « مهيلع هنزح ىلع هايإ هللا

 لاوقأ مقرلا ىفو ء راغلا وهف رغص اذاف لبجلا ىف عساولا ر املا فوكملا (( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ءاركلاو انباع ةعب رأ الإ هللعأ نأ رقلا لك لاق هنأ سابع نبا. نعةماركع ىورب (لوأآلا)

 ىلا رمل اا. اياك معز لاقف مقرلا نع لئس هنأ سابع نبأ نع ةمركع ىور ( داتا ) ) مقرلاو

 ةراجح نم. حول مقرلا : دهاجمو ريبج نب ديعس لاق ( ثلاثلا ) ىدسلا لوق وهو اهنم اوجرخ

 لوق اذهو . فهكلا باب ىلع حوللا كلذ دشو مهتصقو مؤاهسأ هيف بتك صاصر نم ليقو

 مقرلاو ٠ ليعف ىلإ لقن مث ؛ موقرملا هيف لصألاو , باتكلا مقرلا اولاق ةيبرعلاو ىتاعملا لهأ عيمج

 مهواتنأاهيفاةناك جول عقرلا» ءارفغلا اناقاع ةفيص كسك ( موقرم ب اتك ) ىلاعتهلوق ل

 مهني ذح ارو ىئانلا ليقو . هيف ةموقرم تناك مهءأ ءامسأ نال |مقر ى ارامل هنأ قظناوي مهتافصو

 ىف ةبيع تناك مهتمقاو نأ تبسحأ دارملا ( ابجي انتاي [ نم اك هلا لبخا سام الو



 م١ ةنالا . فيهكلا باصأ نأ ١ تدسح /_ كا عل هلوق

 نم آن 56 7-0 انتا 8 الا فيكلا لِ فلا ىرأ 53
 همه مسد

 مهانثعب مث * اذ دلع ن نانس د كيتا و كاكا لع ًانبرضف كد ادَيَر 1 رم

0 

 ارد اًدمأ | وَ اَملىَصْحأ نييزحلا ىأ معن

 دنع ضارغالاب ةللعم هللا لاعفأ نأ ىلع ًارهاظ لدت (ممولين 1

 ليصحت هنكمي ل حصيإ امبإ ضرغلاب ليلعتلا نآل لاحم اذه اولاق انباكصأو . ةلزتعملا

 :ةلاختلا لعوها ندعلا ىف اذهو . ةطساولا كلتب الإ ض 0 كلذ

 ىنعملاو « ماهفتسالا ظفل هظفل نأ الإ ءادتبإلاب عفر مهمأ جاجزلا لاق 4 ةعبارلا ةلأ أملا

 00 املعام نولعاجل انإو ) ىلاعت 1 كاذتعأ المع دا ا م

 ناسنإلا قبي نأ لجأل ال ءالتبإلاو ناحتمإلا لجل ضرالا نيز امنإ هنأ نيب ىلاعت هنأ ىنعملاو
 الع نم لك ) هلوق هريظنو ( ةيآلا العام نولعاجل انإو ١ هلوقب اذ دهزي هنآل ًادبأ ًامعتتم اهف

 نم دبال هنأ ىنعملاو .ةيآلا ( تدم ضرآلا اذإو ) هلوقو ؛ةيآلا ( اعاق اهرذيف ) هلوقو ( ناف

 ضرأللا ءاقب مهوب ضرأألا ىلع امب كالهإلاو لاطبإلا صيصختو ء ضرألا ىلع ام ءانف دعب ةازاجا

 ريغ ضرآلا لدبت موي ) هلوق وهو قبتال ًاضيأ ضرآلا نأ ىلغ تلد تانآلا رئاس: نأ "الإ
 تابنال ىذلا قيرطلا وه جاجزلا لاقو ؛. ضرألا نم ىوتسملا ديعصلا : ةديبع وبأ لاق ( ضرألا
 ىتلا ضرالا زرجلا : ءارفلا لاقف زرجلا امأو « مميتلا ةيآ ىف ديعصلا ريسفت انرك ذ دقو .هيف

 تلكأ اذإ لبإلاو ءاشلاو دارجلا اهزرجو.:ةزور<# ىهف ضرالا تزرج لاقي . ابلع تاننال

 ىلاغت هلوق هريظنو. الصأتسم ناك اذإ قازرج كيسا آل وك أ تناك اذ زورج ةأرعاو الع اع

 ( زرجلا ضرآلا ىلإ ءاملا قوسن )
 ةعبلا وأ ذإ هابعانالا نما وناك مبقرلاو فهكلا باحصأ نأ تبسح مأ ل ىلاعت هلوق

 5 00 اع انيرضف.: ادع ا زم انل ءىهو ةمحر كند] نم انتآ انبر آوااقق تيكلاّلإ

 ةاسم.ةءآلا ىف ( ادفأ اوثلا امل ىصحأ نييزخلا ئأ لعنل مهانثعب مث : ًاددع نينس فهكتلا

 ١ نعااول امو! فكللا با ةمقا نيم نك موقلا نأ ملعا 4« لوألا ةلأسملا 0

 ناف كلذ نيسحت الف , طقف انتايآ نم اجي اوناك مهنأ تبسح مأ : ىلاعت لاقف ناحتمالا ليبس ىلع
 نداعملا عاونأب ضرآلا نيزب هن لوألا وا كاوا قيلخت ىلع ًارداق ناك نم ناف ؛ بحي اهلكانتابآ

 47 رخن 1١١- و



 0 تقلخ ل ١ لوسي ىلاع هت "هيك مظنل هجو - نانا لاق 4 ىلوألا ل ال١

 قاخلا ءالتب عفانملا نم اهيف ام اهقلخ نم ا حلاصملاو عفاملا عاونأ اهم تجرخأ 1

 اهيأ كنأف . معنلا هذه داوم مهنع عطق ةأ الف كلذ عم نودرمتيو نو رفك مهنإ م *فيلاكتلا هذه

 . قملا نيدلا ىلإ مهتوعدب لاغتشالا كلا نأ لإ مرفك ببس نزلا ىف ىهتنتال نأ تف كاب

 مهضعب مضو .رجشلاو تابنلا مهضعب لاقف ةنيزلا هذه ريسفت ىف اوفلتخا ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 سانلا دارملا لب مهضعب لاقو تاناويحلا رئاس هيلإ مهضعي مضو ؛ نداعملاو ةضفااو بهذلا هيلإ

 ناويحلاو تايناو نداعملا ىهو ةثالثلا ديلاوملا الإ ضرالاب سيلف ةلخابو . ضرألا ةنيذ مهف

 هنآأل فلكملا ةنيزلا هذه ىف لخديال هنأ ىلوآلا ىضاقلا لاقو «ناسذإلا ناورحلا عاونأ فرشأو

 امأف كلذ ىف لخدي ال نأ بحي هولبي .نف ( مهوابنل ام ل ةنيز ضرألا ىلع ام انلعج انإ ) لاق ىلاعت

 ضراألل ىأ(اهل ةنيز) هلوقو . هب عفتني ام رئاس لوخدك هيف نولخدي مهناف ناويحلاو تاينلا رئاس

 بك اوكلا ةنيزب ةئيم ءامسلا هللا لعج اي ضرألل ةنيز ضرألا هب نسحام.نوكي نأ عنتم الو

 : لئاسم هيفف ( المع نسحأ , مهيأ مولبنل ) هلوقإمأ

 ىف اهل وخد دنع الإ ثداو لا 37 ىلاعت هنأ ىلإ ملا نب ماشه بهذ « ىلوآلا ةلأسملا 0

 تايئزولاب ًاملاع ناك ول ىلاعت هنأ ب هياعجتحاو « زئاج هللا ىلع ناحتمإلاو ءالتبإلا اذه ىلعف دوجولا

 بالقنإ مزا الإ و عوق ولا عنتم همدع ملعام لكو عوق ولا بجا وهعوقو ملعام لك ناكل ابعوقو لبق

 هن وك بحي هعوقو لع ىذلاف | ًايجاوي كلذ ناكاؤاو كارلا ىلإ! ضف و, لا, كلذو الع هيلغ

 ىلعو لعفلا ىلع هل ةردق الو عوقولا عنتم نوكي همدع مع ىذلاو كرتلا ىلع هل ةردق الو هل العاف

 نوكيال نأ .مزايف ًاضيأو تاذلاب ابجوم:نوكي لب الصأ ءئثث ىلع ًارداق هللا نوكيال نأ مزلي اذه
 هكرت دبعلا رم عنتما هعوقو هللا لعام نآل كرتاا ىلع الو لعفلا ىلع ال ةردق دبعلل

 ةيبوبرلا ىف حدقب ابعوقو لبق ءايشالاب ًاملاع ىلاعت هنوكب لوقلاف هلعف هنم عنتما همدع هللا ملع امو
 ءالتبالاف ريدقتلا اذه ىلعو اهعوقو دنع ءايشاألا ملعي امنإ ىلاعت هنأ تبثف لطاب كلذو ةيدوبعلا فو

 ىلع (المع نسحأ مهيأ ممولبنل ) ىلاعت هل وق ىرحي لاق اذه دنعو هيلع زئاج رابتخالاو .ناحتمالاو

 دباألا ىلا لزآلا نم ىلاعت هنإ اولاقو لوقلا اذه اودعبتسا دقف مالسالا ءاءاعرورمج امأو . هرهاظ

 لامتامأ دارملافظافلألا هذه تدرو هر هيلع نالاحم ناحتمالاو ءالتبالاف تايئزجلا عييمجب ملاع

 دقو .ناحتمالاو ءالتبالا ليبس ىلع كلذ ناكل هريغ نع ةلماعملا كلت تردص ول ةلماعم مهلماعي

 [ةيت نيل ل اسع انا

 مرصبيل مهولبي هنأ وه ( المع نسحأ مهمأ مولبنل ) هلوق ىنعم ىضاقلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا 2

 هنأ لال نيف ةئجلاب زوهب ىذلا وه هلاح اذه نم نآل هتمدخ ىلع ادا رمحتللا نس د عوطأ مليأ

 .:رانال مهضعب قلخ لودي نم لوق نالطب لع كلذ لدف « ىهعل نأ لجالل ال كلذ لَخو فلو



 1/4 ةيآلا . ضدألا 0 انلعج انإ : را وق

 900 هد رثام تول

 و٠6 دلع نسخ م مول كدي 0 [لعج انإ

 رتب 0) حك تبت رح

 «» اج امام نع

 اناف مرفك بباب كفسأو كنز مظعيال :(لومرلل لاقي نأ ه: هنم دوصقملا لوألا حبال

 لوسرلا ةلست ضرغلاو . هيلع كل ةردق الف مهبولق ىف ناميإلا ليصحت امأف ًارشبمو ًارذنم كانثعب
 1 هنع سو هيلع هللأ للص

 لاقو . ءىثلاب هد+و ةدش نم أظيغ اهلتق اذإ هسفن لجرلا عخم ثلا لاق « ىناثلا ثحبلا ل

 هللا ىضرةشئاع ثيدح ىفو ؛ اهتدبج ىأ ىسفن كل تعخ لاقي دبجلا عخبلا لصأ ءارفلاو شفخألا
 لاقو . كولملا لاومأ نم اهفام ذخأ ىتح اهدبج ىأ ضرالا عض تلاقف رمع ترك ذ اهنأ اهنع
 اذإ هسفن لجرلا عخيو ةثارحلا ةعبات» ببسب ةفيعض اهتلعج اذإ ةعارزلاب ضرآألا تءخم تاسعا

 مبلك لي وأتلا لهأ نكلو ابكلمت ىتح اهدهاجو ابكهان ىأ ( كسفن عخاب ) ىنعم اذه ىلعو ابك

 ' 2 . ىدحاولا لاق اذكه , هانرك ذام لصالاو ابكلبمو كسفن لتاق اولاق

 هدعب ىأ نالف 5 ىلع نالف تام لاقي مثدعل نم ْىَأ ) مراث أ ىلع ) هلوق 4 ثلاثلا ثحبلا 0

 هلطيتو ىحمتت اهنإ مث ةدم هتوم دعب هراثآو هتامالع تيقب تام اذإ ناسنإلا نأ اذه لصأو

 لاقي نأ مصف لوآلا راث آ ءاقب لاح الصاح هتوم ناك لولا توم نم ابرق هتوم ناك اذاف ةيلكلاب
 1 . نالف رثأ ىلع نالف تام

 ىضاقلا لاق نآرَقلا ثيدحلاب دارملا ( ثيدحلا اذ اونمؤي ل نإ ) هلوق 4 عباراا ثحبلا إل

 هبآوج و مدق هنإ لوي نم لوق داسف ىلع لدب كلذو ثيدح هناب نآرقلا فصو ىضتقي اذهو

 . ةثداح ىهو ظافلألا لع لوم هنأ

 هلوق دنع هيف مالكلا انركذو نرحلا ىف ةغلاملا فسآلا ( ًافسأ ) هلوق ( سماخلا ثحبلا إل
 هوجو هباضتنا اقول( قلم و ع اقلمأابأ):ةلاوقك يع !فارعأللا ةوؤبل ىف (ةفسأ ةناكدخإ)
 نوكي نأ زوحي ( ىتاثلا ) فسأي هنأ ىلع مالكلا نم هلبقام لدو ردصملا لع بصن هنأ ( لوآلا)
 هنأل بوصنم ( ًافسأ ) جاجزلا لاق ( ثااثلاو ) ريخلا ءاغتبا كتثج كل وةك فسألل ىأ هل الوعفم
 لاحلا عضو» قااودبصم

 مدق ( اونمؤي ملنإ ) هلوق وهو طرشلا باوج ( كلعلف ) هلوق ىف ءافلا © سداسأا ثحبلا

 . ريخأتاا هانعمو هيلع

 اهملع ام نولعاجل انإ و . المع نسحأ مهأ موابنل اهل ةنيز ضرأألا ىلع ام انلعج انإ ) ىلاعتهلوق

 : لئاسم ةيآلا ىف ( ازرج ًاديعص
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 انلق ؟ لع نه هن 1 ليق زم .الاكو هققا' نانزاع ًادلو هلا ذات ليق اف( مهئابآل الو لع نما

 9 لاحم هسفن ىف هنال نوكي دقو . هبإإ لصوملا قيرطلاب لبجلل نوكي دق ءىتلاب معلا ٠ ءافتنا

 سايقلا ةافن نأ ملعاو ( هب هل ناهربال رخآ اهلإ هللا عم عدي نمو ) هلوق هريظنو . <, معلا قلعت

 سايقلاب لوقلاو ٠ لطاب ملع ريغب نيدلا ىف لوقلا نأ ىلع لدت ةبآلا هذه اولاقف ةيآلا هذبم اوكسمب
 هب كل سياام فقت الو ) هلوق فرو كنه هن ردت ماهو الطاب نوكيف ملع ريغب ندلا ىف لوق ىف :اهاا

 ةدساف ةلطابةلاقملا كلت نوك ىف ةغلاّتم اذهو « مهفالسأ نم دحأالوىأ (مهئابالالو ) هلوقو ( ملع
 : ثحايم هيفو ( مههأ ا جرخت ةملك تربك ) هلوقهلاطبإ ىف هللا ه ركذ امم ( ىناثلا عونلا )

 لاق , ةيلعافلا ىلع عقرلابو زيبا ىلع بصنلاب ( ةمذ تربك ) ءىرق 4 لوألا ثحبلا إل
 وأ ًابذك تربك اهنأ مهوب نأ زاج ةملكلا وأ ةلاقملا تربك تلق اذإ كنأ زيرقلا ىنعمو ىدحاولا
 ةملكلا تربك ردقتلاو نيقلا لع تيصتناف اهتالمتح نه اهتزيم ةللك تلق املف ءارتفا وأ الهج

 نويوحنلا لاق كلذلف نالف ,ظع لوقت اك ائيش رمضي ملف عفر نم اق اراخالا هيفا طف ةئلك
 . ةملك اهربك أ ام ليق هناك بجعتلا ىنعم هيفو « غلبأو ىوقأ بصنلاو

 هللا هاكحام ةملكلا هذه نم دارملاو. ةملكلا تربك ىأ ( تربك ) هلوق © ىاثلا ثحبلا ال
 نومسي اي ةملك تيمسو تربك ىف ةرمض» تراصف ( ادلو هللا ذختا !ولاق ) هلوق ىف مهنع ىلاعت
 : ةملك ةديصقلا

 ىلاعت هنإ لاق ةيآلا هذمب مسج مالكلا نأ : هلوق تايثإ ىف ماظنلا يّتحا © ثلاثلا ثحبلا ل

 ىلع الإ حصتال ةكرحلاو ؛ ةكرحلا نع ةرابع جورخلاو مههاوفأ نم جرخت اننا" هللكلا كفو
 ناك الف « قالا نع سفنلا جورخ ببسب ثدحت امنإ فورحلا نأ باوجلاو . ماسجالا
 . ةملكلا ىلع جورخلا ظفل قلطأ ةملكلا ثودحل اببس سفنلا جرخ

 ًادج هركتسم مالكلا اذه نأ ىلع لدي ( مههاوفأ نم جرخت ) هلوق « عبارلا ثحبلا ل

 داسفلا ةياغ ىف هنوكل ةتبلا مهركفو مهلقع هب مح ال هنولوقي ىذلا اذه لوقي هناك ؛ لقعلا دنع

 مثركفو 000 ؛ديلقتلا 0 اء مهناسل هب ىرجب ا ىتالاكلا نالطبلاو

 دق سأانلا نأ معاو ٠ رهاظ هانعمو ) اننكا الإ نولوس نإ ) ىلاعت ل اق مل رك ردع راع

 هنأ ريخلا دقتعا ءاوس هنع رخلا قباطيال ىذلا ريخلا هنأ اندنعفف . بذكلا ةقيقح ىف اوفاتخا

 ريغ هنأب هلئاق لع عم هنع ريخلا قياطيال نأ ًابذك هنوك طرش لاق نم سانلا نمو ؟ ال مأ قباطم

 دلولا تابثاب مطوق فصو ىلاعت هناف ةيآلا هذه هيلع ليلدلاو « لطاب اندنع ديقلا اذهو . قباطم

 ربخ لك نأ انملعف .الطاب هنوك ملعي الو :كلذ لوقي مهنه ريثكلا نأ عم ءابذك هنوكب هل

 كلعلف ) ىلاعت لاق م“ ؛ لعي مل وأ ًاقباطم هنوكب لئاقلا لع ءاوس بذك وهف هنع ربخلا قباطيال

 : ثحابم هيفو ( ًافسأ ثيدحلا اذبس اونموي مل نإ مهراثآ ىلع كفن عخاب
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 راذنالل قبب مل ىلاعت هللا وه نامبإلاو رفكلا قلاخ نوكي هنأ ريدقتب و لكلا ريشب:و لكلا راذنإ

 لصح هيف رفكلا قاض اذا و نك مل وأ ءاش لصح هيف نامإلا قلخ اذإ ىلاعت هنأل ىنعم ريشبتلاو

 هنت لعرتشيالاو ناثن آى“ تا ا نام لاو رفكلا ىلع ريشبتااو راذنإلا 0 ءاشي مل وأ ا

 نولمعي ملم 1 نينم وا هفصو ) عبارلاو ) هيلع هل 5 ردف ال اذ ضن 5 ومآ اريبصق اليوط

 نس رجالا مه هب اإ ) سماخلا ) ةتبلا م هل لمع الق ىلاعت هللا قاخ عقو ام ناك ناذ تاخحلاصلا

 * قافحشما لو 91 الف مهيف كلذ قلخي ىلاعت هللا نك ناف اولمع ام ىلع

 رح ضارغال هلاعفأ لعفي امنإ ىلاعت هنأ ىلع لدي ( رذنيل ) هلوق لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١

 َّق ثءرزكتت ل تايكلا هذه نأ معاو 2 ضرغلاب للعم ريغ هلعف نإ لوس نم لوق ل اطس كلذو

 . ةداعإلا ىف ةدئاف الف باتكلا اذه

 جرت ةملك تربك مئابال ال و ملع نم هب محلام ٠ ًادلو هللا ذختا اولاق نيذلا رذنيو ) ىلاعت هل 1

 اذه اونموي مل نإ ممراثآ ىلع كفن عخاب كلعلف ٠ 3 1 .رأول ل نإ مههاوقأ نم

 لات ةنآلا قل | آمسأ افسأ ثيدحلا

 ىلع فوطعم ( أدلو هللا ذا اولاق نيذلا رذنيو ) لاعت الزج نأ ملعا < . لوألا ةلأملا ا ل

 ماع لواللاف هءاع فوطحملل ًارياغم هنوك بحي فوطعملاو ) هنأدلا ق 1 نادت 4 نسل 7 هلوق

 اذإ هنأب ةيراج نآرقلا ةداعو ءأدلو هلل تبثأ نب ضاخ ىناثلاو ء باذعلا قحتدا نم لك قح ىف

 ىلاعت هل وك ىلكلا كلذ تانئ زج مظعأ هن 2ك ىلع اهمينت امام زج ضعب اهيلع فاطع ةيلك 4 هةيضق 0ك

 ةيصدملاو رفكلاا عا و حقأ نأ ىلع لدي فطعلا اتهه اذكف ( لاكيمو ليربجو هتكمالمو:)

 . ىلاعت هلل دلولا تابثإ

 نيذلا برعلا رافك ( اهدحأ ) فئاوط ثالث ىلاعت هلل داولا !وتبثأ نيذلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 نيذلا دوهملا ( اهثلاث ) و هللا نبا حيبسملا اولاق ثيح ىراصنلا ( اهناثو ) هللا تانب 0 اولاق

 هان ركذ دق ةميظع تالاحم هنم مزايو مظعرفك هلل داولا تايثإنأ ىف مالكلاو « هللا نا ريزع اولاق

 ةروس ىف روكذم همامو ( لع ريغب 0 نينب هل اوةرخو ) ىلاعت هلوق ريسفتىف ماعنالا ةروسا ف

 ملام ) هلوق ( لوألا ) نيبجو نم ىلاعت هلل دلولا تابثاب نيلثاقلا يلع ركنأ ىلاعت هنإ مث محم



 ةنآلا .٠ لزنأ ىذلا هلل د+لا : ىلاعت هلوق ا

 مادونا ليل ىزعم ناإلا# ابلزشمل لفي لوو ,أهلازق/ الدبل موق ) لنك 4 نايركملا

 نأ (عبارلا هجولا) ٠ (اهق) هلعجو (تباتكلا هدبع لع لؤنأ )'ليق هنأاكف |مقتسم هلعج هنأ

 ماكحأو دابعلا لاسم ًامتاق هنوك لاح ىأ ( اجوع هل ندح ملو ) هلوقيف ريمضلا نم الاح نوكي

 ةروكذملاتافصاا هذب- فوصوملا ( باتكلا هدبع ىلع لزنأ ) هنأ رك ذ امل ىلاعت هنأ معاو « نيل

 انإ)هلوقكن يل وعفم ىلإ دعتم رذنأو ( هندل نم ًاديدش ًاسأب رذنيل ) لاقف هلزنأ هلجأل ام نانبب هفدرأ

 ( ًاديدش ًاسأب  اورفكن يذلا رذنيل ) هلصأو امهدحأ ىلع انهه رصتقا هنأ الإ ( يبرق ًاباذع ىانرذنأ

 اولا لقول تاكا تااقمإل ]01 اكول قف ةوعأملا ىقأللا 07 ركعو)ةدص ىلاقاك

 (ندل) ىو جاجزلا لاق هدنع نم ًارداص ىأ (هندل نم) هلوقو ةسآبو اجانب ولا ننال اقل

 لاول اذن لوشن كنالل تع نكلما نكمت' ال" ئهآو لاق" بحا و" (يكللاو دلو" ئدلو نادل كات تانغل

 كيلي ال 0 و مظع ء لام ئتتغ لوةناون ذل بااوص لوقت: لاو قنا ىلأْؤْيَط

 ةغل ىهو ءاهلاو نونلا رسكو مضلا مايشإ عم لادلا نوكسب ركب ىنأ ةياور ىف مصاع أرقو ريغال

 نأ 00 لأ 7 اهلاصلا نولمعي نيذلا نينمؤملا رثبيو ) ىلاعت لاق مث بالكىب

 لوقعا [ىوذ]دنعمأررضل |عفدناكاملو « نيعيطملاةراشب ونيبنذملاراذنإلسرلالاسرإ نمدوصقملا

 رشببو ءىرقو فاشكللا بحاص لاق , ظفللا ىفريشبتلا ىلع راذبإلا مدق مرج ال عفنلا لاصيإ نم
 (ًارجأمهنأ) هلوق نم نينمؤملل لاحوهو نيدلاخىنعي (ًادبأهيفنيثك ام) هلوقو ليقثتلاو فيفختلاب

 هوجاو نم هناي و قواخم نآرقلا نأ ( اهدحأ ) لئاسم ىف انلوق ةح ىلع ةلاد ةيآآلا ىضاقلا لاق

 هيلع زوجي ال محدقلا ناف تاثدحلا تافص نم كلذو لوزنااو لازنإلاب هفصو ىلاعت هنأ ( لوآلا )

 فورخلا نم ًاعومج هنوكل ابا ًاباتك 0 ىلا ود عما وه بتكلاو ًاباتك هنوكب هفصو ( ىناثلا ) ريغتلا

 ىلع هسفنل دخلا تثأ ىلاعت هنأ ( ثلاثلا) ثدح وبق فيلأتلاو بيكرتلا هنف حص امو تاملكلاو

 باتكلا فصو هنأ ( عبارلا ) ةقولخم ةثدحم ةمعنلاو ةمعنلا ىلع قحتسي امنإ دخلاو باتكتلا لازنإ
 ةلأسم ( اهناثو ) قواخم ثدح هنأ تبق كلذ هقدو نكعءال ميدقلاو ميقتسم 50 و جوعم ريغ هن

 الا سفن ( لنوألا“) ةوجو قم ةلأسملا هذه ق'انلوق ىلع لدت تايآلا هذه نافذ لامعأللا قلخ

 لعفي نأ ىلع ردق اذإ لصح امإ هب عافتنالا ذ دإ تاككلاب أب عفتتي مل ل ادف ديعلل نكي مل ول هنأل دمخاب

 كِلَذ لغفي امنإ وهو هكرت بحي هنأ لع باتكلا 1 كرتيو هلعف بحب هنأ لع باتكلا لد ام

 ملو هلعف جاجوعاىف رثأ باتكلا جوعل نكي مل هسفنب القتسم نكي مل اذإ امأ , هسفنب القتسم ناكول

 قب هيف ًاراتخع لعفلا ىلع ًارداق دبعلا ناك اذإ امأ , هلعف ةماقتسا ىف رثأ امق باتكلا نوكل نكي
 ايس نوكيل باتتكلا ضعب لزنأ ناكول ىلاعت هنأ ( ىناثلاو ) هلعف' ىف رثأ هتماقتساو باتكسلا جوعل

 ناكول هنالل ؟ هيف جوعال مق باتكلا نأ' نأ !نفارخآلا:ضحبلا نمل قابلا لزنأو:ضعبلاز غكل

 عقلي هنم دارأ ىلاعت هنأ ىلع ةلالد هيفو ( رذتيل ) هلوق ( ثلاثلاو ) كلذ ىلع داز امل جوع هبف



 /ه ةنآلا . |١هلرأ فدلاستا بلا: ىلاعت هلوق

 0 هن هك لإ ةراشإ "1 َنيقت 17 ئدع) 7 وقو هيف باترال نأ لقاعلا لعب تيج 7 لالخالا

 (امق) هلوقو ( هيف بيرال ) هلوق ماقم مئاق ( أ اجوعدل لعحي ملو) هلو ,ةف محلاح لاك إو , قللا ةيادهل

 . ةفيطل رارس أ هذهو ( نيقتملل ىده ) هلوق ماقم منا

 : هوجو هنم دارملاو « نايعألا ىف جوعلاكىتاعملا ىف جوعلا ةغللا لهأ لاق ( ىتاثلا ثحبلا ل

 . ( ًاريثك ًافالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناكولو ) لاق امي هتايآ نع ضقانتلا ىنن ( اهدحأ )

 للخالو قدصو ق> وهف فيلاكتلاو ماكحاألاو ةوبنلاو ديحوتلا نم هللارك ذام لكنأ ( اهنناثو )

 ىلإو ةرخآلا ملاع ىلإ ًاهجوتم بيغلا ملاع نم جرخ هنأك ناسنإلا نأ ( اهتلاثو ) ةتبلا اهنم ءىث ىف

 هيف لزن اذإ رفاسملا نأ ىّتح ةمايقلا لاء قيرط ىلع ىب طابر اهنأاك ايندلا هذهو هللا لالج ةرضح

 هاعدام لكف ةرخآلا ملاع ىلإ ًاهجوتم هنم لحترب مث رفسلا اذه ىف اهتياعر بحي ىتلا تامهملاب لغتشا
 ةيناوبشلا تاذللا نمو قحلاىلا قالا نمو تايناحورلاىلا تاينامسجلا نمو ةرخآلا ىلإ ايندلا ىف

 اذبلف لطابلاو فأ رحالاو جف هدْلا نع أريم هن تيثف ةينادمصلا ر اونآلاب ةزاتتسالا ىلإ ة 4 دن ادسجلا

 دب رن سابع ن :نا لاق ( امق ) هلوق ىهو باتكلا ( ةي املا ةمصلا (( جوع هل لعجب ملو ) ىلاعت لاق

 ميقتسملا مهلا ريسفتف ةماقتسالال وصح الإ جاجوءالاىنل هي هناآل لكشم ىدنع اذهو قت يم

 قلخلا ةيادحل بس هنأ ( امق ) لوك نمد ملا ناورداب كف امن قلنا ل لسا لا :

 قيفشلا ميقااك نآرقلاو . لافطألاك ةيرشبلا حاورألاف ؛لافطأللل امق نوكي نم ىرجم ىرحب 3

 . مهحلاصمب مئاقلا

 ريخأتلاو مدقتلا نم اذه اولاق ريسفتلاو ةغللا لهأ عيمج ىدحاولا لاق 4 ثلاثلا ثحبلا ال
 اذه داسف ىلع لدي ام انيب دق لوقأو . اجوع هل لعجي ملو امق باتكلا هدبع ىلع لزنأ :ريدقتلاو

 لدي ( اهق ) هلوقو « هتاذ ىف الماك هنوك ىلع لدي (اجوع هل لحي لو ) هلوق نأ اني انآآل مالكلا

 ناهربلاب تبثق هريغل الدكم هنوك ىلع عبطلاب مدقتم هناذ ىف الماك هنوكو هريغل الكم هنوك ىلع

 ربظف ( امف ًاجوع هل لعحي 0 هلوق وهو للاعت هللا هركذ ىذلا وه حيحصلا بيترنلا نأ ىلقعلا
 باعالا نب لقعلا عنتمي دساف ريخأتلاو ميدقتلا نم هورك ذ ام نأ

 اهوجنو :هلف !اوزإ 30 باصتنا ىف نويودنلا فلتخا 4 عبارلا ثحبلا ١

 ( اجوع هل لعجب ملو ) هلوق 0 هلعج زوال فاشكلا بحاص لاق (لوآلا)

 لصفلا بجوي باتكلا نم الاح هلعج ةلصلا زيح ىف لخاد وهف ( لزنأ ) هلوق ىلع ففوطعم

 زمضع" بصتني نأ .بجو اذه لطب امل :.لاق . ٌزوحيال هنأو؛.ةلضلا.ضعبن لاحلا ىذؤ لال نيب

 نأ هلا ىذلا قابفصالا لاق ) ىناثلا هجولا ١ اق - هلعجو  اجوع هل لعجب لَو ( ريدقتلاو

 ريدقتلاو نايلاوتم نالاح امهو ىرخأ لاح ( امة ) هلوقو لاح ( اجوع هل لعحب لو ) هلوق لاقي
 دقعلا لح بحاص ديسلا لاق ( ثلاثلا هجولا ) امق اجوع هل لوعجم ريغ باتكلا هدبع ىلع لزنأ



 ةيألا الوزن ىذلا هلل دما : ىلاعت هلوق ا

 ءازسالا نال كإذك ةقيقحلا ف ماللاو . هلاك تاجرد ةياغ بات اتكلا لازنإو هلاك تاجرد لو

 كَ حاورألل المكم هنوك ىضتقي هيلع باتكلا لازنإو . هل لاكلا لوصح ىضتقي جارعملا ىلإ

 هيبنت اذهو . لكك أ ىتاثلا اذه نأ كشالو ؛ ةيكلملا تاجرد ىللعأ ىلإ ةيميهلا ضيضح نم اهل القانو

 هنأ ربخلا ىف ىور اذحلو هريغل العم هتاذ ىف ًاملاع[دبعلا] ريصي نأ ًاماقم دابعلا تاماقم ىلعأ نأ ىلع

 : 6 تاوذسلا َّق |مظع نعد كانو معو ملعت نم.»* لاق مالسلاو ةالصلا هيلع

 هللغ باتكلا لا زن] ور قوق لإ تخلق هتاذ عفر نع ةرابع دا رعرلا نأ (/ ةيناثلا ةدئافلا 0

 . لك قانلا اذهلنأ ,اقليغاللا أ كح ىلا قود قمت هيلع وحول الز وناول اتإأ قع ةازاقغ

 كلامي لاقي لاحت هنأ ىزت الأ _ناهيلع ةروصقما ثيناك هب ءارسإلا عفانم نأ 4( ةثلاثلا ةدئافلا

 قطان دق لم اتفاقا لاق هنأ ىرت الأ هيرب هل بالكلب لاا اطر تان نم هيرنل )

 0 نم لضفأ ةيدعتملا دئاوفلاو ( نينمؤالا رشبيو هندل

 هذه ىف لازنإلا ظفاب و ةمدقتملا ةروسلا ىف ءارسإلا ظفلب اولدتسا ةبشملا 6 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 ى فارعاألا ةروس ىف ماقلاب روك ذم هنع 0 لاو ) قوف ها 3 صنم ىلاعت هنأ ىلع 0

 . ( شرعلا ىلع ىوتسا م ) ىلاعت 0 ريسفت
 ىلاعت هن“الف هيلع ةمعن هنوك امأ ءانيلع ةمعنو هيلع ةمعن باتكلا لازنإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 مارك إلاو لالجلا تافصو هيزنتلاو ديحوتلا مولعرارسأ ىلع حركلا باتكلا اذه ةطساوب هعلطأ
 لاوحأب لفسلا ملاعلا لاو>أ قلعتو ءردقلاو ءاضقلا لاوحأو ءايبنألاو ةكئالملا لاو>أ رارسأو

 ةيفيك و , بيغلاملاع نم ءاضقلا لوزن ةيفيكو ءايندلا ملاعب ةرخآلا ملاع لا وأ قاعتو . ىولعلا ملاعلا

 توكلملا ملاع اهيف ىلجتي ىتلا ةآرااك سفنلا رييصت و ؛ تايناحورلا ملاعب تاينامسجلا ملاع طابترا

 كنعد باتكلا أذه نوف "انو ؛ معن دل مظعأ لم كلذ نأ كشالف ؛ توهاللا سدق امف ل

 وهف ةلمابو ؛تاقعلاو:باوثلاو 0 دعولارو ماكحالاو فيل ميلا ىلع لمتشم هن لف ات لع

 ىلع بجو كلذك ناكابلف هءبفو هتقاطرادقمب هب عفتني دحاو لكف تاجردلا ىصقأ ىف لماك باتك

 ىذلاهلد+لا ) لاقف ديمحتلا كلذ ةيفيك ىلاعتهللا مهملعفهيلع هللا اودمحي نأ هتمأ عيمج ىلعو لوسرلا

 : ثاحأهيف و (امق اجوع هل لعحب مل و)لاةف نيفص وب باتكللا فص وىلاعتهنإ مث( باتكسااهديع لعلزنأ

 هريغلالمكم نوكي مث هتاذىف الماك ن وكي نأ بحي ءىثلا نأ انرك ذ دق انأ اي

 لوةنئفاذه تفرع اذإ(١١ريغلا لاك هيلع ضيفي نأ م اعلا قرة رو مْ + هناذ ق ًامات :نوك 7 نأ بجي و

 المكم هنوك ىلإ ةراشإ ( امق ) هلوقو هتاذ ىف الماك هنوك ىلإ ةراش شإ (اجو ,ءهل لعجي ملو ) هلوق ىف

 باتكللا ةفص ىف ةرقبلا ةروس لوأ ىف هلوق هريظنو ريغلا اصمم مئاقلا نع ةراب ع مهلا نآل هريغل

 مدعو ةحصلا ىف ًاغلاب هسفن ىف هنوك ىلا ةراش] ( هيف بيزال ) هلوقف ( َنيَقَسلل ىده هيف بيرآل)

 اذه سفن ىفقبس امق هلوق ريظن اذهو . لاكلا هريغ ىلع ضيفي نأب:لاقي نأباوصاالءلو فيرحت ةرابعلا ىف عقو هنأ ربظي (1)

 «ىواصلا» . هريغل اليكم نوكي مث : ثحبلا



 نو ةبالا . لزنأ ىذلا هلل دما : ىلاعت هلوق

 /( فيكححلا ةروس 0:
 تكس ماش 0
 هيكم هنأ هرشع ىدحإو 0

 و 0

1 .6 - 

 رس رو ١ هو

 0ك | | 0

 اص اسك و ص 1 ا 07 ا
 رص

70 

 مق ٠١ اجوع 0 ليعبل و و باَتكلا هدنع لع كو م دحلا 1

 هَ 2 و كو ع باقل حار و2 نت < . ءاسد 2 قاق

 نأ تأ هلاصلا نولمحي نيذلا نينمؤلا رو هندل نم ًاديدش اما وقليل

 < ه © هال
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 و ورا هم ل

 « فبكلا ةروس )

 هن ةداتق نعو ىرازفلا نصح نب ةنيمع ٍكذ أمهيف اهنم َنيَنآ ريغ ةكم.اهنإ :نسالع نأ لاق

 ؟ تلزن ني كلم فلأ نوعبس ابعيش ةروس ىلع مكلدأ الأ » لاق لِي هللا لوسر نعو ةيكم

 . 4 فيكلا هراوس هه

 محرلا نمحرلا هللا م

 هنأ قم ايد املأ نذنلا يفق 0 هل لعجي ىلو با 16 هدبع ىلع لزنأ ىذلا هلل دمحلا ال

 : لئاسم ةيآلاف 4 ًادبأ هيفا نيك ان: تنصح ازا محل نأ تاح اصلا نولمعي نيذلا نينموملا رشبيو

 نأ انهه هلوقأ ىذلاو «قبس دقف ( هلل دملا ) انلوق قئاقح ىف مالكلا امأ « ىلوآلا ةلأسملا إل

 تفرع اذإ ) هلل د#خلاو هللأ ناحبس ( لاقي هنأ رجلا 14 ديمحتلا ىلع أمدعم اح امئاف ا ك0 حيبستلا

 ىذلا هلل دملا ) لاقف ِمبِلَم دمع ىلع باتكلا لزنأ هنأ ركذ ام دنع ديمحتلا ركذو ( اليل هدبعب .ىرسأ

 : دئاوف هيفو ( باتكلا هدبع ىلع لزنأ

 ةَرامتَإ وهو ىتينبال انع هللا هيت نع ةزاع هنال الا لوأ حييستلا نأ 4 ىلوآلا ةدئافلا 2

 هنو ره سلا لوأ نأ كخالو «درنل الكم هنزك نع ةرايههسحتلاو هاذ ف الما ملف لإ

 مثهللا ناحبسا:ل وهب ركذلا ىف ءادتبالا عقو مرج الف . هريغل المكم هنوك ألا ةيانو . هناذ ىف الماك

 : لوهنف اذه تف رع اذإ 1 ةناهن ديمدحتلا ماقمو ادع حيبستلا ماقم نأ ىلع اهميذت هلل دا هدعل ع

 هب ءارسإلا نأ ىلع هيبنت اذهو : ديمحتلا ظفل باتكلا لازنإ دنعو حيبستلا ظفل ءارسإلا دنع ركذ

 « 7 ترن ١٠د



 آل نمحرلا اوعدا وأ هّللأ اوعدل لق : 5 ىلاعت هلوق 9

 نع 3 نسق ناكر كلن نقلا نع 1 ولا نع ًاهزنم ناك اذإ امأ ءهنم هعنم وأ ماعنإلا كلذ ىلع

 0 لاق مثركشلا ماسقأ لجألل ]م د عاونأ مظعال ابحي سم لاك هرمأل [إ: لور هلا نوكأ

 قام نات غاؤنأ 0 يكب نات مرك نأ كدت نآئانسمو ان كك وز

 1 لك نع فعن اىىل لبلاك حلالا كج زري هانا كاسم مان فاس كالا
 وف هل ةفص ناك ام لكنأ دقتعي نأ ( اهوأ ) هجوأ ةثالث نم كلذو هتافص ىف هريبكت ( اهناثو )

 دقت نأل( بلان وا نضتاقنلا [تافص لك نع هزنم.وهو لاكلاو ةمظعلاو زعلاو لالا تافضن

 نم هل ةنان ال ام ةقلعتم هتردقو تامولعملا نم هل ةياهن ال امم قلعتم تافصلا كلت نم دحاو لكنأ

 ل ل سودا كلا تمل أ مقيما ( يدنا تاكملا و تارودتلا
 لاوزلاو ريغتلا رع ةهزنم ةيدمرس ةميدق ةيلزأ هتافص كلذك لاقتنالاو لوحتلاو لاوزلاو

 رجلا ل هأ فلت# اذه دنعو هلاعفأ ىف 0 ريبكت نم ( ثلاثلا عونلا ) لاقتنالاو لوحتلاو

 قفو ىلعال .ىث هناطلس ىف ىرح نأ ىلع همظعنو هربكنو هللا دمحت انإ ةنسسلا لهأ لاَقف ردقلاو

 هللأ ربكس انإ ةلزيعملا تلاقو «هتدارإو هتئيشمو هتردقو هللا ءاضقب عقاو لكلاف هتدارإو هيكح

 سيدقتلاو هيزنتلا ىضتقت هتدكح نأ دقتعن لب شحاوفلاو حئابقلا هذهل 78 نول نأ نع نظمي و

 00610 2 اكل 5 ىف الا نك ىنارتسرلا ىلا انزل اسال نأ تعسر اعدارإ نعو اع

 لاقق ءاشحفلا ,ىرع هزنت نم ناحبس لاق هآر ابلف ىنادمهلا دمحأ نب رابجلا دبع ىضاقلا لخدف
 ةياكجأ ىف هللا ريكس ( عبارلا عونلا ) (')ءاشيامالإ لم ىف ىرك ل نم ناحيس_ قا اووبأ ذاسالا

 هيلع دحاأل ضارتعا ال هنأو ضفخلاو عفرلاو ىبنااو سمألا هلو عاطم كلم هنأ دقتعي نأ وهو

 نأ وهو هئامسأ ىف هللا ريبكت ( سماخلا عونلا ) ءاشي نم لذيو ءاشي نم زعي هماكحأ نم ءىث ىف

 نم ( سداسلا عونلا ) ةهزنملا ةيلاعلا ةسدقملا هتافصب الإ فصوي الو ىنسحلا هئامسأب الإ رك ذيال
 همهفو هلقع رادقم سيدقتلاو هيزنتلاو ميظعتلاو رييكشلا ىف غلبي ناد كليا نأ م كلا

 ه>حراوجو رك قاد مال ( هللا لول ةفرعمب ىف ب ال همهفو هلقع نأ فرت-ي هرطاخو

 ىصقأ اذهاو هنرعو ىدخ هنكا افاو هريكت 0 ء هللا ربكف هتمدخ ف 1 ١

 توملا دنعو توملا لبق ةمح رلا ىلاعت هللا لآ و مظعتلا و ريبك-كا نم فيعضلا ديعلا هيلع ردقي ام

 . ليكولا معن ذو هللا اتاسحو تح ةمصعلا هللابو محرلا ميركلا هنإ توملا دحإو

 ما رصعلاو روظلا نيد ءاد اث الثلا م ةرودسلا هذه ريسفت 2 2 ىلاعت هللأ همحر فئصملا لاق

 هلآ و دم هيبن ىلع ةالصلاو هلل دمخاو ةئامتشو ىدحإ ة هس َنيِنّوَع ةدلب ىف مرحلا روش نم ننرشعلا

 8 « اماست ملسو هبحصو

 نتن ؟ هلع فرجا با[ دجشل 5 ىمعي نأ كبر ديرأ ) هلوقلا هيلع دار راجل دنع ىطاملا نأ هرعت ةر واحلا هذحلا )١0(

 . ةلزتعملا نم راجلا دبعو ةنسلا لهأ نم ىنبارفشالاو ؟ هنع اهرك كبر



 اا ةنآلا . نحرلا اوعدا وأ تالا ىلاعت هلوق

 اهنع هللا ىضر ةشئأع لوق اذهو امال ةةضلا دا ملا نا ( عبارلا لوقلاو ) راهنلا ةالصب اضاتو

 لاق قلي ىنا نأ اعوذرم اذه ىورو ءاعدلا ىف ىه اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق دهاجمو ةرله قل

 ام ريعتف كلذ عمسيف كب ونذ رك ذتف كتوص عفرتال ةلأسملاو ءاعدلا ىف كلذ امنإ ةيآلا هذه ىف
 نأ وهو. طسوتلا كلذ: نم «تحيسا او«ةداج ريغأ نارسإلا-ى ةغلاشملاو أ دنع ىبتك ءاغابلاب كوبان

 لاق ( سماخلا لوقلاو ) هينذأ عمسأ نم تفاخم مل لاق هنأ دوعسم نبا نع ىور اك هسفن عمسي

 .ةأهس كسثل- د نست الو ااسدن داخل ف1 ال 0

 ضراوع نم ةقفاخلاو رهجلاو راكذاللاو لاعفالا عومجب نع ةرابع ةالصلا ( ىتاثلا ثحبلا ل

 باب نموهو 0 و راكذاللا وهو ةالصلا 4 ةيهام دا ضعب تاولصلا نم انهه دارملاف م

 . .زجلا ةدارإل لكلا مسا قالطإ

 توصو ىنركسو فعض اذإ ًاتوفخو ًاتفخ تفذع هتوص تفخ لاقي ( ث ااثلا ثحبلا
 ليذ اذإ عرزلا تفخو همالك عطقنا ىأ كفخ ذك تام اذ ذإ لجرال لاقي هنمو ضيفخ م تيفخ

 مهنب اوراس : اذإ موقلا تفاخت دقو تروصلا عفرب ,« ةنءأرق نب هيل د[ ياو هب تفاخ لجرلا تفخو

 ىنعملا اذهو طسولا ةياعر وه لدعلاو مذ روماآلا قرط الك نأ قالخ الا بتك ىق تبث لوقأَو

 اذإ نيذلاو ) نينموملا حدم ىف لاقو ( ًاطسو ةمأ م " المج كاذكو ) هلوقب ةمآلا هذه هللا حدم

 ةلولغم كدي لعجب الو ) ل |اهو هلوسر هللا رم أو( اماوق كلذ نسب ناكو أورئي و 3

 طسوتلاب ممأو ةتفاخلاورهجلا وهو نيقرطلا نع ىممن انبه اذكف ( طسبلا لك ابطست ال و كققنع ىلإ

 ًاعرضت مكبر اوءدا ) هلوقب ةخوسنم ةيآلا لاق نم مهنمو ( اليبس كلذ نيب غتباو ) لاقف امي

 ةيفيك هملع ىنسحلا هئاعسأب الإ ىداني الو رك ذبال نأ مأ امل ىلاعت هنأ ٍلعاو ديعب وهو ( ةيفخو

 ” لذلا نم ىلو هل نكي ملو كلملاف كيرش هل نكي لو ادا و ذختي مل ىذلا هلل دما لقو ) لاف ديمحتلا

 تافصلا نم عاونأ ةثالث بولسلا ىهو لالجلاو هيزنتلا تافص نم انهه ركذف ( ًاريبكت هربكو

 .ىثلا وه دلولا نأ ( لوآلا ) هوجو هيف ببسلاو ًادلو ذختي مل هنأ تافصلا نم ( لوالا عونلا )

 دع نك لاو ها رعالا نم نك ىو ورق لل هل نك 1ق تلا ل ا 2 نس رح ندا ١

 كسمب هناف دلو هل نم لكنأ (ىناثاا) دملا لاك قحتسي الف ماعنإلا لاك ىلع ردقيال جات ثدحلاو
 ىذلا وه دلولا نأ ( ثلاثلا ) هديبع ىلع معنلا كلت لك ضافأ دلو هل نكب مل اذاف هدلول معنلا عيمج
 ىلع ردقي مل كلذك ناك نمو ًايضقنم ناكل دلو هل ناكولف هئانفو هئاضقنا دعب دلاولا ماقم موقي

 تافصلا نم ( ىاثلا عونااو ) قالطإلا ىلع دما قحتسيال نأ بجوف تاقواألا لك ىف ماعنإلا لاك

 كيرش هل ناكول هنأ ةفصلا هذه رايتعا ف ببسلاو ( كلملا ف كيرش هل نكي ملو ) هلوق ةيبلسلا

 ( لذلا نم ىلو هل نكي لو ) هلوق ( ثلاثلا عونلاو ) ركشلاو دمحلل ًاقحتسم هنوك فرعي ال ذنيخ
 هلم هريغ نأ زيوجتل هركش بحب مل لذلا نم ىلو هيلع زاج ول هنأ ةفصلا هذه رابتعا ف ببسلاو
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 «لراد 7 هركو لل َن 0 0-7

 ن(نالزكت 1 لذلا 07

 اوعدا وأ هللا اوعدا ) ىنعمب الل نالوا مسالا امهم دارملا 2 ا كا

 6 ضوع (ايأ ) ف نيو تلاو [دهالمإ ىذه مايوركا ذأ أ اذه ! أ مسالا اذه اوس ىأ ( نمحرلا

 مترك ذو متيم نيمسالا نذه ىأ ردقتلاو ىأ ىفامل دكؤملا 0 لعلام و هلأ فاخملا

 نيكل 0 نيمناإلا دحأ ىلا عجارب سيل ( هلف ) هلوق ىف ريمضلاو ( ىتسحلا ءامسالاهلف )

 هلف 7 هلوق هعضوم عضوف نسح وهف ( اوعدت ام 53 ) ىنعملاو العو زع هتاذ وهو امهامسم ىلإ

 ءاعسأ نمسح .ىتعمو اهنم امهنآل نامسإلا ناذه نسحب دقف هؤايسأ تنسحب اذ] هنال ( ىنسحلا ءامسألا

 ةرود را فايلارا ذه قر ءاصقتسالا قيس دقو سدقتلاو ديمحتلا ىنايحمل هديفم اهنوك هللا

 ناكول لاقف ةيآلا هذهب ىتابجلا جيتحاو اهب هوعداف ( ىنسحلا ه 3 هللو ) هلوق ريسفتىف فارعالا

 نوك نم ةيآلا هذه ىف تيث ام لطس ذئيحو ملاظاي لاقي ن أحصل روجلاو مظلل قلا !اذلا وه ىلاعت

 ملاظ هنأب هفصو جمل و دايعلا لاغنال املا ناك ول هنأ مسنال نأ ( با وجلاو ) ةنسح اهم هءاوسأ

 كادتا لاه نأ" ضانلار داررلاو نركتلا 1 ًاقلاخ هنوك نم مزليال هنأ م رراجو

 مك«زليف انلقروجلاو ملظلا قلاخاي لاقي نا زاوج مزليف اولاق ناف 0 انك درتمأ اوال راكانو

 9 سفن ىف ق> كلذ نأ نولو#ت مكن اكو سفانخلاو ناديدلاو تارذءلا قااخاي اولوقت نأ

 رهج الو ) ىلاعت لاق مث , انه انلوق اذكف ةدارالاو كلاومطلا ولاعب لاعت نأأثد لأ نكلو

 : ثح يم هيفو ( م كفاح >لو كتداض

 ريبج نب ديعس ىور ( لوآلا ) لاوقأ هيف ( كتالصب رهجتالو ) هلوق ( لوآلا ثحبلا ل

 هوت لوك رشملا هعمش ذاق ةءاّرقلاب هنوض عفرب ْمَِلَي هللا لوسر ناكلاق ةيالا هذه سابع نبأ نع

 ًاودع هللا اوبسيف نوكرشملا عمسيف ( كتالصب رهجتالو ) هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف هب ءاج نم اوبسو

 ىلا نأ ىور ( ىتاثلا لوقلا ) ال مسك ذ ذ نيب غتباو كباعح ا عمست الف ( اهب تفاخت الو ) لع ًاريغب

 هتالص ىف ةءارقلاب هتوص ىنخي ركب وبأ ناكو ؛ ةباحصلا رود ىل 3 ليللاب فاط مل.سو هيلع هللا ىلص

 د كب نال تلك لع ةللازدل ديما لاف رعاو رك "و دار اناا ءدج اكياقا رضا ع رار ناكو

 ظقوأ 2و ل زأ لاف كتؤلم ا رث مل رمعل ل مع دقو 0 ع كاس

 (ثلاثلا لوقلا ) اليلق هتوص ضفخ 3 رمعو اليلق هتوص عفري نأ ركب ابأ عقلي ىنلا ضأف نانسولا

 ليللا ةالصب رهجت نأب اليبس كلذنيب غتباو اهلك ( اهب تفات الو ) املك ( دع
 5 7 : 3 : 11 - 5 - ١

 ءامسأ تحلص نإو ءانمالا هذهو ضتيبمايو دوضارو نكسماتو كرم اي : لوي نأ ىنابجلا "ىلع درلا ىق“ نسابقلا ىضتمت )١(

 ( ىواضلا.)'. ' اهريغب ىمْشي تأ ىغني الق نآرقلا ىف اهلك نودستو ا ةعست هو ةفيقوت هللا ءابسأ ا أل هت
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 امو 4 سس مّ ه مثمر ريث هر َ - دم : 5 ,

 ىنسحلا ء.امعماللا هإذ اوعدت 7 انا ( رلا ا ر هّللأ اوعدا لق

 يك ساد زم سس طم سوال | لس جادت 5 ري 8 - 0 ةس اه اس اس

 لفو ا م نس 0 - تفاخت ٍِلو م ره 0

 03 موك كلا ١ كيوت نكي ]و اذآَو ْذَحَي أ اذا سما

 نب ةقروو ليفن نب ورمع نب ديز مهنم ادم ادواوحخ ل هل لن اس1 وو نزح باتكلا

 لاق ) لوالا لوقلا ( لاوقأ هيفو ( دج ق ايذأللل نور : ) لاق اق مح * مالسس نب هلأ ديعو لفوت

 ةينطأ لمءانغألا ف اقأف دوجسلا ىلا" زوازخلاناقألا ءىدتب اكو نينقللا عمجب نقذلا جاجزلا

 دوجسلا دنع غلاب اذا ناسنالاو ىحللا نع ةبأ انك ناقذآلا نأ ( قاثا َلَوَعلاَوُز ٌنذلا ٌضرالاَ لا

 االا اهرقع اذاف ايفظنت ف غلاب ةيحللا ناف بارتلا ىلع هتيحل حسم اعر عوشخلاو وم

 ىلاعت هللا فو هيلع لعبا اذا ناسنالا نا ( ثلاثا لودلاو ١ مظعتلا ةياغن ىنأ دق بازلاب

 ىلع هرورخ ناككلذك رمآلا ناكىّتمو هيلع ىشغملاك دوجلا ضرعم ىف ض 31 اع طفش انك رق

 ىف قب مث هتيشخو هفوخو ههلو ةياغ نع ةيانك ( ناقذألا نورخي ) هلوقف دوجسلا عضوم ىف نقذلا

 تاوخا3؟ نودجس لقي مو ) ادعت نانذ دل نور ) لاق ل ) لولا لاواعلا 1 لل وَ ةنآلا

 لاق مل ( ىاثلا لاؤسلا ) توطقسي مهنأ ىتح كلذ ىلا مهتعراسم ظفللا اذه رك ذ نم دوصقملا

 ههجو ىلع عقوف لجرلا زخ اذا لوقت برعلا باوجلاو ناقذالا ىلع لقي ملو ( ناقذالل نورخي )
 مهن! ىنعملاو ( الوءفمل انبر دعو ناكنإ انبر ناحبس نولوةيو) ىلاعت لاف مث ؛ ملعأ هللاو نقذلل رخ

 ىأ ( الوعفمل اير دعو ناك نأ ) هنومظعيو هنوهزعب ا ( اير ناح.س ) مدوجس ىف نولوَش

 دمت ةذعب را نال باكلا لهأ نم اوني 6 نزل لس اد فود رار
 ةدئافلاو( نوكمي ناقذ الل نورخ و ) لاق مث دعولا كلذ زاجنإ نورظتني اوناك مهف ميءاتك م

 عامتسا دنع نيك اب مهنوك لاح ىفو د 00 مهرورخ امهو نيلاخلا فالتخا ريركتلا اذه ىف

 راوكت لع ةلالد لوقلا ناركست تروكم نأ 0-0 ) ًاعوشخ مهديزيو ) هلوق هيلع لدرو: تأ ملأ

 نم دوصقلانأ لعاو اعضا وت ىأ( انور مهديزيو ) لاحلا هانعم ( ن وكسب ) هلوقو مهنم لعفلا

 مهنأو هنم مهعانتماو مهناعابو ممم ثارتكالا مدعو مهأشب ءاردزالاو مهريقحت ربرقت ةيآلا هذه

 . مهنم ريخ وه نم هب نمأ دقف هب اونمؤي مل نِإو

 كتاالصب رهجت الو ىنسحلا .امسألا هلف اوعدتام ايأ نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق إل ىلاعت هلوق

 نكيملو كلل! ىفكي رشثل نكي لو أدلو ذختي مل ىذلا هلل دما لقو اليبس كلذ نيب غتباو ام تفاخم الو



 ا لاب || لغامأ 0 رقثل هأ زفر انآ لا 0 ”4

 دصقام هنأ لع لدي ان 3 ةلرزتملا ع تلاق ! ندا رالظإ 15 5 5 لزنأ امثدنأ 5

 قحلابو ) هلوق ( ةثلاثلا ة هدناقلإب هك 3 نع عضال وه ؤازعأ١الو قالك :مالل | عل ةضإ هلا زباب

 نر و ولخما ريغ نانا ن وكي نأ الجاف ل ؤزنل) ريغان اقرإلا"قأ "ىلع “لدبا( ليت قلاب و ةائلؤتأ

 ىف ءابا ىسرافلا ىلع وبأ لاق ( ةعبارلا ةدئافلا ) موق هيلا بهذام ىلع نوكملا ريغ نيوكتلا نركي

 عم نآرقلا انلزنأ ىنعملاو ٠ هحالسب جرخو هندعب لذي لوقت م عم 0 ( هانلزنأ قحلابو ) هلوق

 تلاؤنا لوقت 5 قحلاب لزن نيدمتلا لوك, نأ ( امهدحأ ).نالاتخا هيف (لزن قحلاب و ) هلوقو قملا

 عم ىنعمب نوكست نأ (ىناثلا ) هيلع ىأ هب لزن نآرقلا نآل هيلي دم قحلا ريدقتلا اذه ىلعو ديزب

 دوصقملاو ( ًاريذنو ارشبم الإ كانلسرأ امو ) ىلاعت لاق مث ( هانلزنأ قحلابو ) هلوق ىف انلق
 كلغ: ىثال» كن, لاؤبت نع أن و5رفتراو 'تاؤجتملا هذه كيلع:نوخرتقي نيذلا لابجلا ءالؤه نأ

 هب اوعفتنا قجلا نيدلا اولبق ناف نيد>اجلل ًاريذنو نيعيطملل ًارشبم الإ كتلسرأام ىناف مثرفك نم

 . ءىث مرفك نم كيلع سيلف الإو

 >ابم هيفو « ثكم ىلع سانلا ىلع هأرقتل هانقرف انآرقو )ل لاق مث

 نا ار دعم هنارخلا 0 اذه نإ به : اولاق موقلا نأ 4 لوالا ثحبلا ل

 ااراثؤلا زاخألا' هجاو هيف ريظبل ةدحاو ةعفذ كيلع' هللا ةلزنر' نأ بَجاولا نم ناكف كلدك لالا

 باجأف سانلا ىلع هأرقيو لصف لصف ىف ركسفتي هنأ ىف ةهبش اقرفتم نآرقلا اذهب لوسرلا نايتإ
 اهسأهقئاقحو هقئاقد لع فوقولاو ةطاحإلا نوكتلو لهسأ هظفح نوكيل هقرف امنإ هنأب هنع هلل

 ءامسلا ىلإ ايلعلا ءامسلا نم ردقلا ةليل هلك نآرقلا لزن ريبج نب ديعس لاق ( ىناثلا ثحبلا ل

 ىنعملاو: ةنس,نورششع ةرخآو:هلؤأ نانآناك ةداتق' لاق« _رايف لزن ئتاا.نيتسلاا ف لصف امث ٠ [لفششلا

 . ىلع مضااو حتفلاب ثكم ىلع سانلا ىلع ةأرقتل ةلمج هلزنن مو ةروس ةروسو ةبآ ةبآ هانعطق

 مصاع ةءارق حتفلاو ؛ ثكمي تكحمو ثكم لاقي :ءارفلا لاق .ةروف لقال ىأ ةدقتف

 .( ديعب ريغ ثكفف ) هلوق

 مدع وبأ أ لاق ةانن نع ع'ورأ هرسفو فيفختلاب هانقرف ةمنأللا دنع رايتخالا © ثلاثلا ثدعيلا 7

 قرفلاف ًاقرفتم لزنأ هنأ الإ ىنعم هل نكي ل ديدشتلاب أرقنمو هانيب هريسفت نآل ىلإ بحيأ فيفختلا

 تقرفو مالكلا نيب قرفأ تقرف لاق 00 نا نعبكلعث ىوراام هذكق و نيببتلا نمضتب

 قرفتلاو اقرتفي لب ملو « اقرفتي ملام رابخلاب ناعيبلا » ٍمتِلِي هلوق ًأضيأ هيلع لديو ماسجالا نيب

 ةفصلاو روكذملا دملا ىلع ىأ ( اليزنت 0 ١ لاق م رفا عواطم قارتفالاو قيرفتلا عواطم

 ىلع ةميظعلا تازجعملا كلت او>رتقا نيذلا بطاخ ( اونمؤت ال وأ هب اونمآ لق ) لاق مث ةروكذملا

 نوديرتام اوراتخاف راذعألا حازأو لئالدلاو تانيبلا حضوأ ىلاعت هنأ ىأ راكنالاو ديدبتلا هجو

 لهأنم سان مه دهاجم لاق نآرقلا لوزن لبق نم ىأ ( هلبق نم ىملعلا اوتوأ نيذلا نإ ) ىلاعت لاق مث



 3 ةيآلا . لو قحلابو هانلزت | قحلابو : للاعت هل وق

 ننمدآ ريّذنو ارم ل لوا وا قحلابو 0 ل
 ب

 ن0 راسو نو

 |ونما: لق ٠١< ."» الب زن هالو ثكم لع سانلا لع هرعت ا

 نأ نورك : يع ا 1 َنيذلا نا ونموت ال وأ ب

 6-2050 ص ئه سس اس رو دل سادلا سلا اسر لاو 0 جي 2

 نورك .ا/د الو عفمل و لوعو قا نأ امر ناحبس 0 أدححعس

 2 رار هرب كيوب سس عه

 ٠١« هد اعوشخ هديريو نوكي ناقذألل
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 هآنق ْش انآ رد أريذنو اريك الإ كاناسرأ امو 1 هانلزنأ قحلابو ل. ىلاعت هلوق

 نم ىلعلا اوتوأ نيذلا نإ اونمؤت ال وأ هي اونمآ لق . اليننت' هانلزتو تكم لع سانلا ىلع هأرقتل
 .الوعفملا ص دعو ناك نإ انر ناكس نواركإو ذك ناقذألل كورخي مهلع لس اذإ هل بق

 4 اعوشخ مثديزيو نوكيي ناقذألل نورخو

 تعمتجا نل لق ) هلوق ىف قدصلا ىلع لاد رهاق زجعم نآرقلا نأ نيب ال ىلاعت هنأ لع
 مث ,تارجعملا رئاس اوبلط لب زجعملا اذهب اوفتكي مل مهنأ رافكلا نع ىح مث ( نجلاو سنإلا
 ىسوم موق نأ اهنم « ةريثك هوجوب كلذ نيبو تازجعملا رئاس رابظإ ىلإ ةجاحال هنأب هللا باجأ
 مث .انهاه اذكف هللا مهكلهأ اهب اودحج ايلف تانيب تابآ عسن هللا مانآ مالسلا و ةالصلا هلع
 باذع لازنإ بجو اهب اورفك مث اهوحرتقا ىلا تازجعملا كلت دم موق ىنآ ول ىلاعت هنإ

 رهظيسف نمؤيال ىذلاو نمي نم مهنم نأ ىلاعت هملعل ةمكملا ىف زئاج ريغ كلذو مهب لاصتتسالا

 لاَقذ هنح رد ةلالجو نآرقلا لاح ميظعت لإ ذ داع باو 8 اذه 0 06 ) أنم وم ريصل نه هاسن نم

 اذه اندرأ كو قدصلاو قحلا ريرقت الإ هلازناب اندرأ ام هنأ ىنعملاو ( لزن قحلابو هانلزنأ قحلاتو)

 تياتلارع ق1 نأ ( ىلوآلا ةدئافلا ) دئاوف ةيآلا هذه فو لصحو ىنعملا اذه عقو كلذكف ىنعملا

 ءايشأ ىلع لمتشم مركلا باتكلا اذهو ؛ بهاذلا لئازلا وه لطابلا فنرأ اك لوزبال ىذلا

 ةكئالملا ميظعت ىلعو مار ك الاو لالجلا تافصو ديحوتلا لئالد لع لمتشم هناأل كلذو لوزتال

 اضيأ ا لأ ودلال هال ع كلذ لكو ةمايقلاو نقدلا و رشا اشإ وة ابناللا ة خ ودل رب رقت و

 لفكت باتك باتكلا اذهف اضيأو « فيرحتلاو ضقنلاو خسنلا اهلا قرطتيال ةيقاب ةعيرش ىلغ

 ( نوظفاحل هل انإو رك ذلا انلزن ني انإ ) لاق م نيلهاجلا ليدبتو نيغئازلا في رحت نع هظفحت هللا

 رصملا ديشي ( هانلزنأ قملابو )هلوق نأ ( ةيئاثلا ةدئافلا ) هوجولا لكن م اقح باتكلا اذه ناكف



 هللا تيارا عت ادارة ا.ه ىلاعت هلوق اي

 ةج |اصغلا باق نأب دهشت لولا ارم ةداعلل ضر الاعفأ تناك اهبل قفص د 00

 امترثك ىلع مهيصعو ةرحسلا لابح تفقلت ةيحلا كلمت نإ مث هللا الإ هلع ردقيال ةميظع ةزجعم

 1 ىف لوقلا اذكو « هللا الإ د>أ اهملع ردقبال كاعفاألا كلت كفاتضأف اطنناك اكاضع|تداع مش

 ىلاعت هنأ ( ةيناثلا ةفصلا ) تاومسلا بر الإ اهلزنأام ءايشالا كلت نأ تبثف لبجلا لالظإو رحبلا
 ”ل]االاؤم لاورلام) اللوق قم هالو ارووه, اذهوور٠ ةءوشلا.ةوعد ىف سوم. قدص«للع لدتل اهقلخ انمعإ

 قئاقدلا ةذهو. هاوعد ىف ىنوم قابض ليغ ةلاد ىأ .رئاصب اهنوك لاح (,ضاإلاو تاومسلا بر

 لوصاألا لع ريغ ريصي نإ دكيف لوىذإ و :كوضتلا لع ناقتإ دعب الإ نآرقلا نم اهمهف نكميال

 نوعرفاي كنظاأل ىإو ) نوءرفل لاق ىسوم نأ ىلاعت ىكح مث هللا مالك ريسفت ىف ارهاق ىلقعلا

 لاقو ىسوم هضراعف ( ارو>سم ىسوماي كنظال ىفإو ) ىتومل لاق نوعرف نأ ملعاو ( الوب

 لوقت كارعلارو ريخلا:نع سويا نروعلملا اارروشملا : ءاوقلا لاق اروع تؤعزرقان»كنظال إو )هل

 هزرين أيل ثلا .نكاانالف, تزش لاقثأ دي ز اوبأ لاقوا..«كقارص:ام و: رهتم كلطنم اق ىأ الا ذه« نانا اه
 ,كله اذإ روبثم وهف لجرلا ريث لاقي جاجزلا لاقو . اكلاه ةداتقو دهاجم لاقو ؛هنع هتددر ىأ
 لاعت لاقو . هلانت ةبيصم دنع روبثلاو ليولاب وعدي نالف مالكلا فورعم نمو ؛ كالا روبثلاو

 نوعرف نأ معاو ( ًاريثك ارويث اوءداو ًادحاو ًاروبث مويلا اوعدتال ءارويم كل انه اوعد )

 هلهرا د ملط [كايرإلزوده مق رراتم :كانارز كتوم (ةناج أح وواسسما هن وكي قول فو والا
 قيدصت لجال اهربظأ امن ىلاعت هنأ ىفو هللا دنع نم اهنأ ىف لقاعلا باتريالو ةرهاق تازجعملا

 نيو ايدل, بح و لهظاوإ ىتلاورداتعلاور دايت "لإ راكن إل اذه لع كله هنن اهركلت تنأزو

 ) :نضئالا ا ممزفتسي نأ درا ) ىلاعت لاق م“ «روبثلاو رامدلا هتيقاع تناك كا ذك و ناك

 (10مدقت زازفتسالا ريسفت ىنعموا؛ ليئارنل] ىنب.هموقو ىشوم ىعي مهجر نأ نوعرف داوأ دن

 نم دارملا نوكي نأ دعبي ال :جاجزلا لاق ؛ءرصم ضرأ ىنعي ضرالا نم ةروسلا: هذه ىف

 مرك ذام عملا (يآعيتح هم لمي ىانقزظأف )لاق م“ ةيحتتلاب وأ لتقلاب مهنم مهجارخإ مزازفتسا

 ضرأ نم ىسوم جرخ نأ نوعرف دارأ ( هلعأب الإ ءىسلا ركملا قيحب الو ) هلوق ىف ىلاعت هللا
 ةهرشل و7 سوانا ةضلاخ نصب ةئالقر لعجت وإن قعرإف ,كلمأ ىلاعت اهلا! د>البلا !كلق كل م رتطَم

 نعاو ع ريان ها اال حلا راقإدب ضرألا اونكسا ليئارس ١ ىتلاا)) لاقل

 ىتش طالخأ نم ميظعلا عمجا فيفللاو . انهاهو انهاه نم ( ًافيفل كب انثج ) ةمايقلا ديرب ( ةرخآلا

 , هتففل دف رخآ 0 هتطاخ ءىث لكو ٠ كتيضلاو ىوقلاو ىصاعلاو عيطملاو ٠ ءنندلا "و: تفي 'ربغلا نع

 قاسلا :تفتلا « هنمو فوحرلا تفتلا هلوةو ضعبب اهبضي) تبرض اذإ شو.جلا تففل لبق هنمو

 .رجافلاو ربلا ورفاكلاو ملسملا قالا عيمج نعي ًاطالخأ رشا ىلإ مكروب نم ,كب انئج ىنءملاو « قاسلاب

 هارئام ل تفرح اهلعلو ٠ بلقف نا رقتسالا ىعَم ريسفت 3 0



 ١ ةيآلا . ىموم انين دقلو : ىلاعت هلوق

 قدص مهئاسلعو دوهيلا ةماعل رهظب نأ دوصقملا لب مهنم ملعلا اذه ديفتسي نإ ليتازرنإ لاوس

 ىنب لاداف هلوق نوكي نأ ( ىناثلا هجؤلاو ) داهعتسا لاوس :لاوسلا اانه.نوكف ةلؤسرلا:ؤر 5
 كب لس ( كلاثلا هجولاو ) .ليئارسا ىنإ#' ىفطب لّسوأ هل لقو ..نؤكيرفنع, ملهلل أ الِئئاَرت

 هل انلقف ريدقتلاف لب وأنلا اذه ىلعو . ملاصلا ناميإلا مهنم سّملاو كوقفاوي نأ مهلس ىأ ليئارس

 .ااكلعف ممديأو مءولق نوكت و كودضامد 2

 نيدوجوم اوناك نيذلا هانعم ليئارسإ ىنب لأسي نأب متل هللا لوسر رمأ ( قاثلا ك ءدبلا ١

 نيذلا نأ الإ هنامز ىف اوناكن يذلا مث مالسلاو ةالصلا 4 ىسوم مثءاج نيذلاو لِي ىنلا نامز ىف

 تنس ىسوم نامز ىف اوناكنيذلا كئلوأ دالوأ اوناكامل سو يه نطلع ولو قا

 ىو ( اروح ىسوماي كنظال ىنإ ) ىسومل لاق نوعرف نأ ىناعت ربخأ مث . ةيانكلا هذه
 اذه انرك ذو نوميملاو موئشملاك رحاسلا ىنعمب هنإ ءارفلا لاق ( لوآلا ) هوجو ”روحسملا ظفل

 لوقف كذاب قل سف الان ىأ تسلا او 0 هنأ ( ىتاثلا ١) ( اروتسم ًاباجح ).هلوق ىف

 هذبف «رحسلا ملع تيطعأ هانعم ىربطلا ريرج نب دمع لاق ( ثلاثلا ) ببسلا اذهل 3 كأنه

 تملع دقل ) هلوقب مالسااو ةالصلا هيلع ىسوم هباجأ مث رحسلا 00 اه ىنأت ىلا كئاججعلا

 : ثحابم هيفو ( ضرآلاو تاومسلا بر الإ ءالؤه لزنأ ام

 تملع ناف هللا لع نم اننأت تيلع أ ءاتلا مضي تلع قاسكلا أرق ( لوألا ثحبلا )ل
 ىلع ناكو سابع نبا ةءارق اهحتفو ىلع ةءارق ءاتلا مضو حتفلاب نوقابلاو تكله الإو ترق

 ىضر سابع نبا كلذ غلبف لع ىذلا وه ىموم نكلو هللا ودع ملع ام هللاو لوي هنع هللا ىضر

 اوفرعدق اوناك هموقو نوعرف نأ ىلع ( مهسفنأ اهتنقيتساو ا اودحجو ) هلوقب جتحاف امهنع هللا

 ةلزان تامل اهأي نزكرف ملع نآل حتفلا ةءارقلا ىف دوجأألا جاجزلا لاق مالسلا هيلع ىموم رمأ ةحص

 دكوأ نوعرف ملعب نوعرف ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم جاجتحاف ةجحلا ىف دك وأ هلا طع قف

 اولاقف سابع نبا ليلد نع مالسلا هيلع ىلع ةءارقل نورصانلا باجأو . هسفن ملعب جاجتحالا نم

 نوك اونقيتسا مهنأ امأف ام ًاثيش اونقيتسا.مهنأ لع لدي ( مهسفنأ اهتنقيتساو اهب اودحجو ) هلؤق
 نوعين نأ قاكلا هجرلا نع اوراجأو؛ هيلع لدي ام ةيآلا ىف سيلف هللا دنع نم ةلزان تاي الا هذه

 لاقو كلذ ىن هناكف ( تدلع دقل ) ىسوم لاق ( نونجي مكلإ لسا ىذلا ملوسر نإ ) لاق

 كشت الو هللا دنع نم تاءآلا هذه نأ ملعاو . ءالقعلا لع ايي العاب كيتأرامة ككلخ د

 .«كتهافس كش كلة

 ماوقالا كتلوأ دعب شيعلاو : هلوق هريظنو تاءآلا 3 لزنأام ريدقتلا (ىناثلا ثحبلا

 قراخ لعف ةزجعملا نأ مالكلا قيقتو لوقعلا رئاصب امن” ةنيب ًاججح ىأ رئاصب هلوقو

 ةفوصوم تناك مالسااو ةالصلا هيلع ىسوم تازجعمو ىعدملا قيدصت ضرغل هلعاف هلعف ةداعلل

 «م سر سود



 ةنآلا ٠ ا دقلو 0 هلوق "و

 ىلا ءانشرلال 27 هب واسم از ,جحعم ) ىو 5 انك نإ ( لا ءل لاقف ة رهاقلا تازجعملا هدم انيتثأت 6

 انلعف َ اهأ ع ل منامز َّق اماعج لآ 0 قال اصح ولو مظعأو م ىلا لب اهومتيلط

 5 الدف ُّق ةحاصم كل هنأ الكل منا مز ُْق اهاعفت ١ اعإ انإ ىلع اذه لدف ىموم ف 6 ُّق

 ةالصلا هيلع ىنوم تازجعم نم ع هي نآرقلا َّق 1 ىلاعت ل معز 2 4 ةينا || ل 1 ١

 اديس اضو ةمجوملا تبهذ ريسفتلا ق ف هيام | نم ةادقعلا لاز 1 ىلا دل هللأ نأ ) امن / م او

 ديلا ) اهعيارو ( امترثك عم مهتضحو مهلابح ةيحلا فقلت ( مل أثاو 4 هيج مضقأ] بالقنإ ) امن 6 0

 وهو رحبلا قش ( رشاعلاو ) مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلا ىهو رخأ ةسمخو ءاضيبلا
 ىاثلا ) (زجحلا كاصعب برضا نأ ) هلوةوهورجملا ( رشع:ىداحلاو ) (رحبلا 1 انقرف ذإو) هلوق

 نملالازنا ( رشع ثلاثلاو )( ةلظ هنألك مهقوف لبجلا انقتن ذإو ) ىلاعتهلوق وهو لبجلا لالظإ (رشع
 نوعرف لآ ادخال ور لاحت 1 ل رع اخ مم هيلع ىولسلاو

 ةمعطالاو قى ةدإأ ولدتلا نم مهلا ومأ ىلع سمطلا( ردع ند كاف ( ) تا رغلانم صقنو ننلاب

 ( تانيب تايآ عست ( هلوق نع تكازن نمل زيزعلا كيعع نب 80 ريناندلاو مهاردلاو

 اذكه زيزعلا دبع تايم لاك نيمطلاو نا للا 0 ا ل و

 روسكم ضيب هيف اذاف هضفنف.هجرخ ف ا كلذ جرخ أ مالغاي لاق مك © هيقفلا نوكي نأ نأ بحي

 5 ىلاعت هنأ لوقف 07 تفرع اذإ ةراجح انك نسدَعو صمحو لوفو نودكم زو>+و نيفصت

 انوا دقلو ( ةيآلا هذه لاقو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوأل سشع ةحسلا تازجعملا هذه نآرقلا ٌّق

 لوصأف اني انال هيلع دئازلا توبث هيف حدقي ال ركذلاب ةعستلا صيصخت و(تانيب تانآ عست ىسو»

 كلل ءل الملا ةدمر اا كشغا اعزتلل رق لو, تقاملا ىفن لع لدي ال نك .نلاب ددعلا صيصخت نأ هقفلا

 دارجلاو نرافوطلاو ديلاو اصعلا ىهو اهنم ةعبس ىلع اوقفتا دقف ةعسنلا هذه امأ : لوقن م ةيآلا

 0 ل اكو امهف ندعأ لوق نيرسفملا نم دحاو لكلو كانا قبو مدلاو عدافضلاو لمعلاو

 5 ع تاياورلا كالت كك م رجال يلقب ةديح نع الضف ةينظ ةديح ىلإ ةكنلسم لاو>الا كالت

 ٠ 1 رمان الاف هنآ لاثنع نانا وفصل د از ام اهددوجأ لااوقأ,( تاني تان عست ) ىلاعت هلوق ريسفت

 لاتفكر الاسإو عقلي ىنلا ىلإ ايهذف تايآ عست نع هلأسن ىنلا اذه ىلإ انب بهذإ هبحاصل لاق

 11 انك سالو | رول ةليت ا ىلتقتانلل و اىنرالو ازهار واتش ناز ١ كك ديالا نأ نه

 ماقف فلا َّق اولدعت نأ دوملا ةضاخ ميلعو فحرلا مم رارفلا اولوت اذلاو ةنضحلا اوفذقت اللو

 ١) ثحابم هيف ( مهءاج ذإ ليئارسا ىنب لاساف ) هلوق ( ةثلاثلا ةلاسملا :

 دقلو ) ريدقتلاو مالكلا ىف لخد ضارتعا هنأ ( لوألا هجولا ) هوجوهيف« لوألا ثحبلا ١
 نم بولطملا سيف ريدقتلاا ذه ىلع -مهأساف ليئارسإ ىنب ءاج ذإ_ ( تانيب تايآ عيت ىسوم انينآ



 هاو ةيالا . ىسؤدم انيثآ دّقلو :.لاعت ةييف
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 الإ .كلوعْلرن تل ١ 7 ى.وماب فأل لإ وع
00 
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 وه ىتنملاو لادخال راثآلا لع لدي ىلا وه لعفلاو تاوذلا ىلع لدي مسالاو هريغ ءامح ال

 : سملتملا لوق اودشنأو لاعفالاب ةصتخم ( ول ) ةماك نأ تبتف تاوذلا ال راثآلاو لاوحألا

 امتأم نينارعلا قوف مهل تبصن يىّتصيقن اودارأ كاوخأ ريغول
 لدي ركذلاب مكدقتلا نأ وهف نايبلا ملعب قلعتملا ( ثحبلا اأو ) ىلاوخأ ريغ دارأ ول ىنعملاو

 . لماكلا حلاو و ةساسخ ا: ةلادعا هلع . نوصتقلا , م مهنأ ىلع ةلالد( (نوكلمت تأ هلوقف صيصختلا لع

 ريخلان 5 مكتلنرل كن قمل ناك ةيماكم ري غو هلبأ لضف 0

 ىلاعت ا م ءئّجلا اذه مهفصو ّق ةميظع ةغلام اذهو عش كل ىلع مجيقبل اهل ةياهنال نأ رح معنلاو

 قافنالا ىفرصق اذإ اريتقترتقو اراتقإ رتقأو ارتق رتقي رثق لاقي اليخ 1 اسنالا ناكو )

 ناسنالا قف لصأاللا نأ ( لو )هوجو نم باو جلا مر 5 داو ! كاك 0 زالا | لخد ل 0 ناف

 دو## دق هنأ الإ هسفنل ا تو ةجاخلا عفدي هب ةناأم بحب نأ دبال عا عن قليخ هنال ل لخب لا

 بلطل لذي امبإ نامنإلا نإ (ىناثلا ) لخبلا ناسنالا ىف نضاللا نأ تبق حراخ نم باسل
 ةقيقحلا ىف وف ضوعلا ذخايل الإ قفنأ ام ةقيقحلا ىف وهف بجاولا ةدبع نع جورخلالو دخلاو ءانثلا '

 رجعت ىد كلإ نمت ن اولاق نيذلا 0 01 قالا دوهعملا ناسن الأ اذه دارملا نإ ) كااثلا ( ليخت

 ( اغو دن ضر و مال

 وعر : هل لاقف و احدذإ لف كالا تانيب تانآ عسل ىو انينأ دقلو او لاع هلوق

 ناس صرت 1 تارهسلا ثرالا الزم نؤل لم دفا لاك كسم يم ومأب كيلا ىإ

 نم انلقو ًاعيمج هعم نمو هانق رغأف ضراألا ن م مه زفحسإ نأ دا "1 ع رفاب كدظأل ىنإو

 . ]انشق ةيآلا ىف 4 ًافيفلاكب انج ةرخآلا دعو اه 13 اف كمر كانو كنا لا ال هذدعب

 (كل نمؤن نل) مهلوق نع باوجلا اضيأمالكلا اذه نم دوصقملا نأ معا (ىلوألا ةلأملا)
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 اتي اا «3/» اديدج 0 11 نأ 1 1 اضع ا[ َ اذا: اولاقو

 2 را هه هَ

 لعجو مبان قلاخ ْنَأ طع 0 0 تاومسلا َّق آخ ىذل 1

 الودع هاو و #7 1

 نوكلم من 7| ول لق 6244 ًاروفك الإ نوملاظلا أ أ :هق ذ بيرال الجا مه

 -762 822ه ه2 -

 كل م ناَسْنالا 0 ى داك ا كسلا اذإ و و ر نئاَرَخ

 ىذلا هللا نأ | ل أ 0 0 انثأ ١ 00 الفع انك اذتأ اولاقو 7 0 1
 الإ نوالاظلا ىأذ هيؤ هر اك مه لعجو مولدم قاخن نأ ىلع رداق قطر تاومسلا قاخ

 ىئرحكو ةهش ةباكح لإ داع ة هوو+ 1ك 1 تابهش نع كدا كلا ىلاغت 1 معإ 4 4 0 1

 درك نأ دعس اممرو 0 © امرنا نعل لأم ذآلا نأ هش قا كلذ و امنع يخل كسنلاو رفحا

 ىلع ردع نأ لعب م ولو تارومسلا قاخ ىلع ردو نم نأ هنع نك هللأ ا و ةهئمعل وه

 نأ ىلع رداق ىنعملا (لوآلا ) : نالوق ( مبلثم قلخم نأ ىلع رداق ) هلوق فو مهنايعأب مهتداعإ
 لوقلا ) ءادتبالا لثم ةداعالا نأ نوملكت لا لوقي اك لثملا ظفلب ايناث ميقلخ نع ربع نا م,ةلخ

 نو شوو هتردقو 0ك لاكي ثورشو هنود وب نوعا اف قاخ نأ ىلع رداق دأ أ ) ىناثلا

 هلوقو ( ديدج قلخن تارا ىل ا اور كل ين ول ىلعو ةدسافلا تاهشلا هذه ركذ

 ليلدلا ىلاعت هللا نيب الو هلق دف م حلا 0 تك ىدحا ولا لاق 6 38 ريغ اموق لددسو)

 اق دو رولا #ي هود 00 نأب هفدرأ هسفن ق د وج ولا ا أ رو ؟ذملا

 ١) اورفك الإ نوملا ظاا ى اف ) ىلاء لاق 0 ” (هيف بيرال لجأ مهل لعجو) هلوةوهو هللأ كنع اطول

 ؛ ةوييللا ىال هتلاو معلا هل لاوبأ ةوعاظلا لم ذل ركذح هنن أ

 ناسنإلا ناكو قافنإلا ةمشخ مكسمال اذإ فر ةمحر ناار نوكشلف متن ول لق) ىلاعت هلوق

 ::لئاسم:ةيالا فو 4 ازوتق

 ) اعود ضرالا نم ان رجفت ىح كل نمؤت قل 1 أولا ا رافكلا نأ 4 للوالا ةلأسملا 0:

 مهنأمبل ىلاعت هللا نيبفمهتشيعممهيلع عسنتو مهلاومأرثكتل مهتدلب ىف ن ا 00

 اذهىلعو نأ ىلإ عفنلا لاصيإ ىلع اومدقأ الو مهو 5 ,ا ىلع اوقبل هللا ةمحر نتازخاو كل ول

 . لعأهللاو مظنلا هدو قمالكلا و و اذهف 0 ودع لا ىذل ١] بولطملا اذه راكب َى ةدئاف داق ريد ||

 امأ ) «نايبلا ملعب قلعتيرخآ ثحبو وحنا )اب قلعت ثحب هيف ( متأوا) هلوق « 4 :اغلا ةلأ 7 7

 ءىثلا ءافتنا ديفت ( ول) ةماكن آل لعفلاب صت نأ اهنأش نم مولر ةملك ناروف ة ( ىودتاا ثحبلا



 يل ةيآلا : دتهملا 0 هنأ دهم نمو : يلع هلوق

 ةذيدش مهحاورأ رافكلا مالسالا . ا لاق“: ميه لع مهجشق نأ لع رداق ميمادقأ لع مهيشمي

 هوجو تناكاسلف ىلاعتو هناحبس هلإلا ةرضحو راربآلا ملاعب قلعت ال سيلو اهتاذلو ايندلاب قلعتلا

 ًامكبو اعز ) هلوق امأو' مههوجو ىلع مر ناك مرج ال ايندلا ىلا ةهجوتم مهحاورأو ممولق

 اللا تويوتا ىآدو) كر كات هنعهللا ىضر سابع نبال لاق ًادحاو نأرلعاف ( ًاضو

 نع لدا: سفن لك ىنأت .موي ) لاقو ("ًاروبت كلانه و ءذ ) لاقؤ ( ًاٍريفُرو اظفتااخلا"وعقس ل لاق

 نوري مهنأ تايآلا هذهب تبث ( نيكر شم انك ام انبر هللاو ) رافكلا نع ةياكح لاقو ( اهسفن

 قم هع ةياتئالتو سابع 0 ايعررانيم>نان تنم ركل وترسل

 نوةطن ا مث سس ًائيش نوعمسال يونا وسر املا وربال اي سان نبا لاق ( لوالا ) هوجو

 هللا ةيطاخم نع أمك هئايلوأل هللا هلعج 1 1 رظنلا نع ًايمع ءاطع ةياور ىف لاق ( ىتاثلا ) ةجحح

 م لاهي نيح هنا لتاقم لاق ( ثااثلا ) هئالوأ ىلع ىلاعت هللا ءانث نع اص نيبرقملا ةكئالملا ةيطاخمو

 نوفا و نوءمسيو نوري مهف كلذ لبق امأ . امص ًانكب ًامع نوريصي( نوملكت الو اف اومسخا )
 ودلاطي نأ لع اوردق امل كلذ الولو فقواا ىف نيقطان نيعمأانس نيئار نونوك مب ,مأ ( عبارلا )

 3 الإ م ءاع هللأ ندم مازلإ أوعمد 5 الو عمك

 نورصيب رانلا ىف مسهنأ ىلع لدت ةقباسلا تاب الا 31 باوجلاو ) ًاصو اركب و ًايمع هللا مبلعج
 مه أندز تريح الك) 1 1 ا رهاظنف ) موج معهاوأم ( ىلاعت هلو# امأ « لو>يصلو نوعمساو

 رانلا لإ تفقو 0 نم نو فذ | ودي اذإ مَ

 : ثدحايم 5 ) ع

 اهل نكس اذإ وبخت رانلا تيخ لاقي رانلا نوكس وبخلا ىدحاولا لاق 6 لوآلا ثحبلا )ل

 لاق مث اهدمخأ ىأ ءابخإ .ىخلا اهأبخأو وبخلا هردصم ىف لاقي تئفطو 8 تا
 انا مهاندز ةبيتق نبا لاق ( [ ماندز )

 لدي ( تبخ اك ) هلوقو باذعلا مهنع ففخيال ىلاعت هنإ لوي نأ لئاقل ( ىناثلا ثحبلا ل

 لع اذه .لذي ال امأ , نائلا تحل ن وكس ئضتقي كيج الك انلق تقولا كاذ'ف فخ باذعلا نأ لع

 . () تقولا كلذ ىف باذعلا فخم هنأ

 نوكت نأ بوجو ىضتتقي هرهاظ ( ًاريعس 0 تيخ امك ) هلوق © ثلاثلا ثحبلا ل
 ةياثلا ةلاملا ىلا ةسنلاب لئراألا ةلاط ا ةكفاك كاذك ناك | ةابو لول ةلالا نم كيرأ ةفاثإل / ةلاحلا

 ناكف ةيناثلا ةلاحلا ف املوصح نم فخأ ىلوآلا ةلاخلا ف تلصح ةدايزلا ( باوجلاو ) ًافيفحت
 هب روعشم ريغ هناقوأ ىف لصاحلا ترافتلا راص باذعلا مظع امل لاقي نأ لمتحي و ًاديدش باذعلا
 هلوق ىف ءابلاو ( اورفك مهنأ مؤازج ) كلذ ل اق ديعولا اذه عاونأ ىلاعت ب رك ذ.اللورهتم للاي ذيؤحت

 . ملعأ هللاو ءازجلا ةلع لمعلا لوي نمل ةجح وهو ةيببسلا ءاب اورفك مهن أب

 )١( جلا باذعلا فقخي نأ ىلع اذه لدي ال. نكل : لاقي نأ مالكلا ىنضتقه .



 ةيالاسإ دثواا ورف هللا دهب نمو : : ىلاءث هلوق ب
 5-3 مستسم سال - د د هل

 أ 6 7 تح ص 0 5 و ه دب ا

 5 نم ءامأوا ملل دج نك للي ن لفر ودنا يمهل الإ نمو
0-2 

0 

 همم ا ايكاص أ هرم | هنا لص ايو مونا سور 9 الرجا 8 مول ورثت رثوا

 الك مرج ا امكو امكبو أع ميهوجو طع ديل اع مرو

 2-2 رث ماسر هز هَ ع 0 90

 51 0 كلذ «211/ ريع مثاندز تيح

 نع ةبآلا هذه 5 اهأركاف ا كا 7 نق دجولا ] ةلطاب ا 0 ايت دكتالملا نم

 سنجلان آل الملا نم مهلوسر نوكي نأ بجول ةكئالم اوناكول ضرآلا لهأ نأ وه ةممشلا هذه

 دارملا وهو رشبلانم مهومر نوكي نأ بجول رشبلا نمرضراألا لهأ ناكول امأ ليهأ سنجلا ىلا

 ؛ ( الوسر اكلم ءانسلا نم مهيلع انلزنا نينئمطم نوشع ةكئالم ضرالا ىف ناكول ) هلق نم

 0 2.) كنب ويب ًاديهشهللاب لي هلوق ةيآلا هذه ىف ةروكذملا ةيوجالا نم ( (ثلاثااهجولا)

 ًاقداص قوك لع كلافتتهللا'نم ةداهش كلذ ناك ىاّوعد:قفاو لع ةرجعملا ربظأ انمل ىلاعت: هللا ْنأ

 و هي نأ بحجب لوسرلا أبل لكاقلا ل ىف فزد دعبف قداص وهف هقدص ىلع هللا: دهش نمو

 اخ ارجاع اهفدرأ ةثالثلا ةيوجاألا هذه ىلاعت هللا رك ذ املو هلا تفتلي ال دساف ى 1 اسنإ ال

 مم واق نم ملعيو مهنطاوبو مثرهاوظ ملعي ىنعي ( اريصب اريبخ هدايعب ناكهنإ ) لاقف ديعولا ديدهتلا

 . قحلل دايقنالانم فاكنتسالاو ةسايرلا بحو دسحلا ضحن الإ تاهيشاا هذه نورك ذبال مهنأ

 ةمايقلاموب مرشحو هنود 0 رايلاوأ م 2 ن2 نلف للضت نمو ديلا وهف هللأ كم 00 ىلاعت هلوق

 مانتايأب اورفك أب عؤاوج كذآ ريدم مماثدز تبخ الك مهجماو ًاماصاوأ ك1 2 مههوجو ىلع

 لاح اللا !كعاولاب ايفدارأ و, ةودنلا راكفإ؛ ف ا تاهش نع باجأ امل ىلاعت هنأ ملعإ
 هلوق امأ . ليصفتلا ليبس ىلع ديدششلا ديعولا هدعب ركذ ( ًاريصب ًاريبخ هدابعب ناكهنإ ) هلوق وهو

 لوسرلا ةيلست دوصقملاف ( هنود نم ءاياوأ ممل دجت ناف للضي نمو دتبملا وبف هللا دسم نم )

 م2 ما اب ب ينمو ايش نأ بجو ةيلذماو نايااب لا كب مه قيل ننذلا نأ وهو

 نع مهفرصي نم جمر كأركاحلتلما و.لاللشلا كلا نع اوبلقتت .نأ االادتسلا هاو / لال اردألا

 اذه اولمح ةلزتءماو لالضلاو ىدهحلا ىف مههذم ةعص ىلع ةيآلا هذبم انباححأ جتحاو٠ لالضلا كلذ

 مدعو ةيلختلا ىلع ةراتو فاطلالا عنم ىلع ةراتو ةنجلا قيرط نع لالضإلا ىلع ةرات لالضإلا
 مهرشحن و ) ىلاعت هلوق امأ ؛ ةداعالاىف ةدئاف الف ًارارم اهانرك ذ دق ثحابملا هذهو عنملاب هل ضرعتلا

 باوجلا انلق مبهوجو ىلع ىثملا مهنكمي فيكلق ناف ( ًامصو ًامكبو ًايمع مههوجورىلع ةمايقلا موي

 ىلع رانلا ف توبحسي موي ) ىلاعت لاق مبهو+و. لع نوحي مهنإ ( لوآألا ) : نيهجو نم

 ىذلا نإ لاق مبهوجو ىلع نوشمي فيك هللا لوسراي ليق ةريره ونأ ىور (فاثلا (١) مههوجو



 58 ةنآلا .٠ ااونموينأ. نب انلاعنم ما للاعت ف

 هللا كنعبأ | 2 نادل ملا ع ءاجقإالا ردو ذأ 5 5 7

 86 نيثمطم َنوُشَع 1كم ضرألا ىف ناك و لق فيلل 7

 رو 6 ذآ ذآ 6 6 ساس

 هنأ | منيو ىب اديب هللاب عك لق «ة0د ل كر راكم ءاهسلا 0 00

 6052 أريصب ريح هدابعب نأ

 حارتتالا 15د 9 داع قررك نأ ام : لاقي نأ 7 آلا اذه ريرقت ( ك ثلاثا ثحبلا إل

 ىلع اهرابظإ ىلاعت هللا َنِم تلطأ نأ ىنم م حلط وأ ءامشالا هذه, ئسفن دنع(نم: نانت'إلا متيلط 5ك

 ىلع هل ةردقال رشبلاو رشب ىلاآل لطاب لوألا هللأ دنع نم تح الوسم اوك لع لت كس

 بنوك ع ةلالدلاو نآرقلا ىهو ةدحاو ةزجعمب متين دق ىنآلل لطاب اضأ ىاثل و ايش ل

 تذهتلاى رجم ىرجب 0 ن اكف ةرورضالو.هلا ةجاحال امل تلط تارجعملا هذه 0 ةزجعم

 ناحبس لق ) هلوق نأ تبثف لاؤسلا اذه طقسف هلا ىلع مكحتأ نأ ىل سيل رومأم دبع انأو مكحتلاو

 هلوقب نيب هناحبس هنأمالكلا لصاحو : بابلا اذه ف فاكب اوج ( الوسر ًارشب الإ تنك له ىنر
 امأ . تاوبتلا ىفو ؛ تايهلإلا ىف لالضلا ىلع منو < ( الوصر. ارفيالا كنك له قا نايك

 باهذو . ىجمو نايتإ هل نوكي نأ نع ةناككس : ىأ 0 دعس هلوق م م الض ىلع ل اددف تايحلإلا ْق

 هان زك د ام هرقل ( لوس رق الإ تا له ) هلوق م 58 لع.لذيف تاوبنلا قبامأتو

 :ةالوسرأر شب هللا كعبأ | ولاق نأ الإ :ىدحلا 5389 ذإ 0 أ سانلا عنم امو 0 ىلاعت هلوق

 هللاب ىك لق . الوسر اكلم ءامسأا ند مهيلع انلزنل نينمتطم نوشمب ةكئالم ضرألا ىف ناك ول لق

 4 ًاريصب ًاريبخ هدابعب ناك هنإ مكنيبو ىنيب ًاديهش
 ةهبش مهنع ىكح اهنع باجأو ةدئازلا تازجعملا حارتقا ىف موقلا ةهيش ىكح ال ىلاعت هنأ معإ

 ىلاعت هللا نأ اودقتعا لب رشبلانم الوسر قلخلا ىلا هللا ثعبي نأ اودعبتسا موقلا نأ ىهو ىرخأ

 هذه نع ىلاعت هللا باجأف ةكئالملا نم لوسرلا كلذ نوكي نأ بجول قلخلا ىلإ الوسر لسرأ ول
 باوجلا اذه ريرةتو ( ىدملا مهءاج ذإ اونموي نأ سانلا عنمامو ) هلوق (لوآلا) هوجو نم ةهسشلا

 لجأ هللا دنع نمالوسر هنوكب نونم وي امنإ قلخلاف قلخلاىلا الوسر اكلم هللا ثعبي نأ ردقتب نأ

 ةلاسر ءاعدإ ىف كللملا كلذ ةفرعم ىلإ مهد, ىذلا وه زجعملا كلذو هقدص ىلع لادلا رجعملا مايق

 دب ىلع رهظ ءاوس زجعملا اذهف طقف زجعملا وه ( ىدحلا مهءاج ذإ ) ىلاعت هلوق نم دارملاف ىلاعت هللا

 نوكي نأو دبال لوسرلا نأب مهوق نوكي نأ تبثف هتلاسرب رارقإلا بج و'رشبلا دي ىلع وأ كلملا



 هال ك) نمو: نلااولاقؤ : ىلاعل 7 86

 (هيقدوم ءارب و ىف كلذان 0 0 3ك نجلا 707 ثيللا لاق. جوف دعب

 اكل ىدكن قا يتعلق لاق جاجزلا لاق ؛ اليفك و انماض انهاه هانعم اليبق هلوق نإ (ثلاثلالوقلا )

 (اقيفَرأ كتلوأ نسخ ) لاعتا هلاوقك عجبا هب ديرأ داو وهف لوقلا اذه ىلعو « لفك أ هب تلفك

 ةكئالملا انيلع لزنأ الول ) ىلاعت هلوق هياع ليلدلاو ةنياعملا هانعم ىلع وبأ لاق ( عبارلا لوقلاو )

 ىردن ال انك : دهاجم لاق ( فرخز نم تيب كل نوكي وأ ) موق ( اهسماخو ) : ( انبد ىرت وأ
 فرخزلا : جاجزاا لاق ( بهذ نم تيب كل نوكي وأ ) هللا دبع ةءارق ىف تيأر ىتح فرخزلاام

 امنيو الك تانعلا: ىلإ (تنيقااودابن رخإ) ضروإالا (كلانخأ كذب تح )يلام هل وي هيلكت لدا نزلا
 ءارفلا لاق ( ءامسلا ىف قرت وأ ) مهلوق ( اهسداسو) بهذلاك هنييزتو تيبلا نيسحت ىف ءىشالو

 ::دشنأو اًدقابو ,قاز قرأ انأو تيقر لاقي

 جرعلاو بيشملاو لالكلا ىلع حجردلا ىفر ىتتفلك ىذلا أ

 اولاق مث ةجردلا قرو ملسلا قر لاقي « فاضملا فذ ءامسلا جراعم ىف كا تاق هوقو
 فلق نمت هلق (تايملا نمولباتك الع كلزنت 0 ىأ ( كبقرل نموت نلو )

 ىنأت ماهيتأت ىتح رظنأ انأو هيف ىقرت مث املس ءامسلا ىلع عضت ىتح ( نمؤن نا) ةيمأ نب هللا دبع لاق
 الات دل ىجلالاو . كروشي سال اىنأ كلان ذايبنفي كب الملا ]نم ةءززرا همي رو نم كصن كلمت

 اردو البت ل ىفر ناحبس لكلا 2 د لاق تازجعملا هذه حارتقا رآ انكلا 0

 ثحابم هيفو ( الوسر

 انل رجفت ىتح كل نمؤت نل ) مهوق رافكسلا لوق نم ىكح ىلاعت هنأ ( لوالا ثحباا )ل

 كلت نيب دجت ال انإو موقلا مالك كلذ لكو ( ىبر ناحبس لق ) هلوق ىلإ ( اءوبني ضرالا نم
 لثم انلقل ءاشن ول رافكلا هلاقام ةعص اذمم مصف مظنلاف 5 اموافت: نآرقلا تانآ رئاش نينو :تاللكلا

 لازف ةغاليلاو ةاعاطملا تنتارم نيب توافتلا هيف ريظيال ليلق نآرقلا اذه نأ (با اوجلاو) اذه

 .لاؤنلا اذه

 , نآل لاحم هللا ىلع باهذلاو ءىجما نأ ىلع لئالدلا لدأ نم تايالا هذه 4 ىتاثلا ثحبلا ل
 سلوا ل لال ىف نطل اذ ندي هي كا دور ناحل اهل ىقرو) ارق جر نانع يلقملا ناقل *لاقنالك

 ىلع اذه لدف هللاب ىنأت وأ مهلوق الإ هللاب قيلي ال ءىث هرك ذ مدقت ايف سيلو هركذ مدقت ام هيلا

 هللا نأ ىف ةبسملا لوق:داسف لع لدي كلذو ءىجياَو َنايقإلا نع هللاةيزنت ( نو ناحبس) هلوقانأ

 هيلع مكحتي نرأ نع ىلاعت هللا هيزنت دارملا نوكي نأ زوحتال مل: اولاق ناف . بهذيو ءىحب ىلاعت
 تنك نإ ٍميِلِب لوسرال اولاق امنإو « هللا ىلع اومكحت» مل موقلا انلق ؟ ٠ ايشالا حارتقا ىف نوكحتملا

 اودكحت امو لوسرلا ىلع اومك< موقلاف تازجعملا هذه كفرشي نأ هللا نم بالطاذ اقداص ابن

 هللاب .قأت وأ مهلوق ىلع هلمح بجوف ىنعملا اذه ىلع ( بر ناحبس ) هلوق لمح قيلي الف هللا ىلع



 ةأ/ ةيآلا“. كل نم ون الزل 1 ولا و : ىلاغت دلوقت

 مضو ءافلا نوكسو ءاتلا حتفب رجفت قاسكلاو ةزمحو همداعأ رقا/اغؤبتت قضاراللا نم ١1 جفت تجد

 لواةديبغ وبأ مزاتخاو 0 نوقابلاو ديلا خول نآل لاق متاح ونأ هراتخاو ةففخ مهلا

 قفا اريخفش يرجو: ا رخال طوخ لاقي عمج امنال  رامنألا لجال ةددشم ةيناثلا ىف اوفاتخ

 قرأ نسح هيف زاجفتالا .ةرثكللف' ادا ناكنإو وهو عوبنيلا نم راجيئألا ةرثك هب دارأ لقث

 تفهخ نمو أدحاو :لعافلا ناك ناو هلذن يكتف هم عيب وضلا ككل اذإ قار تلو لوقت كلتش

 اعينو اعوبنو اعبن عبذي أما عبن لوقت ٠ 4مم ءاملا عيشي م ىعي . اعوتني هلوقو .ءايحاو عوبتيلان آلف

 ةثارهلاو ةعارزلا مأ انيلع لهسيل عوبنيلا انل رخو . كم لابج انع لزأ موقلا لاق ؛ ءارفلا هركذ

 شعت و.( !نيجفت اهلالخ 'رابناللا زجفتف بتعوو ليخن نم ةنج كل نوكي وأ ) مهلوق ( اهناثو )

 ل وأ ) مهوق ( اهللاثو ) كلجأ نم اهرجفف اناج ال رابنألا هذه رجفتال كنأ به اولاق مهن 13

 د ةفاو( فينك لدبلع كاع 7

 أرقو ءامتوكسب نآرقلا رئاس ىفو انهاه نيسلا حتفب افك اع نبا أرق 4 ىلوألا ةلأسملا ١)

 (ضقخ ارقو !؛ اينوكسو: نآرقلا' قام قو و نثشلا حتفب مورلا ىفو « انهاه مصاع نع ركب وبأو عفان

 حتفب مورلا ىف ىفاسكلاو ةزمحو ورمع وبأو ريثك نبا أرقو ٠ مورلا ىف الإ حتفلاب نآرقلا رئاس ىف

 ةءارهاا وم ناهجو هنف*ءاافتنك هنا هر .ىدخاولا لاق“ نيسلا:نروكنو نآرعلا رئاس قوم قيلللا

 كاقو ٠ "احطق اعطت اذإ افك ةفدلك أ كرولا ثقتتكا+ كاقثا ديرب ولأ لاق« احتقار نيسللا نورك

 اويل“ ل وق اتارعغأ .تسم ءارفلا لاقو « ةعطقلا : ةفسكلاو ء بوقرقلا عطق « فسكلا : ثيللا

 نأ ءازفلا د هلوق لمتحا . نيسلا نوكسي أرق نف ؛.هعطق ديو. : ةفدك طع

 ردصملا ناك اذإ : ىلع وب أ لاق ( ابناثو) ردسو ةردسو نمدو ةنهد : لثم 3ك عمج نوكي

 نإو ) هلوق اذه دك ؤيو « ىقسا | خبطلاو نحطلا ىف لوقت ا عوطقملا ءىثلا فسكلاف « فسكلا

 اَميط اهطقسي وأ لاق هن اكافسك : أرق نم : جاجزلا لاق ( اهتلاثو ) ( اطقاس ءامسلا نم افسك اوربي

 مطق و ةعطق لثم ةفسك عمج وهف نيسلا حتتف امأو « هتيطغ اذإ ءىثلا تفسك نم هقاقتشاو انيلع

 .ةعطقم انيلع ءامسلا طقست وأ لبق هناك ًاعيمج نيتءارقلا ىف لاحلا لع بصن وهو ءردسو ةردسو

 كلتأ بخان كيعزا# ةمركغ لاق, (لواألا ] هؤجوذيقا( تنعز 15 هلوق « ةيناثلا ةلأسملا ١

 نكسمي ( ثلاثلا) لعف ءاش:نإ كبر نأ تعز كنور :لاق( فاثلاو) انيلع داسلا طقسأق ى
 أملا بشن اج 1 52 متنمأفأ ) ةلوق ىف ةزؤملا هذهتف لافتا ثا هركذام دارملا نوكي نأ

 ( اهعبارو ) انيلعا 07 بصاخلاك ةقرفتم 8 ءامشلا لعجا َلَععْفا!('ايصاخ مع لمسرت وأ

 لباقملا ىتعم ليبقلا ( ل اوآلا ) هوجو ليبقلا ظفل ىفو ( البق 0 هللاب ىأت وأ) ) موق

 ةلباقملا هيلع ز زوال هنأ اوملمي مل ثيح "17 ىلع لدي مهنم لوقلا اذهو : رشاعملا ىنعمب ريشعلاك

 اجوف ديرب سابع نا هلاق ٠١ (.ىناثلا لوقلاو ٠١ ( البق ءىث لك مييلع انرشحو ) هلوق هنم برقيو
_” 

 [6١ رع مو



 تانالا . كل ندؤت نما ولاقو : لإ ىلاعت هلوق ة”ب

 مس اسوم لس داس ثا م

 اك طقس 1 «11» اريجفت ا ماالخ كاينالا روف بنعو 7 3 ل هنج
- 2-2 20-2 

 هس © هس ل هه آ

 كَل تكلا 3 تحرش البق 4 7 هلل 0 "0 اننا اء ريحا نك
 -- ام اد هاما ل 2 ب

 6 صاص_١. سان سرت 1 6 مث ل

 انلعالو ىح كِقرا نموا نا ءامسلا ىف قرتاوأ فرخز نم تي

 هي ره ت7 ]يس ا

 د 2-2 هر

 «112» الزؤمو 12 1 000 5-3 قامو لق ل ابنك

 ًافسك انيلع تمعز ام ءامسلا طقست وأ . ١ ا لالخ اعلا 0 كر
 ين كلو ام لالا لالا نفت نو فيبا كل ناركيوترأوب الينا ككتزالملاو هتلاب١ أت وأ

 (« الوسر ارشب الإ تنك له ىبر ناحبس لق هؤرقن اباتك انيلع لزنت ىتح كيقرل

 "ا لمح ىوعد قفو ىلع زجعملا أذو اررظاو | ردعم نآرقلا نو 1 ادلا , 2 1 لاعت 0 معإ

 قفو ىلع زجعملا ربظو ةودنلا : ىعدا ارم نإ ل لوقت انا اقداص انين هنو ع ليلدلا م ذئاخ

 قداص مسو هب هيلع هّللأ ب ادع نأ يلع ل ديس |ذرقا ك قداصا قتاورف كلذك ناك نم لكو هاوعد

 بايلا اذه أ زدت لال ملاوتو ةاراشكلا تارجعملا رئا 1 وا 0 هل هناا طر قه نلف

 الو رخآ اًرجعم هيلع 0 هل الاوشيلا ىأ اكو عطقم ىلإ هيف ىمآلا ىهتتنيال نأ مزلل

 نافكتلا نع ىح كاك هنالل نياهاجلا باغتو نيد اعملا دانع هدنع عطقتي لو لل هيف ضال ىهش

 [كةرهاقلاتازجعملا نم عاونأ ةتس عللي لوسرلا نم اوسقلا ازجعم نآ رقلا نوكر بظ نأدعب' مهنأ
 مات نات ةلجككلا دبع نقرا مو للك لورا ىلإ ولسرأ كم لهأ ءاجسور نآو سابع نبأ لع 3

 | ويدعو 1 أ اعود ايفانل 1 مف عفت ! اهلايج ريسف ةقيض ةكم ضراش) دما اولاقف

 ال رجفت 2 ظ536 دعو ليخ 2 نم هد> كل نوكي 1 مم لئاق لاق 4 ءاع ردقأ هل لاَقف مف عن

 انع كينغيف بهذ نم 8 فرخز نم تعاد كل نوكي 0 و لوقف 1 هيلع ردقأ هل لاَقف ًاريجفت اهنالدخ

 اذاف اولاق « عيطتسأ ال لاقف كنولأسي امب كموق ىتأت نأ عييطتت امأ هل ليقف « هيلع ردقأ ال لاقف
 هلوقو ةباذعلاب انطق ىأ افسك الع تمعز اي ءامسلا طقسأف رشلا عطتساف ريا عيطتستال تع

 قبو ادع هك نب هللأ دنع لاذ ) ترطفنأ افلا اذإ 0 كوشنا ءامملا اذإ 1 هل وقىلإ ةاراشإ تنعزو

 كءلإرظنن نحو هيف عصف ايل دشن ىد كب ل ال هن فاح ىذلاوال ل هللأ لولب ةريع همأو

 اذهف « ! ال مأ كب نمؤنأ ىردأ ال كلذ دعب مث ةلاسرلاب كل نودبشي ةكئالملا نم ةعبرأب قأتف

 مطوق اطوأ تازجعملا نم اعاونأ ِهيَِي هللا لوسر ىلع او>رتقا مهنأ ملعإ 6 ةيناثلا ةلأسملا آب



 ةذ ةيآلا . سانلل انفرص دقلو : ىلاعت هلوق

 2 مامور2 اسعد ١6 ر2ثو تسيب لح : 3 سو هَل 6 ]أ

 نسانلا ا ىف ََس 0 نارقلا اذه َق سانلل انفرص نقلاَو

 3 ضد تت 1 ف 2 ا 0 0 4 سك عر ص

 «50داعوبشب نضر نم أنأ رجفت ىتح كل نموت نل اولاقو خد 0

 يا م

 كَل َنوكَم وأ

 ٌلَدَنَت نم: لغ ىلع مشنأ 5 لق) وق ] رعشلا ةر ةوؤوَس ف 0 نا 3 ا لا 2

 . ةداعإلا ف ةدئاف الف كانه ةيوجالا هذه انح رش دقو )م من كلانأ لك لعلو د . نيطايشلا

 محدقلاب ىدحتلا نآل قولخم نارقلا نأ ىلع ةلاد ةيآلا ةلزتعملا تلاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 . ةدآغالا ىق'ةدئاف الف ةزقيلا 'ةروش ىف ءاصقتسألاب اسوأ اهانآركاجتلق ةلآمملا هب

 < لثم لك نم نآرقلا اذه ىف سانلل انفرص دلو ]ل ىلاعت لاق مث

 عقوو ؛ ةيآلا هذه ىف اك نأ رقلا لكب ىدحتاا عقو هنأ ( اهدحأ ) اهو جو لمت م لكلا اذهو

 ىدحتلا عقوو ( تايرتفم هلثم روس رشعب اوتأف ) ىلاعت هلوق ىف ايهنم روس ل

 ةروس نه مالكب ىدحتلا عقوو ( ( هلثم نم ةزوسب اونأف ( ىلاعت هلوق ىف أ ةدحاولا ةرودسلا

 0ك نم نآرقلا اذه ىف سانلل انفرص دقلو ) هلوقف ( هلثم ثيدحن 0 هلوق ىف م ةدحاو

 هذه عيمج ىف مزح روبظ عم مهنا مث « هانح رش م ىدحتلا هنم دا أ نوكت نأ لمص ) لثم

 َْق سانلل انفرص دقلو ) هلوق نم دأر ما نوكي نأ رم ممرفك ىل " نيرصم اوهب كارلا

 داعو حون موق لثم رفكلا ىلع نيرصم اوقب نيذلا نأب مهان ربخأ انأ ( لثم لك نم نآرقلا اذه

 ماوقالا ءالؤه نإ مث ًاراوطأو ًارارم ةقيرطلا هذه انحرشو ءالبلا عاونأب مهالتبا فيك دومثو

 هنأ دارملا نوكي نأ ( اهثلاثو ) رفكلا ىلع نيرصم اوققب لب نايبلا اذهب اوعفتني مل ةكم لهأ ىف 1

 تابيش رك ذو « ةريثك ًارارم نآرقلا اذه ىف دادضالاو ءاكرشأا ىئزنو ديحوتلا لئالد رك ذ ىلاعت

 ةمع ىلع ةعطاقلا لئالدلا ركذب اهفدرأ مث اهنع باجأو ؛ اراوطأو ًارارم داعملاو ةوبنلا ىركسنم

 . ةوينلاراكنإو كرشلا ىلع نيرصم اوقبلب ابعامسب اوعفتني مل رافكلا ءالؤه نإ مث , داعملاو ةوبنلا

 ىأ (اروفك الإ ) ةكم لهأ رثك أ [ىأ] ديري ( اروفك الإ سانا رثك أ ىبأف يىلاعت لاق مث
 رثك أ ىنأف ) زاج فيك ليق ناف . هراهظإ ىلإ ةجاح الام اوركنأ مهنأ كلذو «قحلل ادوحج

 لبق كن *ئك ىننلا كيفي ىنأ ظفل انلق 0 اديز الإ تبرض لاقي نأ روج هلو( !نويكملا لج انلا

 اورق الإ اوضري ملف

 كِل نوكت وأ . اعوبني ضرألا نه انل رجفت ىح كل نمؤن نلاولاقو ١ ىلاعت هلوق



 ةيآلا . سنإلا ك تعمتجا نأل لق : ىلاعت هلوق 0

 نآرقلا ا ار نا نجلا ننثالا تعمتجا / نآ لق
5-7 7- 

 ام 0 0

 0٠١ أر يبظ ضعبل مهضعب 7 ال نواب 0

 هيلع ملعلا كلذ ليبست ( امهدحأ ) 77 نيكو ةلاببلا عسيمج ىلع نم ىلاعت هنأ ص نآرقلا ءاقب

 هلضف نأ دارملا ( لوآلا ) نالوق هيف ( ًاريبك كيلع ناكهلضف نإ ) هلوقو هيلع هظفح ءاقبإ (ىناثلا)

 ببسب ًاريبك كيلع ناك هلضف نأ دارملا ( ىتاثلا ) كيلع نآرقلاو ملعلا ءاقبإ ببسب اريك .كيلع ناك

 معنأ مرجال كلذك ناك الف دومحنا ماقملا كاطعأو نييبنلا كب متخو مدآ قلوب دسا اكلمجشنأ

 ادا ضيأ كيلع

 هلثم نواب أيا آل ملا اذه لْثَه ام نأ ىلع 0 لق ١) ( ىلاعت هلو

 دم ةنآلا: ىف 0 مهضعإ ناك ولو

 احم بير ىف متتك نإو / ىلاعت هو ريسفت ىف 5 هو ىفانأ ملعا 4 ىلوألا ةلأسملا ) 7

 نم مهنم نالوق هيف سانللو « نآرقلا زاخيإ نايب ىف انغلاب ( هلثم نم ةروسب اوتأف اندبع ىلع انلزن

 فرص ال ىلاعت هنأ الإ ًازجعم هسفن ىف سيل هنإ لاق نم مهنمو . هسفن ىف زجعم نآرقلا : لاق
 ةزجعم ةفرصلا هذه تناك ةيوق تناك ىعاودلا كلت نأ عم هتضراعمع تايثإلا نع مهعاود

 اك نزف كرك, لاوأ “1 كما ناك أ لان ظللت قرنا نقلا كوالا يانا اذنه أى انْدَنَع آراَبخلاَو

 تناكو هتضراعمب نايت الا ىلع نيرداق اوناك لب ازجعم نس " نإ نرسل لصح دقف ا

 ريدقتلا اذه ىلعو . عناموفراص ع مهل ناك امو ةضراعملا هذم نايتالا ىلع ةرفوتم ىعاودلا

 نوكي ةروكذملا تاريدقتلا عم ةضراسعملا هذهب نايتإلا مدعف ًامزالل اجا دان اقف نانا ناك

 دكان 6 قاما ل عدلا قيارطلا هت ادبف 1كم كركم ةذاكلا كفن
 مقرع فيكف هتض راغم نع ناسنإلا رع ربظ دق ةنأ به لوقي نأ لئاقل 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 دم ىلع هوقلأ نجلا من مالكلا اذه نإ لاقي نأ زوحجيال ملف اننقأاو اتش واسم وع ملقاة وع

 قدص نوفرعت اسيإ اذه ىلعف قلخلا لالضإ ىف ىعسلا ليبس ىلع هب هوصخو ملسو هيلع هللا لص

 نم وه لب نجلا مالكنم سيل هنأ هلوق ىف قداص ًادمح نأ متفرع اذإ ملسو هيلع هللا لص دم

 نجاا لوق نم اذه نوكي نأ لقعي فيك لوي نأ دحال سيلو رودلا مزاي ذئنيخ ىلاعت هللا مالك

 اوناك ول ىدحتلا اذه نسحب امنإ و ؛ نجلا عم ىدحتلا عوقو ىلع تلد ةيآلا هذه نإ لوقن انآلل

 تاك كيفالل اهو رلطلطلا/] نابل 1 66 رو ىكذملا اناتججالا ناككلاةكابساإلا' ناك قرأ ةراشلب اناحمعف
 ةكح ىف بجول عقو ول كلذ ن [ قالا نعو ًازجعم هنوك تانئإ ىف كي هتضراعم نع رشبلا زي

 اذه نع باجأ دق ىلاعت هنأ ىلعو همدع ىلع لد كلذ ربظي ل ثيحو سيلتلا كلذ رهظي نأ هللا



 0 ةيالا . ينال انثف ل ا . 4 هلوق

دهالكر آن لع 7 هب كل 0 ا مَ 0 1 0 ىذلاب 0 اقف نك
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 اكرتشي نأ دب الف نيتفلتخم .نيتهام لكنأو .تافلتخلا لك ءاوتساب؛لوقلا'بجتول :ةلث املا تدجاوأ اول

 نع باوجلاو ؛ لاهجلل ةميظع ةطاغم اهناف ةمولعم ةقيقذلا هذه نكتاف « امهادع ام لك بلس ىف

 ناسنالا مسا هيلع قلطأ ةثملا هذه نع ةرابع رهاظلاو فرعلا ىف ناسنالا ناك امل هنأ ( ىناثلا )
 لمكيو مهلاح ىوقي ام ىلع لوم ةيآلا ىف روكذملا قزرلا نأ (ثلاثلا) نع باوجلاو ,« فرعلا ىف

 اب دق مهنادبأ نآل انلوق ةع ىلع لئالدلا لدأ نم اذه لوقن لب هتبحمو هللا ةفرعم وهو مهلاك

 نأ ىلع لدي انهو شرعلا: كت ةقلعم | دانق ىلإ ئوأت مهحاورأ نإ! لود لال هشلارو اتباؤتلار تت

 امو ) ىلاعت لاقم“ ريسفتلا لع ىلإ عجرتلو بابلا اذه ىف انمالكر خآ اذه نكملو ندلا ريغ حورلا

 تلم ىنلا نإ اولاقف نورسفملا امأ « نيلاهتحا هيف انرك ذ دق انلوق ىلعو ( اليلق الإ ملعلا نم متيتوأ

 لبد "9 او ةالصلا هيلع لاقف ؟ انعم تنأ مأ باطخلا اذ نوصتتع نحن اولاق كلذ مل لاَ اك
 ةكحلا توب نمو ) لوقت ةعاسدما, كنأش بي ام اولاقفو اليلقالإ لعلا نم تون 1 نأ نحن

 ىلإ ( مالقأ ةرج نم ضرآلا ىفام نأ ولو ) هلوق لزتف . اذه لوقت ةعاسو ( ًاريثك ًاريخ ىوأدقف

 :نشلل ةيسفلاب اوي ءئث م ىلإ ةيسنلاب ال الق نوط كقأبءىّشلا نآل مزالب ريل اف وو 5 امزؤيو رتخلأ

 انكلاو ءاسنإإلا قئاقح ىلإ ةيسنلاب و هللأ مع ء ىلإ ةيسنلاب أد ةليلق سانلا دنع ةلصاخلا مولعلاف رخآ

 (ةيئادسمللا تاذللاو :ةنامسملا تاوزعلا لاتملك

 ةحرالإ . داك انيلع ه. كل دب ل كيلا ائيَخاوأ ىذلاب نسهذنلانئلشت نأ و 2 ىلاعت هل و

 لئاسم ةيآلا ىفو رك فلنلع ناك لف ذإ كبر نم

 ١ البق الإ معلا نم ) مهانآ ام هنأ لوألا ةيآلا نينا! ىلاذنأ معإ ( لوألا ةلأسملا (
 نم هظفح وحم ن أب كلذو هيلع ردقل ًاضيأ لياقلا كلذ , 582 ندغأ نإ ءاش ول هنأ ةيآلا هذه نسب

 هيلع رداق ىلاعت هنأ الإ ةداعلل ًافلاخع ًارمأ ناكنإ وانه و ابكتلا نمط اكو ةجوقلا .

 ىلع ردقي ىذلاو لاقف ق ولع نر رقلا نأ ىلع ةبآلا هذب- ىبعكسلا جتحا 4« ةيناثلا ةلأسملا ١

 نال ُذْيعب لالدتسالا اذهو': ًاثدع نوكي كأبي لزب ًايدق:نوكين] [ليحتسني هن باهةلاؤةثلاذإ

 كلذو فحصملا .رع هيلع ةلادلا شوقنلا ةلازإو بولقلا نع هي ملعلا ةلازإ باهذإلا اذبب دارملا

 نم دجي ال ىأ ( اليكو انيلع هب كل دجتال مث ) هلوقو ًاثدحم لولدملا مواعملا كلذ نوك بجوب ال

 وأ كيلع هدريف كبر كمحري نأ الإ ىأ(:كبر. نم ةمحر الإ ) لاق مث هنم ءىش در ىف هيلع لكوتت
 هللا نم نانتما اذهو هب بوهذم .ريغ هتك رت كبر ةمحر نكلو ىنعمب عطقنملا ءانثتسالا ىلع نوكت
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 ( ًاريصب ًاعيمس ءانلعخل هيلتبن جاشمأ ةفطن نم ناسنالا انقلخ انإ ) ىلاعت هلوق (ةسداسلا ةجحلاإ)
 ةينابرلا رومآلاو ةيهلإلا فيلاكتلاب ىلتبملا وه ءىنثلا كلذو دحاو ءىث ناسنالا نأب حيرصت اذبف

 قكلزرق قدا ءاطدأ«قم اوضع سيلو كلذك سيل ندلا عومججو رصبلاو عمسلاب فوصوملا وهو

 نأ نأ ملعاو. تافصلا هذه لكب فوصوم وهو ندبلا ءازجال رياغهو نديلا ةلمج راغم ءىش سفنلاف

 ةريقتا دا هدا نه اطاصفنا دعبو داسج الاب اهقلعت لبق حاورالا ة ةفص ىف ةدراولا ثيداحالا

 ةريثكلا تايآآلا هذه أرقي نم بجعلاو « دسجلا اذه'ريغ ءىش سفنلا نأ ىلع لدي كلذ لكو

 نم اذهو حورلا فرعي ناكامو ِمَتِلِي هللا لوسر ىفوت لوي مث ةريثكلا رابخالا هذه ىوربو

 . لع ءأأ هللازإب بئاحملا

 ناكول حورلا نأ هان وكذام ةعص ىلع اهريسفت ىف نم ىتلا ةيآلا ةلالد ىف 4 ةعباسلا ةلأسملا 0 ١

 هال فانا زكا زرار افي نذإلا !ب اسما ناكل !ةفضا ىلإ .ةفص: ذو ةلاخع ىلإ اةلاحب م ًالقتنم اينع

 نع هس هللا" لاول وة اخاف تو تافص) 4 مفاوطتؤم تناكذأ دعي ةصوصخم تافصب تفصتا

 دلوت ةيفيك ىف كب ام اك ناك د دك نأ مث اذك ناك مدج هنأ نيب نأ بجو حورلا

 تثدح ال هنأ ىنعع (ىر لمأ نم ةنإ) لاق لب كلذ 1 ِ املف ةغضم 51 ؛ ةقلع مح * ةفطن ناك هنأ ندبلا

 لف رهوج هنأ لع كلذ لد ( نوك لق نإ ليدل لاق ىلاعت هللا نأ لل الإ دوجولا ىف لخدي الو

 باصحصأ: نم نيفشاكملا نيفراعلا رثك أ نأ لعاو دري ىسدق رهوج وه لب ماسجالا سنج نم

 لاق بهذملا اذهب نومزاج لوقلا اذه ىلع نورصم تادهاشملاو تافشاكملا بابرأو تاضايرلا

 نايب امأو « رفاك لك اهل دجسل اهرتس هنأ الولف ءاهبلاو لامجا نيب نم حاورألا هللا قلخ : ىطساولا

 هلوق ريسفت ىف هانحرش دقف ءاضعالا ةلج ىلإ هريثأت لصي هتطساوب مث بلقلاب لوألا هقلعت نأ
 (لوآلا ) هوجوب نوركتملا جتحاو ( نيرذنملا نم نوكتتل كبلق ىلع نيمالا حورلا هب لزن ) ىلاعت

 ةيهاملا مام ىف هل ةيواسم تناكل ضرع الو مسج سيل هنوك ىف هللا تاذل ةيواسم تناكول

 هردقف هقاخ ةفطن نم هقلخ ءىش ىأنم هرفك أ ام ناسنالا لق ) ىلاعت هلوق ( ىناثلا ) لاح كلذو

 نم قولخم ءىث ناسنالا نأب حيرضت اذهو ( هرشنأ ءاش اذإ 6 هربقأف هتامأ مث هرسي ليبسلا

 هذه نع ةرابع ناسنالا 03 : ولو ,ريهلا نم هجر ىلاعت هنإ م - ربقلا لخدبو تومي ا , ةفلناا

 اولتق نذلا نيسحتالو ) هلوق ( ثلاثلا ) ةحبحص ةيآلا هذه ىف ةروكذملا لاوحالا نكت مل ةثلا

 حرفلاو اةانارالا ترآ مسج حورلا نأ ىلع لدي اذهرف( نيكل ة نوقزرب ) هلوق ىلا ( هللا ليبس ىف

 نيختملا ف. لاخل لإو زيحتم سيل:هنأ ىف ةاواسملا نأ ( لوألا نع با ىلا ءايجتلا تانطسا

 لاهجلا نم ةعامج نأ ملعاو ةلئالا بجوت ال ةيبلسلا ةفصلا ف ةاواسلاو ةيبلس ةفص ىف ةأواسم
 هلالل الثم نوكي نأ بجو زيختملا ىف لاح الو زيحتمب سيل ًادوجوم حورلا ناكامل هنأ ْنونظي
 بواسلا ىف ةاواسملا نأ نم هانرك ذ ام هقيقحتو حيبق طلغو شحاف لهج كلذو هلالل ًاءزج وأ



 دبل ةيالا ٠ قرأ وعأ خمول مير لات ل

 نأ ىف ةبوق“ 21 رامأ ةسخلا رمال هذهف ٠ ةيئدبلا تالآلا نم نم أ, نقد نع فش اهيل مولعلا ْق

 ةييكلملا انبتك ىف اهانرك ذ. نيمدقتملا لئالد غيم .ريثكك لوألا 'ةلأينلل فاز“ مسحي تسيل سفنلا

 ٠ ةداعالا ىف ةدئاف الف

 . ةيعمسلا لئالدلا نم مسي تسيل سفنلا نأ تابثإ ىف ( ةسداسلا ةلأسملا اإل

 نأ مولعمو ( مبسفنأ مهاسنأف هللا اوسن نيذلاك اونوكت الو ) ىلاعت هلوق 4« ىلوآلا ةجحلا ال

 طرف دنع ناسنالا اهاسني ىتلاسفنلا نأ ىلع كلذ لدف دهاشملا لكيملا ا ءالقعلا نم 2

 . ندبلا اذه ريغ رخآ ءىث لهجلا

 دقو ندبلا ريغ سفنلا نأ حيرص اذهو ( مسفنأ اوجرخأ ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةجحلا ب

 . هيلا عجريلف هذه ريسفت ىف انيصقتسا
 ةلالس نم ناسنالا انقلخدقاو ) لاقف ةينامسجلا ةقاخلا بتاسمركذ ىلاعت هنأ ( ةثلاثلا ةجحلا ب

 هذه عيمج نأ كش الو ( اخ ال ماظعلا انوسكتف ) هلوق ىلإ ( نيكم رارق ىف ةفطن هانلعج مث نيط نم

 لاق حورلا خفت ر : ذب نأ 1 امل ىلاعت هنإ مث ةينامسجلا لاو>الا ىف ةعقاو تافالتخا بتارملا

 نم هركذ قبس امل راغم سنج حورلاب قلعتي ام نرأب حيرصت اذهو ( رخآ ًاقلخ هانأشنأ مث )
 هذه اولاق ناف ندبلل راغم ءىش حورلا نأ ىلع لدي كلذو ةينامسجلا لاو>الا ىف ةعقاولا تاريغتلا

 ضيعبتلل نم ةملكو ( نيط نم ةلالس نم ناسنالا انقلخ دقلو ) لاق ىلاعت هنآل مكيلع ةجح ةيآلا

 كلوقك ةياغلا ءادتبال ابلصأ نم ةيلك انلق نيطلا ضاعبأ نم ضعب ناسنالا نأ لع لدي اذهو

 ىضتقي ( نيط نم ةلالس نم ناسنالا انقلخ دقلو ) ىلاعت هلوةف ةفوكلا ىلا ةرصبلا نم تجرخ

 جازملا ىوسيىلاعت هنآلهبجومب لوقن نحنو ةلالسلا هذهنم الصاح ناسنالاقيلخت ءادتبا نوكي نأ

 . ةلالسلا نم هقيلخت ءادتبا نوكييف حورلا هيف خفني مث الوأ

 نيبو ةيرشبلا نيب ىلاعت زيم ( ىحور نم هيف تخفنو هتيوس اذاف ) هلوق 4 ةعبارلا ةجحلا /
 خفن زيم اسلفحابشألاو جازلا ليدعتو ءاضعاألاو ضاعبألا قيلخت نع ةرابع ةيوستلاف حورلا خفت

 رهوج نأ ىلع كلذ لد (ىحور نم) هلوقب هسفن ىلإ حورلا فاضأ مث ءاضعألا ةيوست نع حورلا

 . دسجلا رهوجل رياغم ىنعم حورلا

 ةيآلا هذهو ( اهاوقتو اهروجخل ابمهلأق اهاوس امو سفنو ) ىلاعت هلوق 4 ةسماخلا ةجحلا
 : كاردالا نع ةرابع ماحلالا نآل ًاقح كيرحتلاو كاردالاب فوصوم ءىث دوجو ىف ةحرص
 اضيأ توصوم وهو دحاوءىث نادتالا نأ, (ق,ةكرطصةنآلارةتهاو,لدفؤبف ىرهتلاو نجلا اهو

 نأ مولعمو ىرخأ ةرات ىوَتلا لعفو ةرات روجفلا لعفب ًاضيأ فوصومو كيرحتلاو كاردالاب

 لكب ًافوصوم نوكي رخآ رهوج تابثا نم دب الف نيفصولا نذهب فوصوم ريغ نردبلا ةلمج
 . روماللا هذه
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 . لا*ءاوهو نيكل انأ د اولا ناسنإلا نا قمار 7 دامب هال | هيلو

 مسجلا لاوحأ نم دضلاب اهلاوحأ انيأر سفنلا لاوحأ ىف انلمأت امل انأ 4 ةعبارلا ةمدقملا )
 مسج لك نأ ( لوآلا ) هوجو نم ةاقانملا هذه رترقتو « اهسج تسيل سفنلا نأ ىلع لدب كلذو

 311 كار ادع "لإ لاواللا ةراوصلا سن "نأ ىرخأ ةراوص لقيا هنأق 0 هيف تلصح
 لكش هيف لصحب نأ عنتما ثيلثتلا لكش هيف لصح اذإ عمشلا نأ "لاك انا لاو لولا
 رود سفنلا روصت ىف لاحلا اندجو انإ معن « هنع لواألا لكشلا لاوز دعب الإ ريودتلاو عيبرتلا
 م ارض اطل وف لعب اةسبلا ةيلفع ةراوص" لقت 07 ىلا سفنلا ناف كلذ نم دضلاب تاالوقعملا

 سفنلا نإ مث ؛لبسأ ةيناثلا ةروصلل الوبق راص ةدححاو ةروص تلبق اذاف ةيلقعلا روصلا
 كاف ود وتلا ترن قالك لب هلا" ةفكفت نأ ريغ نم د ةررص لش لا
 انك 6 دإ اكان ناسنإلا دادزب ببسلا اذه ٠ عرمأ و لبسأ كلذ دعب ةينآلا روصال اهوبق
 5 لوبق فالخ ىلع ةيلقعلا روصال سفنلا لوبق نأ تبثف مولعلا ىف ًاطابتراو اجرخت دادزا
 5 امل ةقيقدلا راكفآلا ىلع ةيظاوملا نأ ( ىناثلاو ) مسح تسيل ةزيفتلا نأ مثوي كلذو ةروصلا

 لعفلا ىلإ ةوقلا نم سفنلا جارخإ ىف اهريثأت وف سفنلا ىف اهرثأ امأ , ندبلا ىف رثأو سفنلا ىف
 كلذو لك لاوخاللا هاذه لوصح ناكر ثك أ ازاكفآلا. كناك املكو تاك اردإلاو تالقعتلا ف

 ندبلا ! لع نِبَلا ءالئتشا"بجوت اهنأ. وبف ندبلا ىف اهرثأ امأو . اهتلالجو اهفّرش ةباهنو املاك ةياغ
 امب تبثق توملا قوسو ايلوخيلالا ىلإ تاقتتال ترمتسا ول ةلاخلا هذهو : هيلع لوبذلا ءاليقساو

 ها هالو كدشلا كافكا ارتفاعا فنا" ءاح لج هَ ا هده أ اناتاذ

 لاك ماب لسرايا موتا اا يكلا "رطل دكا ىلا خلا“ ةراصلا نشبلا نك كفيلا
 ارم قون هل حال اذاف#؛ فيت افيعض نانسنإلا ندب "ناك انمعر هنأ اندهاش اذ انأ (كاثادر
 ةنطلسو ةميظع ةءازرج ن اع كلذل لصح بيغلا راكع ا لجو ةم ةقيدولا راونالا

 11 كوس شل نأ لاو يك لو نيطالسلا رباكأ روضح أعب لو. ةبوق

 ةيندبلا ئولا رهق ىف اوتعمأ املك تادهاجملاو انا راا باحأ نأ ( عبارلا ) كلذك مالا ناك

 ناسنإلا نعمأ املكو ةيملإلا فراعملاب مهرارسأ تقرشأو ةيناحورلا مماوق تيوق دسجلا عيوجتو
 لقعلاو قظنلا راثآ نع ًامورحم قبو ةميهلاكراص ةينادسجلا ةوهششلا ءاضقو برشلاو لك آلا ىف
 سفقتنلا نأ ىرن اثأ ( سماخلا ) كلذك مالا ناك امل ندبلا ريغ نسفنلا نأ الولؤ ةفرغملاو
 امأ ٠ لجرلاب ىثمتو ديلاب ذخأتو نذآلاب عمستو نيعلاب رصبت اهناف ةيندب تاالآب اهليعافأ لعفت

 نم ءىث ةناعإ ريغ نم لعفلا اذه ىف اهتاذب ةلقتسم اهناف كاردإلاو لقعلا ىلإ مالا لآ اذإ
 اتوص عمس ال نأو هينيع ضمغأ اذإ اين "نأ كش نانراإلا نان "كلدزاو تناللإإلا
 اهتاذب ةينغ سفنلا نأ انملعف هب اماع ناكامب مله لا ةيلقن نقد نأ نبا ةنكسمي ةل> مي رة دكا



 ع ةيالا؛ حورلا نك كلن قل ان: ىلاعت هل ود

 لحبو ؛ بلقلا وه تادارإلاو مولعلا لحو ؛ ناسللاو ةابللاو ةرجنلا وه مالكلا لحم انلق نإو

 ءاضعالا هذه لع رومألا هذه انعزو دق انك «تالضعلاو راتوآلاو باصءالا وه ةردقلا

 لكب ءاضعالا عيمج كرحناو تاكردملا عسي كردملا نأ انيبو . كلذ انلطبأ :انكل. ةفلتحلا

 ىلع ةردقلاو كاردإلا ىف لاقي نأ الإ قبب ملف ؛ًادحاو ًائيش نوكي نأ بحي تاكيرحتلا عاونأ

 ىرحب ةيراج ءاضعالا هذه نأو ندبلا اذه ءازجأ ىوسو ندبلا اذه ىوس ءىث [هنأ ] كيرحتلا

 سفنلا كلذ كف ةفلتخم تالآ ةطساوب ةفلتخم الاعفأ لقعي ناسنإلا نأ كف تاوداآلاو تالألا

 نيفنلا تال ءاضعاللا هذهف .:تلقلاب::لقعتو غامدلاب ركفتتو نذاآلاب عمستو نيعلاب رصبت

 اذهو ريبدتااو فرصتلا قلعت اه قلعتم تاذلاب اهنع قرافم ا راغمرهوج سفنلاو ء اهل تاودأو

 : لعأ هللاو بولطملا اذه تو.ث ىف ىنيقي فيرش ناهر.ناهربلا

 لكب موقي نأ امإ ناكل دسجلا اذه نع ةرابع ناسنإلا ناك ول 4« ةثلاثلا ةمدقملا 7
 ءا ءازجالا عومجمب مودي نأ امإو ؛ ةدح ىلع ةردقو ملعو ةايح ءازجألا نم دحاو

 ندلطرت انآ 6 بسلا ]ذه نع ةرايعناسالا ,نوكم. ل علا م

 ن دامت لا ليبس ىلع [يداق الاعأ اإل ءاوخأ نم دحاو ولكن وك. ىضتقي هنلف لوألا مسقلا

 قرف قسال ذةيحو نيرداق نيملاع ءايحأ لب ًادحاو ًاناومخ دحاولا ناسنإلا نوكي ال نأ بجوف

 انكل لسلستلاب ضعبلاب مهضعب طبرو سانلا نم نيريثك صاخشأ نيبو دحاولا ناسنإلا نيب

 ًاضيأو ٠ نيريثك تاناويحال ةدحاو ًاتاذ ىقاذ دجأ ىنأل مالكلا اذه. داسفةرورضلاب لعن

 لكل !ناوكي ال ,نكيخ ةذعس لغ ًادجاو ًاناؤيح دسجلا اذه ءازجأ قمح ا نك نأ دقن

 ءزجلا ديريو بناجلا اذه ىلإ كرحتي نأ اذه ديري نأ عنتمي الف هبحاص لاح نع ربخ امهنم دحاو

 عقي اك دحاولا ناسنإلا ندب ءازجأ نيب عفادتلا عمي ذي رخآلا بناجلا ىلإ كرحتي نأ آلا

 ةفصلا مايق ىضتعي هناللف ىاثلا مسقلا نالطب انا ةممدبلاب مولعم كلذ داسفو . نيصخش نيب

 ةدحاولا ةفصلا لولح زاج ول هنالو ةرورضلاب نالطبلا مولعم كلذو « ةريثكلا لاحماب ةدحاولا

 لص نأ زيدقتب نآآلو ةريثكتلا زايحاللا قسدحاولا مسجلا لوصح ًاضيأ دعبي مل ةريثكلا لاحم ىف

 انلاع القاع ع | زجاللا كلت نم ا و لك نوكي ذئنيخ , ةددحعتملا لالا ىف ةدحاولا ةفصلا

 نأ! تك نيمسقلا داسف ربظ املو ؛ نيريثكب اي ةدحاولا .ةثملا هذه نوثوبدلإ ,نيمالا ةوودتيف

 نإ مث ء دحاولا ءزجلاب ةدحاولا ةايحلا موقتنأ زو ال ل: اولاق ناف . ةثجلا هذه وهسيل ناسنإلا

 ؛ ةيبحلا الإ ةايحلل ىنعمال هنألل لطاب اذه انلق ءايحأ ءازجالا ةلمج ةروريص ىضتقت ةايحلا كلت

 بجوي ىنعم ملعلاو ةيبحلا بجوي ىنعم ةايحلا نأ ىلع دعاسن نأ ريدقتبو « ةيملاعلا الإ ملعلل ىنعمالو
 تاصح دقف ةدحاو ةيملاعو ةدحاو ةايح عومجم ةثج عومج ىف لصح نإ لوقن انأ الإ ةيملاعلا

 مدح لع ةايحح, ةثجو هرج, لك'ىف لصح نإ و , لاح ىهورةريتكلا لاخلا رف ةدِجاَوْلا ةفضاإ

 «امل|- رخفادلالود



 آلا: حيوزلا نع كنارلأ هيو: ليلو 1:/

 مولعلا ا نم وهالب ئبنلب م نديأاةاّ زجأ ةلمج ىف ةيراس ريغ .قيقلاا هذه 5 3 ةلروواقملو

 ةرورضلاب ملعت اناف ندبلا اذه ءاز أ قم أ! 2 نييفتلا ]نوكن نأ عنتمي هنأينأ نانا و « ةيمدبلا

 ىنلا لب ركذلاو ركفلاو عامسااو راصيالاب فوصوم هنيعب وه دحأو ءزج ندبلا ىف سيل هنأ

 رئاسبال نذالاب صوصخم عامسلاو ءاضعالارئاب ال نيعلاب ص وصخ راصبألا نأ رطاخلا ىلإ ردابتي

 راسو تاك اودإلا' رئاس. ىف كاوقلا'كلذكي اءاضغالا نئاسالا قاذباب /قضؤ طخ توضلا و ءاضعالا

 هذه لكبو تاكاردإلا هذه لكب فوصوم دحاو ءزج ندبلا ىف لصح هنإ لاقي نأ امأف لاعفأألا

 لق ةقاطنالا ]راش ن ألان زكد اه اكلزقف اكلافك ىظاألا نبيل هنأ ءلصاخا ىروزفصلا ملعلاف لاعفألا

 تسيل ندبلا ةلمج نأ ةيهمدبلاب ثيثو لاعفالا هذه ةلمجو'تاكاردإلا هذه ةلمج فوصوم دنعاو

 ءىم سفنلا نأ نيقيلا لصح نقرات كلذك سيل ندنلا ءا رجا نم اعف نأ أ أضر تدأو كلذك

 دل وتقر رنا ةزانعن ناهربلا اذهررةنلو . بولطملاوهو هئا 557 دحاولكلو ندبلا اذهل رباغم

 اننااب راكع ادعت لدإ راف انتقل 5 فرع 3 وزمان عايش ايرضيأ اذ انآ :ةزوزضلاب مسعف انإ

 ىمعشا ىذلا وه فرع ىذلا نأو فرع ىذلا وه رصبأ ىذلا نأ عطقلا بد:وق هند برقلا ىلإ

 هب فراعلاو ءىثشثلا كلذل رصبملا أ 1 ب عطقلا مزليف هنم ترقلا ىلإ كّزح' ىذلا وه ئبشا ىذلا تنأو

 اديك اف وراكلا : انشر طلال ناقاكرااززل دز ذا ال ار هنم) فيارقلا 81)كوحتلا و شعل و

 هتشي ل فرع ىذلاو « فرعي مل رصبأ ىذلا ناكل اعبار اًئيش كرحتملاو اثلاث ائيش ىهتشملاو

 املاعرخآ ءىش ةروريصىضتقيال ءىشل ًارصبم ءىثلا نوك نأ مواعملا نمو ؛كرحتي مل ىبتشا ىذلاو

 اذن فايل قليلا ذ] كروررتصلاب معن اناف اضيأو بتارملا رئاس ىف لوقلا كلذكو .ىثلا كلذب

 | اهيبارقلاب ىلإ ءاضعاللا كر خيو :اهلط اهابتشا !اهيلاوزاهازتش) نقف! اارفز عاملا :اهفّرعدقف ,اهار

 هريغال و هكرحتلا اذهب و ةوهشلا هذهبورلعلا اذهمو ةيؤرلا ه.اب فوصوملا نأزةزورتضلاب اضن ملعنو

 رعشي ملءىشب سحب مل نإ هناف ةدارالاب اكرحتم اساسح نوكي نأ دبال ناويحلا اولاق ءالقعلا اضيأو

 ءىثلا نأ حبثف عفدلا وأ بذجلال ًاديرمهنوك عنتما كلذب رعشي مل اذإو ًارفانم هنوكب وأ امثالم هنوكب
 تاكردملا عينج كردملا نأ تبثف اساسح نوكي نأ بحب هنيعب هناف ةدارالاب اكرحتم نوكي ىذلا

 اضيأو دحاو ءىث ةيرايتخالا تاكيرحتلا عيب رشابمللا نأو تاكاردإلا فانصأ عيمحجي كردي

 اندرأ اهانلقع امل مث تاميلكلا كلت ناعم [انلقع] ريغلا موفت هنم دصقن مالكب انملكت اذإ نلف

 فورحلا كلت لاغدإ انل واخ انبواق ىف :ةدارإلا هذه تلصخ املو ىناتعملا كالت انزيغ تفيررعت

 ناك فز: لوومنةراده كيث اذإ ... نانا: كللقاانريغةةفهارعتنل] باع لساوتنل دواولا» ىف تاؤضالااو

 مولعلا لحم نإ لاقي نأ مزل ًادحاو امسج تاوصالاو فورخلا كلت لحو ةدارإلاو ملعلا لحب

 مولدعلا لحم انلق نإو ٠ كاذك سيل هنأ مولعمو ؛ ناسللاو ةاهللاو ةرجنحلا وه تادارالاو

 « ةرورضلاب لطاب اضيأ كلذو بلقلا وه توصلا لحب نوكي نأ ًاضيأ مزا بلقلا وه تادرإلاو



 / ةنآلا . حوزلاءنع كناولأعيو : كمت هوب

 ( ىناثلا ماقملا امأ) ءاتملا 7 هيلا ةجاح ال اذهف هتقيقح ىف دحاو هسفن ىف دك وه أ يربك

 .هوجو سفنلا ةدحو ىلع لدي ىذلاف لالدتسالا ما هم وهو

 ةيناسفن ةلاح ةوهشلاورفانملا عفد ةدارإ دنع ثدحت ةيناسفن ةلاح بضغلا نأ «ىلوآلا ةجحلا)ب

 ةوق ىه ىتلا ةييضغلا ةوقلاف ًارفانمو ًايالم ءىثلا نوكب روعشلاب اطورشم مجالملا بلط دنع ثدحن

 دصقلا ليبس ىلع رفا ملا كلذ عفدل اهثاعبنا عندما ًارفانم هنوكب روع امل نكي مل نإ رفانملل ةعفاد

 موك-حناءىثلاف ءىشلاب روعشلاب طورشم ىرخأ عفدلاىلاو ةرات بذجلا ىلإ دصقلا نآل رايتخالاو

 بضغي ىذلاف اًاوفانم هنوكياووعشاهل نوكي نأ و ذنالا نابقخالا ليش ]كفانا افاد نكي هلع
 . ةنيايتم تاوذ ىف ةلصاح ةنيايم ىنيقيلا ناهربلا اذه تدثف اكردم هنيعيب وه نوك نأ ديل

 صاخلاهلعفب القتسم امهنم دحاو لكن وكي نيلقتسم نيرهوج انضرف اذإ انأ (ةيناثلا ةجحلا إل

 تبث اذإو . هب صاخلا هلعفب هلاغتشانم رخآلل ًاعنام صاخلا هلعفب امهدحأ لاغتشا ريصي نأ عنتما

 ًارهوج ةؤيشلا: لعورشلا ًازهوج تنطغلا ؛لخو أ زهوج .ركفلاو كاردألا لك كاكول :لوعتفا ]نفل

 هلو انلعفي لاغتشالا نم:ةيناوبلقلا ةوقلل اغنام العب ةبضخلا:ةوقلا:لاغتشا نوكردالا نأ اةتلرقللث

 بضغلاب لاغتشالان م هعنمب اهلا هبايصناو ةوهشلاب ناسنالا لاغتشا ناف لطاب ىناثلا نكل سكسعلاب
 ةفاتخم تافص ىه لب ةلقتسم ءىدابم تسيل ةثالثلا روماللا هذه نأ انياعف سكعلابو هيلإ هبابصتاو

 رخآلا ل عفلاب لاختشإلا نعل اًئاعلاعفالا هذه كيلا !اهيوكلا كلذلاغتشان اك مرجالف دحاورهو#

 ريصي دقو ةوبشلا لوصحل ايبس كاردالا نوكي دقف ءايشأ انكردأ اذإ انأ ( ةثلاثلا ةجحلا ١
 نهرا كل ردن يقل: ىزتقعي [ئتلاو ابضخي' ىذلا ؟نناقم كاراملارهاوذبا؟ناكولف: للشنلا لوط ل

 ىلع بترتي ال نأ بجوف ريخ الو رثأ كاردالا كلذ نم ىبتشملا رهوجلا دننع لصحح مل كرذدملا

 انيلع مازاتسالاو بيترتلا اذه لصح ثيحو بضغلا لوصحالو ةوهشلا لوصحال كاردإلا كلذ
 . هنيعل بضغلا بحاصو اهنيعي ةوهشلا بحاص وه هنيعب كاردالا بحاص نأ

 سفتلافةدازالاب ةكرختم“ ةسااكخ لقفن قق مدج هنأ ناوتمللا ةقيقخانأ 6( ةعبارلا ةجحلا

 ىف بغرب ري روعشلا الإ ىعادلل ىنعمالو ىعادلا لوصح دنع الإ ةرادالاب كرحتت نأ ابنك ال

 رشلاو ريخال اكردم هنيعب وه ةدارالاب كرحتملا نارك نأ ىضتقي اذهو هعفد ف بغرب ادهني أ هيذج

 كلذ نأ تثو دحاو ءىث ةيناسنالا سفنلا نأ انرك ذ امب تبثف راضلاو مفانلاو ىذؤملاو ذاملاو
 ىهتشملاو ركذتمللاو ركحفتملاو ليختملاو سماللاو قئاذلاو ماشلاو عماسلاو رصبملا وه ءىثلا
 انفال 0 تفوضاوملا وهو تاكردملا لكل فاك ود الا عيمجب فوصوملا وهو بضاغلاو

 5-5 ادا زايشىيفنلا ثتاكام هنأ ةناسب قف: (ةبناثلاةمدقملا رامأ و : ةيدارإلا تاكرحلاو ةيرايتخإلا

 كلذك سالا:ناك :قب.هنأ ناني. امأ لؤقنف:هتارجأ نم ًائينثناالو .نانتلا اذنه قر نزال 0 ال نأ
 0 اذك و ةعماشلا ةوقلا اذكو ندبلا اذه ةلمجنع ةرابعسفنلا 1 عنتما



 اللاب جيزالا هن كنولأسيو : ىلاعت هلوق 1

 ةفشا كنا داوصقملا زق طاذلا نبيع ناك نإ ىناثلا ةاكيلانآلو نك ني وأ ةفص مرخآلاوأت
 زيدتلا ةقيقد نآإل زيحتم ريغ زبحت ١ ل نوك نأ عشت هنإ اناق انإاورللا لا وهو لساستلا 0

 تابجلاب صاصتخا هل نكي مل ًازيحتم نوكيال ىذلا ءىثلاو . اهيف دادتمالاو تابجلا ىف باهذلاوه

 ريغ هزيم .ناكل.ًانيختم ًارهوج ناسنإلا اناكولءاهنأ اان. تيثق « لاح انيختع نيل اييقاهلوضحو
 هتاذ فرعىتهناكل ةصوصص#لا هتاذ نيع ةصوصخلا هتاذزيحت ناكول (ةيناثلا ةمدقملا) ةصوصخلا هناذ

 هزي راصو ةمولعم ةصوص خل |هناذتراصول هنأ هيلع ليلدلاو . ةزيحتم امتوك فرع دقذ ةصوصلا

 انتاذ فرعن دق انأ ( ةثلاثلا ةمدقملا ) لاح وهو دحاولا ءىثلا ىف تايثإلاو ىفنلا عامتجا مزل الومجب

 ناف ناحتمالاو رايتخالا دنع رهاظ كلذو ةثالثلاتاهجلا ىف دادتمالاو زيحتلاب نيلهاج انن وك لاح

 ىرمأ تفلاخ ملو اذك تاعف مل هدبعل لوي نأ لثمتامهملا نم ءىثب الغتشم هنوك لاح ناسنإلا
 مع مول ذإةصوصخلا هتاذب املاعن وك ىرمأتفلاخ مل لوةيام دنعف كيرضو كليات ىف غلاب نا

 نأ م زعىلع هنأ هسفن نع ري نأ عنتمالو هفااخ ناسنالا كذا نأ مع نأ عنتمال ةصوصخلا هتاذ

 زيحتلا ةقيقح هلاب رطخ ال ةلاحلا كلت ىف هنأ عم ةصوصخلا هتاذ ملعي ةلاحلا هذه ىف هبرضيو هبدؤي

 ناكلا ار يختم ارهو + ناتسنإلا تاذإناكول هنأ انركذام' تبتقزملا قلؤصحلاوتابجلاقدادتمالاَو
 هنأ تيثو زيحتلا لع دقف ةصوصخملا هتاذ ملعام لكن اكل كلذك ناكو لو ةصوصخلا هتاذ نيع هزيحت

 اذه اولاق ناف ء بولطملا وه كلذو ازبحتم ًارهوج سيل ناسنإلا تاذ لاقي نأ مزايف كلذك سيل
 قارا و زف كك افرع ظنت كاذ فرغ ل زك ناكل [5 دج ر هت جن ناكاول ةنأبأ ضر ام

 اذماو نحمل قد دلل تيكا راو نأ اتقن ةنازركا نال ءنفاظ ”قورقلا انلع كلدكرمآألا

 نأ دعبي مل كلذك ناكاذإو ؛ توبثلا نيع سيلبلسلا نآل ةصوصخلا تاذلا كلت نيع سيل بلسلا

 أناف ًازيحتم هنّزك فالخ ام ؤلعم كاسلاكلذ توكيل نأو ةمولعم ةصوصخلا:تاذلا كلت نوكت

 اذه لعو ةصوصخلا هتاذ نيع هزيحت نوكي ًازيحتم ًارهوج ناسنإلا نوك ريدقت نأ ىلع انللد دق

 |« قارا نرظق ,جلزورجج ميت :نوكياو):ةسولحم هاذا نوكتن) فأر منيع نيدتتلا

 لكلو ندبلا اذهل ةرياغمزوكست نأ بجو ةدحاو تناك ىّتمو ةدحاو سفنلا 4 ةيناثلا ةجحلا ١
 انلو ةدحاو سفنلا انلوق ىه ( ىلوآلا ةمدقملا ) تامدقم بع ةينبم ةجحلا هذهف هئازجأ نم دحاو

 وهو ( لوألا ماقملا) امأ : هتعص ىلعناهربلا مين ىرخأو هيف ىهيدبلا ملعلا ىعدن ةرات ناماقم انهاه

 مل هي دحأ لكو انأ هلوقب دحأ لكيلا ريشي ىذلا ءىثلا وه سفنلا نم دارملا لوقتف ةيويدبلا ءاعدإ

 ناف ددعتم ريغ ًاذَحاَو .هبلا.راشملا كلذ: ناك اذأ هلوقب:ةصوصأ#لا هتاذ ىلإ زاشأ اذإبهنأ ةرؤزضلاب
 نوكي دحاولا كلذ نأ الإ ًادحاو ناكنإو انأ هلوقب دحأ لكل هيلا راشملا نوكي نأ زوحيال مل لبق

 هيلا راشملا لوقن لب لاؤسلا اذه عفد ىلإ ماقملا اذه ىف انل ةجاحال هنإ انلق ةريثك ءايشأ نم ابكرم

 ءايسشأ نم بكرم دحاو. وه له دحاولا كلذ نأ امأف دحاو ءىث هنأ ةرورضلاب مولعم انأ لوقب



 2 الا... جيوولاب غي كلنولأ او : تعقل

 ةروص انهاهف نياعلإ روصل نوريشتي دق متالملا ناذ لك 57 ا لإ هنأ : وجو هاا ةئيهو

 ةروصلا هذه نأ عم ل اكاسك فاسنالا و خسملا ةروص قا ةيناسنإلا مدع عم د[ ا ناسنإلا

 يدقلا امأ .) ًانكعو- أدر ةنئاسنالا ىنباطت لو شت قف نكشلا لذه تقز لط كه ماك

 نم: نيبحالا نبك ١ لق يفز ةننايسجاالاو مسحي سيل دوجوم ناسنإلا لاقي نأ وهو ( ثااثلا

 انتاحوو. ابا ةلباقعاو' انلزوئو اننا كور ذا رنا نيكتللاب طه ماع رقما كتبا

 خيشلاو ىف ةاهفصالا بغارلا م ءاقلا ىلأ خييشلا لدم نيملسملا ءايلع نم. ةم ظع ةعامج همإ]إ _بهذو

 مثدنع بعهلملا ةعيشلا نمو ىلا دادع نب رمعم ةلزتعملا ءامدق نمو « هللا امهمحر ىلا زْغلا دماح ىبأ

 مثو (لوآلا) ناقيرف سفنلا تابثاب نيلئاقلا نأ ملعاو « ةعامج ةيماركلا نمو « ديفملا خيشلاب

 ريدقتلا اذه ىلعو نديلا اذهو ء. صوصخلا رهوجلا اذه نع ةرابع ناسنإلا لاق نم مهنم نوقملا

 هجراخ ىف الو ماعلا لخاد ىف لصتم ريغو هجراخ ىف الو ملاعلا لخاد ىف دوجوم ريغ ناسنالاف
 ملاعلاهلإ نأ ا فرصتلاو ريبدتلا قلعت ندبلاب قلعتم هنكلو ؛ هنع لصفنم الو ملاعلاب لصتم ريغو

 تقاعت اذإ سفنلا اولاق نيذلا (ىتاثلا قيرفلاو) ريبدتلاو فرصتلا ليبس ىلع الإ ملاسعلاب هل قلعتال

 وه داحتالا دنع امبعومجو سفنلا نبع ندبلاو : ندبلا نبع سفنلا تراصف ندبلاب تدحتا ندنلاب

 سانلا بهاذم ةلمج هذبف ندءلادسفو سفنلا تيقب و داحإلا اذهلطي توملا تقو ءاج اذاف ناسنالا

 ريغ ةفيططا ةينارون ةيوامس ماسجأب ةقلعتم اهنإ لوقيو سفنلا ثيثي ةرق نب تباث ناكو ناسنإلا ىف

 قبي ماد امو ِندبلا ىف ةيراس نوكت ماسجالا كلت نأو قزّقلاو قرفتلاو داسفلاو نوكلل ةلباق
 ندبلا رهوج نع ةفيطللا ماسجاللا كالت تاصفنا اذاف ندبلل ةريدم سفنلا تيقب نايرسلا كلذ

 ندنلا .نع.سفمتلا ,قلعت عطقنا

 ةريثك هوجوب مولا جتحا لقعلا ةيحان نم سفنلا ىتبثم لئالد ىف 4 ةسماخلا ةلأسملا ١

 ةيعطقلا هوجولا رك ذالف ةيعانقإ اهضعب و ةيعطقارضعإ ةيوقلا هرجولاو فيعض اهضعب و ىوقاهضعب

 زيحتم ريغ وأ ًازيحتم ًارهوج نوكي نأ اماف رهوج ناسنإلا نأ كشال 4 ىلوآلا ةجحلا ال

 كلذك' ناك ولاهنأ ازيحتم ًارهوتج وكي نأ عنتمي هنأ لع لدي ىذلاو ىناثلا نيعتف:لطاب لوألا

 ةصوصخملا هتاذ ناسنإلا لع ام لك ناكل 0 ناكولو تاذلا كلت ريغ ًازيحتم هنوك ناكل
 ناسنالا" نوكيال نأ ترف كلذك مالا ود أ و صوصخ رادع ًازيحتم هنوك ملعب نأ كجيو

 ناسنإلا ناكول ( ىلوالا ةمدقملا ) ةثالث تامدقم ىلا ليلدلا اذه ريرقت ىف رقتفنف ًازيحتم ًارهوج

 ةمئاق ةفص هزي ناكول هنأ هيلع ليلدلاو ةصوصخلا هتاذ نيع ًازيحتم هنو. ناكل ًازيحتم ًارهوج

 نوكي ال وأ ًازيحتم نوكب نأ امإ . ةفصلا هذه نع رظنا| عطق عم وه ثيح نم لحنا كلذ ناكل
 زيحتلا ]ع نوك» نأ عنتم هنإ انلق امنإ لحلاب ةمئاق ةفص زيحتلا نوكب لوقلا لطبف نالطاب نامسقلاو

 اهدحأ لهج نسل.هنإإل و:نيلثملا عامجا مزاي هنالو نين ع ًازيحتم دحاولا ءقثلا 17 مزأي هنالل
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 حورلاوه هنإ لاق نم مهنم ناف مدلا ىف الإ ناسفالا هنإ اهنم 7 ىف دحأل قي ملو ةعبرالا طالخالا

 حاورالا وهف ةيرانلاو ةيئاوحلا هيلع بلغت ىذلا مسجلا امأ ٠ توملا مزال جرخ اذإ هنأ ليلدب

 غامدلا ىف وأ بلقلا ىف امإ ةدلوتم ةيزيرغلا ةرارحلاب ةطولخ ةيئاوه ماسجأ ( امهدحأ ) ناعون ىهو
 8 ىذلا حورلا وه ناسنالا لوقي نم مف اوفاتخا مث ناسنالا ىه امنإو حورلا ىه انن]!اولاقز

 ءازجأ نع ةرابع حورلا لوقي نم مهنمو ٠ غامدلا .ىف أزجتيال ءزج هنإ لوقي نم مهنمو ؛ باقلا

 ةيزيرغلا ةرارحلاب ةامسملا ىهو ةيرانلا ءازجالا كلتو ةيغامدلاو ةيبلقلا حاورألا هذه ةطلتخم ةيران

 رهوجلاو « ةفيطل ةيواس ةينارون ماسجأ نع ةرابع حورلا لوي نم 0 "نمو ةانادنألا هن

 ناقدلا ١ ناوكتراذان/قزعلا: لاو قررفتلا لاو: لدبتلا و 17 لبقتال :ىهو سمشلا ءوض ةعيبط لع

 ىف ةيههالا ةيوامسلا ةفيرشلا ماسجالا كلت تذفن ( هتيوس اذاف )هلوقب .دارملا وهو هدادعتسا متو

 مسج ىف درولا ءام ذافنو « مسمسلا ىف مسمسلا نهد ذاقنو محفلا ىف رانلا ذافن ندبلا ءاضعأ لخاد

 را لنا طعنو رار كلا لهو الا رهودج اهب ةيوارلار اطعم البازي كلجرن اهتيور ا كةلؤلا

 ندبلا ف تداوت اذاف « ًايح قب ةفيرشلا ماسجالا كلت ذافنل .الباق املس قب مادام ندبلا نإ مث
 نع تاصفناف اهنف ةفيرشلا ماسجالا كلت ناي رس نم ةظايغلا طالخاللا. كلت تعنم ةظيلغ طالخأ

 ةقباطملا ديدش هناف هيف لم أتلا بحب فيرش ىوق بهذم اذبف « توملا ضرعي ذنيخ ندبلا اذه

 ناعنالا«نأب نيلئاقلا|تغاذمأ][قت 1نبفا اخوملاو:ةائمللا! لادوجلأ قم ةسملاالا شكلا, فهو ولام
 ادحأ فرعأ الف ندبلا جراخ دوجوم مسج ناسنالا نأ اما رود قليلا حا /اف.دروطنولا 2

 اذنف ندنلا ىف لاح« نصارغ'نامفالا:لاّق نأ رقاو(نقاثلا مسقلا امأ ) :لوقلا اذه ىلا بهذ

 ةردقلاو معلاب فوصوم هنال رهوج ناسنالا نأ ةرورضلاب مؤلعملا نم نال لقاع هن لوقي. ال

 نأ نكمي ىذلا لب ًاضرع نوكي ال رهوجلاو ًارهوج ناك كلذك ناكنمو ء فرصتلاو ردتلاو
 اذه لعاو# ةصوصخغ ضارعأب. افوصؤم نوكي نأ. طرتشي ناسنالا نأ 9 لفاع لكدب كوقي
 ةروس ترسكناو تجزتما اذإ ةعبرألا رصانعلا "نأ (لواآلا لوقلا ) هلا أ هيف سانلاف ردقتلا

 ةيهانتم ريغ جازملا اذه بتارمو ؛ جازملا ىه ةلدتعم ةيفيك تلص- رخالا ةروسب اهنم دحاو لك
 رع ةدلوتم ةفوصوم ماسجأ نع ةرابع ةيناسنالاف . ةيسرفلا ىه اهضعبو ةيناسنالا ىه اهضعبف
 لزوقاو | سفتلا:ءاقيي طر كو ءاطاللا.روهمج كوق, اذه« :ضوصخع رادقمع رصانعلا ءازجأ تاعئارتنا

 طرشي ةصوصخم ماسجأ نع ةرابع ناسذالا نأ ( ىناثلا لوقلاو ) ةلزتعملا نم ىرضبلا نيشحلا ىنأ

 حورأا انك لع مجاب ماق ضرع ةايحلاو ةردقلاو ليلاو ةايحلا ةفصب ةفوصوم اهتوك

 ةايحلا ىهو ةصوصخلا ضارعالا هذه ةفوصوم ةفلثؤم ماسجأ الإ انهاه سيل اولاقو سفنلاو

 نح.ةرانع ناسنإلا نأ (ثلاثلا لوةلاو) ةلزتءملا خويش رثك أ بهذم اذهو ؛ةردقااو ملعلاو

 هابي لاكش (كااتاون+ل ادرئاش نع ناتع امإ نانالاو ةردقلاو ملعلاو ةأمحلاب ةفوصوم ماسجأ
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 ًانيئالو هفالو هفنأ الو هتقدح الو.ديزا ةبج اوه. نسل ْئ ماو رومألاو باطل اذهب بطاخ لاو

 كلذو ءاضعالا هذ مل ارراتماعش' [راغاجا و .ليتلبازو ناوملما:نروكت نأ ايجار ننسي, تاع نم

 ةلمج ىبنملاو رومأملا لاقي نأ زوحيال ل اولاق ناف د-لا اذه ريغ ىبمملاو رومأملا كلذ نأ ىلع لدي
 ةمهاف ةلدجا تناكول حمصي امنإ ةلخما ىلع فيلكتلا هجوب انلق ؟ هضاعبأو هئاضعأ نم ءىثال ندبلا اذه

 نم دحاو لكب موي وأ دحاو لع ندبلا عومجمب موي نأ اماذةملاعةمهاف ةلمجا تناكول لوقنف ةملأع

 ىضتقيىناثلاو «لاحم وهو ةريثكلا لاحم اب ضرعلا مايق ىضتقي لوألا و ؛ ةدح ىلع ملع ندبلا ءازجأ

 مملا نأ انيب دقو « لالقتسالا ليبتب ىلع اكردم امهاف املاع ندبلا ءاز أ نم يعاط 1-5 نوكي نأ

 .لاؤسلا اذهطقسف لالقتسالاب ١ اكردم امهاف املاع سيلا ندبلا نق نتعملا ام زجلا ن نأب لصاحىر وزضلا

 باقلا ق'الإ لصحال ملعلاو ؛ املاع نو وكب نأ بحب ناسنالا 504 « ةرشع ةعباسلا ةجحلا )

 ناسنإلا نأب لوقلال طب اذه تبث اذإو باقلا ىف دوجوملاءىثلا نع ةرابع ناسنالا نوكي أ زابف

 !(يراَتخع ليان هال 'املاع نوك 5 نأ بجي ناسالا نإ انلق امإ ةدجلا هذهو ؛ : لكيشا اذه نع ةرابع

 نوكي الام 'نآل راع ناطورشم امهو راشتخالاو بلقلا ةطساوب لعفي ىذلا وه راتلا لعافلاو

 انلق امعِإَو ءاشالا ًاناَع نارك نأ بى ن اهنالل.نأ تبف هنن وكت ىلا دصقلا عنتما 11

 نحنا ىرقووخلا معلا دجب انأألف ناهربلا امأ . نآرقلاو ناهربلل بلقلا ىف الإ دجويال ملعلا نإ

 ( اه نورقفيال بولق مهل ) ىلاعت هلوق وحن تايآف نآرقلا امأو .بلقلا ةيحان نم انمولع

 ناسنالا نأ تيئاذإو ( كبلق ىلع نيمالا حورلا هب لزن ) هلوقو ( ناميالا مهبولقف بتك) هلوقو
 هل ءىث وأبلقلا ىف.ىثث ناسنالا نأ تبث بلقلا ىف الإ سيل ملعلا نأ تيثو ٠ ًاملاع نوكي نأ بحي
 . لكيم لا اذهو دسجلا اذه وه ناسنالا لوقي نم لوق لطبيب هناف نيريدقتلا ٍلعو بلقلاب قلعت

 ءىث ناسنإلا ةقيقح نأ وهو سوسحم ريغ ناسنالا نأ نايب وهو 4 قاثلا ثحبلا امأو 0 1

 جتنيو ناتيعطق ناتمدقم امهو نوللا امإو حطسلا امإ وبف فرم وهام لكو نوللاو حطسلل رياخم

 . ىبقي ناهرب ادهو ةسوسخم الو ةيئرغ ريغ ناسسنالا ةقيقح نأ سايقلا اذه

 معا ندب ١/ لخاد ىف دوجوم مسج ناسنالا تأ نيلئاةلا بهاذم حرش ْق 4 ةعبارلا هل انا 0

 نوكي ام وأ ةعبرالا رصانعلا دحأ نوكت نأ امإ لفسلا ماعلا اذه ىف ةدوجوملا ماسجألا نأ

 نأو دب ال لب صلاخ ىرصنع مسج قاسنالا ندبلا ىف لصح نأ عنتمبو « اهجازتما نم ًادلوتم
 هيلع بلغت ىذلا مسجلا اهأ>:(لوقتفا ةحرالا ةده 'تازازتفا قلب ادلاوتما اهلج لساخلا>» قوكأ

 و طابرلاو رتولاو بصعلاو فورضغلاو مظعلاك ةفيثكلا ةبلصلا ءاضعألا وهف ةيضرألا
 5 0 هتأيدسطا ايل اق اوف .ثادفالا“ اولاق نذلا ءالقعلا نم دحأ لقي ملو دلجلاو رحللاو

 دحأ لقي مل مرج الف ةيناملظ ةليقث ةفينك ءاضعالا هذه نآل كلذو ءاضءالا هذه نما نيعمر وضع

 وهف ةيئاملا هيلع بلغت ىذلا مسجلا امأز «« ءاضءالا هذه دحأ نع ةرابعاناسنالا:نأب:ءالقعلا نم
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 قابطالاف . ًاثبع مهترايز ىلا باهذلا ناكلو « ًاثبع مهل ءاعدلاو . ًاثبع مهنع قدصتلا ناكل ءايحأ
 ةدهاش ةميلسلا ةيلصألا مهترطف نأ ىلع لدي ةرايزلا هذه ىلعو ءاعدلا اذه ىلعو ةقدصلا هذه ىلع
 .دسنجلا اذه تومب [ىذلا] لب « توعال ءىثلا كلذ نأو دسجلا اذه ريغ ءىث ناسنالا نأب

 لوقيو مانملا ىف هتوه دعب هنبا وأ هابأ ىرب سانلا نم ًاريثك نأ « ةرشع ةيداحلا ةجحلا

 ع 3 هنع نيد ءاضقب هيصويق هارب دقو كل هتنفد هذ هيف ناف ىالفلا عضوملا ىلا بهذإ هل

 ناكامل توملا دعب قس ناسنالا نأ الولو « توافت ريغ نم مونلا ىف هآر ا ناكشتف اذإ ةظقيلا
 كييوشلللا | نأ لغيرنا لاب طاوملا نقش قيراناتلنالا#نأ ”قغالملالا اذه لدا اخ ان كلافك

 . تيملا دسجلا اذهل ًارباغم ناسنالا ناك

 وأ هادي مطقت نأ لش هئاضعأ نم وضع عاض اذا ناسنالا نأ ( ةرشع ةيناثلا ةجحلا إل
 هيلق نم دحي ناسنالا كلذ ناف ءاضعالا نم اهريغ ىلا هانذأ عطقت وأ" ةاتلع علقت وأ هالجر

 كلذ انأ لوقي هنأ ىتح توافت ناسنالا كلذ نبع ىف عقي ملو نانالا كلذ نيع وه هنأ هلقعو

 ناهرب كلذو . لجرو ىدي اوعطق مهنإ لوق, هنأ الإ كلذ لبق ًادوجوم تنك ىذلا ناسنالا
 لوقي نما لق. لظبل» كلذ نضاعبالاو:ءاضعاللا هده ناعما ءنيقإنانسنالا كذا "نأ: ل ا ىقي

 2 ةصوصخم ا ةشيلا هذه نع ةرايع ناسنالا

 مهخسم دق دوهملا نم ةعامج نأ ىلع نالدي ثيداحألاو نآرقلا نأ ( ةرشع ةثلاثلا ةجحلا اب
 مل وأ خسملا كلذ لاح قب له ناسنالا كلذ نإ : لوقنف ريزاتخلاو ةدرقلا ةروص ىف مهلعجو هللا

 . ءىش ىف خس نم اذه سيلو ريزنخلا كلذل اهلخو ناسنالا كلذل ةتامإ اذه ناك قب ل ناف ؟ قد

 ناسنالا كلذ : ريدقتلا كلذ ىلع لوقنف خسملا كلذ لوصح لاح قب ناسنالا كلذ نإ انلق نإو

 . ةنبلا كلتل ًارياغم ًائيش ناسنالا كلذان وكي نأ بوف ؛ قاب ريغ لكيلا كلذوةينبلا كلتو قاب

 ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج ىرب ناك هِي هللا لوسر نأ 4« ةرشع ةعبارلا ةجحلا إل

 هلكشو هاكيهو ناسنالا ةينب انهاف ىدجنلا خيشلا ةروص ىف سيلبإ ىرب ناكو ىلكلا ةيحد ةروص

 هذه نع ةرابع سيل ناسنالا نأ ىلع لدي اذهو ةلصاح ريغ نانالا ةقيقح نأ عم لصاخ

 مدع عم ةينبلا هذه ةروص تلصح هنأ املبق ىتلاو ةجحلا هذه نيب قرفلاو . لكيملا اذهو ؛ةينبلا

 .:لكشا: انهو ةفيزنلا» انه

 نوكي نأ بجوف هرهظ ىلع برضيف هجرفب ىزي ىتازلا نأ © ةرشع ةسماخلا ةجحلا ١
 لمع ىف جرفلا لمعتسي ءىثلا كلذ نإ لاقيو ءربظلا ىوسو جرفلا ىوس رخآ اك نانإلا

 ةطساوب ةذإلا كلت لصحت هنأ الإ ءىثلا كلذ وه ملأتملاو ذذلتملا. نوكيف ءرخآ لمعى ربظلاو

 . وضعلا اذه ىلع برضلا ةطساوب ملاتيو وضعلا كلذ

 اذك لعفتال وأ اذك لعفا هل تاقو ديز عم تملكت اذإ ىنأ « ةرشع ةسداسلا ةجحلا إل
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 ف انانقلا ا الو ) ىلاعت هلوق هانرك ذ 7 لف :ليلسلا) ةدللا اذه ًارباغم ناسنالا

 : هلئحملا نيلووتقللا , كلتاوأ نأ ىف ميرص صنلا اذهف ( نوقزري مهر دنع ءايحأ لب ًاتاومأ لا ليس

 . تيم دسجلا اذه نأ لع لدي سحلاو

 اوةرغأ ) لوقو ( ايشعو ًاودغ ابلع نوضرعي رانلا ) .!اعت هلوق نأ 4« ةسداسلا ةجحلا

 ءايبنأ د مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذكو توملا دعب اح ناسنالا نأ ىلع لدي ( ًاران اولخدأف

 نم ةضور ربقلا » مالسلا هلع هلوق كلذك و « راد ىلإ راد نم نولةني نكلو نوت ومبال هللا

 تماق دف تام نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذكو « رانا رفح نم ةرفحوأ ةنجلا ضاير

 ةرطفلاو لّقعلا ةميديو ءدسجلا توم دعب قس ناسنالا نأ ىلع لدت صوصنلا هذه لك« هتمايق

 نيع كلذو « تادامجلا عيمج ىف هلثم زاج اح هنوك انزوج ولو .تيم دسجلا اذه نأب نادهاش

 بيتل اناره نيغ ءارثناسنالا نأ, مزا اتيم.دسملا ناكورئت ناسنإلا نإ ءتبثثاذإ ور. ةلئسفيلا

 هشعن ىلع تيملا لمح اذإ ىتح » هل هلي وط ةيطخ ىف مالسلا هيلع هلوق 4 ةعباسلا ةجحلا

 لاملا تعمج « ىف تيعل ام ايندلا مكب نيعلتال ىدلوايو لهأ اي لوقي و « ش ا قوف هحور فرفر

 نأ لالدتسالا هجو « ىل لحام لدم اورذحاف ىلع ةعبتلاو ىريغل ىنغلاف هلح ريغو هلح .ر

 عله اي: لقي و ىداضت يشن كانشتبوي نئحتلا لع الوعد سلا نوكيام لاح نأب:حرض قع ىلا َّ
 لاملل اعماج ناكو هل الهأ لهألا ناك ىذلا نأ مولعمو هلح ريغو هلح نم لاملا تعج 3

 تقولا ىف ناب ميرصت اذهف ناسنالا كلذ الإ سيل لابولا هتبقر ىف ىت ىذلاو لالخلاو مارخلا نم
 ناسنالا نأب حيرصت كلذو امهاف ًايقاب ايح ناسنالا كلذ ناك الوم تيم دسجلا هيف ناك ىذلا
 ..لكيملا انو فسملا لدا راحجر

 ( ةيضرم ةيضار كبر ىلإ ىعجرا ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي ) ىلاعت هلوق 4« ةنماثلا ةجحلا ل

 مجري ىذلا ءىثلا نأ: للع اذه الدف توملا :لاخاابلع. هجوتم وذ املا نعجراهلوقب ناطخلاو
 اضاو نوكي ىئذلاو هللا هنع ًايضار نوكيو هللا نع اغأب ايروكا لل تمون هللا ىلإ

 ناسنالاف تيملا ريغ ىحلاو دسجلا توم دعب ًايح قب ناسنالا نأ ىلع لدي اذبف ناسنالا الإ سيل
 دلل اذ رباغم

 . نوطرفيال مهو انلسر هتفون توملا كدحأ ءاج اذإ ىتح ) ىلاعت هلوق 4« ةعساتلا ةجحلا ل

 دسجلا نوك لاح مالوم وه ىذلا هللا ىلا نيدودرم مهنوك تيثأ ( قحلا مثالوم هللا ىلا اودر مث
 .:تمملا دسجلا كلذل ًارباغمبهللا ىلا دودرملا كلذ نوكي نأ بجوف.أتيم

 باب دأ عيمجو يااوكرول مل الا كب رسما عيمج ىرن ( ةرشاعلا ةجحلا ١

 نوقدصتي ميفئاوطو ملاعلا قرف رئاسو نيءلسملاو سوجماو ىراصنلاو دوهلا نم لحنلاو للملا
 اوقب ا دمي مهنأ الولو :مهتارايز ىلإ نوبهذيو ريخلاب مل نوعديو مانوم نع

 »و؟  آخر  8«



 ةنآلا . جورلا نع كنواأسيو دولاب 6

 ابيع: نرزكي نأ انفإ اانأ 51 ودب 0 لكل 9 م تيضغو قل تمهشو تقذو تعفو

 اذهف ثلاثلا ءىتلا كلذ نم وأ ضرعلاو مسجلا ًارياغم انينث وأ ضرعلاو مسجلا عومج و أاض -
 نيوكت لأ .امإ مسجلا كلذذ مدج ناسنالا نإ لاقي نأ وهو ( لواآلا مسقلا امأ ) لوقعم طبض

 ةرابع ناسنإلا 5 نواف ايان هرعت اب وج وأ ةينبلا هذه ىف الخ اد مسج قأ ةذبلا هذه وه

 ناسنالا نوولوةي ءالؤهو.نيماكتملا روبمج مهف نوما مسجلا اذه نعو ةسوسخلا ةنبلا هذه نع

 ةينبلا هذه ىنبملا مسجلا ىه ناسنالا لاقي نأ بجاولا لب مسر وأ دح ركذ ىلإ .هفيرعت .جاتحال

 ساروا مدجلا اذه وه ناسنالا اولاق مهنأ-هريرقتو لللبا يدع ماما !الانحنأ 3 سيدخل

 ميمالك لطب دَمف 5 ناسنإلا روك انلطبأو مليا اذه نع ةرابع ناسنالا نو" <« انلطيأ اذاف

 هوجو 3 اذه [نع] ةرزابعإ ناسنإللا, ناوك نأ: نبعد هنأ لع لدي ىذلاو ةيلكلاب

 ؛ناصقنلاو ةدايزلاب ةلدبتم ةئجلا هذه ءازجأ نأب لصاح ىبدبلا معلا نأ 0 ةجحلا )

 نأب لصاح ىرورضلا معلاو لازحلاو نمسلا بسحب ةراتو لوبذلاو وهلا بسحب .ةرات
 فنرأب ىنطقلا ملعلا .ةثالثلا تامدقملا هذه عومجب نم لصحيو قابلا ثباثلل رياغم نيغتملا لدبتملا
 لغتشم نوكي املاح ناسنالا نأ ( ةيناثلا ةجحلا ) ةثلا هذه عومجج نع ةرابع سيل ناسنالا
 هندب ءازجأ عيمج نع الفاغ نوكإ ةلاحلا كلت ىف.هناف صوصخم نيعم رمأ وحن ةمهلا هجوتم ركفلا
 اسلي ةئيعمللا : هشيقنز نع لفاغ نيغيةملاكلبا كلت ةوهو لباصمم وناهع ومع اهضانأو هئاضغأ نعرو

 هيبتا لاتبوأ ]كنج واسيا أرب | كلمو ا يم تلو كرش وال ليجمع لؤي: ةقالم البدي ةللت1فشتأ

 نه.دحاو لكن عو هندب ةلمج نع لفاغو ةصوصخملا هسفنب ملاع ةلاخلا كلت ى.وهف هسفن نع ةنانك

 لكلو/ندبلا اذه ةلج ًارياغم.نوكي نأ بحب ناسنالاف.مواعمر يغمولعملا [نوكي] و هضاءب أ ىبهئاضعأ
 ءاضءألا هذه نم دحاو لك ةقانضاب هلّقع ب مك لكذأ (ةثلاثلا ةجحلا) هض اًبيأ و متاضعأ نءللحاو

 نأ .بجوف .هيلا فاضملا ريغ فاضملاو ىلقو ىناسلو لجرو ىديبو ىنيعو دل لؤيقيف مطشر ل ]
 اولاق ناف ءاضغاللا.هذه نم دحأو لكلو نديلا اذه ةلج آرب رياغم ناكناللا وه ىذلا : ىذلا ناك

 ةرياغم هتاذو ءىشلا نوكي نأ مزانف هسفن ىلا تانلاو سفنا فيضيف اذو ىسفن لوقي.دق
 ةقيفحلا هتاذو ءىثلا سفنب دار دقو صوصخملا ندلإلا اذه:هيدارب دق انلق لاحوهو هسفنل

 اندتعف .ندبلا, دارملا ناك .ناف. ىتاذو ىسفن لاق اذاف انأ هل وقب.دحأ لك اهنلا ريشي , ىتا ةصوصخلا
 ملسن الف .انأ هلوقب اهيلا راشملا ةصوصخملا,تاذلاو سفنلاب ديزأ اذإ امأ ؛ ناسنالا رهو+ل رياغم هنأ

 هتاذ ناسنإلا نيع نال كلذو ىناسنإ:هلوقب .هسفن ىلا ..ىثلا كلذ. فيضي نأ هنكمب ناشنالا نأ
 نكي نأ عنتع ناسنالا نأ ىلع ليلد لك نأ ( ةعبارلا ةجحلا ) هتاذ ىلإ ىرخأ ةرم هفيضي فيكف

 لئالدلا كلت ريرقت ا مسجلا اذه نع ةرابع نوكي نأ عقتمي هنأ 3 كدب اطأ انيف لنا

 ناوكا .كجاوف 7 ندللا نوكي امن لاج 1 [ناوكم دهن !نابستنالا نأ ) ةسماخلا ةجحلا (



 مهب ةيآلا . ل هكر اشار ىلاعت هلوذ

 آلا هذه لبق ام نأك انفو مهضعإ اكرام نوتأبال نآرقلا ا 2 نأ

 ىت> نآرقلا حورلا اذه نم دارملا نوكي نأ اضيأ بجو كلذك اهدعب امو نآرقلا فصو ىف

 الأسف نآرقلانمأ اومظعتمسا !موقلا نال كلَذاو ةقشانشم ةسانتم كلك قاتلا انآ نكن
 رشبلا مالك سنج نم سيل هنأب ىلاعت هللا مهباجأف ةنابكلا سذج نم وأ رعشلا سذج نم هنأ

 رمأب ربظ نآرقلا ىأ (فر رمأ نم حورلا لق ) لاف هليزمتو هيحوو هللا أب ربظ مالك وه اعإو

 ةكئالمنم كلم ةيآلا هذه ىف هنع لوئسملا حورلا نأ (ىناثلالوقلا) رشبلا مالك سنج نم سيل وفد

 ( افص ةكئالملاو حورلا موقي موي )ىلاعت هلوق نم دارملا وهو ةوقو ًاردق مبمظعأ وهوتاومسلا

 نوعبسهجو لكل « هجو فلأ نوعبس هل كلم وه لاق هنأهنعهللاىذر بلاط ىبأ نب ىلع نع اولقنو

 كلتب ىلاعت هللا حسي ةغل فلأ نوعبس ناسل لكل «ناسل فلأ نوعبس هجو لكل : هجو فلأ
 هللا قل ملو اولاق ةمايقلا موي ىلإ ةكئالملا عم ريطي اكله ةحيبست لك نم هللا قلخو اهلك تاغللا

 عبسلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا ماتبي نأ ءاش ولو شرعلا ريغ حورلا نم مظعأ اقلخ :ىلاعت

 ( لوألا ) هوجو نم هنايبو فيعض لوقلا اذه لوقي نأ لئاقلو : لعفل ةدحاو ةمقلب نبنف نمو

 اءلع نأ اضيأو « هب مربخ مل ملف هفرع دق نوكي نأ ىلوأ ىنلاف « ىلع هفرع امل ليصفتلا اذه نأ

 ىذا وذ ملف ملسو هيلع هللا لص ىنلا نم الا هفرعام ليصفتلا اذهف :؛ ىحولا هيلع لزني ناك ام

 ناكنإ كلملا كلذ نأ ( ىناثلا ) هريغل هرك ذي ملو ىلعل نايبلاو حرشلا كلذ سو هيلع هللا لص

 ةدحاو لكب مكملا ناك نإو ةدّئاف تاغللا كلت ريثكت ىف نكي ل ًادحاو القاعو ادحاو اناومح

 ( ثلاثلاو ) ةكتالم عومج كلذ نوكي لب اد>او اكلم كلذ نكي مل رخآ اناويح تاغللا كلت نم

 ءىش وف ةامحلا باس وه ىذلا حورلا امأ 2( هنع لأس فيكف دوجولا لو-ه< ءىش اذه نأ

 نسحلا لوةوهو ( عبارلالوقلاو ) ىلوأ هيلا لاؤساا اذه فرصف هتفرعم ىلع ءالقعلا ىعاود رفونت

 هب لزن ) هلوق ىف حورلاب ليربج ىمس ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو ليربج حورلا اذه نمد

 لق )لاق ىلاعت هنأ اذه دكؤيو ( انحور اهلا انلسرأف ) هلوق ىفو ( كبلق ىلع نيمآلا حورلا

 اولأسف ( كبر رمأب الإ لزنتن امو ) ليربج [نع ةياكح] لاقو [ليربج ىف] ( ىبد رمأ نم حورلا
 دهاجب لاق ( سماخلا لوقلاو ) هيلا ىحولا غيلبتب همايق فيكو هسفن ىف ليربج فيك لوسرلا

 لاقو سوؤرو لجرأو دبأ مهو نولكأ, مدآ ىب ةروص ىلع ةكئالمللا نم اوسيل قلخ 3
 نكسمي ًائيش ةحيحصلا رابخآلا ىف الو نآرقلا ىف دجأ مو سانلاب اوسيلو سانلا نوهبدشي حلاص وبأ

 لانش هيلا لائسلا اذه تفرض دعشف لوب نق ااذدف ااكيأتلا لوقلا اذه تابثز قاتلت

 .باوصلاب ملع ءأ هللاو ةسخلا لاوقالا هذه ةيآلا هذه ىف روكذملا حورلا ريسفت ىفهانر ذا

 ىرورضلا معلا نأ ملعإ ناسنالا ةَميقح ىف سانلا بهاذم حرش ىف « ةثلاثلا ةل املاو

 ترها قو تيلع .ناسنالا لاق اذإؤانأ هلوقب ناسنالا ميت هللا ايش انهاه نألل لطاخ



 ةبآلا . حورلا نع كنولأسيو : ىلاعت هلوق ا

 كلذو ضارعألا هذهلو ماسجالا هذهل راغم دوجوم هنأب هنع هللا باجأف ؟ ضارءالاو ماسجألا
 لب كلذك سيل هناف حورلا امأو : رصانعلاو طالخالا جازتءا نم ثدحت ءايشأ ماسجالا هذه نآل

 هذه ًارياغم ًائيش ناك ىل اولاقف ( نوكيف نك ) هلوق ثدحمب الإ ثدحي ال درجم طيسب رهوج وه
 ةدافإ ىف هريثأتو هنيوكتو هللا رمأب ثدحي دوجوم هنأب هنع هللا باجأف ضارعالا هذهطو ماسجألا
 اهتايهامو ءايشالا قئاقح رثك أ ناف هيفن ةصوصخلا هتقيقح ملعلا مدعنم مزليالو دسجلا اذهل ةايحلا

 كلت ةيهام فرعن نأ اندرأ اذإ امأف ءارفصلا عطق ىضتقت ةيصاخ هل نيبجنكسلا نأ ملعن اناف. ةلوهجب
 مزاي مو ةلوهجم قئاقحلاو تايهاملا اك 1 نأ تبثف مواعم ريغ كاذف ةصوصخلا امتةيقحو ةيصاخلا

 . ( اليلق الا ملعلا نم متيتوأ امو ) هلوق نم دارملا وه اذهو انهاه كلذكف اهيفن ةلوهجم اهنوك نم

 ناوعل نمل امرو) للاعتا لاق لدعلا ىدعءاج دق لماإلا ظفل نأ وهف ( ىاثلا ثحبملا اذآو 2

 اذهو ىبر لعف نم ىأ ( ىبر رمأ نم حورلا لق ) هلوقف انلعف ىأ ( انرمأ ءاج املف ) لاقو ( ديشر
 هللا لعفب تلصح امبإو ةثداح ىه لب لاقف ةثداح وأ ةميدق حورلا نأ هولأس مهنأ ىلع لدي باوجلا

 نأ ىنعي ( اليلق الإ ملعلا نم متت وأ امو ) هلوقب حورلا ثودح ىلع جيتحا مث هداحيإو هنيوكستو

 فراعملاو مولعلا ايف لصح مث فراعملاو مولعلا نع ةيلاخ نوك: ةرطفلا أدبم ىف حاورالا

 ليديتلاو نيبعتلاو لاك ىلا ناصّن: نم ليدبتلا فو لاح ىلإ لاح نم رييغتلا ف نوكم لازتال ىبف

 ىه له حورلا نأ دلع مهنأ لع كد ( نو رمأ 1 حورلا لق ) هلوقف ثودحلا تاارامأ

 رمأ نم حورلا لق ) هلوق نم دارملا وهو هنيوكستو هللا قيلختب ةعقاو ةثداح اهنأب باجأف ةثداح
 امو ) هلوق نم دارا وهو لاح ىلإ لاح نم اهريغتب حاورآلا ثودح ىلع لدتسا مث ( فر

 . ملعأ هللاو بابلا اذه ىف هلوقتام اذبف ( اليلق الإ ملعلا نم متتوأ

 ١ ةيآلا هذه ىف ةروكذملا حورلا سفن ىف ةلوقملا لاوقالا رئاس ركذ ىف « ةيناثلا ةلأسملا .
 اذه نم دارملا نأ (لوآلا لوقلاف ) هركذ مدقت ام ىوس ىرخأ الاوقأ اوركذ سانلا نأ ملعإ

 قئاللاو احور تايآآلا نم ريثك ىف نآرقلا ىمس ىلاعت هللا نال كلذو اولاق نآرقلا وه حورلا

 لوألا ماقملا ) نيماقم ريرقت نم دب الف نآرقلا الإ سيل عضوملا اذه ىف هنع لوئسملا حورلاب (

 هلوقو ( انرمأ نم احور كيلا انيحوأ كلذكو ) ىلاعت هلوق هيلع لدي حورلاب نآرقلا هللا ةيمست

 ) لصحت نآرقلاب نأ حورلاب نآرقلا ةيمست ىف ببسلا اضيأو ( هرمأ نم حورلاب ةكسئالملا لذني

 هلسرو هبتك ةفرعمو هتكئالم ةفرعمو ىلاعت هللا ةفرعم لصحت هب نآل لوقعلاو حاورألا ةايح

 لزني ) هلوق ريسفت ىف هانركذ عضوملا اذه ريرقت مامتو فراعملا هذ ايحت امنإ حاورآلاو

 وه عضوملا اذهب قئاللا حورلا نأ وهو ( ىاثلا ماقملا نابي امأو ) ( هرمأ نم حورلاب ةكئالملا

 هنض لدأت ادا )00 تنمو فحتوالوا اف شا كهاسب نآكرقلا »كم لكنت ) كلاوقت هعدقم هنأل نآررقلا

 ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نئل لق ) هلوق ىلإ ( كيلإ انيحوأ ىذلاب نبهذنل انش نلو ) هلوق



 01 __ ةيآللا» عللرلا سسافان لانو :انايؤملإ#
 الإ ادغ كلذ 1 ىثل نلوقتةلو زا هاير يوجدلا كفر أمرا وخلا زار انام لسا

 هيف لزنو حورلا ةصق 8 نينرقلا ىذ ةصقو فركلا بامحأ ةصق:مهل رسف مث ( هللا ءاشي نأ

 ةفرعم نع ةرصاقق الخلا لوقع نأ نيبو ( ىبر رمأن م حورلا'لق حورلا نع كنولأسيو:) ىلاعت هلؤق

 نسمه ةياورلا هذه نى 'قوط# نه نئانلا نمو ( اليلق الإ 19 نم ا كو ورواد ةفيفح

 ىلاعت هللا ةفرعمتناكاذاف:ىلاعت هللانم ًاناكم ىلعأ الو ًانأش مظعأ سيل حورلا نأ ( اناوأ ) هوجو

 بادكأةصق 5 باجأتإ اولاق دوما نأ ) اهناثو) تزل ةفرعم نم عنمب عن اًنيائلف ةلصاحلب ة ةنكف

 ةصق نال لقعلا نع ديعب مالك اذهو ىن وهف حورلا نع بحي ملو نينرقلا ىذ ةصقو فركلا

 نوكي نأ عنتمي ةياكحلا رك ذو تاياكحلانم ةياكح الإ تسيل نينرقلا ىذ ةصقو فبكتلا بادصأ
 ناف هتوبنب ملعلا دعب وأ هتوبنب للعلا لبق ربتعت نأ امإ اهرك ذي. ىلا ةياكحلاذ اًضيأو ةومنلا لع :التلد
 الؤ كلذ لبق ةمولعم هتوبن تراص ذئنيخ هتونب ملعلا دعب ناكنإو ايف ه و دكا هتاوبنب ملعلا لبق ناك

 ةمص ىلع الياد هلعج دعبي اذهف. حورلا ةقيقح نع باوجلا مدع امأنو ...ةياكحلا منهو ذا فدقدتا

 للص لوسرلا لاق ولف نيملكتملا لذارأو ةفسالفلا رغاصأ اهفرعي حورلا ةلأسم.نأ ( اهتلاثو:) ةوبنلا

 ةلًاسملا هذه لثمب لهجلا ناف ريفنتلاو ريقحتلا بجوي ام. كلذ ثروأأل ابفرعأ ال ىفإ ملسو هيلع هللا
 هنأ.( اهعبارو ) ءالضفلا لضفأو ءايلعلا لعأ وه.ىذلا لوسرلا فيكف ناكنانا أنيقه دقي
 ( امظع كيلع هللا لضف ناكو ٠ ملعت نكست ملام كءلعو) (نآرقلا لع نمحرلا ) هقحىف: لاق ىلاعت

 2 نر باتك ىف الإ ساي الو بطر الو.) نآرقلا ةفص ىف لاقو ( الع ىندز بر لقو.)لاقو

 لوو نأ هب قيلت نفك ةتفاصو لاح ذهن نفاع نه 2 انرأ » لوقي مالسلا هيلع ناكو

 انديغراتقلل لب. ناقنا رووا نيب ةزلؤك نما ةراورشللا لئاملا قماابنأ نأ عما دلال هذه عفوعأ الان

 روك ذملا نأ .هرربر قت هوجؤلا نسحأ ]ع هنع باجأ ع لك هلو حورلا نع# هولأنسا مهم
 5 نأ ( اهدحأ ) ةريثك هوجو ىلع عقي حورلا نع لاؤسلاو حورلاا نع.هولأس مهنأ ةيبالا ىف

 نأ ( اهيناثو ) زيحتلاف لاحالو زيحتم ريغ دؤجوم وأ زيحتملا ىف لاح وأ زيحتم 0 حورلا ةيهام

 ىنفت وأ ماسجالا تومدعب قبت له حاورالا لاقي نأ ( اهتلاثو ) ةثداح وأ ةمدق حورلا لاقي
 . ةريثك حورلاب ةقلعتملا ثحابملاف ةلجاب و امتواقشو حاورألا ةداعس ةقيقحام لاقي نأ (اهكبارو)
 الإ اهريغ نع وأ اولأس لئاسملا هذه نع مهنأ ىلع لدياام هيف. سيل ( حورلا نع كنولأسي ) هلوقو

 الإ قيليال باوجلا اذهو (ىنر رمأ نم حورلالق) هلوق.لاؤسلا اذهنع باوجلا ىف هلرك ذ ىلاعت هنأ

 .امثودحو اهمدق نع ةيناثلاوحوزلا ةيهامزع لاؤسلا امهادجإ اهان رك ةدولا لئاسملا نميقيتلأسم

 ةدوجوم ماسجأ نع ةرابع وهأ ؟ هتيهامو حورلا ةقيقحام اولاق مف: لواآلا ثحبلا امأ ١

 جازملا اذه سفن نع ةرابع وه وأ ؛ طالخالاو عئابطلا جازتما'نم.ةدلوتم ندبلا اذه لخاد ىف
 هذه رياغي دوجوم نع ةرابع وهوأ « ماسجالا هذب- مْءاق رخآ ضرع نع.ةرابع وه-وأ بيكرتلاو



 ةيالا. حرورلا نع كلنولألسإو !1/ ىاعت هلاؤق -
 ل سس سس يحي ا و م م عع + موج سسوس سل سس

 هاهاس ا 03 راع هس

 ملعلا نم متيتو امو قَد أ نم حورلا لق حورلا نَع كوت

 «مهد 0

 دم |ذإو .اعو رح يذلا هسم اذإ اعوام ى 0 ا نإلإ ) هلوق كلدكو ) نناهأ ىبر ) هلوق ىلإ

 .بهذملاو ةقيرطلا ةلكاشلا جاجزلا لاق ( هتاك اش ىلع لمعي لك لق ) ىلاعت لاق مث ( اعونم ريخلا

 ىدنع ىو ىذلا مث ةدي 0 هنم بعشأل 1 0ص أآوش وذ قب رط اذه لاهي 1 4 ءاع ليلدلاو

 دارملا نأ وهورخأ هجوهيفو ( اليبس ىدهأ وه نع لعأ مبرف ) ىلاعت هلوق كلذ ةنآلا 6 دا نأ

 ةريخ ةقرثعا اسف هسفن تناك ناف هحورىضتقمو هسفن رهوج لكاش ام قفو ىلع لعفي دح 8

 ةينابلظ ةلضم ةئيمخ ةلْذن ةردقا ا هسسفن تناكذإو ةمرك ةلضاؤ لاك 01- تردص ةيولت ةرهأ

 ىهلو ةيربشبلا ةقطاتلا سوفنلا نأ ىف اوفلتخا ءالَقعلا : لوقأو ؛ ةدساف ةسيسخ لاعفأ هنع تردص

 لجالل املاوحأو اهناعفأ فالتخا 0 ةيهاملاب ةفلتخم اهنإ لاق نم مهنم ؟ ال مأ ةيهاملاب ةفلتخم
 لجال اهاعفأ فاللتخاو ةيهاسملا ف هلو دم امنإ لاق 3 نم معمو 2 اهتاهامو اهرهاوج كف داتح أ

 ف نبد ىلاعت هنالل كلذو« كلذب رعشم ا لوالا م.قلا وه دنع رانك 5 ات رم ارح مك

 ديب نيرخآ ماؤقأ ىلإ ةبسنلاب و ةّقحرلاو ءاقشلا ديفي 2 نإ ةيشلاب نآزملا نأ ةمدهلا يذلا
 ةرهاظلا سوفنلا كالت :قئدللا نأ هانعمو ) هتك اش ىلع لمعي لك لق ( لا ومب ةعأا 9 * ىرذلاو راثشلا

 راثآ نآرقلانم اف رهظي نأ ةردكلاسوفنلا كلتبو ٠ 0 .اكذلا "زال" نأمل قت : رغب نأ

 اا

 ةيفاص ةقرشُم ابضعف |متايهاع هنا سومتلاَو 8 0 تناك اذإ هتم دوصقملا متي اعإ 7

 لالض ىلع لالض ناك هلأ نم مف روظي ةيناملظ ةراكك بكرا رون ىلع رون نآرق 5 قف رهظي

 . لاكن لع لاكتو
 4« اليلق الإ لغلانم مت نت وأ امو ىبر مأ نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيو ) ىلانعت هل وق

 هلمءطلارملا "ين فوأ اي ىلع لمحي لك) هلوقب ةمدقتملا ةيالا مت امل ىلاعت هنأ لع ءإ

 اولأس كلذلف هتقيقحو حورلا ةيهام نع انهاهثحبلا بجو اهنع ةرداصلا لاعفأألل حاؤرآلا ةلكاشم

 : لئاسم ةيالا ىف :حورلا نع
 هنم دارملا نأ اهرهظألاوقأ ةيآآلا هذه ىف ةروكذملا حورلا ىف نيرسفمللا « ىلوالا ةلأسملا

 مربخأ ناف: ثالث نع ًادمج اؤلأسا شيرقل:اولاق'دوملا نأ ىور« ةايحلا بيس وه'ىذلا حوزلا
 4-3 نع  نينرقلا:ىذ'نعو كفركتلا :باكحأ نع هولأسا/: ىن وهف“ ةثلاثلا نع كتسأو نيتثثاب
 ءاش نإ لقي مؤكربخأ أ ًادغ مالشلا هيلع: لاقف ةثالثلا هذه نع سو هيلع هلل لفتت قل لَِسُزر آولأتمف
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 ةيفيركح اي ديقي 52000 1 ءافشلا رهو للملا رعت ومو نيلاضلا تافاع كمال

 يللا بر راوج ىلا ناسنالا لدي اهم ىتلا ةلضافلا قالخالاو 0 مولعلا باستك |

 ىف ىعسلا ىلع ةمدقم ضرملا ةلازإ ناك املو « ةمحرلا وهو نيبرتملا ةكئالملا ةرمزب طالتخالاو
 , ةمحرلا ركذب هعبتأ مث ءافشلا رك ذب ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا أدب مرجال ةحصلا تابجوم ليمكست

 قى لالخلا و رانتكلا "اني 5 قاضاوملل 5256 كافشت نا رقلا تارت ني ال ىلاعت هنأ ملعاو

 ادقحو ًابضغو اظيغ مهديزي نأ رقلا عامس نال كإذك ناك امبإو نو 5 رشملا هي.دآزملاو نيملاظلا قح

 ةدسافلاقالخأألا كلت ةيوةتىف ديزتو ةلطابلا لامعألا ىلا مهوعدت ةميمذلا قالخالا هذهو ًادسحو

 كلتب نايتإلاو ةدسافلا لامعألا ىلع لمحب ىناسفنلا ثيبخلا قلخلا لازيال مث مبسوفن رهاوج ىف

 نيلاضلا .نيكرشملا ءالؤم ديازتل بس نآرقلا ريصي قيرطلا اذبف قالخالا كلت ىوقي لامعآلا

 ءالؤه عوقو ىف ىلصآلا ببسلا رك ذ ىلاعت هنإ مث لاكنلاو داسفلاو لالضااو ىزخلا تاجرد ىف
 لاملا ىف ةغرلاو ايندلا بح وهو لاكتنلاو ىزلا تاماقمو لالضلا ةيدوأ ىف نيلأضلا نيلهاجلا

 ناسنالا ىلع انمعنأ اذإو ) لاقف مهدابتجاو مهدج ببسب لصحيب امنإ كلذ نأ مهداقتعاو هاجلاو

 : ثحابم هيفو ( هبناحي ىآنو ضرعأ
 اذهو ةريغملا نب ديلولا وه انهاه ناسنالا نإ : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق « لوألا ١)

 راصو رتغا هبولطم ىلا لصوو هدوصقمب زاف اذإ هنأ هنأش نم ناسنالا عون نأ دارملا لب « ديعب
 ( ىنغتسا هآر نأ ىغطيل ناسنالا نإ ) لاق م هللا ةعاط نع !درمتم ىلاعت هللا ةيدوبع نع الفاغ

 دعابت ىأ هيناحي ىآنو ةيحان ىلإ هضرع ىأ هرهظ ىلو ىأ ضرعأ هلوق ( ىتناثلا ثحبلا ل

 ىولي.نأ بناجلاب ىأنلاوههجو نطرع هلي نأ فلا نع, ضارعالاوردعبلا ةغللا قنئات ا
 (اهادحإ) تاءارقىأن هلوقىفو نيربكتملا ةداع كلذ نآل رابكتسالا دارأو هرهظ هيل ويو هفطع هنع
 لاقي دعبلا ىأنلاو ةبلاغلا ةغللا ىهو هلثم ةدجسلا مح ىفو ةزمهلاو نونلا حتفب ةماعلا ةءارق ىهو
 ىأر ىف ءار مهوقك نيعلا ىلع ماللا يدقت ناهجو هلو ءان ىماع نبا ةءارق ( اهيناثو) دعب ىأ يأ

 مهنآل كلذو نيتحتفلا ةلاماب قاسكسلاو ةزمح ةءارق ( اهئلاثو ) ضهن ىنعب ىأن نم نوكي نأ زوحجبو
 هد 00 وأأ أرق ( ابعبارو ) ىأر لثم ةرسكلا اعابتإ نونلا اورسك مث ىأن نم ةزدهلا اولامأ

 حتف ىف لصألا ىلع ة ةزمهلا رسكو نوذلا حتفب ؛ لأن ةزمحو ىاسكلا نع ريصنو ركب ىنأ ةباور ىف

 ضرم وأ رقف هسم اذإ ىأ ( اسوؤي ناك رشلا هسم اذإو ) : ىلاعت لاق مث . ةزمهلا ةلامإو نونلا

 الإ هللا حور نم سأبي الو ) هللا ةمحر نم سأيلا ديدش ًاسوؤي ناك لزاونلا نم ةلذان وأ

 نامرحلا ىف قب نإو. هللاركذ ىسنف اهم رتغا ةلودلاو ةمعنلاب زاف نإ هنأ ل صاحلاو ( نورفاكلا موقلا

 نع أدبأ مورحع نيكسملا اذهف ىلاعت هللا رك نل غرفتي ملو نزحلاو فسآلا هيلع ىلوتسا ايندلا نع

 (:نمرك أ ىنر. لوقيف: همعنو همرك أف هير هالتبا ام اذإ:ناسنإلا.اهأف )/كاحت اهل وق.هزيظنواهتلا رككذ
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 0 7 هينا 1 1 2 ناّسنالأ ٍَظ ل اكره اَراَسَع

 1 نم لعأ ع رو هتلكاشت ع لكي 1 ىلاعد ا 1 / َناَعّرملا
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 140 اليس ىدهأ

 مدل لك لقا“ انوي" ناك ردا ةتسمااذإو هناك ىانأؤأ ضرع: ناتاالا الع انمعلأ ذو. انا
 (« اليس ىدهأ وه نم لعأ مبرف هتكاش ىلع

 تايثإو ثعبلاو داعملاو رشحلاو تاوبنلاو تايحلالا حرش ىف بنطأ امل ىلاعت هنأ ملعإ

 ىف كلذ لك ركذ امبإو «رارسآلا نم اهيفام ىلع هنو ةالصلاب ىالاب هعبتأ مث ردقلاو ءاضقلا

 ةظفلو ( ةمح رو ءافش وهام نارعلا نم لوو ) لاَهف ةحرو ءافش ناكفلا نر نايبب ا نآرقلا

 لزننو ىنعملاو ( ناثوألا نم سجرلا اويذتجاف ) هلوةك سذجلل ىه لب ضيعبتلل تسيل انهاه نم

 نآرقلا نأ ملعاو ؛نينمؤالل ءافش نآرقا ميدل . ءافش وهام نأرو وه ىلا "سجل [ذه "وم

 حزم ءافش هنوك اهأ ؛ ةينامثجلا :ضارمالا نم اضيأ ءاَفّشو « ةيناحورلا ضارمالا نم ءافش
 ةل-طابلا تاداقتعالا : ناعون ةنناحورلا ضارمالا نال كلذو , رهاظف ةيناحورلا ضارالا

 تايهلالا ىف ةدسافلا تاداقتعالا ًاداسف اهدشأف ةلطابلا تاداقتعالا امأ ؛ ةمومذملا قالخألاو
 هذه ىف قحخلا بهذملا لئالد لع لمتشم باتك نارقلاو ردقلاو ءاضقلاو داعملاو تاوبنلاو

 قااطخلا قا زرق رمال "عارفا ناكل“ الد ةلظانلا" كالا" الي]و 4 ككلاطملا
 ةنطابلا بويعلا نم ةلطاملا بهاذملا هذه ىف امع ةفشاكلا لئالدلا لع لمتشم نآرقلاو بلاطملا هذه

 نآرقلاف ةمومذلا قالخالا امأو . ىناحورلا ضرملا نم عونلا اذه نم ءافش نآرقلا ناك مرجال

 لامعالاو ةلماكلا ةلضافلا قالخاللا ىلإ داشرالاو دسافملا نم اهفام فيرعتو اهليصفت لع لمتشم

 ضارمألا عيمج نم ءافش نآرقلا نأ تبثف ضرملا نم عونلا اذه نم ءافش نآرقلا ناكف ةدومحما

 . ضارمالا نم ًاريثك عفدي هتءارقب كربتاانآلفةينامسجلا ضار مالا نم ءافشهنوك اأو ةةناعوألا
 ىتاا متازعلاو ةلوبجلا قرلا ةءارقل نأب تامسلطلا باعصأو ةفسالفلا نم روهملا فرتعا املو
 نآرقلا اذه ةءارق نوكت ناألف , دسافملا عفدو عفانملا ليصحت ىف ةميظع ًاراثآ ءىث اهنم مهغيال
 نيطايشااو ةدرملا ريقحتو نيبرقملا رك ئالملا 0 هاب نك هللا لالج 7 ىلع لمتشغملا معلا

 هيلع هللا لص ىنلا نأ ىور امب انرك ذ ام دك أتي و ىلوأ ناك ايندلاو نيدلا ىف عفننا لاق يش

 7 رلعاف نينمؤيلل ةمحر هنوك امأو « ىلاعت هللا هافشالف نآرقلاب فشتسي مل نم » لاق سو

 ديفب امهضعل نامسق نآرقلاو ةدسافلا قالخاللاو ةلطارلا دئاقءأأ بيسب ةضل م ةنرشلا حاورآلا



 مع ةنالا . يهم ,ىلامأ ناقل مال انياب ةيهق

 الإ َييلاَطلا ديزي ل زر نيزم لل 50 اش 5 وهام نآر اجار 1
 ه_- هه آ# هر آذآ هذ -- ه-

 مث اهنم 7 وعلا لصدهلل ال ف .ماشلا كا نامقللمو لل جورخلا 0 اا

 7 ةنيدملا ىلإ دوعلا دنع مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ دارملا ناك اهلإ عجري نب ىلاعت هلا هرمأ

 ةكم ىلإ اهنم ىتجرخأ ىنعي ( قدص جو ىنجرخأو - ةنيدملا وهو - قدص لخدم ىنلخدأ بر 7

 |اةو) دارملا نأق بس ام للك أ وهو ةبآلا هذه ريسفت ىف (ىناثلا لوقلاو) ىل اهحتفا ىأ قدص جرخع
 مزاولب مايقلاو كركذروضحو صالخالاو قدصلا عم أمنم( ىجرخأو.- ةالصلا ىف - ىنلخدأ بر

 تامه مايقلا:ىف ب ىنلخدأ بر لقو ) .دازملا نأ قبس امم لك أ وهو (ثلاثلا لوقلاو ) كركش

 . ةيقير ةعبت .امنم ىلع ىقبي ال اجارخإ اهنم.غارفلا دعب اهنم ( قجرخأو 2 كتيرعتو كتفرالدأ

 كبمزنتو كديحوت لئالد راح ىف ( ىلخدأ بر لقو ) قبس ام ىلعأ وهو ( عبارلا لوقلاو )
 ثودح  راث ! ىف لمأتلا نمو .لولدملا ةفرعم ءايض ىلا ليلدلاب لاغتنشالا نم .ىنجرخأ مث كسدقو
 لولا 1 تاريغتلاو .تاريثكتلا : انع ةونللا هرفلا دح لا هتف رعم قب قارغتسالا' مل] :تائدخلا

 ىجرخأو .كتفرعمب قارغتسالاو .كتيدوبع ىف قدصلا.عم هيف ىنلخدنام لك ىف ىللخدأ ( سماخلا
 قدص نوكي نأ هنم دوصقملاو ةبحلاو ةفرعملاو ةيدوبعلا ىف قدصلا عم هنع ىنجرخت ام لك رع

 لخدم ربقلا ىلخدأ ( سداساا لوقلاو ) نوكسو ةكرحو جورخو لوخد لك ىف الصاح ةيدوبعلا
 قدص جرخم هند ىجرخأو قدص

 بر لقو ) لاق ام الخدم هتلخدأ لاق. لاخدالاك ردصم يملا مضي لخدم 4 ىناثاا ثحباا 0

 0 ىلاعت هللا لأس هن "اك امهحدم قدصلاىلا جرخلاو لخدملا ةفاضإ ىنعمو ( اكرابم الزنم ىتازن ارنأ

 ىأ ( ًاريصن اناطلسكندإ نم ىل لعجاو ) ىلاعت لاق مث هركيام امهيف ىريال ًآنسح اجارخإو ًانسح

 ةيوقتلا هقزري نأ ىلاعت هللا لأس دقف ةلمجلابو . ىنفلاخ نم عيمج ىلع اسمب.ىفرصنت ةرهاظ ةنيب.ةجح
 ىساتلا نم همصعي رمنأب هللعأو هءاعد ناعيا باعأ دقو ,ةردقلاو نوقلاب و ةجلباورهفلاخ قه لع
 ىلع هرمظيل ) لاقو ( نودلفملا مث هللا بزح نإالأ ) لاقو ( سانلا نم كمصعي هتلاو ) لاقف

 وهو ب قحلاءاجر لقو .) لاقفيمءاعد َباَحأ منأ .هليدتلا نيب ةرصنلا هللا لإبم امل( هكدا

 لطب قهزو « عئارشلاو نايدآلا نم هاوسام لك وهو ( لطابلا قهزو .- هعرشو هنيد
 موي ةكم ل_خد هنأ » دوعسم نبا نعو « تكناه ىأ قهزت هسفن تقهز نم هلصأو « لحمضاو

 لطابلاقهزو قحلا ءاج لوةبو هدي ىف دوعب امنعطي لعل امنص نوتسو ةئامالث تيبلا لوحو حتفلا

 هل تقفتا نإو لطابلا نأ ىندي ( اقوهز ناك لطابلا نإ ) هلوقو « هبجو ىلع بكني منصلا لج

 1 لعأ هللاو هوجولا عرسأ ىلع لاوزت لب ىقبنال 0

 الإ, نياادظلا ديزي الو نينمؤملل ةمحرو ءافش وه ام .نآرقلا .نم لزننو )) ىلاعت هلوق

 «؟ _ رن هد
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 الف ديعص ىف سانلا 56 08 لاق ( ىناثلا لوقلاو .) ةعاطسلأ ا رلا نأ لع نش رمانلا قفا

 ئدبملاو كتل نسل رشلاو«كبدعتمو كبنل لو سو هيلع هللا لص دمح وعدم لوأف سفن ملكت

 تملاعتو تكرات كيلا الإ كنم اجنم ا اجلم ال كيلاو كبو كيدي نيب كدبعو ثيده نم

 لولا لوقأو ( ادو# اماقه كبر كثعبي نأ ىسع ) هلوق نم دارملا وه اذبفع؟تيبلا بر كناحبس
 ءاعدلا اذه ركذ امأو ادو ريصيف هدمح ىلع سانلا مادقإ هديفي ةعافشلا ىف هيعس نآل ىلوأ لوألا

 انلق لوقلا اذه ىلع هدمحت ىلاعت هنإ لاقي نأ زوحبال مل اولاق ناف الف دملا امأ باوثلا الإ ديفي الف

 اذه ريغ ىف دما ظفا درو ناف طقف ماعنالا ةلباقم ىف روكذملا ءانثلاب صتخم ةغللا ىف دما نآل

 ىذلا هجولل فيمض ًاضيأ اذهو هتبقاع دمحت ماقم دارملا ( ثلاثلا لوقلا ) زاجلا ليبس ىلعف ىنعملا

 هللا دعقي » لاق هنأ دومسم نبأ نع ىور ىدحاولا لاق ( عبارلا لوقلا ) ىناثلا لولا ىف هانركذ

 لذر لوق اذهو ىدحاولا لاق مث « شرعلا ىلع هعم هساحي لاق هنأ دهاجم نعو « شرعلا ىلع ادم
 ثعبلا نأ (لوآلا ) هوجو هيلع لديو ريسفتلا اذه داسفب ىداني باتكللا صنو عيظف شحوم

 ريسفتف هريق نم هماقأ ىأ تيملا هللا ثعب لاقيو ثعبناف دعاقلاو لزانلا تعب لاقي سالجالا دض

 ادعقم لقي ملو ادوم اماقم لاق ىلاعت:هنأ (ىناثلاو)دساف وهو دضلاب دضلل ريسفت سالجالاب ثعبلا

 هدنع ساحب ثيحب شرعلا ىلع ًاسلاج ىلاعت ناكول (ثلاثلاو)دوءّتلا عضومال مايقلا عضوم ماقملاو

 نإ لاقي ( عبارلاو ) ثدي وبف كلذك ناكنمو ًايهانتم ادودحم ناكل مالسلاو ةالصلا هيلع دمي

 لهأ لك ىف نولوقي قماو لابجلا ءالؤم نآل زازعا ريثك هيف سيل شرعلا ىلع هللا عم هسولج
 ىف اهيف اوناك ىتلا ملاوحأ نع ملأسي ىلاعت هنإو هعم نواح مهنإو ىلاعت هللا نور وزي مهنإ ةنجلا

 ملسو هيلعهللا لص دك ضصيسبا نكي مل نينمؤملا لكل ممدنع ةلصاح ةلاحلا هذه تناك اذإو اندلا

 موق ىلإ هلسرأ هنأ هنم مهف 1 ناحل ١/ ليق اذإ كل ل

 ليم ال طقاس لذر مالك لوقلا اذه نأ تش هنن عج ةساجأ هلأ هد موفي الو مهن :امهم حالصال

 قلع لدم نواحمأ همز لقو ) كلاثتملاف 7 " لعأ هللاو نيدلا يدع لقعلا ليلق ناسنإ الإ هيلا

 : ثحابم هيفو ( قدص جرخم ىنجرخأو
 نيلوق ( ضرألا نم كنوزفتسيل اوداك نإو ) هلوق ريسفت ىف انركذ انأ ( لوآلا ثحبلا ١

 كل ىلو ألا هل اولاق دومملا نأ هنم دارملا ىناثلاو اهنم هجارخإ ىف ةكم رافك ىعس هنم دارملا امهدحأ

 تفتلتالو ىلاعت هللا ةدابعب لغتشاو( ةالصلا نأ )هل لاق ىلاعت هنإ مث ماشلا ىلإ ةنيدملا نم جرخت نأ
 ناف ةعقاولا كلت حرش ىلا مالكلا اذه دعب داع مث كنيعمو كرصان ىلاعت هناف لابجلا ءال و ىلإ

 ىلاعت هنأ ةنآلا هذه قعم ناك حم نمهجارخإ اودارأ 9 نافكأ نأ اهنم دارملا نأةيآلا كلتءاربق

 ملول ةيدلقا وهو تقص لخادم ىلخدأ, ير, لقوا) اطل: لاقو.ةنيدملا_للاةةأرجحلاب هززمأ

 دولا نأ اهنم دارملا نأب ةبآآلا كلت انرسف نإو ةداتقو نسحلا لوق اذهو( ةكهوهو - قدص جرخم
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 مدع ىلع كل ةلفان هلرق انلمح ولف ًابجاو دجوتلا اذه نوحح بجوف بوجوللا مالا ةغيصو ممأ
 نم هانرك ذ ام هل ةلفان امنوك ىنعم نوكي نأ بجوف لالا فالخ وهو ضراعتلا مزا بوجولا

 3 لعأ هللأو اويلجلا تاولصلا بوودو ىلع ًادئاز اموجو 11

 نإو ( رجفلا نآرقو ليللا قدسغ ىلا سمنثلا كولدل ةالصلا مقأ ) هلوق ( سماخلا ثحبلا ال

 ليلدلاو ةمآلا قح ىف ماع ىنعملاىف هنأ الإ ملسو هيلع هللا لص لوسرلاب اصتخم هيف ىماألا رهاظ ناك

 ىلع لدي اذهو لوسرلاب صوصخم دجبمللاب رماألا نأ نيبف كل ةلفان هب دجبتف لللا نمو لاق هنأ هيلع

 اذه. دجبتلابرمآلا دييقتل نكي ملالإو مالسلا هيلع لوسرلاب صوصخم ريغ سنا ةالصلاب رمآلا نأ
 نورسفملا قفتا ( ًادومح اماقم كبر كئعبي نأ ىسع ) : ىلاعت لاق مث . ملعأ هللاو الصأ ةدئاف ديقلا
 ىف اناسنإ عمطأن مو عاطالا ديفت ىسع ةظفل نال ىناعملا لهأ لاق بجاو هللا نم ىسع ةملك نأ ىلع

 هلوقو . كلذ هيطعي ال مش ءىثن َْق ادحأ عمطي نأ نم مرك أ ىلاعت هللاو ًاراع ناكهمرح مث ءىث

 نم لاملا ىلع هياصتنا نوكي نأ ( لوآلا ) نامجو ًادوم هلوق باصتنا ىف«لوآلا ثحبلاإ)

 رهاظ وهو ماقملل اه نورك نأ ) قائلاو ( أدع كغ ىأ كثعبب هلوق

 عمجأ ىدحاولا لاق ةعافشلا هنأ ( لوألا ) لاوقأ دومحا ماقملا ريسفت ىف (ىاثلا ثحبلاإ)
 دي عفشأ ىذلا ماقملا وه » ةيآلا هذه ىف ويلي ىنلا لاق ام ةعافشلا ماقم هنأ ىلع نورسفملا

 ىلع نوكي امإ دماو دماح هدمح اذإ ادومت ريصي امنإ ناسنالا نآل كلذو هب رعشم ظفللا لوقأو

 ىلع هودمخل موق ىلع هيف ٍهيلكَي هللا لوسر ملأ اما نوكي نأ بحب دومحنا ماقملا اذبف ماعنالا
 الصاح ناك كلذ نآل عرشلا ميلعتو نيدلا غيلبت وه نوكي نأ زوجيال ماعنالا كلذو ماعنالا كلذ

 ىذلا ءىثلا ىف نانالا عيمطتو عيمطت ( ادوم اماقم كبر كئثعبي نأ ىسع ) هلوقو لاحلا ىف

 هنم لصيس اماعنإ ادومت ريصي هلجاأل ىنلا ماعنالا كلذ نوكي نأ بجوف لاح لاخلا ىف هدعو

 هلوق وهو ةيآلا ظفل نأىلع اذه لدف هللا دنع هتعافش الإ كاذ امو سانلا ىلإ كلذ دعب هل لصح

 ىلع لدي ادومح اماقم هلوق ىف ريكنتلا ًاضيأو ىندملا اذه ىلع لدي ( ادومحاماقم كبر كعب, نأ ىمع)

 هيعس ىلع ناسنالا دمح نأ مولعملا نمو لماك ميظع غلاب دمح ماقملا كلذ ىف مالسلاهيلعىنلل لصح هنأ

 جايتحا نال املا دب ةجاحال باوثلا نم ةدايز َّق ىعسلا َْق هدمت نم مظعأ باقعلا نع صيلختلا ف

 ةجاحال ىتلا ةدئازلا مفانملا ليصحت ىلإ هجايتحا قوف سفنلا نع ةميظعلا مالالا عفد ىلإ ناسنالا

 (ادومح اماقم كبر كئءبي نأ ىسع) هلوق نم دارملا نوكي نأ بجو اذه تبث اذإو اهليصحت ىلإ هب

 اذهب رعشم ةيآلا ظفل نأ تبث املو ةنسلا لهأ بهذم وهام ىلع باقعلا طاقسإ ىف ةعافشلا وه
 ادعو هيلع ظفللا لح بجو ىنعملا اذه ربرقت قى ة>يحصلا رامخاللا تدرو م اينو راع ىنعملا

 نورخالاو نولواآلا هب هطبغي ةثدغواىذلا دوْمَحْللا ماقملا هثعباو رووشملا ءاعدلا هجولا اذهدك وب
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 ىرسلا لاظ دقف اندم 1111

 ةديبع ىلأ 0 ع وأ ىودو موثلا انبلغ ىت> انيلع 0 افون لاقت 6

 د لاق هن لل واقلا انلع لدم ىنارعألا نبا نع بلعثت ىورو لإللاب لصملا دجاحلاو مانلا دجال

 قرشا امأو دادضالا نم ظفللا اذه ءال وه دنعف لمللاب مان اذإ ديو ليللا نم لص اذإ لجرلا

 ىف نأ انيأر مث مئانلاوه دجاحلا نأ برعلا مالك ىف فورعملا لاقو ظفللا اذهريسفت ىف طسوت هناف
 ًادجبتم ىمس هنأ ىلع اذه لمحت نأ بجوف دجهتم هنإ ةالصلا ىلا مونلا نم ماق نم لاقي عرشلا

 نالف لاقيو . مثالا وهو هسفن نع ثنحلا هئاقلال ثنحتم دياعلل ليق اك هسؤن نع دربجطلا هئاقلال

 رخآ لاهت>اهيف لوقأو . هسفن نع بوهلاو مثالاو جرحلاقاي ىأ بوحتمو مثاّتمو جرحتملجر

 دنع هدوجمو هداقر بيطيل ةالصلا ىلا مايقلا ةقشم لمحتيو مونلا ةذإ كرت, امنإ ناسنالا نأ وهو

 مايقلا اذه ناك توملا دنع ذيذللا دوجملا ىلا لصي نأ دوجملا اذه كرت نم هضرغ ناكابلف توملا
 ورمع نب جاجحلا نأ ىورام وهو ( ثلاث هجو هيفو ) ببسلا اذهل ًادجب:ىمسف دوجحلا كلذل الط

 دعب ةالصلا دجهنلا امنإ دجمت دق هنأ حبصي ىتح لصف ليللا نم ماق اذإ دحأ ةهصأ لات فاما

 اذإ . عملي هللا لوسر ةالص تناكاذ كه ةدقال تو قارخأ ةالص مث ةالقوالعلا رك هالظ مثد داقرلا

 كيلا انو اع 5 1 دعس د ان“ اداقارو ادرج بلط ناسنالا ىلص ابلك لوهنف اذه تفرع

 هلوق ىف ءافلاو قاعتم نم هلدبال ( لبللا نمو ) هلوق ىف ( نم ) هلوق © ثلاثلا ثحبلا )ل

 40 كلوت هبات ليللا نب قآل اللا ريالا ,م هل ديال ( دجهتف )

 ناو لع ةلمتكلا ةالقلا ةتمادا 11و نازل أ

 ىلاعت هلوق ىف هانرحذ لصألا ىلع ةدايز ناك ام ةغالا ىف ةلفاناا ىدم 2 عب را سحب ز

 ناينبم نالوق ةدابز 0 ريسفت ىفو ةدايزلا ةءآلا 0 0 كنولأسي ١

 هيلع ةبجاو تناك اهنإ لاق نم سانلا نف ال مأ تلي ىنلا ىلع ةبجاو تناك له لإللا ةالص نأ ىلع

 اهمنوك ريسفت ىف ىددنلاو دهاج ركذو ضن :ارغلا لع ع وطت ىأ ةلفان تراصف تدخسن م
 م هدا كفل سنا امو هينذ نم مدقت ام متي ىنلل رفع لا هلال دمع 12 ا

 تاجردلا ةدابز ق ا نوكي لب ةتبلا بونذلا ا م ربك | نوكي ال هناف ةراوتطكملا وص

 دف لا !اكدلخ ةفاث اع للكلف هباوثلا هداياز ةداتعلا كلت نم 3 وعملا ناكر اتاوتلا ةرثكذ
 هذهنأ تبثف تائيسلاو بونذلا ريفكتل املا نوجات ةعاطلا هذهف تارافكلاىلا ةجاتح ًابونذ مهل
 (كل ةلفان ( لاقببسلا اذهلف هريغ ق>ىف ال هتك ا ل قحىف لفاونو كئاوز نوكت اعإ كءاكاطلا

 م هأ نيف هر ا ق>ىف ال كقح ىف و ا

 . ةضيرف اهنأ صيصختلا ىلع هل ةلفان اهنوك ىنعم اولاق لسو هيلع هللا ىلص ىنللا ىلع ةبجاو تناكل يللا
 دبش رهن لولا انفلات زلعت ى دك كتنأ نق امم تصصخس#اتاولصلا لعةدئاز كيلع
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 اال مهحاو هرأ ريص# 3 لا بلق ل د>او لك ل !اك باق ن نم تقولا كإذ ىق هتعاط رونو ىلاعت هلبأ

 ايارملا كلت نم ةدحاو لك نم رونلا سكعني هناف سمشلا راونأ الع تءقو اذإ ةلباقتملا ةقرشملا
 ق ةالصلا هذه عقلو ميس قوذ هل نم لك ناف كيلا اذهلو ةروصلا هذه َّق ناككف ىرخاألا ل

 نآرقنإ رجفلا نآرقو)هلوق (ةسماخلاةدئافلا) ةحارو ارونو ةحسف هبلق نم دجو ةعاملاب قولا اذه
 راصف ليللا لوطمان ال ناسنالا نأ وه ادوهشم هنوك ىف ببسلان وكي نألمتح (ادوهشم ناكرجفلا

 هركفوهلايخحوأ نع ةينامسجلا ثداو+لاةروصشلا زفايندلا لازوخأ ةيقآ مم نع ةدملا هذه قلفاغلاك

 ابنعي شوقتلا كلت تليزأ و تاسغ مثةدساف شوةنامف تراس جاو "م حاولًآلا هذه تراصو هلّقعو

 . ةلطابلا ةدسافلا شوةالان ع ةرهطمهلامخو هركفو هلع حاولأ تراص مانملا نم مايقلا تقولوأقف

 مادقالاو هبمزنت ىلع ةلادلا تاراكلا ةءارقو ىلاعت هللا ةدابع ىلإ تقولا كلذ ىف ناسنالاعراست اذاف

 ةرهاطلا شوقا هذه هلامخو هركفو هلقع حول ىف شقتنا ىلاعت هللا مظعت ىلع ةلادلا لاعفآلا ىلع

 ةدلوتملا شوقنلا ىو. ةدسافلا شوقتلا ماكحتسا نم 0 شوقنلا هذه لودصح نإ م , ةسدقملا

 هتعاطو هتحو لاعت هلنأ 4 ةف رعم ىلإ ليلا حش رك قيرطلا اذبف انتازويشدو اندلا نإ ليلا هز

 ناسنالا عرش اذإ لصحت امنإ ةمكحلا هذه لوقنف اذهتفرع اذإ .اهتاوهشو ايندلاىلا ليلا فعضيو

 قلخلا 0 نأ معاو دوصقملا ىلع لدي كلذو سملغتلا َكَنَع مونلا نم همايق ل نم ةالصلا َق

 لدم اندلا هذه اكتلاو رخافتلاو دسحلاو ضرخاو ايندلا بح ىهو بولاقلا ضل رض َّق أوعقو

 هض ره ىو ف لق اهنا ص 0 و نقةذاحل | ٍ | ارطاللاك ابنالاو ىضرملا نمد ةءوام ولم تناك اذإ ىضؤرملا راد

 ف هفلاخو بيبطال داقني الف الهاج ضيرملا ناك امبرو ةيوق تاجلاعم الإ ةحصلا ىلإ دوعي الف

 ردي قيرط لكب ضرملا كلذ ةلازإ ىفىعسي هناف اةذاحاةفشم ناك اذإ ببرطلا نأ الإ ؛ لم ال زان |

 ايندلا بح ضرم : لوقةنف اذه تفرع اذإ . هفيفو هلياق#ت ىف ىعسيهناف هتلازإ ىلع ردقي مل ناذ هيلع

 كاك جالع أآذهو هتعاطو هتمدخو ىلاعت هللا ةفرعم 0 ةوعدلاب الإ هل جالعالو قلخلا لع ل وتم

 لجو ضرألا اذه لياقت ف اودهتجا ءايين آلا [نأ] مرجال . هل داقنيو هليشب نم لقو؛ سوقالا ىلع

 اذه ةلازإ َْق عفتني 6 مونلا نم مايقلا تقو لو نه ةيدو.علاو ةءاطلا ف عورشلا لع قاخلا

 : هع 1 نأ ستار لعأ هللاو اعورشم نوكي نأ بجوف هانررق ىذلا هجولا نم ضرملا

 ىلع سنا تاولصلاب سمأ امل ىلاعت هنأ ملعاف ( كل ةلفان هب دجبتف ليللا نمو ) ىلاعت هلوق امأ
 : ثحابم هيقو ليللا ةالص ىلع ثحلاب هفدرأ ةراشالاو زمرلا ليبس

 ليللا مث) لاق مك نآر قلاب 2 أ هب دج هأ ود لمللا ةدلضان 0 ةرايع دجملا 4 اولا ثحعبلا ئ

 . ( اليترت نآرقاالترو ) هلوق ىلا ( اليلق الإ
 : لاقي رغشلا ىف ريثك فورعم وهو مونلا ةغللا ىف دوجحلا يدحاولا لاق ( ىناثلا ثحبلا )
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 زوهمجلا لاق ًادورشم هنوكب :رجيفلا نآرقأ فضو هنأ ( ةعرارلا ةدئافلا ).ةريغ نم لكك: هنوك لغ
 ةكتالم لزنت مامالا فاخ حيبصلا ةالص ىف نوعمتجي راسهنلا ةكئالمو ليلا ةكئالم نأ هانعم

 تجرع هتالص نم مامالا غرف اذاف ليللا ةحئالم جرعت نأ لبقو ةادغلا ةالص ىف مو مهيلع راهنلا

 اتكرت انإ بر اي تلاق تدعص اذإ ليللا ةكئالم نإ مث راهلا ةكئالم تثكمو ليللا ةكئالم
 ةكئالملل ىلاعت هللا لوقيف نولصي مثو كدابع انيتأ انبر راهنلا ةكستالم لوقتو كل نولصي كدابع

 ككل يرغلا نم لذا ىنللخلا نأ ف ىروت (ليلذ انرأ اذه ادلوقأتو هل مهل تانغ دقات اوتنوتا
 نيرضاح ليللا ةكمئالم نوكستف ةيقاب ةيلظلا تقولا كلذ ف حبصلا لوأ نم اهيف عرشاذإ ناسفالا
 ةكئالم ترضحو ءوضلار هظو ةبلظلا تلاز اهزيثكت و ةءارقلا ليترت بهسب ةالصلا تدتتما اذإ م“
 ةالصلا هذه أدتبا اذإ امأ راهنلا ةكسالمو ليللا ةكئالم,ةالصلا هذه ىف رضحت قيرطلا اذهف راهنلا
 لصحي الف ليللا ةكمالم نم دحأ تقولا كلذ ىف قبب ملف ةءلظلا تيقب ام كانهف ريونتلا تقو ىف

 ىف ىدنعو لضفأ سيلغتلا نأ لع ىوق ليلد (ادوهشم ناكهنإ) ىلاعت هلوق نأ تبدَف روكذملا ىنعملا

 لك مضعأ ةثداخلا ةداروطأ كيناكابلكاةنال كلذو رخال ايتخ ا.( اجو شم ناكمت]) لاعبه وق زاسلفت
 نم حبصلا .ةالص ءاذأ قف عرش اذإ ناسنالاف لك أ ىلاغت هللا ,ةزادق لاك 2 اهي لالدتساللا ناك

 باقني تقولا اذه ءانثأ ىف ةءارقلا تدتما اذاف «ملاعلا ىف ةيقاب ةيوقلا ةيلظلا تناك تقولا اذه لوأ
 ىلغو : دوجولاو ةايحلل بءانم ءوضلاو « مدعلاو تودلل ةبسانم ةءلظلاو ءوضلا ىلإ ةملظلا نم ملاعلا
 دوجولا ىلإ مدعلا نمو ةايهلا ىلإ توملا نم لقتنا هنأاكف همانم نم ماق امل ناسنالاف ريدقتلا اذه

 لإ توملا نمو ءونعلا ىلإ ةللظلا نم ملاتلا اذه ةيلك بالقنا هتالص ءانثأ ىف دهاشي كلذ عم هنإ من
 لوقعلا دهشت بع ةلاح ةلاخلا هذهو . دوجولا ىلإ .مدعلا نمو ةكرملا ىلإ نوكسلا نمو ةايحلا
 ةغلابلا ةكسملاب نيبدملا قلاخلا الإ ليدبتلاو ليوحتلاو بيلقتلا اذه ىلع ردقيآال هنأب حاوراآلاو
 باوبأ حورلاو لقعلا ىلع حتفنيو ةفرعملا هذه رونب لقعلا رينآسي ذئئيحو ةيهاتتملا ريغلا ةوقلاو

 اييلع ادوهشم حراوجلا لامعأ نع ةرابع ىه ىتلا ةالصلا ريصتف ةيحلالا ةيناحورلا تافشاكملا
 همانم نم ماق اذإ ميقتسم عبطو ميلس قوذ هل نم لكف كلذلو ةسدقملا ةرهلالا تافشاكملا هذه
 رونلا ىلإ ةلصاخلا ةملظلا نم ىلاغلا لاو-أ فالتخا ربتعاو تقولا لوأ ىف حببصلا ةالص ىدأو
 اذهذ نيقيلا ةوقو ةفردملا رون ىف اديزمو ةحارو احور هلق. ىف دحي هناف ةكرملا ىلإ نوكسلا نمو
 ءادأ دنع الإ لصح ال رابتعالا اذده نأ رهظو ( ادوهشم ناكر جفلا نآرق نإ) هلوق نم دارملا ره
 ١" لهل كللاثا لاا كالا ىو !اهدارك لعأ هللاو لايلاب رطخام اذبفاسيلغتلا ليس ىلع رجفلا ةالص
 ةعاجلاب ةالصلا هذهىداؤت نأ ىف بيغرتلا ( ادوهشم ناكر جفلا نآرق نإ )هلوق نم دارملا نوكيا نأ
 ىف ةاللصلا' هذه نيثأت نأ انييانأ هيفا قيقحتلا كيزمو ةزيثكلا ةعاججلاب اذورنتم .هنوك ىنعملا نوكيو
 دجسملا ىف نيدلسملا نم عمج رضح اذاف تاولصلا رئاس ريثأت نم رثكأ هريونت ىفو بلقلا ةيفصت
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 16 يسن تاك ةلظلا نأ كلذو /هلؤافإ نضاأ ىأألاللا] عَدَح قف 2 كاسعلا : ارانلا لأ

 . لخدي نيح هلوأ لاق ؟ ليللا قسغ ام : ءاطعل تلق حيرج نبا لاق « نيرسفملا لوق امأو « ملاعلا

 قسغ : ىرهزألا لاقو « هتيلظب ليللا لوخد لاق : قسغلا ام سابع نبا قرزألا نب عفان 1

 ا واتا اذإ نيعلا تقسغ لاقي ءاهدادتشاو ة ةيلظلا كارت دنع قفشلا َة ةيوبيغ دنع ليلا

 تاولصلا تلخد ىنءملا اذه ىلع قسغلا انلمح ول انالل لاق ءامد تألتما اذإ ةحارجلا تقسغو

 لخدي مل ةبلظلا لوأ روبظ ىلع قسغلا انلمح ولو ؛ءاشعلاو برغملاورصعلاو ربظلا ىهو هيف عبرألا

 ثحح نيلوقلا نيذه ىلع عرفتي هنأ معاو ؛ ىلوأ لوألا نوكي نأ بجوف برغملاو رهظلا الإ هبف

 ريدقتلا اذه لعو برغملا لوأ نع ةرابع قسغلا ناك ةبلظلا لوأ روهظب قسغلا انرسف ناف فيرش

 اذهو رجفلا تقوو برغملا لوأ تقوو لاوزلا تقو تاقوأ ةثالث ةيآلا ف روك ذملا نوكي
 اتالطلا !تبتاش نتي اكرتسم. تقاولا اذه نوكتيف ضعلاوة ربل انو لاوؤلا "نكي "نأ"

 مام نان اص ارت ةتق ولا ذه نالكشم انقكلا و ؟ينوعتلل هان ون كررغللا

 ليلدلالد هنأ الإ اًقلطم ءاشعلاو برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب عملا زاوج ىضتي اذبف نيتالصلا

 رذعو رفسلا رذعب ازئاج عمجا نوكي نأ بجوف زوج الو رذع ريغ نم رضحلا ىف عما نأ لع

 ندع لصحت انمنإ هك اًرتخلا- ةيلظلا لوف ةككازرتملا ةللظلاب 'قدلتلا انرشم "نإ اهأ .ءاوريغوازلل

 لوصح لبق اعورشم نوكي ةياغ ىلا دودمملا كحلاو ةياغلا ءاهتنال ىلا ةملكو ضيباألا قفشلا ةبوبيغ
 اذإ حصي امإ اذهو ضيبآلا قفشلا ةيوبيغ لبق اهلك تاولصلا ةماقإ زاوج بجوف ةياغلا كلت

 ملعأ هللاو رجحآلا قفشلا ةيوبيغ دنع بحت اهنإ انلق

 فطعلاب هياصتناو حبصلا ةالص هنم دارملا نأ ىلع اوعمج أر جفلانآرقو هلوق 6ةساخ ا ةلأسملا)
 (كيألا) كياوف“ هيفا ركفلا نآرق متأو ةالصلا | أ ريدقتلاو ةالصلا مقأ هل 1 ةالصلا ىلع

 ىلإ نآرقلا فاضأ ىلاعت هنأ ( ةيناثلا ةدئافلا ) ةءارقلاب الإ متت ال ةالصلا ١ ىلع لدت ةبآلا هذه نأ
 حببصلا عولط لوأ ىفو رجفلا لوصح ةءارقلا قاعتت نأ بجوف رجفلا نآرق أ ندقتلا و علا

 بوجولا مالا رهاظو حابصلا رون نع لبللا ةءلظ راجفنال ًارجف ىعم رجفلا نآل رجفلا لصح دق

 بوجولا اذه نأ ىلع انعمجأ انأ الإ هعولط لوأ نم رجفلا ةالص ةماقإ بوج و ظفللا اذه ىضتقف

 عنم اذاذ كرثلا نم علال 00 نع ةزابع توجولا نإ بدناا قبب نأ بج وف« لصاح ريغ

 لقت ىت> ناحجرلا لصأ قي نأو كرتلا نم عنالا عفتري نأ بجو بوجولا قمت للك
 ةدك لع لدي اذهو لضفأ تق 7 لوأ ىف رجفلا ةماقإ نأ ىضتقت ةيآلا هذه نأ تبثف ليلدلا ةفلاخم

 نأ اونيب ءابقفلا نأ ( ةالاثلا ةدئافلا ) لعأ هللاو ريونتلا نم لضفأ سيلغتلا نأ ىف ىففاشلا بهذم
 هلوق نم دوصقملا) تاولصلا 'رئاث قى“ ةءازقلا خه لوط ةاللظلاة دكا نأ! ةءازقلا وكم ةالاكفلا
 لدي ركذلاب صيصختلا نآل بولطم ةالصلا هذه ىف ةءارقلا ليوطت نأ ىلع ثحلا رجفلا نآرقو
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 قاع لاه كلذو و 0 0 نع لا وزلا انبه ك 0 نهد 0س نوكم نأ# يح ورز[ لوقف

 لضخال لو هنإ لاقي نأ كجوف ةلاوزلاو ؟لملا نع ةرابع كواذلاو ؛كّولذلاب ةالصلا ةماقإ

 قاعتي نأ بجو ءامسلا دبك نم ابليم لاح ىنعملا اذه لصح الف مكحلا اذه هب قلعت لاوزلاو لبملا
 هر ءاذكلا دك نع ايليم ةيذلا واله فاك يادلا تمد رملا نأ لغ لدي كلذ" ةالطإأ توج 4
 ليملا نع ةرابع كوادلا نأ : ةغللا لهأ هيلع قفتا ام ىلع ءانب اهتطينتسا بايلا اذه ىف ةبوق ةجح
 كل ىف لاوزلا لع ك ولدلا لمح ىلوآلا ىرهزاللا لاق سور لاو ملعأ هللاو لاوزلاو

 1 16لا اذذه لعو ليللا قع ىلا سلا لاور تقرر نم اهمدأ:ىأ ( ةالصلا م أ ) ىنعملاو : راهنلا

 ىلع كوادلا انلح اذاذ ( رجفلا نآرقو ) لاق مث :ءاشعلاو برغملاو الر روظلا هيف لخدنف

 ثالث الإ هيف لخدب مل بورغلا ىلع هانلمح نإو ةآلا هذه ىف سخلا تاولصلا تلخد لاوزلا

 بجوف ىلوأ ةدئاف رثك أ نوكيام ىلع ىلاعت هللا مالك لمحو رجفلاو ءاشعلاو برغملا ىهو تاواص

 :رعامشلا لوقب بورغلا وه كولدلا هلوق ىلع ءارفلا جتحاو «لاوزلا كوادلا نم دارملا نوكي نأ
 حارب تكلد ىت> تفقو حابر ىمدق ماقم اذه

 : ةمرلا ىذ لوب ةبدتق نبا جتحاو «تباغ ىت> ىأ نقلا مسأ حاربو

 كلاودلا نورك الفأ الو موجب اهدوش ىنآوللاب تسيل حيباصم

 ىنعملا اذهو ريغتلاو ليملا نع ةرابع كولدلا اندنع نآل فيعض لالدتسالا اذه نأ لعاو
 بورغلا ىلع كو ادلا ظفل عوقو ناكف ّك وادلا عاونأ نم اعون بورغلا ناكف بورغلا ىف لصاح

 سرفلا ىلع هعوقو ىفاني ال ناسنالا ىلع ناويحلا ظفل عوقو نأ 5 لاوزلا ص هعوقو ىفانيال

 كلدي ناسنالا نال كلدلا نم هقاقتشا َك وادلا 5 لوقلا اذو ةذد ىلع اضي اضي أ جتحا 3 مهنمو

 ف اهرك دنع انآ مواعمو اهلإ رطنلا نوه ىذلا 5306 امنإ اذهو الإ ظنلا دنع هنيع

 رظنيام دنع [و] الإ رظنلا نكمش سن ررغلا نق ا( رق دنع اهإ نأ رظبلا نكم ال اعلا طر

 0 ل وردلا» صخب كلا راذلا ظفل نأ 0 تقولا كلذ ىف الإ ناسنالا

 نأ ىلع لدي نأب هترك ذ ىذلا اذبف متأ ءامسلا طسو ىف اهنوك دنع نيببتلا كلذ ىلإ ةجاحلا نأ
 لعأ هلأ رو ىل وأ, ءابسلا ,طخو نع لاوؤلا نع ةراع كيداذلا

 ببسلاو لجألا مال سمشلا كولدإ هلوق ىف ماللا : ىدحاولا لاق 4« ةثلاثلا ةلأسملا ال
 سمشألا كواد لجأل اهتماقا لصملا ىلع بجيف سمشلا لاوز» بحجب امإ ةالصلا نآل كلذو

 قاع : ناكتلا لاو هقلظوو هداوسإ اللا قسغ (ىللللا جقسخ ىلإ ) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا

 لا لوظخد لكللا قمع : ليمشس نببرضنلا لاقو . نيسلا حتفب ءامس الا : قدغلاو« اقوسغ ليللا

 : لاقي ناليسلا نم فرحلا اذه. لصأو . رظانملا دسيو طلتخي نيح 5-5 لابللا فقع ناح تقلل

 نم لس اك لاس اذهب نمو «:لئاسلا ىساعلاو_ءءاملاب نيعلا ناله وهو ' قعت نيعلا نعيم



 "و كيلا 5 ,سمكتلا كاولتلل ةالصلا نأ: هيلا 5 هلوق

 8 ا نك لما 9 لطأبلا عقول

 ٍ 1 ةيآلا ىف 4 ًاقوهز ناك لطابلا نإ

 تاويثلاو داعملاو تاننطاإلا مار رف امل ىلاعت هنأ (كواألا) هوجو مظنلا ف (ىوآلا ةلأسملا)

 سمأ ببسلا اذبلف ةالصلا نامبالا دعب تاعاطلا فرشأو ناميالا دعب تاعاطلاب سماللا رك ذب ابفدرأ

 هتدابع ىلع لابقالاب ىلاعت هرمأ (ضرالا نم كنورفتسيل اوداكنإو) لاق امل ىلاعت هنأ (ىناثلا) هب
 لغتشاو مهملإ تفتلت الو كتدلب نم كجارخإ ىف مهيعسب لابتال هل ليق هن اكف مهيلع هرصني 5

 قوف كدب لعجبو كنع مثرشو مهركم عفدي ىلاعت هناف تاولصلا ءادأ ىلع لع موادو ىلاعت هللا ةدابعب

 كبر دمحب حبسو نولوةيام ىلع ربصاف) هط ةروس ىف هلوق يا ىلع ًابلاغ كنيدو مهمديأ

 دّقلو ) لاقو (ىضرت كلعل راهنلا فارطأو حبسف ليللا ءانآ نمو ءاهمورغ لبقو سمشلا عولط لبق

 ىنَخ كبر دنعاو «”نيدجاسلا نم ن ريو كبر دمحب مييسف ؛نولوةي امب كردص قيضي كنأ معن

 هناف ماشلا ىلإ بهذا هل اولاق امل دولا نأ مظنلا ريرقت ىف ( ثلاثلا ) هجولاو ( نيقيلا كيتأي
 دالبلا لكىف دحاو دوبعملا هل ليق هنأاكف هيلا باهذلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص مزع ءايبناألا نكسم

 اذإو كنكسمو كرقم ىلإ عجراو تاواصلا ىلع موادف هترصنو هذ اثر “الا ةلوذلا و.ةرصتلا اخذ

 اذه ىف ىل لعجاو قدص جرخم ىنجرخأو قدص لخدم ىناخدأ بر لقف هيلا تعجرو هنلخد
 معأ هللاو كعرش رابظإو كنيد ريرقت ىف ًاريصن اناطلش دلللا

 نيلوق لع سمشلا كولد ىنعم ىف نورسفلاو ةفغللا لهأ فلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا )
 ىف ىدحخاّولا لقتَف « ةياحصلا نم ةعامج نع ىورم لولا اذهو اهبورغ اهكو لد نأ ( امتدحأ)

 نب هللا دبع نأ شيبح نب دز ىورو « أمورغ سمشلا كولد : لاق هنأ مالسلا هيلع ىلع نع طيسبلا

 قوقلا اذهو رابغ نبأ نعلوقلا اذه ريج ن دعس رورو «ايورع سملا كول 4 لاف ما ١

 دك نع الاوز وه سمشلا كولد نأ ( ىاثلا ٍلوقلاو ) نيرخأتملا نم ةبيتق نباو ءارفلا رايتخآ
 هتوع ىلع لرقلا اذه. نولئاقلا جتحاو نيمعباتلاو ةباحصلا نم نيوتيلا رات اياوهو دا ل

 هللا لوسر ىدنع ىعط » لاق هنأ رباج نع طنستلا ف ىدخاولا ىور ( ىلوآلا ةجحلا ) هوجوب

 نيد ا هيلع هللا لص ىنلا لاقف سمشلا تلاز نيح اوجرخ م هباخصأو و سو هيلع هللا ىلص

 : لاق هنأ 7 و هيلع هللا لص ىنلا ص فاشكلا بخاص ىور ( ةيناثلا ةجدلا )* سمشلا 25

 ةبملا) + ةربظلا “ىف ىلضف نلمطسلا "علا يحل ةرتشيفلا كك ؤادأ مالتكالا هيلع نيزدج و 15
 لقلت 0 اذإ سمشلل ليق كلذلو لاوزلا برعلا مالكىف كوادلا ىنعم ةغللا لهأ لاق ( ةثلاثلا
 لاقو ىرهزألا هلاق اذكه . ةلئاز نيتلاخلا ىف امنأل دكلاد تلفأ اذإ ال ليقو ؛ةكلاذ راهنلا

 اذه تفرغ اذا «بورغلات لام لاقي :لاوؤلل شمشلا'تلام"لاقي.“لتملا “كوادلا لصأ“:لافقلا

 «8م رخف ؛د



 تايلألا:..سمنغلا كل اين ةالصلا لا مقأ : للامم هلوق 41

 لإ 20001 فارق للا قع اديب رسل كولدل جفا مق 8 «

 0 دج ليلا ( نمو 10 ناك رجفل نارق
 هر

 0 ما دم هر ه هه هس م2 2-2

 36 لخدم ل 59 رق 845 اذار ايام كر كثعس

3 6 2 

 قتلا ءاج لوو هد ًاريصت 0 دل نم ىل الدخل لاو قدص جرخم
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 ىجرخ أو

 اذهو ئتيع: نع سنوي كلذ ىورو كفلخ ىنعم ىف كفالخ نأ شفخألا معز كفالخ نرقابلاو

 : رعاشلا لاقو . ( هللا لوسر فالخ مهدعقمب ) هلوقك

 ريصح نبني بطاوتشلا طسب امنأكف مهفالخ رايدلا تفع

 هجوام لبق ناف  نذإ لامعإ ىلع اوثيلي ال ىبأ ةءارقفو نوثبلي ال ءىرق فاشكلا بحاص لاق

 ىف لعفلاو داكر بخ هعوقول عوفرم وهو لعفلا لعل عفلا ايف فطع دقف ةقباسلا امأ انلق ؟ نيتءارقلا

 ىلع فطع ( نوئبليال ًاذإ ) هلوةىهىنلا اهسأرب ةلمجا امفف ىنأ ةءارق امأ و مسالا عقوم عقاو داك خ

 نأ ىنعي ( انلسر نم كلبق انلسرأ دق نم ةنس ) ىلاعت لاق مث تق اوداكنإو ) هلوق ةلمج

 دك ملا ردصملا ىلع بصن ( ةنس ) هلوقف مب كلم نأ هلا هنايز (ييئاوبللا نش مهين اوجرخأ موق لك

 هللا ىرجأ اه نأ ىنعملاو ( اليوت انتنسل دجت الو لاق مث كلبق انلسرأ دق نميف ةنمت كلذ اننس ىلأ

 لك ضاضتخا أ بابلا اذه ىف مالكلا مامتو ةداعلا كلت باقي نأ دحال ًأيهني مل ةداعلا هب ىلاعت

 ةلاخلا كلت ىلع ًادبأ مودي نأ مزل الإو هتاذل هل ًاتباث ًامأ 9 ةئيعملا هتقصو نيعملا هتقوب ثداح

 صصخلا صيصختب صاصتخالا كلذ لصحب امنإ لب تافصلا كلت ىف هلثام امع ,ىثلا زبمتيال نأو

 تقولاكلذ ىف هليصحتب هتردق قلعتت مث تقولا كلذ ىف هليصحت ديريلاعت هنأ وه صيصختلا كلذو

 لوصح ىف ةرئؤالا ىه ىلا ةثالثلا تافصلا هذه لوقن مث تقولا كلذ ىف هلوصحب هيلع قاعتي مث

 لاحت وهو للستلا مزاو رثخآ :نطضخت "ىلإ: انسودح ؛ اًرعتفا ةثذاحا تقاكانإ صاصتخالا كلذ

 كلت ىلع ريغتلا ناك املو همدع عنتما ههدقثيثامنآل :هزيغت عت ميدقلاذ ةعدق تناكنإو

 اذسب تبثف اعنتمم ةردقملا ءايشالا كلت ىف ريختلا ناك ًاعنتم صاضتخالا كلذ ىف ةرثؤملا تافصلا

 ( اليوت انتنسل دجت الو ) ىلاعت هلوق ةحص ناهربلا

 فراك ر جفلا نآرق نإ رجفلا نآرقو ليللا قسغىلإ سمسشلا كولدإ ةالصلا نأ ر) ىلاعت هلوق

 لخدمىلخدأ بر لقو . ًادو# اماقم كبر كئثعبي نأ ىسع كل ةلفان هب دجبتف 4 نمو[ داورلقم

 لطابلا."قهزو قللا لج .لفو: ًاريصن ًاناطلنم كنذل نم ىل كضجاو قاض جرخم ىنجرخأو قدص
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- 1١ 
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 نيدلا ىلع هتبثي هنأ ىلاعت نيبف « هجهنم نع هوليزي نأو هنيد نع هونتفي نأ اودصق مهنأ كلذو
 كلت نم ءىث ىلإ تايآلا هذه ريسفت ىف ةجاح الف قيرطلا اذه ىلعو « يقتسملا جينملاو مبوقلا
 لعأ هللاو . تاياورلا

 . اليلق الإ كفالخ نوثبلي ال ًاذإو اهنم كوجرخيل ضرالا نم كنوزفتسيل اوداك نإو )ل
 54 النار اجنسل كال ىا.رالس و نمكايقءانلطرأ نقال

 اولعفولو , كم نمثل الص ىلا جارخاب اومههدكم لهأ مث ةداتقلاق (لوأآلا) نالوق ةيأل هذه ىف
 ا :جورشلاب هللا هرمأ ىتح. هجارخا نم مهعنم هللا نكلو ء اولبمأ ام كلذ
 نبا لاق ( ىناثلا لوقلاو ) دهاجم لو اذهو ردب موي لتقلا مهلع هللأ ثدب ىت> هجم نم هَل هل م ىنلا

 مساقلابأاي اولاقف مهنم هبرق اوه 0 دوولا هتدسح ةنيدملا ىلإ رجاه الوتلمهَللا لوسر نإ : سابع
 كب انمآ افلا جرع ولف ميهاربإ نكسم تناكو ةسدقم دالب ىهو ءاشلاب اوثعبامإ ءاسناأللا نإ
 كعنام 2 هللا كوس ا مورلا فوخ الإ جورخلا نم كعنمي ال هنأ انيلع دقو كانعبتاو
 هاريو هباحصأ هيلإ عمتجي ىتح ةفيلحلا ىذب لبق ةنيدملا نم لايمأ ىلع هيي هللا لوسر ركسعف . مهنم
 . عجرف ةيآلا هذه تلزنف هللا نيد ىف سانلا لود ىلع هصر+ل ءاشا ىلإ جورخلا ىلع امزاع سانلا

 ةيآلا تناك ىتاثلا لولا حص ناف ةيكم ةروسلا نآل هجولا وهو جاجزلا رايتخا ل وألا لوقلاف

 فاثلا .لوقلا ىلعو ةكم لوآلا لوقلا لع ( ضرألا نم كنوزفتسيل ) هلوق ىف ضرألاو ؛ ةيندم
 (ضراألا نماوفنيوأ ) هلوةك صوصخم ناكم اهنم دارملاو ضرآلا ركذ ليزنتلا ىف رثكو ةنيدملا
 ناف ؛ ةريملا بلطل اهدصق ناكىتا ضرألا ىنعي ( ضرألا حربأ نلف ) هلوقو مبعضاوم نم ىنعي

 دارملاو كم ىنعي ( كتجرخأ ىتلا كتيرق نم ةوق دشأ ىه ةيرق نم نيأكو ) ىلاعت هللا لاق لبق
 كوجرخيل ضرآلا نم كنوزفتسيل اوداك نإو ) ةيآلا هذه ىف لاقو 0 :أ ركذف ابلهأ

 اومه منإ انلق ؟ ةكم ةيآلا هذه ىف ضرالا لاق نم لوق ىلع امهنيب عما [ نكمي ف

 . نضفاتتلا لازف +: ىلاغت هللا ومأت ع جرخ امو م,جارخإ 527 هل
 : ناتلأسم هيفو ( اليلق الإ كفالخ نوثيلي ال اذإو ) ىلاعت لاق مث

 ماللا نوكسو ءاخلا حتفب كفلخ مصاع نع ورم وبأو ريثك نباو عنان أرق (ىلوألا ةلآ أملا)



 ةيآآلا ٠ كانتبث نأ الولو : ىلاعت هلوق لاب

 ىف عوقولا ىلع لدي ال ردقلا انين دنا ى ياتو برق هنأ ةيآلا عم كاكف ةيراقملا د انعم داك

 :فاثلا ا ةع:كااوجلا و هيرض هنأ[ مهفيال انالف برضي نأ ريمالا داك انلق اذإ اناف ةنتفلا كلت

 ىلع دوجو نا هانعم نفع كلل لع الول لوقت« هريغ توبثل ءىثثلا ءافتنا: ديفت الول ةملكنأ

 ( مهلإ نكرت تدلك دقل كانتبث نأ الولو ) هلوق انبه كاذكف ء رممل كالطلا لوصح نم عنم
 نم اعنام تيبثتلا كلذ لوصح ناكف ملسو هيلع هللا لص دمحم ىلاعت هللا تيبثت لمص هنأ هاتعم
 اهيلع مادقالا ىلع لديال ةيصعملا ىلع ديدبتلا كلذ نأ : ثلاثلا نعباوجلاو ؛ نوكرلا كلذ لوص>

 هنم انعطقل مث , نيولاب هنم انذخاأل ليواقألا ضعب انيلع لوقت ولو ) هلوق اهنم تايآ هيلع ليلدلاو

 ( نيقفانملاو نيرفاكلا عطت الو ) هلوق اهنمو ( كلمع نطب>يل تكريشأ: نالو) هلؤق اهنمنو .( نيكولا

 ملعأ هللاو

 قيفوتب الإ ىصاعملا نع ةمصعال هنأب مهلرق ةدح ىلع انباححأ جتحا 6 ةعبا رلا ةلأسملا 9
 الول هنأ نيب ىلاعت هنإ اولاق ( اليلق ًائيش مهيلإ نكرت تدك دقل كانتبث نأ الولو ) هلوقب ىلاعت هللا
 نع وتأ فاك ملسو هيلع هللا ىلص ادمح نأ كش الو رافكلا ةقيرط ىلإ لال هل ىلاعت هللا تيبثت

 مل لالضلاو رفكلا نع اموصعم هءاقب نأ ىلاعت هللا نيب الف نيقيلا ءافصو نيدلا ةوق ىف هريغ

 داما : ةلزتعملات لاق . ىلوأ هريغ قح ىف ىنعملا اذه لوصح ناكهتث اغإو ىلاعت هللا ةناعاب الإ. لصخ
 نمو « هديعوو هدعو ر دان هللا ب رطخام ىهو كلذ نع هل ةفراصلا فاطلاآلا تيبثتلا اذه

 ةرابع تيبثتلا اذه نأ كشال : باوجلاو , كلذ نم. عنمي ىلاعت هللا دنع نم آيبن هنوك نأ ركذ
 ىضتقملا دجوي ملول : لوقنف ءروذهلا لمعلا كلذ ىف عوقولا نم لوسرلا عنمب هللا هلعف لعف نع

 ثيحو ةجاح عاملا اذه داجبإ ىلإ ناك امل لوسرلا قح ىف روذحما لمعلا كلذ ىلع مادقالل
 اذه نأو عقلي لوسرلا قح ىف لصح دق ىضتملا نأ اندلع ه4 ااقهر وصحت ىلإ ةجاحلار تعمق
 عم ةردقلا نإ انلق اذإ الإ ميال اذهو لمعلا نم ىضتقملا كلذ عينم ىلاعت هللا هلعف ىذلا عن عناملا

 عنتماف رثؤملا لتخا لوألا عادل ةضاراعم ىزخأب ةمعا3. .تاصح اذاف ,«ع)عفلا بجوت ىادلا
 ملعأ هللاو ىنعملا اذه تابثإ الإ ديرال نحتو لعفلا

 هوجولا ةبآلا هذه لوزن ببس ىف انرك ذ دق : هللا همحر لافقلا لاق © ةسماخلا ةلأسملا ١)
 نال ردا ىقناوأو ةدنن انطاوزت ةفالظيا كلشي !قليقت!"ريغ نمايليوأت .اًضيأ نككموت «ةرزوكذملا
 : نولوي اوناكةراتق . هيلع نوردقيامىصقأب يلي هللا لوسر أ لاطإإ ىف نوعسي اوناك نيك رشملا
 هلوقو ( نودبعت ام دبعأ ال نورفاكلا اهمأ اي , لق ) للاعت هللا لزنأف , كهلإ انديع انتا تدبع نإ
 ءاعاكاا ةلزتيل قلسألاا ناويسنلاو :ةزيغكلا# لاّومآألا|هيلغ !وضارعؤ (١ نونهديفنهدتولواودو,)
 هللا لزنأف هسفن نع نينمؤملا درط ىلإ هوعدو ( كينيع ندمت الو ) ىلاعت هللا ل زقأفزاةومتلا



 4 ةيالا ٠ خو اوداك نإو : ىلاعت هلوق

 نإو ) هلوقف هنتف اولاقف هتب هتبج و هدح نع ءىثلا لازأ نم لكىف هولمعتسا مث هئيذر نم هديج زيقل

 ىنعي كيلإ انيحوأ ىذلا نع كنوفرصعيو كنوايزي ىأ ( كيلإ انيحوأ ىذلا نع كنونتفيل اوداك
 انيلع ىرتفتل ) هلوقو « نآرقلا كحل ةفلاخعم ولأساممهئاطعإ ىف نآلل كلذو هكح نع ىنعملاو ؛ نآرقلا

 تاعفولىأ ( اليلخكوذخالًاذإو ) كلذب ىفم أهلا لق : مهلوق وهوكيلإ انيحوأام ريغىأ ( هريغ

 الاف مث بكري "ضار ان نيئازك له مل قفا ومعقلتا ىلا ةلوررلطأ و اليلخ كوذختال اودارأ ام

 الياق اعيش لا 0 ىأ ( مهيلا نكرت تدك دقل ) كايإ انتمصءعب قحلا ىلع ىأ ( كانتبث نأ الواو )

 . مجاوج نع تكس ثيح ديرب سابع نا لاق الئلق انوكر ىأ ردصملا نع ةزابع ( ايش ).هلوقو

 كلذ ىفهدعوت مث« نيع ةفرط ىسفن ىلإ ىناكتال مهللا » يي ىنلا لاق ةبآلا هذه تلزن امل ةداتق لاق
 فعضو ةايحلا باذعفعض ىأ ( تامملا فعضو ةامحلا فعض كانقذأل ًاذإ ) لاقف دعوتلا دشأ

 ناف هلثم ءىثلا ىلإ مضي نأ نع ةرابع فعضلاو ةرخآلا باذعو ايندلا باذع ديري تامملا باذع

 ممردلا كلذ ىلإ رم ناينافعانأ لاقفن هر ءازنعأت .اونعت [نالف لعأ هلكول لاق اذإ لجرلا

 ( تاملا فعضو ةايحلا فعض ) هلوق ىف باذعلا راهضإ نس> امإ : لوةنف اذه تفرع اذإ هلدم

 اباذع هدزف اذه انل مدق نم انبر ) هلوق ف فعضلاب باذعلا فصو نم نآرقلا ىف مدقت امل

 رطاوخ تنكم ول كنأ مالكلا لصاحو ( نويلعتال نكلو فعض لكل ) لاقو ( رانلا ىف ًافعض
 كيلع باذعلا فيعضت كلذب تةقحتسال كتمه هيلإ نوكرلا لع تدقعو كبلق نم نراطيشلا

 ببسلاو ةرخألا ىف هباذع للثمو ايندلا ىف كرشملا باذع لثم كباذع راصاو ةرخآلاو ايندلا ىف

 تناكف رثكأ مالسلا مهيلع ءايبنألا قح ىف ىلاعت هلل معن ماسقأ نأ باذعلا اذه فيعضت ىف
 تأب نم ىنل ل 3 ) ىلاعت هلوق هريظنو ر 2ك املع ةّمحتسملا ةيوقعلا تناكف مظعأ ممونذ

 ةئيس ةنس نس نم د : مالسلا هيلع لاق ليق ناف ( نيفعض باذعلا الد فءاضي ةنيبم ةشحافي نكنم

 ىضر ول مالسلا هيلع هنأ ثيدحلا اذه بجوهف « ةمايقاا موي ىلإ اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف

 هباقع نوكي ريدقتلا اذه ىلعو رافكلا كتاوأ نمدحأ لك رزو لثم هرزو ناكل هولاق ام

 باطخلا ليلد ىلع ءانبلاب الإ هيلع دئازلا قن ىلع لديال فعضلا تايثإ انلق فعضلا ىلع ادئاز

 فعاضا!باذعلا كانقذأاذإ ىنعي ( ًاريصن انيلع كل دجال مث ) ىلاعت لاق مث ةفيعض ةجح وهو

 ملعأ هللاو انباقعو انباذع نم كصاخب ًادحأ دحجت مل

 هذه اولاقف ةيآلا هذ مالسلا مهلع ءاسن الا ةمصع ىف نوزعاطلا جتحا 14 ةثلاثلا ةلأسملا 0

 هيلع هنأ ىلع تلد ةيآلا نأ ) 2100 نم مهنع ميظعلا بنذلا رودص ىلع لدت ةيآلا

 ىلع لدت اهنأ ( ىناثلاو ) بونذلا رظعأ نم هللا ىلع ةيرفلاو هللا ىلع ىرتفي نأ نم برق مالسلا

 (ثلاثلاو ) مهبهذم ىلإ ليميو مهنيد ىلإ نكري نأ نم برقل همصعو هتبث ىلاعت هللا نأ الول هنأ

 نأ : لوآلا نع باوجلاو ديدعثلا ديعولا اذه ركذ ىلإ ةجاح الف الإو ةيانجو مرج قبس الول هنأ



 ةيآلا . كنونتفيل اوداك نإو : ىلاعت ةلوق 717

 «1/6ه ل مع

 تاجرد رك ذب اهعبتأو هقلخ لع همعن ماسقأ ةمدقخلا تايآلا ىف ددع !ىل ىلاعت هنأ لعإ
 رارتغالا نم ءادعسلا ريذحت ىرجب ىري امب هثدرأ ءادعسلا لاو-أ حرشو ةرخآلايف قاخلا

 اوداك نإو ) لاقف سيبلتلاو ركملا ىلع لمتشثملا مهمالكب 7 0 كلن راو نان

 : لئاسم ةالاقو أ 'ىذلا نع كلن وتتفلل

 اوتأ فيقث دفو ىف ةنآلا هذه:تلّزن .ءاطع: ةناوراىق .سابع 0-7 -
 تمرح اي انيداو مرحو ةنس تالللاب انعتم اولاقو. ًاطاطش هولأسف ملسو هيلع هللأ لص هللا لوسر

 كلذ !اوارركف مهب مو ملسو هيلع هللا لص هللا لوس ربكلذ ىنأف امنش-ووااهريطو اهرجش .ةكم

 نأ ترسو كاوشاما كهزك, ؟نأذ « مهلع ايضا كازملا ودنا نك انإراوللق زب: نما فضلا

 ملسو هيلع هلأ لص هللا لوسر كشمأف كادر هللأ : لقف ءانطعت مام مت -طعأ برعلا لوقت

 كما نق سو هيلعهللا لص هللا لوسر نورت امأ ::كاقو مع مهلع حاصف. عملا ميلخادو مهنع

 ادا مهن فاشكللا بحاص ىورو « ةيآلا هذه هللا لزنأف ؟ هنو ركذت امل ةيهارك مالكلا نع

 انوا هيلا ةفقت ل ] اهللا ال ىللتار دمر قم ىلحاتكي اذه محرلا نمحرلا هللا مسي : 2 ميتاكب

 نوبحي الو بتك ١ : بتاكلل اولاق مث ءهللا لوسر تكسف :نوبحي الو اولاقف : نورشحب الو
 انيبت بلق مترعسأ :لاقو « هفيس لسو باطنملا نب رمع ماقق هيلي هللا لوسر ىلإ رظني بتاكلاو

 ةيآلا هذه تلزنف « ادهم ملكن ام كملكت انسل اولاقف ا ميبواق هللا رمل 1 اا

 0 ةيندم 9 هذه نإ اولاق ببسلا اذبلف ةنيدملاب تعقو ا! ةصقلا هذه نأ ملعاو

 هذه تلزنف . كب نمؤن ى ه- ؛ ةمحر ةنآ باذع هلو باذع ةنآ ةمحر ةنآ لعجل : هل اولاق اشيرق

 اولاقف ةرجهلا لبق كب ةليل ملسو هيلع هللا لص هنأ لاوس ادخن مكدلا/: نابجلا:لاقو ةيآلا

 كلم 0 صال اذه نإالفو نالف نأ 5 قمل كلذ ناك ولف 0 انتل مذ نع دمعي م

 نعو «ةيكم ةبآلا هذهف ريدقتلا اذهللعو . مهتطا مت مش نطالقكك نأ كي هللا لوسر بلق ىف عقوف

 ملتست ىتح كءدنال نولوةيو شيرق هعنمتف رجحلا ملتسي ناك مالسلا هياع هنأ ريحا كاانلعتس
 ةيآلا هذه تلزنف « ةيهارك عم كلذ لعفي نأ هسفن ىف عقوف () انتهلا

 ديك أتلل ماللاو نإ تاخدو كنونتفي اوداك مالكلا ىنعم جاجزلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 نأ اوبراق [ مهنأ ] نأشلا نإ ىنعملاو « ةيفانلا نيبو اهنيي ةقرافلا ىه ماللاو ةليقثلا نم ةففخم نإو
 هباذأو رانلا هلخدأ اذإ بهذلا غئاصلانتف لاةيرابتخالا ةنتفاا لصأ [و] نينتاف كوعدخب ىأكوتتفي

 اهقو انه ةعبرملا ساوقالا نيب امو . هفذح ترث آ كلذإف راج ىلإ جات« ا لمق كا: 3 تست ىع لصآلا ىف )١(

 . لوصالا ىف تسيلو مالكلا قايس اهاضتقا ةدايز ىلأي



 ١ ةيآلا . كنونتفيل اوداكنإو : ىلاعت هلوق

 ساد دار رسوما سوس سا سودا مودا مود هو َ صا عض وا هد را م

 اذإو هرغ انيلع ىرتفتل كيلإ انيحوأ ىذلا نع تلو اوداك نإو

 96 0 |[ تدك 1 50 نأ لد فورس اليلخ كرذخال

 كَل د >1 تامملا ٌفعضَو ةويحلا ف فعض نم كدا اذإ 2(« البلق

 كلفلا كل ىجزي ىذلا مكبر ) أرقف ابلبقام أرقا لاَقف ةآلا هذه نع لجر هلأسف سابع نباىلإ نملا

 رمأ ىف وهف نياعو ىآر دق ىتبلا محنلا هذه ىف ىمعأ ناك نم سابع نبا لاق 0 هلوق ىلإ رحبلا ىف
 0 معنلا ىلإ ةراشإ هذه ىف هلوقف هجولا اذه ىلعواليبس لضأ وىمسأ نياعي ملوريلل ىتلاةرخآلا

 | اندلا ف ناك نم لاقس اع نبأ نع كاحضلا نع قوز 0 ىور (ًاينا دو ) ةمدقتملا تايآلاىف

 1 نع وهف ٌباودلاو نسانلاو لالا و ناحللاو: ضرالاو تاومسلا قاف .ىراق نش را
 ةراشإ هذه ناكن هلودف هجولا اذه ىللعو 4 ملعلا ليصحت َنَع ديلا الايس لضأو ىعأ ةرخآلا

 لئالدلاو معنلا هذه ةفرعم نع باقلا ىبعأ ايندلا ىف ناك نم دارلاف نيلوقلا نيذه لعو ايندلا ىلإ

 قا لصع نيرللا ق ىمعلاف ىلوأ ةزرخآلا :لاؤكأ ةقرثم نع بلقلا لعأ هر الن نوكت ناحل

 هنآل اليس لضأو ىبعأ ةرخآلا ىف وهف ًارفاك الاض ايندلا ىف ناك نم نسحلا لاق (اهتلاثو) ايندلا

 تافآلا باوبأ نم صاختلا ىلإ ىدتمم ايندلا ىفو هتبوت لبقتال ةرخآلا ىفو هتبوت لبقت ايندلا ىف
 للاب لبجلا ىلع ىناثلا ىمعلا لمح نكمبال هنا (امعيارو ) ةتبلا كلذ ىلإ ىدتال ةرخآلا ىفو

 هذه َْق ناك نمو أ هللا قيرط نع ىمعلا كنم دارا ناك ةرورضلاب هللأ نوؤرحإ ةرخآلا لهأ

 مهل لص> نيذلا نأ ( اهسماخو ) ةنجلا قيرط نع ىمعأ ةرخآلا ىف وهف هللا ةفرعم نع ىععأ ايندلا

 اماذل مهجاهتباو ايندلا ليصحت ىلع مهصرح ةدشل رحل ةلاحلا هذه تلصح امإ ايندلا ىف باقلا ىع

 نم ءىثث مبعم سيلو ايندلا تاوف ىلع امترسح كانه مظعت و ةرخالا ىف دادزت ةبغرلا هذبف اهتابيطو

 (ىاثلالوقلا)ىمعلا نم دارا وه كاذف ةميظعةرسحو ةديدش ةدلظ ىف نوقبيفىلاعت هللا ةفرعم راونأ

 ةمايقلا موي. رشح بلقلا ىنعأ انندلا هذه. ناك نف رصيلاو نيعلا يع لع ىاثلا فعلا لمح نأ
 أريصب تنك دقو ىمعأ ىترشح مل بر لاق ىععأ ةمايقلا موي هرشحنو ) لاق اك رصبلاو نيعلا ىبعأ

 مههوج و ىلع ةمايقلا موي مرشحنو ) لاقو ( ىسنت مويلا كاذك و اهتيسنف انتايآ كتتأ كلذك لاق

 معأ هللاو مهتب وقع ىف ةدايز ىمعلا اذهو ( ًامصو اهبو ايم
 وهريغ انيلع ئرتقتل كيلإ اننحر أ ذلا نع كلن ركتقإل اود نإ ١ ىلاعت هلوق

 فحض كانقذأل ًاذإ . اليلق ًاثيش مهلإ نكرت تدك دقل كانتبث نأ الولو . اللخ كوذختإل

 « اريصن انيلع كل دجتال مث تامملا ففعضو ةايحلا



 الا: انوع بنهر ناك نول < كاعق مل رت /

 قالخالا كلت نم ةرهاظلا لاعفألا ىلإ ىعادلا : لوةنف اذه تفرع اذإ دهزلاو معلا بلطوأ مركلا

 باوثلار هظي امنإ ةمايقلا مويف عوبتملا سيئرلاو عاطملا كلملاو هل مامالاكنطابلا قاخلا كلذف ةنطابلا

 سانأ لك وعدن موي) هلوق نم دارملا وه اذهذ قالخالا كلت نم ةئشانلا لاعفألا ىلع ءانب باقعلاو

 كِئلوأف .هنيمبي هياتك قوأ نف ) ىلاعت لاق مث هدارمب لع ءأ هللاو لابلاب رطخ لاهت>الا اذبف ( مهماماب

 ا ىف ىروأ نم نال كئلوأ لاق ا اكل فاعلا ة ( اليتف نوءلظي الو مهباتك نوءرقي

 دقن هجارجتسا ناسنالا دارأ اذإ هنأ مسالا اذهب ىمسو ةاونلا قش ىف ىتلا ةرشقلا ليتفلاو عملا

 نار كف ال ىعملاو هن لملا تاغ ىف نيقلاو ريمظتلا هلثمورهفاثلا يقم ءىتلا الثم ترضي اذهو

 دهاجم ىورو(امضه الو املظ فاخم الف« ًائيش نوبلظي الو) هلوق هريظنو ليتف رادقمب باوثلا نم
 نم ليعف وهو هتباسسب هما ناسنآلا لتفب رهظي يذلا خسولا وه ليتفلا لاق هنا سابع نبأ نع

 هنوءرقي لامشلا باعصأ نأ عم مهباتك ةءارقب نيهلا باحأ صخ مل لبق ناف 0 ىعمي لفل

 ةميظعلا تاكلبملا لع المتشم هودجو ميباتك اوعلاط اذإ لامشلا باحصأ نأ قرفلا انلق اضيأ

 اوزجعيف مهناسل لقثيو ممولق ىلع ةشهدلاو فوخلا ىلوتسيف ةديدشلا ىزاخناو ةلماكلا حئابقلاو

 نسحأ ىلع مهباتك نوءرقي مهنا مرجال كلذ سكع ىلع مثلمأف نيهلا باصحأ امأو ةءارقلا نع

 (هيباتك اوأرقامؤاه) رشحنلا لهآل ”ىراقلا لوقي لب مثدحو مهتءارقب نوفتكي المث امتلك

 ( اليبس لض أو ىمعأ ةرخآلا ىف وهف ىمعأ هذه ىف ناك نمو ) ىلاعت لاق مث ملعأ هللاو قرفلا رهظف

 تالا هيفو

 هده قارتاك نمو ناسككلا [عارصنو مصاع نع ركب وبأو ورم وبأ أرق « لوألا ةلألا (

 عفانو ريثك نأ امهيف ميخفتلاو حتفلاب أرقو حتفلاب ىمعأ ةرخآلا ىف وهف رسكلاو ةلامالاب ىععأ

 امهيف ةلامالاب ةياور ىف مصاع نع ركب وأو قايسكلاز# هرج 1 ا

 هنوك ىلوألا ةملكلا ىف ىألاب دارملا نأ ورمع ىنأ ةءارق حييحصت ىف هجولا ىسرافلا ىلع وبأ لاق

 21110 ةياثلا ةملكلا ىاامأ ورز ةلامالا| ليقف 'ةهان ةملكدلا هده نوكستب يدقتلا ذو عا ولن ف

 لبقت ملذ ةمان ىعأ ةظفل هد اذهب و نم لعفأ ىنعع تناكف ليضفتلا لعفأ ىعالا نم
 قاايكا راو !ليضفتلا , لعفأ .دارملا نسل هن ل لد ىلو ألا ىف ةلامآلا لاخدإ نا لصاحلاو ةلامالا

 () ملعأ هتلاو ليضفتلا لعفأ اهنم دارملا نأ ىلع لدي ةيناثلا ىف

 ةرخآلا ىف وهف ىمعأ هذهىف ناكنمو ) ىلاعت ةلوق نم دارملا سيل هنأ كشال مة يناثلاةلأسملا)
 (لوآلالوَلا) نالوق هيففىمعأ ةرخآلا ىفوبف هلوقامأ بلقلا ىمع هنم دارملا لب رصبلا ىمع ( ىمعأ

 لعاب لم لكل وا ةركع لاق (لوألا) هوجو هيف :نيدقتلا اذه ملعو تلقا قع ًاضيأ هئم داوملا نأ

 ىعاف . رثكأ وأ دغأ لاكي نأ اومزاأو هبق تزاقت ال ام ىمحلاو ىعابر فصولا نآل ىمعأ نم ليضفتلا لمفأ ة ةاحئلا زوجي ل )١(

 ( اليم لضأو ) يلا# هلوق نم مهفي ةيناثلا ف فراختلا نكل ةناثلاك ىمحلاب فصي لوألا



 ١ ةيآلا . مهماماب سانأ لك وعدن موي : ىلاعت هلوق

 ىف ةرخآلا ىف هتاجرد لاوحأ ركذ ايندلا ىف ناسنالا تامارك عاونأ ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا
 م لئاسم ابفو ةيآلا هذه

 نسحلا أرقولوءفدلل ءانبلا ىلع سانأ لك ىعديو نونلاو ءايلاب وعدي ءىرق 4 ىلوالا ةلأسملا
 هلغلؤ نما نع ةلؤتنملا ةءارقلا: هذه ابجاو نوفرتي* ال: ةئيرعلا لهاأو ءارقلالآق نياتأ ]< رعت

 وعدي أرق هنأ ىوارلا نظف مضلاب ةجوزم ةحتفب ىعدن أرق

 هلوق هيف لماعلا لاقي نأ زوحي الو ركذا رامضاب بصن وعدن موي هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 طعن امب مهلضفتو دارملا لاقيف هنع باحب نأ نكميو ضام لعف هنأل ممانلضفو

 : تاق ةفاركللا

 ةلالض وأ ىده ىلع اوناكموق هب متثا نم لك ةخالا ىف مامالا ( مهماماب) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا )ل
 ىف هب ىدتقي ىذلا وه موقلا مامإو نيملسملا مامإ نآرقلاو « هتيعر مامإ ةفيلخلاو « هتمأ مامإ ىنلاف

 اعوفرم كلذ ىور مييبن مبمامإ ( لوألا لوقلا ) الاوقأ انهه مامالا ريسفت ىف اوركذو ةالصلا

 دعا ميهاربا ةمأاي ةمايقلا موي ىداني هنأ ىنعملا نوكيو ريلي ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع

 | ع لا يع

 مث مهنامياب مهبتك نوذخأيف ءاينألا اوعبتا نيذلا قملا لهأ موقيف دمت ةمأ اي ىميع ةمأاي ىموم

 ىلعو رفكلا رباك أو لالضلا ءاسؤر نم نالفو نالف عابتأاي ذورع عابتأاي نوعرف عابتأاي ىداني
 ًاعبت مهماماب سانأ لكو عدي ريدقتلا نوكي نأ (لوآلا) نابجو هيف مبماماب هلوق ىف ءابلاف لوقلا اذه

 عضوم ىف فوذلا كلذو فوذحمب قلعتي نأ ('ىاثلاو ) كمساب كوعدأ لوقت اك مبمامأل ةعيشو

 هدونجب بكحر وم مف مهمامأو كلوعدي ىأ مهمامأب نيطلتخم سانأ لك وعدي ليق هنأك لاخلا

 اذه ىلعو مهلع لزنأ ىذلا مهءاتكب ىأ مبماهاب ديز نباو كاحضلا لوق وهو (ففاشلا لوقلاو)

 نسحلا لاق (ثلاثلا لوقلاو ) ليجنالا لهأاي ةاروتلا لهأاي نآرقاا لهأاي ةمايقلا ىف ىداني ريدقتلا

 ًامامإ مسي باتكلا اذه نأ ىلع ليلدلاو ةيلاعلا ىنأو عييرلا لوق وهو مهل امعأ هيف ىذلا مهماتكب

 ىلع ءايلاريدقتو ءامامإ باتكلا اذه ىلاعتهللا ىمسف ( نيبم مامإ ىف هانيصحأ ءىث لكو ) ىلاعت هلوق
 هتمر هعمو ىأ هتمرب هيلا هعفدأ كلوقك مهباتك مبعمو ا لك وعدن ىأ عم ىنعمب لوقلا اذه

 نوعدي سانلا نأو , مأ عمج مامالا نأ ريسافتلا عدب نمو فاشكتلا بحاص لاق (عبارلا لوقلا)
 فرش راهظإو ىسيع قح ةياعر ءابآلا نود تارمآلاب ءاعدلا ىف ةمكحلا نأو مهتابمأب ةمايقلا موي
 عدبأ امهيأ ىرعش تيلو فاشكتللا بحاص لاق مث انزلا دالوأ حضتفي ال نأو نيسحلاو نسحلا

 قالخالا عاونأ نأ وهو رخآ لامتحا ظفللا ىف لوقأ (سماخلا لوقلاو) هتمكح نايب مأ هظفل ةععأ
 بلاغا نوكي نم مهنف قالخالا كلت نم عون ناسنإ لك ىلع ىلوتسملاو ةريثك ةدسافلاو ةلضافلا

 بلاغلا نوكي نم مهنمو عايضلا ةوهش وأ دوقنلا ةوهش هيلع بلاغلا نوكي نم مهنهو بضغلا هيلع

 وأ ةعاجشلا وأ ةفعلا هلع بلاغلا نوكي .نم مهنم ةلضافلا قالخألا بناج ىفو دسحلاو دقحلا هيلع
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 ىلاعت هنإ : لاهي نأ كر ؛رارككللا مزل الإو ليضفتلاو مجر 0 اذه نيب قرفلا نم دب الو

 ةروصلاو طخلاو قطنلاو لقعلا لم ةيتاذ ةيعيبط ةيفلخ 7 تاناويلا ناس ىلع ناتنالا لضف

 ةقحلا دئاقعلا باستك ال مهفااو لمعلا كلذ ةطساوب هضرع ىلاعت هنإ مث « ةديدملا ةماقلاو ةنسحلا

 . ليضفتلا وه ىناثلاو ميركشلا وه لوالاف « ةلضافلا قالخألاو

 ا:ةلخ نم 0 ىلع مهانلضفو) لاق ىلإ لكلا ىلع مهاناضفو 3 لعب م ىلاعت 0 «ىحاثلا ثحبلا ل

 لكو « هيلع الضفم ناسنالا نوكيال ءىث ىلاعت هللا تاقواخم ىف لصح هنأ ىلع لدي اذهف (اليضفت

 كلملالب ةكئالمللانم لضفأس يل ناسنالا نأب لوقلامزلف « ةكئالملا وه هنإلاق مسقلا اذه تيث أن م

 .طيسبلا ف ىدح اولاهاورام ىلع جاجزلا رايتخاو سابعن.أ بهذم لوقلا اذهو 2ْن أسنالا نم لضفأ

 : نيّدحب ىلع لمتشم مالكلا اذه نأللعاو

 لالا هذه ىبس در ةكتلللا مأ لضفأ مالسلا مهيلع ءايبناللا نأ (لوآلا تحبلا إل

 (مدال اود 1 الملل انلق ذإو) لاك هلوق ريسفت َّق ةرقبلا 5 ةرردهس ف ءاصقتسالاب

 الدم كاف نم ملم ؟ لضفأ 6 نينمؤملا ماوعو ةكمالملا ماوع نأ (ىناثلا ثحبلاو )ل

 تيطعأكنإانب ردكم الملات لاق : لاةهنأ ملسأ نبدي زنعىورامب هلعاؤجت> او .ةكلتالللا [غنرْسوملا

 ىلالجو ىنزعو : لاقف « ةرخآلا فكاذ انطعأف كلذ انطعت ملو نومعنتيو ايف نولكأب ايندلا مدآ ىف

 1 هولا هنعهللا ىضرةربرهوبألاقو : ناكف(نا )هل تلق نك ىدم تقلخ نمةيرذ لك

 لضفأ كلملا نأب نولئاقلا اَمأو « طيسبلا ىف ىدحاولا هدروأ اذكه . هدنع نيذلا ةكئالملا نم هللا

 رب رش 0 بتاطخلا لكل كس ةقيقحلا قوهو ) ةيآلا هذه ىلع اول وع دمق قالطالا ىلع سلا نم

 كف كلذو ءادضلاب ليلقلا ىف لاحلا نأ لع لدي ركذلاب 'ريثكلا ضيضخت نإ : لاقي نأ ليلذلا

 . ملعأ هللاو باطخلا ليلدب

 الو مهاتك ن ورقي كئلوأف هنيميب هباتك ىنوأ نف مهماماب سانأ لكاوعدن موي ) ىلاعت هلوق

 4 اليبس راض 12 حالا اووف ىتعأ »هته فا ناك نمو البق اكولظن



 اه ةيالا «رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو » ىلاعُت هلوق

 فرشأ ناسنالا نوك بجوف ناسنالا الإ ىولعلا ماعلا رم ءىث هيف لصح ءىثث ىلسلا ملاعلا
 لكف كلذك ناك اذإو «ىلاعت هللا وه تادوجوملا فرشأ : اهرشاعو . لفسلا ماعلا تادوجوم

 نمهلاعلا اذهتادوجوم برقأن كل فرثأ نوكي نأبجو : مأ ىلاعت هللا نم هيرق ناك دوجوم

 هواضعأو هحراوجو هللاركذي فرشمهنانل و لاتتهللاا ةفزعمب نينتسم هلق. نأ ترمي نان الا ردبشا

 املو ؛ناسنالاوه ىلفسلا ملاعلا اذه تادوجوم فرشأ نأب مزجلا بجوف ىلاعت هللا ةعاطب ةمركم

 نأ تنث هتاذا تجاولا داحياب لإ دج ونال, هتاذإ نكفملا و. هتاذإ نكم دوج وم ناس ل1 نات

 ىلاعت هللا ناسحاب تلصح امنإ ىهف ةفيرشلا تافصلاو ةيلاعلا بتارملا نم ناسنالل لصحام لك

 ىلاعت هنأ ىلاعت هللا ىلع هتمارك مامت نمو (مدآ ىنب انمرك دقلو) ىلاعت لاق ىنعملا اذهلف هماعنإو

 ناسنالا قلخ قلخ ىذلا كبر مساب أرقا) لاقف مركأ هنأب هسفن فصو مالا لوأ ىف هقلخ امل

 لاقف ناسنالل هتييرت دنع مركتتلاب هسفن فصوو ( قلاب لع ىذلا م 0 كيو الا ل

 كرغاه ناسنالا اهمأاي) لاقف ناسنالا لاوحأ رخآ ىف مركلاب هشفن فصوو (مدآىنب انمرك دقلو)

 . ملعأ هتلاوناسنالاعم هناسحإو هلضفلو ىلاعت هللا مركل ةياهنالهنأ ىلع لدي اذهو (ميركلا كبرب

 هريغقلخو هديب مدآ قلخ ىلاعت هنأ هانعم ميركتلا اذه مهضعي لاق ير شع ىداحلا هجولاوإل

 املولك أو مرك أ ناكو «لكأو متأ هب ةيانعلا تناك هللا ديب اقولخم ناكنمو . نوكيفنك قيرطب

 . مِلعأ هللاو لكأو مرك أ مدآ ىنب نوك بجو هدال وأمان

 لاق (رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو) هلوق ةيآلا هذه ىف ةرركذدملا حتادملا نم («ىناثلا عونلا ١

 تادك ؤم نم اضيأ اذهو « نفسلا لع رحبلا فولبالاو ريا و لاغبلاو ليلا لعربلا قب سايع نبا

 لتاقيو وزغيو اهلع لمحو ايكري ىتح هل باودلا هذه رذ ىلاعت هنآل ءالوأ روكذملا ميركتلا

 بسكتو اهلع لقنيو ابكريل اهريغو نفسلاو.:هايملا ىلاعت هللا ريخست كلاذكو «هدفن نع:بذيو

 كلملاو عوبتملا سيئرلاك ماعلا اذهىف ناسنالا نأ ىلع لدي اهغ كلذ لك مدآ نبا هب صتخب ا: امم

 . هل عبتو هتايعر وهف هاوسام لكو عاطملا

 امإوةيناويح امإ ةيذغألا نالكلذو (تابيطلا نم مهانقزرو) هلوقحتادملا نم «(ثلاثلا عونلاإل

 ةماتلا ةيقنتلا دعب: اهماسقأ“فزرشأو اهعاونأ تفطلاب هنم ناسناللا ىدتنلا [ى] نيمسقلا تاكو ٠ نان

 . ناسنالل الإ لصحبال ام كلذو « غلابلا جضنلاو لماكلا خبطلاو

 : ناثح انههو (اليضفت انقلخ نم ريثك ىلع مانتلضفو) هلوق « عبارلا عونلا )+

 (ممانلضفو) اهرخآ ىف لاقو (مدآ ىنب انمرك دقلو) ةبآلا لوأ ىف لاق هنأ (لوآلا ثحبلا)



 ةيآلا « مدآ ىنب انمرك دقلو د ىلاعت لوقا ١

 ىلاعت لاق ةنضاحلا ماللاك انل ىهف ضراللا امأ | عفتني ناسثالاو: ران 78

 ءانيلا ةبسنلاب ءامسأب ىلاعت هللا اهامس دقو (ىرخأ ةرات مكجرخت اهنمو مكديعن اهيفو 5 5 95

 اكو هال هتاوللاو ةعاررلا و تشاو هب عافت اف ءاملا امأو د اهملاو ؛ دهلاو شل 8

 ءاوهلا امأو هيف رخاوم كلفلا ىرنو اهسبلن ةيلح هنم جرختسنو ءايرط امل هنم لكأنل رحبلا رفح

 خبط اهف رانلا امأو ٠ ةرومعملا هذه ىلع نتنلا ىلوتسال حايرلا بوبه الولو « انتايح ةدام وهف

 ررضل ةعفادلإ ىهو . ةيلظملا ىلايللا ف رمقلاو سمشلاماقم ةمئاق ىهو . اهجضنو ةبرشالاو ةيذغالا
 رعاشلا لاق اي دربلا

 ةتهك اف ءاتسشلا ران ناف - ةهك اف ءاتشلا ف درزن نمو

 01 1( نان الا رنا طا اغار ١ تانلاو نداعملا امإ و , ةبرواعلا راثالا امإ ىهف تاك رملا امأو

 ةرومعم ةيرق ىرجم راج هرسأب ملاعلا اذهف اهماسقأ لكل رخستسملاو اهب عفتنملاو ماسقألا هذه ىلع

 كلملاو « مودخلا سيئرلاكهيفناسنالاو ناسنالا ىلإ ةفورصم اههلاصمو اهعفانم عيمجو دعم ناخ وأ

 ديزمب هللا دنع نم اصوصخم هنوك ىلع لدي كلذ لكو «ديبعلاك هيلا ةبسنلاب تاناويحلا رئاسو عاطملا

 ةوقلا هل تلصحامىلإ ماسقأ ةعب رأىلإ مسقنت تاقولخلا نأ ءاهفباسر“ لعأ هللاو ليضفتلاو ميركتلا

 مثو سكعلاب نوكيام ىلإو « ةكئالملا مثو ةيعيبطلا ةيناوهشلا ةوقلا هل لصحت ملو ةيمكسلا ةيلقعلا

 :ناسنالا وهو هيف ناعوتلا لصحام“لإو تادامجاوتابنلا وهو نيمسقلا نع الخام ىلإ وأ متايبلا

 ةييل!ةكئاور كلا ىوقللو ء ةضخملا ةضدقلا ةيلقعلا ةوقلل اعمجتسم هنوكل نانالا نأ كشاالو

 ماسجاألا نم لضفأ هنأ ًاضيأ كش الو . ةيعبسلا نمو ةيميهلا نم لضفأ نوكي ةيعبسلاو ةيبضغلاو
 ناسنالا لضفمىلاعت هللا نأ رهظ كلذ تبث اذإو . تادامجاو نداعملاو تابنلالثم نيتوقلانع ةيلاخلا

 طيسبلا رهوجلا نأ ىنعملاو ؟ رشبلا مأ لضفأ كلما نأ ىف ثحب انههقب . تاقولخما ماسقأر ثك أ ىلع

 رخآ ثحبكلذو ؟ نيتوقلا نيتاحل عمجتسملا رشبلامأ لضفأ ةضحلا ةيسدقلا ةيلقعلا ةوقلاب فوصوملا

 الراأل نك نأ امإ و. «لاتتر هاحستتلا, وهو اعم انياب ايلذأ نوكي نأ امإ دوخوملا| : اهتماثإو

 امإو . ماسقألا سخأ اذهو «ناويحلاو تابنلاو نداعملانم هيفام لك عم ايندلا ملاع وهو ايديأالو

 ايازأ نوكيال نأ امإو « همدع عنتما همدق تبثام نآل دوجولا عنتمملاوهو ايدبأال ايلزأ امرك

 ثلاثلاو ىناثلا مسقلا نم ف را مسقلا اذه نأ كعاليو : كلطاو ناناإلا لهو انادي انوك هنكلو

 فرشأ ىولعلا ملاعلا ؛ اهعسات و . ىلاعت هللا تاقولخم رك مف رع ناش الا [نروك كتم كلو

 تادوجومىفسيلف ةيسدقلا رهاوجلاو ةيولعلا حاورألا سنجنم ناسنالا حورو : ىلفسلا ماعلا نم



 د ةيآلا «مدآ ىنب انمرك دقلود» ىلاعت هلوق

 لكأو قعالملا درف,: نولكأي عباصأ مهل اناعج (مدآىنب انمرك دقلو) ىلاعت هلوقف كدج نعريسفتلا

 نعرجعي نأاماف . ايش فرعنم نأ مالكلا قيقحتو زييقلاو قطنلاب : كاحضلا لاق : اهنناثو . هعباصأب

 ...فيرعتلا اذه لع ردقب وأ ءثلا كلذب'ظراع هنركل ةردع كني رعت

 ةذإوأ أ |,نطاب ف لصحاذإ هناف ؛ ناسنالا ىوس تاناويحلا ةلمج لاح وهف « لولا مسقلا امأ)

 . ايفاو امات اقيرعت لاوحالا كلت اهريغ في رعت نعزجمت اهناف

 هب طاحأو هيلع فةوو هفرعاملك هريغ فيرعت هنك< هناف « ناسنالا وهف (ىناثلا مسقلا امأوإ)

 نأ رهظ نرايبلا اذهبو « اقطان هنوكب دارملا وه فيرعتلا نم عونلا اذه ىلع ارداق هنوكف

 قيرطب هبلق قام هريغ فيرعت نع رمي نإو هنآل . فصولا اذه ىف لخاد سرخاأللا ناسنالا

 هنالل « ءاغببلا هيف لخديالو امهريغو ةباتكلا قيرطبو ةراشالا قيرطب كلذ هنكمي هناف « ناسللا

 . ماعلاو لاكلاليبس ىلع لاوحالا عيمج فيرعت ىلع هل ةردق الف ؛ ةليلق تافيررعت ىلع ردق نإو

 . ةماقلا دادتماب : ءاطع لاق : امتلاثو

 « طرش هيف طرتشينأىغبني لب ناسنالا ةماقنم لوطأراجشالا نآل مات ريغمالكلا اذه نأ ملعاو

 مسحب نايبلاق : اهعبارو . ةيكرلاو ةيسحلا ىوقلاو « ةيلقعلا ةوقلا لاكتسا عم ةماقلا لوط وهو

 ناسنالا ةقلخ ىلاعت هللا ركذ امل (ركروص نسحأف كروصو) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ؛ ةروصلا

 لمأتف تْئش نإو (ةغبص هللا نم نسحأ نمو هللا ةغبص) لاقو (نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف) لاق

 نيعلاض اب داوسلا كلذب طاحأ مث ءادوس ةقدحلا قاف نيعلاوهو ناسنالا ءاضعأنم ادحاو اوضع

 ضايب قوف قاخمث نامجالا ضايب داوسلا كلذب طاحأمث رافشاللا داوس ضايبلا كلذب طاحأ مث

 داوس ةببجلا ضايب قوف قلخ 7 ةببلا ضايب داوسلا كلذ قوف قلخ مث نيبجاحلا داوس نفجلا

 تامارك .نم ميضَعِي لاق : ابس اخو . ايلا ادِهف.كل اجذومأ تحاول لالا اذه كلر ردا

 هطابنتسا ىلع ناسنالا ردق, ىذلا لعلانأ بابلا اذه مالكلا قيقحتو . طخلا هللا هاتآ نأ ىدآلا
 ناعتساو ىناثلا:ناسنالا ءاجو..+ .باتكلا قهعدوأو العناسنالا طقسا اذإ اهأ دال ن1

 ثحابمرخأتم لك م نوهقاعتي نولازيالم“ ىرخأ ءايشأهسفن تتح نم هيلأ مضو ؛ باتكلاكلذب

 بلاطملاو ةيلقعلا ثحابملاتهتتاو فراعملاو لئاضفلا تيوقو مولعلات رثك نيمدقتملا ٍلعىلإ ةريثك

 طخلا ةطساوب الإ ىنأتيال بابلا اذه نأ مولعمو : تاياهنلا لك أو تاياغلا ىصقأ ىلإ ةيعرشلا

 مام ناسنالا ملع ملقلاب لع ىذلا مرك الا كبرو أرقا) ىلاعت لاق ةلماكلا ةليضفلا هذهلو « ةبتكلاو

 ءاملاو ضرألا ىهف طئاسبلا امأ ؛ تابكرم امإو طئاسب امإ ملاعلا اذه ماسجأ نأ : اهسداسو (ملعب



 دست 1 ىب انه دقل وو لاعت هلوق ١
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 ع0. اليضُفت اقع نع مك نة

 زوجب انهه كلذكر دارفألا ىلإ عما نم . لقتاف (الكو قيد نم اوذختت هلأ ل قل 7

 : ملعأ هللا ا لكلاو دحاو ىعملا و.« باطخملا ىلإ ةسغلا نم لقت نأ

 ىلع مهانلضفو تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا ىف مهانلم>و مدآ ىبب انمرك دقلو إل ىلاعت هلوق

 4« اليضفت افلح ني كك

 ناسنالا ىلع ىلاعت هللا معن نم ةعيفر ةليلج ىرخأ ةمعن ركذ ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ ملعا

 : عاونأ ةعبرأ ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا ركذ دقو هريغ ىلع ناسنالا لضف اهب ىتلا ءايشآلا ىهو

 تملا نم كارم عر تاما نأ ملعاو (مدآ ىبب انمرك دقلو) هلوق «لوالا عوناإإ

 ةدوجوملاماسجالا ف رشأهندبو  ىلفسلالاعلا ف ةدوجوملا سو فنا فرشأ ةينا..ذالا سفنلاف ؛ندبلاو

 ةيلصألا اهاوق ةيناسنالا سفنلا نأ ىه ةيناسنالا سفنلا ىف ةليضفلا هذه ريرقتو . ىلفسلا ملاعلا ىف

 ةرهاظ تناك ءاوس ةسا ا ايف هناوملا سفنلاو ؛ دلودلاو وعلاو ءاذتغالا هو . ثالث

 كرا نضكاو تيلودلاو ردلار ءاذع لا 0 ةسؤا ىوقلا اا اسحالاب 3 ردك ةنطاب وأ

 ةكردملا ةلقاعلا ةوقلا ىهو 6 ةوقب ةصتخم ةيناسنالا سفنلا نإ مث « ةيناسنالا سفنلل ةلصاح

 وهو هئايربك ءوض اهنف قرشيو ىلاعت هللا ةفرعم رون اهف لجتي ىتلا ىهو . ىه ام ءايشالا قئاقحل

 ماسجالاو حاورالا نم هللا تاقولخم ماسقأب طيحصو ىمالاو قلخلا ىملاع رارسأ ىلع علطي ىذلا

 اهل ةبسنال ةوقلا هذبف « ةيهلالا ةدرجما حاورألاو ةيسدقلا رهاوجلا حيقلت نم ةوقلا هذهو ىه اك

 سفنلاَنأر هظ كلذك مالا ناكاذإو هنا 0 و ةيتابنلا ةسزا ىوقلا كلتىلإ لضفلاو فرشااف

 تاناصقتو ةيلقعلا ةوقلا لئاضف فرءتنأ تدرأن إوملاعلا اذهىف ةدوجوم لا سوفنلا فرشأ ةيناسنالا
 ترا وترسل رو هنلار لاك هل وق ريسفت ف :تاتكلا اذه ىدانبتكا اه: لمأتف ؛ ةنميدإلا :ىوقلا
 ةدئاف الف ةيمسجلا ةوقلا نم لعأو لجأ ةيلقعلا ةوَدلا نأ نايب ىف اهجو نيرشع كانه انركذ اناف

 ريسفت فاوركذامتإنورسفملاف ءىلاعلا اذه ماسجأ فرشأ ىتاسنالا ندبلا نأ نايبامأو : ةداعالا ف
 نارهم نبنوميمىور : اهدحأ . ءايشأ اوركذولئاضفلانم عونلا اذه(مدآىببانهرك دقلو) ىلاعتهلوق

 لك اي هناف مدآنباالإ هيفب لكأي ءىش لك: لاق (مدآىنب نمركدقل و )هلوقىف |ههنع هللا ضر سابعنب| نع
 ىف ءاج : هل لاقف « فسوبوبأ هدنعو قعالملاب اعدف ةمعطأ هدنع ترضحأ ديشرلانإ : ليقو . هيديب



 رقي
 .هريغي كسمتيو هنعض رعي ةحارلاو اة هتمحر و هلضفب كسمتي

 0“ ةيآلا «ربلا بناج مكب فسخ نأ متنمأفأ » ىلاعت هلوق

 فوسخلاو فسخلا : ثيللا لاق (ربلا بناج مكب فسخن نأ متنم أفأ) هلوق (ثكلاثلا عونلاوإ)

 املا نم نيعو ؛ نسأرلا: ىف اهتقانتخي ترا: ىلا واةفساخ .نيع: 8 د. ءىشلا ق ءىقلا ل رح دوم

 تلشد وأ ناجح تحت تعقو اهناكو تيجتحا ىأ نقلا تفيح وءراخملا - 2 لا

 لاق امتاو . ضرالا وهو ربلا بناج ىف كيفن ىأ (ربلا بناج 1 فسخت نأ) هلوقف . رحج ىف

 ردق اي هنأ ىلاعت هللا ربخ . بناج ربلاو ء بناج وهف ىلوألا ةيآلا ىف رحبلا ركذ هنآل (ربلا بناج)

 نأ مءاملا تحت بييغت قرغلاف ءضرألا ىف مهيغي نأ ىلع اضيأ رداقوهف ءاملا ىف مهيغي نأىلع

 نم نيفئاخ اوناك مهنأ ىلوألا ةيآلا ىف ركذ ىلاعت هنأ مالكلاريرقتو «بارتلا تحت بييغت فسخلا

 هناف ؟ربلا لوهنم متنمأ فيكف رحبلالوهنم مكون مكنأ به لاف ءاونمآ هنم مهاب ايلف ءرحبلا لوه

 بتنا قمالفأ# قوفلا تاج ازا تحلا تتاح را تاف 1 ميلع طلسي نأ ىلع رداق لاق

 مكيلع سرنوأ) هلوق نم دارملاوهو ؛ مهيلع ةراجحلا راطمابف قوفلا كن اج نماعأو « فس افا

 هيلاالإ اوءرضتب ال نأ بحجب كلذكف «رحبلا بوكر دنع ىلاعت هللاىإإالإ نوعرضتيال كف (ابصاح

 نضحلاو تيمور اذإ ايضح تفحأ تيصح : لاقي ىرلااةغللاف تصخلا ىعمو 7لاو> 1ك

 : مهصحب اباذع ىأ (ابصاح) هلوق ىنهمو ءاهيف نولي ىأ (منهج بصح) ىلاعت هلوق هنمو : ىرملا

 ىمري ىذلا باحسلاو « بصاح ءابصخلاو بارتلا لمحت ىتلا حيرلل لاقيو ؛ ةراجحب مهمري ىأ

 ءابصح هيف ىذلا بارتلا بصاحلا : جاجزلا لاقو . ايمر امم ىمري هنال ابصاح ىمسي دربلاو جلثلاب

 اودجتال ىنعي (اليكو كل اودجتال مث) هلوقو رماتلاو نباللا لثم ءابصخلا وذ اذه ىلع بصاخلاو

 ىرخأ ةراترحبلا ىف ىأ (هنف مكديعن نأ متنمأ مأ) لاق مث , هللا باذعنم مكوصيو 0 را

 اذإ افصق هفصقي ءىثلا فصق : لاقي رساكلا فصاقلا حيرلا نم (افصاق يلع لسرتف) هلوقو

 كلفلا فصقت ةديدش احر انهه دا رأو' رجدشلا رسكت ىتلا حيرلا نم فصاقلاو ؛ةدشب هرسك

 لاق .اعيبت هب انيلع كل اودحجبتال مم 5 رفك بنسا ل 0 مقرغنف) هلوقو مهقرغتو

 . عبات ىنعمب عيبتو , كنع هفرصي نأ 5كب لزنام راكتاب انعبقي نم اودجتال ل جاجزلا

 . مكديعنوأ . لسرتوأ . فسخن نأ) هلوق ىهو : ةريخ طاقلا لم هس نبكلا هذه نأ ملعاو

 ؛ءايلاب أرق نف .ءايلابنوقابلاو , نونلاب ةسنخلا هذه عيمج ورمعوبأو ريثك نا أرق (مكقرغنف . لسرنف

 "هلا ]انهن لف توثلا 15 فو (ركاجبن ايلف هايإ الإ ) هلوق وهو بئاغلا د>اولا ىلع هلبقام نلف

 هانلعجو) ءاج دق هنأ ىرتالأ . دحاو ىنعملا نآل لهسوهو ضعب نم هضعب عطقني دق ؛ مالكا نم



 آلا « رحبلا ىف رضلا مكسم اذإو» ىلاعت هلوق و

 6 ا هايلالأ كي رخبلا ىف كا 0 اَنِإَو ت» بحر انت | ام
 ه- ه_- .ع

 0 محب فم ف نأ منمأقأ بلد ا ناسنالأ 58 مضرعأ رملأ لِ

 نا 2 0 22 الك مك اودجتال م مث صاح 1 اع لس ؛ دأب ساو

 م مكام < مُكَفرخيف جرلا م افصاق م كبل لس ىرخأ هر هيف | 0

 دوس 5 رد راو

 «دقد اعيبت هن انيلع مكل اودجتال مث

 ناسنالا ناكو متضرعأ ربلا ىلا اجت اسلف هايإ الإ نوعدت نم لض رحبلا ىف رضلا مكسم اذإو
 متنمأ مأ اليكو مكل اودجتال مث ابصاح مكيلع لسرن وأ ربلا بناج مكب فسخن نأ متنمأفأ رك

 كلا ودجتال مث مترفك امب مكقرغنف حيرلا نم افصاق كيلع لسرنف ىرخأ ةراث هيف كديعن نأ

 « اعيبت هب انباع
 دوصقملا نأ انركذ دقو , هتمحرو هتمكحو هتردق ىلع ةلادلا لئالدلا ركذ ىلا داع ىلاعت هنأ ملعا

 لوصفلا نم لصف ىف مالكلا دتما اذاف «ديحوتلا لئالد ريرقت ميركلا باتكلا اذه ىف مظعالا

 تافاعنالا نم ةطرذتسملا هوجولا انهه روكادملاو , ديحوتلا لئالد ركذ. ىلا هدعن مالكلا داع

 ٍ رحبلا بوكر لاوحأ ْق

 كلفلا مكلىج زي ىذلا مكبر) هلوق وهورحبلا هجو ىلع كلفلا ةكرح ةرفيك (لوآلا عونلاف

 (ةاجرم ةعاضب ) هلو ريسفت ىف كلذ انركذ دقو . لاح دعبالاح ءىشلا قوس ءاجزالاو (رحبلا ىف

 « ايحر مكب ناك هنإ ةراجتلابلط ىف هلضفنم اوغتبتلر حبلا هجو ىلع كلفلا ريسي ىذلا مكبر : ىنعملاو

 ةمحرلا نم دارلاو « لكلا قح ىف ماع )مي فراك هنإ) هلوق فو ( مد ) هلوة ىف باطخلاو

 . اهملاصمو ايندلا عفانم

 فو ديدشلا فوخلا ءرضلا نم دارملاو (رحبلاف رضلا ركسم اذإو) هلوق (ىناثلا عونلاوإ
 سمشلا و منصلا ىلا عرضتيال ةلاحلا كلت ىف ناسنالا نأ دازملاو (هان] الإ نوعدت نس لض) قرغلا

 مكجرخأو رحبلاو قرغلا نم مك اجن اسلف «ىلاعت هللا ىلا عرضتني امنإو . كلفلاو كلملاو رمقلاو

 ةدشلا دنع نأ ببسب هللا معنل (اروفك ناسنالا ناكو) صالخالاو ناميالا نع متضرعأ ربلا ىلا
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 امنإ) ىرخأ ةيآ ىف لاق هنأ هيلع ليلدلاو « نامبالا لهأب صوصخم نآرقلا ىف دابعلا ظفل نأ

 (هنولوتي نيذلا ىلع هناطلس

 : ناثحي هيفو «اليكو كبرب كول لاق م

 « ةسوسولا بابىف هيلعردقيام ىصقأب ىنأي نأ نم سيلبإ نكمامل ىلاعت هنأ لوألا ثحبلاإل

 نأ ها دم م و) لإ ناسنالا يلق ف ديدشلا فوخلا لو ركل ابس كلذ ناكو

 ديك هنع عفدي ىلاعت وهف لكلا نم هدابعب محرأو هنم ردقأ ىلاعت هللاف ارداق ناكنإو ناطيشلا

 . هئارغإو هلالضإ نم همصعيو ناطيشلا

 هنكميال ناسنالا نأو ىلاعت هللا همصع نم موصعملا نأى لع لدت ةيآلا هذه (ىناثلا ثحبلا)

 امن لطابلا نع ماجحالاو قحلا ىلع مادقالا ناك ول هنآل ؛ ةلالضلا عقاوم نع هسفنب زرتح نأ

 الف ؛ ناطيشلا نع زارتحالا ىف هسفن ناسنالا كو : لاقي نأ بجول هسفن نم ناسنالل لصح

 ةيصعم نع لو>ال : نوَةَمحْلا لاق اذهلو , هللا نم لكلا نأ انملع (كبرب نك و) لاق لب كلذ لقي
 الاس ةيآلا ىف قب . هللا قيفوتبالإ هللا ةعاط ىلع ةوقالو « هللا ةمصعبالإ هللا

 تءطتسانم ززفتساو) هلوقبهعم ملكت ىذلا نأ املاعزاك له سلب] نأ 00 لاؤسلاإ)

 ءازج ؟ قازج ماهج فاق) لاق ىلا: هنإ مث كلذ ملع ناف ؟كلذ معي مل و أ ملاعل ءلا هلإ وه (مهنم

 دعم لاعت ىتلا نم ةدعتاالا عم ةيصعملا نم هل ًاعنام ديدشلا ديعولا اذه رصي مل فيكف ( اروفوم

 (ىلع تمرك ىذلا اذه كتي أرأ) لاق فيكف .ىلاعلا هلإ وه لئاقلا اذه نأ ملعي مل نإو ؟ ةطساو

 . نظلا ليبس ىلع هلابي رطخام مسق لك ىف لوقي ناك وأ لكلا ىف اكاش ناك هلعل : باوجلاو

 ؟ةسوسولا نم هنكمو ةمايقلا موي ىلإ هرظنأ ىلاعت هنأ ىف ةمكملا ام «ىئاثلا لاؤسلاوإل

 . عناملاكلذليصحتفىعسيال هناف هلوصح نم عنمي ءايشآلانم ائيش نأ لعو |سمأ دارأ اذإ ريكسحلاو

 هللا لع : ىتابجلا لاق : نالوق مهلف ةلزتعملا امأو ؛ بابلا اذه ىف رهاظف انبهذم امأ : باوجلاو

 كلذك ناك اذإو ,« سيلبإدجوبال نأ ريدقتب نورفكي سيلبإ ةسوسو دنع اورفك نيذلا نأ ىلاعت

 « ةدسفم ديزم هدوجو نم لصخم نأ دعببال : مثاه وبأ لاقو 10 ني رع هذوجو ف

 ناذهو « باوثلا ديزم ديدشتلاك لذ ببسب !وقحتسيل قالا لع فرلكتلل اديدشت هاقبأ ىلاعت هنأ الإ
 . ملعأ هللاو ؛ امهنع فشكلا ىف انغلابو ءرجحلاو فارعألا ةروسفف امهان ركذ دق ناهجولا

 امحر 5 ناك هنإ هلضف مم اوغتبتل رحبلا ىف كلفلا مل ىف جز ىذلا مبرإل ىلاعت هلوق

 0 ترغاسبو
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 ةفيرشلا باسنألابو ىلاعت هللادنع مانصألا ةعافشب مدعو : نورخآ لاقو (نيدلاخلا نم انة

 هانركذ ىذلا طبضلا ىف ةلخاد اهلكو ةريثك ماسقأألا هذهف  ةلماب و ؛ لجآلا ىلع لجاعلا راثيإو

 نيدلا مولع .ايحإ باتك نم رورغلا مذ باتك علاظف بابلا اذه ىف ءاصقتسالا تدرأ إو

 هفدرأ (مدعو) لاق امل ىلاعت هللا نأ ٍلعاو ٠ سيلبإ سيبلت عماجم كللقع طيحب ىتح ىلازغلل خيشلل

 امإ ةنأ هيف ببسلاو (!ًاروزرغالإ ناظيشلا مهدعي امو ) لاقف هدعو لوبق نع ارح ان نكي اَنع

 رمادا وب هقج نينلاًولطاو بن انزل 11 كلانا ابضتل].اضامإ وزة وهنعلا'ءاننصق:ةثجالث' رم أ انعلأ ىلإ ايفا

 (اهدحأ) ةريثك هوجو نم ةيونعم ةثالثلا ءايشألا كللتو « هتمدخ ىلإ الو ىلاعت هللا ةفرعمىلإ ةتبلا

 تاذل اهنكل تاذل تناكنإو ( اهناثو ) مالآلا نع صالخ ىه لب تاذل تسيل ةقيقحلا ىف اهنأ

 باهذلا ةعيرس اهنأ ( اهتلاثو ) اهريغو سفانخلاو ناديدلاو بالكلا نيب اف كرتشم ةسيسخ

 ( اهسماخو ) ةميظع قاشمو ةريثك بعاتمب الإ لصحتال اهنأ ( اهعبارو ) ضارقنالاو ءاضقنالاو

 ةبقاب ريغ اهنأ ( اهسداسو ) ةرذقتسم ةنفع تابوطر ةلاوازم الإ متتال جرفلاو نطبلا تاذل نأ

 بلاطملا هذه تناكابلف . توملا نم فولاو توفلا ىلع ةرسحلاو رقفلاو مرحهلاو توملا اهعبتي لب

 ناك« ةميسجلا تافلا#لاو ةميظعلا تافآلا هذ ةجوزمم اهنأ الإ رهاظلا بسحب ةذيذل تناك نإو

 ( ًارورغ الإ ناطيشلا مهدعي امو ) ىلاعت لاق ىنملا اذهلو «ًاريرغت -اهف ببغرتلا

 ( ناطلس مهلع كل سيل ىذابع نإ ) ىلاعت لاقف هيلع ردقت ام لءفا هل لاق امل ىلاعت 53 ملعاو

 1 : نالوق هيفو

 لئلدلاو لاق «ىتابجلا لغ ىنأ لوق اذهو. « نيفلكملا نم هللا دابع لك دارملا نأ ( لوألا )
 لدتسا مث ( كعبتا نم الإ ) هلوقب هعبتي نم ةريثك تايآ ىف هنم ىتثتسا ىلاعت هللا نأ هيلع

 الإ هل ةردق ال هنأو مهطوقع طيبختو سانلا عيرصت ىلع هدونجو سيلبإل ليبسال هنأ ىلع اذهب
 مكتوعد نأ الإ ناطاس رم مكيلع ىل ناك امو ) ىلاعت هلوقب كلذ دك ل و: ةبم رمق, ردي لغ

 طبخت, نأ بحي ناكل لامعألا هذه ىلعردق ولف ًاضيأو .( كسفنأ اومولو ىنومولت الف ىل متبجتساف
 نم ال هلقع لوز امنإو لاق مث . مظعأ هررض نوكيل سانلا رئاس نود معلا لهأو لضفلا لهأ
 داقتعا ضرملا كلذ بابسأ دحأ نوكي نأ عنتم الو ةدسافلا طالخ ل اةيلغل نكل ناطيشلا ةبج

 . ضرملا كلذ ثدحيف هيلع فو1لا بلغيفهيلع مدقي ناطيشلا نأ

 مدقت اهفانيب املناميإلاو ملعلاو لضفلا لهأ ( ىدابع نإ ) هلوقب دارملا نأ (قاثلا لوقلاو)
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 امأو : ىضاقلا هلاقام بوصالاو «( انثاكرشل اذهو مهمعزن هلل اذه اولاقف ) .ىلاعت لاق اي ىلاعت هللا

 نأب كلذ مالا فيزو . انؤلا ىلإ ءاغتلا اهنأ (اهدحأ) اهو هيف اوركذف دالو ألا ىف ةكراشملا

 كلذو دلولا ليص# قي رط ىف مهكراشو دازملا نأب هنع باي نأ نكسعو ء فلولا ىلع مذ ال“هنإ لاق

 اوبغرب نأ ( اهئلاثو) ىزعلا دبعو تاللا دبمب مدالوأ اومسي نأ ( اهناثو) انزلا: ىلإ ءاعدلاب

 دال وألا لتق ىلع مهمادقإ ( اهعبارو ) امهريغو ةينارصنلاو ةيدوويلاك ةلطابلا نايدآلا ىف مهدال وأ

 لاتقلاو لتقلا ىف مهبيغرتو شحفلا ىلع ةلمتشملا ناعشالا ظفح ىف مهيغرت (اهسماخو ] مدأوو

 ىدؤي هجو لع هدلو .ىف ءرملا نم فرصت لكذإ لاقي نأ:طباضلاو.. ةييسخلا ةثيبخلا لفرحلازو

 . هيف لخاد ىبف حيبق وأ ركنم باكترا ىلإ

 ,( مدعو ) هلوق ةيآلا هذه ىف سيلبإل ىلاعت هللا اهركذ ىتلا ءايشالا نم ( سماخلا عونلاو )

 نع ريفتتلاو لطابلا لمعلاو لظابلا داقتعالا ىف بيغرتلا ناطيسشلا دؤصقم ناكانلل هنأ لعاو

 ةنأ ةدتغ روعي نآث"الإ نكتم الفلا" بيغارتلا < ةغزأ مولتتاو-# ئدلالتعلا) ىذا داتا

 ررقي نأب الإ نكميال ءىثلا نع رّيفتتلاو «ةميظعلا عفانملا ديفي ةناف كلذ عمو هلعف ىف ةتبلا زرضال

 اذإ ناطيشلا نإ : لوقنف اذه تبث اذإ ؛ ةميظعلا راضملا ديفيف كلذ عمو . هلعف ىف ةدئافال هنأ هدنع

 لاق اذإ نكم امتإ كلذو «ةتبلا هلعف ىف ةرضمال هنأ الوأ ررقي نأو دب الف ةيصعملا ىلإ اعد

 ىف ةتبلا'ةرضمال هنأ هدنغ رعب 'قي,رطلا |افبف * .ةانلا هذه دعإ ةايحتال واوان الو ةنج.الوداغمال

 رورشلاوةذللا نم ًاعاونأ ديفي لعفلا اذه نأ هدنعررق ماقملا اذه نع غرف اذإو ؛ ىصاعملا هذه لعف

 : رعاشلا لاق: نارسخ و ندغ اهتيوفتف « هن.الإ ايندلا هذه ىف ناسنالا ةايح الو

 مرصتي ىذملا لاط نإو لكف ةذلو رورس نم بيصنب اوذخ

 دنع هل وأ نزعت نأ بف ةغاطلا تع ريتا قيوط اما وأ ةضعملا ىلإ ةقدانلا قرط زهااده
 تاذع- الو ”ثناوث ذل و نان الو ةثجال لاوقيثأ ( ل رنألا) نيجي نم ةررهوا دف ةدئاثاإل كن

 ررقي نيقيرطلا نذهف ًاضحم ًاثبع تناكف ذوبعملاو دباعال اف ةدئافال تادابعلا هذه نأ ( قاَتلاَو )
 ةنحلاو بعتلا بجوت اهنإ َلاَق ماقملا اذه نع غرف اذإو ءاهف ةدئافال هنأ ناسنالا دنع ناطرشلا

 لاق . ماسقاللا هذه لك لوانتي ( مدعو ) هلوقف , ناطيشلا سيبلت عماجم هذبف , راضملا مظعأ كلذو

 لاقو ؛ ةبوتلا فيوسنب (ممدعو) نورخآ لاقو ءزان الو ةنجال هنأب ىأ ( مدعو) هلوق نورسفملا

 نيكلم انوكتنأالإ ةرجشلا هذهنءاكبر ام امنام) مدال هلؤقلثم ةلطابلانامآلاب (مدعو).نورخآ



 ةياآلا ٠ مهنم تحطتشا نال زنفتسااو. : ىلاطتتهلؤق 5

 ةخيضانَدَمَو «٠ بعللاو ئبللاو. ةانغلا كلتوصب  دارأ :ليقو:«ىلاسعت .هللا:ةيصءم ىلإ هؤاعد هتوصو

 كليخم مهلع بلجأو) (اهئلاثو ) كب لزني ام ىرتسف كدبج دبجا لاقي امي ديدبتلا اذه ىمألا

 امبرو جايصلا وهو ةبلجلا نم هنإ : ءارفلل لاق ( لوآلا ) هوجو ( بلجأو ) هلوق ىف ( كاجرو
 اوبلجو اويلجأ ةديبع وبأو ثرللا لاقو «قفشلاو ةقفشلاو بلغلاو ةيلغلا اولاق 5 بلجلا- اولاق

 لويخلا هيلع عمج اذإ ًابالجإ ودعلا ىلع باجأ ؛ لعفأو لعف ىف جاجزلا لاق ( ىناثلا ) حايصلا نم

 بلعث ىور ( عبارلاو ) هيلع نونيعي مهنأ ىنعمب هيلع نوبلحي مم لاقي تيكسلا نبا لاق ( ثلاثا )
 مهيلع بلجأو هلوقف . عملا هيلع عمجو رشلا هدعوت اذإ لجرلا ىلع لجرلا بلجأ ىبارعألا نبا نع

 ردقت ام لك مهيلع عمجا : جاجزلا لوق ىلعو ؛ كلجرو كليخت مهيلع حص ءارفلا لوق ىلع هانعم

 تيكسلا نبأ لوق ىلعو ؛لوقلا اذه ىلع ةدئاز كليخت : هلوق ىف ءابلا نوكتو كدياكم نم هيلع

 ىلع نيعتسي هنأك فوذ لوقلا اذه ىلع بالجإلا لوءفمو كلجرو كليخي مهبلع نعأ هانعم

 ليخلا ريسفت ىف اوفلتخاو ؛ىبارعألا نبا لوق نم برقي ًاضيأ أذهو . هلجرو هليخن مهتاوغإ

 هاا د فما نأ جل د١ 2011095 7و لاق" هنأ نتاع نأ نع ىعشلا وا ىورف «لجاللاو

 ىلعف ؛ ىلاعت هللا ةيصعم ىف شامو بك ار لكهيف لخديو « هدونجو سيلبإ ليخ نم وهف ىلاعت
 نوكي نأ لمتحت ( ىناثلا لوقلاو ) ةيصعملا ىلإ ءاعدلا ىف هكراش نم لك هلجرو هليخ ريدقتلا اذه

 برضهنم دارملا نأ ( ثلاثلا لوقلاو ) لجار مهضعب و بك ار مهضعب نيطايشلا نم دنج سيلبإل

 ىلع عقت ليخلاو ؛ برقأ هجولا اذهو كلجرو كليخ انتثج مالا ىف دجلا لجرلل لوقت اك لثلا

 دارملاو «ةصاخ سارفالا ىلع عقت دقو © ىكرا هللا ليخاي » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ناسرفلا

 كك كرو بك ارو بدو بحاصو رجنو رجات اولاق م لجار مي لجرلاو لوآلا انهه

 دخاو ىتعمب لجرو لجر لاقي ديز وبأ لاق « مضلاب هزيغو مبجلا رسكب كلجرو مصاع نع صفج
 ايلا ال انرا لاق ءارقلا نع العن نرخ : 'ئرابتاللا"نبا لاق “نيدو ندد تدحو كادخ هلو

 هلوق سيلبإل ىلاعت هللا اهركذ ىتلا ءايشالا نم ( عبارلا عونلاو) دحاو ىنعمب نالجرو لجرو

 فرضت لك نع ةرابع ىهف لاومألا ىف ةكراشملا امأ : لون ( دالوألاو لاومألا ىف مهكراشو )

 لخدي و هقح ريغ ىف هعضو وأ هقح ريغ نم هذخأ ببسب حيبقلا كلذ ناكءاوس لاملا ىف حيبق
 امأ زد[ لاك لح اوهاول ىطاقلا ءلاقن ا انكمبفاو :!ةدنيلقلا !!كلماكللا]و ةقَرشلاَو بصل امرالا قف

 :ةئاسو ةأثصل اوم نأ نها لااومالا فةكرامشملا.:.ةذاتق“لاق ًاهاوَجَو .اًوازكذبذقف نؤنرلفملا

 ريغل ًائيش مهلا ومأ نم اولعج نأ ىه ليقو : ماعنالا ناذآ مهكسيتنت نع ةرابع نه ةمركع لاقو
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 ادورغ الإ ناطيشلا مدعي امو مدعو د 0 لا رمألا ىف مِهراَحَ

 ةهارثإ رفا هد [[دَص

 تمدالكو كين ىنكحَو تاك مهلع كَل 5 ىدابع نإ 4

 منهج ناف : لاقي نأ لوألا سيلأ لبق نافارا مال لوقت لآ ةانللاى كأ نات سفتات) مدنا
 (لوآلا] هوجو هيف انلق.؟ (كعبت نف) هلوقولإ ًاعجار ريمضلا اذه نوكيل . ًاروفوم ءازج ممؤازج

 نأ زوج (ىاثلاو) مكؤازج ليقف بئاغلا ىلع بطاخلا بلغ مث مقازجو ممفازج منهج ناف ريدقتلا

 ةئيس ةنس نس نم » لاق لتي هنأ ( ثلاثلاو ) تافتلإلا ةّقبرط ىلع نييئاغلا عم باطخلا اذه نوكي

 دزو1:لثم سيلب ال لصحيف دجوت ةيصمعم لكف « ةمايقلا م ىلإ امب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف

 : :لماعلا كلذ

 ءازج ) لاق مث ء سيلبإ وه ديعولاب بطاخلا راص ىصاعملا لك ىف لصالا وه سيلبإ ناك املف

 ةرفو|و] ًارفو هرفأ هترفو : لاقيف ىدعتملا امأ « ًامزالو ًايدعتم .ىحت دق ةظفللا هذهو ( ًاروفوم

 : ريهز لاق ءرفوم[و] روفوم وهف

 2 متشلا قتيال نمو هرفي هضرع نود نم فورعملا لعجن نمو

 ءازج ىدملا نوكي (لوآلا) ريدقتلا ىلعف «رفاو وبف ًاروفو رفي لاما رفو: هلوقك مزاللاو

 ىلع ( ءازج) هلوق بصتتاو :ًارفاو ًاروفوم ءازج ىنعملا نوكي ( ىناثلا ) ىلعو : ًارفوم ًاروفوم

 : رديمملا

 مهكراشو كلجرو كليخي مهلع بلجأو كتوصب مهنه تعطتسا نم ززفتساو ل ىلاعت هلوق

 مهيلع كل سيل ىدابع .فنإ . ًارورغ الإ ناطيشلا مدعي امو مدعو دالواآلاو لاومألا ىف

 « اليكو كبرب كو ناطلس
 هللاف مدآ ةيرذ كنتحي نأ لجال ةمايقلا موي ىلإ لابمإلا هللا نم بلط امل سيلبإ .نأ معا

 ىلاعت هلوق ”( اهيناثو ) ةدملا هذه كتلبمأ : هانعمو ( بهذا ) هلوق ( اهوأ ) ءايشأ ركذ ىلاعت

 : هفختساو هيزأ ىأ هرفتساو. فوخلا ةزفأ لاقي. (كطوسب مهنف تعطتسا نم ززفتساو )

 اهني ةداع دعمنا تا ل عام 2 4 3 ٠ هوجو جتا هي . يب يدوس همبوءذ .> 76 - سم نب "هلق
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 فاكلا/ لا [:كالأ نأ كاوفف سالت يوكو نأ( ثلاثلا اةجرولا و ]7 ميراوكس _ نعر قغأب ( كتيلوأ»)
 اذه تملع وأ ترصبأ راكنإلاو بجعتلا هجو ىلع لاق هناك ؛ اهل لال باطخلا درج تءاج

 : ةملكلاهذه ةةيقح وه اذه. لع همركت ال نأ بحي ناكل هتءلعوأ هترصبأ ول ىنعمب «٠ لع تمرك ىذلا
 : ثحابم هيفو ( اليلق الإ هتيرذ نكسنت>ال ةمايقلا موي ىلإ نترخأ نئل )[هنع] ةياكح ىلاعت لاق مث

 لصولا ىف ءايلا تايثاب ( ةمايقلا موي ىلإ ىترخأ نثا ) ريثك نا أرق © لوآلا ثحبلا ل
 لصولا ىف هتايثإب ورمع وبأو عفانو فذحلاب ىناسكلاو ةزمحو رماع نباو مصاع أارقو «فقولاو
 فهر كرد

 : لاقي « ةيلكلاب ذخألا نع ةرايع هنأ ( امهدحأ ) نالوق كانتحالا ىف « ىناثا ثحبلا إل
 هلك أ اذإ عرزلا دارجلا كنتحاو ؛ ةيلكلاب هذخأو هاصقتسا اذإ لام نم نالف دنع ام نالف كنتحا
 ل لفساللا ايكنج .ىف »+ اذإ.. اهكجحي. ةيادلا كنح .برعلا لوق نم/ةنأ“ ( قاثلاو )اةملكلاب

 , هماجلب هسرف سرافلا كلمي اي مهكللع مهن أك كنحلا نم لاعتفاكانتحالا : ملسهوبأ لاقو . هباهدوقي

 ىصاعملا ىلإ مهندوق ال ىناثلا لوقلا لعو .ءاوغإلاب مهناصأتسال ةبآلا ىنعم لوأالا لوقلا ىلعف
 . ابلبح ةبادلا داقت اك

 كل سيل ىدابع نإ ) هلوق ىف ىلاعت هللا ,هركذ نيذلا مم (اليلق الإ ) هلوق «ثلاثلا ثحبلاإل
 (لوالا ) هوجو هيف انلق ؟ مدآ ةيرذب قداصلا نظلا اذه سيلبإ نظ فيك ليق ناف ( ناطلس مهلع
 لاوحالا هذه فرعف ( ءامدلا كفسيو ايف دسفي نم اهيف لعجتأ ) نولوقي ةكئالملا عمس هنأ
 فعض ىف هلثم نونوكي هدالوأ نأ رهاظلا لاقف )١( ًامزع هل دحي لف مدآ ىلإ سوسو هنأ (ىتاثلا )
 0 هول تاس يع رق رق ةينأ روش يهز ةوق نورك رمزدبأ فرع ةنأد( ملاكا ) ميلا
 نوك ةيمهولاوةيبضغلاو ةيناورشلا ىنعأ ثالثلا ىوقلا نأ فرعو : ةيكلمةيلقع ةوقو . ةيناطيش
 رمالا ناك ىتمو « رم"الا رخآ ىف ليكت اهنإ ةيلقعلا ةوقلا نإ مث « ةقلخلا لوأ ىف ةيلوتسملا ىه
 هنأ هسفن نع كح كلذ سيلبإ نع يح امل ىلاعت هنأ لعاو ؛ مزال ب سلبإ واسلام كرد
 كنأمشل ضما هانعم امنإو .ىجلا ضيقن وه ىذلا باهذلا نم سيل اذهو . بهذا هل لاق ىلاعت
 . هيلإ مالا ضيوفتو ةيلختلا دوصقملاو « هترتخا ىذلا

 ةالصلا هيلع ىموم لوق هريظنو ( ًاروفوم ءازج ؟ ئازج منهج ناف مهنم كعبت نش) لاق مث
 ىحور نم هيف تخفنو هتيوبم اذاف ) نيمركملا هتكمالمل ىلاعت هللا لوق ىهو كي ا ياا ىو 0

 ةسوسولا نأ ولو ةئيوسولا لبق ناك دوجسلاو دوجسلاب مالا نأ ىلع صنت ةياالاف-. رجحلا ةروتس ( ةكئالمللا دجسف نيدجاس هل اوعقف
 . هجولاا ذه تن افروصت, الو قيليال مأوهو ةيصعملا دعب مدآل اودجدق نوعمجأ مهلك ةكئالملا نوكي نأ هيلع بترتل.. دوجسلا لبق تناك
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 الم مأ ةكئالملا عيمج ممأ مدال دوجسلاب نيرومأملا نأ ىف اوفلتخا « ىلوآلا ةلأسملا ل

 ٌةروس رخآ ىف ىلاعت هلوق نأ الإ مومعلا ديفي .ةكئالملا ”ظفل :رهاظف ؟ نضيصختلا لغ ضرالا

 نم تاومسلا ةكئالم جورخ بجو ( نودجتسي هلو ) تاومسلا ةكئالم ةفض ىف فارعالا

 : مومعلا اذه

 ىلعو ؛ ةيحتلا وأ ضرألا ىلع ةهبجلا عضو ةدجسلا هذه نم دارملا نأ ( ةيناثلا ةلأسملا ال
 ةلبق ناك مدآو ىلاعت هللا وه هل دوجسملا ناك لاقي وأ هل دوجسملا وف ناك مدآف لوآلا ريدقتلا

 1 رجلا

 أف ةكئالملا نم نكي ل نإو ؟آل مأ ةكئالملا نم وه له سيلبإ نأ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 . ؟ هلوانتي فيك دوجسلاب ةكئالملا

 ؟تقولا كلذ ىف رفك امن لاقي وأ رمآلا لوأ نم ًارفاك سيلبإ ناك له 4 ةعئارلا ةلأسملا ((

 . كلذ دعب وأ هتايح تاك ام لوأ نم مدآل اودجس ةكئالملا 4 ةسماخلا ةلأملا )ل
 تقلخ نمل دجسأأ ) هلوق وهأ دوجسلا نم عانتمالا قف ”سّيلبإ ةمش ( ةسؤاسلاةلأتملا )ل

 . هريغ وأ ( ًانيط

 رفكلا ىف عقو هنأ الإ « هبرب ًافراع ناك سيلب] نأ ىلع تايآلا هذه تلد 4 ةعباسلا ةلأسملا إل

 . ةتبلا هللا فرع ام لاقو ركنأ نم مهنمو .دسحلاو ربكلا ٌببَس

 .؟ ةسوسولاب قلخلا ىلع هطيلستو سيلبا لاهمإ ةمكح ببس ام 4 ةئماثلا ةلأسملا ل

 لمعلا نم ًادحاو اعون سيلبإ نع ةيآلا هذه ىف ىح ىلاعت هنإ ؛ لوقتف ريشفتلا ىلإ عجرنلو

 ( سيلبإ الإ اودجسف ) هلوق نم دارملا وهو مدآل دج مل هنأ وبف لمعلا امأ «لوقلا نم نيءونو

 راكنالا ىنعمب مابفتسا اذهو ( اني تقلخ'نمل دجسأأ ) هلؤق ”اًمطْوأف ؟'لوقلا س َاَعوَل امأو

 لوقعلا ىف حبقي فرشاألاو ؛هنم فرشأ انأ نوكأ نأ بجوف هلصأ نم فرشأ يَضَأ نأ هاثعم

 لاق ( ىلع تمرك ىذلا اذه كتيأرأ ) هلوق ( همالك نم ىاثلا عونلاو ) ىتدآلا ةمدخت هرمأ

 . ماعنأألا ةروس ىف ةملكلا هذه ريسفت ىف انيصقتسا دقو « ىتربخأ هانعم ( كتبأرأ ) هلوق : جاجزلا

 ىلع هتلضف ىذلا اذه نع ىنريخأ : هاتعم ( لوألا ) هوجو هيف ( لع تمرك ىذلا اذه ) هلوقو

 أدتبم اذه لاقي نأ نكمب ( ىتاثلا ) ًاموهفم هنوكل مالكلا رصتخا مث ؟ هنه ريخ أنأو ىلع هتلضف مل

 ! ىلع هتمرك ىذلا اذهأ ىفربخأ هريدقت , ربخ هتلص عم ىذلاو « ماهفتسالا فرح هلم فود

 هلوق ىف هلوصح نال مابفتسالا فرح فذح امبإو « راقحتسالاو راغصتسالا.هجو ىلع كلذو
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 م نا مهنم كععبت
1 1 21 

 20542 يابا هاد د2

 «722_اراوفوم ءازج ٌؤازج
 ا

 , (« ميحرلا نمحرلا هللا مسي زل

 :ًانيط تقلخ نا دجسأأ لاق سيلبإ الإ اودجف مدآل اودجتا ةكئالملل انلق ذإو رق ىلاعت لو
 05 لل لإ د كو تناقل لوي لإ نيرخأ نل لعمرو اىذلا اذه كتارا لاق
 : لئاسم هيف 6 ًاروفوم ءازج مكؤازج منهج ناذ مهنم كعبت نف بهذأ

 هلا لاوس نأ 3 دايم لاعت 1 معإ ( لوألا ) هوجو ملقنا عك ف ( للوآلا ةلآسملا )ل
 مهنامزلهأ عم ءاييناللا لاح نأ نياتةاتز لهأو هموق نم ةميظع ةنحع ىف ناك سو هيلع هللا د
 نأ قاتلا دل ] ند ءدانم نع ىف ناك هنإب م «مداوه .ابلوألا لوأ نأ ى لآ كد
 ةلطابلا تاحارتقالا هيلع اورثقاو هودئاعو لتستَو هيلع هللا للص هللا لوسر اوعذأت امإ موقلا
 مهألف دسحلا انآ داقتألا نم مهعنمي ناك مت ربكت نآلف ربكلا انآ نسخ راركلا نر
 انه زدبللاو ريكلا اذه نأ لامن نق كلاعلا دج راكلال#, قلوسلا نم هللا هاثأ ام ىلع هنودسحي 0
 كد اةيوصقملا اذهل ( البلق الإ هتيردقكتتتال ) سيلبإ لوق وهو نايغطلا اذه ل 2 ببسلا وهام نيب ( اريك انتل الإ مديزي اف) هلوقب مهفصو امل للاعت هنأ ( ثلاثلاد ) قس“ ةميظع ةنعو ةمدق يلب ذبف , رفكلا ىف لوخدلاو نامإلا نم جورخلا لع سيب الم نانا
 . مظنلا ةيفيك ىف مالكلا وه اذهف ؛ مدآو سييلبإ ةصق ىلاعت هلل

 ةرقبلا : ىهو « ةعسس روس ق ىلاقت* هلأ اهتكد دق اةصقلا هذه نأ ملعإ ( ةيناثلا ةلأسملا ل.
 ةرقبلا ىف مدقت دق اهيف ىصقتسملا مالكلاو ضو هلو تفركيلاو ةزوسلا هذهو رجحلاو فاعالاو
 : لئاسملا ضعب ديدعت سس الو ةداعالا ىف ةدئاف الف رجحلاو فارعالاو



 6 ها

 وه رب نه ل 2

 (ًامزمد
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01 

 علو الا ةنلشافطملا

 ديرما ادعم ارملا
 ومصر هرلالا ميال نادم
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